Br. Jan Rokyta u cara Ivana Hrozného.J)
Napsal Jaroslav Bidlo.

.V 2. polovici 15. století počíná se veliký zápas mezi říší
Polsko-Litevskou a Moskvou o ruské země, Litvě od dob Gedyminových a Olgerdových náleževší. Zahájil jej první »car vší Rusi«,
‘) Předmět zde zpracovaný není v literatuře historické novinkou. Bylo
by možno uvésti celou řadu spisů, které se tím stručněji nebo obšírněji obírají.
Zmínky nebo narážky na tuto událost najdeme ve všech spisích historických
nebo literárních (Karamzin, Solověv atd) k době oné se vztahujícících. Uvedu
jen některé spisy význačnější: J. Lukaszewicz, O košciolach braci czeskich
w dawnéj Wielkiej Polsce. Poznaň 1835, str. 287-288 (reprodukuje pouze
Regenwolscta, Systema historico-chronologicum ecclesiarum slavonicarum.
Trajecti ad Rhenum 1652, str. 91—92). — Gindely, Gesch. der böhm. Brüder,
Prag 1858, II., 89—90 (velmi stručně podává obsah Lasického).
Německý
výtah řeči Rokytový podle Oderborna uveřejněn r. 1864 v Hernhutském Brüder·
Bote 1864. — Makarij, Istorija russkoj cerkvi. S VIII., 405 sl. (2. vyd. Petrohr.
1898) podává jen stručný výtah z Oderborna a Lasického. — První obšírnější
vypsání slyšení Rokytová podal Lev Ruscinskij ve své pěkné práci Religioznyj
byt Russkick po svedénijam inostrannych pisatélej X VIL v. (v Ctenijach
Mosk. obsc. istoriji i drevnostej ros. 1871, kn. 3), obmezil se však hlavně na
to. že podal jen výtah odpovědi Ivanovy dané Rokytoví a přičinil některé
zajímavé poznámky. — Naproti tomu A. W. Rechner, který ve své Chronik
der evangelischen Gemeinde in Moskau (Moskau 1876) pečlivě pod čarou sebral
životopisná data Rokytová a dosti dobře ovládá příslušnou literaturu, podal
hlavně výtah ze spisu Rokytová, carovi podaného; — O něco později psal
o též věci J. Annenkov v článku Gusity v Rossiji v 15. i 16. stolétijach
(v časopise Strannik 1878). Jest to jednak parafrase, jednak (a to větším
dílem) doslovný překlad Oderborna a Lasického se stručnými poznámkami
o současných poměrech ruských. — ď. Semenovič pojednal o původní odpovědi
Ivanově, Rokytoví dané v článku Otvét cara Joanna Vasiljeviča Groznago
senioru Janu Rokité v 1570 g. v Cholmsko· Varšavském eparchialném Věstníku
r. 1878 (srovn. níže o vydání toho rkpu), kdež probral okolnosti nálezu
jejího, otázku autorství Ivanova, sloh a obsah rkpu. — Nejlepší dosavadní
zpracování příhody Rokytový v Moskvě podal Dm. Cvétajev ve svém obšír
ném a poučném spise Protestantstvo i protestanty v Rossiji do epochi preobrazovanij, Moskva 1890, v němž vylíčen a oceněn jest kulturně-historický
význam protestantu a vůbec západoevropských přistěhovalců v rozvoji Ruska.
V rámci dějin protestantů v Rusku poprvé nabyla disputace Rokytová v Moskvě
náležitého osvětlení. Cvétajev podal důkladný obsah řeči Rokytový i odpovědi
Ivanovy a pokusil se o jejich rozbor, výklad a ocenění. Pověděno o tom
mnoho poučného. Vadou Cvětajevovou však jest, že není dosti obeznámen
s dějinami a učením Jednoty, které zdá se s Ivanem stotožňovatí s učením
lutherským. V tom ohledu především hledím jej doplniti. Ostatek celé pojetí
a vytčení některých důležitějších momentů osvětlení novými fakty a ocenění
pramenů jest moje. — I Miljukov ve svých Očerkach po istoriji russkoj
kultury (II., 96) zmiňuje se o Rokytoví — což vytýkám jen pro zajímavou
souvislost, v jaké je to tam podáno. V české literatuře existuje o Rokytoví
článek v »Hlasech ze Siona* 1867 — je to výtah Lasického a Oderborna.
č. č. H. IX.
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Ivan III., jenž, svrhnuv jho tatarské, zatoužil i po tomto »dědictví
otcovském«. Znovunabytí državy této zůstalo předním cílem i všem
jeho nástupcům, kteří kráčejí k němu odhodlaně, vytrvale a hou
ževnatě; zamítajíce všeliký kompromis, za nezbytnou podmínku
smíru s Polskem a Litvou kladou vydání otcovského dědictví.
Splnění podmínky té znamenalo zničení vší dosavadní slávy
a velikosti Polska, násilné a nepřirozené přerušení staletého poli
tického i kulturního rozvoje této říše. Na trvalý smír tedy mezi
oběma soupeři nebylo pomyšlení.
Říše Polsko-Litevská nebezpečného svého odpůrce mohla se
zbaviti pouze jeho úplným zničením a přivtělením zbývajících ještě
zemí ruských k svému panství. Co možné i daleko snadnější bylo
za dob Olgerdových a Vitoldových, to stalo se nemožným od té
doby, co veliký kníže Moskevský v očích ruského obyvatelstva
vyrostl v hrdinu svrhujícího jho tatarské a v zbožňovaného obránce
víry pravoslavné. Říše Polsko-Litevská, majíc plno neodkladných
a nevyřízených záležitostí a potřeb v jiných stranách, v této době
nemůže již síly své soustředili na východě, obmezuje se na dosti
slabou defensivu a pomáhá si čas od času diplomacií. Moskva,
necítíc se ještě dosti silná k zápasu rozhodnému, svoluje občas
k dočasnému zastavení boje. Mezi tím obě strany ohlížejí se po
spojencích.
Od konce stol. 15. spojencem Moskvy proti říši Polsko-Litevské
jest dům Habsburský a krymští Tataři. Jeviště zápasu během času
se rozšiřuje, poměry stávají se spletitější a rozmanitější. Okolo
polovice 16. století přidružuje se k tomu »otázka baltická«, a to
nejprve ve formě »otázky livonské« — na jeviště zápasu dostavují
se i Dánsko a Švédsko. Nastává doba, kdy se zdá, jako by vlastní
předmět sporu upadl v zapomenutí; Livonsko, (či lépe državy řádu
livonských rytířů na pobřeží Baltického moře) stává se středištěm
všeobecné pozornosti. Moskva za Ivana Hrozného usiluje nabýti
pevného postavení na březích Baltu, aby se dostala v přímé spojení
s kulturnějším evropským západem, jehož technických a pokrokových
vymožeností nezbytně potřebuje v zápase s daleko pokročilejším
Polskem. Polsko a rytířský řád livonský maří větším dílem se zdarem
rozličné pokusy cara Moskevského, vejiti v přímý styk se Západem.
R. 1547 vyslán byl od poručnické vlády Ivanovy do Němec Hans
Schlitt, rod lý z Goslaru, aby přivedl s sebou do Ruska zručné
řemeslníky, techniky, lékaře a učence, avšak mistr livonský ne
pustil výpravy této přes území livonské a Schlitta uvěznil. Podobně
dělo se i od Polska; Sigmund August zvláštním listem k anglické
královně Alžbětě usiloval zameziti obchodní spojení Moskvy s Anglií.
Od r. 1554 hledá Ivan Hrozný záminku k válce s vetchým
a rozpadávajícím se Livonskem, vystupuje proti němu s různými
přehnanými nároky a požadavky; vymáhá na př. zapomenutý a ne
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placený starý jakýsi poplatek. Byl to v předvečer úplného rozkladu
státu řádového nepřítel velmi nebezpečný — a ve chvíli tohoto
svrchovaného nebezpečí našli se bývalí soupeři Polsko a Livonsko,
poznali své společné zájmy, smířili se a uzavřeli spolek na odboj
i výboj proti Moskvě (1557). Válka Livonska s Moskvou, která
nedlouho potom skutečně vypukla, dokonala pád státu řádového.
R. 1561 došlo k jeho saekularisaci — Polsko stalo se lenním
pánem nového knížetství kuronského a zjednalo si právní nároky
na přímé držení území na pravém břehu řeky Dviny. Tohoto však
byl se již mezi tím zmocnil car Ivan. Vyrvati krajiny tyto z rukou
jeho a nedopustit!, aby Moskva trvale se usadila na březích Baltu,
bylo cílem livonské politiky krále Sigmunda II. Augusta, bylo pří
činou války livonské., mezi Moskvou a říší Polsko-Litevskou v letech
1562—1571 vedené.
Bojováno se střídavým štěstím. Sigmund II. August, maje
neustále činiti s vnitřními nesnázemi v Polsku a nejsa od šlechty
dostatečně podporován, vedl válku nejvíce z vlastních prostředků
jako veliký kníže Litevský, pročež nemohl docíliti rozhodných
a rychlejších úspěchů. Opakovalo se totéž, co již za předešlých
bojů Litvy s Moskvou. Litva obmezuje se na defensivn, Moskva
pak přese všecko své úsilí a napjetí všech sil nedosahuje žádného
významnějšího vítězství kromě dobytí Polocka, důležité to posice
strategické. Říše Polsko-Litevská nedostatek sil hmotných nahrazuje
převahou válečného výcviku a pokouší se dojiti cíle své livonské
politiky cestou diplomatickou, smírným narovnáním. Mezi tím, co
na poli válečném přechází do časný úspěch se strany na stranu,
vystřídává se několik poselstev o mír jednajících mezi oběma
soupeři. Obě strany projevují za jistých podmínek značnou ochotu
k míru. Král polský od delší doby churaví, a vzhledem k jeho
bezdětnosti vystupuje v popředí otázka bezkráioví, za něhož válka
s Moskvou byla by pro Polsko-Litvu svrchovaným nebezpečím. Leč
od mnoha let již ozývá se v Polsku hlas, že by po smrti Sigmunda
Augusta za krále mohl býti zvolen sám car Moskevský; tak že
by všecky neshody a rozbroje mezi Polskem a Moskvou mohly
byti snadno vyrovnány Jsou toho stopy, že car Ivan sám toužil
po koruně polské. R. 1563 pouštěje zajatého v Poiocku velmože
litevského Chlebowicze na svobodu, žádal na něm, aby všemožně
podporoval a doporučoval jeho kandidaturu a hleděl mu zajistiti
sňatek se sestrou krále polského Annou. x) R. 1569 koncem února
poslán z Moskvy k Sigmundovi II. Augustovi posel Feodor Ivanovič
Mjasojedov, jemuž od Ivana poručeno, aby v Polsku hleděl vy
zvědět!, co je pravdy na pověsti, že šlechta polsko-litevská jest
') Lasiciui) De Russorum religione A. 2. Již r. 1560 ucházel se Ivan
o ruku jedné sestry Sigmunda II. Augusta.
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ochotna po smrti Sigmunda Augusta zvoliti za krále syna jeho
Ivana Ivanovice. *) Po smrti Sigmunda Augusta pak opravdu byl
car Ivan jedním z nejvážnějších kandidátů nižší šlechty.2)
Král a vedoucí vrstvy polsko-litevské byli ochotni k některým
ústupkům, Ivan uložil si reservu ve svých požadavcích. Král polský
přiznal Ivanovi titul carský a po předběžném jednání, prostřednictvím
rychlých poslů (gonců) vedeném, umluveno bylo konečně v září
r. 1569, že následujícího roku dostaví se do Moskvy slavné po
selství říše Polsko-Litevské, aby umluvilo s carem mír konečný.
Dne 10. září 1569 přibyl do Moskvy rychlý posel krále Sigmunda
Augusta s listem 22. července datovaným, v němž se jmenují čle
nové budoucího poselstva a žádá se pro ně bezpečný list (glejt).8)
Proslulý sněm Lubelský, který právě provedl konečné sjednocení
Litvy s Polskem, ustanovil, aby posláno bylo poselství tak slavné
a stkvělé, jaké dosud nikdy ke knížeti Moskevskému nebylo vy
praveno. 4)
Nová unie Polsko-Litevská uplatněna v něm tak, že stejnou
měrou zastoupeni v něm byli pánové polští a litevští. Byli to Jan
(Ondřejovič) z Krotoszyna, řečený jinak Krotowski, vévoda Inowroclawský, pán v Barcině, Lobženici a Pakošci, který prý Ivanovi
Hroznému pro svoji moudrost a poctivé smýšlení obzvláště byl
milý, a Mikuláš (Jurjevič) Talwosz, kastellán Minský (později
Žmuďský) 5) a velitel Dvinský, šťastný vojevůdce a vítěz nad Švédy
(r. 1567). Tito dva byli patrně řečníky a vlastními vyjednávateli.6)
Jejich společníky a průvodci byli Rafael Leszczyňski, starosta Radziejowský a pán města Lešna, čilý politik, jenž zejména na pa
mátném sněmu Lubelském (1569) neúnavně byl činný, a královský
sekretář Ondřej Ivanovič (podle jména soudě, ruský šlechtic z Litvy).
Poselstvo toto provázeno bylo velmi četnou a skvělou družinou
mající i s posly 718 členů. Mimo to však přidružila se k nim
i celá karavana kupecká o 643 lidech (jen koní bylo 900), která,
jak to tehdy bývalo obyčejem, použila této výhodné příležitosti,
aby se snadno a bez placení cla dostala do nepřístupných končin
') Bestužev-Rjumin, Russk. istorija II., 276. Bantyš-Kamenskij, Perepiska
meždu Rossijeju i Polšeju po 1700 god. v Ctenijach obšc. ist. i dřev. ross, pri
Moskovsk. univ. 1860. kn. III.—IV. str. 131. — ’) Zakrzewski. Po ucieczce
Henryka 76 sl. — 3) Bantys-Kamenskij, Perepiska 132—133. — Rpis Curyšské
městské bibliotheky Simler. 1.120 obsahuje list pana Krotowského Curyšskému
professoru Simlerovi z 31. srpna 1569, kdež se zmiňuje o nastávající své cestě
do Moskvy. — 4) Simler. MS. t. 121 (Thretius Bullingero z 21./1. 1570). Jiné
listy v témže svazku týkají se tohoto poselstva (1./2. 1570, 26./3. 1570), pak
t. 124 (Krotowski Josiovi Simlerovi z 25/5. 1571). Bibliotéka Ord. Krasiň.
1869 str. 154. — Že poslové Moskevští též jednali se sněmem Lubelským, viz
Przeždziecki, Jagiellonki polskie IIL, 172—3. — s) Oderborn anachronicky
jmenuje jej Žmuďským kastellánem {Starczewski II., 213). Správně Regenvolscius 91. — 8) Starczewski II, 201.
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vzdálené a rozsáhlé říše Moskevské.1) S poselstvem tímto putoval
též Benátský posel, prior Gerio jenž mimo jiné pro svého dožete
sepsal zprávu o tom, jak poselstvo polské bylo od cara přijato 2)
Byla to tedy celá výprava, která jen velmi pomalu mohla se
bráti ku předu, pročež bylo se jí všemi potřebami na delší pobyt
v cizině opatřiti. Pánové Krotowski a Leszczyňski, proslulí svojí
zbožností a příchylností k víře českobratrské, nezapomněli ani na
potřeby svoje duchovní a přáli si na cestě tak daleké a obtížné
míti nějaké duchovní, kteří by jim a družině jejich kázali a boho
službu vykonávali.3) Vyžádali sobě za tím účelem vedle jiných
duchovních evangelických4) u starších bratrských výslovně bratra
Jana Rokytu, správce Kožmineckého, tehdy již spolustaršího
Jednoty,5) »muže velice krásné a prostranné výmluvnosti a libé
oulisnosti* (jak se Slavata 6) o něm vyslovuje), kterýž z předešlých
let mnohá důležitá poselství a jednání vedl, mnoho cestoval a zna
lostí několika jazyků, především latinského, německého a polského
se vyznačoval.7) R. 1565 účastnil se disputace malopolských pro
testantů s tamějšími antitrinitáři a proti jednomu z nich, Falconiovi,
vydal r. 1566 spisek na obranu konfesse bratrské.8)
Že zmínění pánové bratrští právě tak vynikajícího duchovního
chtěli s sebou míti bez ohledu na to, že dlouhé jeho nepřítomnosti
dosti těžce bude želeno v jeho působišti, a že Rokyta jen
k vyzvání samých bratří starších na cestu se vypravil, mělo svou
důležitou příčinu. Rokyta sám píše o tom nedlouho před svou
cestou br. Matěji Červenkovi9) (který koncem r. 1569 zemřel).
Uvědomuje sobě neznáze tak daleké cesty, těší se přece z toho,
»že národ onen (t. ruský) jazykem slovanským mluví a snad při
té příležitosti Bůh bude moci poznání sebe v oněch hustých tmách
osvítiti . . .« »Sever,« praví Rokyta dále, »dosud pod velmi hustými
temnotami bludů byl pohřížen; kdyby Bůh chtěl jim zapáliti ně
jakou pochodeň, kterou království Kristovo by se rozšířilo, rád
bych život svůj obětoval . . .· »Druhdy předkové naši do dalekých
') Herberstein cit. Fechner 14. Srov Script. rer. pol. L, 145 sl. La
sicius 103. — 2) Turgeněv, Histor. Russiae monumenta t. I., 213 sl. —
3) Pánové bratrští vůbec rádi dávali se provázeli duchovními, ubírajíce se
na cesty nebo do pole Tak r. 156b br. Jiří Strejček byl ’kazatelem mo
ravských pánů a zemanů i jejich čeládky na výpravě uherské (H. IX.). —
4) Rkpis Lešenský Vol. C. fol. 37—-84, obsahující joh. Amos Comenii Spiegel
guter Obrigkeit. Leichenpredigt auf den Grafen Raphael Leszczyňski, nebst
Personalien. Fol. 35. — s) Rupis státn. arch. Pozn. IV. D 9 (Series conse
niorum in Unitate Fratrum Confessionis bohemicae in Polonia). Rokyta ordi
nován za konseniora 1569 na synodě Poznaňské. Viz též rkp. Lešenský
A. 1. 11. Od r. 1555 byl knězem (Fiedler 287). — ·) Slavatovy Paměti v rkpe
Jindřichohradeckém kn. XII. — ’) Odkazuji k své Jednotě bratrské v prvním
vyhnanství, kde o Rokytoví častěji se děje zmínka. Co do znalosti jazyků
Lasicius MS. Cí. Lasicius, Historiae ... 1. VIII str. -381. — 8) H. X. f. 322.
— *) Gindely. Quellen z. Gesch. d. bohm. Br. 123—4.
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zemí cestovali, hledajíce prameny pravdy ... a nyní Bůh tu příle
žitost mi poskytl, abych ony severní krajiny navštívil, aby slávou
jeho i církve bratrské se zastkvěly.« Na konec prosí zkušeného
bratra Červenku, aby mu dal pokyny nějaké, uzná li to za po
třebné, neboť nepokládá prý tuto záležitost za soukromou, nýbrž za
obecnou.
Bylo tedy, jak patrno, Rokytoví od náčelníků církve bratrské
v Polsku přímo uloženo, aby se pokusil na cestě své o nějakou
propagandu víry bratrské. Za původce myšlenky této dlužno po
kládat! v první řadě bratrské pány Krotowského a Leszczyňského.1)
V době bezkráloví po smrti Sigmunda II. Augusta pan Krotowski
horlivě podporoval a doporučoval kandidaturu Ivana Hrozného na
trůn polský. Velmi možno, že již v této době byl pro ni získán
a že v odstoupení Ivanově od pravoslaví viděl prostředek ke sblížení
jeho se šlechtou polskou, která kandidatuře jeho (jak se později
ukázalo) byla velice nakloněna.2) Starší bratrští, majíce nejspíše
před očima neobyčejné rychlý úspěch, jakého se Jednota dodělala
v polském obyvatelstvu (kdežto Němci na př. v Toruni a v Prusku
bratřím nepřáli), nepokládali pokus tento nikterak za dobrodružný
a dali se snadno od pánů přemluvit!, aby Rokytoví dali dovolení
k cestě. Vždyť bez toho různé zprávy a pověsti z říše Moskevské
na západ docházející zdály se nasvědčovat! tomu, že car Moskevský
nesmýšlí nikterak nepříznivě o současném hnutí reformačním.
Říše Moskevská od konce století 15 obrací k sobě čím dále,
tím větší pozornost evropského západu, zvláště od té doby, co
císařský posel Herberstein veliké množství zajímavých vědomostí
o tamějších poměrech politických, náboženských a společenských
svými často vydávanými spisy po Evropě rozšířil. Obzvláště bedlivě
stopován průběh a události poslední války polsko-moskevské, neboť
v Ivanovi Hrozném spatřován orientální barbarský výbojce, ohro
žující kulturu a víru západu. 3)
I v Čechách vzbudily události tyto značný zájem, právě asi
jako současné války turecké. V Praze vydávány o tom tištěné
noviny. Jungmann4) uvádí několik takových kusů se zajímavými
a charakteristickými nadpisy: * Noviny hrozné a strašlivé i žalostivé,
kterak Neptalim, veliké knize Mozkewské, Jeho Milosti králi Polskému
a t. d. s znamenitým počtem lidu válečného do zemč lilevské vpadl,
*) Učený šlechtic a theolog polský Kryštof Trecki (Tretius), jenž konal
velmi platné služby malopolským kalvinistům v boji jejich proti antitrinitářům a častými poselstvími do Švýcar, sděluje (21./1. 1570) Bullingerovi, že
Krotowski a Leszczyňski chtěli jeho vžiti s sebou do Moskvy, že však vévoda
Krakovský (Stanislav Myszkowski) velikými prosbami jej tohoto úkolu zbavil,
když již již na cestu se chystal [Simler. MS. t. 121). — ’) Zakrzewski, Po
ucieczce Henryka 79 sl. Rkpis Lešenský Vol. C. — ’) Mínění to ozývá se nej
patrněji v pozdější poněkud Hosiove Kronice Mozkevské (1590). — 4) Historie
lit. české č. 400 a násl.
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pálením, mordováním lidi obojiho pohlaví, nekřeslánským a nesty
datým zajímáním, mést a zámkův dobýváním velikoti a znamenitou
škodu učinil. Vytištěno v Starém méstě Pražském u Šebestiána Oksa
z Kolovsi Léta a t. d. LXIll.*, dále »Jisté noviny z země litevské
od kupcuv a jiných hodnověrných lidi, co se stalo při lidu válečném
s obú stran na krále Polského i také vel. knížete Moskewského 1564.
V Praze u Šebestiána Oksa. 1564* nebo též o něco pozdější
»Odpovědaci list krále Polského Mozkowi, mrzutému nepříteli a tyranu
a t. d. (1580).*
Sami bratří činili si rozličné o těchto věcech záznamy ve svých
historických sbírkách nejspíše podle zpráv, které jim posílali sou
věrci jejich z Polska, jak patrno z dopisu br. Jana Lorence z 28./1.
1563, do Čech poslaného.1) Tak v jednom z foliantů Herrnhutských
čte se záznam s nadpisem: ^Novitates de obsidione arcis Kazan vocatae in jinibus Moscoviae sitae per imperatorem Turcarum* a
v jiném nalézají se *Conditiones pacis a magno Moschoviae duce
petitae a serenissimo Poloniae rege concessae et per sanctissimi D. N.
legatum transactae in Zapolska Jama. Anno Domini MDLXXXIL
die XV. mensis Januarii.* 2)
Vedle těchto pověstí docházely na západ zajisté i pozoruhodné
zprávy o tom, jak se Ivan chová k cizincům, především pak jeho
v té době neobyčejné toleranci, ano i přízni, již projevoval pří
vržencům reformace, o zájmu jeho o hnutí reformační a nové
názory náboženské. Snášenlivost svou dával Ivan Hrozný na jevo
především obyvatelstvu krajin livonských, jichž se hodlal zmocniti
nebo kterých již dobyl. Tak r. 1558 zaručil obyvatelstvu dobytého
Dorpatu konfessi Augšpurskou a ve smlouvě s Magnem, kralevicem
dánským (1570), kterého chtěl učiniti králem livonským, zaručoval
ji celému Livonsku Mezi služebníky a rádci, zejména mezi tlumo
čníky jeho, byli mnozí protestanté; Jiří Fahrensbach vodil vojska
jeho proti Tatarům a mezi nejvlivuplnějšími rádci jeho jmenuje se
okolo r. 1566 jakýsi německý protestant Kašpar Ewerfeld; tlumočník
Kašpar z Wittemberka přijal později pravoslaví. Již r. 1551 livonský posel ukazoval císaři Karlu V. na to, že Ivan pod záminkou,
že potřebuje řemeslníků a vojáků, dovoluje do své země přístup
rozmanitým sektářům, sakramentářům a novokřtěncům, kteří by
jinak neměli kam se obrátiti. 3)
Leč pouhá záminka to nebyla. Ivan Hrozný sháněl se úsilovně
po zručných technicích, řemeslnících a bojovnících západních.
Poněvadž však Livonsko a Polsko mu v tom překáželo, přesazoval
násilně obyvatelstvo livonské ve válce zajaté do nitra své říše
a užíval jednotlivců k státním potřebám. Obyvatelstvo toto bylo
’) H X., 195 a násl. — ?) H. X., 463, H. XHI., 257. Cf. Anněnkov
v Stranníku 1878 str. 14. — ’) Bestuzev-Rjumin, Rus. istor. II, 233.
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ovšem větším dílem protestantské. Tak nejen veliká města, jako
Novgorod, Vladimír, Pskov a Uglič. nýbrž i odlehlé krajiny ven
kovské záhy plny byly zajatců. Zajatci tito osobně nesvobodní
požívali v ohledu své víry značné volnosti. V okolí Moskvy žilo
jich mnoho zároveň s četnými dobrovolnými německými a pro
testantskými přistěhovalci v předměstích Německé Slobodě, Nalivkách a Bolvanovce (v kterémžto posledním místě hlavně Skotové,
přivedení ze Švédska a Livonska). Moskevským těmto cizincům
dovoleno bylo buď koncem r. 1575 nebo poč. 1576 zbudovati sobě
kostel a říditi se konfessí Augšpurskou, ano již z r. 1570 zachoval
se náhrobní nápis jistého německého pastora, který toho roku
tam zemřel. Před r. 1575 bylo protestantům Moskevským volno
konati bohoslužby své po domích — nebyli pronásledováni, neměli
však se pokoušeti o propagandu mezi lidem ruským.
Car Ivan i jeho nástupci důvěřovali v tomto ohledu daleko
více protestantům na strany roztříštěným nežli katolíkům, sjedno
ceným pod praporem výbojného papežství, kteréž obzvláště v době
protireformační církvi pravoslavné daleko bylo nebezpečnější nežli
protestanté, ježto pokoušelo se nahraditi sobě ztráty na západě
utrpěné v zemích východních. Katolíkům přímo bylo zapovídáno
přicházet! a usazovali se v říši Moskevské.
Než i jiné okolnosti ukazovaly západním protestantům Ivana
ve světle příznivém a naplňovaly je nadějemi. Car Ivan byl muž
theologicky vzdělaný, v Pismě a ve spisích otců a spisovatelů
církevních velice zběhlý; zajímal se nad míru i o západní hnutí
myšlenkové, o nové názory náboženské. Vypravuje se, že často
rozmlouval s vyslancem královny anglické »o mnohých sektách
mezi lidmi a vyznáních náboženských»,1) poslouchal kázání pastora
Bockhorna, průvodce dánského králevice Magna, a vyslovoval se
dosti příznivě o Lutherovi a o lutheránech mluvíval s Kašparem
z Wittemberka.
Neznáme sice dřívějších projevů zájmu Ivanova o reformaci,
zdá se však přece, že již před r. 1552 dal jej na jevo, tak že
jmenovaného roku král Dánský Kristián III. poslal mu po knih
tiskaři Augšpurskou konfessi. R. 1557 konala se v Moskvě ná
boženská disputace mezi Ivanem a Upsalským arcibiskupem Va
vřincem Petři, k'erý tam dlel jako posel krále Gustava Vasy,
načež disputoval i s Moskevským metropolitou Makariem. V 50tých
letech 16. století objevují se názory protestantské sporadicky i mezi
obyvatelstvem ruským, zvláště mezi pravoslavnými mnichy.2)
Není tudíž divu, že tyto a podobné zjevy budily nejen v prote
stantech západních, nýbrž i v těch, kteří žili v samé Moskvě, pře’) Starczewski II., 204. — 2) Fechner, Chronik 24, 25. Cvétajev 587. Miljukov, Očerki II, 94—95.
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pjaté naděje, že nebylo by nesnadno Ivana získati protestantství,
lutheránství. Nejzajímavějším výrazem takového mínění jest list Víta
Senge z Lubeka markrabovi Albrechtu Braniborskému z r. 1566,1)
v němž knížeti píše, že mu bylo z Moskvy od jistého přítele sdě
leno, jak car Ivan uložil velikou peněžitou pokutu metropolitovi za
to, že užil násilí proti jistému Němci pro jeho víru, i lze prý
doufati, že přijme evangelium, >protože Kašpar Ewerfeldt i jiní tak
mnoho a krásně četli a psali velikému knížeti, že by byla na to
úplná naděje
.
*
Není pochyby, že i dopis Rokytův Červenkovi jest ohlasem
podobných pověstí a nadějí. Což nebylo možno, aby se Rokytoví
podařil podobný zázrak s Ivanem jako kdysi Červenkovi s Jakubem
Ostrorogem ?2) Rokyta byl jeden z nejobratnějších duchovních
bratrských, kteří výborně se vyznali v získávání nových věřících,
vynikajíce tím nad soudruhy své z jiných vyznání evangelických.
Již po cestě prý duchovní, kteří poselstvo polsko-litevské pro
vázeli, ku pobádání pana Rafaele Leszczyňského, muže to z dějin
reformace polské velikou odvážností a neohrožeností proslulého,
pokoušeli se, kázati svoji víru a disputovali >s arcibiskupy a biskupy
*
ruskými.3) Dne 3. března 1570 dospělo poselstvo do Moskvy.4)
Cara Ivana tou dobou tam nebylo, neboť zdržoval se ve Pskově,
v Novgorodě a posléze v Alexandrovské Slobodě. Vrátil se teprve
4. nebo 5. května do Moskvy. Bylo tedy poselstvu plné dva měsíce
čekati, a není pochyby, že se hleděli zatím, pokud ovšem mohli,
obeznámiti s tamějšími poměry, zejména pak se vším, co týkalo
se náboženského smýšlení carova.
Mnoho však podle všeho dovoliti si nemohli, neboť pečlivě
ve dne v noci byli střeženi v jakémsi ohrazeném místě, odkud se
nesměli hnouti, ač jinak o výživu jejich hojně bylo postaráno.s)
Tato nesvoboda naplnila je velikým strachem a ještě více pak
byli poděšeni, když Ivan, vrátiv se do Moskvy, všemožným hrubým
způsobem hleděl na jevo dáti ne tak své opovržení králi polskému,
jako spíše ukázati svoji moc a sílu. Hlavní řečníky, Krotowského
a Talwosze, urážel a hrubě s nimi nakládal. Oloupil jistého dvořana
*) Fechner 50 sl. (»Zeittung so mir durch einen guetten Freundt so
kürzlich aus der Mosco kumen ist geben worden«), — ’) Bidlo, Jednota
bratrská v prvním vyhnanství 91. — s) Rpis Lešenský Vol. C. str. 35. —
4) Bantyš-Kamenskij, Perepiska 133. Též Regemolscius 91, který měl ne
pochybně v ruce níže uvedený prvopis odpovědi cara Ivana, dané Rokytoví,
v němž jest několik latinských přípisků, důležitých svými daty. Na listě 3.
čte se: »Johannis Basilii magni ducis Moschoviae responsum datum Joanni
Rokyta legatorum regis Poloniae S. Augusti concionatori anno 1570 Juni 18.
die. — Moschoviam urbem nostri ingressi šunt 3. Martii die Jovis. — Tyrannus eo venit Maji die 5. — Egressi šunt domům versus Julii die 15. —
Colloquium factum fuit 1570 Maji 10. die 8. ante Pejitecosten.« — s) Lasicius,
De Russorum relig. A. 3.
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polského; drahocenné věci, které mu k prohlédnutí byly předloženy,
prostě si ponechal, kupcům, kteří s posly přijeli, veliké množství
nejvybranějšího zboží pobral a poslům koně jejich na potupu
dal rozsekati. *) Gerio vypravuje, jak Ivan poslům hrozil, že je na
kusy rozseká, neuzavrou-li mír dle jeho libosti, a dělal si z nich
hrubé posměšky; vzal na př. čepici jednomu polskému dvořanu,
a posadiv ji svému šaškovi na hlavu, přikazoval mu, aby se klaněl
po polsku. Když pan Taiwosz nechtěl přijmouti soboliny, kterou,
mu Ivan darem dával, družina jeho chytila a tahala jej za vousy
se slovy: »Ty se opovažuješ odmítati dar našeho gosudara?«
Vše to byl jen zvláštní způsob a methoda orientála jemnějším
mravem západním nedotčeného, zjednati sobě respekt u kulturnějších
Poláků, o nichž věděl, že naň hledí s patra. Ani v ohledu věcném
nevedlo se poslům polským dobře. Ivan nechtěl ustoupili od svých
přemrštěných požadavků. Když činili mu naději na získání trůnu
polského, zdráhal se velice — ovšem jen na oko. Častokráte opa
kovala se slyšení jejich u cara — význačnější data jsou 7., 10.
a 31. května, 4., 19. a 24. června — a vedle toho mívali i časté
porady a jednání (I5krát) s bojary Ivanovými, ale konečný vý
sledek všeho bylo přece jen příměří na 3 léta smluvené (22. června
1570). *)
V jednom z prvních slyšení, t. již 10. května 1570, došlo
k památné rozmluvě br. Jana Rokyty s carem Ivanem.
Od koho vlastně vyšel podnět k tomu, zda od Ivana, či od
pánů polských, nelze zjistiti. Podle všeho jak Krotowski, tak
i Leszczyňski přičinili se o to, aby k sluchu carovu dostala se
zpráva o pokusech jejich duchovních disputovat! o víře, tak že
Ivan sám konečně vyslovil přání promluvili o víře s předním
z nich.3) Bylať to obzvláštní jeho záliba příti se o víru, jako sta
rých Rusů vůbec.4) Ze zprávy Oderbornovy jest viděli, že Rokyta
dosud nebyl se vzdal naděje docílili u Ivana nějakého úspěchu.
Rokyta přijat byl ve velikém, slavném dvorském slyšení.
V carském paláci na Kremlu zřízeno lešení, jež pokryto koberci,
a sedadla naň postavena. Ivan přijal Rokytu v plném lesku dvor
ském, uprostřed bojarů, šlechty a duchovenstva ruského, jakož
i předních 4 členů poselstva polského. Přivítal jej sice na počátku
slyšení dosti hrubě, ale pak choval se prý k němu v celku s nále
žitou úctou a obzvláštní přívětivostí. Není úplně správné nazývati
slyšení Rokytovo disputací, ježto pouze dvě řeči byly promluveny,
jedna od cara Ivana, druhá od Rokyty; k nějakému pření, dovo
zování a vzájemnému přesvědčování nedošlo. Nejprve vyložil Ivan
Rokytoví — ovšem svým způsobem — co si přeje od něho zvěděti,
') Starczewski II., 201, 205. — ’) Cvětajev, Protestanty 547. — ’) Rpis
Leš. Vol. C. str. 35. — 4) Cvétajev, Protestanty 521.
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když Rokyta odpověděl na otázky, které mu Ivan předložil, bylo
po slyšení. Zdá se, že Oderrbon až na některé jednotlivosti a amplifikace celkem dosti věrně a správně průběh slyšeni reprodukuje,
tak že se ho můžeme v celku ve vypravování přidržeti, věcně však
co do jednotlivých otázek theologických, o nichž bylo mluveno,
třeba vžiti ku pomoci i písemnou odpověď Rokytovu (jak jest
u Lasického), obsahující stručné résumé hovoru. *)
Zajímavé bylo by věděti, jakým vlastně jazykem mluvili spolu
Ivan Hrozný a br. Rokyta. Oderborn vytýká to jako zvláštní
přednost Rokytovu, že byl znalý *jazyka slovanského·, čímž
patrně myslí jazyk, kterého se tehdy při takových věcech obyčejné
užívalo, t. církevně slovanský, tehdy ovšem vlivem ruštiny valně již
pozměněný. Že jazyk tento nazýván byl tehdy »slovanským·, vy
svítá na př. z korrespondence knížete Kurbského s knížetem Ostrožským.2) Podle polského výrazu »kaznodzieja«, kteréhož Rokyta
v řeči své užil, bylo by -ouditi, že mluvil polský — a nebylo by
to nemožné, neboť četná polská poselstva, která tehdy do Moskvy
přicházela, zajisté jinak nemluvila a na dvoře Ivanově byli lidé
polštiny znalí3); jisto jest, že ve století 17 na dvoře Moskevském
polština měla vynikající postavení.4) Dosti možno však, že Rokyta
mluviti jazykem církevním pouze se pokoušel, že však vplétal při
tom mnoho slov polských — ale i tak mu bylo rozuměno. S druhé
strany car Ivan snažil se asi též Rokytově polštině se přizpůsobit!,
aby mu bylo rozuměno (viz níže Dodatek).
Ivan Hrozný zahájil slyšení způsobem neomaleným, přívalem
urážlivých slov a přezdívek, 5) jež se na hlavu Rokytovu jen sypaly,
obšírnou, bombastickou řečí, ve které svojí znalostí náboženských
poměrů západních a rozmanitými vědomostmi theologickými pří
tomným hleděl imponovati a Rokytoví nahnati strachu, jako před
tím poslům královským. Žádal na něm, aby mu vyložil »obsah
víry evangelické,« slibuje mu veliké dary, »podaří-li se mu po
chybnosti jeho odstraniti, spletité věci vyložiti a nejasné osvětliti.«
Bylo to míněno nepochybně ironicky, neboť Ivanovi nešlo o nic
jiného, nežli aby Rokytoví dokázal, že on sám jest lepším znalcem
theologie, nejvýše mohli bychom připustiti, že šlo mu též o ukojení
zvědavosti ve věcech, o nichž v předešlých stycích jeho s prote’) O pramenech slyšení Rokytová a jejich vzájemném poměru viz níže
Dodatek. — *) So/ovév VIL, 510. — ’) Brückner, Europäisirung Russlands
174 a násl. — 4) Šljapkin, Sv. Dimitrij Rostovskij i jego vremja (1651—1709)
v Zápiskách istor.-filolog. fakulteta S. Peterbursk. univ. 1891, sir. 68 Cf. Posse·
vinus, De Moscovia u Starczewského II., 279: »Nec vero slavicam linguam
(— jihoslovanský, chorvatský) norunt (t. Moskvané), nisi quantum haec cum
polonica, ruthenica et aliis eiusmodi sic habet affinitatem . . .« — &) »Vos
porci« — Starczewski II., 204. »Neque nostras margaritas ante sues projicite«
(Lasicius, De Russor. relig. 11).
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stanty se mu nedostalo dostatečného poučení. Že si nepřál, aby
mu Rokyta přednesl nějaké celistvé vyznání své víry, dal na jevo
tím, že ve své řeči výslovně dotekl se takových otázek, v nichž,
jak věděl, protestanté s učením církve pravoslavné se nesrovnávali.
Rokytoví byly tím vytčeny meze, v nichž projev víry jeho měl
zůstati; úloha jeho měla záležeti patrně jen v tom, aby z oněch
odchylek se zodpovídal, Písmem a otci církevními náležité je
odůvodnil. Ivan byl zajisté přesvědčen, že se to Rokytoví nepodaří,
a že pak on jej svými důkazy zdrtí.
Podle vypravování Oderbornova Lasickým doplněného Rokyta
odpovědět! měl Ivanovi na tyto věci: 1. (a 5.) k jaké protestantské
sekté náleží, 2. v čem záleží její učeni, t. j. jaká asi jest to modi
fikace učení Lutherova — neboť jemu (a v Rusku i Polsku
tehdejším skoro všeobecně) platil Luther za jediného původce
všech náboženských novot na západě — v Rusku cizinci vůbec
sluli buď lutheráni nebo Němci. Věda, že základní článek nové
víry západní jest učeni o ospravedlněni, přál si Ivan 3. věděti, jak
o té věci smýšlí Rokyta, jak vykládá 4. učeni o dobrých skutcích,
neboť podle jeho míněni nesmyslné jest žádati dobré skutky, může-li
člověka ospravedlniti pouhá víra. Činí zodpovědným za toto učení
vedle Luthera i Husa, jehož jmenuje na prvním místě, tak že jest
patrno, že znám mu byl jakožto předchůdce Lutherův, ač možno,
že teprve Rokyta to byl, který za svého pobytu v Moskvě hleděl
význam mistrův uplatnit! a sám k němu jako původci své víry se
hlásil. Dále 6. měl Rokyta prokázati duchovní missi nebo jurisdikci
svoji, Lutherovu a všech kazatelů, kteří se od staré církve oddělili.
Mimo tyto věci zajímaly Ivana obzvláště věci zevnějšího obřadu
a bohoslužeb vůbec se týkající, zejména takové, na něž v církvi
východní veliká váha byla kladena, že tvořily takořka podstatu
pravoslaví. Rokytoví bylo odpovídat! tudíž, jak smýšlí 7. o postech,
8. o obrazich svátých, které lutheráni prý z chrámů i z domů vy
hazují, 9. jak se modli, t. j., jak z odpovědi Rokytový vysvítá, jak
souvěrci jeho konají bohoslužbu, liturgii, především mši. Konečně
10., jaké mínění zastává v otázce manželství a o coelibátu kněžském,
neboť »lutheráni« prý, oddáni jsouce nejhorším neřestem zavrhují
počestné manželství, vydržujíce si místo zákonitých manželek hejna
nevěstek.
Domluviv svoji řeč, Ivan Hrozný přál si, aby Rokyta odpovídal
svobodně a směle. Rokyta jednak ze skutečné obavy před možným
a nepředvídaným hněvem a ztrátou chvilkové přízně Ivanovy,
jednak podle tehdejšího zvyku se omlouval co nejuctivěji, poukazuje
asi na svoji nedostatečnost, v tak velikých věcech svoje mínění
pronášeti. Když dostalo se mu příslušného osvědčení milosti carovy,
nového vyzvání (a snad i naléhání), aby bez obavy své mínění
pronášel, se slibem, že car bude s napětím a trpělivě jej poslouchat!,
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Rokyta dal obšírnou odpověď ve formě delší, pěkné řeči, ve které
pořadem k jednotlivým otázkám podával své vysvětlení.x)
Avšak odpovědi jeho na mnoze byly nejasné, neurčité a ne
přesné.
Nechtěl totiž patrně, aby Ivan se na něho díval s předsudkem,
jako na příslušníka nějaké sekty, nýbrž chtěl býti od něho po
kládán za člena pravé, obecné církve, za jejíž část Jednota sebe
vždycky pokládala. Naproti tomu typické jest jeho útočení na
církev římskou a snaha, vytknouti pokud možná ty přednosti
vlastní církve, na kterých bratří sobě obzvláště zakládali. Jest
viděti, že Rokyta, maje úkol svůj vymezen, přece jen hleděl užiti
vzácné příležitosti, aby Ivana přesvědčil d správnosti své víry a po
případě i na svou stranu jej získal. Z toho vyplývala místy též
zakrytá a opatrná polemika proti názorům Ivanovým, která zvláště
u Oderborna proniká, kdežto u Lasického živel polemický při
rozeně ztrácí se v určitější formulaci výtahu. Věroučně držel se
Rokyta přesně v mezích bratrské orthodoxie.
K otázce Ivanově »Kdo jsi ty?« odpověděl Rokyta vyhýbavé,
že jest služebník a kazatel církve Kristovy. Podobně vyzněla i od
pověď na otázku, čemu učí své posluchače. Rokyta odvětil totiž,
že je vede k tomu, aby věřili všemu, co jest obsaženo ve spisích
prorockých i apoštolských, jejichž smysl vyjádřen jest v desateru,
symbolu apoštolském a ve svátostech křtu a večeře Páně. Co do
otázky ospravedlnění člověka vírou a dobrých skutků vyzněl výklad
jeho úplně ve smyslu Lutherově, s nímž bratří theoreticky ve věcech
těchto souhlasili, ač v praxi církevní na dobré skutky hlavní váhu
kladli. Podle Oderborna Rokyta obšírně dovozoval názor bratrský,
útoče jednak při tom na církev římskou, která snižuje zásluhy Kristovy,
přičítajíc mnoho vlastním silám lidským, jednak obhajuje své sou
věrce proti výtkám a pomluvám, jako by zavrhovali život ctnostný
a počestný. Poukazoval na to, že se u nich pilně dbá toho, aby
lidé hned od útlého mládí přivykali plniti boží zákony a přikázání.
»Zákon ukazuje cestu . . . avšak milost to působí, abys chodil po
té cestě.«
Po této odpovědi theolog Ivan nabyl asi přesvědčení, že
Rokyta jest skutečně lutherán, a bezpochyby na'éhal naň, aby ještě
určitěji se vyjádřil. Podle Lasického ptal se ho přímo: »Ke kterému
náboženství ty se přiznáváš? K tomu, tuším, ke kterému i Martin
Luther, který odpadl od staré křesťanské a katolické církve,
o kterého však vy přece ve víře své se opíráte?« 2)
Avšak ani teď nevyslovil se Rokyta určitě. Místo toho projevil,
bratrský názor o církvi. Bratří neodpadli nikdy od té církve, která
*) »Cumque instaret tyrannus« — Starczewski II., 205. — ’) Lasicius,
De Russorum religione 4.
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se skládá z lidí po celém světě roztroušených, pokřtěných a podle
evangelia žijících — ale ovšem od zkažené církve římské, jejíž
hlavou je papež. Bratří ani k místu ani k národu nějakému pravé
církve nepoutají. Nejsou ani jednostrannými násl dovníky nějakého
učitele. Jestliže Hus, Luther nebo některý jiný vynikající muž ve
spisích svých učení nějaké hlásá, souvěrci Rokytoví hledají nejprve
souhlas jeho s Písmem; pakli souhlasu nenaleznou, zavrhují je.
Rokyta nechce prý (praví mimochodem) rozsuzovati, je-li též
»ruské* náboženství úplně s Písmy souhlasící. Vůbec hledí, kde
může, dáti na jevo své Sympathie k víře pravoslavné a jeví k ní
co největší šetrnost. Přívrženci církve římské (a mezi řádky lze
čisti, že i pravoslavné i stíhají souvěrce Rokytový výčitkami a po
mluvami, že jsou sektáři, že odpadli od staré církve apoštolské,
avšak členové této staré církve sami mezi sebou nejsou svorní,
římská církev řeckou a řecká římskou vzájemně stíhají přezdívkou
schismatiků — ovšem Rokyta vinu všeho přičítá pýše a panovač
nosti římského papeže, z jehož jha církev řecká se vymanila.
K výtce carově, čím odůvodní Luthera, svých souvěrců a své
oprávnění k úřadu duchovnímu, jestliže od staré církve odpadli
a nemohou-ii se žádnými zázraky na potvrzení svého učení vy
kázat! — odpovídá Rokyta opět ve smyslu protestantském vůbec
a bratrském zvláště, vykládaje stručně zásadu všeobecného kněžství,
ukazuje však zároveň na to, jak u jeho souvěrců pečlivý výběr se
děje při volbě a ustanovování duchovních, jak přihlíží se k jejich
náležité přípravě jak cg do vědomostí, tak i do mravnosti, a uvádí
sebe za příklad, jak napřed v životě, mravech i učení důkladně
byl zkoumán, od starších jménem církve vyvolen a poslán kázati
pokání.
Zázraky činiti není jemu a souvěrcům jeho zapotřebí, neboť
nic nového nekáží, leč to, co nepřízní času takořka již bylo po
hřbeno a zapomenuto. Ostatek dost veliký prý jest zázrak, když
Bůh věrné své (rozumějme: Jednotu) ochraňuje proti přemnohým
útokům a nástrahám jejich nepřátel. I to Rokyta jako zvláštní
milost boží vytýká, že, jsa takořka bídným psancem, dostal se až
před tvář takového vládce, jako jest Ivan.
Co do postů vyložil Rokyta carovi, že jeho souvěrci daleko
větší váhu kladou na půst duševní, záležející hlavně v mravnosti
a odříkání, střídmosti v požitcích pohlavních a vůbec tělesných,
ne ve výběru, nýbrž v mírném požívání pokrmů, v potlačování
affektů vášní, hněvu, nenávisti, pomsty; snažil se i na příkladech
ukázati správnost těchto názorů. Přes to však prý v době potřeby,
za nebezpečí církvi hrozícího půst tělesný se zachovává.
Podle Oderborna přešel Rokyta od této věci velmi obratně
k choulostivé otázce vzývání svátých a ctění jejich obrazů, ve
které takořka nemožno bylo docíliti nějakého souhlasu protestantství
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s pravoslavím, a není pochyby, že Rokytoví za pobytu v Moskvě
neušlo, jaký význam mají tyto věci v duševním životě obyvatelstva
ruského. Avšak Rokyta dobře věděl, že právě v této věci bratří
svojí methodou dodělali se zcela uspokojivých výsledků mezi
bigotním lidem polským, který k vnějším těmto věcem neméně
byl připoután x) nežli lid ruský.
Odvážil se tudíž dosti smělé a obšírné polemiky. Vycházeje
od odmítnutí Ivanovy výčitky, že jeho souvěrci místo jediného
Boha dávají přednost bohům slávy, cti a bohatství, ukazuje na to,
že naopak odpůrci jejich modlí se k mnoha bohům, t k svátým,
ačkoliv Bůh pouze skrze svého syna Krista má býti vzýván. Sou
věrci Rokytoví nenalézají žádného výslovného svědectví v Písmě
pro vzývání svátých. A jako neučí tomu, aby vzýváni byli, tak
i mají za to, že nesluší obrazům jejich žádné pocty prokazovati,
a »tudíž prý obrazy ke ctěni vystavené nejen z chrámů, nýbrž
i ze vší obce dlužno odstraniti« 2) t— neboť jest to modlářství.
I v otázce coelibátu vyslovil se Rokyta úplně ve smyslu
bratrském — doporučuje se stav svobodný; kdo však není s to,
aby čistotu zachoval, tomu dovoluje se manželství.
Vytkl zlořády, jaké zaviněny jsou coelibátem v církvi římské,
a chválil jako přednost způsob zachovávaný v církví řecké, chtěje
patrně ke konci své řeči zanechati příznivý dojem. Odmítl nařčení,
jako by souvěrci jeho duchovní žili neřestně. Naproti tomu naprosto
zavrhl řády mnišské, v církvi pravoslavné a obzvláště na Rusi
tolik vážené a ctěné, ježto jich ani Kristus ani apoštolé nezřídili.
Car Ivan nepustil se s Rokytou po jeho vyznání do sporu —
nepokládaje to patrně za důstojné sebe — tak že Rokyta se do
mníval, že jeho argumenty to byly, které cara k mlčení přiměly —
i byl prý z toho nesmírně potěšen, zvláště když Ivan dal mu na
jevo obzvláštní uspokojení a vyslovil přání, aby mu Rokyta podal
písemně, co před ním mluvil.
Rokyta přání Ivanovo splnil. Sestavil řeč Ivanovu i svoji
vlastní v theologický traktátec, v němž stručně formuluje deset
otázek Ivanových a ke každé hned přidává svoji stručnou odpověď,
ve které obsažena jest tresť jeho učení a krátké odůvodnění Písmem
a sv. otci.
Tuto písemnou svoji odpověď podal Rokyta Ivanovi nejspíše
opětně při nějakém slyšení v bojarské dumě.3) Ze závěrku jejího
patrno jest přesvědčení, že autorovi podařilo se přivé^ti Ivana
k lepšímu mínění o sobě.
Naivní ovšem bylo, jestliže se Rokyta domníval, že tím učiněn
počátek k získání Ivana Hrozného pro víru bratrskou, že snad
') Bidlo, Jednota bratrská 93. — ’) Starczewski II., 210. — ’) Regenvols·
cius 91.
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Ivan, maje v rukách svých spis jeho, bude s menším předsudkem
jej přečítati a skutečně v něm poučeni hledati o pravém nábo
ženství. Ivanovi šlo, jak níže uvidíme, o něco docela jiného —
chtěl se zase jednou svými vědomostmi a theologickou učeností
zablýsknout! před světem, před cizinci ze vzdělanější země polské,
kteří jej pokládali za barbara. Nechtěl býti poučen, nýbrž poučiti —
Rokytu, jehož spisek posloužil mu za základ vlastního obšírného
traktátu.
Dne 18. června 1570 (nejspíše opětně při nějakém veřejném
slyšení) doručil mu osobně svoji písemnou odpověď, jazykem »slo
vanským* (t. j. slovansko-ruským jazykem církevním) pravdě
podobně vlastnoručně sepsanou a v ozdobný zlatém protkávaný
a perlami okrášlený kodex svázanou. ’) Ondřej W^gierski (Regenvolscius) připomíná, že jej viděl v bibliothece jistéh) »vynikajícího
patrona« — t. j. evangelického šlechtice polského. Jest možno, že
zachován jest dosud v rkpe chelmského duchovního semináře
(o čemž níže).
Písemná odpověď Ivana Hrozného Rokytoví daná má v pů
vodním slovanském textu nadpis Otvět goszidarev a skládá se ze
14 »slov* t. j. kapitol. V úvodě vykládá Ivan příčinu, proč Ro
kytoví odpovídá: Aby totiž se nedomníval, že Ivan nepochopil,
jaký jed Rokyta roz il, nebo aby ho nepokládal za tak nezběhlého
v Písmé, že by mu odpovědět! nedovedl, anebo snad si nemyslil,
že dal se jeho bludům naklonit! a příznivě přijal jeho dogmata.
Chce tedy car Ivan jednak vyvrátiti názory Rokytový, jednak
obhájiti víru pravoslavnou a Rokytu o ní poučiti. Odtud vyplývá
celkový ráz spisu jeho. Jest to polemika proti desíti odstavcům
spisku Rokytová, ne však po pořádku, ježto prudká letora Ivanova
unáší jej k rozmanitým odbočením, k jiným otázkám, které se mu
mimochodem namanují, tak že spis jeho je bez náležitého ladu,
souměrnosti a důslednosti; a s druhé strany některé věci se opakuji,
spisovatel opět a opět vrací se k jedné a téže věci. Vše přeplněno
jest množstvím citátů a příkladů z Písma a otcův církevních —
patrná jest všude snaha Ivanova pochlubiti se svými značnými
vědomostmi a povznésti svoje carské veličenstvo.
Ivan byl samouk, veliký čtenář (písmák), jenž si mnoho ne
vybíral, theolog bez školského soustavného vzdělání — tím více
tedy sobě na svých vědomostech zakládal; to vysvítá ze všech
jeho ústních i písemních projevů, zvláště polemických, na př. z po
zdější o něco disputace jeho s jesuitou Possevinem a z polemické
korrespondence s knížetem Kurbským, který před jeho ukrutností
utekl na Litvu. Vnější forma polemiky Ivanovy s Rokytou oplývá
’) H. X. 465. Gindely II., 90 domnívá se, že Rokyta Ivanovi podal
bratrskou konfessi — konfessí tou byl jeho traktátec.
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přezdívkami, láním a výrazy, jimiž Ivan odpůrce svého hledí učiniti
směšným, ač do jisté míry možno ji omluviti zvykem vůbec tehdy
panujícím, jemuž hoví plnou měrou na př. Luther. Ovšem »mnoho
mluvnost, nemožnost mírniti se vyplývá vůbec z náruživé povahy
Ivanovy«. »Chorobný mravní stav jeho projevuje se nejvíce v jeho
posměšnosti, v jeho snaze chytati za slovo, uvésti v rozpaky, kochati se v tom, v nedostatku úcty, shovívavosti k nešťastnému po
stavení člověka, ve snaze ne potěšiti člověka v neštěstí, nýbrž
svalití na něho vinu neštěstí...« tak charakterisuje Solovév *)
duševní stav Ivanův.
Nehledě k citátu z Písma o předhazování perel sviním, mimo
zlobné výčitky nerestného života, které Rokytoví a jeho souvěrcům
metá v tvář, nalezneme tu celý slovník nadávek. Nazývá Rokytu
častokráte psem,2) vlkem, lupičem, kacířem, nepřítelem kříže
Kristova, služebníkem Antikristovým, viní jej ze lži, dokazuje mu,
že není křesťanem atd. Poněvadž Rokyta pravil o sobě, že jest
kaznodzieja
kazatel) církve Kristovy, Ivan posměšně dosti zda
řilou hříčkou slovní, jako by mu byl neporozuměl, nazývá jej
a jeho soudruhy koznodčji — od slova
= lest, úskok — t. j.
podvodníky, svůdci, falešnými vykladači Písma. Luthera podobným
způsobem jmenuje Ljutorem — od slova Ijutyj — divoký, zlý.
Neurčité a vyhýbavé (někde též neporozuměním Rokyty Ivanovi
zaviněnéj odpovědi Rokytový poskytly chytrému a zlomyslnému
Ivanovi pouze vítanou příležitost, polapiti jej v slově a usvědčiti,
vytknouti jeho nepřesnost a náležitě jej za to vyplísniti. Tak na př.
pochopitelně neuspokojila Ivana Rokytová odpověď na otázku,
čemu učí -- přál si míti odpověď v tom smyslu, jak totiž Rokyta
vykládá Písmo, jaké názory z něho vyvozuje a p. Místo o příčinách
příští Kristova měl mu pověděti, jak smýšlí o posledním soudě,
o z mrtvých vstání, k otázce, jak se modlí, měl odpovědět! po
pisem bohoslužby a p. Mimo to vytýkal Ivan Rokytoví na ně
kolika místech, že nesprávně cituje Písmo, na př. evangelium Ma
toušovo místo Lukášova, anebo vinil jej, že cituje něco, co tam
vůbec není, což ovšem zaviněno bylo jen jiným rozdělením bible
v církvi východní. Uvádí celou řadu citátů jiných, majících do
kázat! opak tvrzení Rokytová, a nezřídka z citátu Rokytou uve
deného snaží se dokázati důsledky právě opačné, nebo z téhož
pramene (autora) vyhledává citát úplně protivný. Na př. (str. 26)3)
Rokyta dovolává se svědectví Mojžíšova proti ctění obrazů, Ivan
však z téhož místa dovozuje opak toho. Podobně i jinde (na př.
u Epiphania Cyperského). Leckde polemisuje Ivan proti Rokytoví
') Ist Rossiji VII, 503 (2. vyd.l. — 2) Byla to nadávka u Ivana obzvláště
oblíbená (Chomlsk. I'aršavsk. ep. Véstn. 1878, Nr. 10). — ’) Podle edice
v Mosk. Čtenijach 1878.
č. č. H. jx
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zbytečně, na př. v otázce panenství, neboť názor bratrský, který
vyslovil Rokyta, stojí velmi blízko názoru pravoslavné církve.
Ivan jest hluboce, nezvratně přesvědčen o pravosti své víry
pravoslavné. Církev pravoslavná jest totožná se starou církví kře
sťanskou, proti které vystoupil Luther a od níž se odtrhl. Lutherovi
a jeho přívržencům věnováno jest nejen hned první »slovo«, nýbrž
i četné episody v »slovích« následujících. Luther jest zhoubce staré
víry křesťanské. Protestanté, lutheráni, za které pokládá i Rokytový
souvěrce, jsou odpadlíci od staré církve apoštolské; v mínění co
jest církev, zdá se Ivan sice souhlasit! s názorem bratrským, že
církev totiž není vázána k žádnému národu, místu a jazyku, po
kládá však přece církev pravoslavnou za jediné pravou církev kře
sťanskou; církev římská jest převrácená a podvodná, protestanté
jsou bludaři; jsou to dva žaláře, z nichž jeden jest temnější druhého.
Luthera ovšem za všecko činí zodpovědným. Dávaje zhusta Ro
kytoví na jevo, že jest dobře zpraven o povaze a podstatě západ
ního hnutí náboženského, dotýká se patrnějších a nejvíce do očí
bijících vlastností a zvláštností jeho nejen po stránce vnější, ob
řadové a praktické, nýbrž i po stránce dogmatické.
V otázce ospravedlnění člověka vírou a významu dobrých
skutků útočí Ivan prudce na učení protestantské a viní vyznavače
jeho ze života nemravného a neřestného, což vytýká jako nutný
následek onoho zlého učení. Učení o Kristu prostředníku zamítá
jako ariánské. Dotekl se zamítání tradice kromě Písma, ale sám
s druhé strany věnoval celé jedno »slovo« (5.) polemice proti
významu a důležitosti Starého Zákona, který vůbec v ruské církvi
nepožíval veliké váhy a k němuž hleděno s velikou nedůvěrou.1)
Dále pojednal Ivan o mši a její potřebnosti a tázal se Rokyty, zdali
obětní dary pokládá za pouhý chléb a víno. Odůvodňoval a vy
světloval zachovávání postů, ctění svátých a jejich obrazů, řády
mnišské, naznačuje zároveň, jak se tyto věci v jeho zemi zacho
vávají a jaká důležitost se jim přikládá, a dávaje při tom zcela
zřetelně na jevo, že on sám úplně souhlasí se všeobecným míněním
a vírou všeho svého okolí. Ač Rokyta v otázce kněžského coelibátu
vyslovil názor, který se mohl Ivanovi zamlouvati, přece i tu musil
slyšeti od něho poučení, jako by učil opaku.
V závěrku svého traktátu reagoval Ivan na závěrek spisku
Rokytová. Rokyta praví tam: »Ježto vidíš, o jaké důvody učení
naše se opírá, prosím, abych nebyl od Tebe pokládán za kacíře,
nehodného věci a perly nebeské slyšeti, ježto nejsem zvyklý po
nich šlapati, nýbrž se země je zdvihati, jestliže se mi slovem božím
ukazují.« Nato Ivan takto odpovídá: »My ještě dnes, jsouce slov
svých pamětlivi, přikazujeme ti. abys ničeho se nebál. Nicméně
') Cvétajev 565, 567. Ruščinskij 333 (pozn. 798).
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pro mne jsi kacíř, poněvadž učeni tvé jest převrácené a kázni kře
sťanské i církevní naprosto odporné, a nejsi jen kacíř, nýbrž i slu
žebník Antikristův od ďábla povzbuzený. Nejen ty sám jsi lutherán,
nebot i jiní jsou tebe hořčí. Pročež ti zapovídáme toto líčení ve svých
krajinách hlásati. Ježíše pak Krista, pána našeho, vroucně prosíme,
aby pokolení naše ruské tak zachoval, aby nezabředlo do temnot
vaší nevěry .. .«
Z odpovědi Ivana Hrozného, obzvláště pak z jejího zakončení
poznal zajisté Rokyta i ti, kdož za ním stáli, jak velice se klamali,
domnívali li se, že Ivana bude lze získati víře bratrské. Odpověď
jeho dala jim pravé jeho smýšlení poznati dokonale. Byla to zajisté
jen zvědavost a ješitnost, jež Ivana vedly k rozmluvám s duchov
ními protestantskými, a jeho snášenlivost, s jakou se choval k cizím
protestantům, založena byla ve vypočítavosti politické. Jinak Ivan
byl věrným synem svého národa a své doby. Jakkoliv mnohem
důkladněji a hlouběji vnikl v dogmatickou stránku své víry, přece
v praxi zůstával na povrchu a souhlasně s celým svým okolím
hlavní váhu kladl na vnější stránku své víry, na posty, vzývání
a ctění svátých a jejich obrazů a na zachovávání řádů života
mnišského. V těchto věcech vnější pobožnosti vidělo tehdejší ruské
pravoslaví podstatu náboženství, základ spasení. Národ ruský vůbec
v této době vyznačoval se přílišným rozvojem názorů asketických
a církevně-obřadnickým nazíráním na víru. x) »Obřadu dostalo se
dogmatického významu v ohledu mravní prakse.« Posty zacho
vávány (a dosud tak se děje) tak přísně, že podle Herbersteina
v době velikého postu mnozí přijímali potravu jen v sobotu a v ne
děli, spokojujíce se jinak pouze kouskem chleba. 2)
V přísném zachovávání postu viděli Rusové projev vyšší po
božnosti a bohabojnosti. Toto asketické pojímání nejen víry, nýbrž
i celého života jeví se obzvláště v postavení, které zaujímalo na
Rusi mnišství. Mnozí byli toho přesvědčení, že svět člověka obklo
pující, starosti a klopoty života, svazky rodinné a společenské, že
vše to jsou jen překážky v dosažení mravního ideálu; ideálem
života mravního a křesťanského byl život klášterní — mniši požívali
neobmezené úcty, pokládáni za spasitele a přímluvce za celý svět.
Mnozí opouštěli své rodiny a chodili do klášterů, tak že sama
hierarchie byla nucena slovem i písmem tomu brániti.
Vnější obřad měl pro ruského křesťana takovou důležitost,
že bez řádných obřadů svátosti pokládal za neplatný. Nejdůležitější
místo zaujímalo tu uctívání obrazů (ikon), bez nichž nemohl nikdo
bydleti, cestovati, pracovati, žiti, které byly jeho společníky ve
všech okolnostech života. Bez ikony nemohl duchovní konati boho') Žmakin, Russkoje obščestvo 16. věka v Russ. Věstn. 1880, únor
str. 219 a násl. — s) Ruščinskij 85.
2*
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služeb, nemohl čisti ani kanonických hodinek, nebylo možno křtíti,
pohrbívati, oddávati atd. »Pro náboženský cit ruského člověka
bylo urážkou vyššího stupně slyšeti jakékoli zjevné pohanění
ikon« *) — není tudíž divu, že Ivan této otázce velké jedno »slovo«
věnuje, dokazuje oprávněnost jejich uctívání a i v jiných »slovech«
k tomu odbočuje. Ze spisů Kurbského je patrno, že obrazoborství měli pravoslavní protestantům nejvíce za zlé. 2)
Jest přirozeno, že Rokyta svým zamítavým stanoviskem právě
těmto vnějším, ale v církvi pravoslavné nejvíce ceněným věcem
Ivana nejvíce proti sobě popudil. Právě těmto vnějším, obřadovým
věcem v odpovědi Ivanově věnováno jest místa nejvíce. Již jakožto
obrazoborci protestanté byli v očích ruského člověka lidmi nerest
nými. Tento názor potvrzován byl způsobem života, jaký vedli cizo
zemští němečtí protestanté v zemi ruské usazen — na př. v Mo
skevském předměstí Nalivkách — holdujíce pitkám a všelikým
zhýralostem, tak že i nářky se ozývaly, že kazí ruské vojsko.3)
Zpráva o slyšení Rokytově u cara Ivana Hrozného rozšířila
se záhy v současném světě, budíc značnou pozornost obzvláště
vzhledem k strašné osobnosti carově, o jehož ukrutnosti neuvěři
telné kolovaly pověsti. O pozornosti, jaké episoda tato se těšila,
svědčí okolnost, že dvě publikace o ní záhy po sobě vyšly, kteréž
pak přijaty do spisů pozdějších (jak níže bude ukázáno), jakož
i že odpověď carova zachovala se v několika exemplářích.
Pro nás episoda tato jest zajímavou kapitolou z velmi řídkých
styků česko-ruských nebo, chceme-li, husitsko-pravoslavných, které
zahájil mistr Jeroným Pražský na Litvě a brzy po Rokytoví tamtéž
opakoval br. Simon Bohumil Turnovský za účelem spojenectví pol
ských protestantů s pravoslavnými rusko-litevskými proti mohutnějfcí katolické reakci v říši Polsko-Litevské. Zajímavé jest, že Rokyta
neopominul příležitosti, aby aspoň poněkud nedal výrazu svému
slovanskému cítění; jest to patrno ze závěrečních slov jeho traktátku,
Ivanovi podaného: »Na konec za to Boha jeho nehodný služebník
prosím, aby Tebe, velikého panovníka a vládce rodu slovanského,
skrze Ducha svého vším dobrým obdařil a řídil«, — třeba že Ivan
chlubíval se svým německým původem tvrdě, že pochází od vcvod bavorských, nač zdálo se mu ukazovati slovo bojare.4)

Dodatek o pramenech.

Základní prameny o rozmluvě br. Jana Rokyty s Ivanem Hrozným
jsou Pavla Oderborna; poannis Basilidis magni Moscoviae ducis vita 5)
*) Ruščinskij 77. — ’) Solovév, Ist. Rossiji VII., 508. — ’) Cvétajev
242—243. — *) Solovév VII., 504. — *) Tištěno po prvé r. 1585 ve Wittemberce. Nověji u Starczewského *Historiae ruthenicae scriptores exteri saeculi
XVJ.t Vol. II. Berolini et Pctropoli 1841.
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a Jana t,asického De Russorum Moseovitarum et Tartarorum religione .. .
(Spirae 1582).
Pavel Oderborn *) pocházel rodem z Pomořan, studoval tam na
universitě Roztocké, jsa bez pochyby žákem proslulého Davida Chytraea,
tehdejšího rektora této university, s nímž později přátelské styky udržoval
a čilou korrespondenci vedl. Dosáhnuv r. 1579 hodnosti misterské, stal
se asi téhož roku lutheránským kazatelem v litevském Kovně.2) Jakožto
duchovní pruského pomocného oddílu účastnil se války krále Štěpána
Báthoryho s Ivanem Hrozným, a v táboře pod Polockem dostalo se
mu věnce básnického. Oderborn byl velmi čilým zpravodajem Chytraeovým i jiných o válečných událostech tehdejších, zejména těch,
kterých byl sám očitým svědkem, tak že zprávy jeho byly pramenem
některým současným historikům, na př. Heidensteinovi. Na Bílé Rusi
stýkal se s pravoslavnými kněžími a míval s nimi časté besedy o víře
a církvi. Z toho vznikl spis jeho věnovaný Davidovi Chytraeovi De
Russorum religione, ritibus nuptiarum, funerum et de Tartarorum moribus vera narratio ad Davidem Chitraeum. 3)
Vše, co od Oderborna máme, jakož i okolnosti shora uvedené
svědčí o tom, že byl zpravidla velmi dobře zpraven o poměrech
ruských a že také pečlivě zprávy dovedl si zjednávat! a vybírati. Jedním
z jeho zpravodajů byl Kristián Bockhorn, kazatel holštýnského vévody
Magna, kterýž 3 léta se svým pánem žil na dvoře Moskevském.4)
Vypravování o slyšení Rokytově u cara Ivana jest obšírnou episodou
v zajímavém a cenném životopise Ivanově. Oderborn líčí zevnější okol
nosti a průběh této události, při čemž jak Ivanovi, tak i Rokytoví klade
v ústa delší řeči, které od nich prý byly promluveny. Není pochyby,
že forma řečí těchto jest z veliké části dílem Oderbornovým, přes to
však obsah jejich kryje se v celku s obsahem pramene druhého, t. s tím,
co nám zachoval Lasicki, tak že jmenovitě řeč Ivana Hrozného velmi
dobře přiléhá obsahově i hlavními rysy své formy k písemné odpovědi
Ivanové, v několika exemplářích zachované. Co do řeči Rokytový dlužno
vytknouti tu okolnost, že Oderborn, ač lutherán, přece v celku správně
reprodukuje Rokytovo vyznání víry, kteréž jest jednak opatrné a do
jisté míry nejasné, jednak však s tehdejší věroukou i mravoukou bra
trskou úplně souhlasné. Na mnoze i způsob psaní a dovozování ve
spisech bratrských velice obvyklý a téměř šablonovitý lze stopovat! i ve
zprávě Oderbornově — jest to nápadno především v úvodě, kterým
l) Důležitá a zajímavá životopisná data Oderbornova sebral Vasiljevskij
v článku Polskaja i némeckaja pečat o vojné Batorija s Joannom Groznym
v Žur. Min. Nar. Prosv sv. 261 r. 1889. — a) R. 1584 napsal v Kovně
dedikaci Wittemberského vydání své »Vita Joh. Basilidis«. Podle Adamowicze
(Chronik der luther. Kirche in Wilno) byl r. 1580 krátký čas ve Vilně. Pak
v Rize. Později v Kejdanách a Kovně do r. 1605. — 3) Vydáno mimo jiné
se sborníku ^asického^ svrchu uvedeném. Srov. Vasiljevskij v Z. J/. X Pr.
sv. 261 str. 152. — 4) Lasicius 1. c. 237.
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Rokyta svoji řeč zahájil: »Res, inquit, omnes Dei judicio destinatae,
humanis consiliis impediri nequaquam possunt: et ille quidem Deus
summae majestatis suae decus conspici volens, quomodo tandem agat,
et quibus utatur mediis, id profecto dignoscere ad ducem est. Expe
rientia edocti sumus, eum, quum res maximas perficere statuit, levibus
omnino parvisque principiis uti . . .« *) Tak psávali bratří.
Zdá se, že Oderborn leckteré poučení o bratřích čerpal od svého
učitele a přítele Chytraea, kterýž o né se velice zajímal, tak že se
dvěma bratřími ve Vídni r. 1569 o jejich spisích i o víře rozmlouval
a i sám církve jejich na Moravě a v Polsku navštívil a později s panem
Václavem z Budova si dopisoval. 2)
Oderborn praví, 8) že užil a ze slovanského jazyka do latiny pře
ložil spis, který Ivan Hrozný o disputaci Rokytoví uložil sepsati a sobě
podati. Spis tento (patrně nějaký opis) dostal od očitého svědka této
disputace, totiž od Mikuláše Talwosze, kastellána Žmuďského a velitele
Dvinského — jenž r. 1570 byl kastellánem Minským a členem králov
ského poselství. Zdá se býti jisto, že vypravování Oderbornovo není
prostým překladem spisu Rokytová, jest však pravdě velmi podobno,
že Oderborn leckterou podrobnost čerpal z ústního vypravování Talwoszova a že tudíž zpráva zasluhuje úplné důvěry, tak že na př.
i vnější průběh slyšení Rokytová byl asi takový, jak Oderborn jej líčí.
Životopisná data historika Jednoty bratrské, Jana Lasického a jeho
význam jsou dosti známy. 4) Shora uvedený spis jeho jest vlastně jakýsi
sborník, v němž umístěny jsou i spisy Lasickému nenáležející. Na prvním
místě pod tit. Theologia Moscovitica jest odpověď Rokytová k desíti
otázkám Ivana Hrozného, a to tak, že na prvním místě stojí otázka
a hned po ní následuje stručně formulovaná odpověď. Kus tento, obsa
hující celkem 10 stran (1—10), má nadpis Quaestiones theologicae
Johannis Basilii, magni ducis Moscorum, ad quas Jo. Rohitam, mi
nistrum Christi in conspectu magnificorum legatorum Sigismundi
Augusti ... in urbe Moscua ineunte anno IJJO respondere iussit.
Lasicki praví, že tento spis podán byl od Rokyty Ivanovi. Jest to
beze vší pochyby jenom trest toho, co Rokyta před Ivanem mluvil,
jest to stručná a určitější, nežli možno bylo v proudu řeči, formulace
názorů a vyznání Rokytová — ovšem leckde schválně právě tak ne
přesná, jako řeč mluvená. Jednotlivé otázky formuloval si asi Rokyta
podle řeči Ivanovy sám. Zdá se, že, co Lasicki podává, jest překlad
(otázka, pokud doslovný nebo věrný) »slovanského« spisu Rokytová.
Originální text existoval nepochybně v jakémsi rukopise Lešenském,
*) Starczewski II., 205. — s) Ehwalt, Die, alte u. neue Lehre d. böhm.
Br. § 16. — Rp. Herrnhut. A. B. II. R 1. N. 6. str. 503. — Davidis Chytraei
Epistolae str. 261, 265, 570. — 3) L. c. 213: »Ille (Joannes Basiiides) . . .
remque adeo omnem in longa disputatione tractatam scripto comprehendi
iussit, quod nos de slavonico sermone latina civitate donavimus.« — 4) Srov.
Goll, Quellen und Untersuchungen z. G. d. böhm. Br. I., 74.
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který uvádí Gindely v Gesch. d. bohm. Briider IL, 474 (pozn. 128):
Odpowiedz nad pythanie wielkego hospodára Moskiewskiego na pismie
podana. Mné bohužel se již nepodařilo tento rukopis vypátrati, ač jsem
se všemožně o to pokoušel — zbývá, tuším, jediná ještě cesta, prohledati pozůstalost Gindelyho, o kterouž, jak se zdá, mnoho lidí se
rozdělilo. Podařilo se mi v bibliothece Raczyňskich v Poznani, která má
mnohé rkpisy bývalého archivu Lešenského, nalézti pouze jakýsi starý
katalog rkpsný v kodexu sign. II H a a 27^ kdež zapsán jest spisek
shora uvedený, jak jej Gindely cituje s dodatkem: ctím responsione
sacerdotis Russici.
Hanka v jednom svém listě (z 16./3. 1857) sděluje Bodjanskému,1)
že má v rukách Lešenský rkpis pod tit. > Odpowiedz na pythanie wielkego
Hosudara Moskiewskiego na pismie podana Jana Rokyty* jakož i *Odbowiedz na pismie od ksiedza Iwana Bazylego Wielkiego Ksi^dza po
dana studze slowa Boéego Iwanowi Rokycie, ktory przy poslech n. krola
polskiego ustugujc^c ludziom krzešcianskim slowem Bozem w ziemi jego
byl roku 1570 wezwany i pythany od niego o wiarg i nauk$ jego, co
przeložono z Ruskiego na polskie.*
Zdá se tudíž že rkpis Gindelym citovaný je totožný s rkpem cito
vaným Hankou; první část jeho, odpověď Rokytová, byla by asi hned
původně polská, druhá část, odpověď Ivanova, jest polský překlad. Car
Ivan nazývá se v polském překladě mylně ksic^dz, což asi zavdalo podnět
k mylnému hořejšímu záznamu »cum responsione sacerdotis Russici«
Za spiskem Rokytovým na str. 11 — 183 následuje u Lasického
*Responsio Johannis Basilii, magni ducis Moscorum ad hanc Rokitae
Confessionem jidej data ipsi in urbe Moscwa Anno 157° Kalend. Maij*.
Jest to věrný překlad 2) odpovědi Ivana Hrozného dané Rokytoví
a sepsané původně jazykem církevně-slovanským, jakým se tehdy na
Rusi zvláště o předmětech náboženských psalo, a tedy v značné míře
ruštinou proniknutým. Lasicki vyznává, že snažil se pokud možná pře
kládat! doslovně, že však neručí za úplnou správnost svého překladu,
a to proto, že překládal >z nevzdělané a hrozné moskevštiny, vyjádřené
sice slovy, ne však frasemi polskými*. Podle jeho názoru Ivan tedy snažil
se přizpůsobiti se Rokytově polštině, aby Rokyta mu lépe rozuměl. Možná,
že Lasicki se mýlí, pokládaje církevní slovanštinu za ruský jazyk při
způsobený polštině — každým způsobem bylo by zajímavé, kdyby ně
který odborník podal nám jazykový rozbor odpovědi Ivanovy, jak se
to stalo na př. s proslulým listem Lžidimitrijovým psaným papeži. Pak
bychom též s větší jistotou mohli říci, jakým asi jazykem mluvili spolu
Ivan a Rokyta.
Lasicki k překladu odpovědi Ivanovy připojil hned obšírnou a dů
kladnou Apologii víry bratrské, více však vlastně lutherské a vůbec
x) Čtenija Moskov. obsčestva drevn. 1887 2, str. 35. — 2) Vysvítá srov
náním s originálním textem, o němž níže. — 2) Lasicius 1. c. str. 10.
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věrouky protestantské, neboť Ivan, jak shora uvedeno, skoro výhradně
proti lutheránům polemisuje. Odpověď Ivanova rozdělena jest na kapitoly
(však rozdělení Lasického nesouhlasí úplně s originálem)x) — a po
každé kapitole hned následuje příslušný odstavec Apologie. Touto
netřeba se blíže obírati.
Jak Oderborn, tak i Lasicki měli před sebou nepochybné spisek
Rokytův podaný caru Ivanovi. Oderborn vyniká nad Lasického svými
podrobnostmi, líčením vnějšího průběhu disputace. Poněvadž spis La
sického vyšel r. 1582, Oderbornův pak teprve r. 1585, lze míti za to,
že Oderborn svým širším a podrobnějším vypravováním chtěl jej doplniti. Poněvadž Lasicki přeložil odpověď Ivanovu a učinil ji tudíž vše
obecně přístupnou, proto asi nepokládal Oderborn za potřebné touto
věcí se zabývati.
Spis Oderbornův nabyl záhy velikého rozšíření. Již r. 1589 vydán
byl ve Zhořelci jeho německý překlad pod názvem: Wunderbare er
schreckliche Vnerhörte Geschichte und wahrhaffte Historien: nemlich
des neckst gewesenen Grossfürsten in der Moschkaw Joan Basilidis
auff ihre Sprach Ivan Basilowitz genandt Leben — aus dem Latein
verdeutscht durch Heinrich Räteln zu Sagan. 2) — V archivu Jednoty
bratrské v Herrnhutě uložen jest výtah (rkpis sign. Sarepta i8of z tohoto
překladu, pokud se týče Rokyty s nadpisem právě uvedeným,3) jejž
předchází ještě nadpis Rokita vor dem Zaar Iwan Masiljewitsch in
Moskwa 1570. Pod titulem připojena jest tato poznámka: »Aus Hschft
Professor Bause in Moskau Bibliothek 1800 excerpt.*
Z něho a literatury tam uvedené podává delší vypravování Saliga
Vollständige Historie der Augsburgischen Confession II., 717 a násl.
(Halle 1733).
Krátce o poselství polském v Moskvě zmiňuje se též Kronika
Bielského (v Krakově 1597) str, 643 patrně rovněž na základě Oderborna.
Vypravování Oderbornovo skoro doslovně opakuje Mich. Kasp.
Londorp ve své Continnatio Joannis Sleidani etc. podle vydání z r. 1615
(Francofurti 1615) str. 48 a násl. Regenvolscius (str. 90—92) dovolává
se též Neugebauerovy Moscovia (v Gdansku 1614) a Jakuba Thuana
Historie (Lutetiae 1609), avšak první spis jest mi nepřístupný, v druhém
při vší snaze své nemohl jsem ničeho nalézti.
O slyšení Rokytově u cara Ivana vypravuje též obšírně na 40 listech
svých Paměti Slavata^ v knize XII. kvinternu 673, 4) Kromě několika
poznámek, z nichž patrno, že spisovatel dobře znal Jednotu a že mu
Rokyta nebyl neznám, není to nic jiného nežli parafrase Oderborna,
někde mezerovitá, větším dílem však rozvleklou apologií viry a církve
katolické v Čechách protkaná. Lasického, tuším, Slavata nezná.
x) V originále »Slova«. — 8) Fechnei, Chronik 68. — 3) V rkpe připojen
ještě letopočet 1588. — *) Rpis Černínského archivu v Jindřichově Hradci.
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Krátkou zprávu o události této podává Regenvolscius ve svém
Systema historico-chronologicum ecclesiarum slavonicarum na základě
Lasického a originálu odpovědi Ivanovy. *)
Odpověď cara Ivana Rokytoví daná byla známa pouze z překladu
Lasického, teprve v naší době podařilo se najiti její slovanský originál,
a to v několika exemplářích. R. 1874 objevil jej A. Popov a r. 1878
otiskl spolu s latinským překladem Lasického v Ctenijach imp. obsčestva istoriji i drevnostej rossijskich pri moskovskom universitetě.2)
Kniga 2. (Moskva 1878). Nedlouho před touto publikací nalezl kněz
5. Semenovič podle vší pravděpodobnosti samý prvopis odpovědi carovy
v bibliothece Chelmského semináře duchovního, kdež byl bibliothekářem
a inspektorem. Rkpis zachoval trosky jakési pergamenové vazby a zbytky
hedvábných nitek, podle nichž možno souditi, že vazba byla pěkná. 3)
Rukopis má pozdější latinské přípisky (shora na str. 9 uvedené),
obsahující důležitá data, disputace Rokytový se týkající. Z poznámky
Colleg, Lubl. soc. Jesu — servandum pro Sclavis jest patrno, že
dostal se někdy (v době katolické reakce) do rukou Lublínských
jesuitů, kteří si jej schovali pro případ užití proti pravoslavným. Později
však dostal se do rukou basilianského převora Hrabanoviče, jak patrno
z pozdějšího přípisku ex libris x. Basilii Hrabanowicz praepositi r. g.
a po vyprázdnění basiliánských klášterů dostal se s jinými knihami
klášterních bibliothek do bibliotheky shora řečené.4} Exemplář Chelmský
svým rozdělením na Slova shoduje se s Lasického kapitolami a jest
poněkud obšírnější nežli exemplář Popova. Semenovič vydal jej v Přílo
ze niju ke zmíněnému již Chotmsko-Varšavskému eparchialnčmu Věstníku
1878. Nr. 13 a 18.
Třetí rukopis chová se v papírech Pogodinových v carské veřejné
bibliothece v Petrohradě pod čís. 1597, ale s chybným označením Rěč
velikago carja Ivana k Maximu Greku-Svjatogorcu. °)

l) Str. 90-92. — a) Původní nadpis zní: Ozeurs
— rkpis psán
kyrillicí církevně-slovanskou. — *) Semenovič v Cholmsko· Varšavsko eparch.
Věstníku 1878. Nr. 8 a 10. — 4) Srov. Semenovič 1. c, Nr. 10. — 5) Srov.
CvětajtV) Protestantstvo 553.
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I.

Kniha Bachmannova, ať se na ni díváme jakkoliv, přece
musí býti přijata jakožto vážné dílo o českých dějinách, dílo, jaké
nám věda historická již dávno byla dlužna.
Nemusím snad široce vykládati, co myslím. Neníť věcí ne
známou, že od dob Palackého nedostalo se nám mimo dobré
(a špatné), ale dnes již nevyhovující učebnice a spisy populární
celkového vědeckého zpracování dějin českých (Tomkův Dějepis
Prahy přirozeně jenom pro některé partie mohl býti tak pojat,
kniha Schlesingrova staví si cíl přece jenom jednostranný). A také
nikdo nemůže v tom viděti snad nedoceňování ohromné práce
Palackého, pravím-li, že věda historická dávno již byla povinna
shrnouti výsledky bádání, pokud od dob Palackého pokročilo.
Jestliže potřeba podobného díla cítila se všeobecně, jest jistě
povážlivým znamením pro knihu Bachmannovu, že vědecká kritika
německá nedovedla se o ní vysloviti příznivěji, nežli se stalo.
Jmenuji jenom tři nejdůležitější posudky: Werunského, Bretholzův
a Spangenbergův.2) Všecky tři recense jsou nuceny vytýkati knize
vážné chyby, zvláště Werunsky zaujímá tu důležité místo Ačkoli
na počátku nešetří pochvalou, podává potom stručný přehled
vnitřních dějin českých, neběží o to, zda ve všem správný, ale
jistě podstatně od Bachmannova rozdílný a výmluvně dosvědčující,
že kniha Bachmannova (nač ostatně již Bretholz poukázal) ne
vyhovuje právě v těchto partiích, v nichž podle vlastních slov We
runského Palackého Dějiny jsou nejvíce zastaralé. Ale také ve
mnohém jiném poukázáno ve jmenovaných recensích na značné vady
věcné. Tyto výtky jsou odůvodněny celým způsobem, jímž Bach
mann úkol převzatý provedl. Leč vedle toho část výtek má také
ještě jiný pramen, vyplývá přirozeně ze stanoviska, s něhož ony
recense knihu Bachmannovu posuzují. A třeba tu do jisté míry
bylo lze bráti knihu Bachmannovu v ochranu zaujetím stanoviska
jiného (na němž také tento referát stojí), přece nutno přiznati, že
’) J. Bachmann, Geschichte Böhmens I. (Bis 1400) Gotha 1899. (Ge
schichte des europäischen Staaten, herausgegeben von A. H. L. Heeren, F. A.
Ukert, W. v. Giesebrecht und K. Lamprecht.) — ’) Emil Werunsky, Böhmens
sozial-politische Entwickelung in vorhusitischer Zeit. Neue Jahrbücher für
das klass. Altertum, Geschichte und deutsche Literatur. Bd. VJI. (1901); —
B. Bretholz v MJÖG. XXII. str. 306 n.; — H. Spangenberg v Hist Viertel
jahrschrift 1902.
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také tento pramen výtek otvírá Bachmann sám, vybízeje přímo
k zaujetí stanoviska, jaké zaujímají tyto recense, zrovna jako tato
vlastnost jeho přiostřuje hrot výtek i při zaujetí stanoviska jiného,
mírnějšího.
Již okolnost, že kniha Bachmannova jest zase po dlouhé
době soustavným zpracováním dějin českých, vybízí k srovnání
nového tohoto zjevu literárního s největším zjevem naší historické
literatury. A nedovedu si představit! lichotivějšího uznání nežli to,
smí-li nějaké dílo s Dějinami Palackého býti srovnáváno . . .
Ale jaký tu ohromný rozdíl v provedení již na první pohled
jest nápadný! Kdežto dílo Palackého psáno jest s jistým, téměř
posvátným zápalem pro věc, s jistým nadšením, s jistým indivi
duálním zájmem, u Bachmanna setkáme se spíše s opakem. Není
to však ani taková vlastnost, kterou na rozdíl od Palackého lze
konstatovati u druhého našeho velikého historika, a která u Tomka
docela nevhodně byla kdysi nazvána »bezinteressovanosti« — docela
nevhodně proto, že by tento název mohl vésti k špatnému výkladu
té vlastnosti, která Tomka karakterisuje při srovnání s Palackým,
a která jest u Tomka předností. U Bachmanna bylo by lze názvu
bezinteressovanost užiti v doslovném významu, čtenář knihy jeho
neubrání se dojmu, jako by se počáteční zájem, pokud tu jest,
čím dále tím více ztrácel . . .
Leč loyální posuzovatel musí přiznati, že při srovnávání s dílem
tak neobyčejným, jako jsou Palackého Dějiny, jimž ani nejzarytější
protivník nedovede se neobdivovat!, každé jiné dílo jest v ne
výhodě, a loyální posuzovatel rád by se vzdal práva přirovnávat!
knihu Bachmannovu k Dějinám Palackého, kdyby mu Bachmann
sám nevnucoval toto přirovnání ve své předmluvě.
Předmluva není nikterak šťastna. Bachmann na jejím začátku
vyslovuje mínění, že psáti předmluvy jest vlastně zbytečno, a vy
kládá důvody, proč přece několik slov předesílá. Nemohu se ubrániti
dojmu, že by byl Bachmann své knize velmi posloužil, kdyby této
předmluvy nebyl napsal . . .
Bachmann v ní své dílo staví přímo do ostré parallely s dílem
Palackého, z jejích slov jest patrno, že podle mínění autorova nyní
jeho Geschichte Böhmens má vstoupiti na místo, které dosud ná
leželo Dějinám Palackého . . . Toho očekávání jeho kniha ne
splňuje. Jeho Geschichte Böhmens nemůže nahraditi Dějin Pala
ckého, Palackého Dějiny přes to, že dnes jsou již z části zastaralé,
knihou Bachmannovou nestávají se zbytečnými, knize Bachmannově
náleží jenom ten význam, jaký by náležel dílu, jehož napsání
označil jsem svrchu za dávný úkol vědy historické. Bachmannova
Geschichte nemůže vstoupiti na místo Palackého, ano nestojí ani
vedle díla tohoto, neotvírá nové dráhy v české historiografii, na
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nejvýše jenom — a to ne vždycky — usnadňuje cestu a varuje
před poblouzením na dráze staré.
A již z té příčiny nelze jinak, než nazvati předmluvu Bachmannovu málo šťastnou, již proto, že vzbuzuje větší očekávání,
než kniha dovede splniti. Právě sebevědomý ton předmluvy činí
výtky od německé kritiky pronášené úplně oprávněnými. Než
i když zaujmeme mírnější stanovisko, a žádáme od knihy jenom
toho, co svrchu naznačeno, předmluva nutí nás býti přísnějšími,
nedovoluje vzdáti se práva srovnávat! s Palackým. Ton, jehož užívá
proti Palackému, vyžaduje bližšího srovnání, je-li také oprávněn,
a odpovídá-li tomu, co v předmluvě řečeno, také provedení knihy
samé. A to jest otázka, jíž nutno věnovati obšírnější pozornost.
Mezi Bachmannem a Palackým jest ovšem jeden veliký, zá
kladní rozdíl, rozdíl v názoru na poměr Čech k říši Německé,
o němž však bude lépe zmíniti se v jiné souvislosti.
Rozdíl tento, snad právě proto, že jest na první pohled patrný,
v předmluvě není uveden výslovně, nýbrž toliko naznačen. Výslovně
uvádí tu Bachmann jiný rozdíl svého nazírání proti Palackému.
Vyloživ nejprve, že kniha jeho má podávati dějiny státního a kul
turního rozvoje Čech s rovnoměrným zřetelem k oběma národům
v zemi obývajícím, ne tedy dějiny Němců nebo Čechů v Čechách,
že předmětem líčení má býti, co oba národové zde památného
zažili a vykonali, dodává ktomu: »Der Verfasser steht damit von
vornherein auf einem andern Standpunkte als Franz Palacky in
seinen Dějiny národa Českého.«
V této formulaci není tato věta úplně správná, a také výtka
proti Palackému namířená není zcela odůvodněna. Bachmann za
pomíná, že »Dějiny národa Českého« jsou sice zpracováním (v druhé
části ovšem originálem) díla, které v německém textu má titul
»Geschichte Böhmens«, že však zdánlivá neshoda obou těchto
titulů jest skutečně jenom zdánlivá, že oba tituly jsou stejně
oprávněny, že věcně není tu velikých rozdílů již proto, že dějin
jednoho národa v tomto území nelze líčiti bez přihlížení k tomu,
čím do nich zasahoval také druhý národ v zemi usedlý.
Nelze však zapírati — což ostatně bylo již od jiných dříve
řečeno, a proč by v okolnostech, v nichž Palacký psal, bylo lze
najiti vysvětlení — že Palacký v některých partiích nevěnoval
dějinám vnikajícího sem živlu německého té pozornosti, aby význam
jeho pro vývoj politického života v Čechách (nemluvím o stránce
kulturní) byl z toho dostatečně patrný. To ovšem platí jen od
jisté doby, od té doby, kdy živel německý do politického a sociál
ního života našeho začíná vstupovati. Před německou kolonisací
městskou, ačkoli nemůže býti pochybnosti, že vždy bylo lze Němce
u nás (třeba ve zcela nepatrné menšině) nalézti, prameny naše při
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rozené nečiní rozdílu mezi Čechy a cizinci zde usedlými (pokud
ovšem v politickém životě mfiže o nich býti řeč).
Bachmannovi není to ovšem věcí neznámou; ani kniha jeho
až do časů německé kolonisace nedovede vypravovat! o dějinách
Němců v Čechách, odmyslíme-li jednu věc, tu totiž, když se Bachmann snaží aspoň malý proužek země zachovati potomkům starých
Markomanů. Ale tu věc nelze přece bráti vážně, a tak v prvních
partiích knihy nelze v tomto směru mluviti o nějakém zásadně
rozdílném stanovisku, které by bylo vědecky odůvodněno. A také
v době následující nemá se věc tak, jak by se podle slov Bachrnannových mohlo zdáti. Živlu německému významnější úloha politická
připadá koncem 13. a zvláště na počátku 14. stol. Jestliže není
pochybnosti, že Palackému lze vytýkati neúplnost při líčení poli
tického významu německých měst, jest zároveň také jisto, že tato
výtka poměrně nejméně byla by oprávněna v době právě nazna
čené. Nechci tím říci, že by vše tu bylo nedotknutelné, ale že
věcné vypravování Palackého zde vyhovuje, ukazuje již tato okolnost,
že kniha Bachmannova, třeba jinak psána a třeba vědomě chtěla
zaujmout! stanovisko jiné, věcně mnoho nového nepřináší. Rozdíly
ovšem nalézti lze (a snad by tu a tam mohly býti větší), přece
však nejsou tak veliké, aby odůvodňovaly takové praecisování od
chylného (od Palackého) stanoviska Bachmannova, jako je čteme
v předmluvě.
Slova předmluvy nejsou tu zcela oprávněna, to, co v nich
jest vytčeno theoreticky jakožto vyvýšenější stanovisko Bachman
novo proti Palackému, v praxi potom provedeno není, nebo aspoň
ne tak, jak by očekávat! dovoloval výrok Bachmannův. Než tím
zároveň dostáváme se také dále. Není to jediné místo, kde před
mluva nenaznačuje poměr knihy Bachmannovy k Palackému správně,
kde předmluva — i když stojíme stále na naznačeném mírnějším
stanovisku — vzbuzuje větší očekávání, než potom kniha dovede
splniti. A tím dostáváme se k tomu, co řečeno dříve: sebevědomý
ton předmluvy Bachmannovy nutně přiostřuje také výtky, které
jeho práci činiti lze, i když od ní neočekáváme, aby byla náhradou
za Palackého, přiostřuje výtky zvláště, když srovnáme to, co se
praví v předmluvě (a také porůznu v knize samé) s tím, v jakém
poměru ve skutečnosti v provedení jest kniha Bachmannova k Pala
ckému.
Jisté světlo na zvláštní poměr díla Bachmannova k Palackému —
a zde by se skoro mohlo mluviti o osobním poměru Bachmannově
k Palackému — vrhá již ta věta v předmluvě, kde se poznamenává,
že dílo Palackého »eben wieder in 5. im ganzen unverändcrter
Auflage in die Menge geworfen wird.<
Tato věta překvapuje i v ústech Bachmannových. Bachmann
sám v téže předmluvě zmiňuje se o tom' jakého významu nabylo
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dflo Palackého v naší literatuře i v našem národním životě, ně
kolik řádek před citovanou větou připomíná o knize Palackého:
»ihre Aufstellungen hätten beinahe noch öfter als genannt, be
kämpft werden müssen . . .« U toho, kdo takto na věc se dívá —
nezáleží zatím na tom, pokud právem — jistě potom musí pře
kvapit!, když nedovede nebo nechce chápati, proč dílo Palackého
vychází znova a proč vychází ve vydáních nezměněných. K tomu
odpověděl správně již Bretholz ve svém posudku knihy Bachmannovy (MJÖG. XXII. 306 n.). K jeho důvodům, že Dějiny Pala
ckého nově zpracovat! sotva by se byl některý český historik od
hodlal (tento důvod bych tak absolutně neformuloval) a že sotva
kdo by to byl dovedl (nehledě k tomu, jak Bretholz správně při
pomíná, že Palacký zůstavil českému dějezpytu četné jiné otázky
k řešení), k těmto důvodům připojil bych ještě jeden, po mém
soudu nej důležitější, ten totiž, že k nejakému přepracováni nikdo
nemil a nemá práva.
Ostatně ani zjev sám, že některé dílo vychází beze změn znova
a znova, třeba již nestálo na výši současného badání, nemůže pře
kvapit!, setkáváme se s ním dosti často. Uvedu jedno jméno místo
mnohých, jest to ku př. Ranke, jehož spisy stále znovu beze změn
se vydávají, třeba bádání již pokročilo dále, jak tomu také jest
s Dějinami Palackého. To jest již úděl (či spíše osud?) dél klassických.'
Díla taková jest ovšem dovoleno v nových vydáních opatřovati
poznámkami, jež třeba vyvracejí, co v textu se tvrdí, nikoli však
přepracovávati. A lze snad litovati, že se k tomuto způsobu (po
známek) nové vydání Palackého neodhodlalo — byl by to nejlepší
prostředek opatřiti vědě historické to, čeho již dávno potřebuje —
ale nelze vytýkati, že dílo při novém vydání (dvacet let po smrti
autorově) nebylo od jiného přepracováno.
Bachmann onu výtku, že Palackého Dějiny stále v nových,
nezměněných vydáních vycházejí, uvádí jako důvod, pro který na
několika místech obrací se polemicky proti Palackému, ač jinak —
jak sám udává — psal své dílo ovšem za stálého přihlížení, ale
bez výslovné polemiky s Palackým. Jeho vlastní slova znějí: (es)
»wurde nur an einer Anzahl Stellen auf dessen Tendenz und
zahlreiche Versehen aufmerksam gemacht«.
Také tato věta potřebuje vysvětlení. Významu, jaký Pala
ckého Dějiny v historické a naší literatuře vůbec zaujímají, ne
může ublížiti, připustíme-li — což se již často s české strany
stalo — že v některých partiích dílo Palackého jest již zastaralé,
připustíme-li — a také to se již stalo, — že někde třeba státi
na jiném stanovisku. Co Palackého práci propůjčuje tak zvláštního
půvabu a individuálního rázu, jest právě (byla již o tom zmínka)
jeho osobní zanícení pro předmět jeho líčení, které zejména v jeho
nacionálním směru se jeví, v tom vroucím nadšení, jež namnoze působí
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suggestivní silou, a pro něž Bretholz nalezl tak vhodné označení >narionale Begeisterung«. Bretholz tímto obratem praecisuje a zároveň
korriguje slovo, kterého užil dříve, slovo »Befangenheit«. A jistě ozna
čení ono jest mnohem případnější, poněvadž mnohem správněji vysti
huje zmíněnou vlastnost Palackého. Než také o předpojatosti bylo
by lze mluviti. Ono vlastenecké vzrušení, třeba snad nemělo stra
nického pozadí, pohybuje se přece vždy na samé hranici stranictví,
a velmi snadno dostává se (třeba mimovolně) až do tendenčnosti,
jak se tu a tam i Palackému stalo. Ale také na to na vše bylo již
s české strany upozorněno (vedle jiných také já jsem na to upo
zornil, srv. ČČH. IV. str. 147). Že u Palackého o tendenčnosti leckde
mluviti lze, české bádání historické tedy neupírá, a ovšem také
nemůže a nebude nikomu, kdo o věci píše s jiného stanoviska,
upírati práva, aby se proti této tendenčnosti obrátil, má-h důvody.
Při tom jest však samozřejmo, že není dovoleno proti jedné ten
denčnosti bojovati tendenčnosti jinou. A zvláště od toho, kdo
jinému tendenčnost vytýká, smíme jistě právem očekávati, že se
této — jinému vytýkané — vlastnosti dovede vyhnouti.
Kniha Bachmannova tohoto očekávání nesplňuje, výtky tendečnosti nelze jí ušetřiti. Ale Bachmann počíná si při tom ovšem
velmi opatrně. Čtenář německý, i ten, který jest bez předsudků,
nenalezne při zběžném čtení knihy Bachmannovy mnoho, co by
mohlo n něho buditi dojem národní (protičeské) předpojatosti
autorovy — a Bachmann jistě neměl úmyslu, také německého
čtenáře upozorňovati, že píše předpojatě. Ale čtenáře českého,
i když — což v době nynějšího národnostního přecitlivění není
snadné — dovede s klidem přečisti, co není s klidem psáno, kniha
Bachmannova velmi často se musí nepříjemně dotknouti.
Nikdo nemůže a nebude dnes od historika žádati, aby ve
smyslu někdejší barokní objektivnosti zapíral své národní stano
visko, nebo mu činil násilí. Ale akcentovat! své národní stanovisko
neznamená ještě psáti tendenčně. A nelze tu ani připustit! omluvy,
že dnes vlny hypernacionalismu na všech stranách zdvihají se
úžasnou měrou, tak že k tomu náleží i trochu odvahy říci, že se
člověku tento směr hnusí. Vědecký tisk tomuto příboji neměl by
přece tak podléhati, jako se bohužel stále více stává. Bylo by
smutné, kdybychom ani o tak dávných dobách nedovedli psáti
s klidem . . . Není vlastně povinností vědecké kritiky na tento zjev
reagovati. A jen zvláštní povaha mé recense, daná knihou Bachmannovou, donutí mne později, několika výstřelků tendenčnosti
Bachmannovy si povšimnout!. Ale o jedné věci chci se již tu přece
zmíniti.
Není to onen pokus Bachmannův, zachovat! staršímu něme
ckému obyvatelstvu aspoň jistou část země, s nímž setkáme se
jinde Tendenčnost tohoto pokusu jest ovšem patrná, ale nechci
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mu přikládali té důležitosti, abych se s ním na tomto místě zabýval.
Chci zde upozorniti na jinou vlastnost, která se celým dílem Bachmannovým jako černá nit vleče. Zmiňuje se o návalu Avarů,
Bachmann pravidelně připojuje: »Mit ihnen kamen die Slaven«
(str. 61,76 143). Podobné tvrzení, již dávno vyvrácené, vyvrátil nověji
velmi dobře L. Niederle.1) Kdyby byl jediný důvod pro toto
mínění, žádnému seriosnímu historikovi by ani nepřipadlo, brániti
se proti němu. Není v tom nic nečestného, jak se snad mnohdy
myslí. Zamítáme-li je, děje se to proto, že je bezdůvodné.
Bachmann však přidržuje se (po jiných) tohoto mínění, jakož
i toho, že nadvláda Avarů nad Slovany velmi dlouho potrvala,
dovede na str. 83 své knihy vypravovati o škodlivých následcích,
jaké tato poroba měla na povahu Slovanů také českých, kteréžto
škodlivé následky jenom zvolna mohlo odstraňovat! křesťanství.
Doklady prý najdou se v dalším líčení. Tento odkaz (ovšem po
někud neurčitý) má snad býti jakýmsi upokojením pro toho, komu
by nepostačovalo, co Bachmann na místě naznačeném za doklad
uvádí, neboť to opravdu za doklad postačiti nemůže. Mluví se zde
o »Treulosigkeit der Grossen«. V pramenech děje se o tom tu
a tam neurčitá zmínka, ale nehledě k tomu, že zpravodajové naši
— v těch nejstarších dobách, o jaké na tomto místě běží, vesměs
z tábora tehdejších politických nepřátel — mluví zcela všeobecně,
neuvádějíce bližších dokladů této věrolomnosti, většinou jsou to
okolnosti, v nichž o věrolomnosti mluví ten, koho potkal nezdar.
A jestliže Bachmann uvádí také »das Begehren nach fremdem
Besitze mit der ungezügelten Zerstörungslust aller», o první části
tohoto tvrzení prameny nepodávají dokladů nikde, a co se týká
druhé části, události, které se potom o této době u Bachmanna
vypravují, poskytují mnohem více dokladů o »Zerstörungslust«
vojsk franckých. A přece Němci byli již tenkrát dávno vy
maněni z područí bojovných divochů (Hunů) a již také křesťany
(jedná se tu o 7—9 stol., kdy Slované, zvláště čeští křesťany
nebyli) — nejlepší důkaz, jak jest neoprávněno, chtíti z několika
kronikářských poznámek, třeba zněly všeobecně, činiti všeobecné
závěry o povaze některého národa. I tehdejší Slované i tehdejší
Germáni byli nezkrocení, jaré síly plní barbaři, jichž bouřlivá, pře
kypující divokost nemohla se přece projevovat! jinak, než hrubým
násilím. K jejich uklidnění ovšem z největší části přispělo kře
sťanství, ale právě v tomto směru byl jeho úkol sice nejvznešenější,
ale také nejobtížnější, a jeho úsilí vždycky se rozbíjelo o jedno
úskalí, jeho výsledky vždy byly mařeny zhoubným vlivem událostí
válečných, neboť každá válka, sama sebou barbarská a surová,
neuspané ještě vášně vždy znovu probouzela.
*) Srv. ČČH. VI. 215.
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Čtenář, kterého nedovedlo uspokojili to, čím Bachmann na
str. 83 dokumentoval nepěkné vlastnosti slovanské — zbytky po
robení od Avarů, ohlíží se potom v dalším líčení po dokladech,
které tam slíbeny. Nalézti je není ovšem věcí snadnou, než aspoň
tušiti, co Bachmann myslí, dovoluje způsob, jímž si autor vede.
Bachmann se zvláštní bedlivostí zaznamenává zejména zprávy
o ukrutnostech, které na jednotlivých válečných výpravách páchali
bojovníci čeští.
Proti věci samé nebylo by lze nic namítat, kdyby nebyla
v tom jistá úmyslnost, jež nejlépe se jeví při vypravování o tažení
na Milán r. 1158. Bachmann tu (str. 334 n.) nevynechá ani zprá
vičky, která mluví o nějakém plenění českého vojska — a že
Čechové byli tou dobou obáváni i váženi pro svůj krutý způsob
války, připomíná sám Vincencius, ačkoli jest rovněž jisto, že
nebyli toho druhu sami, jak i u Bachmanna ku př. na str. 342
lze se dočisti — ale opomíjí uvésti každou zprávu, která tyto
divoké, ale až k neuvěřitelnosti odvážné bojovníky staví do po
někud příznivějšího světla (srv. zprávu Vincenciovu o trzích v Brixenu a Tridentě), a při líčení bojů před Milánem spokojuje se
poznámkami méně než postačitelnými, ačkoli běží mnohdy o věci
strategicky důležité Ovšem jsou ty události všeobecně známé, než
v celé souvislosti, a všimneme-li si svrchu uvedené záliby Bachmannovy, svědčí jistě o stranictví.
A jestliže celý tento způsob vzbuzuje podezření, že Bachmann
v tomto jednostranném akcentování oněch ukrutností domnívá se
nalézati doklady na str. 83 slibované, podezření toto Bachmann
sám mění v jistotu na str. 400, kde, mluvě vedle jiných nepěkných
vlastností českých také o loupeživosti českých bojovníků, spatřuje
v tom zbytky »aus des trüberen Vergangenheit«.
Není třeba hájiti předků našich ani před jinými nepěknými
vlastnostmi, jež se tu vytýkají,1) ani před výtkou přílišné krutosti
v plenění. Ovšem nelze zapomínali, že také proti jiným bojovníkům
této doby podobné výtky v pramenech se vyslovují, Bachmann
sám uvádí (ač opatrně) dosti četné. Ale třebas i v této — pořád
ještě barbarské — době způsob Čechů jevil se krutějším než
jiných národů, smíme v tom viděti zbytky »der trüberen Ver
gangenheit« ř Určitější stížnosti na tuto vlastnost bojovníků českých
ozývají se teprve asi od polovice 12. stol., před tím prameny nečiní
rozdílu mezi barbarským pleněním Němců i Čechů,2) spíše o Němcích
') Doklady, které Bachmann uvádí, zasluhovaly by revise, ale vedlo by
to příliš daleko; ovšem ani v nich nelze viděti zbytků z avarského po
robení. — ’) Srovn ku př., co se vypravuje na str. 266-- 7 o bitvě u Mailberka
1082: » . . . erlagen die Österreicher der Übermacht der Gegner, und weite
Striche der blühenden Ostmark empfanden nun deren Raub- und Zer
störungslust.« Nepřáteli Rakušanů v této bitvě byli Čechové a Bavoři, přič. č. H IX.
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mluví se určitěji. Podle theorie Bachmannovy měli bychom před
sebou zajímavý přírodní zjev, více než čtyři sta let zůstaly ná
sledky avarské poroby v našich předcích utajeny, teprve potom
se objevují . . .
Ale Bachmann také v dobách pozdějších se zálibou vyhledává
a zaznamenává zprávy tohoto druhu. Nebylo by lze proti tomu
nic namítati (když k tomu prameny opravňují), kdyby také tato
bedlivost neměla jistou nápadnou příchuť. Bachmann sice nemluví
již výslovně o zbytcích smutné minulosti, že však přece chce v tom
viděti jakýsi projev národní povahy české, ukazuje ta okolnost, že
výtýká tyto vlastnosti jednostranně, nevšímaje si — i když to do
českých dějin patří — zpráv, které svědčí, jak také bojovníci ně
mečtí ve 13. stol, i později dopouštěli se ukrutností téhož, ba ještě
horšího rázu, což právě jest důkazem, že tato ukrutnost byla
všeobecnou známkou doby, v níž časté války stupňovaly zesurovění
mravů.
Pokud u Bachmanna tato tendenčnost zavinila věcné omyly,
které nutno jako vážné nedostatky jeho knihy vytknouti, naznačím
ještě na příslušných místech. Nejlépe však označuje se nesprávnost
této tendenčnosti tam, kde Bachmanna zavedla k výrokům, jež,
srovnáme-li je s citovanými doklady, dosahují effektu právě opačného,
než asi dojiti chtěl Bachmann. Tak ku př. o událostech po smrti
Přemysla Otakara II. se praví (str. 655): »Ungestört und unge
straft erhoben Ottokars Widersacher und alle jene Elemente das
Haupt, die hier [in Böhmen] bei Unheil und Missgeschick gewohnt
waren im Trüben zu fischen und . . . Gewalt zu üben.« Citují se
k tomu Annal. Otacar (FRB. II. 332). Tam skutečně se o podobných
věcech referuje, a čteme tu také výslovně: »Nam spolia multa
et infinitae excussiones ecclesiarum perpetratae sunt in monasteriis . . . Theutonici expulsis et ejectis atque per colla extrusis
de Insula monachis, commorati sunt in claustro sex septimanis et
omnia victualia, quae comparata fuerunt ad usus monachorum . . .
expenderunt.« Jsou to snad ony »Elemente«, které Bachmann
myslí ? . . .
A tak bylo by možno také jinde ukázati, jak jest nesprávné
surovost doby přičítati a vytýkati toliko jedné straně, ale není toho
třeba. — A také nemám za potřebné, proti této tendenčnosti
zvláště se ohrazovati, tyto názory vyvraceti Býti povznesen nad
malicherný národní Chauvinismus jest z nejblaživějších vědomí
moderního člověka, a tím spíše historika . . .
Než ona vlastnost Bachmannova, že v theorii staví se na
superiorní stanovisko, v praxi však se mu zpronevěřuje, objevuje
znává tedy Bachmann sám, že v »Raub und Zerstorungslust« mezi oběma
těmito národy nebylo rozdílu.
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se také jinde. Bachmann častěji vytýká Palackému »Schönfärberei«
(někdy také »naive Schönfärberei«), tu a tam ne zcela neprávem.
Než ani jeho kniha nemůže této výtky býti ušetřena. Tak ku př.
vypravování o volbě Vladislava II. (str. 305) zahajuje se stížnostmi
na »Untreue und Unbotmässigkeit der böhm. Grossen«, že proti
slibu danému Soběslavovi I. nevolili jeho syna, nýbrž synovce,
vypočítávají se všecky Vladislavovy hříchy z mládí, jichž prý ne
vzpomenuto, zrovna jako slibův a přísah daných Soběslavovi. Ale
bezprostředně zatím se pokračuje: »Aber auch der deutsche König
schlug, was er dem verstorbenen Herzoge verheissen, nicht höher
an«, choval se tedy zrovna tak, jako čeští velmoži. Jenže Bach
mann pro Konráda zná hned plno omluv. Nebyla jeho věrolomnost zrovna taková, jako českých pánů? A lze-li omlouvati
Konráda, k čemu tak přísně vytýkati Čechům, že nechtěli zdvihati
na trůn sedmiletého hocha, proti němuž vždy bylo se obávati
útoků se strany starších příbuzných?
Na str. 467—8 vypravuje se, jak zmařen chystaný sňatek
Anežky, dcery Přemysla Otakara I.s Jindřichem, synem Friedricha II.
Anežka byla vychovávána na dvoře Babenberském. Ale když mělo
dojiti k sňatku, vyskytly se překážky, jichž všecko úsilí Přemyslovo
nedovedlo odstraniti. »Vévoda Leopold Rakouský,« praví Bach
mann doslovně, »vypravil se za Friedrichem do Itálie, aby podle
možnosti prostředkoval a vůli císařovu poznal. Výsledkem toho
všeho bylo zasnoubení jeho vlastní dcery Markety s králem Jin
dřichem, a zároveň sňatek staršího syna jeho Jindřicha s Anežkou,
sestrou Ludvíka Durinského, při čemž Babenberkové zřekli se
věna.« V poznámce (1 na str. 468) praví se k tomu: »Der Ge
danke an eine Illoyalität des Babenbergers ist ebensowenig durch
Quellenangaben gerechtfertigt, wie leicht abzuweisen.« Lze zde
užiti jiného slova než »Schönfärberei«?
A ještě jedné věci chci se v této souvislosti dotknouti, po
něvadž sem poněkud zasahuje. Jest to způsob, jakým Bachmann
mluví o národních rozdílech, pokud se v této době objevují. Budeme
později míti příležitost zkoumati jednotlivé vývody Bachmannovy
do této rubriky spadající, zde se chci jenom všeobecné stránky
této věci dotknouti. Jest jistě nepochybno, že v dějinách země
české, jež byla od pradávna horkou půdou nepřátelských i přátel
ských styků mezi oběma národnostmi, nelze momentu národního
přehlížeti. Lze jistě mluviti o jakémsi druhu národního uvědomění
v dobách dosti dávných, ovšem vždy v tom smyslu, v jakém o něm
v té které době může býti řeč. Ale Bachmannovi lze vytýkati, že
toho všeho vidí příliš mnoho, a že se na to na vše dívá očima mo
derního nacionála. U Kosmy najdeme zřetelné stopy nechuti k živlu
německému (Bachmann mluví pravidelně o »Deutschenhass« a na
zývá Kosmu »Deutschenhasser«, což se mi zdá přece příliš příkrým).
3*

36

Václav Novotný:

Dejme tomu — o čemž lze v jistém směru pochybovat! — že
Kosmas smí býti pokládán za repraesentanta všeobecného smýšlení
tehdejšího, ani pak nelze mluviti podobně, jako činí Bachmann, jenž ku
př. při vypravování o volbě biskupa Jaromíra pronáší (str. 250) dokonce
větu, že prý zvolení Němce Lanza »schien für den im Lande er
wachenden nationalen Fanatismus unerträglich.« V 11. století 1
Proti Lanzovi působil jistě také mement národní, ale to neoprav
ňuje ještě k užívání slova fanatismus. Zde moment národní splývá
jaksi s geografickým, nebo třeba politickým. Ne proto, že byl
Němec, nebo aspoň ne jenom proto, že byl Němec, nýbrž také
proto, že byl cizinec, zdvihal se odpor proti němu. A to vidíme
i dále později.
Každá doba a každá její nálada chce býti posuzována ze
sebe samé. A třeba momentu národního nikdy nebylo lze z dějin
českých vylučovati, přece jest tu třeba opatrnosti, má-li mu býti
vykázáno místo, které mu skutečně náleží. Absolutně o momentu
národním (v moderním smyslu) nelze až do dob nejnovějších
nikdy mluviti, všude jest sloučen s motivy jinými, zájmovými (ať
hmotně nebo právně), náboženskými i politickými. Rozdíly národ
ností ovšem spory z křížení zájmů plynoucí přiostřují, můžeme
třeba říci, že je nacionalisují, ale vždy přece je patrno, že ani pak
nelze mluviti o motivech jenom národních (v dnešním smyslu),
třeba to, čím se liší, spíše lze vycítiti než definovati. Bachmannovi
tato okolnost neušla docela (srv. ku př. str. 399), nicméně nepo
ložil na ni náležitého důrazu všude, kde to nutno. Následkem
toho jeho pojímání vkládá do dějin příliš mnoho moderních ná
zorů národnostních, jest příliš nehistorické, aby mohlo býti na
zváno beztendenčním.
Rozumí se samo sebou, ukazuji-Ii, že Bachmann sice v před
mluvě staví se nad Palackého, na stanovisko povznešenější, ale
v praxi nedovedl se vyhnouti vadě, již na Palackém kárá, rozumí
se samo sebou, že nechci tím upírati tomu, kdo s německého
stanoviska píše, právo, aby odmítnul tendenčnost, pokud ji u Pa
lackého najde. A tím spíše musí býti dovoleno upozornění na to,
kde dílo Palackého již věcně nevyhovuje. České bádání již často
upozornilo, že dílo Palackého v lecčem je zastaralé. A zvláště
tedy knize, která má shrnouti, v čem od dob Palackého bádání
pokročilo, nikdo by nemohl vytýkati, že názory Palackého za
mítá, když jich držeti nelze.
O věc samu nebude tedy sporu, ale způsob, jakým Bachmann
vystupuje proti Palackému, překvapuje, ano zaráží. Již Bretholz upo
zornil na to, že ton polemiky Bachmannovy proti Palackému jest
drsnější než jinde. K tomu nutno však dodati něco, co ještě větším
právem zasluhuje býti vytčeno. Bachmann obrací se ostře proti
Palackému také tam, kde jeho polemika není vecní docela opráv-
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něna. Tak na př. na str. 32 pozn. 2, čteme: »Damit allein ist
bereits die Angabe Palackys widerlegt, dass es damals bei den
Deutschen noch keinen Adel gab.« Bachmannovi není přece za
potřebí připomínati, že tato otázka byla předmětem veliké vědecké
kontroverse, jíž ovšem Palacký odbornými pracemi se nesúčastnil,
ale v níž toliko zaujímal —jako každý jiný historik v tomto případě
činiti musí — místo nesúčastněného pozorovatele, který se přikloní
k té neb oné straně, jejíž důvody ho lépe přesvědčují. Na tomto
místě obraceti ostří polemiky proti Palackému jest tedy nemístné,
zrovna jako jest neodůvodněno, co se praví na str. 50 (pozn. 1.)·
»Palackys Angabe, dass die Markomannen noch zu Marbods Zeit
ihre Sitze jährlich wechselten, ist demnach wieder ganz irrig«,
neboť ani zde neběží o nějaké zvláštní nové tvrzení Palackého,
nýbrž jen o reprodukování běžných tehdy názorů . . . Doklady
toho druhu snadno bylo by lze rozhojniti, než není to jediný
způsob, při němž polemika Bachmannova proti Palackému není
zcela oprávněna. Ale této otázce nutno věnovati pozornost po
někud větší.
Kniha Bachmannova jest někdy »češtější«, než bychom při
její tendenčnosti očekávali, ano někdy snad češtější (a slovanštější)
než moje recense. Jeví se to z části již také, pozorujeme-li, komu
a do jaké míry náleží Sympathie Bachmannovy. Jeho přízni ku př.
(vedle Soběslava I. a Jindřicha Břetislava) těší se také Boleslav I.,
Břetislav I., Vratislav II., ano poněkud i Václav IV. Naproti tomu
překvapí, že ani Václavovi L, ani Přemyslovi Otakarovi II. ne
dostává se sympathií, jaké bychom očekávali, a že Přemyslovi
Otakarovi L, z části i Václavovi II. a zejména Karlovi IV. často
se křivdí.
Vysvětlit! lze tento zjev (a při tom také onu poměrně větší
českost) částečně tou okolností, že zmíněných již slov, jež v před
mluvě Bachmannově platí práci Palackého: »ihre Aufstellungen
hätten beinahe noch öfter als genannt, bekämpft werden müssen«,
nelze bráti doslovně. Vypravování Bachmannovo se s Palackým
velmi často stýká a kryje, častěji, než by se podle předmluvy mohlo
zdáti. Tak — abych jenom několika nápadnějších příkladů se do
tknul — v líčení sporu Přemysla Otakara I. s biskupem Ondřejem,
a zvláště při výkladu o tom, jak sféra interessů západoevropských
zasáhla do řešení české otázky za Friedricha Barbarossy před
pádem Soběslava II. a nastoupením vévody Friedricha, a také
jinde často slyšíme u Bachmanna namnoze jen to, co jsme již
slyšeli u Palackého Ovšem jsou to místa, jež náleží k nejskvělejším dokladům historického talentu Palackého, v nichž kniha
Palackého není a také snad nebude antikvována, při nichž každé
větší odchýlení od Palackého bylo by chybou. Vedle toho však
i jinde dosti často v knize Bachmannově vývody Palackého ne-
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bývají sice jmenovány, ale také ne vyvraceny, aneb bývají vy
vraceny právě tam, kde bychom se toho nejméně nadáli. Než
o tom nelze mluviti bez bližšího (aspoň poněkud) přihlédnutí
k otázce, jak kniha Bachmannova jest pracována.
Bretholz ve své často zmíněné resensi činí Bachmannovi
výtku, že rozhodl se postupovat! tak, aby práce jeho podávala
resultáty novějšího bádání vlastního i cizího, ano stupňuje tuto
výtku až tak daleko, že se mu zdá, jako by poměr Bachmannův
k dosavadní literatuře nebyl bez škodlivého vlivu na líčení a složení
(Darstellung und Composition) jeho díla.
Kdo od knihy Bachmannovy očekává to, co předmluva slibuje,
jest úplně oprávněn tuto výtku pronésti. Se svého stanoviska, jak
jsem je výše označil, této vlastnosti bych nevytýkal, spíše vidím
v ní přednost knihy. Ale tím nechci říci, že bych byl srozuměn
se vším, co v knize Bachmannově lze pozorovati. Již v předmluvě
nemohu se smířiti s větou (zvláště s druhou její částí): »Die Sache
selbst brachte es dabei mit sich, dass manchmal auch minder
wichtige Arbeiten genannt, und wieder zufolge des grossen Umfanges des Materials sogar wertvolle fortgelassen werden mussten.«(l)
Ale ještě více vadí postup v knize samé.
Bachmann uvádí literaturu odbornou v míře uznání hodné;
není mnoho míst, kde lze udání jeho doplniti. Ale ani ten, kdo
v tom vidí přednost knihy, nemůže potlačit! výtky adresované
dvojím směrem. Na jedné straně jest opravdu patrno, že Bach
mann někde až příliš podlehl vlivu citované literatury, na druhé
straně však vidíme leckde pravý opak. Dosti často zaujímá v ně
kterých otázkách stanovisko, kterého bychom neočekávali, stano
visko odchylné od výsledků bádání nemeckého. Nelze pochybovat!,
že právě v tomto bádání setkáváme se dosti často s hyperkritičností,
s níž nelze souhlasiti, ale Bachmann nesouhlasí — někdy z důvodů
ne zcela zřejmých — často i tam, kde souhlasiti lze. Nicméně —
třeba to nebylo vždy na prospěch knihy — pokud se tak děje
za vědomého a výslovného odporu proti názorům cizím, nelze
s methodického stanoviska činiti proti tomu formálních námitek.
Závažnější jest, co také u Bachmanna někdy pozorujeme, že sice
v poznámkách čteme hojné odkazy na literaturu novější, v textu
samém však o jejím užití nemáme zřejmého dokladu, ano tu a tam,
ačkoli poznámky odkazují k literatuře novější, v textu ozývá se
zase jenom Palacký.
Vidíme to ku př. na vypravování o katastrofě Libické (str. 179 n.),
na líčení války mezi Lotharem a Soběslavem I. (str. 296 n.) i na
jiných příkladech, jichž zde uváděti ani podrobněji rozebírati
nebudu. Jest nutno v těch případech jiti do detailů, a nechci na
tomto místě rozptylovat! pozornosti čtenářovy, neboť věc vede
ještě dále.
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Historik dosti často bývá nucen (nebo někdy domnívá se býti
oprávněn) spatřovati mezi jednotlivými událostmi hlubší souvislost
politickou, nežli v pramenech, jež o nich dávají zprávu, jest na
značena. Jest to počínání — třeba někdy oprávněné a přímo nutné —
přece vždycky nebezpečné. Zpravidla ovšem jest podobné doplňování
pramenů výrazem celkové koncepce předmětu, celkového nazírání
toho kterého historika na danou část dějin. U Bachmanna s po
dobným výkladem pramenů setkáme se dosti často. Někdy běží
tu o výklad, který má význam pro tu neb onu podrobnost, a na
takových nám zde nezáleží. Ale v případech, kde běží o kon
strukci hlubší politické souvislosti suchých zpráv pramenných, lze
(zejména v starší době) říci, že Bachmann stojí tu pod přímým
vlivem koncepce Palackého.
Závislost tuto lze ukázati na četných místech. Ona, lze říci,
uvědoměle slovanská politika starých knížat českých, o níž snil
Palacký, v Bachmannovi se probouzí znova již v dobách Rasti
slavových (str. 98 n.). Co se vypravuje o plánech Břetislavových
při výpravě do Polska (str. 215 n.), jest z větší části totéž, co
o nich vypravoval Palacký, či lépe, ze všeho, co zde Bachmann
tvrdí a naznačuje, aspoň s jistou pravděpodobností — ale jen
velmi opatrně — lze přijmouti jenom to, co již řekl Palacký,
jenž bezděky také nese vinu toho, co je u Bachmanna na víc,
poněvadž jest to jenom rozvedením názoru Palackého. Líčení
politiky Spytihněvovy u Bachmanna (str. 243 n.) má své motivy
již v líčení Palackého, obraz života a národní povahy starých
Čechů kryje se z větší části s obrazem Palackého, a setkáme se
v podrobnějším rozboru s četnými jinými místy svědčícími, že
Bachmann přece jen neuznal za dobré vyvraceti Palackého tak
často, jako se pokouší naznačiti. A zhusta neběží tu jenom o chá
pání politické souvislosti pramenných zpráv, někdy následuje
Bachmann Palackého i tam, kde Palacký opouští svůj pramen;
srv. ku př. místo o nastoupení Bořivoje II., (str. 277), nebo o volbě
knížete po smrti Svatoplukově (str. 288), kde Bachmann v pře
kladu a výkladu Kosmy dopouští se týchž chyb jako Palacký,
jak o tom ještě na svém místě bude řeč.
Ovšem také na těchto místech stojí Bachmann pod vlivem
koncepce Palackého, ano vliv tento lze pozorovat! často také tam,
kde se již objevují i rozdíly (jak již bylo naznačeno při Břeti
slavovi a Spytihněvovi). Jestliže Palacký velmi často ve starších
dějinách viděl jakýsi veliký politický program slovanský, lze říci,
že Bachmann vidí jej ještě častěji, jenže ovšem na místě nadšení
a pochvaly Palackého vstupuje tu u Bachmanna nechuť a odmí
tání. V tom smyslu nutno označiti ku př. také to, co na rozlič
ných místech čteme o Vršovcích, za výsledek závislosti na Palackém, třeba tu Bachmann zacházel dále. Kosmas v I. 34 vypra
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vuje o válečných podnicích Boleslava Chrabrého, o jeho nepřátel
ství proti Boleslavovi III. Ryšavému, o úkladech Vršovců proti
Jaromírovi, načež I. 35 následuje dobytí Prahy od Boleslava
Chrabrého. Palacký (L, 1, 271) spojil tyto zprávy s vypravováním
Dětmarovým o krutosti Boleslava III., jež byla příčinou svržení
jeho, a učinil z Vršovců náčelníky vzbouření proti Boleslavovi.
U Bachmanna k tomu ke všemu přistupuje ještě pozadí politické.
Boleslav polský užil zmatků v říši. »Eine gewaltige Bewegung, deren
Bedeutung die Wrschowetze sehr wohl erkannten, . . . ging von
dem Polen geschürt durch die östlichen Slavenlande!« . . . (str. 185).
Bylo by jistě velmi lichotivé pro Vršovce, kdybychom směli věřiti,
že chápali význam odporu Boleslava Chrabrého proti říši — bohu
žel nemáme pro to dokladů, jiné okolnosti mluví spíše proti tomu,
jak ještě na svém místě uvidíme. Ještě méně jest oprávněno, co
čteme o úskoku Vratislava II. proti Benedovi, synu Juratovu (str.
268). Bachmann vyličuje ochladnutí mezi dvorem českým a pol
ským (což není nesprávné), a dodává k tomu: »Als daher der
Wrschowetz Beneda aus Böhmen flüchten musste, fand er bei dem
Polenkönig gastliche Aufnahme, möglicherweise wieder wegen
grossslavischer Umtriebe zugunsten Polens, wie solche schon 1003
seine Vorfahren mit Boleslav I. unterhalten hatten.* Podobnost
mezi událostmi r. 1003 a osudy Benedovými jest ovšem jenom ta,
že v žádném případě nejsme oprávněni mluviti o »grossslavische
Umtriebe.« A ovšem podobnou cenu má také to, co čteme při
vypuzení Mutiny a Božeje (str. 276 pozn. 3), což jest u Bachmanna arci pouhou přirozenou konsekvencí názorů dříve vyslovo
vaných. Lze říci, jako Bachmann přeceňuje moment národní vůbec,
tak také (pod suggescí Palackého) přeceňuje slovanské motivy
v politických dějinách starších dob.
Jestliže již takto celá řada míst, kde závislost Bachmannova
na Palackém jest větší, než bychom očekávali i než bychom si
přáli, ukazuje, že odmítavé stanovisko ohlášené v předmluvě pro
vedením knihy odůvodněno není, že Bachmann častěji následuje
Pslackého, než vyvrací, ještě méně bývá odmítavé stanovisko před
mluvy odůvodněno tam, kde Bachmann skutečně proti Palackému
se staví, jeho vývody vyvrací. Bývá to pravidelně na místech, kde
bychom se toho nejméně nadáli, kde polemika Bachmannova
znovu a ještě více jest neoprávněna.
Na str. 91 pozn. 1 Bachmann zprávu o původu Drahomířině
ze Slovanů Polabských provází poznámkou: »Doch geht es nicht
an, diese im 10. Jahrhundert nachweisbare Verbindung mit Pa
lácky ... bis ins achte Jahrhundert auszudehnen.« Ale právě na
onom místě textu, k němuž tato poznámka náleží, uznává se za
nejpravděpodobnější vysvětlení výprav Karlových do Cech ta okol
nost, že měla podrobeným kmenům na severu býti odňata eventu-
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ální opora v sousedech českých. Jest rozdíl mezi tímto míněním
a zamítaným míněním Palackého tak veliký? A jest toto ohrazo
vání proti Palackému odůvodněno, když Bachmann o několik
stránek dále docela ve smyslu Palackého vidí souvislost mezi po
rážkou Němců v Čechách r. 849 a povstáním srbským r. 851,
když v souhlase s Palackým mluví o spojení Rastislavově s Bul
hary, ač tyto názory nemohou činiti nároků na jiné jméno, než
jméno hypothesy, proti níž však lze, jak níže bude ukázáno, uvésti
dosti dokladů z pramenů současných ř
Dětmar, vypravuje o válce Boleslava II. s Měškem, při níž
spojenci Boleslavovými byli Lutici, nazývá je »suis parentibus et
sibi semper fideles.« Nechci říci, že by se tato zpráva měla vy
kládat! na nějaké spojení již v této době, ale Palackému pro
zmíněný právě názor byla asi pramenem. Bachmann se v theorii
proti němu ohrazuje, ale v praxi mu podléhá, a zdá se, že vlivem
téhož pramene. Na str. 172 objevují se »die altverbündeten Liutizen« vedle Boleslava II., na str. 389 dokonce čteme výslovně:
»Das alte Bündnis mit den Wilten. . . stand noch Ende des
10. Jahrh. aufrecht.« K černu tedy ona polemika na str. 91, když
Bachmann téměř v touž chvíli podléhá vlivu názorů, proti nimž se
ohrazuje, a když později na tuto polemiku téměř úplně zapomíná ř
Bylo již dříve poznamenáno, že v líčení událostí před bitvou
u Chlumce (r. 1126) Bachmann jest úplně odvislý od Palackého
(ač cituje literaturu novější). Odvislost tato vedle shody názorů
potvrzuje se také shodami více méně formálními, potvrzuje ji na
př. str. 297 pozn. 1: »Die Hauptquelle ist der Mönch von Sazawa,
der hier viel mehr historischen Blick verrät, als der Prager [má
býti Wyschehrader] Kanoniker.« Skoro totéž řekl (po Meinertovi)
již Palacký — a přece čteme v téže poznámce, jen o 2 řádky níže:
»Es ist eine ganz falsche Darstellung der Sachlage, wenn Palacky ...
sagt, Lothar habe die »gelockerten« Bande zwischen Böhmen und
dem Reiche straffer anziehen wollen. Sie waren seit dem 10. Jahrh.
nie fester als unter Heinrich V.« Jestliže při úplné závislosti Bachmannově na Palackém v této partii ton této polemiky překvapí,
tím více musí překvapiti, povšimneme-li si, že Bachmann ani slov
Palackého, proti nimž polemisuje, nepodává správně! Palacký praví
doslovně (L, 2, str. 4): »Lotharovi přicházela doba ta vhod, aby
mohl přitužiti ouvazkův, kterými Čechy dle zdáni jeho příliš volně
od Němec visely . . .«
Na str. 529 pozn. 1 zavírá se líčení tatarského vpádu na
Moravu (r. 1241) připomenutím: »Palackys Darlegung ... wird
nun von Bretholz allseitig rektifiziert.« Pokud slova ta mají se
vztahovat! na celkové vylíčení Palackého, nebylo by lze jim upříti
oprávněnosti, než v této souvislosti přece překvapují, poněvadž
Bachmann sám na témže místě podává v textu důkaz, jak málo
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si sám důkazů Bretholzových povšimnul, užívaje jako pravých
7 listin, o nichž Bretholz ukázal, že jsou to falsa! Nebylo by lépe
bývalo zde místo poukázání na nesprávnosti Palackého rektifikovati podle Bretholze vlastní názory, aby se neopíraly o usvědčená
falsař
A podobně ne zcela odůvodněna jest polemika na str. 773
pozn. 1 (při příležitosti slezské výpravy krále Jana), jejíž stylisace
vzbuzuje přímo dojem, jakoby Bachmann výtku Palackému byl
učinil dříve, než se přesvědčil, že mínění Palackého není zcela bez
důvodné, a jakoby potom přece se nebyl odhodlal výtku škrtnouti...
A ani tyto dosti hojné příklady nejsou všecky, jež by uvésti
bylo lze.
Nemusím snad po tom, co předesláno, opakovati, že nevytýkám Bachmannovi polemiku s Palackým vůbec. Palacký není ne
dotknutelný, česká věda sama ukázala to již nejednou. Ale upo
zorňuji jenom na zjev ve vědeckém světě neobvyklý, aby někdo
odmítal knihu, jíž se velmi často přidržuje, aby ji odmítal tonem
zbytečně ostrým i na těch místech, kde se jí přidržuje, anebo kde
není správno obraceti se jenom proti ní.
A rozumí se také, že těmito výtkami nevytýkám Bachmannovi,
že s Palackým vůbec někde souhlasí, zrovna jako zase naopak
také netvrdím, že se ho přidržel všude. Kniha Bachmannova, jak
již bylo přiznáno, v nejedné věci znamená pokrok, a pokrok ten
jeví se nejenom v jednotlivých detailech, nýbrž také v otázkách
zásadních. Při vší závislosti na Palackém — jak jsme poznali,
větší, než se přiznati chce — vyskytují se také rozdíly, a to velmi
důležité. Nejdůležitější jest jeden, na první pohled patrný a v celé
knize důsledně provedený: Bachmannovi jsou Čechy lénem říše
Německé.
Palacký na tomto stanovisku nestál, proti němu se bránil, a
po něm skoro celá naše dosavadní historiografie, tak že se u nás
stalo téměř hříchem, zaujímati jiné stanovisko než Palacký. Ale
to mne nemůže příměti, abych nevyznal, že stanovisko Bachmannovo pokládám za správné . . .
Kdy tento poměr Čech k říši trvale se začíná, o to může
býti spor. Jest dále jisto, že Čechy měly v říši postavení velmi
privilegované, svobody knížat českých jistě byly větší než kterého
koli jiného knížete říšského, v některých dobách byl tento poměr
skutečně o málo více než theoretický nárok, který si říše osobo
vala, a který ležel již v samotném pojmu »svaté římské říše«,
časem (nehledě k nepodařeným pokusům o svržení této svrchova
nosti) těšily se sběhem okolností Čechy téměř úplné svobodě, ale
přes to přese všecko byly přece částí, byly lénem říše.
Mám za nutné také na tomto místě připomenouti, že tímto
svým přiznáním nechci vyslovovat! souhlas také se všemi podrob
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nostmi, které v této otázce u Bachmanna čteme. Budu mít po
zději častěji příležitost doložiti podrobně, v čem se s nim roz
cházím. A lze to částečně ukázati již při bližším přihlédnutí k roz
vrhu díla Bachmannova, pokud ovšem právě uvedené stanovisko
jeho mělo na rozvrh díla vliv, či lépe, pokud jaksi mimovolně dalo
podnět některým neoprávněným detailům, jež z něho nemusí nutně
vyplývati, jak hned bude vyloženo.
První svazek díla Bachmannova sahá do r. 1400. Mohl by
býti spor o to, je-li r. 1400 vůbec nějakým mezníkem v dějinách
českých . . . Palacký svoji starou dobu dějin českých ohraničil
r. 1403, a nelze popírati, že události r. 1403 (první officiální vy
stoupení wyclifismu u nás) mnohem větším právem mohou platiti
za hranici v dějinách českých, než události r. 1400. Ale proud
dějinný nelze rozdělovali tak určitým mezníkem, přechod doby
jedné do druhé nevyznačuj! jednotlivé roky, nýbrž dlouhé řady
let . . . Uvážíme-li, že Bachmann vylíčení kulturního a společen
ského vývoje českého v druhé polovici 14. stol, odložil do svazku
příštího, pochopíme, že u něho r. 1400 jakožto zakončení jednoho
dílu nemá toho významu, jako měl v systému Palackého r. 1403.
Nicméně jest vždy zajímavo všimnouti si, proč se Bachmann rozhodl
pro r. 1400.
R. 1400 jest rokem zvolení Ruprechta Falckého za krále
římského a sesazení krále Václava IV. Byl to akt jednostranné
a neoprávněné libovůle kurfirstské, jenž sám o sobě naprosto nemá
schopnosti státi se rozhraním v proudu dějin (ve smyslu na
značeném). Pro vývoj dějin českých nemá zvláštního významu, ani
po té stránce ne, že by od té doby koruna římská byla přestala
se stkvíti na hlavě krále českého, jíž od polovice 14. stol, byla
ozdobou, neboť král Václav nepřestal se pokládati za krále řím
ského, nepřestal v listinách počítati také let svého římského pano
vání, ano nepozbyl ani svých přívrženců v říši úplně, ač ovšem
jeho strana tvořila jenom nepatrnou menšinu. Úvahy, jimiž Bach
mann ssazení Václavovo provází (str. 872), jsou bezpodstatné.
R. 1400 má poněkud význam pro říši německou (ačkoli ani zde
nemá významu epochálního) — a právě proto jest jeho užití od
Bachmanna zajímavé: již touto celkem nepatrnou věcí se potvrzuje,
co čtenáři mezi četbou knihy Bachmannovy často připadá — Bachmannova Geschichte Böhmens jsou české dějiny se stanoviska
říše německé . . .
Řekl jsem právě, že v souhlase s Bachmannem pokládám
Čechy za část říše Německé. Při líčení dějin českých na tento
poměr ovšem musí brán býti zřetel, ale z toho přece ještě ne
plyne, že by líčení vnitřního a vůbec dějinného vývoje také jenom
s tohoto stanoviska mělo a smělo býti podáváno. A u Bachmanna
věc vede ještě dále. Pozorujeme-li, jak autorovi ubývá interessu
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na práci, skoro by v nás mohlo vzniknouti podezření, že mu
interessu ubývalo tím více, čím více se blížil době, kdy Čechy v po
měru k říši stávaly se samostatnějšími . . . Ale i když tohoto pode
zření nevyslovíme, okolnost, která k němu podává zárodek, musí
býti výslovně označena za velmi vážnou výtku, za povážlivou vadu
v komposici.
Kniha Bachmannova jest nepřirozeně nesouměrná. Původně
založena byla dosti široce. Zejména v první (a také ještě druhé)
knize dosti značná pozornost věnována jest událostem říše Ně
mecké. Nepravím, že by to byla chyba. Českých dějin nelze
psáti bez stálého a pilného přihlížení k dějinám říšským (ani
Palacký nevedl si jinak), a lze snad říci, že ani sebe větší, na
pohled nepotřebný zřetel k dějinám říšským není přílišný. Jenže
musí tento zřetel rovnoměrně býti zachován ve všech dobách,
zvláště ovšem také v těch, kdy panovník český byl také králem
římským, což přirozeně přispívalo k těsnějšímu splynutí obapolných styků.
U Bachmanna vidíme vlastně opak toho. Od třetí knihy, od
13. stol, pozornosti k dějinám říšským ubývá, ač ne hned nápadně
a ne v tom smyslu, že by celá pozornost autorova soustřeďovala
se jenom na Čechy. V dějinách Přemys!a Otakara II. ku př. ještě
až ku podivu mnoho místa věnováno jest záležitostem rakouským.
Ale počínaje čtvrtou knihou jakoby najednou celý plán díla byl
změněn. Celé této době (1306—1400) věnováno jest pouze něco
přes 150 stran (str. 715 — 872), z nichž největší část pohltily udá
losti do r. 1346, takže na vládu Karlovu a Václavovu zbylo sotva
65 stran!
To jest vada, jíž nelze omluviti ani snad ohledy technickými
— bylo přece možno ukončiti první díl r. 1306 — ani tím, že vnitřní
dějiny Václavovy (a z části i Karlovy) mají býti dotčeny ještě ve
svazku druhém. Právě politická část dějin Karlových a Václavo
vých neměla býti tak odbyta, jako se stalo zde! Připouštím, že
při politické činnosti Karlově (i Václavově) bylo by nutno všim
nout! si často věcí, které s dějinami českými přímo nejsou v sou
vislosti, nicméně nelze politických dějin Karlových líčiti bez usta
vičného zřetele k jeho dějinám říšským, již proto, že tyto ne
mohly zůstati bez vlivu na jeho dějiny české. Připouštím také, že
jest těžko najiti pravou míru, pokud si těchto událostí všímati, ale
opakuji také zde: raději více než méně. Bachmannova kniha v pří
slušných kapitolách dokumentuje nejlépe oprávněnost tohoto ná
zoru, nepřihlížení nebo malé přihlížení k široké činnosti Karlově
jakožto císaře není jedinou vadou těchto kapitol, nýbrž přiroze
ným následkem toho jest, že vylíčení politické činnosti Karlovy
i Václavovy nevyhovuje ani dosti mírným požadavkům . . . Bach
mannova kniha přináší tím každému čtenáři veliké zklamání, a
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kdyby jinak směla platiti ve všem za vzornou, tyto partie stlačují
její cenu více, než by jiné ji mohly vyvýšiti. Jest to nejtěžší rána,
kterou Bachmann sám významu své knihy zasadil, tím těžší, poně
vadž jinak — jak správně Bretholz (i Werunsky) poznamenal —
právě v politických dějinách tkví váha jeho práce, kdežto partie
vnitřním dějinám věnované náležejí ke slabším . . .
U nás v nejširších kruzích kniha Bachmannova způsobila jisté
vzrušení, ano, když se zdálo, že diskusse v odborném tisku dlouho
se nedostavuje, ozvaly se již také výtky liknavosti proti těm,
kdož si jaksi z povinnosti knihy Bachmannovy měli povšimnouti.
Nepochybuji, že část těchto výtek plynula z nejlepší vůle, ale zá
roveň z nejasného vědomí o podstatě kritiky. Na kritiku se u nás
pohlíží — zhusta ne bez viny těch, kdo kritiky píší — jako na
něco ne-li méně cenného, aspoň méně pracného, jako na lehkou
feuilletonistickou črtu, již lze napsati po zběžném prolétnutí knihy,
k níž jest zapotřebí ne důkladného studia, nýbrž pouze odvahy.
Z pravidla se neví nebo zapomíná, že vážná recense jest stejným
projevem tvůrčí schopnosti jako dílo samostatné, že jest k ní
třeba studia i práce stejné, ba větší (jenže ovšem nevděčnější), že
jí nelze odbýti ledabyle a hned.
Pravdivost této věty potvrzují také téměř všecky posudky,
které o knize Bachmannově dosud po česku byly uveřejněny.
O nich o všech (snad jen jediný poněkud vyjímaje) lze říci, že
jsou psány s malou znalostí věci i moderní literatury předmětu,
že vedle nepatrných výtek oprávněných činí Bachmannovi také
výtky, jichž nelze podepsati. A tak těmito posudky nálada knize
Bachmannově nepříznivá částečně stupňována, zvláště ve věci,
v níž moderní škola historická s Bachmannem bude souhlasiti.
A ovšem vedle hlasů upřímně míněných ozvaly se hned také hlasy,
jejichž účel nebyl jiný, než pobouřiti již napřed veřejné mínění
proti takovým posudkům, které by nevytýkaly knize Bachmannově
toho, co se na ní nelíbí neznalosti nebo předpojatosti.
Nepřipomínám toho proto, že by tato okolnost mohla míti
vliv na toho, kdo podle svého přesvědčení chce věcně o knize Bach
mannově psáti, že by obava před pobouřeným veřejným míněním
mohla ho zdržeti, aby nedal průchod přesvědčení, k němuž na základě
vážného studia dospěl. Připomínám to z té příčiny pouze, že po
dobná nálada mívá někdy nepříznivé následky, jichž nutno se vy
stříhat!. Jeť u nás dosti rozšířen zvyk, že knihy s jistou tendencí
psané (ano někdy i takové, které jenom pravdy nám nepříjemné
obsahují) bývají dávány na národní index, i když jinak lze se
z nich poučiti. Jest to nejzpozdilejší způsob, jaký si lze mysliti...
Kniha Bachmannova nemůže a nesmi od českých historiků býti
ignorována, již proto, že splácí dávný dluh vědy historické. Bylo
by lze rozpřísti otázku, je-li tendenčnost*ve vědě vůbec přípustná.
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A bylo by lze ji snad připustiti, ovšem s omezením, jímž vlastně
přestává již býti tendenčností: jest přípustná, pokud jest svědomi
tostí v provedení regulována. Pečlivé přihlížení k pramenům a jich
pravému smyslu láme ostří tendenčností, a co z tendenčností
zbude, při jinak pečlivém a svědomitém provedení snadno lze prominouti. Kniha Bachmannova při vší tendenčností a při všech čet
ných vadách přináší přece v některých otázkách provedení lepší,
než kterákoliv kniha jiná. Než také o ní platí, že svědomité pro
vedení láme ostří tendenčností, a že zbytek tendenčností při svědo
mitém provedení rádi bychom prominuli. . .
V naší žurnalistice, jak řečeno, ozvaly se hlasy volající po
odpovědi. Kniha Bachmannova nesmí býti prostě odmítnuta. Ve
svém celkovém pojetí neotvírá sice nových hledisk, ale její vý
znam tkví v tom, že může býti vůdcem (ač ne vždy spolehlivým)
na dráze, po níž Palacký kráčel, a někdy bloudil. Odpověď, která
se na ni očekává, nemůže býti jiná, než podrobný kritický rozbor,
který ukazuje, pokud v detailním provedení lze tomuto novému
průvodci důvěřovati. Není možno uváděti všeho, s čím nelze se
srovnati, ale začasté přece bude nutno zajiti až do minuciosních
detailů. Jiné, formální vady vystoupí při tom samy sebou.
(Pokračování.)

Tak zvaný »Codex epistolaris Primislai Ottocari II.«
Napsal Jan Bedřich Novák.

I.

Veliká postava Přemysla Otakara II. by nám byla pochopitel
nější, jeho politika by nám poskytovala o něco záhad méně, kdyby
mezi prameny jeho doby se nebyl dochoval tak zvaný > Codex
epistolaris Primislai Ottocari II.«,1) pojmenovaný podle svého nej
cennějšího obsahu, listů to krále Přemysla II. z posledního desíti
letí jeho vlády. Nesprávným používáním této sbírky vnesena byla
v historii největšího Přemyslovce celá řada kontrovers a psycho
logické vystižení jeho povahy téměř znemožněno.
*) Vydal Th. Dolliner, Cod. epistolaris Primislai Ottocari 11.» Viennae
1803 z rukopisu 3143 dvorní knihovny vídenské a po něm Emler v II. díle
Reg. Boh. s mnohými doplňky. Nový rukopis nalezl Bol. Ulanowski v kod.
č. 439 universitní knihovny krakovské a popsal a částečně vydal v Mitth.
d. Inst. f. ôst. Gesch. VI a v Scriptores rer. Pol. XII. Jiné dva rukopisy
uvádí Ferd. Tadra v Rozpravách k. čes. spol. náuk VII. řada 2. sv., a to kod.
č. XXXI b 12 biskupské knihovny v Celovci a kod. č. XII B 12 universitní
knihovny v Praze.
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Byl to snad právě onen pestrý a zajímavý obsah tohoto »listáře«, pro který historiografie tak lpěla na jeho authentičnosti.
Až dosud mělo se za to, že ve sbírce této máme úřední korrespondenci královskou, že jsou v ní opisy listů skutečně z kanceláře
královské vyšlých nebo tam došlých. Tak jich používal Palacký
i Huber, bez jakékoli poznámky, svědčící o jich pochybnosti, jsou
otištěny v Emlerových Regestech, a tak k nim hledí i historikové
nejnovější. Bachmann ve svém díle .Geschichte Böhmens* dovolává
se jich jako úředních zpráv,1) Redlich ve svém výtečném vydání
Bohmerových regest uvádí je jako spolehlivé prameny2) a také
v menších pracích a pojednáních se jich užívá jako skutečných
listů krále Přemysla Otakara II.3) Časem se ozvaly pochybnosti
při nesrovnalostech, které se v některých listech vyskytují — po
ukáži k nim při kritice jednotlivých kusů — ty však byly umlčeny.
Nejsilněji zde působilo as pojednání Redlichovo »Die Anfänge
König Rudolfs I.«, ve kterém4) se poukazuje zcela správně k tomu,
jak se zneužívá slova »slohové cvičení« při kritice listin a listů
zachovaných jen ve formuláři.
Redlich ovšem jde příliš daleko, vyslovuje-li mínění, že všechny
kusy obsažené ve formulářích, které vznikly v kancelářích panov
nických ku konci 13. a na začátku 14. stol., mají se považovati
za »nepochybně pravé«. Při listáři Přemysla Otakara působila
hlavně ta okolnost, že autor jeho Jindřich z Isernie byl považován
s královským protonotářem Jindřichem za jedinou osobu a že tedy
na sbírku, kterou nám domněle zůstavil úředník královské kance
láře, se hledělo jako na officielní, v kanceláři sestavený materiál.
Jináč ovšem věc vyhlíží, padne-li tato hlavní opora authentičnosti
listáře, a objeví-li se nám Jindřich z Isernie jako osoba od protonotáře Jindřicha docela rozdílná. Že tomu tak jest, ukázal jsem na
jiném místě.5) Tím ovšem pozbývá sbírka tato rázu officiálnosti,
’) Tak na str. 603 pozn. 2 poukazuje k listu č. 1 u Dollinera, č. 747
Reg. Boh. II. slovy »s. den offiziellen Bericht des Königs«, na str. 617 cituje
z jiného listu (Dolliner č. 17, Reg. Boh. II. č. 840) celé stati, dalších dopisů
této sbírky používá na str. 631 (Dolliner č. 11), na str. 641 (Dolliner č. 61) a na
jiných místech. — *) Redlich, Die Regesten des Kaiserreichs 1273 — 1313,
Innsbruck 1898, I, str. 27 č. 42 d, str. 159 Č. 595 c, str. 171 Č. 634, str. 240
Č. 969 a a na jiných místech. — 3) Ku př. Pekař, Kandidatury krále Přemysla
Otakara II. na německý trůn. Čas. mat. Mor. XVII. str. 133 a 134; Ulanowski
v obou již citovaných pojednáních a jiní. — ‘) Mitth. des Inst. f. öst. Gesch. X.
na str. 355. — ’) Ve článku .Henricus Italicus u. Henricus de Isernia', Mitth. des
Inst, für öst. Gesch. XX. str. 253—275. Srovn. Č. Č. H. V. 330. Shrnu zde stručně
hlavní důvody, které mne vedly k rozlišení obou osob: a) Psaní, kde Jindřich
z Isernie sám se obrací k protonotáři Jindřichovi, b) Protonotář Jindřich byl
kanovníkem pražským, olomouckým a vyšehradským a farářem v Gorsu,
Jindřich z Isernie byl člověk světský, který se o veškerém kléru vysokém
i nízkém dovedl vysloviti velmi příkře. Protonotář byl člověk bohatý, Jindřich
z Isernie podle množství svých žebravých listů chuďas, c) Sloh protonotářův je
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a nastává otázka, jak se máme dívat především na listy, které
mají za vydavatele krále Přemysla Otakara.
Uvedu zde nejdříve hlavní materiál, o jehož kritiku jde, a
vytknu při jednotlivých kusech různé nápadné okolnosti. Nejstarší
z listů ve sbírce obsažených vztahuje se k událostem z konce
roku 127O.1) Jest adresován *cardinalium collegio et principibus
Christianis* (!) a obsahuje stížnost Přemysla Otakara na krále
uherského Štěpána, který, porušiv smlouvy a přísahy, vtrhl do
Rakous, když král český nic netuše se vracel z výpravy z Korutan
a Krajiny, a hrozným způsobem zpustošil zemi. Již tento list svým
pathetickým tónem, svými řečnickými otázkami, svými básnickými
obraty ukazuje nám v plném světle charakteristický sloh Jindřicha
z Isernie a působí spíše jako přednášená řeč než jako elaborát
královské kanceláře. Také adresa listu tohoto, domněle vydaného
pro celý křesťanský svět, připomíná nám i ostatní v téže sbírce
obsažené »okružníky« a »manifesty« Přemysla Otakara II.
S látkou tohoto listu souvisí další list, který líčí potrestání
Uher za vpád do Rakous a hodí se do května r. 1271.2)
Na začátku se v něm mluví o divokosti a tyranství uherského
krále, který »jako divá šelma, žíznící po lidské krvi« 3) napadl pod
dané Přemysla Otakara. Pak jsou podrobně líčeny válečné operace
v sev. Uhrách, dobytí Prešpurku, pochod k Trnavě, přechod přes
Váh, postup jednoho oddílu až k řece Tise (!) a dobytí Nitry,
návrat k Prešpurku, přechod přes Dunaj, který Uhři a Kumáni
chtěli zameziti, kde však, obráceni na »hanebný útěk«, unikli meči
královu, »který dychtil se napojiti jejich krví«.4) Po tom jsou po
psány operace jižně od Dunaje, dobytí Altenburku a Miesenburku,
uzavření příměří a konečně porážka Uhrů u řeky Rabnice, v které
nesčetní nalezli na útěku smrt.
Tato »officielní zpráva« zaráží nejen svým krvežíznivým a pane
gyrickým tónem, ale i věcně působí obtíže, takže Lorenz, který ji
také připisuje Přemyslu Otakarovi, pochyboval o pravdymilovnosti
králově a zprávu tu nazval systematickou lží rozšiřovanou po zemích
Otakarových.5)
Dalším listem podle chronologie se podává zpráva králi Přemyslu
Otakarovi G) o volbě papeže Řehoře X. a oznamuje se mu narození
prvorozeného jeho syna. To se hodí tedy do konce září 1271.
chudý, sloh Jindřicha z Isernie řečnicky vyšperkovaný. Při srovnání kusů,
kde oba mají podobné thema, pozorujeme zcela určitě nejen dvě slohově,
ale i dvě psychologicky úplně rozdílné individuality. — ') Zachován v ruko
pise krakovském, srov. Ulanowski, Script, rer. Pol. XII. str. 25, otištěn u Pa·
lackého, Formelbücher I. 275 a u Emlera RB. II. č. 768 z rukopisu dvor. knih,
vídenské č. 526. — 2) Dollintr č. 1, Emler RB. č. 74 7. — 3) »velut atrox
bestia humanum siciens sanguinem.« — 4) »qui eorum cupiebat saturari
sanguine.« — 6) Ott. Lorenz, Gesch. König Ottokars II. von Böhmen. Wien
1866, str. 327 a 328. — ·) Dolliner č. II, Emler RB. II. č. 760.
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U tohoto listu je nápadné předně spojení dvou tak různorodých
zpráv, a pak se tážeme, kdo vlastně králi posílá tento list, a proč
se oznamuje (nunciatur, reseratur) králi zvolení papeže Řehoře,
když v listu samém stojí »sicut vobis pátere poterit per literas
speciales«.
K tomuto listu se pojí hned odpověď,1) v které Přemysl
Otakar projevuje kollegiu kardinálů své díky za to, že k jeho
žádosti (I) zvolili papeže Řehoře X.
Další list připadá do r. 1273, a to do března neb dubna,2)
Přemysl Otakar se v něm zapřísahá (I) biskupovi olomouckému
Brunovi, že chtěl žít s Uhry v stálém míru, že však ten neklidný
národ jen zbraní musí donutit k pokoji.
Nejdůležitější list patřící témuž roku je stížnost krále českého
papeži Řehoři X. na volbu Rudolfa Habsburského za krále řím
ského.8) List ten je psán tak nechutným tónem, že již Lorenz
o něm praví:4) »Wenn der Brief, der uns vorliegt, echt ist, so ist
es allerdings ein Actenstück voll unerträglichen Hochmuths.«
Lorenz však přece listu tohoto používá, ač v poznámce sám do
znává, že spíše upomíná na slohové cvičení než na diplomatický
akt. Edm. Meyer5) se vyslovuje již určitěji. Pokud se týče tónu,
v jakém je list psán, praví o něm: »und wirklich zeigt der Brief
einen solchen Mangel an Maass und Selbstbeherrschung, dass wir
ihn dem diplomatisch so gewandten und gut berathenen Ottokar
nicht zutrauen dürfen«. Pokud jde o obsah, srovnává Meyer správně
list tento s pamětním spisem v téže záležitosti složeným od biskupa
Bruna z rozkazu králova a usuzuje, že by Otakar byl snad nalezl
lepší důvody proti volbě Rudolfově, než že se stala přes protest
jeho poslů, a že by byl v tak důležité záležitosti neposílal do Říma ta
kového školáckého kousku, který Meyer dobře charakterisuje slovy :
»ein erbärmliches Schriftstück«. Vždyť autor tohoto listu proti
Rudolfovi nedovede napsat nic chytřejšího, než že jej tíži mošna
žebrácká, že je »minus ydoneus«, »humilis«, »deiectus«, a lká nad
tím, že moc císařská, jíž sloužil Arab, Ind, Ital a Hispán, všem
bude v opovržení. Připomínat papeži ve století Innocence III. a IV.
při této příležitosti světovládu císařství a hlavně vládu nad Itálií, neprozrazuje mnoho diplomatické schopnosti. Ku konci tohoto plačti
vého, krále nedůstojného listu volá Přemysl i s impériem v bědách
a úzkostech k papeži: »Pater clementissime miserere«.
Redlich v citovaném článkuG) pravost tohoto listu hájí, a
vidí hlavní důvod authentičnosti ve slohu, který nepopiratelně
ukazuje na Jindřicha z Isernie, avšak tohoto identifikuje s proto") Dolliner č. III., Emler RB. II. č. 764. — ’) Dolliner č. IV., Emler
RB. II. č. 818. — ’) Dolliner č. VIL, Emler RB. II. č. 840. — ‘) Lorenz, 1. c.
str. 441. — 8) Edm. Meyer, Die neuesten Forschungen über die Entstehung
des Kurfürstencollegiums. Mitth. aus d hist. Lit. III. 1885 str. 177. - °) Str. 355.
č. Č. H. TX.
4
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notářem Jindřichem, což je právě důvod, kterým se celý důkaz
zvrací.
K roku 1274 zachovalo se několik důležitějších listů, a to
v kodexu krakovském. V prvém *) se Přemysl Otakar podrážděným
tónem obrací proti arcibiskupovi mohučskému, který jej tituloval
jen jako krále českého s pominutím titulů ostatních jeho zemí.
Za trest mu král český opět upírá titul biskupský a o tom mu
v první třetině listu široce vykládá. Pak mu vyčítá jeho nepřátelství
a odmítá jeho požadavek za náhradu škod. Ku konci mu slibuje
štědrou odměnu, uzavře-li s ním přátelský spolek. Tedy nejdříve
jej hodně vyplísní a na konci mu nabízí přátelství.
Jiný list, Ulanowským kladený do roku 1274 2), je úpěnlivá
prosba z patriarchátu aquilejského ke králi českému, aby bez
meškání poslal jim někoho na pomoc proti domácím a cizím ne
přátelům. Sytými barvami je líčena anarchie, v jaké patriarchát
tone. Po Bohu očekávají spásu jen od českého krále, v jehož
rukou je jich mysl i život.
Důležitější jsou listy, které se týkají poměru krále českého
ke králi kastilskému Alfonsovi a jich společné akce proti Rudolfovi.
V prvním,3) který pochází podle Ulanowského z července r. 1274,
vyčítá Přemysl Otokar králi kastilskému, že poslové jeho při koncilu
v Lyonu se nezasadili dost důrazně o věc svého pána, že by jináč
nebylo možno, aby Rudolf nabyl převahy, kdyby byli jednali spo
lečně s posly českými. Slibuje mu přes napomenutí a rady kurie
býti nápomocen při dosažení důstojnosti císařské a vybízí ho k bez
odkladnému energickému vystoupení proti Rudolfovi.
K tomuto vyjednávání s Alfonsem vztahují se dva průvodní
listy pro Františka de Alba,4) který podle mínění Ulanowského pro
středkoval mezi králem českým a kastilským.
K téže záležitosti táhne se jiný list Ulanowským uveřejněný,5)
ve kterém se Přemysl Otakar obrací ke knížatům říšským a pro
hlašuje, že volba krále kastilského je dosud v platnosti a že on ji
opětně slavnostně potvrdil, a žádá od nich, aby s ním souhlasili
a od nového, jeho spoluvoliteli zvoleného krále, nepřijímali po
tvrzení svých práv. Jar. Goll praví ve svém posledním článku ®)
o tomto cirkuláři, že to jistě není skutečný akt, nýbrž jen slohové
cvičení.
S touto akcí ve prospěch Alfonsův souvisí další 3 listy Ota
karovy z r. 1274 k městům severní Itálie. V prvém7) děkuje mě
stům lombardským za to, že se horlivě ujala věci krále kastilského
*) Ulanowski, Scriptores rerum polonicarum XII. str. 7 č. 5. — ’) Ulanowski 1. c. č. 6. — ’) Ulanowski, Mitth. d. Inst, für öst. Gesch. VI. str. 426, —
4) Tamtéž str. 429 a 430. — *) Tamtéž str. 432. — e) Jar. Goll, Zu Brunos
von Olmütz Bericht an Papst Gregor X., Mitth. d. Inst. f. öst. Gesch. XXIII.
— ’) Mitth. d. Inst, für öst. Gesch. VI. str. 434.
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a sděluje s nimi, že listem svým jej vybízel, aby vší mocí se za
sadil o dosažení koruny císařské, on že s radostí mu přijde ku
pomoci. V druhém listu *) se vlastně poněkud jinými slovy praví
totéž. Třetí2) je adresován městům italským, která jsou na straně
krále kastilského, a slibují se tam nejen vojenské posily, nýbrž
i osobní zakročení ve prospěch Alfonsův za účelem dosažení hod
nosti císařské. Král český byl by prý již dávno vyslal do Itálie
vojsko, kdyby byl měl určité zprávy, má li je vypravit tam či
na jinou stranu. Ku konci jim vzdává díky, že pro slávu jeho jména
chtějí nasadit sebe a své.3) Tato věta, jakož i celý příliš subjektivní
tón i druhých listů, který zcela nepokrytě projevuje, že Přemysl
Otakar celou akci ve prospěch Alfonsa Kastilského podniká k vůli
sobě, poněkud zaráží, pomyslíme-li, s jakou diplomatickou obrat
ností bývají v jiných listech Přemyslových zakrývány vlastní zájmy
a úmysly. Jar. Goll považuje v nadepsaném článku také tyto listy
za slohová cvičení.
Poslední list4) roku 12745) vztahuje se k záležitostem uher
ským. Přemysl Otakar oznamuje sestře krále uherského Ladislava,
abatyši Alžbětě,6) že vřelým jeho přáním bylo, aby mír mezi ním
a Ladislavem nedávno uzavřený byl zachován. Že se měli osobně
sejiti bez ozbrojeného průvodu, že však Joachim (Pectari), jehož
dřívější zločiny se v listu uvádějí, krále přemluvil, aby se dal do
provodit vojenskou mocí. Dále žaluje král český, že v Uhrách proti
uzavřené smlouvě je trpěn jakýsi zrádce, jehož vypověděl ze svých
zemí. Z těchto důvodů nebude konána zamýšlená přátelská schůze
a nemá tudíž se k ní vypravovat! ani Alžběta ani její sestry, poněvadž
ani král český tam nepovede své manželky a svých dítek, a to
tím méně, že syn jeho, jsa ještě útlého věku, nemůže se zúčastniti
schůze, na které má zaznívat třeskot zbraní. Nyní se v listu opa
kuje, že Přemysl Otakar k té schůzi se nechce dostavit proto, že
král Ladislav je úplně pod vlivem Joachimovým, který strojí če
skému králi úklady a spojuje se s jeho nepřítelem Rudolfem. Aby
s Rudolfem přátelství upevnil, zmocnil se zrádně mladšího krále
uherského Ondřeje (A.), aby jej oženil s dcerou Rudolfa, jehož
žádá za darování jedné provincie právoplatně patřící českému
králi. ,Ku konci zase se opakuje, že by Přemysl Otakar neodmítl
schůzky s králem Ladislavem, kdyby byl v moci někoho jiného,
a ne Joachimově. Za takovýchto okolností král český že přijde
s mocí válečnou, aby zabránil nějakému útoku nastrojenému jeho
*) Tamtéž str. 435. — ’) Tamtéž str. 436. — “) >pro nostri nominis gloria
exponere vos et vestra.« — *) Dolliner č. XIII., Emler RB. II. č. 898. —
6) Dolliner klade tento list do konce roku 1275 neb začátku 1276, Emler
opravuje toto datování a řadí list ten do r. 1274 před 26. září. — 6) Dolliner
a Emler adresují list tento Kateřině, královně Srbské, což opravuje Pauler
a Redlich, srov. Redlich, Regesta imperii str. 49 č. 154.
4*
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zemím. Kdyby však umluvený termín se odložil a král Karel
(z Anjou) se ujal prostřednictví, aneb kdyby král český a uherský
zůstali doma a jen poslové jich se sešli, také s tím by se Přemysl
Otakar spokojil. Ale že je naprosto nepřijatelné, aby Ladislav se
dostavil ke schůzi s ozbrojenou mocí.
Při tomto listu nás zaráží mnohomluvnost, s jakou se ně
kolikrát opakují tytéž věci, a pak nejasnost účelu. Chtěl li Přemysl
Otakar prostřednictvím Alžběty působiti na bratra jejího Ladislava,
byl by jí o to v listu tomto požádal a nebyl by tak nediploma
tický spojoval hrozby a projevy přátelské, jak to právě tento řeč
nický elaborát ukazuje.
Také k roku 1275 kladou se dva zajímavé listy. Prvníje
adresován: 'Magnificentissimo Soldano Babilonie regi etc « a obsa
huje prosbu za poslání jednoho prstu sv. Kateřiny neb nějakého
ostatku ze dřeva sv. kříže, začež se mu posílají dary. Stačí si
přečisti začátek, kde se praví: -»duní ambo preclaris exornemur honoribus^ a kde s pathosem obšírně se vykládá, jak se vyznavači
Kristovi a Mohamedovi navzájem nenávidí, abychom viděli, že
s tímto listem nemůžeme počítat jako s vážným aktem, vyšlým
z kanceláře. — V druhém2) děkuje Přemysl Otakar králi uher
skému za poselství, které k němu vypravil, a za vyslání biskupa
rábského s žádostí, aby král český Ladislava přijal za svého syna,
a projevuje přání, aby mezi nimi trvalo pevné přátelství.
Do r. 1276 patří list, ve kterém si Přemysl Otakar stěžuje
markrabatům míšeňským na odpadnutí vévody bavorského Jindřicha
k Rudolfovi.3) Věcného se v něm nepraví mnoho: Jindřich, nedbaje
uzavřeného přátelství a přísah, nedbaje darů od českého krále
obdržených, přidal se k jeho nepříteli Rudolfovi. Za to vyniká list
tento takovým bohatstvím ne právě lichotivých epithet, jimiž se
obmýšlí vévoda bavorský, že věcný jeho obsah stává se jen rámcem,
v němž se v nejpromyšlenějších variantech a slovních hříčkách
kupí výčitky a spílání, stupňující se až k surovosti. Slova barbarský,
ničemný, zvrhlý, špinavý, nečestný, podlý, zločinný spojují se s vý
křiky obracejícími se přímo proti Jindřichovi, jako: > O compatris
non compar affeccio sed perversa / Quis te docílit tam nefanda concipere, quis eciam parturire ? — Cur tuam mHiciam in maliciam^
tuam prosapiam in nequiciam, tuam fidem in perfidiam, iuramenta
in irritameuta nequiter convertisti i * a pod. Ku konci jsou tyto vý
buchy překonány větou, že vévoda bavorský, aby se nerůznil od
ničemných činů svých rodičů, kteří raději nad zemí než pod zemí
hnili, chce s nimi ležeti nepochován, aby maso jeho stalo se po
krmem ptáků a dravé zvěře.
*) Dolliner č. XI. — *) Dolliner č. XII, Emler, RB. II. č. 965. — *) Dolliner č. XV, Emler, RB. II. č. 1045.
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To je přece příliš silná dávka ne právě vybíravého vyjadřování
myšlenek na »officiální akt», vyšlý z královské kanceláře. Podo
týkám ještě, že s tímto »vyvrhelem« Přemysl Otakar ani ne za
celá dvě léta již zase obnovil přátelské styky. K témuž thematu
vztahují se ještě dva malé listy, jeden vévodovi míšeňskému Jindři
chovi,1) druhý markraběti landšperskému Dětřichovi2) adresovaný.
Do r. 1276 patří dále několik listů týkajících se poměru Pře
mysla Otakara k Rudolfovi po skončení první války. První, kladený
do začátku prosince,3) je průvodní list pro posla Přemyslova, který
nese králi římskému žádanou odpověď. V druhém,4; hodícím se
as do polovice prosince, píše král český Rudolfovi, že zapomněl
při osobním vyjednávání na některé záležitosti, ve kterých se nyní
písemně k němu obrací. Tak doufá, že bude k němu laskav,
pokud se Chebu týče, a pak že má v Chebsku některé hrady, které
naň přešly koupí, a doufá, že Rudolf bude šetřiti jeho práva k nim.
Pokud jde o vyklizení obsazených dříve měst a hradů, byla smlouva
docela splněna až na Cheb a Hainburk, na druhé straně však
Rudolf se zmocnil neoprávněně Perneckú a Weikhardtschlagu,
o jichž vydání král český žádá. Dále si stěžuje Přemysl Otakar
na loupení po uzavření míru na Moravě, na odnětí fary vídenské
protonotáři Oldřichovi, na obrání českých kupců v Korutánsku a
žá lá Rudolfa za vydání listiny, jíž by potvrdil výrok rozhodčích
v jejich sporu, jak Přemysl se své strany již učinil, a za potvrzení
všech svobod a práv, která předkům jeho udělili římští králové
a císařové. Ku konci žádá, aby kupci z jeho zemí a poslové jeho,
vypravovaní ke kurii římské, mohli bezpečně procházeti zeměmi
alpskými.
V téže záležitosti žádá Přemysl Otakar v jiném listě 5) vévodu
bavorského Ludvíka,6) aby mu byl prostředníkem u krále Rudolfa,
a prosí jej o schůzku, až se bude vracet do Bavor.
V obou těchto listech nápadný jest způsob, jak Přemysl Otokar
mluví o tom, že mohl loupení na Moravě zabrániti, že ještě má
celé své vojsko, že však raději křivdu snáší, jen aby se nezdál
býti rušitelem míru. Na začátku prvého listu se mluví o rozpuštění
vojska a o něco níže, kde se mluví již o době pozdější, stojí
»cum . . . adhuc totum nostrum exercitum haberemus
.
*
Podivná je
také arenga prvého listu, kde se praví, že Přemysl zapomnll při
jednání o mír s Rudolfem na některé věci a že je s ním tedy
sděluje v tomto listu, list však mimo chebské věci mluví o udá
lostech, které se zběhly později.
*) Dolliner č. XVI, Emler RB. II. č. 1046. — *) Dolliner č. XVII, Emler
RB. II. č. 1047. — ’) Dolliner č. XVIII, Emler RB. II. č. 1056. — 4) Do liner
č. XIX, Emler RB. II. č. 1057. — *) Dolliner č. XX, Emler RB. II. č. 1058. —
G) Že zde nejde o Jindřicha, jak myslí Dolliner, ukázal Redlich ve svých regestech str. 172 č. 639.
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Ještě jeden list se hodí do prosince téhož roku.1) Jím Pře
mysl Otakar s řečnickým pathosem nabádá svou manželku k sta
tečnosti v neštěstí a ke klidnému snášení ztráty provincií válkou
odňatých.
Také k událostem roku 1277 se vztahuje několik listů. Poněvadž
některé z nich jsou podřízeného významu, uvádím zde jen důleži
tější. Do konce února neb do března se klade dopis,2) jímž král
český žádá Boleslava Lehnického, který měl ve své moci zajatého
vévodu vratislavského Jindřicha, aby nedopouštěl škod na jeho území
a statcích. — Brzy za 6. květen vřazuje Redlich list,3) kterým
Přemysl Otakar děkuje Rudolfovi za ujištění, že chce uzavřenou
smlouvu míru neporušitelně zachovávati, a projevuje touž snahu
se své strany. Aby jeho mírumilovné záměry ještě v jasnějším
světle se zastkvěly, prosí Rudolfa, aby sprostředkoval schůzku ně
kterých knížat s biskupem olomouckým Brunonem, aby na ní
páska svornosti a míru byla ještě více upevněna. Kdyby některý
z knížat chtěl k němu přijít, zaručí mu bezpečný příchod i návrat. —
V listě tomto jest nápadné, že se neurčuje místo, kde by se měli
knížata sejít s biskupem olomouckým, kdežto o Brunonovi praví
Přemysl, že jej požádá
ipse illuc venire debeat
*.
Zde je opět
patrna nejasnost koncipování, která ve vážném diplomatickém aktu
by nebyla tak lehko vysvětlitelná jako v slohovém cvičení, kde
záleželo víc na řečnických obratech než na věci.
Do června se hodí druhý list adresovaný králi římskému.4)
V něm žádá Přemysl Otakar Rudolfa, aby nedopouštěl rozchvácení
zemí, »které z jeho milosti obdržel a drží<, a odmítá tvrzení, že
by byl pozměnil hranice Rakous; tak že byly již za vévodů
Leopolda a Fridricha. Činí-li si tedy H. z Weitry (Jindřich Kuenring) nároky na území při hranicích, jest to proti právu a král
český toho ani svému zeti trpěti nechce a prosí Rudolfa o za
kročení. Dále jej napomíná, aby křivdu spáchanou na protonotáři
Oldřichovi odčinil, a stěžuje si, že služebník jeho L. z Tyrnsteinu
byl měšťany kremžskými zadržen a obrán; žádá, aby se mu škoda
nahradila. V listu tomto zaráží nás příkré vystoupení krále českého
proti Jindřichovi Kuenringovi, který za nedlouhý čas stojí v čele
předčasného vzbouření proti Rudolfovi ve prospěch Přemysla
Otakara.
Ještě jeden list patří nejspíše do r. 1277;5) jím se Přemysl
Otakar obrací ke generální kapitule řádu cisterciáckého a žádá za
*) Dolliner č. XXI, Emler RB. II, č. 1055. — *) Dolliner č. XXII,
Emler RB. II., č. 1069. — ’) Dolliner č. XXVIII, Emler RB. II, č. 1088,
Redlich, Regesten str. 194, č. 758. — 4) Dolliner č. XXIII, Emler RB. II.,
č. 1070, u obou nesprávě list tento položen do března ; že se hodí spíše do
června, ukázal Redlich v regestech str. 200, č. 800. — s) Dolliner č. XXVII,
Emler RB. II., č. 1101.
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odloučení kláštera zlatokorunského od kláštera Sv. Kříže v Rakousích a za podřízení jeho klášteru plasskému v Čechách.
U tohoto listu je zajímavé motivování této žádosti. Protože Raku
šané krále českého zradili a pod cizí jho sklonili šíji, nechce Pře
mysl Otakar, aby někdo z nich měl v Čechách vliv neb úřad
neb panství, a proto nedopustí, aby Zlatá Koruna byla podřízena
rakouskému opatovi. Tak upřímně by asi sotva mluvil skutečný
diplomatický akt, ten jistě by podával důvody, vztahující se k vnitřní
řádové organisaci, a ne k vnější politické situaci.
Z konce téhož roku neb ze začátku r. 1278 pochází list/)
jímž Přemysl Otakar nějakého šlechtice nabádá k věrnosti a při
pomíná mu oddanost jeho otce i strýce králi českému. Zvláštní
dojem činí hyperbolické zakončení tohoto listu: *tecum cunctay que
habemus, sortiri volumus, eciam si non nisi ad umím denarium
*
vcniremus
.
Jiným dopisem asi z téže doby obrací se král český k Jindři
chovi Kuenringovi a varuje jej před ukvapeným zahájením ne
přátelství.2) Květnaté obrazy, které vyplňuji největší část tohoto
listu (na př. básnická figura o Cereřé), jsou v podivném kontrastu
s vážností věci, o niž jde.
K událostem nešťastného roku 1278 vztahují se ještě dva
důležité listy. Jeden je adresován arcibiskupovi kolínskému (Sigfrídovi):3) Přemysl Otakar blahopřeje mu k šťastným úspěchům
v jeho bojích, ujišťuje ho svým přátelstvím a prosí, aby též arci
biskupa mohučského a trevírského i jiné své přátele přiměl ke
spolku králem českým. Ku konci je připojena žádost za vyplnění
slibu jakési příbuzné králově (nepti iiostre), která se k ostatnímu
obsahu nehodí. Lorenz praví o této části listu, že je to bud’
smyšlenka autora formuláře aneb že je to přidáno z opatrnosti,
aby vlastní účel listu byl zakryt.4) S touto druhou domněnkou
souhlasit nemůžeme, protože list příliš zřejmě mluví o získání
spojenců, a aby byl jen konec smyšlenkou sestavovatele sbírky, je
pravdě velmi nepodobno. Díváme-li se na celý list jako na
slohové cvičení, lehko si takovou nesrovnalost vysvětlíme.
Ještě mnohem důležitější je jiný kus z r. 1278 — onen známý
manifest Přemysla Otakara ke knížatům polským,5) který patří
k nejzajímavějším výplodům politické literatury středověku. Praví
se vněm asi toto: »Mezi všemi národy země národ polský je nám
*) Dolliner č. XXXIV, Ernler RB. II., č. 1102. — “) Dolliner č. XXXV,
Emler RB. II., č. 1103. Srv. Redlich, Regesten str 235, č. 948 a. — ’) Dolliner
č. XXXIII; Lorenz 1. c str. 653, pozn. 1. klade list ten až za 16. březen 1278,
poněvadž blahopřání k vítězství arcibiskupovu se hodí k ukončení boje jeho
s vévodou julišským, který 16. března byl zabit. — 4) Lorenz 1. c. str. 653
až 654. — 6) Dolliner č. XXXVII, Emler RB. II.t č. 1106, Ulanowski, Script.
rer. pol. XII, str. 11, č. 9.
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nejpodobnější. Stejnou řečí, sousedstvím své země a příbuzností
krve je k nám poután. Synové jeho a my jsme téhož původu.
Proto milujeme knížata, šlechtu a národ polský, těšíme se z jeho
zdaru, chceme mu býti záštitou a snažíme se o jeho čest a slávu,
zároveň však v čas potřeby spoléháme na jeho pomoc. Proto nyní,
když jsme se rozhodli proti urážkám a útiskům římského krále
Rudolfa postaviti se na odpor mocí, prosíme Vás, abyste nám přišli
na pomoc a dostavili se o letnicích s vojenskou posilou do Opavy,1)
kde Vás naši poslové budou očekávat a k nám doprovodí. K tomu,
abyste nám přispěli, musí Vás vésti ještě jiné důvody, neb zničí-li
. král římský nás, pak nenasytné jícny Němců se otevrou ještě vol
něji, a jich zhoubná žravost zasáhne i Vaši zemi svýma hanebnýma
rukama. My jsme Vám pevnou hradbou, a neodolá-li tato, hrozí
velké nebezpečí Vám. Neboť pak drzá lakota rozchvátí Vaše statky
a bude zuřit mezi Vámi. Ó jaké útisky vytrpí pak Váš četný,
Němci nenáviděný národ, ó jak tvrdého otroctví jho ponese svo
bodná Polska a jaká pohroma stihne celý Váš kmen! Protož po
spěšte nám na pomoc proti ohni ještě vzdálenému, dříve než
nabude přílišného rozsahu, neb kdo chrání sousední dům před
požárem, chrání sebe. Nevěřte poslům krále římského, kteří Vás
chtějí odvrátit od nás, neb by Vám to nebylo ke cti, nýbrž k zá
hubě. Prosíme Vás tedy, abyste ne k nim, nýbrž k nám, kteří
jsme stejného kmene s Vámi, nachýlili svůj sluch a mocně se
zbrojili nám na pomoc, neb pomáhajíce nám pomáháte sobě, my
pak zase přispějem Vám ku pomoci proti všem nepřátelům, ať
jsou to křesťané neb pohané.«
V listě tomto poprvé vyslovena zcela určitě myšlenka slo
vanské vzájemnosti, aspoň pokud se Čechů a Poláků týče, vyslo
veny obavy před společným nebezpečím hrozícím se strany Němců
a potřeba společné obrany. Výstrahy a myšlenky zde pronesené
opakují se dnes po více než 600 letech v našich politických spisech.
Ať se díváme na tento manifest jako na authentický akt vyšlý
z kanceláře královské či jako na řečnické cvičení ve škole, lite
rární jeho cena zůstává nezmenšena. Ovšem pro historika je v tom
veliký rozdíl Pro Přemysla Otokara by znamenal tento list na
prostý převrat v jeho smýšlení i politice. On, který po celou svou
vládu usazoval Němce v Čechách, a to často na úkor domácího
obyvatelstva, který měl své nejlepší přátele na německých dvorech
v Míšni, Braniborech a ve Slezsku, který byl obzvláštním pří
znivcem řádu německých rytířů — stává se nyní uvědomělým
Slovanem a fanatickým nepřítelem Němců. Pozorujeme li, co hlavně
vyčítá Němcům, co považuje za jejich nejzhoubnější národní
l) Tento údaj chronologický a místní jest jen v rukopise krakovském.
Ulanowski 1. c str. 12.
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vlastnost, před kterou Poláky varuje, vidíme, že je to nenasytná
lakota, která rozchvátí jejich statky. — — Není to spíše ozvěna
z dola? Není to spíše hlas z těch nespokojených řad, které tísnila
hospodářská rozpínavost Němců v Čechách?
Dále se tážeme: bylo to vůbec politicky odůvodněno, bylo to
spojeno s prospěchem pro Přemysla Otakara vztyčovat v této
válce pochodeň plemenné nenávisti mezi Němci a Slovany? A ne
hledal král český pomoci proti Rudolfovi právě u celé řady ně
meckých knížat, u německé šlechty a německých měst Rakous?
Tímto manifestem se vydával Přemysl v nebezpečí, že jeho
němečtí spojenci budou uraženi, aneb že se dokonce postaví proti
němu. Mohla pomoc z rozhárané Polsky vyvážit tuto nevýhodu?
Tak nepoliticky by byl prozíravý Přemysl Otakar as sotva
jednal, a musili bychom o authentičnosti tohoto listu silně
pochybovat, i kdyby nebylo jiných důvodů plynoucích z povahy
celé sbírky.
Již Grünhagen vyslovil se o tomto listu zcela rozhodně, že
z královské kanceláře nepochází.1) Grünhagen se domnívá, že ona
knížata polská, ke kterým se list obrací, jsou vlastně knížata
slezská, a považuje za nemožné, aby byl Přemysl Otakar takovým
způsobem psal ku př. Jindřichovi IV. Vratislavskému, který byl
německým minnesängrem, a aby vyzýval ho k plemennému boji
proti Němcům. Ovšem Grünhagen zachází příliš daleko, pronáší-li
domněnku, že původcem tohoto listu je nějaký český notář
XIV. století, který při sbírání látky do formuláře tento manifest
v XIV. století složil a do sbírky připsal. Proti Grünhagenovi vy
stoupil Busson 2) a jeho pochybnosti seslabil poukázáním k tomu,
že manifest nebyl adresován knížatům slezským a že mohl býti
zaslán Boleslavovi Krakovskému a ostatním knížatům polským.
S Bussonem projevil svůj souhlas Huber a důvody Grünhagenovy
také zamítl.3) Šíře o celé této otázce pojednal Löschke 4) Po
soudil celou polskou politiku Přemysla Otakara v posledních
letech a účastenství Poláků ve válce r. 1278 a dospěl k úsudku,
že této válce nelze upřít podružný národní význam (»eine sekundäre
nationale Bedeutung«).
I on to považuje za velmi pravděpodobné, že proklamace
Přemyslova je authentická. Ovšern Löschke dostatečně nevysvětluje,
proč proklamace klade hlavní a jediný důraz na moment národní,
byl-li moment ten podle jeho vlastního tvrzení jen podružný. Löschke
*) Cod. dipl. Silesiae VII. 2. str. 238. — ’) Arnold Busson, Der Krieg
von 1278 und die Schlacht bei Dürnkrut. Archiv für öst. Gesch. 62, str. 16.
pozn. 4. — 3) Alf. Huber, Geschichte Oesterreichs I. str. 608 pozn. 2. —
4) Th. Löschke, Die Politik König Ottokar’s II. gegenüber Schlesien und
Polen, namentlich in den letzten Jahren seiner Regierung, Zeitschr. des
Vereins f. Gesch. u. Alterthum Schlesiens'20., str. 97—120.
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ukazuje, že sloh tohoto aktu zcela určitě pochází od Jindřicha
z Isernie, a to má vývody jeho posilnit. Jistě by to důkazu jeho
bylo na prospěch, kdyby Jindřich z Isernie byl identický s protonotářem Jindřichem. V tom však vězí zase chyba.
Poslední hlas ve prospěch authentičnosti tohoto listu pronesl
Ulanowski1), který v krakovském rukopise nalezl druhý a lepší
jeho o, is. Již nalezení nového rukopisu s lepším čtením považuje Ula
nowski za dostatečný důvod, že má před sebou skutečný list vy
daný Přemyslem Otakarem k Polákům. Nalezení nového rukopisu
nezávislého na rukopise vídenském ukazuje jen, že oba písaři
čerpali přímo aneb nepřímo z nějaké předlohy třetí, nedokazuje
však, že by tato předloha byla originálem vyšlým z kanceláře krá
lovské. Rozdíl mezi čtením rukopisu vídenského a krakovského je
ten, že krakovský v oné části manifestu, kde Přemysl ustanovuje
čas a místo, kam mají Poláci poslat vojenskou pomoc, praví
přesně: ->quod in festo Penthecosten nunc ventu.ro sitis in civitate uostra Opauie constituti^, kdežto ve vídenském rukopise
byly věcné údaje potlačeny a nahrazeny ve formulářích obvyklým
*talis*· a stojí tam jen: *quod in táli die sitis in táli loco
constitutus.^ Pak ku konci má krakovský rukopis toto plus: *Preter
hec, quidquid talis super hiis vobis pro parte nostra retulerit, credatis
dubietate qualibet procitl mota.*} Datum Prage etc.* — Poněvadž
nemůžeme předpokládat, že by byl písař krakovského rukopisu
sám vymyslil jak věcné údaje v textu tak tento dodatek, musíme
je hledat v původní předloze. Z textu vídenského rukopisu vy
plývá, že pisatel jeho pracoval v tomto případě tak, jak sestavo
vatelé formulářů většinou si počínali, že věcné údaje potlačoval,
kdežto písař krakovského v tomto případě spíše mechanicky opi
soval. Zakončení v rukopise krakovském jest zcela obyčejná pověřovací formule, kterou nalézáme i v jiných listech složených od
Jindřicha z Isernie, v kterých jde o nějaké poselství.3) Písař
vídenského rukopisu ji buď vynechal, poněvadž ji považoval za
zbytečnou, neboť slovem »pagani« je list také dobře zakončen,
aneb ji přehlédl. Lze tedy rozdíl mezi oběma rukopisy velmi
snadno vysvětlit a nelze z něho pro authentičnost listu neb proti ní
odvozovat nic. Neboť kdyby i datum a místo udané v rukopise kra
kovském úplně se shodovaly s historickou pravdou, není tím ještě
řečeno, že manifest obsahující tyto správné údaje vyšel z královské
kanceláře. Skladatel jeho Jindřich z Isernie znal velmi dobře po
litické poměry své doby, z jeho listů vidíme, že často věděl
o mnohem tajnějších nitech diplomatického vyjednávání, než bylo
určení termínu a místa, kam se mají sejiti pomocné sbory
') Scriptores rer. polonicarum XII., str. 11-17. — s) Chybně »proculmata< u Ulanovského. — ’) Srov. ku př. Emler RB. IL, č. 1056.
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polské. On sám neměl důvodu, aby ve své sbírce, která byla, jak
doleji ukáži, sbírkou řečnických a slohových cvičení, a ne
kancelářských předloh, jména a věcné údaje potlačoval, a učinil-li
to některý z opisovačů jeho sbírky, a jiný ne, je to pro kritiku
listu úplně bez významu. Vývody Ulanowského nepokročila otázka
authentičnosti ani o krok.
Zdržel jsem se při tomto listě o něco déle než u ostatních,
poněvadž jednak je obsahem svým nejdůležitější v celé sbírce,
jednak kontroversa o něm vzniklá jasně ukazuje, jak velkou methodickou chybou je vytrhnout! z celé sbírky list a kritisovati jej
jednotlivě bez ohledu na ostatní obsah a bez srovnání s ostatním
materiálem kanceláře. Takovým způsobem se pevného výsledku
nedoděláme nikdy.
II.
Podav přehled nejdůležitějších kusů tak zv. listáře Pře
mysla Otakara II., pokusím se, dříve než se obrátím k vlastní
kritice sbírky této jako celku, načrtnout! obraz povahy Přemyslovy,
jaký bychom si musili učinit, kdybychom ji posuzovali podle
tohoto pramene.
I když jsme si toho úplně vědomi, že králové sami nekonci
povali listů, které z jich kanceláře vycházely, přece nemůžeme
pochybovat, že při důležitých diplomatických aktech, a o takové
zde jde, se radili napřed se svými důvěrníky a že tedy měli také
jakýsi vliv na koncipování. Listy, na nichž mohl záviset osud
jejich říše, jistě si dali napřed přečíst než svolili, aby byly opa
třeny jejich pečetí a zaslány. Jako tehdá za list vyšlý z kanceláře
odpovídal král, a ne notář, tak my i dnes ne tohoto, nýbrž krále
činíme odpovědným za obsah. Máme-li tedy před sebou ve sbírce
authentický materiál, jsme oprávněni učinit si z něho úsudek
o povaze králově. A ten by na základě těchto listů nedopadl ve
ve prospěch »železného« krále. V nich mluví člověk, který brzy
podléhá hněvu, v jehož návalu nezná ani mezí slušnosti, brzy
jásá nad úspěchy sebe menšími, který jednou svou pýchou a chlubivostí, podruhé svou nedůstojnou ponížeností a tónem až plačtivým
vzbuzuje odpor. Jednou pomstychtivost, podruhé úzkost se ozývají
v těchto listech. Ne prozíravý, klidný diplomat, ale člověk, který
podle nálady upadá z extrému do extrému a dopouští se nedů
slednosti za nedůsledností, stojí zde před námi. A i ten zajímavý
manifest k Polákům byl by pro osobu Přemysla Otakara jen
vrcholem nedůslednosti, byl by sebeobžalobou, v níž podává zdrcu
jící kritiku své kolonisační politiky v Cechách.
Z jiných pramenů máme však o povaze největšího Přemyslovce
docela jiné představy. Jak vidno, záleží při tomto materiálu velice
na způsobu a tonu, v jakém je psán. 'Ne co, ale jak se nám to
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podává, je zde důležitější. Že volal Přemysl Poláky na pomoc, ne
činilo by ten manif( st tak slavným jako způsob, jak motivoval
svou žádost k nim.
A nyní k vlastní věci, ke kritice celé sbírky. První otázky,
o něž zde jde, jsou: »Máme před sebou sbírku vzniklou v kanceláři
královské na základě officiálního, tam uloženého materiálu? Vy
dává se sbírka sama za authentickou? Ne-li, kde vznikla a za
jakým účelem byla sestavena?
Vysvětlení nám podávají hned první listy sbírky *), ve kte
rých se obrací autor k žákům, oznamuje jim, že si zařídil na
Vyšehradě školu, v níž vyučuje grammatice, logice a rhetorice,
zve je k četné návštěvě a živými barvami mnohomluvné reklamy
jim líčí, čemu je ve škole své naučí. Listy tyto jsou psány právě
tím charakteristickým, řečnicky vyšperkovaným slohem, který se
táhne celou sbírkou a prozrazuje všude svého autora — Jin
dřicha z Isernie. Autor také sám neustupuje do pozadí a hned
v prvních listech se jmenuje H. de Italia.2) Nás především za
jímá, co praví v listech, kde vychvaluje rhetoriku. Již název prv
ního listu o rhetorice: Rethorica extollitur, inducuntur, qui fieri
notarii cupiunt vel causarum patroni, ad ipsam addiscendam* 3) uka
zuje, jaká to byla škola, kterou Jindřich na Vyšehradě otevřel.
Měli se v ní vychovávat nastávající notáři a právní zástupci.
Těm je nevyhnutelně zapotřebí naučit se umění řečnickému. V témž
listě ku konci praví k nim Jindřich: -»qtiatenus, si pretorianis
uti forsitan fascibus affectatis vel fungi cupitis officio notarie,
absque officio matris rethorice nullatenus presumatis . . . .« Rhetorika
je mu vrcholem vzdělání, je hlavním účelem školy. -»Nam retho
rica est illa scienda, que facere novit, ut in hoc homo prerogetur
hominibus, in quo animalibus homines preferuntur, amice suadens,
fideliter instruens, preclare demonstrans salubri consilio, subtili
doctrina et industria perspicaci, qualiter aliquis debeat invenire,
inventa disponere, ornare disposita, ornata recolere et commemo
rata narrare.* Rhetorika varuje nás chyb, jichž se dopouštějí dnešní
špatní právní zástupci. » Qui eciam dum acciones ignorant, deformes
libellos concipiunt . ..« Na konec se obrací tato vyhláška proti Ižiučitelům a lžidiktátorům, kteří, nemajíce o řečnictví ani tušení,
»Prostituunt dictamina fetulenta.« Nechce ani mluviti o jich
častých barbarismech a jiných chybách, jichž se dopouštějí, aby
se nezdálo, že rozprostírá pletivo svých cvičení (mei telam dictaminis) proti takovým kakographům. Slovo *tela* neznamená jen
’) Emler RB. II. č. 2589—2595, cod. vídenského č. 1 - 7. — *) O živo
topisných datech jeho, o jméně Italicus neb de Isernia, o neidentičnosti jeho
s protonotářem Jindřichem srov. můj článek v Mitth. d. Inst. fůr ost.
Gcsch. XX. O paedagogickém významu této školy dozvíme se brzy více
z povolanějšího péra dra Jana V. Nováka. — ’) Emler RB. II. č. 2591. —
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pletivo, nýbrž něco smyšleného vůbec. Položíme-li vedle této věty
dřívější slova této vyhlášky, že rhetorika učí vynalézati a vynale
zené správně rozdělovali, nemůžeme pochybovat!, jaký význam
mají zde slova »mei telam dictaminis
.
*
V následujícím listě ’) obrací se autor ke všem žákům
v Praze bydlícím a zve je do své školy, kterou zařídil na Vyše
hradě: »Scolares omneš Pragae^) habitantes ad mensám meam,
quam in Wyssegradensi ecclesia erexi, duxi presentibus invitandos.«
V další vyhlášce3) mluví o filosofii a oznamuje žákům, že začal
dictamina promulgare.
V posledním listě, v kterém vychvaluje svou školu, praví
o své sbírce řečí, že spíše upomíná na písně než na cvičení v do
pisech (cum presens oracionum congeries epistolari non penitus annectatur dictamini, sed podus maneriem redoleat cancionis), a vyzývá
žáky, aby neopominuli použiti příležitosti, která se jim naskytuje,
a aby pospíšili k němu, neboť látku má již pro věc připravenu.
(Cum . . . assit modo matéria . . .)
Považujeme-li tyto první listy za předmluvu té části sbírky,
která byla v Praze složena — a k tomu nás opravňuje i další
obsah, vztahující se často k školským záležitostem — vidíme, že
autor sám ji považuje za řečnická a slohová cvičení pro svou
školu. Autor sám se netají tím, že zde jde o smyšlené věci. Nejen
on sám, ale i žáci jeho vymýšleli takové listy. Tak v jednom do
pise *) kárá jednoho ze svých žáků pro nedostatečný sloh v do
pise od něho smyšleném (in . . . tui figmento dictaminis). Na jiném
místě uvádí nás sbírka sama do školní síně. Jindřich z Isernie
přednáší žákům svou obranu5) proti jakémusi Oldřichovi Polákovi
(Ulricus Polonus), který nespravedlivě a lživě mluvil o Jindřichovi
a jej neprávem kritisoval. Jindřich nazývá tento elaborát »Invectiva
prosothetrastica in Ulricum Poloniím
*
a praví o něm: »opusculum
contexui et in conspectu magistrorum atque scolarium publicavi.«
Účel tohoto spisu je polemický. Autor jeho chce ukázat, že mistr
Oldřich nemá práva jemu něco vytýkati a nad jiné se vyvyšovati,
protože sám je velmi špatně obeznámen s grammatikou, logikou a
rhetorikou, a aby mu to dokázal, reprodukuje doslovně list, který
Oldřich složil, a na něm vykládá žákům chyby, kterých se pisatel
jeho dopustil. List ten má nadpis: »Hec est epištola, quam Jecit
Ulricus Polonus
*
a tuto adresu: »Amicorum specialissimo domino
W. Wratyslauiensi sacriste, A. divina providencia eiusdem ecclesic
primiccrius, Lubencensis archidiaconus, cancellarius totius ducatus
Slesie et sedis apostolice capellanus.
*
Vydavatel je fingován, a také
*) Emler, RB. II. č. 2592. — ') v rk. chybně »Pragam«. — ’) Emler,
RB. II. č. 2593. — *) Rk. vídenský fol. 43' ě. 9. — s) Dosud neuveřejněna.
Rk. vídenský fol. 59'— 73' č. 34.
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celý list, jehož obsahem jsou jakési zprávy o cestě do Francie a
Itálie, označuje Jindřich z Isernie jako fikci. Když totiž dostatečně
ukázal, jakého množství chyb se autor jeho dopouští, praví do
slovné: »Qui nescit cquo limite currere verumqite claro lumine cernere,
nec dicciones scit bene iungere^ cur temptat ergo gramata fingere?
*
Na jiném místě praví Jindřich, že skladatel tohoto listu má býti
kritikou jeho pohnut k skládání lepších dopisů (et eius artifex dum
sic corrigitur, dictamina nitatur facere meliorá). Z, toho celého
traktátu, který vyniká učeností, upomínající na pozdější humanisty,
ozývá se stále žehravost na konkurrenta, kterou jsme již dříve po
zorovali, kdy Jindřich mluví proti těm, kteří »prostituunt dictamina
.
*
fetulenta
Že slovy * dictamina facere
*
se zde nemyslí na opravdové
listiny neb listy, nýbrž na výplody fantasie, myslím, z uvedeného
dostatečně vysvítá.
Že celá sbírka jest produktem jeho práce, praví nám na ně
kolika místech Jindřich z Isernie sám. Nad různými skupinami listů
jsou nadpisy, které bychom mohli považovat za stručnou auto
biografii a které byly uveřejněny u Dollinera na IV. a V. str. úvodu.
Ty se vztahují jednak k pobytu Jindřichovu v Itálii, jednak k cestě
jeho do Míšně a ku konečnému usazení v Čechách. Ku konci
každého z těchto nadpisů jsou slova vztahující se k jeho sbírce,
tak na fol. 189 rukopisu vídenského končí poznámku vypravující
o pobytu jeho u Petra de Přece slovy *hec dictamina feci
,
*
na
fol. 199 píše o tom, jak přišel do Prahy a přijat byl od notáře
země, a na konci praví »et in domo permanens hec compegi«.
Označuje-li tedy autor sám listy ve sbírce obsažené jakožto
své plody, nemáme příčiny, proč bychom mu nevěřili, zvláště když
k obsahu bedlivěji přihlédneme. Listy, které jsem na začátku
uvedl, jsou jen nepatrným zlomkem sbírky. Velké části listů vy
davatelem je Jindřich sám; jsou to různé žádosti, díkůvzdání a
lichocení osobám výše postaveným a různé zprávy týkající se jeho
osoby. Že ty pocházejí od něho, netřeba dokazovat. Ovšem není
tím již řečeno, že listy ty byly skutečně adresátům zaslány;
u mnohých je to pravdě podobno, u některých zas vidíme, že jde
jen o cvičení ve slohu.1) Velmi mnoho listů sbírky má ráz docela
belletristický, forma dopisu je úplně zachována, ale obsah ukazuje,
že jde jen o výplody fantasie, jak vidíme při celé řadě erotických
listů,2) jako ku př. *
Suam declarans nativitatem filia meretricis
seribit, ut gaudeant matris amasii
*
a pod.
Jinde je opět mythologická látka předmětem líčení, tak na listech
121—439 rukopisu vídenského je obšírná korrespondence mezi krá
lem Oceánu Nereem (jindy Neptunem) a Cererou, která jej prosí
*) Srov. můj článek 1. c. str. 264. — 2) Srov. Emler RB. II., č. 2573 až
2577, kde některé z nich uveřejněny.

Tak zvaný »Codex epistolaris Primislai Ottocari II.«

63

o déšť a vyčítá mu jeho lakotu. Nadpis prvního z těchto listů je:
'Epistola facta per magistrum N. de Ponte Curuo adpeticionem domini
Wel. notarii terre, in qua Ceres rogat Neptunum, ut det sibi pluviam.
*
I následující listy jsou tak označeny, jakoby mistr Nicolaus de Ponte
Curvo skládal listy Cereřiny a mistr Jindřich listy Nereovy. Čtvrtý
z těchto dopisů ') má nápis »Magistri H. epistola
*
a začíná takto:
»Eloquende pericie pí edito N. de Ponte Curuo JE etc. salutem et
sincere dilectionis affectum. Postquam vestrarum, quas nobis misistis
continentiam literarum diligenter perspeximus, celebris iocunditatis
exultans tripudio miro modo noster fuit in eis animus delectatus
.
*
Dále
se vychvaluje krása listu úplně slohem a hyperbolami Jindřicho
vými a praví se ku konci: » Ad hec quia pro constanti gerimus, quod
vestro intellectui elucescat, quod causa, que inter Neptunum et Cererem
vertitur, questio sit rethorica, et ad constitutionem diffinitivam
— cum Ceres actoris, Nereus rei rationem sustineat auditoris, et
causa, de qua intenditur, sit avaritia, que a frugum dea obicitur deo
maris, sicut ex ipsius ordinatione questionis patet dilucide, extra
presentis epištole limites constituta — nullius dubietatis scrupulum
nostrum facit animum fluctuare, quin de huius modi statu ne
gotii disserere perfectissime valeatis ; quare causam prosequamini
iam inceptam, argumentationes necessarias de locorum sumite sedibus,
rationes, fidem rei dubie facientes, firmamento, prout nostis debito,
dispositionis ordine applicate, attendendo et disceptando de talibus,
et si nulla vobis alia emergat utilitas, nisi quod in oratorie facul
tatis preceptis animus exercetur, ad inchoate cause prosecutionem
vestram debetis merito convertere voluntatem.
*
Obsah tohoto listu je velmi poučný pro posouzení způsobu,
jak se o sbírce pracovalo. Fingovaný jeho vydavatel W(elislav)
děkuje Mikuláši de Ponte Curvo za krásný jemu zaslaný list,
praví, že celá pře mezi Neptunem (neb Nereem) a Cererou
je řečnické cvičeni, kde žalobcem je Ceres, obžalovaným Neptun
a předmětem žaloby lakota. Ku konci vyzývá ku pokračování
v započaté látce, poněvadž jest to velmi dobré cvičení v rhe
torice. List však nejen že má úplně sloh Jindřicha z Isernie,
ale i podle nadpisu »Magistri H. epistola
*
pochází od něho,
a ne od W(elislava). Proč tedy W(elislav) zde figuruje jako vy
davatel a proč nad druhými listy jsou jako jejich skladatelé uvedeni
jednou Jindřich a po druhé Mikuláš de Ponte Curvo, když také
na nich všech lze dokázat sloh Jindřichův? Zde odpověď nám
může dát jen škola. Velislav byl asi ve styku s Mikulášem de
Ponte Curvo a s Jindřichem z Isernie. Není ani vyloučeno, že
požádal Mikuláše de Ponte Curvo, aby se toto thema projednávalo
ve škole. Také je možno, že ve škole si obadva mistři rozdělili
*) V rk. vídenském fol. 123, č. 139.
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úlohy po způsobu herců, jeden zastával úlohu Neptuna (neb Nerea),
druhý Cerery, a že tak provedli před žáky veliké řečnické cvičení,
kde disputace o lakotě byla oděna v roucho poetického rozhovoru
mezi jmenovanými bohy. Jindřich z Isernie pak celou tuto látku
pojal do své sbírky a sepsal ji ve formě dopisů, které ovšem svým
způsobem a svým slohem zpracoval. Bud’si tedy můžeme při těchto
dopisech nesrovnalosti uvedené vysvětliti tímto způsobem aneb
musíme i obsah i nadpisy považovat jen za výplody fantasie. Prvé
ju zajisté pravdě podobnější. Ovšem v obou případech vidíme, jak
málo můžeme na to spoléhat, udává-li Jindřich z Isernie někoho
jiného za vydavatele listu obsaženého ve sbírce, kterou nám za
nechal.
A právě tak jako tuto látku, jako motivy erotické, jako své
polemiky a nájezdy, jako látku ze svého života, tak i themata
politická odíval formou dopisů a zapisoval do své sbírky. Týž
duch vane z jeho dopisů, ať vyčítá Ceres zpronevěru Nereovi,
či ať si stěžuje Přemysl Otakar na zradu vévody bavorského,
touž břitkostí své často nehledané výmluvnosti dovede Jindřich
útočit na své osobní nepřátele, jakou klade i do úst královských
v nej důležitějších politických aktech, týmž plačtivým tónem prosí
o přízeň zbožňované svého srdce, jako dává králi svému žebrat
o přízeň papežské kurie, a jako list Přemyslův k papeži končí
slovy 'pater clementissime, miserere
*,
tak i Jindřich ukončuje svoje
vyznání lásky obdobným 'dominarum pulchrima, miserere
*
P)
Že s žáky svými o politických thematech jednal, praví nám
Jindřich na jednom místě sám. Nad listem, který líčí tažení krále
Přemysla Otakara do Uher r. 1273, jest nadepsáno: 'Processus contra
Vngarosper magistrum H. scolaribus denotatur
*
2) a způsob, jakým
je tento list psán, a opovržení projevované »věrolomným« Uhrům
neliší se ničím od tónu, v jakém dává Jindřich psát o uherských
válkách králi samému. Stačí srovnat list tento k žákům s listem,
který je připisován Přemyslovi a jedná o válce r. 1271. 3) V obou
listech najdeme i shodná místa. Tak hned na začátku v obou se
oznamují šťastné úspěchy, aby adresát jásal. Dále v listu krá
lově z r. 1271 se praví o utíkajících nepřátelích po přechodu
přes Dunaj: 'per vituperabile fuge... auxilium ex ore se
nostri gladii . . . subtraxerunt
*
a v listu Jindřichově k žákům
r. 1273 k útěků Uhrů se podotýká 'quamvis per fuge subsidium
se conarentur eximere a gladii facie . . .« V prvém se praví
o obléhaném Altenburku 'machinarum tormentis continuis lace
*
ratum
a v druhém o obléhání Prešpurku r. 1273 'machinarum
impulsionibus aliisque tormentorum generibus viriliter expugnato
*) V rk. vídenském fol. 117, č. 129.— ’) Dolliner str. 9, rk. vídenského
fol. 77. — 3) Dolliner č. 1. Emler RB. II. č. 747.
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a níže o Šoproni »terribilibus machinarum ictibus ftagellatum.
*
V obou listech se topí nesčetní nepřátelé v řekách. Srovnáme-li
tedy tyto dva listy, přicházíme k nepochybnému závéru, že skla
datel jich jest táž osoba. Spisoval tedy královský bulletin o vá
lečném tažení do Uher r. 1271 Jindřich z Isernie sám.x)
Zde jsem provedl podrobnější srovnání obou těchto listů,
aby jasně vysvitlo, že list, který byl určen pro školu a nad kterým
je to autorem samým nadepsáno, má týž ráz jako jiný list poli
tického obsahu, který má za vydavatele krále Přemysla Otokara
a domněle vznikl v kanceláři královské. Jakým právem možno
tedy považovat za authentické listy královské také ostatní poli
tické listy, které jsem nahoře uvedl, když i z nich vane stejný
duch, když i v nich se najdou obdoby s ostatní látkou této
sbírky rhetorických cvičení a belletristických výplodů fantasie?
Že listy ty jsou pouhá slohová cvičeni, lze dokázat ještě jiným
způsobem. Srovnáme-li sloh listů, při kterých je Přemysl Otokar
neb Jindřich z Isernie vydavatelem, se slohem listů, které jsou vy
dány od jiných osob, pozorujeme, že je koncipovala táž osoba.
Tak na př. v dopise, kterým nejmenovaný kardinál děkuje
nejmenovanému biskupovi za dobrodiní prokázaná Jindřichovi
z Isernie 8) čteme frási ^maxime si idem rex in apicem crectus
fuerit imperatorie dignit atis
'
*
kterou nalézáme obdobně v jednom
listu Jindřichově3) »maxime si dominus, cui servio, pervenerit ad
sperate apicem dignitatis.
*
V listu, v kterém se zvěstuje Pře
myslu Otakarovi volba papeže Řehoře X. 4), vyskýtují se obraty jako
»orbis orbita
*
»in . . . festivitate tripudii
*
a j., které nalézáme
i v listech domněle vydaných od Přemysla Otakara. 5)
V úpěnlivé prosbě poslané z patriarchátu Aquilejského králi čes
kému o pomoc 6) pozorujeme týž sloh, tytéž frase, týž effekt jako
v listech v sbírce Jindřichově vydaných králem českým. Stačí, uvedu-ii
začátek: »Gloriosa dudum Aquilegensis ecclesia, nunc vero misera
proch dolor et nunc miserabilibus confecta gemitibus, afflicta pressuris
et in augustiarum mortario amaritiidinis pistillo concussa . . .< nebo
větu » Ecce lamentacionum suarum voces ad clemencie vestre grá
ciám dirigit. erigit brachia, manus expandit . . .<
*) Kdyby snad někdo, koho nepřesvědčily mé vývody proti identitě
Jindřicha z Isernie s protonotářem Jindřichem v citovaném již článku v Mitth.
d. Inst. f. ost. Gesch., považoval je dosud za osobu identickou a tak vy
světloval shodu těchto dvou listů, tomu připomínám, že pozdější královský
protonotář Jindřich vstoupil jako notář do kanceláře královské teprve na
podzim r. 1273 a že tedy nemohl vyhotovovat! královské listy — a to listy
takové důležitosti — již r. 1271.
*) Emler RB. II. č. 2612. — 3) V rk.
vídenském fol. 91. — 4) Emler RB. II. č. 760. — s) Srov. se začátkem
listu č. 747 a s listem č. 764 v RB. II. — -“) Ulanowski, Sciptores rer.
pol. XII. str. 8.
č. č. H. IX.
5
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V jiném listě sbírky této x) mluví papež, vytýkaje Uhrům jich
nepravosti, slohem Jindřicha z Isernie a užívá stejných obrazů,
které se vyskytují v listech domněle od Přemysla Otakara vyda
ných, jako *ut puppis in alto posita, sni destituta presidio remigis·,
čehož obdobu nalézáme v jednom listě Přemyslově2) *velut in
estuantis pelagi altitudine commorantes, dum proprii rcmigis carerent
suffragio.«
Na jiném místě sbírky Jindřichovy mluví zase král anglický
ve své stížnosti k papeži proti pomluvám arcibiskupa canterburského ’) zrovna takovým tónem jako Přemysl Otakar proti Jindřichovi
Dolnobavorskému. Sloh Jindřichův ukazuje hned začátek: *Cum
callidi delatoris astucia verborum phaleris adeo subtiliter artem
palliet deferendi, ut videatur esse verissimum^ qutdquid refert, re
vera non est imrabile, si Cantuariensis archiepiscopus, quem dolus
genuit. fraus lactavit, persuasisse vobis dinoscitur, quod . . .< Pří
kladů takových, jimiž by se doložilo, že v Jindřichově sbírce listy
připisované různým vydavatelům mají stejné slohové obraty jako
listy připisované Přemyslovi Otakarovi, lze uvésti ještě mnoho.
Stačí tyto, aby nám bezpečně dosvědčily, že původ všech těchto
listů musíme hledati v duševní dílně Jindřichově, že on neopisoval
do své sbírky skutečných došlýcb neb vydaných listin, nýbrž že
si je skládal sám.
Zbývá ještě poslední důvod proti authentičnosti této sbírky.
Máme-li před sebou podezřelý materiál listinný a chceme li zjistit,
že materiál ten nepochází od vydavatele, jemuž je připisován,
vezmeme listiny nepochybně pravé a srovnáme je s podezřelými.
Vyskytnou-li se nápadné různosti a nelze-li je ničím vysvětlili,
musíme listiny podezřelé zavrhnouti. Jde-li jen o opisy, je práce
ztížena tím, že nemůžeme přibrat ku pomoci vnější znaky listiny,
nýbrž že se musíme spokojit jen se znaky vnitřními. Avšak
v našem případě stačí i ty. Každá kancelář má určitá pravidla při
koncipování listin, je vázána na určité formule a vykazuje svůj
zvláštní, často zkostnatělý sloh, a v kanceláři tak pevně organisované, jakou má právě Přemysl Otokar IL, lze stanovití
nejen pro listiny, nýbrž i pro listy sdělovací určité formy. Na
tomto místě není ovšem možno provést diplomatický rozbor po
zůstalosti kanceláře Přemyslovy, mohu jen upozornili na příklady.
Tak při notifikacích lze zjistit,4) že vlastní text, jímž se nějaká
zpráva podává, začíná formulí oznamovací, jako: Noveritis, quod . . .
’) V rk. vídenském fol. 146 č. 160. — :) Emler RB. II. 764. — ’) V rk
vídenském fol. 144 č. 159. — 4) Příklady tyto jsou vzaty z listů z poslední
doby vlády Přemysla Otakara II., z níž pochází i materiál naší sbírky. Čá
stečně je lze nalézti v Emlerových Regestech Boh. II., většinou jsou z úřední
sbírky korrespondencí uveřejněné Redlichem v Mittheilungen aus dem Váticanischen Archive II.

Tak zvaný »Codex epistolaris Primislai Ottocari 11.«

67

nebo Tenore presendum . . . vestře industrie duximus intimandum,
quod . . . nebo: Presentibus intimamus, quod a pod. Je-li se sdě
lením něčeho spojeno nějaké díkůvzdání, bývá obyčejně dík
v prvé části textu a vlastní vypravování bývá připojeno opět
podobnou formulí oznamovací, jako: Regradamur vobis . . . .
significantes vobis, quod. . . nebo: Ad graciarum vobis assurgimus
multiplices aedones .... vestra itaque sciat probitas commendanda,
quod .... a pod. Při listech žádacích bývá prosba vždy zahajována
formulí: attencius deprecamur nebo affectuose deposcimus neb pod.
Je-li na začátku textu arenga nebo je-li žádost odůvodněna obšír
nějším vypravováním (narratio), je k tomu kausálně připojena
vlastní formule prosebná, jako: Qua de causa vestram nobilitatem
duximus attencius exorandam nebo: Unde requirimus vestram cle
mentiam ... V obojím tomto druhu listů, a o ty hlavně v našem
případě jde, pozorujeme jednoduchý sloh, klidný a důstojný tón
a přesné roztřídění látky.
Právě opačný obraz poskytují nám listy královské zachované
ve sbírce Jindřicha z Isernie. Místo tohoto kancelářského rozdělení
v nich pozorujeme, že látka je roztříděna jen podle zákonů rhetoriky,
že řečnické effekty jsou v listech hlavní věcí a že jim úplně pod
léhá celá forma dopisu. V listech nepochybně z kanceláře vyšlých
nenalézáme nikde tento řečnicky vyšperkovaný sloh a onen Jin
dřichovi z Isernie vlastní podrážděný a až k nejprudším výbuchům
vášně stupňovaný způsob vyjadřování duševních hnutí.
Kdyby někdo namítal, že podobné listy se vyskytují také ve
formuláři královny Kunhuty, bral by na pomoc materiál stejně po
chybný, jako je ve sbírce Jindřicha z Isernie. Právě v tomto for
muláři se vyskytují také listy Jindřichovy a bude nutno také tuto
sbírku kriticky prozkoumat a rozlišit v ní skutečný materiál listinný
od slohových cvičení.1)
Aby vynikl jasně rozdíl mezi listy skutečně z kanceláře vyda
nými a mezi slohovým cvičením Jindřicha z Isernie, uvedu zde dva
příklady, kde jak authentický, tak i Jindřichův list mápodobný obsah
V authentickém listu k Friedrichovi, purkrabí Norimber
skému, ze 14. května 1277 stěžuje si Přemysl Otokar na Záviše
z Falkenštejna, že bez ohledu na uzavřený mír statky královské.
zpustošil,2) těmito slovy:
»Ceterum sicut per priores nostras litteras vobis significavimus,
sic iterum presentibus intimamus, quod statim, dum ordinacio concor
die ad nostram pervenit noticiam ex relacione Zwimolonis dilecti
fidelis nostri, nos a dampnis Witkonidum continuimus. Zewissius
vero cum suis complicibus, eciamsi IIII diebus ante quam nobis sibi
de facto concordie facta fuerat ‘certitudo, bona nosta et fidelium
*) O této otázce pojednám na jiném místě. — 3) Redlich, Mittheil. aus
d. Vatic. Arch. II. str. 88—89.
5*
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nostrorum per incendia quantum potuit devastavit.» Naproti tomu
mluví Přemysl Otakar v listáři Jindřichově o porušení míru a zpu
stošení země králem uherským r. 1271 x) takto: ^Sed ipse rex St.,
cuius stabilitas est, esse instabilem, et fides, perfidie deservire . . .
fidem datam violans, promissiones irritans, concessa privilegia vilipendens, dictam terram nostram Austriae fraudulenter invasit, in
ipsa proh dolor per Comanos et alios infideles Christi effundens
profluvium sanguinis Christiani. 0 quis christianus princeps digne
non compatiatur i 0 quis catholicae religionis zelator merito poterit
non dolere: Quod manus barbara, manus canina . . . devastavit
ecclesias, sanctuaria profanavit, virgines et iuvenes abduxit captivitati
perpetuae redigendos et nocenter effudit sanguinem innocentum, non
parcens conditioni, sanguini, sexui vel aetati.»· Příkladů takových
bylo by lze uvésti mnoho, rozdíl ve slohu i ve způsobu podání je
patrný na první pohled. Od kancelářské stručnosti a klidného vy
pravování authentického listu se nápadně liší řečnická mnoho
mluvnost Jindřicha z Isernie.
Po těchto úvahách přicházíme tedy k nepochybnému závěru,
že listy obsažené ve sbírce »Codex epistolaris Primislai Ottacari II. *
nejsou opisy authentického materiálu z kanceláře královské vyšlého
nebo do ní došlého, nýbrž že jsou to řečnická a slohová cvičení,
smyšlená od Jindřicha z Isernie. Tím ovšem není již řečeno, že
látkou dopisů těch jsou jen čiré produkty obrazivosti. Autor této
sbírky skládal své »listy« na základě skutečných událostí, on znal
dobře politické poměry nejen v Cechách, nýbrž i v ostatní Evropě,
on byl ve styku s osobnostmi z kanceláře královské a mohl se
dozvěděti i mnohé, jiným skryté tajnosti diplomatických vyjedná
vání, v jeho sbírce jde jen o to, kolik pravdy říci chtěl a kolik
máme přičísti jeho nemalé fantasii a jeho snaze po řečnickém
effektu. Tuto práci ovšem nelze provésti najednou, zde musí nás
vésti k positivním výsledkům detailní kritika jednotlivých kusů
a srovnání jich s ostatními historickými prameny.
Ku konci ještě připomínám, že se nám originální sbírka
Jindřichova nezachovala, a že v rukopisech, které jsem na začátku
uvedl, nalézají se také přídavky pozdějších kompilátorů, z nichž
mnohé jsou skutečné kancelářské předlohy, a že teprve podrobným
srovnáním všech rukopisů bude možno zjistit objem původní
sbírky. A bude tedy hlavní úlohou budoucí edice rozlišit tyto po
zdější dodatky od materiálu pocházejícího od Jindřicha z Isernie.
Práce bude ovšem také usnadněna tím, že listy pocházející od
Jindřicha samy prozrazují sloh i temperament svého autora, jako
právě ony nejdůležitější politické listy, o kterých jsem nahoře
podrobněji pojednal.
') Emler RB. II., č. 768.
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Počátky novočeské poesie za vlivu klassicismu.
Napsal Fr. Táborský.

V článku mém, otisknutém pod tímto názvem v 2. sešitě pře
dešlého ročníku ČČH. (str. 173—187), jsou dva omyly:
1. Tvrdil jsem, prohlédnuv troje nedávno vyšlé dějiny novo
české literatury a ovšem i Jungmanna, že knížka Schönfeldova je
dosud zcela neznámá, Jungmann že ji neuvádí a Jaroslav Vlček
že se o ní nezmiňuje. Avšak Jungmann uvádí ji v VI. oddělení pod
číslem 914. fvyd. 2.), jakož i druhou ještě knížku Schönfeldovu
s týmž názvem a s příbuzným obsahem: »Einige Übersetzungen
von Schülern der Dichtkunst an der hohen Schule zu Prag, her
ausgegeben, als sie zum erstenmal öffentlich geprüfet wurden, im
J. 1775. Prag . . . Item, als sie zum zweitenmal öffentlich geprüfet
wurden, ib. 1775. 8. V první knížečce jest: I. Ecloga Virg. lat.
něm. a česky. V druhé pak: 4, 5 a 6 Ecloga Virg. a I. Elegie
Tibullova.« Toť vše, co Jungmann uvádí. O významných před
mluvách Schônfeldových, německy psaných, Jungmann se ovšem
nezmiňuje. Tudíž: přes to všecko, že se stal omyl, článek můj
přináší něco nového. Schönfeld zůstává Schönfeldern a jeho význam
druhou knížkou se ješte zvyšuje.
2. Tvrdil jsem, že »Pastýřské rozmlouvání o narození Páně«
jest původní báseň, složená za vlivu prvé eklogy Vergiliovy v kroužku
žáků Schônfeldových, překladatelů oněch pěti básní klassických,
a že tudíž novočeská poesie začíná r. 1775 za vlivu klassicismu.
Avšak tato báseň jest o celých sto let starší, neboť už Rosa oti
skuje ji ve své mluvnici r. 1672. Tím vývody mé se ovšem mění,
pokud se týká původní tvorby básnické. Původní báseň padá,
překlady zůstávají.
Tyto omyly pozdržely u sebe některé posuzovatele tak dlouho,
že úplně zapomněli přejiti k hlavní a nové věci: Kdo jest Schönfeld ?
V Čem jest jeho význam a kde jest oceněn? Kde jest Jungmannova bibliografického záznamu využitkováno ? A kde a jak jest
využitkováno staré básně »Pastýřské rozmlouvání o narození Páně?«
— Byli by museli říci, že bibliografického záznamu Jungmannova
nebylo dosud nikde využitkováno, »Pastýřského rozmlouvání« jen
částečně. Bibliografické záznamy jsou přece jenom kolíky zastrkané
do půdy, kde má se kutat, dolovat. Ač hledal jsem, náhodou ne
zahlédl jsem kolíku — mea culpa; ale vykutal jsem zlaté zrnečko;
maličké, ale přec jen zlaté. Vypadlo ze samého okraje mosaiko
vého obrazu, znázorňujícího počátky našeho národního uvědomování
a novočeské literatury. Zasazuji je tam, poněvadž tam patří; do
přitmělého okraje — jiskřička.
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Kdo jest Schonfeldř V čem jest jeho význam?
Přenesme se o dobrých pět čtvrtstoletí do Prahy!

I.
Jsme v Praze roku 1775, v učené a literární Praze.
Učený svět pražský soustřeďuje se v soukromé Společnosti
Učené, která krátce po svém založení odhodlala se vydávati učený
týdenník *Prager gelehrte Nachrichten*, jazykem vesměs německý.
Dnem 1. října 1771 datováno jest prvé číslo těchto Zvěstí, a jeho
předmluva dává nám vyciťovati náladu i poznati výši stanoviska
pražských vzdělanců. Obé jest jim ke cti. Slovo jejich rozechvívá
se dychtivostí po povznesení a rozšíření domácí vzdělanosti ve
všech oborech, roztrpčuje se žalobou na zanedbávání dějin »naší
vlasti« i na zanedbávání učenců »své vlastní otčiny.« Jsou sice
pod vlivem vídeňských osvícenců — dostalo se jim také proto
vedle názvu »Dobnerovců« jména »Sonnenfelsovců«, — ale lnou
k domácí půdě, k »naší vlasti«, k »našemu národu« a ne bez
zažárlení osopují se nevrle na posuzovače z Německa, kteří na
práce vyšlé v »různých provinciích rakouských zemí dědičných«
pohlížejí opovržlivě. Avšak z těchto posledních slov ovane nás
zároveň cosi nezvyklého, zarážejícího cizotou, tesknota zamlklých
zimních rovin. »Naše vlast« značí Pražským Učeným Zvěstem (PUZ),
jejichž spolupracovníci zůstávali úmyslně anonymní, jak se zdá,
jednak »provincii rakouských zemí dědičných«, jednak jakousi
»širší vlast« . . . Nečiní také rozdílu mezi Cechy a Němci, mezi
Pražany a Vídeňáky. Jako kdysi jedna páska spojovala rytíře
středověké, táhnoucí do země svaté, tak tyto rytíře osvícenosti též
jedna páska spojuje, že »společně pracují o osvícení našeho ná
roda.* Tím národem však nemyslili se jenom Čechové.
Přes to všecko PUZ přinášejí mnoho nového, pokrokového,
co schopno bylo dalšího nevyhnutelného a přirozeného rozvoje
na prospěch našeho národa. »Pedant, — hlásají v předmluvě —
který dovede vypravovati dějiny Egypťanů, Řeků a Římanů do
nejnepatrnějších podrobností, aniž kdy četl dějin své vlastní otčiny;
starožitník, který správně určuje nám cenu nejstarších mincí, který
na prvý pohled rozeznává pravé a nepravé mince předešlých sto
letí, aniž zná mince své doby; sběratel přírodnin, který snáší rost
liny a vycpaná zvířata ze všech dílů světa, aniž pozoruje rostliny,
jež ho živí, a zemědělství a chov dobytka své země: nejsou méně
směšní, nežli mnozí z našich spoluobčanů, kteří tak chtivě shánějí
se po jmenech a dílech cizozemských učenců, snad více aby se
povrchní jejich znalostí chlubili, než aby je studovali, aniž znají,
byť jen po jméně, učence své vlastní otčiny, aniž vědí, že Rieger,
Martini, Schrodt, Kollar, Dobner, Voigt, Swieten, Mygind, Jaquin
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Krantz, Scopoli, Podá, Peithner, Kocian, Trnka, Stepling, Hell,
Biwald, Sonnenfels, Denis, Mastalier, Wurtz a j., jak se všichni
nazývají, těch sto mužů, kteří společně pracují o osvícení našeho
národa, u nás bydlí; že většina z nich se u nás narodila, vycho
vána a vyučena byla. Tato neslavná nedbalost k učeným dějinám
naší vlasti přispěla asi mnoho k opovržlivosti, s jakou někteří, ne
právě nejupřímnější umělečtí kritikové Německa pohlížejí na práce,
které vycházejí v různých provinciích rakouských zemí dědičných.
Jak urážlivé je to pro nás, pochybuje-li se, že hrubé páry, které
zahalují naši učenost, naše společenské styky, naše smýšlení, dají
se kdy proniknout! nejsilnějším paprskům slunečním; vychvaluje-li
se s nejkrajnějším zneuctěním národa každý pisálek — každý
polobásník — každá bídná deklamace v zahraničních listech jenom
proto, že spisovatel u nás bydlí... a předvádějí-li nás ostatním osví
ceným národům Německa jako pomníky barbarstva, podobně jako
zříceniny gotických staveb. Rychlý pokrok v literatuře od paměti
hodné doby, kterou Sonnenfels představuje v tomto oboru pro
Rakousko; světlo, které se odtud šíří též do Čech a ostatních
c. k. dědičných zemí; záliba, již začínají nalézati v přírodních
vědách, ve znalosti mincí, v dějinách vlasteneckých, v oekonomii,
v jemnějších částech právnictví; stolice učitelské, při nichž snaha
jest ve všech zemích rakouských států obsazovati je nejdůklad
nějšími muži, a díla, ze všech oborů věd, jež denně vycházejí na
světlo, měly by už dávno zbaviti zahraniční učence tohoto před
sudku nás ponižujícího. Jsme příliš dobrosrdeční, abychom při
pisovali tyto posudky nás hanobící úmyslům sobeckým anebo
jakémusi druhu žárlivosti. Spíše chceme je připsati nedostatku
učených časopisů« a nedostatku čilosti knihkupecké. A proto spo
lečnost učených mužů v Praze usnesla se vydávati týdenní učené
zvěsti.
Důraz kladený na potřebu znalosti domácích dějin, domácí
přírody, domácího hospodářství a j. je významný. Poznání těchto
potřeb má v sobě zárodky jiných poznání, které nevyhnutelně
musejí vyklíčiti, bude-li se dobře dařiti nositelům jejich. Zatím
ještě nevyklíčily. Otázka: A co jest ten, kdo cizím řečem se učí,
jimi se vychloubá, jimi mluví a píše, ale svou vlastní zanedbává,
své vlastní nedbá, ba opovrhuje jí? — otázka ta se neozvala
v programě pražských učenců. Vedle přirozených požadavků, po
stavených na začátek předmluvy Pražských Učených Zvěstí, tento
další přirozený požadavek se neoctnul.
Myšlenka národnostní však přišla brzo v pražském týdenníku
na program, ale jen ve formě všeobecné. Theorie její se buduje.
Proud osvětový připlavil ji. Už v čísle 6. PUZ rozepisují se
o Sonnenfelsově knížce ve Vídni vyšlé. »Německo přijalo se za
slouženou pochvalou páně Abbtovu rozpravu 0 smrti za vlast, a
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na chválu zrovna takovou smí také pan šl. Sonnenfels činit nároky,
jehož rozprava O lásce k vlasti je protějškem práce oné. Abbtovi
láska k vlasti slouží sotva k čemu jinému, leč aby vnukla vlasten
covi ochotu obětovati svůj život vlasti. Podle p. šl. Sonnenfelsa
však vlastenectví má vzdělávati dobré občany, kteří o společné
dobro své vlasti, v němž je také jejich vlastní největší dobro, mají
se starati, je zlepšovati, obhajovat! a rozšiřovati. Abbt praví, vla
stenec má za svého panovníka umříti; Sonnenfels chce, aby i pa
novník byl vlastencem. Spisovatel rozpravy O smrti za vlast je hrd
králem dobývavým a stává se často pochlebovačem; spisovatel
• rozpravy O lásce k vlasti myslí, že by panovník měl v celé své
říši pátrati, není-li kde někdo bez otce, aby ho živil, vdova, aby
ji těšil, píle, aby ji podporoval, nespravedlnost, aby jí zabraňoval,
ctnost, aby ji odměňoval, a nenalezl-li slz, aby je vysušoval, žalob,
aby je utišoval, bídy, aby jí ulehčoval, nenalezl-li už, aby kde
konal ctnosti: pak nechať jde hledat nové poddané, které může
obšťastnit!.« Tuto rozpravu prý >každý vlastenec měl by čisti pro
čest své vlasti ... K nejúčinnějšíin pružinám k velikým skutkům,
jimiž starý věk byl tak úrodný, musíme nevyhnutelně počítati
lásku k vlasti, která tehdy záhy byla vštěpována jinochu, a které
výchova novějších vychovatelů naprosto nedbá. Naše školy myslily
by, že proviní se na své ovavřiněné důstojnosti, kdyby se snížily,
zmíniti se o lásce k vlasti. Jestliže propustily jinocha ze svých
síní, nacpavše mu hlavu množstvím zapomenutelných věcí; jestliže
naplnily mu srdce pýchou na jeho vševědoucnost, pohrdáním
ubohými nelatinskými smrtelníky: vyhověly svému povolání« . . .
»Země, kde stále bydlíme; zákony, jimž obyvatelé této země jsou
podrobeni; vládní forma tam ustanovená; spoluobyvatelé této země;
účastníci týchž práv tvoří . . . vlast. A láska k vlasti projevuje se
činnou příchylností k vlasti, která vzniká z přesvědčení o vlastním
blahu, spojeném neodlišně a nerozlučně s blahem vlasti . . . Jak
mile jsme pojem blaženosti připevnili na to, co národu patří a co
druhému národu chybí, sama sebou vyplývá myšlenka: Není bla
ženosti mimo vlast.«
To už je další pokrok, a to značný pokrok, směrem vedoucím
k národnímu probouzení. Ale pořád ještě theorie, nevyslovující
toho, bez čeho vlast nedá se mysliti. Není blaženosti mimo vlast
— i když ohromná většina obyvatelstva této vlasti neuvědomuje
si práv a důstojnosti svého rodného jazyka? Takové otázky ještě
si nekladli. Ale dvéře už se jí otvírají.
Zásady Sonnenfelsovy PUZ přijaly za své, hájily jich, když
proti Sonnenfelsovi vydal kdosi ve Vídni ještě téhož roku spisek
leh mag kein Patriot seyn. »A spisovatel má pravdu — píšou
v čísle 17. — alespoň k vůli obecnému dobru; neboť bylo by
málem hanba počítati se k vlastencům, může-li on se k nim po-
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čítati, o», jenž hrdost národní má za hřích.« A v II. svazku v čísle
10., oznamujíce brožuru Ich will ein Patriot seyn, vydanou ano
nymně ve Vídni 1771 na obranu Sonnenfelsa proti »hanopisu«
právě zmíněnému, PUZ polévají ještě jednou »tohoto nevlasteneckého tvora« studeným opovržením.
Ale tato »hrdost národní« nepociťovala ještě bolestného po
ranění, když brzy na to, ještě téhož roku, psala o »úplném úpadku
naší mateřštiny«, — tentokrát jde pouze o řeč českou — nevzepjala
se, aby ji povznesla. Víra v ni byla ztracena — mnohem později
víry v ni nebylo! — ale doutnala ještě láska, která však podobala
se skoro spíše almužně. R. 1771 vyšla knížka Knize Honzyk. Ve
selá Cžino-Hra od jednoho Zátahu, z německého vzatá. Přeložil ji
P. Zeberer, kancléř města Pražského (dle Jungmanna V. č. 2512). PUZ
zmiňují se o ní v čísle 23. »Že čeština mezi slovanskými nářečími
jest z nejstarších, nejurčitějších a nejčistších, každý uzná, kdo
uváží, že náš národ mezi všemi ostatními slovanskými kmeny byl
první, u něhož bylo nalézti mravy, vládní formu, dějepisce, básníky
a jiné učené muže, zvláště po založení vysokých škol v Praze od
Karla IV., kteří vzdělali svou řeč a povznesli ji už ve středním
věku na řeč učenou. Kdežto polština a ruština byly ještě ve stavu
barbarském, ba i frančtina a němčina byly ještě velmi kostrbatý
a neurčitý, my měli jsme již překlady z Plutarcha, Xenofonta a
jiných ve své řeči, překlady, které ještě dnes čítáme s rozkoší
Že však skoro od půldruhá sta let toto slovanské nářečí upadlo
v nečinnost, toho příčinu částečně udal učený Schlötzer ve svých
Dějinách Slovanů. Ždá se však přece, že jsou ještě vlastenečtí mužové,
kteří hledí zabrániti úplnému úpadku naší mateřštiny, mající tak
mnoho společného s řečtinou pro svůj jadrný výraz, a k nimž
zajisté překladatel tohoto malého kusu, jenž znám jest jinak na
divadlech pod titulem Herzog Michel, zasluhuje býti připočten.«
Chválí ho, že jest úplně mocen své řeči a že tvoří případná nová
slova (Lustspiel — veselá činohra, zátah, Auftritt — nástup, Schau
bühne — dívadlna). Jak důležitou službu prokázal by p. překla
datel jak svým krajanům tak jiným na Moravě a v Uhrách by
dlícím českým kmenům, kdyby pokračoval ve své chvályhodné
práci. Radili bychom mu jen, aby příště lépe volil pro svou ná
mahu a místo německých dramat překládal do češtiny Gellertovy
bajky, Gessnerovy spisy a jiné. Jak příjemné bylo by to překva
pení pro ty, kdo ještě německy nečtou; mnohý snad zapomenul
by při tom na své husitské knihy, které většinou čítá jenom
z dlouhé chvíle a že jsou psány v jeho mateřštině . . .« Podepsána
jest šifra Mz.
Posudek tento s několika stránek zajímavý je zase krokem
ku předu, třebas pořád ještě nesmělým a nejistým Připočtení
překladatele »veselé činohry« k těm ^vlasteneckým mušlím, kteri
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hledí zabránili úplnému úpadku naši mateřštiny*, což zní jako
souhlas; chvála jeho ovládání řečí českou a tvoření nových slov;
zvláště však povzbuzení k »důležité službě«, aby pokračoval v pře
kládání na prospěch krajanu svých v Cechách i českých kmenů mo
ravských a uherských — jak správně rysuje široké území českého
jazyka! — to už je prosvit uvědomění národního, jenom že —
ihned bledne. Toto pěstování mateřštiny překládáním německé
belletrie bylo by prý »příjemným překvapením pro ty, kdo ještě
německy nečtou« ! Tudíž — almužnou ... A pak ještě — od
vracelo by prý od čtení husitských knih! To zní v PUZ příliš
neosvícensky. Či snad vysvětlíme si tento dodatek, že psán byl
jedenáct let před zastavením Koniášova »Klíče«? Ale pokrok je
tu přece a jeví se i v posudku druhé české knížky, vydané r. 1771,
»Kniha pro Dítky, nebo všeobecné Obsahy a Vyjádření o Věcech,
které Dítky věděti a pochopiti mohou,« přel, z němčiny od Ant.
Seliska. PUZ v II. svazku č. 6. vytýkají jí leccos, ale podotýkají:
»S vlasteneckou rozkoší četli jsme překlad Livre des Enfans,
vidouce, že začíná se na to pomýšlet, aby české mládeži dostaly
se do rukou knihy užitečné«. Z těchto slov, vytištěných v máji
r. 1772, dýchá to již trochu předmájově.
Směleji a jistěji a určitěji, než všichni předešlí, vyslovuje se
Fr. hr. Kinský, muž osvícený, daleko od Prahy působící, ale ma
jící jistě už v tu dobu styky s pražskou Společností Učenou, ve
spise svém »Erinnerung über einen wichtigen Gegenstand von einem
Böhmen«, jejž vydal v Praze 1773 a v kterémžto znamenitém
spise vychovatelsko-buditelském navazuje i na Komenského, žádá
aby vyučování počínalo jazykem mateřským a vlasteneckým dějinám
aby se vyučovalo před ostatními dějinami. Jako PUZ už 1771 na
pověděly, tak i Kinský »podle svých předsudků slovanských« má
za přirozené, aby Čech také dějiny české znal tak dobře, jako
římské. Jeho výrok: »Přiznávám se, že já jako dobrý potomek
Slovanů zdědil jsem předsudek, když mateřskou řečí Francouzovi
je frančtina a Němci němčina, že také pro Čecha musí mateřskou řeči
býti čeština,* jakož i řečené jeho požadavky jsou prvou určitě vy
jádřenou nápovědí buditelského programu od Čecha německy se
vyjadřujícího a tudíž prvým hlasitým přiznáním ke hříchu, jehož
se všichni dopouštějí, kdož zanedbávají jazyk svůj mateřský.
Zdálo by se však, jakoby hlas Kinského byl hlasem volajícího
na poušti. Už roku následujícího vychází poněmčující zákon školský
— drsná odpověď na ušlechtilý návrh Kinského. Přes to všecko
samá »c. k. prav, školská kněhotiskárna« v Praze vydává r. 1775
české »Normální školní knížky« (Jungmann VI. č. 9. vyd. druhé),
nemluvíc o pozdějších, v Praze, ve Vídni, v Trnavě a j. vydávaných.
Téhož roku Fr. Μ. Pelcl vydává plamennou, místy s vášnivostí ura
ženého srdce psanou Balbínovu obranu jazyka českého »Dissertatio
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apologetica pro lingua slavonica, praecipue bohemica,« ale znám jest
neveselý osud této knihy. Téhož roku soukromá Společnost Učená
rozhodla se vydávati »Pojednání« a také vyšel 1. svazek redakcí
Ignáce šl. Borna, jazykem veskrze německým. Ale tón předmluvy
Bornovy jest vlastenecky rozněcující, povzbuzující k práci a k zá
vodění, vůbec ke kulturnímu snažení v Čechách. »Vzpomínali jsme
si na ten druh učených schůzek, které Lobkovic Hassenštejnský
shromažďoval okolo sebe; na shromáždění českých básníků, kteří
povzbuzeni byvše od svého Hodějovského, spojenými silami ve
známost uváděli Farragines Poětarum a zachovali nám rozmanité
dobré básně, které době své i Čechám byly ke cti; i rozhodli jsme
se konečně statečně, abychom následovali toho přikladu svých předku.*
Řeč této předmluvy jest nepoměrně určitější a češtější, než byla
řeč předmluvy PUZvéstí. Významno je, že navazuje na minulost
českou a chce následovat! příkladu předků. Spolupracovníci »Po
jednání« následují ho ovšem i tím, že píšou, jako tam ti účastníci
čtyřdílné sbírky vyšlé s názvy »Prima (secunda, tertia, quarta)
farrago . . . poematum* atd. jazykem cizím.
Takové jsou poměry v učené a literární Praze roku 1775,
pokud se týká uvědomění národního. Jazykově jest latinská a ně
mecká, třeba cítění je více méně české. Jasných však prosvitů
uvědomění národního, hlasitého přesvědčení o přirozené nutnosti,
aby jazyk český byl veřejně pěstován, je tak málo, že jich vlastně
ani dobře nepozorovat. Opravdových buditelských hlasů, kromě
hr. Kinského a Pelclova vydání Balbina, jsme neslyšeli; hlasů po
nějaké organisaci české práce literární, byť sebe menší — slovo
»organisace« zní tu ovšem příliš moderně — byť to jen maličké
sdružení bylo, jsme dosud nepoznali. Pelcl v tu dobu začíná po
němečku vydávati své Dějiny a Podobizny; Dobrovský připravuje
se teprve ke stavu kněžskému a obírá se hlavně jazyky východními;
Procházka pracuje teprve o svém překladě Písma sv.; Kramerius
přichází teprve z Klatov do Prahy na filosofii; K. I. Thám je teprve
školákem, bratr jeho Václav rovněž; Puchmajer v tu dobu neučí
se ještě ani slabikovat . . .
Jitro národního uvědomění českého jest ještě daleko za horami.

II.
Jak vzácné jest v tu dobu, okolo r. 1775, v ústech učených
české slovo 1 Jak vzácné jest slovo jen trochu uvědomující, po
vzbuzující, v čin se proměňující 1 Třeba to byl malý čin, doba, kdy
byl uskutečněn, přidává mu významu.
V tu dobu na gymnasiu staroměstském v Praze mladý professor
poesie působí, Frant. Expedit šl. Schönfeld, exjesuita. Je mu právě
30 let. Pochází ze starého českého rodu. Jako 151etý jinoch vstoupil
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do řádu Tovaryšstva Ježíšova. Disputoval veřejné z filosofie, z vyšší
mathematiky, a řád poslal bystrého mladého muže učitelem na své
školy. V tu dobu Schönfeld psal už také verše, ovšem německé.
R. 1771 napsal a vydal báseň »Auf die Reise Josephs des Zweyten,
gesungen im Herbste«, a PUZ (I., č. 6. — šifra Mz.) pochválily
ho a povzbudily. »Pan P. Schönfeld projevuje v tomto malém
zpěvu nadání k umění básnickému. Výborně líbí se nám místa ze
3. a 4. strofy.« Následují dvě ukázky. Hle, jak kněz z Tovaryšstva
Ježíšova hymnicky opěvuje Josefa II.:
—------ schon ruft er den Mann,
der Josephs Geschäfte zu Wezlar besorgt,
schon sendet er ihn — So sendet die Sonn
den hellsten der Sterne voraus.
Itzt kömmt sie, die Sonn — — —

». . . jsme dlužni mladému muži povzbuzení, zvláště uvážíme-li,
že pan páter bydlí v zemi, kde mimo svou vlastní píli nemá nija
kého návodu k německému básnictví; kde nenalézá mezi svými
spolubratry Denisu, Wurtzů, Mastallierů, Burghardů a Regelsbergerů
za společníky; kde nenaskytla se inu snad žádná příležitost, aby
viděl lepší německé spisovatele, ani volná chvíle, aby je studoval,
a srovnáme-li pak tuto malou báseň se všemi ostatními příležitostnými
básněmi, které kdy v Cechách byly zpívány.« *) Tato pochvala
zcela jistě potěšila Schönfelda a připoutala ho k pražskému uče
nému týdenníku. R. 1773 Schönfeld stal se doktorem theologie
a ustanoven professorem poesie na gymnasiu staroměstském, kte
rážto professura, zrovna jako professura řečnictví, počítala se dle
starého zvyku k universitě, jak poznamenává Dobrovský v Böhm.
Litteratur auf das Jahr 1779. Professorem řečnictví byl v tu dobu
Ignác Kornová, o 5 let starší než Schönfeld. Oba přilnuli k sobě
přátelstvím. Oba však lnuli také k žákům svým. Oba, třebas psali
německy a latinsky, cítili lásku k slavné minulosti české, k staré
vzdělanosti české. Oba dali na sebe působit vlivům Společnosti
Učené; Kornová stal se později i členem jejím a ještě později
i jejím ředitelem; Schönfeld sice členem nebyl, ale přívržencem.
R. 1775 mladý Schönfeld vykládá svým žákům jazykem německým
— »in der Monarchiesprache«, jak sám podotýká, nikterak ne
dávaje cítiti, že by se jen trochu zarážel německou státní řečí —
krátké dějiny poesie, předkládá jim »nejvznešenější staré a novější
básníky všech národů a kterak o nich soudí nejdůkladnější soudcové
v umění;« potom podává jim theorii idylly, vykládá některé eklogy
Vergiliovy a přechází k básnictví německému; »a hle, objevil jsem
u některých obzvláštní náklonnost k poesii bardické, kterou dokonce
'i A bylo jich dosti. Jenom v I. svazku PUZ je referováno o 5 básních
na Josefa II., kromě jiných příležitostných.
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tři z nich projevili překladem českého pastýřského rozmlouvání,«
vykládá s radostí Schönfeld ; »poněvadž mi však takový počátek trochu
více slibuje, rozhodl jsem se, že tuto známku štastného nadáni dám
dokonce otisknouti . . . Avšak co učinili zatím dobří Čechové? . . .
Venoval jsem jim týdenní prázdné dni, vštípil jsem jim základy
prosodie a poesie dle návodu výborného Rosy, a abych naučil je
používat České prosodie, zvolil jsem právě onu českou báseň, ne tak
dobrou, jako vzácnou, o níž jsem se dříve zmínil; tuto báseň při
nesli mně přeloženu do latiny a já, abych je povzbudil, dal jsem
ji uveřejnit s německým a českým překladem prvé eklogy Vergiliovy.«
Navazuje takto na předcházející století literatury české, totiž na
Rosu, a vzpomínaje při pohledu na práce žáků svých na další
ještě minulost českou, volá: »Tu bylo by snad na místě, abych
směl pronésti žalobu na jisté lidi, jichž ani už jmenovati nedovedu
— [t. j. na členy řádu Tovaryšstva Ježíšova, jehož členem byl do
nedávna i Schönfeld]. Oni jsou to totiž, co dosti drzí byli, že ne
ocenitelnou vědeckou horlivostí našich předku kamna sobě vytápěli,
házejíce do ohně mezi jinými husitskými knihami také množství
nejvěrnějších překladů velmi mnohých klassických originálů řeckých
a latinských. Následkem toho uviděl jsem až do dneška jediného
Thukydida, jediného Homéra a jediného českého Terence, kte
rýžto pohled na né vzbudit ve mně zároveň nejspravedlivější nevoli
nad tím nerozvážným jednáním, zároveň nejprudší žádostivost,
abych dle svých skrovných schopnosti způsobil počátek obnovy. Což
pak nemohou mnozí z mých žáků nikdy pocítit ušlechtilý pud, aby
jednali podle nejkrásnéjšiho přikladu našich praotců: — Avšak to
jsou přáni, při nichž nijak nezamýšlím prodlévat! . . . Sladké jest
mi slovo vlast, *) a bylo by mi věčně hořké, kdyby mně mé svě
domí řeklo: »Máš podíl na zanedbanosti jednoho mladého občana.«
— Ne, drahé Čechy, to se nikdy nestane; neboť za svou odplatu
vytknul jsem si útěchu, že vždycky jsem hledal vašeho pro
spěchu !«
Tak vykládá sám Schönfeld v úvodě k malé knížce Einige
Uébersetzungen von Schülern der Dichtkunst an der Hohenschule zu
Prag. Herausgegeben als Sie zum erstenmal öffentlich geprüfet
wurden im Jahre 1775.« Po úvodě následuje pak za původním
textem I. eklogy Vergiliovy a německým jejím překladem překlad
český »Slouho·Spěv Virgíliusa první do češtiny převrácený
*
od
Josefa Hurky a Josefa Vykysalého a po něm otištěno * Pastýřské
rozmlotivánio narozeni Páně
,
*
»nejmenovanýho puvoda«, jež čteme
už u Rosy v jeho mluvnici z r. 1672, s překladem latinským a
německým.
*) V originálu tučně vytištěno.
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Nezazněl tu zcela nový tón? Nepadla tu slova, jakých jsme
dosud neslyšeli? Nezachvěla se tu vřelost uvědomělé a činorodné
lásky, jaké jsme dosud v takém stupni u jiných nepocítili?
Myslím, že nebude nikoho, kdo by tuto činnost Schönfeldovu,
dosud neuznanou a neoceněnou, jeho totiž povzbuzování českých
žáků, otiskování jejich prací s úmyslem vyšším i vlastní jeho ve
řejné pronesené vyznání vlastenecké r. 1775, neuznával za krásný
čin. A myslím též, že nebude nikoho, kdo by v tomto mém upo
zornění na tento krásný čin, dosud neuznaný, neviděl o mnoho
víc, než co pouhý bibliografický záznam Jungmannův a po něm
jiných může říci. Poprvé tu zaznívá slovo obnova, Schönfeld je
prvý, který slovo to vyslovuje a který veřejně prohlašuje, jak
jat byl »nejprudší žádostivostí«, aby »dle svých skrovných schop
ností způsobil počátek obnovy*; on je prvý, který tuto obnovu
zahajuje, skrovně sice, ale zahajuje ji.
Ale ještě téhož roku Schönfeld vydává druhou knížku s týmž
názvem, jako prvou, a s příbuzným obsahem. »Pod tímto názvem
věnuji jménem svých žáků učiteli řečnictví panu Ignáci Kornovovi
nej slavnostněji tyto překlady,« praví na začátku úvodu. Slova tato,
jakož i pozdější jedna nápověď, vnukají domněnku, že vydání knížky
prvé došlo souhlasu patrně u samého Kornový, kollegy a přítele
Schönfeldova, a že Kornová povzbuzoval Schönfelda k pokračování.
Možná, ba pravdě podobno, že na Schönfelda působil i přítel
Kornovův hr. Kinský řečeným už znamenitým vychovatelsko-buditelským spisem, o němž oba pražští přátelé a kollegové povoláním
i působením zajisté spolu hovořili, ba snad i mnoho se nahovořili.
Možná, ba pravdě podobno, že Schönfelda roznítila i Balbínova
Obrana a že na jeho počin nebylo bez vlivu rozhodnutí soukromé
Společnosti Učené vydávati PUZ a později »Pojednání«, aby ná
sledovali »příkladu svých předků«, jakož i publikace samy. Vidět
a cítit, cos nového je ve vzduchu a tím novým dýchají osvícenější
mužové. Převalily se první teplé větry k nám, tentokráte ze zá
padu, a pozimní naše duchovní příroda pociťuje v nitru svém —
neviditelně na pohled — jejich dotek. Osvícenskými vlivy pozměňuje
se u nás^ovzduší a vyrážejí snahy po obnově českého duševního
života. Také Schönfeld volá v úvodě k druhé knížce své: »Něco
nového! Snad někdo řekne, a já odpovím: Něco zcela starého!
Vždyť naši učení předkové (blahé paměti velicí duchové) mívali
už ve zvyku věnovati sobě navzájem své nebo svých učeníků vě
decké pokusy. Což pak nemáme my, kteří snad do šlépěji těchto
slavných vudcii jistou měrou máme vstoupíti, zrovna takové právo?«
Proto věnuje Kornovovi překlady svých žáků do češtiny a do
němčiny. »Ovšem, jsou to maličkosti, čím pana Kornovu uctívám,
a snad bych byl lépe učinil, kdybych mu byl věnoval svou »Roz
pravu o básnickém výraze«; jelikož však jsme tak dobří přátelé,
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pokládáme spíše míněni za předmět, a za toto mínění ručí mu má
nejdůvěrnější upřímnost.« Tedy míněni pokládají za předmět, to
jest, co tou knížkou Schönfeld mini. A co míní? Aby »dle svých
skrovných schopností způsobil počátek obnovy«, pověděl přec sám
zcela určitě v úvodě ke knížce prvé. »Veliká byla by se brzo
stala tato knížka, kdybych byl všecko, co mně moji žáci snesli,
dal do tisku, neboť Vojtěch Dvořák, Augustin Schmidt, Brom,
Čermák, Dlabač, Jung, Marvan, Meisner, šl. Muckenthal, šl. Stein
löwen, šl. Schönbaar, Vrubritius, Pischl, Sonner, Stránský, šl. Negro
a mnozí jiní jsou přece jinochové, kteří mně dosti činí a které
smím s dobrou nadějí doporučit jejich budoucímu učiteli.« Za
víraje pak úvod obrací se přímo k příteli Kornovovi: ». . .prosím
Vás před tváři naši milé vlasti, ba zapřísahám Vás tím ušlechtilým
citem, který proudí Vám žilami, abyste vždycky zůstal mým pří
telem a to zvláště pro onen prospěch, který učitelé sdružení, jedné
mysli mohou zjednati státu. Svět, věřte mi, ten svět nyní plný
vkusu, má a musí věděti, že v Čechách, v malé a staré Praze mladí
mužové vyvstávají, aby nejtrpčí výčitce svých pyšných sousedů ttčinili
konec neúnavnou pili u vychováni studujícího dorostu občanstva.*
Po těchto slovech následuje (vždycky za původním textem a
německým jeho překladem) český překlad IV., V. a VI. eklogy
Vergiliovy — *Slouhospěv Virgiliusa čtvrtý, do češtiny obrácený*
od Františka Stimpfla a Martina Táborského, pátý aá Josefa Hurky,
šestý od Josefa Vykysalého — a konečně »Zelospěv Tybulla*,
přeložený od Vojtěcha Dvořáka.
Úmysl a pokus Schonfeldův, vzniklý z »nejprudší žádosti
vosti«, aby »dle svých skrovných schopností způsobil počátek
obnovy«, stupňuje se touto druhou knížkou. Vstoupiti do šlépějí
slavných vůdců, učených předků, vyhlašuje Schönfeld za povinnost,
třeba ne ještě zcela směle, ale přec jenom vyhlašuje. Obmezení
»my, kteří snad do šlépějí těchto slavných vůdců jistou měrou
máme vstoupiti« vysvětluje se z doby Schönfeldovy. A jak zajímavé
jsou energické tóny, jimiž prolamuje se odhodlanost Schönfeldova:
»Svět . . . má a musí věděti, že v Čechách . . . mladí mužové
vyvstávají, aby nejtrpčí výčitce svých pyšných sousedů učinili
konec . . .«! Podrážděnost uraženého citu národního cítíme z těch
slov, až to překvapuje za oné doby v knížce vyšlé ze síně školské,
ze síně vysokoškolské! Na těchto slovech cítíme vliv předmluvy
k PUZ z r. 1771, ale odhodlanost Schönfeldova je stupňována a
určitěji vyjádřena.
Schönfeld jest celkem ještě vlastenecký Nikodemita. Slovo
jeho není ještě tak smělé a přímé jako pozdějších buditelů a
obránců českého jazyka, kryje se v nápovědech a narážkách. Ale
není-liž to přirozený počátek? Vroucností však citů a krásnými,
vysoko se pnoucími úmysly, navázat na minulost a pracovat k ob
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nově staré kulturní slávy české, byl silný dosti. A opět se vtírá
domněnka: Psal-li takto Schönfeld veřejně, jak' asi teprve mluvil
ke svým žákům po celý rok! Jak asi povzbuzoval je, »když věnoval
jim týdenní prázdné dni«, aby »naučil je používat české prosodie« I
Nezahořeli jeho žáci rovněž takovou vroucností, žádostivostí, ta
kovým přáním a odhodláním? Že z žáků Schônfeldových známe
jediného Dlabače, který později tiskem vydal prvé novočeské
původní verše a připojil se ke kroužku Thámovu, nerozhoduje.
Jiní mohli přec jinak šířiti lásku k české řeči a k české knize.
Nepřísluší Schönfeldovi za to všecko název buditele? Nemá
býti jmenován vedle Kornový a Vydry? Thám ve své Obraně
neuvádí ho sice vedle těchto dvou, ale připojuje »a jiní«. Že
Schönfeld nebyl a není tak znám, jako na př. Kornová, vysvětluje
se zajisté tím, že krátkou dobu působil mezi žáky, od r. 1773 do
r. 1779, kdy z Prahy odchází jako děkan do Zákup; za druhé
pak tím, že byl sice buditelem, povzbuzovatelem svých žáků pro
pěstování poesie jazykem českým, ba i v jisté míře organisátorem,
t. j. vydavatelem jejich prací, ale nebyl obhájcem jejím veřejným
a přímým, jako jím jsou obhájcové pozdější. Ale že jeho působení
bylo krátké a nepřešlo ve smělé obhajování jazyka českého, ne
mění nic na faktu, že buditelem byl. Kdo bude vyčítat potůčku,
že není řekou a nežene mlýnů ?
Není tomu tak dávno, co vyšla kniha řed. Jana Šafránka »Za
českou osvětu. Obrázky z dějin českého školství středního v zemích
koruny svatováclavské«, kniha poučná, s láskou sestavená, ale Schön
felda nezná. Na str. 67. autor vykládá: »Když r. 1764 začaly na
vysokých školách výklady krásných umění jazykem německým,
když nadšení a řečnické umění professorů Seibta, Cornovy a j.
strhlo k předmětu, novotou vábícímu, všecku mládež akademickou :
tu není divu, že prodlením několika let náklonnost k duchu ně
meckému náležela mezi podmínky tehdejší vzdělanosti, že vzdělanci
v Čechách s největším zápalem soukromě i veřejně čítali plody
vzmáhající se tehdy literatury německé. O své národnosti nedovédél
se český syn nic radostného, nic povznášejícího od nejnižší školy
farní v osadě venkovské až po síně universitní; kdykoli nicméně
o ni zavaděno, vštěpován mu pro ni cit netečnosti a opovrženi.* Po
stavme proti těmto slovům, jež jsem podtrhl, slova Schönfeldova,
zvláště ta, jež jsem rovněž podtrhl, a musíme uznati, že jsme
o milou postavu buditelskou bohatší.
A co se týká jeho knížek s překlady čtyř eklog Vergiliových
a elegie Tibullovy, jakož i s otištěnou starou idyllou »Pastýřské
rozmlouvání«, možno je odbýt pouhou poznámkou, že jsou to jen
práce žákovské? To nebylo by správné, poněvadž by nevystihovalo
jádra věci. Možno si mysliti, že by Schönfeldovi působilo rozkoš
otiskovat nedokonalé překlady svých žáků a Kornová že by se
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cítil oblažen jich věnováním? Schönfeld přece sám napsal, že jsou
to jenom * maličkosti*., čím pana Kornovu uctívá, ale hlavní a roz
hodující věcí že je, co jimi mínil; »pokládáme spíše mínění za
předmět«, t. j. »dle svých skrovných schopností způsobiti počátek
obnovy*. V tomto vlastním Schonfeldově, a jak se zdá, i Kornovově,
osvětlení překlady ty nesou se hned zcela jinak. A také třeba
zřetel míti, že r. 1775 každé tištěné slovo české je milé a vzácné,
jak teprve pét překladů klassických básní se zcela zřetelně vy
sloveným literárním cílem I Podotknutí Jungmannovo, že jazyk
český v tu dobu »tak daleko okřívati počal, že r. 1775 mezi ně
meckými pracemi žáků také české tištěny byly« (Historie lit.
str. 354.2j, jest nedoceňující. Třeba »pak tyto překlady nemohou
býti důkazem vlivu nově okřívajícího klassicismu, nýbrž je to spíše
doznívání starého bukolismu«, jak praví J. Jakubec (v Listech
filologických XXIX. str. 180., v referátě o mém článku), ale ony
tu jsou a nemožno je přejít. Ony tu jsou jako přirozený článek
spojující konec doby střední s počátkem doby nové. Navázaly
na Rosu, nezůstaly nedotknuty jeho vlivem, ale přece jen značně
ho překonaly. Řeč našich mladých překladatelů je mnohem
čistší, prostší a přirozenější než řeč Rosová; překlad jejich jest
věrnější. Tvrzení, že »překlad první eklogy Virgiliovy . . . téměř
do slova opírá se o ukázky, které z téže eklogy Rosa položil na
str. 512—513« své »Čechořečnosti«,1) není spravedlivé. To už
bývá na světě, že dvojí překlad téže věci bývá sobě podoben
»téměř do slova«. Ale právě v tom, že překlad Schônfeldových
žáků přece jen nepodobá se »do slova« ukázkám překladu Ro
sová, jest jeho zajímavost a to ve prospěch žáků Schônfeldových.
Článek tento v řetěze rozvojovém nám zrovna chyběl. Těmito pře
klady pěti básni klassických začíná novočeská literatura básnická
r. 1775, překladem pokračuje o dvě léta později — jsop to málo
dosud povšimnuté »Jindřicha Brauna Volence Říšského duchovní
Rady a Kanovníka z Mnichova vybrané Bajky a Povídačky z Něm
činy v Češtinu obrácené. V Praze, Písmem cýsařo-králov. pravidelné
školy . . . 1777«, překlad to 35 bajek a kratičkých povídek, po
řízený (dle Jungmanna VI. č. 5712) od Fr. Tomsy, úředníka při
skladu normálních knih v Praze, jazykem prostým, plynným, na
tu dobu až ku podivu čistým, vůbec pečlivým. Začíná tudíž novo
česká literatura básnická překlady, jako překlady začíná o deset let
později novočeská literatura dramatická. Tu i tam jsou to počátky
slaboučké, skrovňoučké. Ale co na tom divného ? Jsou-li pak za
jímaví v 1. pol. XVIII. století drastičtí kazatelé a rýmovačky, na př.
»Staročeské rýmování o pernikářství«, a jsou-li zajímavý chatrňoučké
počátky novočeské literatury dramatické, jak jeví se v překladech,
') Zvon II 447.
č. č. H. IX.
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a uvádí-li historie literatury tyto zjevy jako přirozené články v rozvoji,
musí totéž platit i o překladech pěti klassických básní od žáků
Schônfeldových.
Z toho všeho vysvítá jasně, co nijak nemohlo vysvitnouti
z pouhých bibliografických záznamů, když jich nebylo využitkováno: Schönfeld vstupuje do dějin novočeské literatury jako bu
ditel (a jeho místo jest mezi prvými buditeli, co do času) a jako
'vydavatel prvých novočeských knížek básnických.

III.
Už z předmluvy Schönfeldovy k první knížce ostře zaznělo,
jak Schönfeld už r. 1775, tudíž mnohem dříve než Rafael Ungar
a dříve než působnost Koniášova »Klíče« byla zastavena, říznými
slovy pronesl »žalobu na jisté lidi«, jichž ani už jmenovati nechce,
totiž na členy řádu, k němuž sám ještě nedávno patřil, na ony lidi,
»co dosti drzí byli, že neocenitelnou vědeckou horlivostí našich
předků kamna sobě vytápěli,« a jak pocítil »nejspravedlivější ne
voli nad tím nerozvážným jednáním.«
Tato osvícenská stránka povahy Schönfeldovy vystupuje ještě
silněji v jeho kázáních. Schönfeld zasluhuje pozornosti i jako
kazatel, ale právě jen s této stránky : jako naprostý josefinista,
velebitel Josefa II. a osvíceného věku svého. Dokazuje nevyhnu
telnost vyššího vzdělání u kněze, má-li býti pravým knězem, jakož
i nevyhnutelnou potřebu jemné ušlechtilosti mravů; odsuzuje vášnivost, nesnášelivost nebo dokonce mstivost, objevila-li se nebo
objevuje-li se u odchovance katolického náboženství, ba dává se
na kazatelně strhnouti až k výkřiku nesouhlasu, uváděje příklad
neopatrného hájení náboženství katolického: · Smrt Husova ; církevní
sněm v Kostnici* . . . Mluví proti pověře, proti babské výzdobě
chrámů, proti pobožnůstkářství. Mluví a soudí s téhož stanoviska,
jako přítel a bývalý kollega jeho Ignác Kornová horuje ve verších
svých, a jako později žďárský opat Otto Steinbach z Kranichštejna.
v Pojednáních Učené Společnosti r. 1786 (jak ukazuje J. Vlček
v Dějinách č. lit. II. 2. 158.), třeba že Schönfeld nečiní to s takovou
důkladností, jako to učinil učený opat.
S této nové stránky možno poznati Schönfelda ze dvou ká
zání, která měl už jako děkan zákupský. Obě vydal tiskem.
První kázání vyšlo po němečku: Rede von den kaiserlichen
Toleranzbefehlen in Böhmen. Gehalten am Tage seiner feyerlichen
Einführung in die Kirche zu den heiligen Fabian und Sebastian
in Reichstadt von Franz Expedit Edlen von Schönfeld. — Prag
u. Wien 1782.«
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»Vypuďte, zapřisáhám vás, vypuďte domněnku ze svého mozku
— volá v tomto kázání k svým farnikům — jakoby novými tole
rančními nařízeními bylo ublíženo naší staré matce, katolické víře,
anebo jakoby dokonce byla jimi vytlačena . . . Nemáme-li již
takových krásných předpisů o něžnosti, o snášelivosti, o promíjení
chyb, o odpouštění křivd, o smíření s nepřáteli? Avšak ne ten,
kdo tato přikázání zná, nýbrž ten, kdo se jimi řídí, je přítelem
Božím. Plnili jsme vždycky tato mravní naučení? Vyznávali jsme
své náboženství vždycky skutky? Nepohoršovali jsme těch, které
měli jsme povznášet! ř Nepohoršovali jsme jich drsným jednáním
s nimi, pichlavými hašteřenicemi, trpkými výčitkami, vymyšlenými
urážkami, neúprosnou pomstychtivostí? Nemohli by oni někdy po
tupné říci.' To-liž to jediné a samospasitelné náboženství, jehož
odchovanci nafukují se pýchou, třesou se lakotou, rozplývají se
rozmařilostí, sžírají se závistí, potácejí se od žrádla a obžerství,
pukají hněvem, hnijí lenivostí? To-liž je vychování katolíků, že
jejich děti musejí vyrůstati buď hloupými nebo bezuzdnými? . . .
Jak rád bych mlčel,... ale lépe jest, zmíníme-li se sami o těchto
věcech, než aby nám byly od jiných předhazovány . . . Použijeme
příště jiných prostředků, jemnějších, abychom odhalovali blud, po
tírali tvrdošíjnost; opovrhováni, nenávist, pronásledování nejsou
zbraně, jichž máme nebo smíme používati; pravé přesvědčování
ponaučováním a skutky zmůže všecko a zjednává trvalé přívržence
našeho náboženství. Toto obé přináleží zvláště nám, jimž oltář a
kazatelna jsou svěřeny . . « O sobě pak dí, že chce obzvláště
pronásledovali pověru. »V tomto chrámě Všemohoucího, kde jsem
představeným, buďcež vyhlazeny všecky stopy pobožnůstkářství« .. .
»Milujte se stále, milé děti, bratrsky, navzájem jako dobří Němci,
jako dobří katolíci. Milujte však také své bližní, své spolukřesťany,
kteří buď ještě nejsou katolíky anebo jenom přetvařovali se, že
jsou katolíky . . . Láska k bližnímu nezná výjimek . . . Kolik zla
ve věcech náboženských způsobila nelidská prchlivost, tolik dobra
způsobila laskavá skromnost . . . Čím to je, že právě v této době
v našich Čechách takové množství našich krajanů vytrhává se
z objetí katolického náboženství?« táže se dále a shledává trojí
příčinu: »Toho svedla k změně jeho dosavadní víry stará knížečka,
plná prostomyslných proroctví; onoho sbírka bláznovských pohádek
z české dávnověkosti; onoho ztřeštěnost pro upáleného Husa. Ale
jak si vede rozezlená chátra? Dějiny Čech oplývají líčeními onoho
vzteku, s jakým tento druh odpadlíků všecko pustošil Tehdy ta
kové tlupy byly strašný, teď, nejmilejší, byly by směšný.« I na
pomíná k lásce k bližnímu.
Ze slov posledních, o výkladě trojí příčiny, proč tak mnozí
odpadávají od víry katolické, viděti, jak Schönfeld z velikého
pathosu dovede upadnout! do prostomyslneho výkladu, jejž mu
6*
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také při jiné příležitosti Dobrovský vytýká, *) a jak zapomíná vyložiti, což by dle krásných zásad svých zajisté měl učiniti. a také
později, jak uvidíme, v jiném kázání učinil, nezavdala-li vládnoucí
strana náboženská příčin k onomu »vzteku« odpadlíků, jehož »lí
čením dějiny Čech oplývají.«
Druhé kázání měl v Praze, na Skalce, r. 1783, jazykem la
tinským před shromážděným kněžstvem. Je to * Religio catholica
ferventer est praedicanda, propugnanda est prudenter, velut illam
praedicavit et propugnavit Nepomucemis. Oratio, quam Pragae in
Skalka dixit Franc. Expeditus nob. de Schoenfeld . . . Pragae et
Viennae 1783.« Sám přeložil je volně do němčiny a vydal
téhož roku.
Podle příkladu apoštolů, a také prý Jana Nepomuckého, ná
boženství má býti horlivě kázáno a opatrné (Schönfeld překládá
»prudenter« — »mit Bescheidenheit«, »bescheiden«) obhajováno.
Horlivé hlásání nezakládá se však pouze v prudkém napínání
prsou a hrdla. Pravá horlivost má zcela jiné příznaky; nevidíme-li
jich u kněze, pak nepřinese užitku náboženství, nýbrž uškodí mu.
Krásná umění jsou knězi nevyhnutelná; kdo jimi pohrdá neb jich
zanedbává, má těžký přístup do srdcí svých posluchačů. Neboť
tato umění dodávají člověku jakési hebkosti, v jejíž společnosti
pravda mnohem něžněji vtéká i do nejzatvrzelejšího nitra a zůstává
tam mnohem déle Proč prý naříkáme na temnotu dob uplynulých
a chlubíme se světlem doby nynější? »Veliký Karle, otče vlasti,
duchovenstva a církve I Nařídil jsi tehdy, co nyní otec církve, du
chovenstva a vlasti, veliký Josef, opět nařizuje, aby totiž na uni
versitách takoví mužové vychováváni byli pro stav duchovní, kteří
nepokládají náboženství ... za dílo slabé paměti, nýbrž za dílo
poslouchajícího rozumu a ochotné vůle.« Je prý to podívaná, vidíme-li, jak nyní mládež všecky články našeho náboženství ne
jako stroj drmolí, nýbrž po zralé úvaze vykládá a rozebírá. A jak
prý také bylo by možno, vyučovati jiné, když sám nejsi vyučen?
»Neříkejte mi . . ., že k rozšiřování náboženství . . . není třeba
mnoho vtipu . . . Buďme hrdi, milí bratři, že náš stav žádá lidí nad
chátru povznešených . . ., kteří dovedou rozeznávat! zlato našeho
náboženství od trusek, kteří nejvyšší tajemství nesměšují s nízkými
pohádkami, kteří prostému rouchu naší milé matky, katolické víry,
*) Oznámiv Schönfelduv spisek ^Die sogenannte lauretanische Litaney.
Erkläret von Dechant Schönfeld zu Reichstadt in Böhmen. 1783« připojuje
»malou ukázku textovou: Věže ze slonové kosti,. . . vykládá p. děkan takto:
Tato chvalořeč, která je zcela orientální, hodí se, zdá se mi, pouze na tělo
Mariino. V Šalomounově Písni písní máme týž výraz. Líbí-li se vám má
rada, myslete si věží ze slonové kosti ne snad pěkné, štíhlé, něžné děvče
židovské, nýbrž neposkvrněnou, cudnou, čistou rodičku Boží.« (Litt. Magazin
3. sv. 1787.)
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nepřišívají nijakých směšných lat, slovem: kteří neznesvěcují její
velebnosti zbožňování hodné.« I velebí Josefa, že nehledí na počet,
ale na výběr těch, kdož před lidem mají nositi jméno Ježíšovo.
Přešed pak k druhému dílu svého kázání, poukazuje, co ne
přátel mělo a má náboženství katolické. »Netřeba, abyste chodili
do vzdálených zemí, abyste pluli mořem. Ach, naše vlasti!« volá
s povzdechem. Avšak »zanechte meč v pochvě, nejmilejší, náš
zápas bude přátelský a naše vítězství bude jisté, zvolíme li si
heslem, katolické náboženství nutno nám hájiti opatrné. Slyšte, nej
milejší, a užasněte: všecky úklady nejzapřisáhlejších nepřátel kato
lického náboženství neuškodily mu tolik, kolik mu uškodilo ne
opatrné obhajování. Obracejte jen a přemítejte se mnou letopisy
všech dob uplynulých a na každé téměř stránce naleznete důvod
pro mé mínění. Ba zůstaňme jen v našich Čechách, vzpomeňte si
na smutné roztržky našich občanů, na vypleněné vesnice, na ho
řící městečka, na zpustošená města; jak Vltava valila vlny krví
zbrocené, jak role byla pokryta mrtvolami, jak zplozenci táhli
proti svým zploditelům a zploditelé proti svým zplozencům s kyji
a oštěpy; vzpomeňte si na to všecko a vylejte svůj spravedlivý
hněv na neopatrné obhajování katolického náboženství . . . Nezveličuji, nejmilejší, vždyť v skříních stojí knihy opatřené císařským
schválením, ve kterých ani císařů neušetřeno, kteří buď z nepravé
horlivosti buď svedeni byvše byli neopatrní v obhajování katolic
kého náboženství. Smrt Husova; církevní sněm v Kostnici; dosti.
Přišel jsem u vytržení, nejmilejší; mluvil-li jsem správně v této
odtrhlosti mysli od smyslů (in hac mentis a sensibus avocatione),
sami usoudíte.«
Velebí pak Antonína Petra svob. p. Příchovského, arcibiskupa
pražského; litoměřického biskupa Waldštejna, jehož prý »Josef po
chválil a doporučil za to, že přesvědčoval se o píli svého ducho
venstva a že očišťoval domy Boží se staré výzdoby babské.
Třetímu biskupu, jejž Čechy mají, vlastní jeho skutky zřizují
pomník, neboť jest pérem i činem biskup; je to Hay«.
O dalším obsahu tohoto kázání, jak v něm Schönfeld provádí
doklad »velut illam praedicavit et propugnavit Nepomucenus·,
podotýká Dobrovský (v Litt. Magazin von Böhmen u. Mähren,
3. sv. 1787): »Pan děkan z Schönfeldu chválil tam svého hrdinu,
jak jej již 50 jiných řečníků před ním bylo chválilo«, a uvádí
s patrným uspokojením, jak proti tomuto kázání kritik vystoupil
a káral zrovna ty fakty, o nichž dosud nikdo nepochyboval. Na
tuto kritiku odpověděl Schönfeld, ale slabě. Vůbec toto kázání
rozvířilo otázku o osobnosti Jana Nep.
Ale to již, jakož i jiná kázání a lat. verše, jež jsem našel, nepatří
do rámce této rozpravy. Za nutno pokládal jsem jen ukázat, jako
karakteristický doklad, že Schönfeld, buditel z našich prvých a
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vydavatel prvých nč. knížek básnických, byl, jako jeho přítel Kor
nová, naprostý josefinista, velebitel Josefa II. a osvíceného věku
svého a hlasatel moudré a opatrné politiky ve směru náboženském.
Platí tu o něm částečně slova, jež Jaroslav Vlček ve svých Dějinách
české literatury napsal o Kornovovi (II. 2. 159.): »Při všem osvícenství
svém příliš často poklonkuje všem mocným tohoto světa; . . .
při vší toleranci příliš jednostranně posuzuje náboženské ideály
předešlých věkův«.
Divno a nevyjasněno zůstává, že Schönfeld, jakmile opustil
Prahu, zanechal též svých buditelských tužeb; alespoň nic podobného
zatím není známo. Snad vysvětlení už je v tom, že tak záhy opustil
Prahu, středisko učenosti a osvícenosti, intelligentního styku, přátelství,
kde druh druha povzbuzoval a probouzel, kde živé i čtené slovo
rozněcovalo. Mladý děkan zákupský promluvil sice ještě s kazatelny
slova, v nichž cítíme místy ducha doby té, osvobozujícího se z fana
tismu a nesnášelivosti i z temnoty návyků a předsudků, ale pak
umlká. R 1786 Pelcl podotýká o něm (v Böhmische, mährische und
schlesische Gelehrte u. Schriftsteller aus dem Orden der Jesuiten):
»Hier lebt er noch in dem Rufe eines schönen Geistes.« Ale byť
ono vlastenecké vzplanutí jeho obmezovalo se pouze na dobu jeho
působení v Praze, dostačí. Byli vedle něho i po něm jiní, jichž
víra v budoucnost národa byla pevná jak za větru plápol svíčky.

IV.

Zbývá ještě promluviti o básni »Pastýřské rozmlouvání o na
rození Páně«. Omyl můj dal jiným příležitost k hojnému shledá
vání citátů a citování: Rosa otiskl báseň tu r. 1672; »Hlasatel«
Nejedlého 1807; »Čechoslav« 1821; J. Jireček se o ní zmiňuje
a malou ukázku z ní podává; prof. Král ji důkladně osvětlil a dobře
vycítil, že v této idylle, »ač jest jen volným zpracováním první
eklogy Vergiliovy, jest přece tolik něžnosti, že skladateli nelze
upříti jistou míru básnického nadání, jaké jistě Komenský měl«.
Ale otázku jejího původu prý dosud rozřešiti nelze. Hle, tolik vý
borných hlav obíralo se touto básní, a co z toho ? Žije tato báseň ?
Nikoliv, spokojujeme se bibliografickými záznamy jejími. A střední
doba literatury poskytuje přec tak málo poetických zjevů. Nemá býti
tato báseň osvěžujícím zjevem ve »Výboru z literatury české doby
střední« pro školy střední, kde žactvu »Zdoroslavíček· se před
kládá, ale původní, o mnoho půvabnější báseň se vypouští? Opakuji
soud svůj: Vroucnost a prostá srdečnost, která z nákladné formy
staroklassické svítí a hřeje, je původní a nikoliv z Vergilia 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
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v rouchu antickém podle Vergilia. 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 planých jablek, tlačenýho v hojnosti sejra.

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

Omyl můj snad přispěje k oživení této zajímavé staré koledy.
V.

Výsledky mého článku jsou :
Podán nový důkaz pro kontinuitu ve vývoji novočeské litera
tury, jak přirozeně ve změněném ovzduší vlivy osvícenskými vyrá
žejí snahy po obnově. Snahy ty vystupují dříve, než jak jsme zvykli
po většině vykládati; rok 1775 nabývá jasnějšího osvětlení. V době
té vystupuje neoceněný dosud buditel, z prvých dosud známých,
působící v Praze, jenž chce »dle svých skrovných schopností způsobiti počátek obnovy.« Tento buditel a zároveň zanícený a hor
livý josefinista vydává tiskem r. 1775 práce svých žáků, překlady
čtyř eklog Vergiliových a překlad elegie Tibullovy, prvé to básně
jazykem českým v době nové, zároveň s původní idyllickou básní
z r. 1672 a navazuje takto na minulost, na překlady a příklady
v mluvnici V. Rosy, jenž opět souvisí s překladatelskou činností
Komenského.
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Drobnější články.

DROBNĚJŠÍ ČLÁNKY.
1. O vyplenění kláštera Opatovického 1. 1415. O události té dosud
měli jsme jen stručnou zprávu Starých letopisů (str. 21.): »Také toho
léta [1415] na Vše svaté v temné noci pan Jan Městecký a pan Bergov
zlezli Opatovice klášter a opata Lacura umučili až do smrti.« Z bully
papeže Martina V. dané v Kostnici dne 5. prosince 1417 a zanešené
v registrech Lateránských nro 190 na f. 237 dovídáme se o vybití
kláštera podrobněji. Papež ukládá biskupovi Litomyšlskému, aby vyšetřil,
na pravdé-li se zakládá stížnost benediktinů Opatovických, že nynější
opat a před tím převor kláštera Jan k hodnosti opatské dostal se simonií, a shledá-li, že Jana sluší pokládati za vetřelce, aby ho hodnosti
opatské zbavil. Obsah suppliky konventu Opatovického, jenž přešel do
bully papežské, svědčí o nekázni, která vládla v té době v klášteře.
Převor Jan s opatem Petrem žili v zjevném nepřátelství, které se stup
ňovalo tak daleko, ze Jan klášter opustil a přiměl Jana mladšího Městeckého z Opočna k tomu, že klášter třikráte za sebou vybil, a konečně
opata Petra umučil, a mnichy, když se do kláštera vrátili, přinutil k volbě
Jana za opata. Začátek bully papeže Martina V., který o těch věcech
jedná, zní takto: »Ad audienciam nostram, dilectis filiis conventu mona
sterii in Opatovicz ordinis sancti Benedicti Pragensis diocesis insinuantibus,
pervenit, quod olim Johannes, baro baronie de Opoczna dicte diocesis,
cum magna suorum satellitum et complicum multitudine ad dictum mo
nasterium hostiliter accedens, ipsum auro et argento, iocalibus, ornamentis
ac aliis preciosis ceterisque bonis mobilibus, eciam sepulchris sive tumulis
ipsius monasterii bonis iocalibus, que cum corporibus in ipsis sepultis
posita fuerunt, per eum similiter depredatis, terna vice spoliavit, et quon
dam Petrum^ ipsius monasterii abbatem, per eum sacrilege et violenter
captum et detentum, submersit sive submergi fecit necnon eosdem con
ventum, qui propter ipsius baronis metum et tirranidem de dicto mo
nasterio fugerant, ad ipsum monasterium reversos ad eligendum in eorum
et dicti monasterii abbatem ýohannem^ pridem prepositum ipsius mo
nasterii, a quo vivente dicto Petro abbate propter eius excessus et vitam
detestabilem recesserat, et qui eidem baroni, si in ipsius monasterii
abbatem eligeretur, dare promiserat et solvere magnam pecunie sum
mam, minis compulit et terroribus gravissimis, dictusque Johannes, olim
prepositus, sic violenter et ex sui parte symoniace electus, falso pretendens, huiusmodi eleccionem fore canonicam et auctoritate ordinaria con
firmatam, postmodum ut abbas dicti monasterii se gessit, prout gerit
de presenti, illud, sicut violenter intravit, violenter regendo et eciam
gubernando. Quare pro parte dictorum conventus fuit nobis humiliter
supplicatum, ut eis et dicto monasterio providere super hoc oportune de
benignitate apostolica dignaremur.«
V.
Nováček.
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LITERATURA.
J. L. Červinka, Morava za pravěku. Se 154 obrazy v textu,
52 tabulkami a 4 mapkami. Brno 1902. Stran 368. (Vlastivědy Mo
ravské dílu I. sv. 2.)
Nemohu referovati o knize Červinkově jinak než s uznáním. Jest
sice v ní řada sporných jednotlivostí, v nichž nestojím na stanovisku auto
rově,1) ale nikdy spisovatel netlačí své mínění vyzývavě do popředí,
vždy vyslovuje se rozvážně a konciliantné. Že autor, jako archaeolog,
prvé slovo v nejstarších dějinách Moravy vykazuje archaeologii, je pochopitelno a také, pokud tím nemyslí korrigovati jasné zprávy histo
rické, správno.
P. Červinka vydal svoji knihu jako část Vlastivědy Moravské, po
pulárního a ještě nedoceněného sborníku, na nějž skromný musejní
spolek brněnský bude moci býti hrd, a s tohoto stanoviska zvolil
šťastně i vnější formu i obsah knihy. Morava měla vskutku — nehledíme-li k pracím Maškovým a Křížovým o diluviu — jen málo
pracovníků, kteří systematičtěji a s větším obzorem pracovali (Palliardi,
Červinka), a následkem toho jsou také celé části praehistorie její nepropracovány. Příčina leží hlavně v tom, že nebylo střediska, kde by
se mohla práce ůspěsně koncentrovat. Také u nás v Čechách po
vznesla se práce na nynější stupeň teprve, když se v novém museu
sbírky nově spořádaly, a když se značnými dotacemi umožnila práce
ve velkém a koncentrace v Praze. Na Moravě toho až do posledních
dob nebylo, a proto zůstala praehistorie moravská pozadu za českou.
Ale proto také dobře udělal p. Červinka, že z nedokonalého materiálu
nestavěl nějaký velký archaeologický systém, nýbrž, že opřev se na
jedné straně o novější výsledky historické, na druhé o dosavadní vý
sledky české archaeologie, obraz tím sestrojený doplnil prostě daty mo
ravskými, zejména úplným seznamem nálezů moravských, pokud se
o nich z různých sbírek a z kusé literatury dozvěděl. Tuto archaeol.
topografickou stránku knihy mám pro účely Vlastivědy za velmi pří
padnou a šťastnou. O výsledcích historie referuje autor celkem správně,
ve sporných otázkách české archaeologie vede si rozumně a objektivně.
O výsledcích netřeba mnoho referovati, poněvadž se přikloňují k známým
thesím českým. O neolithickém obyvatelstvu soudí p. Červinka, že za
niklo v proudu dvojího lidu, jenž jednak od jihozápadu Moravu osadil
(hroby se skrčenými kostrami), jednak od jihovýchodu (žárová pole
popelnicová). Tito kmenové vyvíjeli se zde dále, podléhajíce vlivům
cizích kultur, na př. hallstattské, gallské a hlavně římské, až konečně
') Měl bych na mysli hlavně mínění od Unďseta převzaté, že kultura
lužicko-slezská povstala na jihovýchodě a odtud přešla k nám.

90

Literatura.

lid polí žárových celou zemi ovládl. Hroby gallského rázu — je jich
na Moravě roztroušeno jen několik — je těžko určití ethnologicky,
nejspíše jsou v nich skryti i přistěhovalci gallští i pozdější Suevové
(Markomani, Kvadové), pro jichž kompaktní osazení na Moravě ani
historie ani archaeologie dokladu nepodává. Slované přišli dávno před
Kristem ilid polí popelnicových). Za dobrý archaeologický doklad exi
stence Slovanů za doby vlivu římského uvádí Červinka přijetí pro
vinciální keramiky římské Slovany v době 2.—3. stol, po Kr.
L. Niederle.
Jos. Pekař, Nejstarší kronika česká. Bibliotheky Historické, vy
dávané doplňkem k Čes. Časopisu Historickému číslo 5. Praha, 1903.
Stran 203.
Prvá polovina nové knihy známa je čtenářům »Čes. Čas. Histo
rického« z posledního čísla minulého ročníku, kde otištěna byla na
str. 385—481. Není však pouhým otiskem z »Časopisu«, nýbrž vy
dáním v lecčem pozměněným, opraveným nebo doplněným (seznam hlav
ních oprav a změn těch čte se na str. 203). Část druhá jest nová a
skládá se jednak z oddílu »Přílohy« (str. 99 — 120), jednak z nové edice
Kristiánovy (121 — 193). V přílohách otištěno je na prvém místě delší
pojednání * Kristián a latinské legendy o sv. Prokopovi*, v němž poprvé
na širším základě probrány jsou kriticky legendy o sv. Prokopovi. Dů
ležitým resultátem úvahy té je, že v polovici 11. st. byl jedním z mnichů
Sázavského kláštera vypsán život sv. Prokopa v jazyku staroslovanském,
jenž brzo potom byl, zpracován latinsky, dedikován biskupu Šebířovi
(f 1067). Legenda staroslovanská se nás nedochovala; z legendy la
tinské zachovaly se prolog k Šebířovi a prolog k čtenářům v podobě
původní, ostatek byla legenda tato jistě pramenem pozdějším redaktorům
legend prokopských. Pojednání je založeno polemicky proti Fr. Vackovi,
jenž, maje prology legendy prokopské za padělané, a styl celé legendy
za shodný se stylem Kristiánovým, shledával v latinské legendě pro
kopské hlavní důkaz, že legenda Kristiánova je pozdním padělkem. Po
jednání druhé »O roku umučeni sv. Václava* obírá se datem slovanské
legendy Václavské a omylem jeho, vykládá, jak vyvinu! se mylný názor,
že sv. Václav byl zavražděn r. 935 a končí některými pochybnostmi o spo
lehlivosti zpráv Widukindových o poměru Jindřicha I, k sv. Václavu.
Nové vydáni Kristiánova Života sv. Václava a sv. Ludmily zaujímá největší
část druhé polovice knihy; opírá se nejen o daleko větší materiál ruko
pisný než vydání dosavadní, ale je prvým, jež i hlavní rukopisy, již dříve
známé, opravdu srovnalo. Nejdůležitější rukopis, Bodecenský, nepodařilo
se bohužel dosud nalézti; v tom spokojiti jsem se musil zprávami
a citacemi z tohoto rukopisu ve vydání Suyskenově v Acta Sanctorum
r. 1755 a 1760. K textu latinskému je připojen český překlad, jejž
nově upravil podle staršího překladu svého (ve Fontes rer. boh., I,
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r. 1873) p. kustos Jos. Truhlár. Kniha je uzavřena podrobným rejstříkem

ke Kristiánovi a rejstříkem k pramenům a literatuře. *)

Jos. Pekař.

Jahrbücher des Deutschen Reiches unter Otto II. und Otto III.

Von Karl Uhlirz. Erster Band: Otto II. 973—983. Leipzig. 1902.
293 str.
Jahrbücher der Deutschen Geschichte^ vydávané Mnichovskou aka
demií (srovn. Č. Č. H. L 206)), mají svůj vzor v Jahrbücher, které
pro dobu králů rodu Saského, tedy pro 10. století, vypracovali pod
vedením Rankovým jeho nejstarší žáci, mezi nimi Waitz a Giesebrecht.
Giesebrechtovi zejména přidělen byl Ota II.; kniha jeho vyšla r. 1840,
čtyři léta po vydání 1. svazku Dějin Palackého — ovšem v textu ně
meckém (1836). Také starší Jahrbücher se v novější rozsáhlejší sbírce
nahrazují zpracováním novým. Giesebrechtův Ota II. nahrazen teprve
nyní knihou Uhlirzovou, ač se tu výraz ten, t. nahrazen, nehodí úplně.
Tuším, že sáhneme přece častěji také ještě k starší knize; je plnější
obsahem, namnoze má i plnější poznámky, a je také živější. Kniha
Uhlirzova je suchopárnější, než by při formě dané pro Jahrbücher býti
musila.
Nás tu zajímají zvláště kapitoly zasahající do dějin českých. Prvá
léta Oty II. (974—977) naplňuje svár i válka s Jindřichem Bavorským,
jehož spojencem byl Boleslav Český. A tak vznikla válka také mezi
knížetem Českým a císařem. V ní nám zvláště jde o porážku Němců,
určitěji Bavorů, u Plzně. Kterého roku? Palacký ji klade do r. 976, do
toho roku ji položil v Jahrbücher též Giesebrecht. Později se kladla do
r. 977, nejnověji též v Bachmannové Gesch. von Böhmen. Čtenář tohoto
časopisu byl již upozorněn, že se Uhlirz nyní vrací ke Giesebrechtovi
a tím ku Palackému (Č. Č. H. VIII. 372).
Věc není příliš důležitá, než konečně se přece třeba rozhodnout!
pro ten neb onen rok. A také podle toho, jak se rozhodneme, vypadne
celý obraz války poněkud jináče. Ale má to i jinou stránku. Uhlirz, ač
se ke Giesebrechtovi a tím ku Palackému vrací, přece proti Palackému
polemisuje, ve věci, jak uvidíme, právem, ale tónem, který bychom
konečně pochopili u politického protivníka, který však je tu nemístný.
Vypravování Palackého z r. 1836, které skoro beze změn přešlo
také do českého textu, třeba doplniti a opraviti takto: Palacký vypra
vuje určitě jen o jedné výpravě Otové do Čech (976), ale byly tři:
*) Užívám této příležitosti, abych dodatečně opravil některé omyly Na
str. 110, v odstavci třetím, řádku šestém shora polož místo slov: >nepochybně
s prologem současný* pouze: starý. V rejstříku ke Kristiánovi má býti heslo
»carceris domini* v závorce; jest zajisté jen plodem konjektury v obou pří
padech. Omyly tiskové některé (jako na př laqueum v rejstříku místo laqueus)
opraví si čtenář sám. Na str. 127, při zlomku Wattenbachově, chybí odkaz
na Analecta Bollandiana, 17 (1898). Zlomek dotčený je i v passionálech
lilienfeldském a melckém z 13. st.
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975, 976, 977. O průběhu první (975) skoro nic nevíme, o průběhu
druhé víme poměrné nejvíce, zde je naším pramenem jediným sice, ale
dosti vydatným VII. hlava třetí knihy Dětmara Merseburského. Vypravo
vání Dětmarovo, jak Bavoři pod Plzní (my dnes víme, že to byla Stará
Plzeň) při koupání od Čechů byli přepadeni, je tak živé, že připome
nulo Búdingrovi slavný karton Michelangelův, líčící podobný příběh.
Vypravování Palackého třeba podle Dětmara opraviti v jedné věci, že
to nebyl totiž císař, který u Plzně tu porážku utrpěl sám, nýbrž Bavoři;
dále třeba vynechati vše o Gotfriedovi, který by byl tehdy padl (to
sem vůbec nepatří), a při útěku neb ústupu císaře, jenž se potom již
v Čechách necítil bezpečen, třeba škrtnout! slovo: přestrojen. Pro r. 977
třeba celé vypravování Palackého (hlavně podle letopisů Altašských)
nahraditi jiným: Ota sám to byl, jenž do Čech vtrhl, a to, jak z jeho
itineráře patrno, přes Rudohoří. Boleslav nebyl odtáhl do Bavor povsta
lému Jindřichu na pomoc, nýbrž byl v zemi. Boleslav se však s císařem
smířil, jemu se poddal a slíbil, že se později dostaví k jeho dvoru.
Potom, v Bavorsku, kam císař z Čech odtáhl, pokořen Jindřich.
Uhlirz neměl se zastavovat! při Palackém, nýbrž jiti dále nazpět
až k Dobnerovi, k 4. svazku jeho Annálů (1772). U Dobnera najdeme
skoro všecko, co třeba z Palackého vypravování o událostech r. 976
až 977 odstraňovat! nebo v něm opravovat!. Dobner udělal z výpravy
Bavorů porážku císaře samého, a to větší, než o jaké vypravuje Dětmar,
udělal — lze říci z vlastenectví, maje za to, že Dětmar zde něco za
mlčel, aby porážku německou zmenšil a tím také vítězství české. Dobner
neprávem přibral Gotfrieda.*) Dobner konečně jedno místo v životopise
biskupa Augšpurského Oldřicha, patřícím také ku pramenům pro tyto
události, vyložil si v tom smyslu, že Boleslav odtáhl do Bavor Jindři
chovi na pomoc. A přece Dobnerovy Annály k r. 976—977 nás na
novo naplňují uznáním toho všeho, co on již věděl a pověděl. Jen kdyby
svou učenost nebyl vynakládal na doplňování Hájka, kdyby ji nebyl
přednášel ve své strojené a často těžce srozumitelné latině! Význam
Dobnerovy práce nezáleží toliko v tom, že mentiendi finem fecfi nýbrž
také a ještě více (a ještě dnes pro nás) v tom, co k Hájkovi přidal, co
’) Dobner (Ann. IV. str. 243) cituje kapitolu Dětmarovy Kroniky celou.
Ve vydání, podle kterého citoval, bylo chybné čtení: Imperator autem au
dita tantorum strage virorum et quod nulla sibi via redeundi patuit, tecto
(misto recto) itinere ad civitatem suam, quae Cromeno (Dobner dobře určil,
že to je Kouba) dicitur, venit. Než hned na následující straně Dobnerpraví:
hinc etiam Ditmarus ait recto itinere. Chybné čtení (chybu tisku?) zná též
ještě Giesebrecht v Jahrb. (1840), užívaje téhož starého vydání jako již Dob
ner; Giesebrecht v poznámce podotýká (str. 34): >Die Leseart Chám ziehe
ich Crunna vor, wie auch recto itinere dem tecto itinere, obgleich auch dies
sich hořen liesse. Palacký patrně zůstal při tecto itinereva tím se tuším vysvět
luje, proč v jeho vypravování císař utíká přestrojen. Že Plzní nemůže býti
míněno město Plzeň, nýbrž hrad Plzeň, Stará Plzeň, na místě nynějšího
Plzence; to Uhlirz nepodotýká a patrně to ani neví.
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Hájek nevěděl a nepověděl (Praetermissa při každém roku). A zde
právě Palacký vydává o Dobnerovi nejlepší svědectví. Palacký je tu na
Dobnerovi úplně závislý, závislejší, než by byl měl býti.
Dobner znal skoro všecko zejména z vypravujících pramenů,
z kronik a letopisů, on již snesl skoro celou látku, na kterou pro rok
976 a 977 jsme odkázáni také my. Ovšem on znal některé prameny
pod jiným jménem, později nahrazeným jiným správnějším, neznal filiace
pramenů, která vyšetřena byla teprve později, v době i pro nás ne
dávné, měl někdy špatné texty (viz ono tecto místo recto). A přece,
co snesl a měl i znal, může vzbuditi náš podiv. Dobner vždy ještě
u nás není dosti poznán a oceněn; k tomu by třeba bylo zvláštní
monografie.
Po Dobnerovi a po Palackém, t. j. po prvním vydání jeho Dějin
po němečku (1836), přibyl pro události r. 976 a 977, určitěji r. 977
ještě jenom jeden důležitější pramen: Annales Altahenses, a to hned
r. 1840, kdy je Giesebrecht rekonstruoval (Annales Altahenses. Hergestelit von Giesebrecht), vybrav je ze spisu Aventina (16. století) a
jiných bavorských historiků, kteří je ještě znali. Pro r. 977 již tu máme
týž text, jako potom čteme v opise někdy Aventinově letopisů Altašských, který byl teprv později šťastně nalezen a vydán. Než Palacký
rekonstruovaných Annálů neužil, jemu ušly. Palacký nerevidoval, co byl
podle Dobnera napsal r. 1836, ani podle lepšího textu Dětmarovy Kro
niky, když ji přinesla MGH., Palacký slovem utkvěl na Dobnerovi, vy
pravování z r. 1836, založené úplně na Dobnerovi, přešlo i do prvního
svazku Dějin ve vydání českém r. 1848. Je to chyba, je to nedostatek,
který netřeba zastírat. A lze si to i vysvětlit. Víme, že Palackého od
počátku nejvíce lákala doba husitská, v ní je také vrchol jeho díla a
on k tomu vrcholu spěchal. Význam Palackého a jeho díla nezáleží na
těchto detailech.
Letopisy Altašské způsobily, že co Dobner, Palacký i Giesebrecht
r. 1840 rozdělovali na dvě léta, totiž r. 976 a 977, později spojováno
bylo v jednom roku, že porážka pod Plzní byla přenášena z r. 976 na
r. 977, tak že druhá výprava Otova do Čech r. 976 úplně vynechá
vána. Proč? Ačkoli se ve vypravování letopisů Altašských výprava
Oty II. do Čech r. 977 končí poddáním Boleslava II., přece v nich
jedno místo zní tak, jakoby naráželo na nějakou porážku neb tíseň císa
řovu. A tak se soudilo, že se výprava pro císaře skončila šťastně, ačkoli
toho roku Bavoři, kteří mu přitáhli na pomoc, utrpěli u Plzně porážku.
Soudilo se dále, že Dětmar, co vypravuje k r. 976 (pro r. 977 nic
nemá), chybně položil k tomu roku místo, jak měl, k r. 977. Tak
soudil již Giesebrecht hned r. 1840 ve svém vydání rekonstruovaných
letopisů Altašských (viz poznámku na str. 41.), ne teprv Büdinger, jak
nyní Uhlirz udává (ve Festschrift na kteréžto pojednání v Jahrbücher
odkazuje). Ve věci samé můžeme s Uhlirzem dáti za pravdu Giesebrechtovi v Jahrbücher a tím — Dobnerovi. Výprava Otova r. 976 se skon
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čila nešťastně následkem českého vítězství u Plzně, r. 977 však šťastně,
ač vedle plenění země o porážce Boleslava II. neslyšíme nic. Chyba
není v Dětmarově Kronice, nýbrž v letopisech Altašských, které pro
tuto dobu nejsou ještě původní, nýbrž kompilací rozličných pramenů,
a to právě pro r. 977 nezcela šťastnou, tak že do toho roku (977)
vloženo něco, co je ohlasem událostí roku předešlého (976), porážky
u Plzně. Ten výklad dává Uhlirz a lze jej přijmouti. (Podobnou chybu
najdeme také o životě Oldřicha Augšpurského.) Zprávy o obou výpra
vách Oty II do Cech r. 976 a 977 lze ještě doplniti pomocí itineráře,
který okazuje, že r. 976 císař přitáhl z Bavor od Řezná, že to bylo
v letním čase, že porážka u Plzně se udála někdy kolem 1. srpna ;
dále že r. 977 přitáhl od severu přes Rudohoří a že odtáhl do Bavor
k Pašovu.
Také pro rok 975 nás poučuje itinerář, že císař t. r. přišel od
severu v druhé polovici roku. Než itinerář r. 975 prokazuje nám ještě
jinou službu, když jej spojíme se starým katalogem biskup. Štrasbur
ským. Dovíme se totiž, kdy byl vysvěcen první biskup Pražský Dětmar,
že to bylo r. 975 nebo na počátku r. 976 a že to bylo v Elsasích,
kde se císař se svým dvorem zdržoval. K spletitým otázkám, které se
týkají počátků biskupství Pražského, náleží i to: jak si lze vysvétliti,
že biskup byl vysvěcen v době, kdy byla válka mezi císařem a kní
žetem Českým?
Odkazuji zde k článkům Kalouskovým v tomto časopise (ročník I.
a VIII.). Své referentské povinnosti učiním zadost, když povím, že
Uhlirz klade vysvěcení Dětmarovo na některý den na samém počátku
r. 976. Že Uhlirz založení biskupství klade i zde, v Jahrbücher, do r. 975:
Aller Wahrscheinlichkeit fällt in dieses Jahr und die Errichtung des
(Bistums Prag), nepřekvapí toho, kdo zná jeho pojednání v MJOG. 1901
(sr. Č. Č. H. VI. 391). Uhlirz se totiž přidržuje jenom, a to jednostranně,
životopisu sv. Wolfganga od Otloha složeného. Ale Uhlirz sám vyložil
ve své cenné monografii o počátcích arcibiskupství Magdeburského,
kterou vydal již r. 1887 (Gesch. des Erzbistums Magdeburg), jak dlouhá
byla cesta od úmyslu založit biskupství nové (zde arcibiskupství) až do
plného provedení. Stačí i zde poukázati zase na rozpravy Kalouskovy.
Vracejíce se k své referentské povinnosti, připomínáme ještě, že na
konci nové knihy Uhlirzovy je krátký exkurs (Die Gründung des Bis
tums Prag), který však není než stručná polemika proti článku W. Schulte
v Histor. Jahrbuch 1901 (srovn. Č. Č. H. VII. 495), při čemž se Uhlirz
ještě kratčeji obrací též proti článku Spangenbergovu (Die Gründung
des Bistums Prag) v témže časopise r. 1900 str. 758 — 775, který ne
milým opomenutím v našem časopise registrován nebyl. Splatíme dluh
na tomto místě.
Známý list papeže Jana XIII. (srovn. o něm článek Μ. Dvořáka
ve Zprávách Spol. Náuk z r. 1899) pokládá H. Spangenberg za falsum,
které Kosmas našel již hotové v klášteře sv. Jiří (z jiných důvodů
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než Μ. Dvořák, jehož důvod proti pravosti listu lze pokládat za roz
hodující, srovn. Č. Č. H. VI. 387), ale proto nezavrhuje tradice, že řečený
papež to byl, jenž dal svolení k založení biskupství Pražského, což
i nástupce jeho Benedikt VI. (proto se uvádí v listině Jindřicha IV.
z r 1086) potvrdil. Spangenberg nepřijímá všeho, co má Kosmas, ale
nejde také ve všem a všudy za Otlohem na rozdíl (a to ve svůj pro
spěch) od Uhlirze. V pravdě si české a bavorské tradice neodporují,
nýbrž se doplňují. Spojením obou dospějeme k tomu výsledku: Jan XIII.
(962 — 972) dal Boleslavu L neb II. svolení k založení biskupství, Bene
dikt VI. a Ota Velký to stvrdili, Ota II. dokonal. Spangenberg připo
míná též, jak dlouho trvalo a jaké překážky bylo přemáhati, než Ota I.
provedl založení arcibiskupství Magdeburského. Jako při tomto bylo
třeba vymoci svolení biskupa Halberštadtského, tak při biskupství Praž
ském biskupa Řezenského, a to dal sv. Wolfgang, jenž v Řezně nastoupil
r. 972. Pojednání Spangenbergovo je pozoruhodno, i kdybychom ke
všemu, co v něm čteme, se nepřidali, a působí příjemně svým klidným,
objektivním tónem.
Jar, Goll,
Anton Breitenbach, Ueber die Quellen und die Glaubwürdigkeit
des * Granum catalogi praesulum Moraviae*. Separatabdruck aus der
Zeitschrift des deutschen Vereins für die Geschichte Mährens und
Schlesiens. VI. (1902). 28 str.
Jest to prohloubení starších vývodů Loserthových v Archiv f. Österr.
Geschichte sv. 78. Práce Breitenbachova skládá se ze dvou částí. Prvá
obírá se prameny. Rozbor Loserthův jest tu Breitenbachem doplněn a
opraven. Předem vylučuje z pramenů Kosmu; z 12 míst, jež Loserth
uvádí, ani jedno není přímo z Kosmy, všechna pocházejí z Pulkavy,
buď úplně, neb alespoň jsou Pulkavovi mnohem bližší než Kosmovi. Po
drobnější analysou zmizel také z pramenů Vincencius.
Užití Annálů Hradištsko-Opatovických Breitenbach potvrzuje hlavně
pro počátek 12. stol, (při této příležitosti u jedné zprávy na str. 282
dvakrát vytištěno omylem 1004 m. 1104). Také na Dalimila najdeme
v Granum několik upomínek, a Breitenbach má za to, že odtud bylo
čerpáno; ale sám dodává »allerdings nur in beschränktem Masse«. Spo
lečných znaků jest tu vskutku jen několik, a to jen pro dobu říše
Velkomoravské. Záznamem k r. 894 (o křtu Bořivojově na Velehradě
str. 278) nemusel se Breitenbach obírati: jest to doslova z Pulkavy;
z Pulkavy jsou zprávy o přenesení ostatků sv. Vojtěcha a o 5 bratřích
k 1004 a 1038 (také Pulkava má — jako Granum — letopočet 1038 a ne
1039, jak jest uvedeno na str. 281). Zbývají nám pak ještě jen 3 shodná
místa s Dalimilem: 915 (Arnulf navrátil Svatoplukovi říši a manželku),
920 (království přešlo resignací Svatoplukovou z Moravy do Čech) a
jméno Hnězy, vraha Václavova. To jest ovšem tuze málo abychom
mohli bezpečně souditi na užití Dalimila. Spíše jest tu asi nějaký ztra
cený společný pramen^ snad nějaká legenda. Se stopami jeho setkáváme
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se i jinde; jméno Hněvsovo jest i ve slov, leg , a Pulkava i Dalimil
vykazují právě v těchto místech mnohé pozoruhodné plus oproti Kosmovi. Dále vypočítává a cituje Breitenbach listiny, v kronice použité.
Od konce 14. století ztrácejí se stopy písemných pramenův, a kronikář
píše z vlastní zkušenosti. — Kroniku považuje Breitenbach za jednotný
celek jediného spisovatele, kněze olomouckého z konce 14. a první
třetiny 15. století. Poa čarou (str. 287) však upozorňuje, že lze také
souditi na dva spisovatele. Pro ten případ připisuje jednomu vášnivější
část kroniky až do r. 1420; ostatek, až do r. 1434. byla by pak práce
někoho jiného; poslední část Grana vydal nedávno (1902) Bretholz,
v. Č. Č. H. VIII. 372. Hodnověrnost kroniky dobře jest oceněna v druhé
kapitole. Duševní obzor kronikářův byl nepatrný. Jádrem jeho záznamů
jest suchopárný výčet biskupův olomouckých a změny v majetku bi
skupském ; k tomu přidal nemnoho jiného. Při tom jest rozhodný straník.
Názorně vysvětluje nám Breitenbach jeho nechuť ku pražskému biskupu
a kapitole. Ještě větší vášeň ovládá kronikáře tam, kde jest mu mluviti
o majetkových ztrátách biskupství. Dech slepé nenávisti vane nám z jeho
vypravování o některých pozdějších biskupech, jimž namnoze bezdůvodně
připisuje vinu. Než skončíme, musíme ještě upozorniti na nedostatek
jináče dobré práce. Jest to důsledné užívání Dobnerova vydání kroniky
Pulkavovy. Nač máme daleko způsobilejší vydání ve Fontes r. b. V.?
Rovněž pouhé užití Mourkova vydání rkp. Cambridgeského nelze schva
lovat!. I zde máme ve Fontes III. vydání celé kroniky s důležitějšími
varianty všech rukopisův.
Mír. Jeřábek.

Gustav Beckmann, Der Kampf K. Sigmunds gegen die werdende
Weltmacht der Osmanen 1392 —1437. Gotha 1902, 118 str.
Měl jsem již příležitost připomenouti, posledně oznamuje knihu
Goellerovu (C. C. H. Vlil. str. 343). že soud novějších historiků se
mění ve prospěch císaře Sigmunda. Ano, zdá se, že tento obrat již jde
dále, než by měl. Goeller a Beckmann (tento na Goellerovu knihu,
něco starší, poukazuje jen v poznámkách) se stýkají i v tom, že oba
čerpají ze sbírky pramenů od německých historiků dosud zanedbané:
História Slavorum meridionalium. Když čteme v Beckmannově předmluvě
otázku, čím to je, že tato sbírka v Němcích — ne však v Rakousku
a ve Francii — zůstala skoro úplně neznámou, vtírá se nám otázka
jiná: proč Akademie Záhřebská. Krakovská i Česká byly ponechány
mimo internacionální sdružení akademií?
Beckmann k thematu svého pojednání přišel jako spoluvydavatel
Říšských sněmů z doby Sigmundovy. Význam a dosah své práce pře
ceňuje, ale neděje se to způsobem vypínavým anebo ku předchůdcům
urážlivým. Přiznává, že již Caro a Lindner pokládali boj s Turky za
životní otázku Sigmundovu. Mohl bych poukázat! také k tomu, co jsem
pověděl v MJÔG, XV., 11 (srovn. Cechy a Prusy str. 137) na obranu
proti Eneáši Sylviovi, jenž Sigmundovi vytýká, že by byl mohl po smrti
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krále Václava hnutí husitské úplně potlačiti, kdyby se byl s vojskem
sebraným proti Turkům obrátil do Čech.
Beckmann dokazuje, že Sigmund byl ovládán jedním zřetelem,
totiž na spojení křesťanstva proti Turkům, a že to platí od počátku, což
ovšem pravda. Sigmundovi tuto politiku ukládalo jeho postavení ve světě
jako krále Uherského. I to učinil Beckmann dosti pravděpodobným, že
proto se hlavně ucházel o korunu německou a tím císařskou a že na
počátku jeho jednání s papežem Janem týkalo se hlavně těch věcí, po
zději teprve že koncilem mínil především obnoviti jednotu církve zá
padní, třeba i odstraněním Jana XXIII. To vše lze připustit, a přece proti
tomu větší váhu položit na tradice, které tu byly již z doby starší,
a na to, co ukládaly Sigmundovi poměry, i pokud jej k takové politice
vedly i od ní odváděly, a vedle toho vždy také lze na váhu položit
jeho povahu s jejími pro politiku výhodnými i nevýhodnými stránkami.
Slovem lze větší váhu položit na věci, na poměry, než na osobu
Sigmundovu.
J. G.

Acta capitulorum nec non iudiciorum ecclesiasticorum selecta.
Edidit Bt Ulanowski. Vol. II. Acta iudiciorum ecclesiasticorum dioecesum
Gneznensis et Poznaniensis (1403—1530). V Krakově 1901. Nákl. Aka
demie. 953 str. 4°.
V referátě o rozpravě Stan. Badeniho o biskupu Poznaňském
Stanislavu Ciolkovi (Č. Č. H. VII. 72) zmínil jsem se o tomto důležitém
pramenu historickém, zvláště co se týče rozšíření husitství ve Velkopolsku. Svazek obsahující akta soudní z 15. a prvních desítiletí 16. století,
jehož Badeni mohl užiti již dříve, r. 1902 byl vydán. Co v něm jest
nejzajímavějšího, to jsme ovšem již znali z rozpravy Badeniho, co nad
to najdeme, jsou jen paběrky.
V aktech Hnězdenských nejzajímavější kus pochází hned z r. 1415,
z doby před upálením Husovým a svědčí, že osud jeho vzbuzoval
účastenství i mimo Čechy. V prvních měsících toho roku totiž dva kněží,
Jakub a Martin, se o Husa pohádali, při čemž kněz Jakub Martinovi,
jenž řekl, že Hus je syn dáblův, odpověděl: ne Hus, nýbrž váš pozemský
bůh, papež — načež ještě přidal: kéž by jednou byla duše moje tam,
kde bude Husova! A když se ho kněz Martin zeptal, za koho se při
mši modlí, zněla odpověď: ani za papeže ani za biskupa; vím, za koho
se modlím. K námitce, že od biskupa přijal svěcení, měl Jakub hned
pohotově odpověď: tělo stálo před biskupem, ale duše stála před Bohem;
ostatek že člověk nemůže prošiti za člověka, nýbrž každý jen pro sebe.
Kněz Martin tuto rozmluvu oznámil duchovní vrchnosti. — O husitství
v aktech Hnězdenských najdeme zprávu potom teprva k r. 1424;
t. r. vyprostil se Aleš, syn Stanislava z Kališe, z exkommunikace, do
které se dostal tím, že odešel do Čech a tam kacířům pomáhal, slibem,
že se toho již podruhé nedopustí; r. 1426 kdosi upadl v podezření
husitství, an prohlásil, že exkommunikace (bylo to při neustálých sporech
č. č. h. ix.
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o desátky) nic neznamená, z čehož ovšem ještě nenásleduje, že skutečně
byl husitou; určitější svědectví máme o klerikovi Janovi, totiž jeho
samého, když r. 1434 vyznával a sliboval podobně jako r. 1424 Aleš
z Kališe. K r. 1441 se dovídáme o ženách, dvou šlechtičnách a jedné
měštce, které se odpřisáhly kalicha, z něhož přijímaly od kněze, který,
dostav se do vězení, sám je udal; kněz ten, jehož jméno se neudává,
byl před tím plebánem v Pakošči; jedna z žen, které byly přijímaly
podobojí, byla manželka majitele tamějšího statku. R. 1450 vyslýchán
byl kněz Martin, kazatel ve Šrimu, a odpovídal uspokojivě; nás však
* přece zajímají otázky jemu dané, na př. mají-li všecky hříchy býti
veřejně trestány, sluší-li papeži a biskupu větší moc než obyčejnému
knězi, a smí-li církev beze hříchu držeti statky. Z výslechu svědků
tázaných r. 1455 se dovídáme, že na vdově po Dobrohostovi z Popova
lpělo podezření, že přijímá kněze, kteří byli v Cechách (presbiteros
suspectos de Bohemia venientes), a že má knihy závadné. Do Pakošče
se dostáváme ještě jednou r. 1455, kdy vyslýcháno mnoho svědků
o Stanislavovi, jenž sám vyznal, že byl v Čechách, zejména v Praze,
a že slyšel Rokycanu kázat; hlavně však běželo při tom o knihy české
neb polské; zdá se, že tento Stanislav byl právě onen někdejší plebán,
jenž se již r. 1441 byl dostal do vyšetřování. Dále zprávy o husitství
neb podezření z husitství v aktech Hnězdenských přestávají, leda že
ještě r. 1465 dva klerikové v Mohylně byli obesláni »pro kacířství«,
ale patrně šťastně vyvázli. Když se potom (nejprve k r. 1524) zase
zprávy o kacířství vyskytují, týká se to již výslovně »sekty Lutheránů«.
V aktech Poznaňských první zpráva se najde k r. 1421, ke kterému
zapsáno, že biskup Poznaňský měl kázání proti husitům a sliboval od
pustky těm kdo by proti nim táhli; teprve k r. 1423 zápisy svědčí
o těch, kdo byli husitům pomáhali, ale potom se z toho káli. R. 1131
vikář Jan v Lodži upadl v podezření z kacířství (nepraví se výslovně
husitského) a bylo mu zakázáno kázati; nevíme, co se stalo dále.
Jiným způsobem si způsobili nesnáze dva kněží oltářníci Poznaňští
Mikuláš a Jindřich (pocházel ze slezského Hlohova) r. 1432. Tehdy, v létě
1432, přišli ke královskému dvoru do Pabianic u Sieradze Jan Čapek
ze Sán, vůdce Sirotkův, a Otík z Lozu, hejtman Táborů, čímž se počalo
ono jednání, kterým se připravovalo známé tažení husitské k Baltu r. 1433
(srv. Čechy a Prusy str. 223). Se svolením arcibiskupa Hnězdenského
a jiných prelátů, kteří byli u krále, tentokráte přes přítomnost kacířů
interdikt nebyl zachováván, ale s tím byli nespokojeni oba zmíněn í
kněží; nařkli preláty a pány polské pro jich přátelské styky s husity
z kacířství a prohlašovali, že jsou proto exkommunikováni ipso
factor oba také přestali sloužit mši; oba sice popírali, že by se
tak byli vyslovili, vymlouvajíce se, že přestali sloužit ex informa
tione magistrorum Cracoviensium (srv. Čechy a Prusy str. 224). —
S Abrahamem ze Zbqszyna se setkáváme r. 1435. K tomu, co
již řečeno bylo v referátě o pojednání Badeniho, dodávám toto: Za

Literatura.

99

svého pobytu ve Zb^szyně obeslal biskup Ondřej k sobě také konšely
městské, kteří sice přišli, avšak k otázce, chtí-li ho býti poslušní, odpo
vídali, že se budou chovati zcela podle vůle svého pána; když pak
biskup rozkazoval, aby od obou kacířských kněží, Mikuláše z Limpachu
a Jana Poznaňského, kteří lidu rozdávali podobojí, svátostí nepřijímali,
prohlásil jeden z konšelů, Mikuláš Grünberg (Němec?), že při nich
zůstane do své smrti. Prohlášení, které uloženo oběma Abrahamům
bratřím ze Zbqszyna a z Kielbova, zní zcela všeobecně, že věří jako
římská církev a že k spasení stačí přijímati pod jednou. — R. 1441
se počínají zprávy o těch, kdo se odříkají a odpřísahají, svedeni byvše
od Abrahama ze Zb^zyna, vdova jeho Kateřina r. 1442, měšťan Michal
Noviner a již také kněz Mikuláš Limpach, r. 1443 Tomáš Grünberg,
Jakub Phawfleisch (Němec?) a Štěpán, měšťané.
Mezi tím se vracejí jednotvárné zápisy o těch, kdo se kalichu od
říkali neb jináče z nářku kacířství očišťovali. R. 1440 se odřekli kalicha
šlechtici Jan Tlučimost a Mikuláš Palibroda, r. 1440 kněz Mikuláš
Habdank, vikář v Něprošově, kajícně odvolal, co byl řekl před svědky,
že totiž >dobrý laik může posvěcovat!« (conficere t. tělo Páně), r. 1441
očistil se kněz Jan z viny, které se byl dopustil tím, že několika osobám
po způsobu husitském (heresim Husitarum insectando) podal podobojí,
odpřisáhla se kalicha urozená panna Anežka Košminská; r. 1443 manželé
Jan a Markéta, pocházející z Čech, byli rozvedeni pro kacířství mužovo
k žalobě ženině, z r. 1445 máme odvolání dvou, kteří se kacířstvím
nakazili za pobytu v Čechách, r. 1446 se očistil z podezření kacířství
jeden měšťan Poznaňský, r. 1447 odvolal v Poznani krejčí ze Šrimu,
jménem Matěj, r. 1447 byli předvoláni dva podezřelí, Michal Offman
(Hoffmann) a Matěj Craffth (Němci), hospodský v Nové Vsi, na které
udáno, že byli zavrhovali odpustky; ale oba to popírali. R. 1454 odpřisáhl se husitského kacířství (secta dampnati Hus) Ondřej ze Šrodky
a Tomáš z Rokošova; r. 1455 udán Řehoř, měšťan v Olštýně, jako
přívrženec kacíře Kločka (quomodo recommendat Cloczek hereticum et
fidem suam, dicens eum sanctun et fidem suam haereticam sanctam).
R. 1468 setkáváme se s knězem, který se odřekl kacířských článků,
ač vina jeho, jak se výslovně podotýká, nebyla dokázána, i slíbil, že
do Čech nepůjde, leda s dovolením svého biskupa; nejspíše návštěva
v Čechách jej byla uvedla do podezření. K r. 1470 — tedy dosti
pozdě — najdeme dodatek k událostem Zb^szynským, t. zprávu, že
jmenovaný Mikuláš Grünberg byl upálen. Jináče o hranicích neslyšíme,
když obvinění v čas odvolávali. — Z následujících zápisů je patrno, že
i když v Čechách nastala vláda Vladislava Polského, v Polsku by se
vždy husitství bylo stíhalo jako kacířství, ačkoli, z čeho r. 1473 viněni
tři vesničané (s německými jmény), nemusilo býti právě kacířství hu•sitské. Určitěji zní zápis k r. 1480 o knězi Petrovi, který se výslovně
odřekl kalicha (přísahal, že přívržencem kalicha ani nebyl, ani nebude,
a několik svědků mu při tom svou přísahou pomáhalo). K r. 1483 se
7*
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vyskytuje jako podezřelý kněz Ondřej z Nové vsi, a tím zápisy o hu
sitství v Poznaňských aktech přestávají. — Ani tyto zprávy nesvědčí,
že by husitství ve Velkopolsku bylo nabylo tak znamenitého rozšíření,
jak se někdy tvrdívá. Není příčiny se domnívati, že by to byl Dlugoš
z nepřátelství k husitství zamlčoval. O Zb^szyně, kde s Abrahamem
husitství zaniklo, vypravoval i více, než měl.
J. G.

August Sauer, Ausgewählte Werke des Grafen Kaspar von Stern
berg, Erster Land'. Briefwechsel zwischen J. W. v. Goethe und Kaspar
Graf v. Sternberg. (Bibliothek deutscher Schriftsteller aus Böhmen.
Band XIII.) V Praze, Calve 1902.
Poměr Goethův k Šternberkovi jest takový, že při něm můžeme
mluviti o stycích Goethových s Čechami v nejplnéjším slova smyslu.
S žádnou z našich osobností, s nimiž se stýkal, nespojovalo Goetha to,
co utužovalo jeho poměr k Šternberkovi: opravdové, srdečné přátelství.
A kdyby poměr ten býval zůstal omezen jen na toto, již to by bylo·
pro vždy významné. Dokumenty toho poměru známe z korespondence,
kterou již roku 1866 vydal Bratránek (Briefwechsel zwischen Goethe
und Kaspar Graf von Sternberg), a dočteme se o něm také v knize
Krausově (Goethe a Čechy) a Murkově (Deutsche Einflüsse auf die
Anfänge der böhmischen Romantik). Ale Sauer nalezl dokumenty nové.
Prozkoumal archiv výmarský, v němž se chovají originály dopisů Šternberkových Goethovi, i pozůstalost Šternberkovu uloženou v Českém
museu a chovající mimo jiné originály dopisů Goethových k Šternberkovi,
a co našel, otiskuje ve své knize, podávající tak korespondenci obou
mužů úplnou. Korespondence čítá 95 dopisů; mezi nimi jest deset listů
otištěno poprvé, řada jiných, jež Bratránek znal pouze z konceptu,
otištěna tu podle originálu, a pojaty jsou ve knihu také ty listy, jež
byly vytištěny jinde, ale ve vydání Bratránkově chybí. K tomu při
stupuje několik příloh (korespondence Goethova a Šternberkova s oso
bami jinými), množství poznámek literárně orientujících a textově-kritických,
provedených se vzornou, u Sauera známou akribií. *) Kniha jest zároveň
první částí veliké práce, jíž se Sauer podjal: chce na pevném základě
a ve větší souvislosti vyšetřiti Goethův poměr k rakouským zemím vůbec.
Především arci náš zájem budí to, co kniha přináší nového. Jsme
dychtiví seznati, zdali nové listy vrhnou asi nové světlo na poměr Goethův
k Čechám. Tomu však tak není: poměr ten zůstává i na dále týmž,
jakým se jeví z korespondence posavadní. Není ani jednoho listu, kterým
by se zájem Goethův o nás stupňoval nebo vztahoval dále, než posud
známe. Zájem o snahy vlasteneckého musea i jeho časopis a snaha se
známit! toto počáteční, v dějinách našeho duševního žití tak důležité
’) Srv. také stať Sauerovu »Goethes Freund Graf Kaspar Sternberg
und sein Einfluss auf das geistige Leben in Böhmen« v právě vyšlých Ge
sammelte Reden und Aufsätze zur Geschickte der Literatur in Österreich und
Deutschland. Wien und Leipzig 1903 (str. 51—81).
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úsilí se světem mimočeským — to jest vše, co jsme doposavad mohli
vytěžiti z poměru Goethova k Šternberkovi pro sebe, a na tom se i po
vydání dokumentů nových nic nemění. Vytkl bych však s důrazem toto:
i nyní se jeví, že ten zájem Goethův o nás není v nejspodnějším zá
kladě výsledkem jeho zájmu osobního, bezprostředního, nýbrž důsledkem —
přátelského poměru k Šternberkovi; a tak za to vlastně máme dékovati
více tomuto nežli Goethovi samému. Věc je zcela na snadě. Goethe
se Šternberkem se sblížil ne proto, že byl Cech, ale pro obapolné
zájmy přírodovědecké; vědecký interes to byl, pro který Goethe Štern
berka vyhledával, a zájem vědecký jest to také především, který pře
vážnou většinou vyplňuje celou dobu jejich přátelského poměru. Všechno
ostatní jest jen podružné a relativní, a kde Goethe se zajímá o náš
národní život, nemá to významu vřelého, osobního účastenství, nýbrž
činí dojem zdvořilé služby, prokázané přátelstvích Šternberkem. Bylo
to jenom chvilkové. Nemohu aspoň, kdykoli o tom poměru Goethově
k nám uvažuji, zapomenout! slov, která pronesl jednou (3. října 1828)
k Eckermannovi: »Es ist in der altdeutschen düstern Zeit ebenso
■wenig für uns zu holen, als wir aus den serbischen Liedern und ähn
lichen barbarischen Volkspoesien gewonnen haben. Man liest es und
interessirt sich wohl eine Zeit lang dafür, aber bloss um es abzuthun
und sodann hinter sich zu lassen.« Nečinil tedy jistě ani s námi vý
minky, a vůči tomu jeho zájem na příklad o rukopis Králodvorský a
o naši poesii vůbec velice pobledne. Tím vykládám, ale nepodceňuji;
i toho si musíme u Goetha vážiti. A tolik jest jisto — o tom se z knihy
Sauerovy dovídáme poprvé — že styky mezi Výmarem navázané
Goethem měly trvati i po jeho smrti, a to na výslovné přání samého
dvora. Píše aspoň kancléř Müller Šternberkovi (10. září 1832): »Darf
ich noch einen Wunsch aussprechen, den unsere Fürstlichkeiten, wie
wir nächsten Freunde Goethe’s insgesammt theilen? Wir möchten nicht
gerne das schöne Band abreissen lassen, was uns an die edlen Wirksam
keiten der Boehmischen Literaturfreunde und insbesondere an die des
Prager vaterländischen Museums durch Goethe knüpfte, ja um so
weniger, als wir von Zeit zu Zeit eine ähnliche Schrift für allgemeine
Literatur, wie Kunst und Alterthum war, herauszugeben gedenken. Da
wäre uns denn höchst wichtig, auch in fortlaufender Kenntniss jener
inhaltreichen Monats-Hefte zu bleiben, die Ihre Güte von Zeit zu Zeit
Goethen zusandte und die durch den Buchhandel nur spät hieher gelangen
könnte.« Přiznání jistě velmi lichotivé, ale i ono zdá se býti více aktem
piety ke Goethovi nežli zájem čisté věcný. Ostatně co mohl Šternberk,
jenž i na dále zůstal dvoru výmarskému i rodině Goethově blízký, od
povědět! ř Tolik, že německý musejník přestal vycházeti, Německo že
na všem, co v státu rakouském vyšlo, mělo účast tak nepatrnou, že
literární styky mezi oběma zeměmi takřka docela přestaly. (27. září 1832.)
Můžeme nyní také posouditi, kolik k Informaci ciziny o věcech
českých přispěl Goethe sám, a to jest literárně-historicky nejvýznamnější.
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Goethe učinil roku 1828 obšírný přehled z prvního ročníku musejníka,
Schema, jež Sauer otiskuje, ukazuje, jak vážné a podrobně chtěl
všechno obsáhnouti. Ale věc mu činila značné potíže, a rád by se byl
úkolu toho zhostil. Poslal tedy to, co zatím pořídil, Šternberkovi s prosbou,
aby některý ze spolupracovníků musejníka práci jeho dokončil; on pak
že resultat prohledne a zašle do Berlína — »denn ich lävgne nicht,
dass mir dieses, schon sehr weitgebrachte Vornehmen höchst unbequem
vor Augen lag.« (8. čce. 1829.) Ale to, co přinesly berlínské Jahrbücher
für wissenschaftliche Kritik 1830, není prací Goethovou, nýbrž Ant.
* Müllerovou a Varnhagenovou. Ant. Müller napsal kritický referát, vy
čerpávající obsah časopisu dopodrobna — v knize Sauerově jest otištěn
poprvé —; charakterisuje jednotlivé básníky, Eberta, Gerle, Swobodu,
Macháčka, Wenziga, uvádí stati aestheticko-kritické, mluví o divadle,
hudbě, umění výtvarném, referuje o úvahách přírodovědeckých, ho
spodářských, obchodních, statistických, ethnografických i jiných a o hi
storii pořízen obsah zvláštní, tedy referát vskutku instruktivní, třeba
že Müller vlastní osobnost poněkud nápadně sune do popředí. Tento
materiál Šternberk poslal Goethovi, a ten, aniž se jím blíže zabýval,
odeslal jej (13. února 1830) Varnhagenovi. A teprve Varnhagen recensi
upravil definitivně, ač je podepsána jediné jménem Goethovým.x)
Co Varnhagen přidal a upravil jednotlivě, bude třeba ještě vyšetřiti. Sauer konstatuje zatím tolik, že od něho pochází chvála, vzdaná
Palackému, stať jednající o musejníku i celé znění oddílu jednajícího
o poesii, a zejména často citovaný výrok: »Von dem Zusammenleben
zweier Sprach- und Dichtungssphären gibt uns Böhmen jetzt ein merk
würdiges Bild, worin bei grösster Trennung, wie schon der Gegensatz
von Deutschem und Slavischem ausdrückt, doch zugleich die stärkste
Verbindung erscheint. Denn wenn die böhmischen Dichter selbst, indem
sie alten Mustern folgen, nicht umhin können, durch Sinnesart, Aus
drucksweise und Gedichtformen doch auch in heutiger Bildung Deutsche
zu sein, so sind hinwieder die deutschen Dichter in Böhmen durch
entschiedene Neigung und stetes Zurückgehen zum Altnationalen ihrer
seits recht eigentlich böhmisch.« Za to, jak Varnhagen úkol Goethovi
nepříjemný provedl, mu Goethe arci vzdal díky, vyžádav si ona akta zpět,
aby jich po případě mohl užiti jinde znovu.
Ne tak významné, ale stejně zajímavé jest ostatní, co ještě kniha
přináší nového. Jest to list Šternberkův ze dne 3. června 1820, kterým
se korespondence mezi oběma vůbec zahajuje, kratičký dopis téhož,
v němž ohlašuje svůj příjezd do Výmaru (ze dne 3. června 1877), ně
kolik listů rázu čistě soukromého (ze dne 9. července 1823, 25. listo
padu 1827 [lišt Augusta Goetha], ze dne 4. července 1830, ze dne
22. listopadu [soustrast nad úmrtím Goethova syna]. Otištěn jest také
list Dobrovského Goethovi (ze dne 14. ledna 1824), v němž děkuje za
’) Tak se opravuje mínění Krausovo (I. c. 125).
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zaslání rukopisu jenaiského (Antithesis Christi et Antichristi) a posílá
Goethovi popis svůj ze své Geschichte der böhmischen Sprache (1818,
str. 235—237), žádaje spolu o kopie některých vyobrazení.
Vysoce dojímavé jsou dva listy poslední: v jednom dává kancléř
Müller Šternberkovi zprávu o Goethově pohřbu (ze dne 22. března 1832),
a v listě ze dne 9. dubna 1832 Šternberk dává výraz vlastnímu bolu
nad ztrátou vzácného přítele.
Jan Krejčí.
Friedrich Paulsen, Die deutschen Universitäten und das Universi
tätsstudium. Berlin 1902 (575 str.).
Nová kniha Paulsena, spisovatele známého díla »Geschichte des
gelehrten Unterrichts auf den deutschen Schulen und Universitäten vom
Ausgang des Mittelalters bis zur Gegenwart« (2. vydání ve 2 svazcích
r. 1896—-7) není zcela nová, její historický úvod sloužil již za úvod
při díle »Die deutschen Universitäten«, které r. 1893 vydáno bylo ve
2 svazcích společnou prací více spisovatelů pro výstavu v Chicagu.
Zde se vrací ne beze změn. Těžiště knihy spočívá však v následujících
kapitolách, které, pohlížejíce ovšem i potom často zpátky, pojednávají
o všech otázkách universit, jejich organisace, jejich cílů a požadavků
se týkajících. Jedná se tu přímo a zvláště o universitách německých, ale
tím také o rakouských, jim tak příbuzných; z knihy Paulsenovy ještě
lépe poznáváme, jak stejné nebo podobné jsou poměry tam i u nás.
Podepsanému by bylo snadno o knize referovati, mohl by skoro
vždy jen udati její obsah a připomenouti, že se s autorem jejím v pod
statě a často i v podrobnostech srovnává, mohl by také připomenouti,
že se o některých věcech sám podobně byl vyslovil. Než referát takový
by právě proto namnoze nebyl než výtahem z knihy, která zasluhuje,
aby u nás v známost vešla celá — také studujícím. A proto stačí, když
na ni důrazně upozorníme. Také by takový referát překročil daleko
program našeho časopisu ’) Vybírám z hojného obsahu knihy jen jednu
věc, které jsem se dotkl v Č. Č. H. VII, 500, ve zprávě o pojednáních
v programech středních škol.
Paulsen chce, aby samostatná vědecká práce na gymnasiích t. j.
se strany jejich učitelů nepřestávala, obávaje se, že by tím utrpěla
také universita. Ale při tom nachází, že se poměry v posledních desíti
letích v té příčině zhoršily. »Von der Verwaltung wurde immer mehr
die Beamtenstellung des Lehrers, gegenüber der des freien Gelehrten,
zur Geltung gebracht.« Není třeba (praví Paulsen), aby všichni vydávali
učené práce, není to možné a nebylo by si toho ani přáti, ale aby
aspoň někteří samostatně vědecky pracovali, to je životní otázka pro
celý stav. Ale práce taková se stává pořád obtížnější, i věda sama vyžaduje
a ukládá čím dále tím více, ale také škola. Od správy vyučovací
*) Upozorňuji zvláště na odstavec (str. 324—329): Die Professoren und
die Politik.
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Paulsen žádá, aby učiteli neukládala tolik, že by se již nemohl dále ve
své védě vzdělávat, tím méně ovšem samostatně pracovat vědecky.
Jar. Goll.
♦

*

*

Věstník čes. akademie cis. Františka Josefa pro vědy, slovesnost
a umění. Roč. XI. č. 4-6. — Čís. 4: V. E. Mourek. Grundriss der germanischen Philologie, Obšírný referát o novém (2.) vydání známé knihy Herrmanna Paula; zevrubně jsou sledovány změny nového vydání. Pokračování
v č. 6. — F. Flajskans. Paběrky z rukopisů kapitulních. Uvedeny některé
nové kusy na př. Píseň o hrůzách dne soudného, Slovník biblický a další
spisy Husovy, zejmena nová sbírka kázání, řada kázání synodálních, z části
neznámých, a traktát »de matrimonio.« — Vád. Schulz. Zlomky dvou staro
českých biblí. Na deskách různých úředních register, chovaných v archivu
musejním, nalezeny tu a tam zlomky starých rukopisův. O něktěrých je tu
řeč, na př. o zlomku latinské kroniky o císaři Karlu Vel. z 1. pol. 14. stol.,
a zejmena o pergamenových listech ze dvou českých biblí z poč. a konce
téhož stol. — Čís. 5: Alois Musil. Kusejr Amra. Obšírná zpráva z místopisného díla o Arábii Petrejské. Zde přihlíženo jen k zámkům položeným vý
chodně od poutnické cesty do Mekky. (Upraveno z originálu ve vídens.
Sitzungsberichte). -- Čís. 6: K Flajšhans. K literární činnosti M. Jana Husi.
Pokračování prací z Věstníků 1900 a 1901; obsahuje zprávy o novém, úpl
nějším exempláři »Themata sermonům« a o traktátu proti Rokycanským asi
z doby po vydání papežské klatby na Husa. Oba kusy jsou z kapit. archivu
na Hradčanech — Isid. Zahradník. Prvotisky knihovny Strahovské. Seznam
dle autorů podle výsledku dosavadního katalogisování knihovny (dosud
1025 čísel). Bohemica otištěna zvlášť. Na konci připojeny některé zajímavější
záznamy v prvotiscích, na př. vlastnoruční zápis Balbínův s podpisem
Boleslaus Balbinus S. J.
Sborník věd právních a státních. Ročník II. Ses. 3 a 4. Ročník III.
(1902) sešit 1. V obou sešitech 2. ročníku najdeme větší i menší referáty
a hojnou hlídku rozličných časopisů historických, právních atd. Z větších
referátů zaznamenáváme tyto: (v sešitě 3.) Jos. Redlich. Englische Lokalverwaltung (srovn. Č. Č. H. VII. 387; na základě téže knihy přináší delší po
jednání Jos. Buzeka Przeglad Polski 1902); (v sešitě 4.) Feodor ZigeZ. Lectures on Slavonic Law. London 1902 (Jos. Kalousek; jsou to přednášky,
které Zigel, professor varšavský, jejž nacházíme také mezi přispěvateli
Pamätníka Palackého 1898, měl v Oxfordě); G. Friedrich O zakládací listině
kapituly Litoměřické (polemika s Ad. Krejčíkem, referent J. Demel se při
dává k Friedrichovi); Archiv Český XIX. (Jos. Kalousek); Frant. Kameniček^
Zemské sněmy a sjezdy moravské I —II. (J. Teige); Alfred Fischer Das osterr.
Sprachenrecht u. Materialien zur Sprachenfrage in Oesterreich. — Z referátů
v 1. sešitě III. ročníku: Fr. Pastrnek. Dějiny slovanských apoštolů Cyrilla
a Methoda (Referentu Hendrichovi jde hlavně o to, aby ukázal, že >oba apoštolé
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v celém působení svém byli v úzkém svazku se stolicí římskou«. Ve výkladu
této věty jde pak referent velmi daleko. Je pravdou, že rozkol — dodejme
plný — nastal »formálně« teprv uprostřed 11. století, že připravován byl
již za té doby, totiž za Fotia, avšak zde musíme jiti ještě dále nazpět. Cír
kevní rozkol mezi západem a východem připravuje se již ode dávna, lze říci
již v době předkřesťanské. Proto také, pokud můžeme předvídat! a smíme
předpovídat!, neočekávejme zacelení této roztržky ani od »idey cyrillomethodějské« ani od žádné jiné, kteréžto naděje ostatek referent sám také ne*
chová. Polemika referentova by byla zde potřebná jen proti těm, kdo by již
do 9. století kladli úplný rozkol. Že velká část poloostrova Balkánského a ze
jména Macedonie náležely prvotně k patriarchátu římskému, je věc vůbec
známá; referent přináší o tom doklady od konce 7. století nazpět, kterých
ani třeba nebylo, nejde však od konce 7. dále do 8. století, do doby ikonoklasmu, kdy císař Lev Isaurický Východní Illyrikum Římu odňal a postavil
pod Carihrad; pro rozkol je toto století důležitější než doba Fotia a Michala
Cerularia. Aby vysvětlil, jak je možno, že jeden papež schválil slovanskou
bohoslužbu a druhý zavrhl, utíká se referent přece zase k romantickým hypothesám Lapôtrovým (Č. Č. H. III.), kterým Pastrnek sám ve své knize »ne
snadno věří«; bez nich by podle referenta musila tato záhada »uvaliti na pa
pežství břímě nesnesitelné«. Referent se mýlí; hypothesy Lapôtrovy by tohoto
břemene neodstranily; nanejvýš by jen vysvětlily, proč papež Štěpán Wichingovi »sedl na lep«.) — Mil. Stieber, K vývoji správy (Haněl; srovn. Č. Č. H.
Vílí. 111, 116). — H. Schreuer, Untersuchungen zur Geschichte der bohm.
Sagenzeit (srovn. Č. Č. H. VIII. str. 333; referent uvádí obsah a na konci
vyslovuje naději, že ani věda německá, ovšem střízlivější než pěstitelé její
v Čechách, nepřisvědčí). — Sněmy české I-X. (H. Kollman; vlastně autoreferát, protože referent patří k vydavatelům; vykládá se, v čem se publi
kace v pozdějších svazcích proti dřívějším změnila’. — Rud. Dvořák, Dějiny
Moravy (referent Jan Demel vykládá podrobněji, v čem se nesrovnává, co se
týče poměrů právních).
J. G.
Časopis Společnosti přátel starožitností českých v Praze. RoČ. IX.
Články: K. K Adámek, O hlineckých horách. Příspěvek národopisný. —
Th. Antl, Zápisy kláštera sv. Anny jinak Vavřince v Starém městě Pražském.
Registrum hlavní úroku z vinic i chmelnic, odvedených o Martině 1518
Ostatní jsou záznamy z konce 16. stol o změnách majetkových. Vesměs
z arch. Švarcenb. na Hradčanech. — Tycho Brahe. Z počátku podává Jan
Herain životopis Brahův; všímá si hlavně pobytu jeho v Praze, při tom
opravuje celou řadu mylných názorů; zejména dovozuje, žé někdejší dúm
Kurzův, kde Brahe působil a zemřel, nestál v místech nynějších Černínských
kasáren, jak hlásá i pamětní deska Brahovi zřízená, nýbrž v ulici Kanov
nické. V druhé části popsán Herainem a Jindř. Matiegkou nález a vyšetření
tělesných ostatků v chrámu Týnském. Článek provázen řadou vyobrazení.—
/. X. Jiřík, Bývalé zatímní průčelí chrámu sv. Vítského v Praze. (Se 2 obr.)
— Stan. Klima, Z pamětí města Zbraslavic u Kutné Hory. — Bedř. Knorre,
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Některé památky z Rakovnicka. — Jos. Košťál, Svátky velikonoční v po
dání prostonárodním. — Fr. Lipka, Archivní památky města Boskovic. První
něm listina až z konce 17. stol.; pak němčina rozhodně převládá. — Ferd.
Menšik^ Několik českých hesel symbolických. Hlavně z rodových knih v dvor,
knihovně. O rozšíření jazyka čes. zvláště u šlechty rakouské do jisté míry
svědčí okolnost, že v 16. stol, i cizí šlechta při této příležitosti češtiny uží·
vala. — Jos. Novák, Z památek jindřichohradeckých. Mimo jiné též repro
dukce podobizny Jana Kapistrana od augšp. malíře Tomana Burgmaira. —
Jos, Teige, Jan Táborský z Klokotské Hory a jeho zpráva o orloji Staro• městském. Zpráva jest tu poprvé otištěna. — Fr. Teply, Příspěvky rodo
pisné: Pechiové z Weitenfeldu. — Vitézsl. Veselý, Čertousy a Horní Počer
nice. Ukázky z materiálu, sebraného dotazníky společnosti po jmenech
pomístných. — J. V. Želízko, Náhrobky z Volyně.
Časopis Společnosti přátel starožitností čes. v Praze. Roč. X. č. 1.
a 2. — Ludv. Šnajdr, Jak dělí Montelius nejstarší dobu bronzovou. —
K, V Adámek, Úřední zákazy obyčejů a zvyků lidových. — J. V. Šimák,
Paměti Vodňanských z Uračova. Druhá část zápisků (počátek otištěn v Čas.
Čes. Mus. 1894), obsahující drobné záznamy o věcech pražs. i zemských. —
A. B Černý, Karlův kamenný most v Praze z r. 1716. Jedná vlastně o knížce
knihtiskaře Kamenického z r. 1716, odkud také reprodukovány obrázky. Že
první most pražský vystavěl Mnata r 795 — vzato z Hammerschmida a tedy
prostřednictvím jeho z Hájka! — Vrat. Votrubec, Poznámky o kostele
sv. Vavřince ve Vys. Mýtě. Drobná upozornění k popisu kostela v Soupise
památek polit, okresu vysokomýtského. — Jos. Košťál, Nemoci oční v po
dání prostonárodním. — Th. Antl, Plenění města Stříbra Švédy r. 1645. —
H. Gross, Z archivu Krumlovského. (Inventář hradu Helfenburku z r. 1452.
Kšaft jihočes. zemana Jana, řečeného Němce z Kovářovic z r. 1462.) —
Jos. Teige, Příspěvky k dějinám Čáslavě a okolí v letech 1519 — 1540. Zprávy
z register komorního soudu, chovaných v arch, musea kr. Čes. — Ant. Masáky
Znaky české šlechty: z Harasova, Hrušovští z Hrušová, Lipovští z Lipovice.
Časopis moravského musea zemského. Roč. II. 1902 č. 1. a 2. Červinka J. L., Tři nálezy mincí (ze XIII. stol.) na západní Moravě (ve Staré
Říši r. 1888, v Markvarticích r. 1891, v Strmilově r. 1898); Lipka F., Zá
mecké brány v okolí města Boskovic. Příspěvek k mor. epigrafice; Schram V
Naše budova musejní. Příspěvek k dějinám biskupskéhQ dvora v* Brně;.
Novák J. V, Česká bibliografie J. A. Komenského (pokrač. z roč. L). —
Lepař Z., Populace a vzrůst měst a městců na Moravě v posledním století
(s 16 tabulkami a 4 mapkami). — Zpráva o archeologických výzkumech
konservátora J. L·. Červinky za rok 1901. — Zprávy o moravských museích.
Časopis vlastenského spolku musejního v Olomouci XIX. 1902. —
Červinka J. L., Kostrový hrob u Slavkova a gallské starožitnosti na Moravě;
Želízko J. K, Diluvialní člověk u Krapiny v Chorvatsku; Červinka J. L>
Moravské brakteaty (XIII. stol.); Knies Jan, O některých předhistorických
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hradištích na Moravě; Kučera 7., Zprávy o předhistorických nálezech v okolí
Uh. Brodu; Remeš Μ., Propast hranická (soupis starších zpráv a pověstí
O ní); Bartocha J., Jan Kollár (řeč na osl. 50letého výročí smrti Kollárovy).

Sborník české společnosti zeměvědné, ročník VIII. (1901—1902). —
A Klement, Damašek. — B. Horák, Černá Hora. (Pokračování a dokončení.) —
Ve »Zprávách« J. Cvrček z archivu Ochranovského otiskuje úvod zprávy
Melanchthonovy o smrti bratrského studenta Pavla Skály z Třebíče ve Wittenberce (1558). kde se zajímavě jeví tehdejší názory o Čechách a Moravě. —
Tamtéž obšírně je referováno o VIL všeobecném sjezdu zeměvědném a také
ovšem o jeho odboru pro historický zeměpis; přednášky týkaly se zejména
dějin kartografie, obecnější thema obral si prof. S. Günther z Mnichova,
který přednášel o vlivu humanismu na vývoj zeměpisné vědy; Berlínský
professor V. Sieglin pojednal o objevných dějinách Anglie ve starověku.
V oddíle pro methodiku Berlínský docent K. Kretzchmer přednášel o stycích
geografie a dějepisu, o čemž se rozpředla živá debatta.
Osvěta. Roč. XXXII. (1902). — Z první polovice tohoto ročníku vytý
káme referáty: o Kalouskově Obraně sv. Václava (Konst. Jireček), Nejedlého
Pramenech k synodám strany Pražské a Táborské 1441—1444 (V. Flajšhans)
a o publikaci Lectures on Slawonic Law, sbírce oxfordských přednášek
varšavského professora Zigela o právu slovanském (V. E. Mourek). V č. 2,
stručný nekrolog zesnulého archiváře moravského Vine. Brandla z péra
Jos. Kalouska. — V druhém polo etí: Z. Winter, Pražští měšťané čeští a ně
mečtí v 14. věku. Na základě seznamu staroměstských měšťanů v Liber vetus
tissimus 1324—1393 sleduje spis, pohyb českého měšťanstva na St. Městě.
Z dat takto nabytých konstatuje zápas obou národností, který se od doby
Karlovy stupňuje, z počátku na prospěch Němcův, až pak se rázem obrátil
proti nim. R. 1424, kdy počínají po dlouhé přestávce další archivní záznamy,
jest již obraz úplně změněn. Zároveň Winter dovozuje, že i v bouřlivých
dobách husitských kvetla na St. Městě řemesla. — Referáty: Pastrnkovy
Dějiny slovanských apoštolů Cyrilla a Methoda, Niederlovy Slovanské staro
žitnosti (Konst. Jireček) a Krausova Stará historie česká v něm. literatuře
(F. V. Vykoukal).

Česká Revue V. (1901—1902). —
Adámek, Osip Maksimovič Bo
djanskij a Čechy. Článek, zabývající se pobytem ruského slavisty v Čechách
r. 1837-1842, nedávno vyšlou knihou Francevovou dostává vlastní široké
pozadí; Adámek jde do větších podrobností, omezuje se však jen na vnější
fakta. — 7. Vrchlicky, Carducci a Lorm. — F. Groh, Co nám vypravují řecké
nápisy? Groh otiskuje tu přednášku, kterou 11. pros. 1901 měl v cyklu
přednášek pořádaných Spolkem pro podporování posluchačů filosofie. Práce
ukazuje, jak cenným materiálem jsou nápisy k hlubšímu poznání politických
i kulturních dějin řeckých. — Z. Winter, Nová dráha vodní v XVII. věku.
Vypravuje o jednání vlády císaře Matiáše s pražskými »nákladníky p.va va
ření« o úpravě Padrčkého potoka k dovozu dříví ze Zbirovska do Prahy
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(r 1613). Pro nechuť »nákladníků« k útratám s podniku sešlo. — A*. Marian,
Z národnostních bojů na Poznaňsku. Spisovatel historicky vykládá, jaká
byla politika poznaňských Poláků naproti Prusku od dob rozdělení do
r. 1848. — /. Sekanina, N. Hugo. Jubilejní črta. — í. Řadič, L dějin
finančního vyrovnání mezi Chorvatskem a Uhrami (od r. 1868; na základě
spisu F. Vrbaniče, Nagoda financijalna izmedju Hrvatske i Ugarske« z r. 1897). —
7. Guth. Upsala. — F Sekanina, Calderonovo národní drama španělské. —
Novinkou tohoto ročníku »České Revue« byl stálý »přehled historický«;
z referátů a prací v něm uveřejněných uvádíme nekrolog A. Lenze z péra
J. Pekaře, Jeřábkovu odmítavou recensi díla A. Schuberta »UrkundenRegesten aus den ehemaligen Archiven der von Kaiser Josef II. aufgehobenen
Klöster Böhmens« (sr. ČČH. VIII. 82), K. Krofty referát o Kalouskově
»Obraně knížete Václava Svatého« (sr. t 70), téhož souborný posudek nových
německých prací o době husitské (Lippert, Bachmann a Binder) a o H. Hru
bého »Českých postihách«; J. Folprecht referoval o Légerové »La mytho
logie slave«, J. Glücklich o Tobolkově »Slovanském Sjezdu v Praze r. 1848«
a o Drtinově knize »Myšlenkový vývoj evropského lidstva« ; kromě toho
uvádíme ještě referát K. Dvořáka o spise A. Krause »Stará historie česká
v německé literatuře« a stručný přehled dějepisné literatury ruské v r. 1901
od B. Prusíka. Obšírnější články v »historickém přehledu« uveřejnil 7- Ka
rásek o sv. Cyrillovi a Methodějovi a o osudech slovanské bohoslužby
v Čechách na základě díla Jagičova »Zur Entstehungsgeschichte der Kirchen
slavischen Sprache« a o stycích česko-rakousko-ruských — rázu veskrze re
ferujícího.

Naše Doba IX. (1901—1902). — F. Žilka, T. vývtiyt a výsledků moderní
vědy bohoslovecké. Redakce »Naší Doby« získala dva články, které mají
za úkol poučiti českou veřejnost o nynějším stavu bohoslovecké vědy pro
testantské i katolické. Referující přehled Zilkův o vývoji a výsledcích theo
logie protestantské je pracován pečlivě, ale látka je příliš rozsáhlá a příliš
bohatá obsahem, aby mohla být dostatečně pojata v úzký rámec pře
hledu Nicméně první informace i přes to poskytuje práce Žilková pěkně
a spolehlivě. Článek z větší části obírá se historickými otázkami, které
se kladou protestantské theologii německé. — Nejmenovaný kněz kato
lický referuje o vývoji a výsledcích moderní vědy katolické. Jak při
vozeno, historický ráz zde ustupuje do pozadí. Spisovatel také neovládá
sám dosti své látky a pracuje hlavně na základě známého časopisu »Theo
logische Quartalschrift«. — K těmto dvěma studiím druží se rozprava
A. A. Zaruckého, Přehled vývoje náboženských dějin ruských. Spisovatel
vychází od vzniku a vývoje raskola, popisuje sekty na ruské půdě a na
konec podává obecnou karakteristiku pravoslavné církve; zvláště zajímavá
je kapitola o poměru jejím k písemnictví a vůbec k umění. — O, Wagner,
Sociální] poesie Freiligrathova a její český oh'as. Wagner ukazuje na Freiligrathovu báseň »Von unten auf« jakožto na vzor jedné z nejstarších so
ciálních básní českých »V poledne« Rudolfa Mayera. — Kč.t Ruskin sociolog —
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Hofman L., Max Lenz. Vzpomínka z Berlínské university (zajímavý essay
o moderním pruském historikovi) — Zd. K Tobolka, Rakouské právo jazy
kové Tobolka obšírně referuje o publikaci A. Fischela »Das Oesterreichische
Sprachenrecht« (viz ČČH. VIII. 245). — V přehledu literárním přinesla >Naše
Doba« Glucklichův »Rozhled po historické literatuře za rok 1899 1900.«
Z referátů uvádíme Jakubcův o »Slovanských Starožitnostech« L. Niederle,
Vlčkovo ohlášení druhého dílu »Dějin české literatury«, Pastrnkův autoreferát
o »Dějinách slovanských apoštolů Cyrilla a Methoda« a Tobclkovu recensi
knihy E. Guglie »Friedrich von Gentz«. — I letošního roku byla připojena
k »Naší Době« zvláštní příloha, cenné Filonovy »Dějiny anglické literatury«
v překladu V. Tille. Dílo začíná dobou keltskou a v prvním, dosud vytištěném
svazku došlo do počátků 18. století.

Slovanský Přehled roč. IV., č. 5. —10., ročn. V., 1.—3. (1902). —
Z článku dlužno vytknouti tyto: K. Kolman. Vasilij Andrejevič ZukovskiJ
(Stručný přehled a ocenění literární činnosti vynikajícího ruského romantika
z poč. 19. stol., jemuž připadl úkol prostředkovat! mezi Ruskem a Evropou,
a jenž měl veliký vliv na rozvoj ruské společnosti). — V Prach, Glěb Ivanovič Uspenskij. (Literární črta na základě vlastního studia.) — Ilesičv
Vzájemnost českoslovinská v minulosti. (Sebrání zajímavých podrobností,
o slovanském vědomí u Slovinců; ostatek práce nepodává to, co titul její
slibuje, až na to, že se dotýká korrespondence českých slavistů se slovin
skými, hl. Kopitara s Dobrovským). — Dr. Z. Daszynska-Golinska, Dvacet
let polské literatury (t. j. belletristické; pěkný přehled hledící zachytiti hlavní
proudy a jejich evoluci dle chváleného spisu Feldmanova Pišmiennictwo
polskie ostatních lat dwudziestu, Lwów 1902). — J. Karásek, Několik slov
o Makedonii a Makedonských Slovanech. (Poznámky a úvahy o literatuře
otázky makedonské i o národnostních poměrech v Makedonii). — Brolis,
Hilferding a litevská abeceda. (Hilferding nepropagoval vnucování azbuky
Litevcům, naopak byl pro zachování jejich národní volnosti.)
Obzor literární a umělecký, ročník IV. (1901- 1902). — Borecký J.,
Viktor Hugo. — Byk Viktor, Grabbe. — Hrubý J., Nikolaj Vasiljevič Gogol.—
Kampér J., Josef Jiří Kolár. Studie obšírná a definitivně shrnující literární
bilanci Kolárovu v našem vývoji v 2. polovici 19. st. — Vlček % Z literár
ního Slovenska předbřeznového. Vlček podává tu jako ukázku z dalších
prací o »Dějinách české literatury« karakteristiku almanachu studentské
Jednoty Prešpurské (»Plody sboru učenců řeči českoslovanské prešpurského«
z r 1836) a Kuzmányho »Hronky« z let 1836—1839 a »Jitřenky, čili výbor
nějších prací učenců Česko-Slovenských Levočských« z r. 1840; spolu po
jednává o vůdcích slovenského studentstva v Prešpurku, B. P. Červenákovi
a T. M. Hurbanovi z rozhraní 30tých a 40tých let 19. století. — Kromě
článků samostatných »Obzor« otiskl zlomky z korrespondence J. Zeyera
a L. Stroupežnického a přináší rozbor velmi zajímavé rukopisné pozůstalosti
G. Pflegra-Moravského (od K. Veleminského). — Z referátů uvádíme Dra
Krejčího posudek o Drtinově »Myšlenkovém vývoji evropského lidstva«»
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Strejčkův o Krausově »Staré historii
perův o druhém díle Vlčkových »Dějin
kládala redakce »Českou Bibliografii«,
litovat, že se zánikem »Obzoru« zajde
vřená) »Česká Bibliografie«.

české v německé literatuře« a Kamčeské literatury«. — Jako přílohu při
kterou sestavoval Zd. V. Tobolka. Je
i tato (na konci ročníku ještě neuza

Zvon. Ročník II. — Z článků: Adolf Heyduk, Kdo byl spisovatelem ná
hrobních nápisů českých .literátů a vynikajících osobností okolo let šede
sátých (tyto epitafy kolovaly rukopisně a bylo známo, že je složil Bedřich
.Peška; vydavatel v příloze Času r. 1899 spisovatele již neznal; svědectvím
Heydukovým se Peškovo autorství úplně zjišťuje). — Ot. Sklenářová· Malá,
Vzpomínka na dva mrtvé přátele (Jan Neruda a Jos. Barák). — Zikmund
Winter, Nekultúrni list historie kulturní (jaké byly obvyklé nadávky v 16. st„
jak povstaly a jak se trestaly).

Věstník českých professorů, ročník IX. (1901—1902) — 7. Kabelik,
Jan Neruda. — V. J. Dušek, O nejstarších částech města Athen kromě
Akropole. — 7 Vlach, O vyučování dějepisném na škole střední. Vlach
podává obšírný obsah spisu N. Karějeva »O vyučování historie na Škole
střední«; stať není dosud ukončena. — Číslo 5. »Věstníku« je celé věnováno
VIII. sjezdu českého professorstva středoškolského; v odboru pro dějepis
a zeměpis nedošlo k slíbené odborné přednášce prof. Peroutky, a tak bylo
jednáno jen o pomůckách k výkladům z výtvarného umění na školách středních
(ref. prof. B. Mach).

Mittheilungen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung
XXIII (1902) sešit 4. — Kamil Krofta, Zur Geschichte der husitischen Be
wegung. Drei Bullen Papst Johanns XXIII. aus dem Jahre 1414 (tyto tři bully
platí Janu Litomyšlskému; v první se biskup zplnomocňuje, aby zakročil proti
Husovi a jeho přívržencům — vlastně měl zakročit proti vlažnému arcib. Kon
rádovi, proti administrátoru Olomouckému Václavu Králíkovi z Buřenic,
v druhé a třetí, aby vyhlásil církevní tresty proti Klatovským a Žateckým.
Klatovští totiž kněze utopili, Žatečtí též a k tomu ještě jiného klerika upálili.
Bully ty dobře osvětlují tehdejší poměry, jak to v úvodě podrobněji vyloženo;
nejspíše neběží zde o pouhé násilí proti osobám duchovním, jako spíše o to, že
v městech duchovním osobám od vrchností duchovních odsouzeným přidány
ku pokutám tresty, které platily pro osoby světské). — V tomto sešitě uve
řejnil Ferd. Tadra nejdelší (13 str.) z dosavadních recensí Schubertovy ne
šťastné publikace »Urkunden-Regesten«, ze které její chatrnost zvláště pře
svědčivě vychází na jevo.
Zeitschrift des Mährischen Landes-Museum. Svazek I. (1901). — A.
Rzehak, Ein merkwürdiger Votivgefäss (v nové době nalezená při přestavbě
v základech domu; s illustrací). — H. Welzl, Brünn am Ausgange des Mittel
alters (topografická studie na základě rukopisných pramenů městského ar
chivu: jména čtvrtí, náměstí a ulic, počet domů, jak se rozdělily hromadně
po městě živnosti a obchod, jména majitelů domů v jedné části města roku
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1477 a r. 1508, měšťané přistěhovalí, předměstí). — A. Franz, Mährische
Zunfttruhen. — A. Franz, Hausaltärlein. — Svazek II. (1902): B. Bretholz*
Der Bau des Brünner Rathhausthurmes im J. 1577 (s illustrací). — IV. Schram,
Regesten zu 12 mährischen Testamenten des 18. Jahrh. — /L Welzl, Brünn
im 14. Jahrh. (udává se počet domů v městě na 500, tolikéž v předměstích mimo
zdi městské, počet obyvatelstva v městě i předměstích by mohl se páčiti na
15.000; následují podobná data jako v článku prvního svazku; jména mě
šťanů podle jich povolání vypočtených v alfabetickém pořádku od advokátů a
apothékářů začínaje; křtící jména užívaná od obyvatelstva městského rovněž
alfabeticky a pod. O národnosti obyvatelstva, pokud by bylo lze souditi
podle jmen, se tu nepojednává).
Jahrbuch der Gesellschaft für die Geschichte des Protestantismus in
Oesterreich. Ročník XXIII. (1902). Z obsahu vyjímáme: Dr. V. Bibl, Das
österreichische Reformationsedict vom Jahre 1578. Spisovatel dokazuje, že
edikt ten, jímž nařizuje se odstranění protestantských duchovních ze všech
doínorakouských zeměpanských měst, a jenž se považoval za první proti
reformační čin císaře Rudolfa II., jest pozdější smyšlenkou, a dokazuje ne
spolehlivost příslušných zpráv v Khevenhůllerových »Annales Ferdinande!«. —
Jos. Pindor, Die protestantische Litteratur der Südslaven im XVI. Jahr
hundert (probírá se tu spisovatelská a vydavatelská činnost Truberova, avšak
jen per enumerationem, nikoliv kriticky). — C. J. Bauer, Das Evangelium
in und um Pilsen (líčí se tu hlavně krátká episoda 1619—1621 vítézství prote
stantismu v Plzni za českého povstání a založení nového sboru evangelického
roku 1862). — J. Loserth, Nachträge zu den Acten und Correspondenzen zur
Geschichte der Gegenreformation unter Erzherzog Karl II. — Scheuffler, Der
Zug der österreichischen Geistlichen nach und aus Sachsen. Fortsetzung,
(Toto pokračování má ukázati, že ona místa v Rakousku, zejména v sev.
Čechách, kde dnes šíří se protikatolické hnutí, podporováno jsouc hlavně ze
Saska, také v XVI. stol, byla se saskými protestanty v čilém spojení a mnohé
duchovní odtamtud povolávala.) — Na konci připojena jest bibliografie pu
blikací týkajících se protestantismu v Rakousku, jež vyšly během r. 1901.

Izvěstija otdělenija russkago jazyka i slovesnosti imperatorskoj akademiji nauk 1902 přinášejí referát K A. Franceva o Kalouskové knize Obrana
knížete Václava Svatého. Je to z valné části pouhá parafrase těch partií knihy
Kalouskovy, které by mohly Rusy zajímati. Kapitola o legendách svato
václavských je skoro celá přeložena, referent tu však připojuje dosti po
drobné vypsání polemiky, již měl Vostokov s Russovem a j. o původ a význam
legendy od něho nalezené. Zvláštní pozornost je věnována referentem výkladu
motivu, jež vedly k zavraždění sv. Ludmily a sv. Václava. Kalousek obě vraždy
vykládá z vládychtivosti Drahomířiny a Boleslavovy. Pokud se prvé vraždy týče,
souhlasí s ním Francev úplně, ale při výkladu vraždy Václavovy táže se, nepůsobila-li snad přece vedle pohnutek sobeckých také náboženská různost
obou bratří. Nemyslí při tom na rozpor mezi pohanstvím a křesťanstvím,
•nýbrž na rozpor mezi obřadem českoslovanským a latinským. Uvádí mínění
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Vostokova a Bodjanského, že Drahomíra byla vyznání řeckoslovanského^
i domněnku Šafaříkovu (dochovanou toliko v rukopisných jeho poznámkách)>
že snad Ludmila, Drahomíra i Václav byli přívrženci strany cyrillské, Boleslav
strany latinské. Francev sám kloní se patrně k tomuto mínění Šafaříkovu.
Hledá pro ně oporu ve zprávě Vostokovské legendy, že hned po zavraždění
Václavově také kněží byli oloupeni a ze země vyhnáni a k modlitbám nad
mrtvolou Václavovou že Boleslav povolal kněze jiného, jménem Pavla. Francev
myslí, že oni vypuzení kněži byli vyznání řeckoslovanského a kněz Pavel že
byl vyznání latinského. Vyslovuje také domněnku, že smír Václavův s Draho
mírou po zavraždění sv. Ludmily souvisí s obratem v duši Václavově: Václav
stal se tehdy otevřeným stranníkem vyznání řeckoslovanského. Ale právě tím>
vzbudil prý proti sobě nenávist bratra Boleslava, který horlil pro obřad la
tinský. Václav byl by tedy vlastně podstoupil mučennickou smrt jako obhájce
obřadu řeckoslovanského proti obřadu latinskému . . . Netřeba snad podo
týkat!, že takovéto domněnky, jejichž jediným pramenem je fantasie jejich
původců, jsou pro vědu zcela bezcenný.
K. Kr.

ZVRkNN.
V minulém ročníku (str. 369) podali jsme zprávu o důležitém nálezu*
Jagicove hlaholského textu slovanské legendy o sv. Václavovi v kodexu
lublaňském. Od té doby podařilo se Jagičovi nalézti druhý text hlaholský
téže legendy a to v hlaholském breviáři z r. 1379 v knihovně propagandy
v Římě. Jagič otiskuje zajímavý nález svůj v 1. čísle Archivu für slavische
Philologie, v pojednání ->Analecta romana^ uváděje v závorkách varianty
z textu lublaňského a upozorňuje v zajímavém výkladu úvodním na význam
nového textu. (Srv. i Pekař, Nejstarší kronika česká, 97, pozn.).
Rud, Dvořáka Dějin Moravy, vycházejících jako část Vlastivědy mo
ravské, vydána kniha čtvrtá: Od míru westfálského až po smrt Leopolda II.
(1648—1792).

Dissertace Rudolfa Bernhardta s titulem dosti těžkopádným Die Inan
spruchnahme des deutschen Reiches durch die Husitenfrage in den Jahren 1419
bis i423 (Halle 1901, 69 str.) by snad ani nebyla vyšla, kdyby se v Německu
dissertace nemusiiy vydávati tiskem. Hlavním jejím pramenem jsou Sněmy
rReichtags-Akten) jako mnohých jiných. Že nepřináší nic nového, co by již
prameny neobsahovaly, to samo sebou by ovšem nemohlo býti výtkou; ale
to vše bylo již z pramenu vybráno od jiných, namnoze již od Bezolda před
vydáním Sněmů Ostatek vystupuje práce tato beze všech praetensí i tam, kde
autor v některých maličkostech své předchůdce opravuje.

V archivu Českém bylo počato s tiskem Korrespondence Karla st.
z Žerotína, na jejíž vydání povolena byla zemským výborem král. Českého-
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značná mimořádná subvence. Pramenem jsou hlavně koncepty, jež Žerotín
většinou vlastní rukou zapisoval do zvláštních knih. Dosud byly mimo Brandlovo vydání Žerotínových listu česky psaných a celkem méně důležitých
uveřejněny toliko některé ukázky Žerotínovy korrespondence (Monse, Chlu
mecký). Na korrespondenci Žerotínově založeno jest až skoro jednostranně
známé dílo Chlumeckého o Žerotínovi, jinak velmi cenné a záslužné Chlu
mecký také vydal ve zvláštním svazku příloh k tomuto svému dílu značný
počet listu Žerotínových, ale způsobem velmi nedostatečným; zvláště některé
důležité latinské listy Zerotínovy jsou ve vydání Chlumeckého zcela nesroz
umitelné. Vysvětluje se to obtížemi, které působí čtení konceptů Že
rotínových, psaných písmem neobyčejně drobným a nadmíru těžko čitelným,
obtíže, které při takové spoustě materiálu jednotlivci nebylo by možno
překonati. Jen několikaletým úsilím ústavu jako jest archiv zemský
bylo lze provésti práci takového rozsahu a obtížnosti. Celá korrespondence
Žerotínova má vyplniti šest silných svazků Archivu Českého. Budou tu vy
dány hlavně listy psané jazykem latinským, italským, francouzským a ně
meckým (těchto je nejméně). Pro poznání styků Žerotínových s předáky
protestantskými v Německu, Švýcařích, Francii a Anglii bude tu podán
bohatý materiál. Politicky nejdůležitější je korrespondence s náčelníky prote
stantskými stavů českých, rakouských i uherských (Budovec, bratří Stahrembergové, Tschernembl, Illéšházy, Thurzo). Úplným vydáním veškeré korre
spondence Žerotínovy teprve bude zjednána možnost revidovati práci
Chlumeckého a zjistiti, pokud je správné jeho silně idealisující pojetí Žerotína, které v historické literatuře po Chlumeckém stalo se bezmála dogmatem.
K. Kr.
Prof j. Kvačala vydal IL díl Korrespondence Jana Amosa Komenského
obsahující Listy Komenského a vrstevníků jeho. Zprávy o živote jeho ze sou
časných pramenů a Menši latinské spisky některé (Praha 1902). Publikace tato
jest 5. číslem sbírky Spisy Jana Amosa Komenského, kterou vydává III. třída
České Akademie pro vědy a t. d. Jako již I. tak i II. tento díl korrespondence
má za účel objasniti především styky Komenského s učeným světem. Při
tom lze pozorovati, že tyto styky Komenského sledovaly hlavně ten cíl, aby
vytvořila se jakási liga evang. na dosažení postreformace. Kvačala se domnívá,
>že tyto styky upraveny a upevněny byly nějakou tajnou organisací«, že
existoval v XVII. stol, nějaký »mezinárodní evangelický svaz«. Že vydavatel
neobmezuje se přísně jen na osobu Komenského, lze jen pochváliti. Z Úvodu
jest patrno, jak obsáhlou znalost archivů a bibliothek Kvačala během svého
bádání si zjednal — jest přirozeno, že nalezl mnoho, co Komenského se
přímo netýká, ale osvětluje značně pozadí, prostředí, ve kterém Komenský
žil, a to především stav Jednoty bratrské. Příští historik Jednoty najde
v publikacích Kvačalových mnoho velmi cenného materiálu. Sem náležejí
především listy Figulovy a jeho korrespondence s tehdejšími představiteli
hierarchie bratrské. Dlužno pochváliti, že jednotlivé listy jsou opatřeny do
brými regesty, podávajícími jejich obsah. Jak již v titule naznačeno, obsahuje
č. Č. H. IX.

g
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II. díl Korrespondence více nežli korrespondenci. Jsou to především vý
pisky, vztahující se k životu J. A. Komenského. Také v tomto oddíle najde
se více, nežli materiál k životopisu Komenského. To je na př. velmi cenný
a zajímavý Nápis v báni radniční věže Lešenské) pořízený od S. Speckla^
sekretáře Leszczyúskych) obsahující dějiny města Lcšna a rodu Leszczyóských;
jsou tu sneseny nejstarší zprávy o bratřích v Lešně, o jejich škole a prvních
duchovních. Jiný kus jest Seznam osob z Jednoty od Ludv. Geera podporo
vaných) sestavený Komenským. Zajímavo, že osoby tu jmenované, v Lešně
a jinde v Polsku bydlící mají jména nečeská, za to je plno jmen českých
mezi emigranty v Uhrách žijícími. Komenského přímo týká se zajímavá sva
tební smlouva jeho s Mandalenou Vizovskou čerpaná z Knihy zapisováni smluv
svatebních města Přerova a Druhá svatební smlouva Komenského (s Dorotou
Cyrillovou) z Knihy smluv svatebních m. Brandejsa. — Menší spisy Komen
ského, jež v téže publikaci Kvačala vydává, otiskují se buď ještě z rkpsů
nebo z velmi již řídkých a vzácných tisků. Jsou to spisky filosofické, di
daktické a publicistické. Do této kategorie náleží Sermo secretus Nathanis
ad Davidem) »jenž naléhavými slovy ukazuje mladému knížeti Zikmundovi
(Rákóczymu) před jeho zasnoubením s Jindřiškou Falckou vznešenost jeho
poslání jakožto Gedeona přemožených evangelíků.« Podobný ráz a účel má
spis Gentis felicitas, přeložený J. V. Novákem v »Světové knihovně«.
_____
J. B.

Pražská Venušina fontána od B. Wurzelbauera (v Praze 1902, 31 str., 4°)
je nadpis velmi pěkně vypravené monografie, kterou vydal K. Chytil o umě
leckém předmětu, zajímavém již svými osudy. Specialitou Normberského
kovolitce B. Wurzelbauera (f 1620), tvůrce známé »kašny ctností« v Normberce, byly fontány. Fontánu zhotovil také pro Prahu a sice pro Krištofa
z Lobkovic, nejvyššího hofmistra (f 1609), jenž měl dům se zahradou na
Hradčanech. V této zahradě nejspíše fontána kdysi stála; pokládala se však
za ztracenou, známa jsouc jen podle výkresu a popisu. Nyní víme, že se část
její, socha Venuše s Kupidem, dostala do Švédska, do sbírek královských,
později do sbírek soukromých. R. 1889 ji koupil pro Pražské umělecko
průmyslové museum kníže Jan z Lichtenštejna. Stejnou dobou darována
museu jiná ještě kresba celé fontány. Pomocí obou kreseb bylo lze Chytilovi
poznati, že dolejší mísa fontány, přenesené r. 1900 z Duchcova do Vald
štejnské zahrady Pražské — je druhá část fontány Wurzelbauerovy. Jsou
tedy obě části její v Praze, ale oddělené od sebe, každá na jiném místě. Je
to zajímavý — román fontány.
Jednomu z kostelů Brněnských se dostalo obšírné monografie, která vyšla
v bohaté úpravě typografické a s četnými illustracemi nákladem města
s titulem Die Pfarrkirche St. Jacob in Brunn von B. Bretholz. (V Brně 1901,
206 str., 4°). Práce spočívá na širších základech a má širší program. V po
předí nestojí tak stavba kostela, jako jeho význam pro město a městskou obec,
dějiny jeho patronátu se spory o toto právo, jakož i o hranice s farou Svato
petrskou — abychom aspoň někt ré kusy z hojného obsahu knihy vytkli.
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Netřeba ani připomínat!, že spisovatel užil vedle tištěných též pramenů ruko
pisných.

Paměti Armanda D' Hautpoul o jeho pobytu na «Dvoře Pražském« (srv.
Č.' Č. H. VIII. Souvenir du général Amand D’Hautpoul. Quatre mois á la
cour de Prague) jsou kniha dosti zajímavá. Rodina autorova nenáležela
k emigraci a zůstala za revoluce doma, ne sice bez nebezpečenství, ale přece
bez pohrom. Mladý Armand sloužil republice a potom Napoleonovi, s císařem
táhl do Ruska. Za restaurace stal se maršálkem a podřízeny mu také školy
vojenské. R. 1830 zůstal věren Karlu X. a šel potom za nové vlády do vý
služby. R. 1833 byl povolán do Prahy ke králi v exilu, aby řídil vychování
vnuka jeho, vévody Bordeauxského. Paměti jeho ukazují, že i tato emigrace
nic nezapomněla a ničemu se nenaučila. Armand byl těm, kdo tu rozhodovali
příliš liberálním a pobyt jeho na dvoře Pražském dlouho nepotrval. Nás by
však přece paměti markýzovy zajímaly hlavně z jiné příčiny, kdybychom tam
totiž našli více o Praze a pražském životě té doby. Nenajdeme mnoho, ale
něco přece. Než není to nic nového, nýbrž jen zase doklad, jak mocným
dojmem Praha působí na cizince. Armand D’Hautpoul přijel v noci, ubytoval
se na Malé Straně v Lázních a následujícího rána spěchal na Karlův most;
byl velice překvapen obrazem, jenž se mu objevil. Vltava zdála se mu
velkou řekou, ostrovy, ač bylo již v říjnu, pokryty byly ještě pěknou zelení.
Most se svými 16 oblouky, s velikými sochami na každém pilíři (třeba ne
byly všecky vkusné) poskytoval velkolepý obraz; na jedné straně Staré
Město, na druhé Hradčany se svým ohromným palácem. »Znal jsem (podo
týká) přední města v Evropě, a přece mne tento obraz překvapil, neb málo
které poskytuje obraz tak velikolepý a přece tak rozmanitý jako Praha
s prostřed mostu.« Nové není ani to, že Francouz nevěděl neb zapomněl, že ne
přijel do země zcela německé. Líče svou procházku Starým městem (na rynku
ještě stála ovšem kašna, která teprve mnohem později také zbytečně musila padnoutj a obávaje se, že zabloudil, přichystal si německou otázku po cestě. »Ale ne
vzpomněl jsem si (je n’avais pas pensé), že většina obyvatelstva v Čechách je pů
vodu slovanského a že lid mluví jazykem, jenž je mnohem bližší ruskému a
polskému než německému; první lidé, na které jsem se obrátil, mi odpověděli
po polsku (par de mots polonais), slovy, která jsem poznal a která znamenala:
nerozumím.« Konečně našel Němce, jenž mu ukázal cestu. Ale možno, že
nevadila tak němčina, jak ta němčina, kterou mluvil Francouz. Na jiných
místech se popisuje chrám sv. Víta a pobožnosti v něm konané. Lid zdál se
markýzovi býti pobožnější než ve Francii. »Ve Francii trvá mše déle, ale zde
jsou při ní z větší horlivosti a pobožnosti.« Paní markýzové, jež bydlela proti
věži, bylo o svátky neustálé zvonění dosti nepříjemné. — V denním pořádku
mladého vévody byly němčině věnovány v témdni 3 hodiny (v pondělí, ve
středu a v pátek od 1—2); na str. 183 čteme jméno učitele: »Son maitre
ďallemand, M. Polowsni, était un habitant distingué de la ville de Prague.«
My víme, že to byl — Palacký«.
8*
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Katalogisováni rukopisů Klementinských^ jež v květnu r, 1897 počal a
od té doby provádí kustos c. k. universitní bibliothéky Jos. Truhlář, průběhem
minulého roku dospelo k důležité metě, k zakončení totiž popisu rukopisů
latinských, nejčetnější to části sbírky Klementinské. Z oddělení toho popsáno
bylo do konce roku 1901 kodexů 2229, k nim přistupuje loni nově po
psaných 497 (a to 472 Klementinských a 25 kodexů latinských, Jež nachá
zejí se v tak zvané bibliothece Kinské), tak že úhrnný počet všech ko
dexů posud zkatalogisovaných obnáší 2726, kterýžto počet zároveň jest
počtem všech latinských rukopisů, jež v Klementině v oddělení rukopisném
se přechovávají. Ježto kustos Truhlář byl slíbil, že do prázdnin roku 1903
s popisem latinských rukopisů bude hotov načisto, věnovati hodlá první
pololetí r. 1903 celkové revisi, nutným opravám a doplňkům práce z hrubá
vykonané, aby po prázdninách budoucích nový katalog odevzdán býti mohl
obecnému užívání, po případě i tisku, bude-li zatím o náklad a potřebné
síly redakční náležitě postaráno. — Bylo by si přáti, aby katalog rukopisů,
jako se děje jinde, byl vydán tiskem. Příklad ten, i co se týče složení no
vého katalogu i jeho vydání, by pak tím spíše působil zejména pro Museum
král. Českého a pro knihovnu kapituly, na rukopisy tak bohatou.

K. Kadlec vydal v Rozpravách České Akademie L třídy obsáhlý spis
Verböczyovo Iripartitum a soukromé právo uherské i chorvatské šlechty v nem
obsazené (Praha 1902). Verböczyovo Tripartitum mělo platnost zákonníku
v zemích koruny Uherské od počátku 16. století až do polovice století 19.
Poněvadž Maďaři ve svém kulturním a politickém rozvoji přejímali mnoho
od Slovanů, zvláště od Chorvatů, jest tudíž Tripartitum i důležitým pra
menem práva slovanského, a to především soukromého, jmenovitě pokud se
týče nemovitostí. Spisovatel věnuje v Úvode pozornost především otázce
přejímání slovanských živlů kulturních se strany Maďarů, vzniku společného
soukromého práva uhersko-chorvatského a poukazuje na důležitost srovná
vacího studia právních dějin uherských a slovanských. Spis sám rozdělen
jest na 2 části. V první pojednává se o vnější historii Tripartita, II. část
obsahuje soustavu soukromého práva uherské a chorvatské šlechty na základě
Tripartita.
Josef svobodný pán Helfert uveřejnil v III. ročníku časopisu »Kultur«
(seš. 1.—8.) opět vzpomínky na r. 1848/9 pod titulem: Erlebnisse und Erin
nerungen. Obsahují mnoho cenného, zvláště nás zajímá, co vypravuje o po
měru tvořícího se ministerstva Schwarzenberg-Stadionova k českým poslancům.
Jeho zprávy doplňují to, co uveřejnil Tomek v Pamětech (Č. Č. Μ. 1902 str. 102)
o vyjednávání Stadiónově s českými poslanci, aby některý z nich vstoupil
do nového ministerstva. Dovídáme se, že Stadion záhy od té myšlénky upustil,
pokládaje Čechy přece jen za »separatisty«. V tom ohledu je karakteristický
posudek Stadionův, pronesený k Helfertovi o Palackém na schůzi některých
poslanců v Olomouci, když český politik se tam »zmínil o právech koruny
české« — výrok: »vidíte, jak to myslí upřímně s Rakouskem« (str. 109).
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Dne 17. října 1902 zemřel v Štýrském Hradci, maje 68 let, professor
rakouských dějin Fr. X. Krones (rytíř z Marchlandu), rodilý Moravan z Uher
ského Ostrohu. Nejdůležitější a nejznámější jsou jeho velká díla: Handbuch
der Geschichte Oesterreichs. Mit besonderer Rücksicht auf Länder-, Völker
kunde und Culturgeschichte (jež vyšlo v čtyřech objemných svazcích s rej
stříkem v Berlíně 1876—79 a 1880 sq.) a Grundriss der oesterreichischen Ge·
schichte mit besonderer Rücksicht auf Quellen* und Literaturkunde (Vídeň 1882;
skoro 1000 stran). Jsou to díla ohromné píle, prvá, jež se pokusila ovlád
nout! a zmoci ku podivu různotvárný dějinný materiál rakouských národů
a zemí, s dosti stejnoměrnou péčí o všechny, jež chtěla informovat! dosta
tečně o odborné literatuře, o historické topografii, ethnologických poměrech
celé říše a při tom vyložiti dějinný vývoj těchto membra disiecta v orga
nický celek, podati »tiefere Auffassung« tohoto processu (tak zejména v »Handbuchu«;. Netřeba zvlášť ani vytýkati, že dílo s tak smělým programmem mu
silo zůstati v každém směru pokusem, tím více, že Krones náležel k těm,
kteří dovedou s velkou pílí snésti mnoho materiálu, nikoliv však ho vědecky
ovládnouti. Obě práce jsou nad to velmi nepřehledné. Hlavní cena jejich je
především v datech bibliografických. Kronesův »Grundriss« je stále hlavní
bibliografií rakouské historie i důležitou příručkou dějin rakouské historio
grafie. Krones rozuměl česky i maďarsky (byl také r. 1857—1861 profes
sorem na akademii v Košicích; 1862 habilitoval se v Št. Hradci) a mohl
v dostatečné míře všímati si i věcí a prací českých a uherských. Jiných
prací jeho je velký počet; poslední z větších (z r. 1897) je » Verfassung und
Verwaltung der Mark und des Herzogtums Steiermark*. Několik prací vě
noval i dějinám českým a moravským, stav se v poslední době horlivým
přispívatelem nově založeného německého časopisu historického své rodné
země (psal sem o Bertě z Lichtenštejna, roz. z Rožmberka a o pověsti
o »bílé paní«, o počátcích žďárského kláštera a letopisech žďárských [o tom
též v Arch, für oesterr. Gesch. 1898] a vydal tu nespracovaný materiál
k dějinám moravským z 15. st). Práce jeho o uherských dějinách náležejí
době Františka Rákoczyho U., Marie Terezie a Josefa II., několik spisů vě
noval dějinám rakouským v době válek napoleonských. V »Sammlung Göschen«
vydal ve dvou svazečcích r. 1900 malou příručku »Oesterr. Geschichte«, ale
obírající se skoro výhradně zeměmi alpskými.
7·

R. Schrödra velmi užívané a rozšířené dějiny právní: Lehrbuch der
Deutschen Rechtsgeschichte (srovn. Č. Č. H. V., str. 64) vyšly roku 1902 ve
čtvrtém revidovaném vydání.
V Paderbornu vyšla příručka církevních dějin slovanských krajů zalabských: Kreusch^ Kirchengeschichte der Wendenlande (1902). Jest to kompi
lace dosti přehledná, sahající až do nové doby. Stanovisko autorovo jest
katolické.
_

Právě vyšlým čtvrtým dílem jest dokončeno posmrtné dílo Jakuba Burck
hardta Griechische Kulturgeschichte (Č. Č. H. V., 20). V kruzích odborníků,
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hlavně philo- a archeologů nenalezlo pochvaly, pro historiky jest však již
osoba autorova dostatečným motivem, aby přes to věnovali knize pozornost.
Zvláště poslední díl přináší kus nejvlastnější tvorby Burckhardtovy; snaží se
podati synthesi vývoje řeckého člověka postupně od dob heroických až do
hellenismu.

Roku 1899 vyšel první svazek znamenitého díla * Geschichte Belgiens*
od professora Gentské university, Henri Pirenna\ nyní následoval svazek
druhý, věnovaný době 14. a 15. st. Přednosti, které prvnímu zjednaly rychlé
uznání, zůstaly také tomuto svazku; všude spočívá práce na pramenech,
vedle politické také kulturní a hospodářská historie uplatněna plně, účelné
členění látky ukazuje jasně vývoj pestrého a svérázného territoria. Hlavní
zájem věnován dvěma činitelům; mocným městům, na nichž hospodářský
rozkvět země byl založen a která v pozdním středověku dosáhla vrcholu
moci, a dále moci panovnické, hlavně rodu Burgundského, snažícího se spo
jití četná území nizozemská v jednotu. Vymřením rodu toho po meči (1477)
končí kniha. (Srov. Č. Č. H. VI. 93.)
Při oblibě, které se těší dějiny agrární, jistě bude vítána kniha o dě
jinách orby Geschichte der deutschen Landwirtschaf't (1902). Spisovatel její von
der Goltz je professorem a ředitelem hospodářské akademie při universitě
v Bonnu. První díl knihy sahá do konce 18. století.

Již v osmdesátých letech pojala Porýnská společnost dějezpytná plán,
uchystati vzornou edici dolnorýnských urbářů. K. Lamprecht, hlavní původce
myšlenky, vydal r. 1890 přehled zachovaného materiálu a řídil přípravné práce
pro vydání. Před nedávném vyšel první svazek edice pod názvem: * Rhei
nische Urbare. Sammlung von Urbaren u. anderen Quellen zur Rheinischen
Wirtschaftsgeschichte I. Die Urbare von St. Pantaleon in Köln, bearbeitet
von Hilliger (Bonn 1902).< Lamprecht uvádí svazek předmluvou, ve které ob
hajuje názor, že jest účelnější vydávati diplomatáře »institutionální«, vyčer
pávající listinné a urbariální fondy jednotlivých ústavů duchovních a světských,
než >territoriální< sbírky, jen dle geografických principů obmezené. Edice
drží se zásady této, podávajíc veškeré staré urbáře důležitého ústavu církev
ního v Kolíně, provázené řadou listin, k nim hledících, a užívajíc dějin klá
štera za základ uspořádání. Práci vydavatelské postaven tak vyšší cíl a po
žadavek, který ona dokonale splňuje, podávajíc vedle pečlivého diplomatického
otisku hlavního pramene také jeho věcný výklad. Nejbližší svazek přinese
urbáře kláštera Werden an der Ruhr.

Th. Knapp, známý historik agrární, sebral své cenné, v různých časo
pisech roztroušené články v souborném spise »Gesammelte Beiträge zur
Rechts- und Wirtschaftsgeschichte vornehmlich des deutschen Bauerstandes.«
Tübingen 1902.
V serii Vídenských »Staatswissenschaftliche Studien IV. 2«, vydávaných
Bernatzikem a Philippovichem vyšla knížečka L. v. Mises, Die Entwicklung
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des Gutsherrlich- bäuerlichen Verhältnisses in Galizien 1772 — 1848«. Jest to
práce ze semináře prof. Grünberga, známého spisem o českých poměrech
poddanských. Grünberg snaží se nápodobit! v Rakousku směr zahájený
v štrasburském semináři Knappově. Monografie Misesov’, upomínající v celém
rozvrhu na severoněmecké práce žáků Knappových, hledí ku poměrům pod
danským v Haliči v době od prvního dělení Polsky až do r. 1848; perioda
předchozí jest dotčena jen krátce v předmluvě, která poskytuje všeobecné
vylíčení selských poměrů malopolských v 18. st. Hlavní část věnována re
formám Josefínským a povstání r. 1846.
V časopise »Revue d* histoire modeme IV.< vydává prof. Ph. Sagnac
kritickou bibliografii hospodářských dějin Francie vletech 1683 — 1714, která
má býti první ukázkou větší práce podobné. Vedle tištěné literatury hledí
bibliografie také k nejdůležitějším sbírkám v archivech Pařížských a jest
i methodicky zajímava.
Stručný, ale poutavý přehled vývoje obchodu jihoněmeckého, který
také pro dějiny českého obchodu není bez zajímavosti, podal prof. Jindřich
Sieveking, známý svými studiemi o hospodářských dějinách Janova, v příloze
k Allg. Zeitung. 1902 253.-4. pod titulem »Die Handelsstellung Süddeutsch
lands im Mittelalter und Neuzeit.«

Kartely zamezující zaplavování trhu vzájemnou dohodou velikých vý
robců a trusty sbírající veliké kapitály k jednotné akci hospodářské nejsou
pouze moderní době vlastní. Ve stručném článku v Political Science Quartaly XVII. 3 ukazuje A. Sayous podobné zjevy z obchodního života v Hollandsku na počátku 17. st.
Dějiny lidového stavitelství německého poutají k sobě v posledních
letech zvláště pozornost umělců i starožitníků. Svaz spolků inženýrů a archi
tektů publikuje rozsáhlé dílo »Das Bauernhaus im Deutschen Reiche und seinen
Grenzgebieten«, se stanoviska germanistického probral pak látku Af. Heyne
ve větší knize »Das deutsche Wohnungswesen von den ältesten geschicht
lichen Zeiten bis zum 16. Jahrhundert« (Lipsko 1899). Ke knize té řadí se
práce Štětínského faráře
Stephani »Geschichte des ältesten deutschen
Wohnbaues und seiner Einrichtung I.« (Lipsko 1902), která chce shrnouti
veškeru látku pramennou pro dobu staršího středověku a dosahuje prvním
dílem až do doby Meroveovců.

Dne 11. září 1902 zemřel vynikající historik německého středověku
Arnošt Dümmler (nar. 2. ledna 1830 v Berlíně). Dissertace jeho z r. 1832
měla thema: De Arnulfo Francorum rege — a od té doby zůstal Dümmler
věren době karolinské. Sem náleží jeho hlavní dílo Geschichte des ostfrän
kischen Reichs 1862 sq., pak Jahrbücher Ottos des Grossen (1876), sem ná
leží jeho ^Piligrim von Passau und das Erzbistum Lorchs kde prokázány
pasovské padělky a konečně důležitá pro české dějiny malá práce z r. 1854
De Bohemiáe conditione Carolis imperantibus (788—928), jež zavdala podnět
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Tomkovi k apologii našich nejstarších dějin Od r. 1875 vedl oddělení Anti
quitates v Monumenta Germaniae, od r. 1888 byl centrálním řiditelem Mo
nument. O edicích jeho v Monumentech (v Epistolae a Antiquitates) praví
Rodenberg, že chybí jim trochu filologického lesku.

Námi již ohlášené polské vydání Dějin literatury polské Alex. Briicknera
(Č. Č. H. VII. 503) počalo vycházet v listopadu m. r. po sešitech.
Krakovská kommisse historická při Akademii Nauk rozvíjela v minulém
roce (1902) značnou činnost. Prof Piekosinski skončil IV. díl Kodeksu dyplomatycznego malopolskiego (1386—1450), načež s pomocí Dra Bujaka začne
pracovati na vydání dílu V. Co nejdříve vyjde IX. díl Archiwum komisyi
historycz.y jenž bude obsahovat! Akta odnosiace sie do stosunków handlowych
Polski z Wegrami 1354—1505^ jež k vydání připravil St. Kutrzeba. Prof.
Zakrzewski připravuje vydání zajímavého Dyaryusza Zjazdu protestantov
polskich w Radomiu 1591. Pro X. díl téhož Archiwum připravuje prof. Ulanowski materiály pro oekonomické a církevní dějiny biskupství Wloclawského a Plockého. Prof. Krzyzanowski připravuje velikou publikaci diploma
tickou t. Album paleograjczne, jenž bude obsahovat! faksimilia listin polských
z věku 12. a 13. Za tím účelem vykonal Krzyžanowski rozsáhlou cestu ba
datelskou po archivech Varšavských, Vilenských a Niešwiejských. Z poručení
komisse historiek; provádí W. Sobieski přípravná studia a práce k vydání
veliké publikace Archiwum Jana Zamoyskiego (velikého kancléře polského
a odpůrce rodu Habsburského), která má vycházeti nákladem majorátního
pána Mořice Zamoyského (ve Varšavě). Ředitelem této publikace jest prof.
Zakrzewski. Docent Petrohradské university IVit. Nowodworski má z poručení
kommisse vydati důležitý pramen Orzelskiego Dzieje Bezkrólewia 1572—1576,
který i pro české dějiny nebude bez důležitosti.
R. 1878 vydali Jos. Szujski a Frant. Piekosinski společně Nejstarši
knihy a účty mesta Krakova 1300—1400 s úvodem složeným od Szujského, na
mnoze na základě pramenů sebraných od druhého spolupracovníka. Tento
úvod »Krakov do počátku 15. věku< přešel též do sebraných spisů Szujského
a vydán r. 1901 (164 str.) jako samostatná kniha, přehlédnutý a částečně
přepracovaný od Piekosiňského. Na konci knihy přidány illustrace; časem
nejdále nazpět vedou denár Vladislava Heřmana a pečeti kapitoly z 12. a 13.
století s vyobrazením kathedrály na Vavelu. Napřed přidána podobizna Szuj
ského. V knize samé se vypisují jak zevnější, tak i vnitřní dějiny, ústava
a zřízení městské středověkého Krakova. Podobné dílo o středověké Praze
by bylo velice žádoucí a vítané.

Poláci bývají dobří řečníci, a mezi těmi, kdo píší, se vyskytují často
dobří stilisté. S tím asi souvisí, že se v historické literatuře nezřídka vy
skytuje essay\ je pro to i zvláštní název: szkice. K starším essayistům Szajnochovi, Szujskému, Smolkovi a j. přistupuje mezi nejmladšími Viktor Czermak.
který své knize však nedal obvyklý název, nýbrž jiný, totiž Studya HistO'
rycznc (v Krakově 1901, srovn. Č. Č. H. VII. str. 247), který se tu také lépe
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hodí. Všecky tyto rozpravy náležejí svým obsahem stoietí 17, prvních pět
(str. 1 — 136) tvoří souvislou skupinu se společným titulem Xaduorze Wladyslawa IV.\ z nich zvláště první jest opravdový essay líčící osobu královu. —
Krátká rozprava »Polska wobec wojny 30-letnej< má jiný obsah, než podle
nadpisu očekáváme; ukazuje, jak z války 30leté vyrůstá válka baltická.

Stan. A. Kempnera Badania i szkice ekonomiczne (Varšava 1902) náležejí
převahou do literatury historické, zvláště rozprava první o obchodu a prů
myslu 19. věku, o škole Schmollerově, o nejnovějších dějinách marxismu;
rozprava o »nejkrajnějším individualismu« počíná se Zenonem a končí
Nietzschem.

V III. sešitě I. ročníku Pamětníka literackiego (Lwów 1902) uveřejnil
W, Nehring pod titulem Listy polskie šlqskie z XVL wieku řadu zajímavých
dopisů psaných knížatům Můnsterberským a Olešnickým. Jest v nich patrný
vliv češtiny. Pocházejí ze starého archivu Olešnického a chovají se ve státním
archivě Vratislavském. Vedle zmíněných a Nehringem uveřejněných listů
polských nalézá se tam mnohem více podobných listů českých, »což se vy
světluje rozšířením jazyka českého jako písemného ve Slezsku i Polsku«
(hl. v 15. století).
Pypina Istorija russkoj literatury vychází v novém opraveném a do
plněném vydání. Právě vyšel díl II. (Petrohrad 1902 )

Proslulý ruský histotik-filosof P. Miljukov vydal opětně novou zají
mavou knihu, která připíná se těsně k dosavadním jeho publikacím nazvaným
Očerki po istorii russkoj kultury. Nový spis nazývá se Iz istorii russkoj
intelligencii, Sborník statej i etjudov. Petrohrad 1902. Jest to řada článků
uveřejněných před tím v rozmanitých časopisech, jako Russkaja Mysl Mír
Božij a j. Názvy jednotlivých význačnějších článků v nové knize obsažených
jsou tyto: Verchovniki i šljachetstvo (nové vylíčení událostí při nastoupení
carevny Anny Ivanovny — kdy se jednalo o zřízení jakési vlády oligarchické), Sergej Tím. Aksakov, Ljubov u idealistov tridcatych godov, Pamjaii
Gercena (hlavní črty života jednoho z koryfeů ruských západníků), Univer·
sitetskij kurs Granovskago (též vynikajícího západníka; historické názory
jeho, jeho universitní význam), Razloženije slavjanofilstva (kritika a vyvrácení
názorů N. Danilevského; Leontovič a VI. S. Solověv).

Karéjevova-Lučického sbírka Istorija Evropy po epochám i stranam
v srednije věka i novoje vremja rozmnožena byla minulého roku novými
několika pracemi; A. K. Dživelegov-a Srednevčkovyje goroda v Zapadnoj
Evropě. Petrohrad 1902. Spisovatel při vší své erudici obmezil se pouze na
města německá, francouzská, anglická a italská. — P. N. Ardaiev^ Absolul
naja monarchia na zapadě. Petrohrad 1902. Vyvozuje vznik západoevrop
ského absolutismu obrozením římské státní idey a rozkladem feudalismu
počíná v 1. hlavě absolutismem renaissanční Itálie (Sforzů, Mediceů a Borgiů),
2. hlava pojednává o absolutismě španělsko-habsburském do poč. 18. stol.,
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3, o absolutní monarchii francouzské za Jindřicha IV. a kard. Richelieu.
Chybí úplné pojednání o monarchii mladší Habsburské linie a o monarchii
Pruské Jinak vyniká kniha vysokým hledištém a pěknou bibliografií před
mětu. — A. J. Karéjev, Politiceskaja istorija Francii v 19. véki. Petrohrad
1902. Účel spisu jest, »dáti čtenářům všeobecný nárys vnitřních politických
dějin Francie 19. stol., s lehkým dotčením jen proudů kulturně-ideových
a sociálně oekonomických<. Též vnější politika Francie téměř nedotčena.
Spisovatel, podal tu jakýsi obsah IV. a V. dílu své Istorija Zapadnoj
Evropy.

Ve 109. svazku Sbornika imp. russkago istoriceskago ohécestva (Petrohrad
1901) vydány jsou zajímavé materiály (jako pokračování dílu 18. a 46.), čer
pané z Vídeňského archivu zahraničného ministerstva a týkající se otázky
polské. Jsou to zprávy císařského vyslance při dvoře Petrohradském, knížete
Lobkovice a jeho sekretáře Seddlera z let 1763—1771. Zmínění diplomaté
líčí při tom co nejtemnějšími barvami tehdejší vnitřní stav Ruska.
Díla Aug. Moliniera o pramenech dějin francouzských (Les sources de
rhistoire de France), o kterém referováno v Č. Č. H. VIII. 97., vyšel svazek 2.,
týkající se z doby Kapetovců až do r, 1180. S potěšením můžeme při
tom oznámit, že v díle bude pokračováno přes hranice středověku až do po
čátku revoluce (1789). Molinier si zjednal k tomu konci několik spolupracov
níků. — Druhý svazek je bohatší, než titulu dává; tři kapitoly jsou věnovány
prvním dvěma výpravám křížovým.

Pod titulem Inslitutions politiques de ľ Európe contemporaines vychází
sbírka monografií, ve kterých se vypisuje nejen státní zřízení jednotlivých
států, nýbrž zároveň také historický vývoj těchto řádů během 19. století.
První svazek je věnován Anglii a Belgii, svazek druhý (1902) státům něme
ckým (Allemagne 356 str). Spisovatelem tohoto druhého svazku je E.
Flandin.

F. Masson rozmnožil řadu svých prací o Napoleonovi I. a jeho době
— předposlední jednala o Josefině po rozvodu — novou, věnovanou Marii
Louise. Marie Louisa jako císařovna nehrála politické úlohy, byla jen ženou
císaře, ale až do pádu Napoleonova dobrou ženou i dobrou matkou, a tak,
co vypravuje její historik, je hlavně její život privátní; z veřejného zbývají
jen slavnosti.
Deputovaný socialista J. Jaurés ve spolku s 12 spolupracovníky, k nimž
patří též ministr socialista Millerand^ založil velké dílo vypočtené na 15 svazků
★ Histoire socialiste 1789—1900* tedy dějiny Francie od počátku velké revo
luce, přihlížející zvláště ku poměrům hospodářským a struktuře společenské,
sepsané se stanoviska umírněného marxismu. První svazek: La Constituante
1789 — 1791, který složil Jaurěs sám, vydán r, 1901 a potkává se s příznivým
přijetím. Dílo je illustrováno.
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V říjnu zemřel v Paříži Eugéne Muntzí správce sbírek a knihovny
v École des Beaux Arts a známý historik umění. Počet jeho spisů je ne
přehledný. V mládí věnoval se starokřesťanskému umění a učinil tu pěkné
objevy, na př. pro dějiny římských mosaik. Později byly dějiny italské renaissance téměř výlučně předmětem jeho studia. Velkou zásluhu zjednal si
probádáním archivů, především římských, ale i jiných. V řadě publikací uve
řejnil archivní dokumenty týkající se dějin umění na dvoře papežském od
14. až do 16. století, jež jsou bohatou studnici dějepisných zpráv o umění
a umělcích nejen v Avignoně a Římě, nýbrž v celé sféře italského umění
této doby. I mimo dějiny umění mají důležitost jeho dokumentární dějiny
vatikánské knihovny v 15. stol. Nejznámější z jeho děl jsou trojdílné dějiny
renaissančního umění a velké a stkvostně vypravené monografie o Raffaelovi
a Leonardovi Velmi známy a často citovány jsou jeho dějiny italských tapisserií. Jeho spisy trpěly vadou, která jest společnou celé novější fran
couzské historii umění a která se dá shrnout v právnickou formuli: quod
non est in actis, non est in mundo. Archivní zprávy o umění jej daleko více
zajímaly, nežli umělecké památky samy. Proto se také nikdy nespřátelil
s moderní atribuční methodou a jejími výsledky, a jeho díla jsou v tomto
směru zastaralá a nepotřebná. Tak na př. je sotva polovice kreseb, které
jsou v monografii o Leonardovi uveřejněny jako díla Leonardova, skutečně
od něho. Také jeho názor o úkolech dějin umění náležel překonané době,
jeho větší spisy obsahují celé kulturní dějiny líčené epochy, ovšem kulturní
dějiny ve starém slova smyslu. Jinak byl rozený Elsassan a mluvil a psal
stejně dobře německy jako francouzský, což zasluhuje u francouzského ba
datele vždy zmínky. V osobním styku jej vyznačovala ochota a vlídnost ku
všem, kdož žádali jeho rady nebo intervence.
M. D.
K historikům zemřelým r. 1902 náleží ve Francii Gaston du Fresne*
marquis de Beaucourt. Hlavní jeho práce je šestisvazkové dílo o vládě
Karla VII. (f 1461), vydané 1880-1892.
O oblíbenosti příručky dějin anglických, složené ode dvou spisovatelů
Arthura Aclanda a Cyrila Ransome (A Handbook in outline of the political
history of England), svědčí vydání již osmé, vyšlé r. 1901, které obsahem
sahá do téhož roku; novověké dějiny zde zaujímají větší místo než starověk,
nejobšírněji pojednáno o vládě královny Viktorie. — Doplňkem této knihy,
jednající hlavně o politických dějinách, je pro dějiny kulturní v širším slova
smyslu a to středověké, illustrovaná publikace Fr. Barnarda a spolu
pracovníku Comfanion to english history. Middle Age (Oxford 1902).
Pod titulem The Cambridge Modem History počnou vycházeti spo
lečnou prací historiků anglických a amerických všeobecné dějiny novověku
t. j. Evropy a jejích kolonií (tedy též zvláště Ameriky), vypočtené na 12 svazků
(po 750 str. průměrně v oktávu). Látka je rozdělena mezi spolupracovníky,
jak patrno z plánu prvního svazku (The Renaissance) ne podle celých
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svazků, nýbrž ve svazcích podle kapitol. Program je obmezen na politickou,
hospodářskou a sociální historii.

Jedna z nejvýznačnějších osob anglického středověku, arcibiskup Cantenburský Lanfrank, byl postaven monografií prof. Jindřicha Boehmra
(Die Fälschungen Erzbischofs L. v. C. Leipzig 1902) do zajímavého osvětlení.
Dokazuje se, že byl padélatelem řady listin, svědčících ve prospěch primatního stolce Canterburského a hlavně proti arcibiskupství Yorkskému namí
řených. Práce jest i všeobecně zajímava ku poznání církevně-právních po
měrů 11. století.
K věčným otázkám historické literatury patří dějiny Maru Stuartove,
zvláště otázka její spoluviny při smrti jejího druhého manžela Darnleye,
jejího dorozumění s Bothwellem, kterému potom podala ruku k třetímu man
želství. Andrei# Lang v The Mystery of Mary Stuart (1901) dospěl k výsledku
naznačenému v titulu; ale při tom Marie by přece byla věděla, že Bothwell
něco proti Darnleyovi chystá. — R. 1901 vyšla též korrespondence královny
s kurií 1561 — 1567, kterou vydal J. Polien S. J.

ľ The Englisk Historical Review (říjen 1902) uveřejnil prof. Little článek
o novější literatuře o sv. Františku z Assisi od knihy Mullerovy Anfänge
des Minoritenordens (1885) a Sabatierova Živo a sv. Františka z r. 1894
(sr. Č. Č. H. II. 1) začínaje. O knize Sabatierově připomíná, že vyšla již
v 28. vydání a že byla přeložena na jazyky anglický, německý, vlašský,
hollandský, švédský, polský a ruský (na ruský pod dozorem Lva Tolstého).
Little vytýká, že Sabatier ve svém »hrdinovi« nalézá více onoho neuvědo
mělého antagonismu proti středověké církvi, než v něm bylo.
Dr. Max Dvořák habilitoval se pro dějiny umění na universitě
Vídeňské.

Nejstarší kronika česká.
Napsal Jos. Pekař.

I. Námitky Kalouskovy.
V únorovém čísle »Osvěty«, na str. 108—127, uveřejnil pan
prof. Kalousek pod názvem »Nejstarší kronika česká ?< článek,
v němž obírá se polemicky některými výsledky a tvrzeními mé
známé práce. Thematu, o něž jde, je prof. Kalousek dosavadními
pracemi svými z našich historiků nejbližší — poznal jednak, píše
Děje Král. Učené Společnosti Nauk, pojednání Dobrovského o na
šich nejstarších legendách, podrobně pak studoval historii sv.
Václava — kniha jeho »Obrana knížete Václava svátého«, jež vy
šla před dvěma léty, je nově vzdělané a značně rozšířené vydání
menší práce z r. 1872. Moje »Nejstarší kronika česká« dochází
v celé řadě důležitých otázek k zcela jiným resultátům, než jsou
ty, na nichž stavěl své vylíčení historie a povahy Václavovy prof.
Kalousek. Nebyla ovšem namířena ani nechtěla obraceti se pole
micky proti knize Kalouskově — přišel jsem na thema své ná
hodou při práci zcela jiné — ale výsledkem svým musila knihu
Kalouskovu v mnohém vyvrátiti, v jiném doplniti nebo opraviti.
Je pochopitelno za takového stavu věcí, že jsem byl žádostiv,
přesvědčí-li mé vývody především prof. Kalouska? Článek v »Osvětě«
přinesl mi odpověď — prof. Kalousek přesvědčen není, Kristiána
má jako dřív za slátaninu 14. stol, a v mé nové filiaci legend ne
přiznal mi nikde, ani v jednom případě, že bych měl nebo mohl
míti pravdu.
Jde nyní o to, na které straně je vina — jsou mé vývody
nepřesvědčivé anebo je nedůvěra Kalouskova neoprávněna?
1. Stáři a závislost jednotlivých legend. Zlomky Kristiána.

P. prof. Kalousek, rozumím-li dobře, nechce tvrditi určitě, že
bych nemohl míti pravdu, maje práci Kristiánovu za původní dílo
10. stol. — on chce jen ukázati, že thesi svou nedokázal jsem
dostatečně, a uvésti důvody, proč zejména on drží se a držeti
bude názoru staršího. S tím souvisí, tuším, že některých důležitých
vývodů mých pro pravost Kristiána vůbec se nedotýká, o jiných
mluví jen summárně a vlastně jen jeden jediný podrobuje kri
tice (poměr Kosmy ke Kristiánovi) — stať Kalouskova chce krátce
ukázati jen (domnělé) slabé stránky mé. práce, nikoliv však postaviti
se proti vývodům mým na celé čáře. Nebylo by tedy třeba, abych
č. č. H. ix.
9
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v odpovědi své celé thema znovu rozvíjel — ukáži-li bezpodstatnost
námitek, jež Kalousek v jednotlivostech učinil, postačí to k obrané
mého stanoviska úplně. Při tom nikterak nepostavím se na methodické stanovisko, jež zastává prof. Kalousek a jež by bylo ovšem
pro mne výhodné, že totiž v sporu o pravost historického pramene má
ta strana, která v pravost nevěří, vésti sama důkaz, že pramen, o nějž
jde, je padělek. Podle této theorie bylo by mi musilo stačiti, že
jsem prokázal, že Dobnerovy a Dobrovského námitky proti pravosti
Kristiána jsou nedostatečné (myslím, že jsem to prokázal dobře
*— prof. Kalousek se o této části mé práce nezmínil; mohu snad
z toho uzavírati, že v ní nenalezl nic, co by neuspokojovalo) — na
tom bych byl mohl přestátí a čekati klidně, zda se někomu podaří
dokázati důvody lepšími, že Kristiánova legenda je padělkem. Tuto
theorii mám však za nesprávnou: historik obírá-li se otázkou po
stáří pramene, musí se snažit, aby uvedl všechny okolnosti, jež
jsou důležitý pro řešení problému. Kdo by, dokazuje kritický
omyl v ocenění některého pramene, omyl k tomu jako v našem
případě na sto let starý, spokojil se pouze vyvrácením důvodů
proti pravosti a nedokazoval positivně, že pramen náleží do doby,
do níž se hlásí, zasloužil by právem výtku, že úkol svůj provedl
jen na polovic.
Jedna z methodických zásad prof. Kalouska byla by mi tedy pří
znivou, třebas bych jí nemohl přijmouti — methodická praxe pole
miky prof. Kalouska je však v některých směrech k mé práci
velmi krutá. Jde tu nejvíce o tři důležitá tvrzení moje: 1. Legenda
Gumpoldova je pouze rozvedením legendy »Crescente fide«; není
pravda, jak se za to mělo, že »Crescente fide« je výtahem z Gumpolda, 2 Legenda »Diffundente sole« je pracována na základě
Kristiána; není možná, aby »Diffundente sole« .byla pramenem
Kristiánovi, 3. T. zv. legenda Wattenbachova, zachovaná v ruko
pise z konce 12. stol., je částí vytrženou z Kristiána. Tato svá
tvrzení jsem dovodil obšírnými důvody, důvody, jak za to mám
methodicky bezvadnými a úplně dostatečnými. Jsou to, řekněme,
v každém případě důvody A, B, C, D, E, F. Pan piof. Kalousek
však těchto důvodů se vitbec nedotýká. Za to uvádí v prvých dvou
případech proti mým tvrzením jedinou okolnost, řekněme fakt G,
v případě třetím pak vůbec nic. To mu pak stačí, aby opakoval
klidně názory mnou vyvrácené^ jakoby byly povýšeny nade vši
pochybnost.
To je jistě methodicky nesprávno. Zůstaňme však již u těchto
námitek a podívejme se na vecnou váhu jejich.
Ad 1. (Poměr Gumpolda ke Crescente fideě) Zde má Kalousek
(str. 113.) námitku tuto: Část povahopisu Václavova v »Crescente
fide« (Fontes, I., 185—186) není v Gumpoldovi obsažena; proč
by ji byl Gumpold vynechal, je-li legenda jeho jen rozšířením le
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gendy »Crescente fide«? Odpovídám: Srovnal jsem oba texty svě
domitě; několik dní strávil jsem, vypisuje z každé legendy my
šlénku za myšlénkou v parallelních sloupcích a zaznamenávaje
mezery, rozšíření nebo přehození. Resultát byl, že legenda »Cres
cente fide« je obsažena v Gumpoldovi cele, až na nepatrné vý
minky. O těchto výminkách, t. j. o tom, co Gumpold pominul
nebo čeho se dotkl kratčeji, promluvil jsem na str. 56 své práce
(cituji ovšem svou knihu, nikoliv Čes. Čas. Historický). Že by
Gumpold část povahopisu Václavova z předlohy své vynechal, to
jsem tu nekonstatoval. Prof. Kalousek to nyní tvrdí, ale je v omylu.
Část povahopisu Václavova jím dotčená1) je vskutku zpracována
Gumpoldem v kapitole sedmé (Fontes I., str. 150—151) a sice
v podstatě v témž pořádku myšlének, jak je v »Crescente fide«
a na jednom místě se slovným ohlasem pramene. Rozdíl je jen
v tom, že vynechány u prvých dvou momentů některé podrobnosti
konkrétní povahy,2) že na dva jiné momenty položen důraz menší3)
a že jen jedna chvála vskutku je vynechána — že totiž sv. Václav
v bojích býval vítězem?)
Okolnosti tyto nejsou s to, aby mému, jak se nerozpakuji
opětovati, solidně založenému důkazu o závislosti Gumpolda na
»Crescente fide* mohly býti na ujmu. Nemůžeme žádati jednak,
aby spisovatel, třebas středověký, pracoval tak mechanicky, aby
musil předlohy své, již chtěl vzdělati, následovat! v každé větě,
jednak jsme poznali, že Gumpold vzdělával svou předlohu volně a
že karakteristickým pro způsob práce i pojetí jeho je upraviti svého
hrdinu šablonovitě na vzor světce vůbec bez velikého zřetele
k faktům podáním zaručeným.") Individuální rysy a konkrétní
data byly mu při takovém stavu věci často lhostejný a někdy
i na překážku. Že jeho Václav byl neposkvrněn, to rozumělo se
samo sebou, že býval však i vítězem ve válkách, to bylo jeho cele
mnišskému pojetí světce zprávou nevítanou. Proto to minus, jež
na tomto místě postřehujeme, jest minus legendární^ jež je jen š to,
aby mé vývody o závislosti Gumpolda na »Crescente fide« poKalousek tu má patrně na mysli věty »Crescente fide« počínající se
slovy: In tempore autem illo« a končící se »assidue divinis dapibus nutriebat«. — ’) T. j. že knězi k Václavovi z ciziny se hrnoucí byli z Bavor a
Šváb a vynechán výčet darů, jichž byli od Václava účastni. Gumpold o ště
drosti Václavově ke kněžím mluví všeobecně; a to ještě jednou na jiném
místě v kap. 12. — 3) Jde tu o trestání nedbalců a o pohlavní čistotu Václa
vovu. O prvé věci mluví Gumpold určitě, ale stručněji, neposkvrněnost Vá
clavovu odbývá slovy: »mens casta«, vynechávaje, že sv. Václav přál si zemříti jako mládenec. V kap. 5. byl již dříve v šablonovitě své karakteristice
ctností hochových vytkl »morům castitate perspicuus«. 4) Upozorňuji přece,
že na jiném místě vkládá Gumpold Václavbvi do úst slova: že bránil vlasti
proti síle nepřátel (str. 156). — s) Srv. i Kalouska, Obrana sv. Václava, str. 19.
9*
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tvrdilo a jež je jistě v dobré shodě s vývody Kalouskovými o Gumpoldovi na str 63 sq. jeho práce.
Ad 2. (»Diffundente sole· je výtahem z Kristiána?) Pro správ
nost této věty poskytuje srovnání legendy »Diffundente sole
*
s Kristiánem známek tolik a tak výmluvných,1) že resultát jeví se
naprosto nepochybným. Kalousek, jak praveno, ani jednoho z důkazů
mnou vedených se nedotýká; za to uvádí jeden moment, svěd
čící prý o tom, že poměr obou textů je zcela opáčný než vy
kládám; pravda je prý, že Kristián vypisoval z »Diffundente sole«.
Praví: Kristián dí, že sv. Cyril »publica voce missas resonare statuit«.
Pekař má výraz »publica voce«, za nesprávný místo správného
»sclavonica voce
*,
jak to má legenda »Diffundente sole«. »Ježto
z dobrých čtení snadno vznikají čtení špatná, ale těžko ze špat
ných dobrá, dokazují ty varianty zrovna opak toho, co míní pan
.
*
Pekař
(Osvěta, str. 123, pozn. 1.)
Námitka Kalouskova by proti mým důkazům nevážila nic,
i kdyby se zakládala na pravdě. Na základě jediné okolnosti, ze
jména této povahy, nemůže se kritik odvážiti úsudku o poměru
dvou příbuzných textů.2) Ale Kalouskova námitka padá vůbec,
protože i v rukopisech legendy »Diffundente sole
*
je »publica voce
*,
jak konstatoval již Dobrovský v Cyril und Method, str. 41. Upo
zornil jsem na tuto zmínku Dobrovského a opravil původní svůj
úsudek o slovech »publica voce« v své knize na str. 14, pozn. 1.
Kalousek ovšem, píše svou polemiku, mé knihy neznal, ale mohl
jí snad užiti v korrektuře.
Ad 3. (»Legenda Wattenbachova z 12. stol, jé toliko zlomkem
Kristiána·?) Tato důležitá věta týká se již otázky stáří Kristiánova.
Je-li správnou, je tím tvrzení, že Kristián je dílem 14. st., vyvrá
ceno samo sebou. Zde jsme, pokud jde o polemiku prof. Kalouska,
u případu nej podivnějšího — Kalousek proti okolnostem, jimiž
větu svou dovozuji, nenamítá výslovně nic, ale mluví přece o le
gendě Wattenbachově dále jako o legendě samostatné, již kom
pilátor 14. stol, pojal celou do své »slátaniny«,3) ignoruje tedy
mé vývody, neudávaje důvodů. Tím způsobem bychom se tuším
ve vědecké kontroversi nikdy k pravdě nedostali. Prof. Kalouska
patrně mé vývody nepřesvědčily — snad přesvědčí jej nový fakt,
jejž tu krátce uvedu. V breviáři universitním sign. 6 E 13 asi
z konce 12. století, tedy z téže doby, v níž je psán zlomek Wattenbachův v kodexu Heiligenkreuzském, je zlomek Kristiána, kry*) Srv. mou práci str. 34—37. — ’) Upozorňuji na př. na to, že Kristián
má na jednom místě, kde čerpal z »Crescente fide«, lepší čtení »cum mitibus« než nám známé rukopisy jeho předlohy (srv. mou práci str. 57, pozn. 1).
Dále na to, že rukopisy Kristiána z 14. stol, mají správně »capitali sen
tencia«, kdežto zlomek Wattenbachův z 12. stol, špatně: sinodali sentencia
(srv. str. 28, pozn. 1. mé práce). — ·) Srv. Osvětu 1. c·, str. 110, 112, 123.

Nejstarší kronika česká.

129

jící se skoro z polovice se zlomkem Wattenbachovým — počíná
se textem Kristiána o jednu včtu výše, slovy: »Subtrahente (igitur)
se famula Christi« a končí: glebam eius sanctissimam commendauere«.1) Zlomek tento má slovně jako Kristián: Prescia vero
Christi memorata famula futurorum, antefatum presbiterum suum
Paulum ascersiens . . ačkoliv před touto větou v zlomku o knězi
Pavlovi nikde se nemluví. Tím se tato »legenda« (t. j. »legenda«
Wattenbachova) jako zlomek z většího celku vytržený projevuje
nade vsi pochybnost?}
*
Dobrovský vydal ještě jednu legendu o sv. Ludmile, obsahu
jící vypravování o přenesení těla mučennice z Tetína do Prahy
a počínající se slovy; ^Recordatus avie sue.* Kryje se slovně s Kri
stiánem — Dobrovský měl za to, že tuto legendu pojal Kristián
celou a nezměněnou do své kompilace. Po Dobrovském se nikdo
o legendě »Recordatus« nezmínil; Emler sic věděl o ní, nevěděl
však, že je vydána. Našel jsem ji takřka nově, pracuje o Kri
stiánovi, a prokázal bez nesnází, že to není než část Kristiána
(tvoří druhou větší část Kristiánovy kapitoly páté3): má na dvou
místech, ovšem zase v slovné shodě s Kristiánem, odkazy na něco,
o čem již mluveno bylo, o čem však v legendě samé nic pověděno
není. Dokumentuje se tedy, stejně jako legenda Wattenbachova, za
část z většího celku vytrženou. Kalousek proti mému důkazu nic
nenamítá, t. j. nezmiňuje se o této otázce slovem — nebyl se
ovšem zmínil ani v »Obraně sv. Václava« o Dobrovským otištěné
legendě »Recordatus« a o důkazu Dobrovského, že je pramenem
Kristiánovým. Lituji, že Kalousek v otázce této se nevyslovil
o mých vývodech — neboť věc. o niž jde, je pro otázku stáří
Kristiánova velmi důležitá, důležitější než jsem si původně myslil.
Povšiml jsem si totiž teprv po vydání své knihy, že Kalousek
legendu »Recordatus« zná a že ji zná dokonce z rukopisu z konce
12. stol.! Praví doslova v poznámce na str. 26. své práce »Obrana
sv. Václava«: »Asi z konce 12. stol, zachoval se v knihovně univ.
Pražské (VI E 13) pergamenový breviář jeptišek nejspíš Svato
jiřských [je to týž, z kterého jsme čerpali v odstavci před
chozím], ve kterém . . . čte se legenda o přenešení sv Ludmily
toho zněni, jako u Křistana v Prám. I, 211—212 . . .« Víc nepo
věděl Kalousek o tomto textu ani slovo.
’) Srv. mou edici str. 142 (poč. kap. 4.) a str 143, řádek 5. zdola. —
’) Zlomek Wattenbachův má na tomto místě: »accersiens presbiterum suum
nomine Paulum«. — Slova »antefatum« atd jsou i v breviári univ. sign. 7 G 7
z konce 13. nebo poč. 14 stol., jenž obsahuje zlomek téhož rozsahu jako
rkp. 6 E 13. Slovy: »Subtrahente se igitur* počíná se zlomek z Kristiána
i v breviáři 14. stol. sign. 13 G 5, ale jde ještě dále než zlomek Watten
bachův, až na konec kafitoly čtvrté. — s) Srv. mou edici str. 147 sq.
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Překvapuje, že Kalousek této vědomosti své neužil dokona
leji — nález jeho měl zajisté důležitost nemenší než nalezení legendy
Wattenbachovy. Kdyby si byl Kalousek uvědomil důležitost nálezu
a znal Dobrovského výklady a edici legendy »Recordatus«, byl
by musil ovšem dovozovati, že Kristián legendu tuto pojal cele
do své práce. Tak bychom byli měli — podivno dost — druhý
dosti rozsáhlý pramen Kristiánův z 12. stol., jejž do své slátaniny
opsal Lžikřišťan pozorně do slova. Já ovšem dokazuji o legendě
• Recordatus», že to není než část z Kristiána do brevířů přejatá —
• Wattenbachova legenda je ta část Kristiána, jež obsahuje umučení
sv. Ludmily, a tu potřebovali v breviářích ke dni 16. září, legenda
»Recordatus« je ona část Kristiána, kde se vypravuje o přene
sení těla jejího do Prahy, tu pak potřeboval sestavovatel bre·
viáře ke svátku přenesení sv. Ludmily na den 10. listopadu.
Hlavní důvody pro tvrzení své uvedl jsem krátce již výše — po
dívejme se nyní do Kalouskem označeného rukopisu z konce
12. stol., zda platí i o tomto dosud známém nejstarším textu naší
»legendy« ? Kodex 6 E 13 má k 10. listop. čtení »Recordatus«
etc. na str. 491—494. Je to část textu jdoucí od slova »Recor
datus« (str. 147 mé edice, řádek 3. shora) až k slovům »laude
dignissimam iudicarunt« (str. 149 mé edice, řádek 13. shora). Kryje
se slovně s Kristiánem; rozdíly jsou jen obvyklé rozdíly dvou
rukopisů téhož textu. ’) Nás zajímá však především otázka, obsahuje-li náš zlomek důležitá slova: misit eos in prejatum castellum
Tetin« a »Paulus presbiter, cuius et superius mentionem fecimus
*
?
Odpověď je dosti zajímavá: slov těch rukopis míti 'nechce, ale má
je! Slovo »prefatum« je vyradováno, ale velmi povrchně, takže
je zcela dobře viditelno; spolu sním radoval upravovatel omylem
i předložku in; ve větě druhé vyradoval upravovatel, také jen na
polo, slova: cuius et superius, ale slov: mentionem fecimus se ani
nedotkl!
Co z toho plyne? S pomocí prof. Kalouska samého našli
jsme druhý větší nepochybný zlomek Kristiánovy práce v ruko
pisu z 12. stol, a tím nabyli znovu očividného důkazu, že dato
vání Kristiána do 14. stol, je zřejmým omylem.

*
Mluvíme-li již o stáří a vzájemném poměru jednotlivých le
gend nebo legendárních zlomků o sv. Václavu a sv. Ludmile, za
stavíme se krátce i u námitky, již činí Kalousek proti mému dato
vání legendy Vavřincovy — o tom, co na rozdíl od starších názorů
*) V datu přenesení sv. Ludmily do Prahy má jako breviář označený
v mé edici číslem 2: »die feria sexta decima kalenda*. (Srv. mou edici
str. 148, pozn. «.) Zlomek výše zmíněný má datum zabití k 16. září.
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vykládám o legendě Menkenové a legendě moravské, se Kalousek
nezmiňuje. O legendě Vavřincově nechce Kalousek uvěřiti, že by
mohla býti psána v létech 990—995, ještě za života sv. Vojtěcha,
a to proto, že legendista má zprávu hrubě omylnou, že přenesení
sv. Václava z Boleslavi do Prahy stalo se za času biskupování sv.
Vojtěcha, jejž má Vavřinec za vrstevníka bratrovraha Boleslava 1.
Pověděl jsem v své práci, že tento omyl mohl se Vlachu státi
snadno a vyložil proč — a nemohu i nyní, než státi na tom, že
legenda Vavřincova byla složena ku konci desátého, nikoliv pak
ku konci 11. stol. Z legendy je totiž patrno, že autor měl za to,
že přenesení těla sv. Václava stalo se nedávno, v dobi přítomné^
— nemůžeme přece naprosto za to míti, že by tak mohl někdo
psáti ku konci 11. stol! ,
Poněvadž pak autor praví zároveň, že sv. Václav byl přenesen
do Prahy za biskupování Vojtěchova, je závěr z obou zpráv na
snadě, že autor byl Vojtěchovým vrstevníkem. Z Gumpolda, jenž
psal za Oty II. (973—983), víme, že Vlach tento měl mylně za
to, že sv. Václav žil za Oty I., tedy v létech nejblíže minulých,
a omyl ten dává nám právo vykládati i omyl Vavřincův v ten
způsob, že v Itálii věřili, že život a utrpení prvého světce českého
náleží časově době nedávné. Vavřinec mluví přímo o sv. Václavu
jako o světci zcela nedávno korunou mučennickou ozdobeném,2)
má za to, že Čechy zcela nedávno byly obráceny ku křesťanství.
Zájem »Latia* o Čechy a české křesťanství vzbuzen byl, jak za
to mám, teprv založením pražského biskupství, s tím nepochybně
souviselo, že Ota II. vyzval mantovského biskupa k vzdělání spisu
o sv. Václavovi. Druhým buditelem zvědavosti o prvých svědcích
českého křesťanství nemohl býti v Itálii nikdo jiný než sv. Vojtěch
— z jeho vlivu poměrně nejsnáze vyložíme si, že mnich kláštera
montekassinského jal se psáti o sv. Václavovi. Vavřinec konečně
odvolává se na ústní zprávy o sv. Václavovi, jež slyšel jednak od
jednoho Čecha, jednak od jistého Sasa Benedikta, a vypravo
vání jeho má řadu karakteristických dat, která ukazujhna zprávy
ústní, původní, z doby sv. Václavu nepříliš vzdálené a jež by bylo
velmi těžko vysvětlovat! u zpravodajů z 2. pol. 11. stol. Vždyť mnich
saský Benedikt, jehož se Vavřinec dovolává, byl, jak tvrdil, osobně
přítomen zázraku osvobození vězňů, t. j. pravděpodobně tomu zá
zraku, o němž mluví již Crescente fide! Ukázal jsem také na to, že
dosavadní hlavní důvod těch, kdož určovali stáří legendy Vavřin
covy, že prý totiž mluví v ní autor o sv. Vojtěchu jako mučenníku, je omylem, že naopak třeba míti za to, že píše o sv. Voj
') Srv. jeho slova mnou citovaná: »Mirum in modům nostrisque tempo·
ribus nimis stupendum míraculum accidit. . .< — ’) Srv. Fontes, I., str. 168:
Nec quorundam est attendendum latratibusj qui nuperrimos quosque martyrii
stemate decoratos minori censent celebrandos esse memoria . . .
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těchu ještě jako živém. Z toho všeho pak zavírám, že Vavřinec
psal v létech devadesátých století 10.; jeho zmatku chronologi
ckému nemohu přiznati důkazné moci pro datování o sto let
později.

2. Kosmas znal a ušil Kristiána.
A nyní k hlavní bitvě! Jedním z mých hlavních důkazů stáří
Kristiánova (jejž jsem nazval kritickým bodem své práce) je
tvrzení, že Kosmas znal a užil Kristiánovy práce. Této mé větě
věnoval Kalousek pozornost zvláštní (srv. vývody jeho na str. 115
až 119), užívaje vší své známé polemické bystrosti k zvrácení je
jímu, a došel vskutku závěru, že můj hlavní důkaz — selhal
úplně!
Oč tu jdeř Nejvíce o otázku, kterou legendu o sv. Václavovi
měl Kosmas před sebou ř Kosmas totiž na dvou místech odkazuje
na sepsání o »životě a umučení sv. Václava«, jednou pak mluví
o psané »oslavě umučení sv. Václava«. Prvý odkaz Kosmův je
neurčitý,1) za to druhý poskytuje nám zcela určitou známku k ře
šení dané otázky. Kosmas totiž mluvě o nalezení ostatků Podi
vena, někdy věrného služebníka Václavova, praví, že o skutcích
Podivenových »se dostatečně (satis) vypravuje věděti dychtivým
v životě sv. Václava«. Z toho plyne, že Kosmas měl před sebou
buď Gumpolda nebo Kristiána — žádná jiná legenda totiž, která
je nebo mohla by býti starší Kosmy, jména Podivenova nezná. Já
tvrdím a dokazuji, že Kosmas mohl míti před sebou jen Kristiána,
Kalousek došel závěru, že předlohou Kosmovou mohl býti docela
dobře Gumpold a že není nutné, ba ani pravděpodobné, že jí byl
Kristián.
Přiznám se, že mi ani na mysl nepřipadlo, že by někdo mohl
o přesvědčivosti vývodů mých v této otázce pochybovat! — proto
*) Srv. mou knihu str. 65. Kosmas dotýkaje se otázky, jak byl Bořivoj
pokřtěn a jak se zmáhalo křesťanství v Čechách, kolik a který kníže kostelů
vystavěl, dí krátce, že o tom mluviti nebude, protože to je vylíčeno jinde,
něco (quaedam) v privilegiu moravského kostela, něco v epilogu Moravy
a Čech, něco v životě sv. Václava. — Pravil jsem výslovně, že z tohoto místa
nelze vyvozovat! s jistotou, že Kosmas znal Kristiána. Kalousek této zmínky
mé na náležitém místě necituje a polemisuje se mnou, jakobych důkaz, jejž
odmítám, vskutku byl provedl — teprv níže poznamenává, že přičítám sám
»prvnímu svému dukazu< víc hodnotu domněnky. Také na slovo »tripudium«
nekladl jsem žádný důraz důkazný. Kalousek však z citovaného místa
Kosmova o třech pramenech dějin českých od r. 874—929 chce vyvoditi do
konce, že Kosmas pravděpodobně Kristiána neznal: podle pořádku prý,
v kterém ty tři prameny se jmenují, dlužno souditi, že co předcházelo před
Václavem (křest Bořivojův a šíření křesťanství), bylo v prvých dvou pra
menech; slovo »quaedam« prý ukazuje, že v každém prameni bylo něco ji
ného. Mám tyto vývody za příklad hyperkritiky, jež zapomíná, že zprávy
kronikářské nelze rozebírati jako text moderního zákonníka.
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hlavní kus mého důkazu vyplnil celé tři řádky: »0 skutcích Podivenových vypravuje jediný Kristián, jenž Podivenovi věnuje celou
kapitolu (str. 222—224); krátká zmínka u Gumpolda, mluvící
o hochu Podivenovi, zde naprosto míněna býti nemůže«. Kalousek
mne nyní upozorňuje, že prý opomenul jsem všimnouti si slov
Gumpoldových: >o němž i v tomto sepsání výše bylo zmíněno«.
»Těmi slovy«, praví Kalousek, »odkázal Gumpold na svou kapi
tolu osmou (str. 152 — 153), kdež sice Podivena jménem neuvádí,
ale stav jeho označuje slovy souznačnými a obšírně vypisuje známé
noční příhody, kterak ten puer cubicularis, clientulus, puerulus,
nimiae fidelitatis sequax s Václavem chodil na hrozny do vinic a
pšenici do polí a pomáhal mu v dalších pracích s těmi plodinami.
Když se vezmou dohromady obě kapitoly 8. a 26., pak vidíme,
že Gumpold má o Podivenovi dostatek zpráv, aby Kosmas mohl na
jeho legendu v přičiní Podivena odkazovali.^
Potud prof. Kalousek. Odpovídám: Neušlo mi nikterak, že
Gumpold odkazuje na své zprávy v kapitole 8., ale nepřikládal
jsem tomuto odkazu žádné váhy, protože 1. i Kristián má takový
odkaz, i Kristián vypravuje o zbožných činech Václavových kona
ných s pomocí věrného služebníka (v kapitole 5.), takže by plus
získané u Gumpolda přibylo i u Kristiána a zůstal by stále velký
nepoměr v neprospěch Gumpoldův, 2. zejména proto, že jsem ne
mohl v dotčených službách Václavovi jeho klientem při dělání
hostií prokázaných, spatřovati oněch »skutků Podivenových«, na
něž odkazuje Kosmas. Co Václavův klient, t. j. podřízený slu
žebník, konal na rozkaz svého pána, v tom jsem nemohl nijak
spatřovati zásluhu zvláštních činů, pro něž by mu měla náležeti
chvála blahoslaveného, ani tenkrát, předpokládáme-li, že to konal
rád, horlivě a že byl Václavovi zvlášť oddán. A tu jsme u roz
hodujícího bodu sporu a u patrné chyby Kalouskovy·. Kalousek měl,
řeše otázku, odkazuje-li Komas na Gumpolda nebo na Kristiána,
pověděti svému čtenářstvu, co vypravuje o Podivenovi Kristián a
co Gumpold? Měl pověděti, jaký je Podiven Kristiánův a jaký
Gumpoldův, jaké jsou ty »skutky Podivenovy« u Kristiána a jaké
u Gumpolda? Teprv, víme-li to, můžeme rozsuzovati, kterou le
gendu mohl svým odkazem míniti Kosmas. Kalousek o tom úplně
pomlčel, musím to tedy učiniti já. Připomínám, že míst z Gumpoldovy kapitoly osmé a Kristiánovy kapitoly páté pomíjím; v obou
pramenech vypravuje se jen, jak Václav s pomocí věrného sluhy
svého žal pšenici, sbíral hrozny, pekl hostie a lisoval víno; u Gum
polda je malé plus, že věrný hošík provázel Václava i na poutech
nábožných po hradech. Důležitý je za to rozdíl, jak nám Kristián
a jak Gumpold tohoto věrného služebníka představují: u Kristiána
sluje hned v kap. páté cliens, u Gumpolda však »puer cubicularis«,
»clientulus«, »puerulus« — t. j. Gumpold si představuje Podivena
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jako nedospělého chlapce, Kristián jako dospělého panoše, nebo
bojovníka, druha. Necituji slovně, podávaje jen podstatný obsah.
Gumpold: Potom stal se jiný, nemenší zázrak. Sv. Václav miloval za
živa mladičkého jakéhos komorníka (juvenculum cubicularium), věrnějšího
nad jiné mladíky služebné (servuli), o němž již výše zmíněno. Ten po smrti
milého pána stále hořekoval a činy jeho mnoho vychvaloval. Kníže, zvěděv
to, dal jej ihned oběsiti. Podle hodnověrných zpráv šedivěly mu oběšenému,
po dvou létech (! post biennium) vlasy jako na hlavě živé (Fontes, I., str.
163—164; bylo by 11 řádek v mé edici).
Kristián: Nyní k novým zázrakům nového mučtnnika. Po smrti sv. Vá
clava, když pobiti byli nebo rozprchli se jeho oddaní služebníci a kněží,
jeden z bojovníků (militum), jménem Podiven, o němž jsme již výše se zmí
nili a o němž slíbili jsme pověděti více, exuloval dlouho v cizině, v Němcích.
Potom však, maje za to, že doma je pokoj, vrátiv se, skrýval se dlouho na
zboží svém (in propriis). Jak ten pána svého miloval, ukáže tento skutek.
Podiven jednou, uchvácen víc než kdy jindy bolestí nad ztrátou pána svého
(senior), chopiv se meče, spěchal k domu kohosi, o němž věděl, že byl náčel
níkem spiknutí proti sv. Václavovi a jehož rukou padl sv. Václav předevšímNašel pak jej v horké lázni, jež sluje obecně >stuba< a zabil jej [pomíjím
krátkou rozmluvu mezi oběma], V lese pak hledal úkrytu, ale kníže zvěděv
o zavraždění bojovníka svého, dal les obstoupiti, Podivena chytiti a oběsiti.
Veliký zázrak stal se potom, o němž bych zdráhal se zprávu dáti, kdyby
ústa přemnohých ho nedosvědčovala. Podiven tři léta tam visel — i nedotkl
se ho ani pták ani jiný tvor ani hniloba, ale nehty, vous a vlasy mu rostly
jako živému. Když zázrak všude se rozhlašoval, dal jej bratrovrah, rozmrzen,
pochovat) na témže místě. Ale ani tak divy boží nebylo lze zatajiti, neboť
v noci vídáno nad hrobem jeho nebeské světlo planoucí. To dálo se tak
dlouho, až lidé ze všech stran přicházejíce počali na hrob dary obětovati
a modliti se. Po dlouhém čase zdviženo bylo tělo muže onoho a přeneseno
v nábožném průvodu na hřbitov kostela sv. Víta, takže sv. Václav v kostele
a bojovník onen venku jsa položen, odděleni jsou od sebe pouze zdí. A tuto
slávu získala mu pravá věrnost, s kterou sloužil pánu svému. Neboť když
byl rozdílčím všech ve dvoře sv. Václava, všechny služebníky skoro, až ke
kuchařům, naučil žalmy zpívati a skládati (stilo exarare) a všemu, čeho
k bohoslužbě potřebí bylo. Miluje všechny jako vlastní dítky, ode všech jako
otec byl milován. Když pak mu bylo uloženo rozděliti almužny za deset
peněz, přidával sám pět, když však poručeno dáti chudým potrav za třicet
nebo více, přidával sám za patnáct. Proto zasloužil od Boha vejiti do radostí
věčných. I bylo viděti za noci hořící světla v chrámě, kde oba svati odpočí
vají a hlasy pějících andělů tam slýchány byly často od mnohých... (celkem
67 řádek v mé edici, str. 161—163).

A nyní srovnejme s oběma legendisty to, co praví Kosmas:
Téhož roku (1124) biskup Menhart, náhodou našed v sakristii kosti Podivenovy, pohřbil je v kapli, která jest pod věží mezi oltářem sv. Mikuláše bi
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skupa a vyznavače a hrobem Gebharta biskupa. Ten byl klientem (cliens)
a nerozdílným druhem v práci a ve svízeli sv. Václava mučenníka, o jehožto
skutcích (de cuius actibus) v životě téhož svátého dostatečně (satis) vypra
vuje se věděti dychtivým. Nebo svého času byl Šebíř, šestý této stolice
biskup [f 1067], když rozšiřoval větší kapli u svátého hrobu prve řečeného
patrona, kosti prve řečeného klienta vykopal, protože jinak nedala se polo
žití zeď a vloživ do rakve, postavil je v komoře, kde se chovaly církevní
poklady... (1. c., str. 187).

Tážeme-li se nyní, míní-li Kosmas svým odkazem Gumpolda
nebo Kristiána, přizná mi tuším každý nepředpojatý čtenář, že
jsem byl zcela v právu, když jsem tuto otázku zodpověděl již
v prvé své práci zcela krátce na třech řádcích v ten smysl,
že Kosmas může odkazovati jediné na Kristiána. Nyní, abych
skepsi profesora Kalouska zaplašil dokonale, musím vyložili po
drobně, že Kosmas odkazuje na Kristiána 1. proto, že jen na
Kristiána může se vztahnouti odkaz Kosmův, vyjádřený slovem:
vypravuje se 5 dostatek, satis. Přiznám prof. Kalouskovi, že by
v této příčině bylo konečně možno, že Kosmas mínil Gumpolda,
ale poměr pravděpodobnosti pro Kristiána a Gumpolda je tu asi
90:10. 2. proto, že Kosmas odkazuje na vypravování o skutcích
Podivenových. To jak jsem již pověděl, možno zase vykládati jen
na Kristiána; jen Kristiánův Podiven má takové zásluhy a vlastnosti,
jež mu zajišťují chválu muže neobyčejného, má historii posmrtnou,
jež mu dává známky světce — co je proti tomu ten hošík Gumpoldův, jenž je oběšen proto, že pláče pro smrt pánovu a skutky
jeho vychvaluje? 3. proto, že Kosmas zná Podivena jako klienta,
jako bojovníka, to jest dospělého muže z družiny Václavovy,
zrovna jako Kristián; Gumpoldův Podiven jest však hošík nedo
spělý. Gumpold svým způsobem zkreslil nepěkně i Podivena, zdétiněl jej (v Crescente fide, v pramenu Gumpoldově, je Podiven —
nejmenovaný — také cliens) a z Václavova pečení hostií a dě
lání vína, konaného s Podiveném, učinil takřka dětinské hříčky
dvou chlapců, 4. proto, že Kosmas patrně ví a to patrně jen
z Kristiána, že Podiven byl pochován na hřbitově kostela sv. Víta,
zdí jsa oddělen od hrobu pána svého. Kalousek ovšem má za to,
že to Kosmas mohl také odjinud věděti — kde Podiven je po
chován, nebylo prý za doby Kosmovy žádným tajemstvím, jako
prý dnes mnozí lidé vědí o hrobech českých patronů. Při tom
však Kalousek úplně zapomněl na to, že Podiven v době Kosmově
nebyl již více než půlstoletí vůbec pochován, od polovice 11. st.
byly kosti jeho v sakristii a bylo by velmi podivné, že by z pouhé
tradice ústní věděl někdo, že byl prve pochován vedle sv. Václava
a že byl dokonce od pána svého oddělen jenom zdí. Zde má
ovšem Kalousek proti mně zase námitku, ale opět námitku zalo
ženou na omylu: prý podle Kosmy byl Podiven pochován vedle
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sv. Václava v kapli a v tom prý je neshoda mezi Kosmou a Kri
stiánem, nikoliv shoda! Kalousek tu neuvážil, že kdyby tomu mělo
tak býti, jak tvrdí, že totiž, prý podle Kosmy, byl Podiven po
chován v kapli vedle sv. Václava, bylo by zcela nevysvětlitelná,
proč při rozšiřování kaple musil býti Podiven vykopán, aby se
mohla postaviti zeďř Bylo by to divné rozšiřování kaple, kde by
se místo blízko středu nebo vůbec uprostřed ležící dostalo mimo
kapli. Ale představíme-li si změnu tenkrát provedenou způsobem
co nejjednodušším a zkušenostem nejvíce odpovídajícím, pochopíme
zcela dobře, že hrob Podivenův mimo kapli, venku na hřbitově
ležící, musil býti vybrán, aby nová zeď kaple na venek rozšířené
mohla býti dále do hřbitova postavena. Zpráva Kosmova stává
se zajisté srozumitelnou teprv s pomocí Kristiána.
Krátce ať věc obracíme jak chceme, závěr nemůže býti jiný,
než že historik, rozhodující o otázce, měl li Kosmas před sebou
legendu Gumpoldovu či Kristiánovu, musi rozhodnouti se pro Kri
stiána. A to i v tom případě, kdybych zbytečně připustil, že pro
Kristiána mluví nejvyšší pravděpodobnost, pro Gumpolda pochybná
možnost. Neboť z Kalouskovy hlavní věty, že totiž Gumpold má
dosti zpráv o Podivenovi, zbude pro naši otázku konečně jen ta
ková pochybná, pravdě nepodobná možnost, že on byl předlohou
Kosmovou. Ale na takovýchto nitkách nejzazší možnosti nesmíme
v historické kritice vázati své vývody, nesmíme dávati přednost
zřejmé nejistotě řešení jednoho před jasně patrnou nejvyšší
pravděpodobností řešení jiného. Musíme spravedlivě důvody pro
i contra vážiti, rozhodnouti se pro ty, pro které rozhodnouti se
velí rozum, nikoliv pak hledati záchrany v poukazování na pravděnepodobnou možnost, jež je vskutku jen útěkem před důkazem
a vyhýbáním se pravdě.
*

Nejsem však ještě hotov — že Kosmas neznal Gumpolda, po
známe ještě dokonaleji, nade vši pochybnost. Kosmas, odvolávaje se
na to že historie česká od pokřtění knížete Bořivoje až do za
vraždění Václavova je s dostatek známa z jiných pramenů —jme
noval tu, jak známo, privilegium moravského biskupství, krátký výtah
z dějin země moravské a české a legendu o sv. Václavu — nepo
věděl o této části českých dějin v 1. pol. 10. st. nic. Šel v tom tak
daleko, že nezmínil se ani slovem o svatosti a umučení sv. Lud
mily, ani slovem o ctnostech, zásluhách a osudech Václavových,
dvěma větami pak odbyl zavraždění sv. Václava. Tim by bylo ovšem
hledání odpovědi na otázku, kterou legendu o prvých našich mučennících Kosmas znal, velmi znesnadněno, kdyby nám Kosmas
svou zmínkou o Podivenovi nebyl poskytl známku bezpečnou.
Ale Kosmas podává ve své kapitole 18. a 19., kde mluví o prvých
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létech Boleslavových po zavraždění Václavově, ještě jiné známky
k řešení naší otázky. Praví především, že kostel sv. Víta, jejž
Václav vystavěl, byl dokonán sice za jeho života, ale nevysvěcen.
Podíváme-li se do Gumpolda, poznáme hned, že Gumpold zpravo
dajem Kosmovým nijak býti nemohly neboť podle Gumpolda (jenž
tu udělal chybu neporozuměv legendě »Crescente fide«) byl kostel sv.
Víta vysvěcen za života Václavova biskupem řezenským Tutonem!
Ale mnohem důležitější je okolnost jiná, protože týká se ještě více
historie sv. Václava a ukazuje, že to byl Kristián, jejž mži Kosmas
před sebou. Kosmas vypravuje o přenesení sv. Václava do Prahy,
dí, že Boleslav, nemoha snésti zázraků, jež dály se nad hrobem
bratrovým v Boleslavi, nařídil potají věrným klientům, aby tělo
bratrovo přenesli do Prahy a v noci je pohřbili u sv. Víta, aby
divy, jež by se snad dály budoucně, přičtěny byly zásluhám sv. Víta.
O tom, co tu praví Kosmas, neví vsak Gumpold nic\ podle Gum
polda jsou to quidam jideles, kteří o své újmě a bez vědomí Bole
slavova, obávajíce se dokonce pomsty jeho, o půlnoci tělo Václa
vovo vyzvednou a do Prahy dopraví. Zcela tak má to, ovšem
prostčeji a kratčeji, předloha Gumpoldova, »Crescente fide«. Že
tělo Václavovo bylo přeneseno do Prahy na rozkaz knížete Bole
slava, to má kromě legendy Vostokovovy jedinj/ Kristián a jediný
Kristián viibec má zprávu, že přenesení mělo se státi na rozkaz
knížete v noci, do kuropění, pod ztrátou hrdla. To snad po
stačí . . . Motivu rozkazu knížecího, jak jej má Kosmas, Kristián
ovšem nezná — jeho Boleslav počíná býti přesvědčen o svatosti
bratrově, ale nechce se k tomu přiznati a z činu svého se káti
zřejmě, proto nařizuje přenésti tělo bratrovo v noci — ale ten
motiv nalézáme u Kristiána na jiném místě, kde vypravuje, jak
Drahomíra dala vystavět kapli sv. Michala nad tělem Ludmiliným,
aby zázraky její přičteny byly sv. Michalu. 1 zde tedy nejspíše
čerpal Kosmas z Kristiána; daného motivu užil, aby fakt Kristiá
nem sdělený (že Boleslav nemoha odolávati divům božím, počal,
ač pozdě uznávati, jak zhřešil) zlehčil v neprospěch Boleslavův.
Vidíme tu zároveň, jak vyvíjely se během doby názory o Bo
leslavovi: čím více rostl sv. Václav v kultu věřících v postavu
světce, čím více přibývalo zázraků, jimiž bůh prokazoval zásluhy
a svatost věrného služebníka svého, tím hlouběji klesal bratrovrah
v očích potomků. V legendě Vostokově Boleslav s pláčem lituje
činu svého, Boleslav Kristiánův lituje, ale váhá se k tomu přiznati
zřejmě, u Vavřince je o upřímnosti pláče Boleslavova také vy
slovena pochybnost, Kosmův Boleslav, Boleslav 12. století, je však
pravá ohava. A tento vyvrhel Boleslav, Boleslav Ukrutný, ovládl
z Kosmy veškerou tradici potomní, pozdější legendy i letopisy .. .
I tu tedy musíme konstatovat! výmluvný argument, že Kristián
psal před Kostnou, nikoliv po něm.
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Uzavírám tuto kapitolu projevem přesvědčení, že se mi můj
důkaz, že Kosmas znal a užil Kristiána, dobře povedl.
*
Zmínkou o tom, že Boleslav Kristiánův je ještě patrně Bole
slav tradice Kosmou nedotčené dostali jsme se k druhé části
důkazu svého, že Kristián je starší než Kosmas, k té části totiž,
která prvenství Kristiánovo dokazuje nepřímo nebo negativně
tvrzením, že Kristián je naprosto nezávislý na Kosmovi, že v něm
• není nic, co by bylo čerpáno z Kosmy a dále že v něm jsou ná
zory nebo fakta, jež po Kósmovi nijak tak, jak to pozorujeme
u Kristiána, napsány býti nemohly. V knize své spokojil jsem
se v této věci dokladem jediným, ale výmluvným za celou řadu
jiných. Napsal jsem, že to, co Kristián vypravuje o českých ději
nách báječných, nemohlo naprosto psáno býti po Kosmovi. Je
známa dobře a každému česká pověst o Přemyslovi a Libuši a
založení Prahy, tak jak ji zpracoval Kosmas a jak ji z něho pře
vzala tradice pozdější — Kristián nám však vypravuje pověst tu
v základních rysech jinak. On dí, že prvotní Čechové žili beze
vší vlády, že morem donuceni obrátili se o pomoc k jisté věšt
kyni (jejího jména Kristián neuvádí!), jež jim poradila založiti
hrad. Založili tedy Prahu a potom nalezše jistého výborného muže,
jenž zastával jen službu rolnickou, učinili jej knížetem a oženili
s dotčenou pannou věštkyní . . .
To, opakuji, nemohlo naprosto býti psáno někým, kdo znal
Kosmu, zde pověst je v základních rysech jiná — srovnáme-li
kterékoliv z přehojných vzdělání české pověsti z doby po Kos
movi, poznáme, že na jisté základní rysy se změna nikdy neod
vážila, všude zakládá Prahu na př. Libuše, když již pojala Přemysla
i za manžela, všude je Libuše od počátku kněžnou a nikoliv jen věštkou
I čarodějnicí, všude — od Kosmy až do rukopisu Zelenohorského.
Odtud a s dostatek i odjinud lze nasbírati zkušenosti, jak mění
se a může měniti povést během dob a jak nikoliv, a na základě
této zkušenosti stojí tvrzení moje: česká pověst, jak je u Kristiána,
nemohla psána býti po Kosmovi. Nuže — co namítá Kalousek
proti tomu? Kalousek praví: Pekař svou větu >dokazuje jenom
tím, že Kristiánovo vypravování o pohanské době České země
značně se liší od vypravování Kosmova i že jest jednodušší a proto
prý jest také starší než vypravování Kosmovo, kteréž vyniká mno
hými podrobnostmi . . .«
Nikoliv — něco takového jsem nikde nenapsal, a prof. Kalousek
zcela zbytečně a k tomu s nechutným srovnáním o dvou chůvách
polemisuje proti výkladu, který mi neprávem přičetl. Nepravím
nikterak: Kristiánovo vypravování je jednodušší a proto starší,
nýbrž pravím: Kristián vypravuje něco zcela jiného, něco, co po
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Kosmovi nikdo napsati nemohl.1) Kalousek na čtyřech řádcích do
týká se i této otázky (když byl skoro stránku věnoval polemice
proti něčemu, čeho jsem nenapsal), ale neseznamuje čtenáře s celým
dosahem »nových prvků« pověsti, jak je nalézáme u Kristiána,
pravě pouze, že tyto nové prvky *může jiný zase pokládati za
plod bláhového rozumování, které provozoval Kristián o pověsti
zaznamenané Kosmou«. Pochybuji, že by prof. Kalousek na přímou
otázku, zda rozdíly, jež jeví se v Kristiánově pověsti české u srov
nání s Kosmou, má za plod bláhového rozumování někoho, kdo
znal Kosmu?, odpověděl přisvědčivě (byl by musil se aspoň po
kusit! o důkaz, že Kristián znal a užil Kosmu; to však neučinil)
— já tvrdím, že každý historik, který přece má nazbyt příleži
tosti učiti se a poznávati, jak tradice během dob se mění a vy
víjí a jak se méniti nemůže, by »bláhové rozumování«, jež podle
Kalouska může zde míti někdo za možné, prohlásil v těchto okol
nostech za věc vyloučenou. Každý historik přiznal by jistě tolik,
že z Kristiánova podání české pověsti je zřejmo, že Kristián z Kosmy
nečerpal, že je na něm nezávislý — že je starší než Kosmas, toho
jsem tímto důkazem z pověstí přímo zastávati nechtěl, poznamenal
jsem pouze, že Kristiánovo formulování české pověsti vzbuzuje
dojem většího stáří než vypravování Kosmovo. Že jsem však měl
pravdu nejen v prvém směru, ale i v této poznámce, že Kristiánem
zaznamenaný variant pověsti je starší než báječné dějiny Kosmovy,
ukázal výsledek předešlé kapitoly, poučující nás, že Kosmas znal
a užil Kristiána, zajisté s dostatek.
V otázce této je zároveň viděti, jak důležitý je objev, že
legenda Kristiánova je dílo 10. stol. Nepředpojatý historik nepo
chybně uzná, že nově nalezené nejstarší vypravování o českých
dějinách báječných, přes to, že je zcela stručné, má důležitost
neobyčejnou. Důležitost samo sebou a pak pro kritiku Kosmy.
Vidíme nyní, jak Kosmas zacházel se svými prameny: měl před
sebou důležitý pramen pro české dějiny od křtu Bořivojova až
do r. 929, ale neužil takořka nic z něho, spokojiv se odkazem
naň, nezmínil se o svaté Ludmile, o zásluhách Václavových, o po
čátcích českého křesťanství. Že tu spolupůsobila nechuť Kosmova
k těm částem práce Kristiánovy, kde se mluví o slovanské liturgii,
o sv. Cyrillu a Methodovi, je víc než pravděpodobné. 2) Jak pak
vzdělal tento humanista 12. stol, české dějiny báječné, jak i v tom
pominul zpráv Kristiánových, buduje ve velkém stavbu novou, ale
z velké části buduje s materiálem cizím, motivy z klassické četby
a lícněmi po cizích luzích nasbíranými — obraz toho, beztoho již
') V mé knize str. 64, řádek 10. z dola má ovšem býti: napsáno místo:
nesprávno. — *) Srv. Feuilleton Šustův, Die älteste böhmische Chronik
v »Politik« 1903, č. 28.
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dosti určitý, doplňuje srovnání Kosmy s Kristiánem velmi ostře.
Kristián nyní pomůže nám hledati pravdu, rozeznávat!, co vskutku
bylo »senům fabulosa narratio« a co je fabule Kosmy samého!
»Jinak«, praví Kalousek, »Pekař nedokazuje ničím, že by Kri
stián byl nezávislý na Kosmovi«. Mám za to, že argument z vylí
čení staré pověsti české stačí úplně. Nestačí-li to prof. Kalouskovi,
mohl bych mu na několika stránkách sebrati dokladů pro větu:
v Kristiánovi není nic, co by ukazovalo na znalost Kosmy nebo
na použití Kosmy. Výklad takový by přešel ovšem záhy v argumen
taci, že v Kristiánovi není nic, co by prozrazovalo autora píšícího
v poměrech a názorech 12. stol, nebo v době pozdější. Některé
výmluvné argumenty sem náležející poznáme ještě níže — zde
upozorňuji jen na to, že zcela mimochodem vyložili jsme jiný doklad
nezávislosti Kristiánovy na Kosmovi (to jest pojímání Boleslava I.).
Dodávám ještě (také jen mimochodem): kdyby Kristián psal a padělal
po Kosmovi, byl by autorství své kompilace přičetl tuším Kosmovu
Strachkvasovi a nikoliv Kristiánovi, jehož Kosmas nikde nejme
nuje, byl by pravděpodobně opakoval po Kosmovi, jak Svatopluk
zmizel jako kdysi Romulus uprostřed vojska svého a skončil život
nepoznán mezi poustevníky, byl by asi z Kosmy převzal datum
křtu Bořivojova k r. 894 atd.

3. Kristiánova práce je z 10. století.

Poznali jsme přes námitky Kalouskovy, že Kristián je starší
Kosmy — že psal v 10. stol, toho jistotu podává nám okolnost,
že se za vrstevníka biskupa Vojtěcha a za Čecha z druhé polovice
10. stol, prohlašuje a že nic v jeho práci nebo mimo ni tomu
není na odpor, nýbrž naopak vše tomu dobře nasvědčuje. Prolog
práce jeho je adressován příbuznému biskupu Vojtěchovi, v práci
samé, v kapitole sedmé oslovuje znovu biskupa Vojtěcha jako
vrstevníka svého a činí patrnou narážku na neshody biskupovy
s knížetem Boleslavem II. a Čechy, v prologu dovolává se toho,
že zprávy své čerpal také z úst starců, kteří sv. Ludmilu a sv.
Václava znali osobně, ku konci práce své v kapitole 10. zmiňuje
se o tom, že sestra sv. Václava, Přibyslava, potrestána byla za
nemoudrý skutek svůj »za našich časů« a má za zbytečné podrob
nosti vypravovati, protože jsou obecně známy, naznačuje (v kapit.
páté), že o neshodách mezi sv. Václavem a Drahomírou, matkou
jeho, ví mnoho podrobností, ale že je pomíjí úmyslně, praví (v kap.
prvé), že Morava je od kletby Methodovy pohromami stíhána po
dnešní den a činí zase narážku na neochotu Čechů poslouchati vůle
biskupovy, dovolává se mnohých přímých svědectví o zázracích nad
tělem Podivenovým ... O všem tom se Kalousek ani slovem nezmi
ňuje, ale je přece, jak patrno, v jednom podstatném omylu, pokud
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jde o tyto okolnosti. Má totiž za to, že jen prolog Kristiánovy
legendy to je, jenž obsahuje tvrzení, že autor byl vrstevníkem
sv. Vojtěcha.1) V práci své upozornil jsem přece obšírně na jiná
taková místa v legendě samé, na místa, jež jsem zde právě znovu
shrnul — z toho prof. Kalousek zajisté pozná, že tu nejde jen
o předmluvu, ale i o řadu míst z prologu a z kapitoly prvé, páté,
sedmé, deváté a desáté. Ta místa, nejenom prolog, by musila
býti také raffinovaně padělána, kdyby, jak tomu chce Kalousek,
měla práce Kristiánova náležeti do 14. stol., nebo vůbec býti
mladší století desátého.
Kristián hlásí se tedy do století 10. přímo; z jeho řeči, stylu,
soudů, názorů, krátce z formy i obsahu poznáváme pak, že do
této doby náleží a že do doby mnohem pozdější, do stol. 12.—14.,
náležeti nemůže. Každá práce literární jako každé dílo umělecké
a každý plod činnosti lidské vůbec má na sobě více nebo méně
patrné známky doby, kdy vzniklo. Kde je srovnávacího materiálu
tolik, jako v literárních dílech středověkých, a kde práce, o niž
jde, je tak rozsáhlá a bohatá zprávami všeho druhu, jako je
tomu u legendy Kristiánovy, tam může historik ze známek formy
i obsahu dojiti o stáří pramene, kterým se obírá, soudu zcela bez
pečného. Ukázal jsem na velký počet takových míst rázu formál
ního i věcného, jež jsou v práci Kristiánově a jež v době pozdější,
stol. 12—14., psána býti nijak nemohla. Při důkazu z takovýchto
známek dobových nesmíme přestátí ovšem na jednom neb dvou
příkladech — musí jich býti celá řada, a musí je vykazovati všechny
části práce: neboť jednotlivé slovo může konečně vždy ozvati se
i v době pozdější, jíž je cizí, a kdyby známek určité doby a urči
tého stáří neprojevovala práce celá, byla by na snadě domněnka,
že je to směs textů nestejného původu Tak ukázal jsem na slova,
fráse nebo zprávy zejména tyto: v končinách Lotharovců nebo
Karlovců (místo ve Francii pozdějšího středověku), název pro
biskupa pontifex (místo episcopus) a staré tituly jeho, zmínky
o koepiskopu (možné naposled v 10. stol.), často užívaný název
Slovanů pro Čechy a Moravany a české kmeny, zmínka o synu
kněze Štěpána, o prodávání hochů na tržišti pražském a prodávání
dlužníků v otroctví, zmínka o křtu dospělých ve dvou terminech, splý
vání názvů dux, rex, princeps (dodávám nově: hojné užívání slova
regnum o zemi a panství knížat českých), zprávy o trestání celých
rodů za hřích jednotlivce, o přijímání podobojí, zmínka o »exercitus* Václavovu, snad i o »curtenses«. Dnes bych mohl dodati nově: užívání terminu »provincia« ve smyslu »terra«, označení
') Srv. Osvěta, str. 109 (»jakož by z její předmluvy následovalo«), 111
»kdo viní předmluvu k legendě z nepravdy, nechť to dokáže«), 123 (»před niž
postavil klamnou předmluvu, jako by to všechno bylo psáno za sv. Vojtěcha«),
č č. H. IX.
10
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Pšovska za zvláštní zemi slovanskou, zmínka o tom, že při pře
nesení sv. Ludmily byli diváci křesťané i pohané, zmínka prologu,
že Čechové nemají dosud officia o sv. Václavovi, veliká úcta
k mništví, o níž svědčí několik míst legendy, slovo didascalus
o učiteli, slovo zabulus (ďábel), časté užívání slova basilica vedle
ecclesia, slovo levita (místo diaconus), slovo apparitores (služeb
níci), baiuli (nosiči), bibliotheca ve smyslu kniha, casae Christi
(kostely), slovo christicolae, crusina (krzno), framea (oštěp), slovo
rus (venkov), inclusus (poustevník), presbyter* rectores (= duces),
substancia (~ majetek), Strojmír vyložený latinsky iudica a rege
pacem (na toto odkázal jako na doklad velkého stáří sám Kalousek;
strojiti je v legendě Vostokovské vskutku vládnouti) a ještě několik
jiných. To jsou vesměs slova a výrazy, obraty neb názory
14. století cizí a cizí z největší části již století 12. K nim náleží
konečně celé Kristiánovo pojetí sv. Václava, v celku i v jednotli
vostech, jež odpovídá jen legendám 10. století a nemožné je
v století 12.—14., sem náleží celý ráz jeho náboženských projevů
a jeho pojímání křesťanství, jeho zpráv o církevním životě, v po
zdějším středověku cele nemožný.
*
Neváhám prohlásit!, že v těchto známkách třeba spatřovati
nejhlavnějsi argument* že Kristián je dílo 10. stol. — zde práce mluví
sama, přímo, zde nemůže klamati. Jak postavil se k mým vývodům
v této věci prof. Kalousek? Připustil, že leccos z toho, co jsem
za karakteristické známky velkého stáří Kristiánova uvedl, nehodí
se do 14. století (hlavních důkazů mnou vedených však neuvedl
ani na ně nereagoval), ale napsal zároveň, co jednou na světě
bylo, o tom pozdější spisovatel může se dověděti ze starších spisů,
že Kristián zejména staré legendy (Wattenbachovu!) doslova opi
soval a tak ovšem (dodejme) v některých částech rázu spisu
z 10. stol, nabyl. »Takové starožitniny byly by bezpečným dů
kazem velkého stáří pouze v tom případě, kdyby Kristián všechno
byl psal z vlastního domyslu nebo z ústního vypravování svých
vrstevníků« (str. 112).
Nikoliv — tak jednoduchá věc není! Znázorněme příkladem,
oč jde. Já tvrdím: ten a ten kostel jeví v celku i v jednotlivo
stech ráz basiliky románské 10. stol.; byl vystavěn tedy v století
desátém. Prof. Kalousek namítá: I později přece stavěly se
románské stavby a staví se doposud, pozdější stavitel mohl zcela
dobře užiti motivů starších, jež znal — proto mne tvrzení, že
kostel, o nějž jde, je zbudován v 10. stol., nepřesvědčuje. — Jak
čtenář pozná bez nesnází, má stanovisko prof. Kalouska dvě veliké
vady: Kalousek 1. zapomíná, že románské stavby z doby značně
pozdější než 10. stol, pozná znalec brzo a dobře, zapomíná
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krátce, že máme také neklamné prostředky methodické, abychom
rozeznali pozdější napodobeninu od starého originálu nebo po
zdější použití starších motivů, 2. opomíjí prokázati, co patrně
tvrditi chce: kostel, o nějž jde, není stavba jednotná z 10. stol.,
ale je to směs slohů z rozličných dob, jsou v ní zejména gotické
partie ze stol. 14.; praví-li nápis vtesaný nad portálem, že stavba
vykonána byla v 10. stol, a praví-li to ještě jiné desky uvnitř
kostela, je to klam, neboť právě portál a tyto desky jeví se jako
části gotické z poč. 14. stol.
Krátce: 1. Kalousek neprokázal ničím svou hlavni včtu (ba
ani se nepokusil to prokázati), že Kristiánova legenda je slátána
z kusů rozličného stáří a původu. Já byl napsal v své knize: »Práce
Kristiánova je, jak již komposice a styl s dostatek ukazuje, jednotná;
není to naprosto nějaká mosaika ze sebraných zlomků prací
cizích*. Zde měl Kalousek nasaditi páky, chtěl-li, aby nejdále
jdoucí tvrzení jeho nebylo a nezůstalo pouhým tvrzením bez dů
vodů. Je-li Kristiánova legenda slátaninou, musilo by to přece býti
patrno na první pohled, jako na prvý pohled poznáme stavbu vy
kazující několik rozličných period stavebních, několik různých
slohů — musil by v jednotlivých částech býti rozličný sloh nebo
aspoň karakteristické známky jiných poměrů kulturních, právních,
společenských a jiných názorů, byly by pravděpodobné neshody
a protivy mezi zprávami jednotlivých partií, části přímo padělané
musily by prozrazovat! svůj původ pozdější. Ale nic takového
u Kristiána nepozorujeme ; komposice jeho díla je přímo vzorná
(jen v jedné drobnosti se omylem opakuje), odkazy z kapitoly
na kapitolu svědčí, že vše náleží k sobě, sloh je jednotný a jen
na jednom místě je doslova převzat kus z legendy, již známe,
z legendy Gumpoldovy — a právě ty části, jež by byly musily býti
podle Kalouska padělány v 14. stol., prozrazují nepochybně, že
nemohly po 11. stol, býti napsány I Právě v prologu, jenž přece,
kdyby byl padělán v 14. stol., musil by býti psán »z vlastního do
myslu«, je fráse v 12—14. stol, naprosto nemožná: in partibus
Carlingorum, právě tam sluje biskup »pontifex«, tituluje se »ter
beatus« a »vestra sanctitas«, právě tam je v 14. stol, neslýchané
tvrzení, že Čechové nemají ještě officia k sv. Václavu. A totéž
platí o jiných částech práce Kristiánovy, kde se ona výslovně do
10. stol, hlásí — proč aspoň v těchto kusech se Kalousek nepo
kusil ukázati, že styl a ráz jejich neodpovídá stol. 10. ř Proč se
vůbec o tom nezmínil? Je pravda: on vytýká anachronismy a
známky pozdějšího původu na jiných místech — poznáme však,
pokud právem.
2. Zkušenost poučuje nás zcela bezpečně, že pozdější kompi
látoři a předělávatelé své předlohy měnili více nebo méně a to
věcně i formálně. Jinými slovy: neni naprosto možná, aby někdo
10*
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v 14. stol, opisoval do své práce celé předlohy z 10. stol, beze
vši zrniny, jak by tomu musilo býti, kdyby měl se svým výkladem
Kristiána pravdu prof. Kalousek. Stávalo se, že převzal kus před
lohy, ale celé partie v sousedství toho kusu mluví nepochybnou
mluvou té doby, v níž kompilace povstala. Stávalo se také, že
pozdější autor převzal, předělávaje předlohu volně, tu a tam slovo
v době jeho již neužívané a neobvyklé, ale hned v sousedství jeho
prozradil patrně řadou známek karakteristických dobu svou
' vlastní. Marignola na př., jenž čerpal z legendy Kristiánovy, jmenuje
sv. Vojtěcha, Cyrilla, Methoda terminem »pontifex«, ale všude jinde
sluje mu biskup ovšem »episcopus
*
, že archaismus »pontifex« je
v práci cizím živlem a ohlasem prastarého pramene, lze poznati
na každé stránce. U legendy »Diffundente sole«, která je mnohem
starší než Marignola a čerpala ještě více z Kristiána, jsme poznali,
jak legendista, přes to, že často slovně přiléhá k předloze, neob
vyklé slovo »pontifex« převáděl v »episcopus«.
A jako se každá kompilace pozdější, dejme tomu z 14. stol,
pocházející, formálně musí prozrazovat! jako dílo 14. století,
tak se za dílo 14. století prozrazuje věcně. Máme několik
legend a několik kronikářských zpracování historie Václavovy
z 13. —14. stol., z nich můžeme poznati, které byly v té době pod
statné živly tradice svatováclavské, poznati, jak velice liší se tu
Kristián od prací těchto a jaká mezera časová zeje mezi oběma.
V legendách těchto je Drahomiř pohankou, je dokonce srozuměna
s Boleslavem v spiknutí proti Václavovi (Oriente iam sole) —
u Kristiána je křesťankou a pochovává zabitého syna svého: jako
v legendě Vostokovově! O tomto místě Kristiánově napsal kdysi
Kalousek sám, že je to »velmi pamětihodné, ba podivuhodné u spi
sovatele v první polovici 14. věku« J) . . . Legendy z 13.—14. stol,
mají o celou řadu zázraků více, v tom také zázraky z 13. stol.,
mají ovšem důležitý kus tradice pozdější, jak sv. Václava oslavil
Bůh před císařem a jak si sv. Václav vyžádal rámě sv. Víta, maií
vypravování o králi Dánském Erichovi — je podivuhodné, že Kri
stián, Kalouskův kompilátor 14. stol., má jen zázraky, jež se staly
během 10. stol, a neví nic ani o motivu tak vděčném, jako byl
vstup knížete českého do shromážděni knížat se zářícím křížem
na čele a v průvodu andělů. Je podivuhodné, že pozdější
legendy mají karakteristiku bratrovraha Boleslava touž, jako ji
má Kosmas: »corde crudelis, vultu horribilis, actione inhumanus,
quapropter saevus Boleslavus vocatus est« (Oriente iam sole) a že
Kristián ještě Boleslava Ukrutného nezná — je podivuhodné, že
legenda »Oriente iam sole«, jejíž prvá redakce, jak lze ukázati zcela
*) Srv. Obrana sv. Václava, str. 46.
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bezpečné, je nanejvýše z 2. polovice 13. stol.,1) čerpá z Kristiána
vydatně, často slovně, z téhož Kristiána, jenž prý psal — v 14.
stol., a zlobí se naň, že napsal, že sv. Václav přece někdy mnoho
pil — je podivuhodné, že legendy 13.—14. stol, nerozumí některým
místům Kristiánovým, tak na př. o kupování hochů pohanských, 2)
o souboji s knížetem Kouřimským,3) o Boleslavově vládě v Boleslavi, 4)
o Podivenově rozdílení almužny (o tom víc níže) — je podivuhodné,
že kladou důraz na to, že hlavní příčinou smrti Václavovy byl
Boleslavův »zelus paganici erroris«,5) kdežto n Kristiána nic tako
vého není — podivuhodné, že představují si Čechy doby Václavovy
sjednocené politicky v mezích své doby a rozdělené na kraje,6)
kdežto v Čechách Kristiánových je ještě Pšovsko zemí samo
statnou, země Kouřimská má svého knížete ... A nikde v těchto
legendách nenajdeme slov in partibusCarlingorum, nikde koepiskopa,
nikde zmínky o prodeji hochů na tržišti, nikde slov: Moravia, regio
Sela vorům, Sclavi Bohemie,7) provincia Sclavorum Psow, nikde že
exe? citům suum Václav pěkně šatil, nikde slova »presbyter« (všude:
sacerdos), nikde zpráv nebo narážek, jimiž by se legendista chtěl
hlásiti do doby Václavovi blízké .. . Naopak, prvá redakce »Oriente
iam sole«, jež na př. vypravování o tom, jak Přibyslava zmocnila
se části ostatků Václavových, přejímá skoro slovně z Kristiána,
vynechává poctivě Kristiánova slova konečná: Quod quia nostris
constat factum temporibus, plurimisque patet, supervacaneum huic
opusculo credidi inserendum.
Závěr všeho, je-li ho vůbec třeba, může zníti zase jen takto:
Legenda Kristiánova pochází, jak z velikého počtu známek for
málních i věcných je patrno, z doby, do níž se hlásí přímo,
z 10. stol.; známky tyto byly by v kompilaci pozdější, mladší
Kosmy, naprosto nemožné.

*) Je obsažena v kodexu stát, a dvor, knihovny mnichovské č. 21547,
psaném v 2. pol. 14. stol, a obsahujícím životy svátých, na posledních listech
(f. 197 a—207b). Hned za ní následuje část legendy »Diffundente sole«, po
čínající se: Factum est autem post mortem venerabilis viri a nedokončená
uprostřed věty slovy: ut mucrone caput meum auferentes et in sanguine...
(f. 209 a). »Oriente sole« tohoto textu nemá ještě zázraků z 2. pol. 13. a 14. st.,
jež má obšírnější recense, známá z našich rukopisů z 14. st., má však zázrak
o ženě ohluchlé, jež vydala se z města pražského (civitas) na hrad Pražský
(castrum) a na mostě se vroucně modlíc a ke kostelu na hrad vzhlížejíc,
nabyla sluchu. Více o této zajímavé recensi povím později. — ’) »Ut annuncietur« má, že sv. Václav kupoval »gentilium pueros undecunque sibi adductos«.
Podobně nerozumí »Oriente iam sole«. — *) Táž legenda si myslí, že tu šlo
o odboj »praefecta« Kouřimského. — 4) »Oriente iam sole má: »ubi tunc tem
poris cum tota curia sua morabatur«. — *) Oriente iam sole. — 8) »Ut annuncietur«: Per omnes sui ducatus provincias carceres destruxit. — ’) Marignola
naopak proti tvaru »Sclavi« polemisuje; má prý se psáti »Slavi«.
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4. Domnělé anachronizmy a chyby Kristiánovy.

Prof. Kalousek má však za to, že v práci Kristiánově jsou
známky věcné, jež ukazují k tomu, že dílo vzniklo mnohem po
zději než v 10. stol., že jsou v ní data v stol. 10. nemožná, po
klesky proti historii, krátce věcné anachronismy. Některé takové
zprávy a data jsou mu přímým a prý dostatečným svědectvím, že
legenda, o níž jde, mohla vzniknouti až v i4. stol. . . . Kdyby
tomu bylo vskutku tak, jak tvrdí Kalousek, musily by v před
chozích kapitolách shrnuté důkazy, důkazy tak výmluvné a pře
svědčivým materiálem bohaté, nebýti — důkazy! Poznáme však
bez nesnází, že Kalouskem sebrané anachronismy, že »novoty·,
jež nalezl v Kristiánovi, před kritikou neobstojí nikde a že některé
právě naopak promění se obratem ruky v důkaz velkého stáří
Kristiánova.
Kalousek počíná (str. 120) prologem. Víme již, že o prologu
má Kalousek mylně za to, jakoby to byl jediný kus Kristiána,
jenž celou práci klamně datuje do 10. stol. Čekali bychom tedy,
že aspoň nyní ukáže, že tento prolog v 10. stol, napsán býti ne'
mohl, že naopak jeví ráz 14. stol. Ale nikoliv — Kalousek pouze
ukazuje na nesrovnalosti a odpory v něm, t. j. na domnělé ne
srovnalosti a odpory. Kristiánovi se prý řeč nesrovnává: praví,
že našel rozličná skládání o životě sv. Václava a sv. Ludmily a zároveň
vytýká Čechům, že si svých prvých svátých neváží, že »nemají
modliteb, zpěvů a řečí«, jimiž by k úctě jejich byli povzbuzováni.
A Kalousek ukazuje dále, že r. 995 se na Libici světila památka
sv. Václava jako svátek zasvěcený, odkazuje na modlitbu o pře
nesení sv. Václava, »složenou jistě několik málo desítiletí po smrti
sv. Václava« . . . Mám za to, že prof. Kalousek sám na tyto vý
vody své velkého důrazu neklade. Neboť nedokazují nijak, že by
prolog nemohl býti psán v 10. stol., naopak bylo by lze jich užiti
proti výkladu, že by někdo tímto způsobem padělal prolog
v 14. stol. Já však v prologu žádného odporu ani žádné neupřím
nosti spatřovat! nemohu. Postup myšlenek Kristiánových je zcela
jasný a plnou důvěru vzbuzující: autor si stěžuje, že dosavadní
vylíčení historie Ludmiliny a Václavovy nevyhovuje (non pleniter
diserta), chce je doplniti a opraviti z dobrých pramenů — nota
bene, z výpovědí pamětníků sv. Václava! Praví dále, že kdyby
tak znamenité svaté měli ve Francii, vypsali by činy jejich zlatými
písmeny, měli by úplné officium k oslavě svátků jejich, stavěli by
kláštery s jménem jejich. Toho všeho my nemáme, ač tu jde
o jediné světce naše; a ač denně zásluhy jejich pozorujeme, chováme
se k nim takřka nehodně . . . Zde přece není žádný odpor, zde je
jen snad — zcela pochopitelné v takových případech — sesílení
výtky, že Čechové si neváží svých patronů tak, jak by si jich vážil
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pokročilejší národ na západě. Víme přece, že Kristián píše podle
pravdy, že skládání dosavadní jsou nedostatečná, víme, že to byla
z největší části skládání cizího původu (Gumpold a Crescente fide
— na tuto okolnost Kalousek úplně zapomněl), nemáme žádné
určité zprávy o tom, že by Čechové sami měli před Kristiánem
napsanou historii sv. Václava a sv. Ludmily, o úctě sv. Ludmily
v 10. stol, dovídáme se jen z Kristiána (nejde tu zajisté jen
o sv. Václava, ale i o sv. Ludmilu), v zprávě, že Čechové nemají
ještě plného officia k svátku sv. Václava, musíme pak spatřovat!
přímo důležitý argument, že prolog později padělán býti nemohl.
Kristián sám zve sv. Václava svým patronem, zve jej patronem
Čechů, celá práce jeho je jediným projevem vroucí piety a obdivu,
jichž v té míře ovšem průměrnému Čechu jeho doby sotva se
dostávalo. Jeho stížnost je stížnost nadšeného horlivce, ale naprosto
nemůže býti vykládána jako známka klamu, jako neupřímnost nebo
nesrovnalost. Kolik předmluv, kolik provolání, kolik nadšených
článků musilo by, touto methodou zkoumáno, prohlášeno býti za
díla podezřelého původu 1
*
A nyní přijdeme k dvěma velkým důvodům Vackovým. »Hned
v první větě«, praví Kalousek, >se nám zvěstuje nemožná novina,
že Morava přijala křest za času velikého učitele Augustina; a to
měl napsati Kristián asi r. 994 ř Sv. Augustin zemřel r. 430; což by
Kristián mohl nevěděti, že Bořivoj, jeho praděd, křtěný od Methoda,
zemřel asi před stem let a že sv. Augustin žil o několik set let
dříve ?«
Nemohu jinak než odpověděti, že Kristián vskutku něco po
dobného napsal a že to mohl docela dobře napsati v 10. stol.
ččěco podobného: neboť Kristián vskutku praví: Morava, země Slo
vanů, podle pověsti (fama memorante), jak se věří a uznává, přijala
křest za starých časů (antiquis temporibus), v době prý (ut aiunť)
slavného učitele Augustina. O Bulharech však, pokračuje Kristián,
se praví, že dávno před tím dostalo se jim téže milosti (t. j. křtu).
Jistý Cyril,x) rozený Řek, znalý písma latinského i řeckého, když
byli Bulhaři uvěřili, přišel ve jménu sv. Trojice kázati víru Kri
stovu i svrchu dotčenému národu, zůstávajícímu na Moravě . . .
Kalousek s Vackem, jak pozorujeme, přičítají a vytýkají Kri
stiánovi omyl, že Method byl vrstevníkem sv. Augustina a z tohoto
ovšem nehorázného omylu uzavírají: Kristián nemohl psáti v 10. st.
(Vacek to proloženými větami oznamuje čtenářstvu Časopisu Čes.
Musea). To je tvrzeni vskutku překvapující — řekl bych bez mála
') věta tato je s předchozí spojena spojkou »siquidem«. Spojka ta je
u Kristiána několikráte, někde třeba ji překládali patrně »totiž«, ve většině
případů znamená prázdné: igitur nebo deinde
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karakteristické pro způsob, jak se shledávají námitky proti mé
knize. Kristián nám přece vypravuje podrobně o genealogii sv.
Václava, o jeho otci Vratislavovi, o jeho dědu Bořivojovi, má
určitá dáta, jak dlouho ten i onen vládl, event. žil; ví tedy nade
vši pochybnost, ie Bořivoj, děd Václavův, žil v 2. pol. 9. stol. Týž
Kristián nám zároveň vypravuje obšírně, jak byl Bořivoj pokřtěn
od Methoda na dvoře Svatoplukově. Závěr z toho je tuším na
snadě, že Kristián ví, že Method žil v době Bořivojově, čili v 2. pol.
9. stol. A poněvadž — jak duchaplný důkaz! a jak smutné, že
jej musím provésti! — Kristián zároveň praví, že Method byl
’ bratrem Cyrillovým, zdá se mi, že každý musí i bez velké námahy
své ostrovtipnosti dojiti závěru: Kristián ví zcela dobře, že Cyril žil
v 2. pol. 9. století. Pan Vacek ovšem píše a podtrhuje: Kristián si
myslí, že Cyril žil za — sv. Augustina, v pátém století ... a prot.
Kalousek nemá odvahy, aby k otázce plné údivu, kterou si po
ložil, připsal rozhodné: Nemožno!
Praví-li Kristián zároveň, že podle pověsti byla Morava po
křtěna za starých lasu a to prý v době sv. Augustina, bude jistě
každý nepředpojatý čtenář rozuměti tomu tak, jak já tomu roz
umím: Kristián mluví o starším pokřtění Moravy, o jiném, než bylo
to, jež zásluhou Cyrilla a Methoda dokonáno bylo v 2. pol. 9. stol.
Kristián chce říci krátce: Morava byla, jak se praví, pokřtěna již
dávno před Cyrillem a Methodem. A oprávněnost takového výroku
lze prokázati bez nesnází, lze ji prokázati zejména pro Kristiána,
dobu a okolí jeho. Střední Podunají na pravém' břehu Dunaje,
Rhaetia, Noricum, Pannonia byly vskutku na křesťanství obráceny
dvakrát — podruhé počínaje 8. stol, z Bavor a bavorských biskupství
(v 2. pol. 9. stol, přistoupil k tomu proud z jihovýchodu, z By
zance), poprvé v době římské. Ve stol, čtvrtém a pátém byly tyto
země zevně křesťanské, vrstvy vzdělané nebo zámožné nebo vlád
noucí hlásily se vesměs ku křesťanství, byla tu řada biskupů ven
kovských a sídel biskupských (zemím našim nejbližší bylo biskupství
v Lorchu-Laureacu v dnešních Hor. Rakousích na Dunaji), z nichž
nejdůležitější bylo sídlo metropolity Srěm (Sirmium), vycházeli
odtud apoštolé i světci (sv. Jeroným, sv. Martin, sv. Florián), pů
sobil tu (v Noricu v 2 pol. 5. stol.) sv. Severin, byly tu četné
synody, zuřil tu boj mezi ariánstvím a katolicismem, sv. Severin
byl v přátelských stycích s knížaty křesťanských družin germán
ských za Dunajem . . . Města Vindobona a Carnuntum, oddělená
pouze Dunajem od Moravy (Morava starověká jde na jih zcela
jistě až k Dunaji) byla křesťanská. A za Dunajem, v dnešní Mo
ravě neb v nejbližším sousedství sídlili v pátém století křesťanští
Rugiové, ’) křesťanství beztoho působilo a šířeno bylo v pokrajích
') Na tyto Rugie vztahuje se patrně (t. j. upomíná) zmínka celního řádu
raffelstettenského z r. 903—906: Sclavi vero qui de Rugis vel de Baemanis mer-
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říše — táži se, kdo může po všem tom spatřovat! cos závadného
v tvrzení Kristiánové, že Morava podle pověsti přijala křest již za
pradávných dob, v době prý sv. Augustina? Skutečnost byla ne
pochybně daleka toho, že by tenkrát celá Morava byla křesťanská,
ale Kristián mluví přece jen o pověsti — a proti takovéto formu
laci nedá se, jak vidět, namítati nic. Byli-li tam tenkrát již Slo
vané, čili nic, na tom nezáleží a nerad bych se dotýkal této otázky —
mám však za to, že tam byli, ale pod panstvím germánských
družin.
Ale my můžeme jiti ještě dále a tvrditi: Kristián žil v době
a v okolí, v němž se vší určitostí se tvrdilo, že Morava byla v době
římské křesťanskou, a odtud nejspíše také Kristián svou zprávu
čerpal. Byl to vrstevník Kristiánův, pasovský biskup Pelhřim
(nástupcem jeho v Pasově byl biskup jménem — Kristián), jenž od
volávaje se (podle pravdy) na to, že stolice jeho je dědičkou
biskupské stolice z doby římské, starého Laureaca, chtěl dosíci
titulu arcibiskupského pro sebe a nástupce své, vymaniti se z pod
ručí svého dosavadního metropolity, arcibiskupa salcburského, a
prokázati, že Pašovu ode dávna přísluší diecesální práva v Dolní
Pannonii a na Moravě. Psal o to r. 973 nebo 974 papeži a pa
dělal řadu listin, jimiž nároky své dovozoval. *) Slova Kristiánova
* antiquis temporibus* zde najdeme přímo (v listu pap. Bene
dikta VIL), pozorujeme, že vykládají se několikráte v »Roma
norum Gepidarumque tempore«. Pelhřim tvrdí, že krajiny »orien
talis Pannonia et Mesia« byly v této době poddány LorchuLaureacu. Co Moesie se týče, je tu zřejmý omyl v jméně — ale
na tom nezáleží: jde o to, jak si minulost představoval Pelhřim
a jak se o ní z listů jeho mohli nebo musili poučovati na př.
v blízkém Řezně, kde byl Kristián mnichem. Podle Pelhřima bylo
ve vých. Pannonii a Moesii, * quarum provinciae sunt Avaria atque
Maravia*, v době římské sedm biskupů, suffragánů to arcibiskupa
loršského. Pelhřim si tedy krátce představoval věc tak, že Mo
rava byla v době římské křesťanskou a že měla své biskupy, závislé
na Lorchu. V pravém listu svém k papeži Benediktu VII. tvrdil,
že na Moravě byli ještě před samým vpádem maďarským (kol
r. 900) čtyři biskupové. To, jak víme, bylo pravda, jenže tito
biskupové moravští z doby synů Svatoplukových nebyli suífragány pasovskými, nýbrž nástupci Methoda a jeho suffragánů —
jeden z nich, Wiching, stal se ovšem biskupem Pasovským, a
odtud snad mohl Pasov čerpati své nároky na Moravu.
candi causa exeunt (Erben, Reg„ č 58), nikoliv na Rusy. Pozdější výklad
Diimmlerův, jak za to mám, nemožný. — *) Tištěny jsou všechny a dobře
v Urkundenbuch des Landes ob der Enns, II. (1856), Anhang, str. 699—"17. Vice
o nich v práci Důmtnlerově »Pilgrim v. Passau u. das Erzbistum Lorch« (1854).
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Závěr bude: co psal a tvrdil v 2. pol. 10. st. biskup pasovský,
že totiž Morava byla křesťanskou již v době římské, totéž, ale jako
pověst, zaznamenává ku konci 10. st. Kristián. Co je tu nemožného?
A nesvědčí-li to vše spíše pro Kristiána než proti němu? Pelhřim při
čítá mylně i biskupy, kteří byli nástupci sv. Methoda, k suffragánům loršským, nezmiňuje se slovem o sv. Cyrillu a Methodovi —
té chyby nebo toho klamu Kristián se nedopouští, nýbrž vypravuje
obšírně o církevní organisaci Moravy v době Methodově. Mýlí-li se
v čem, může to býti jen údaj, že Method měl pod sebou 7 suffragánů — toto datum by byl Kristián převzal z tradice šířené
Z Pašova a chtěje zřejmě nesprávnou tradici tuto korrigovati, byl
by je spojil s organisaci církve Methodovy v Moravě Svatoplukově. ’)
Ale buď jak buď, nám stačí fakt, že v době Kristiánově se tvrdilo
a věřilo, že Morava v době římské byla křesťanskou — tím pak
padá hlavni argument Kalouskův proti Kristiánovi.
*
»K tomu,« pokračuje Kalousek, »pan P. Vacek přinesl důvod
nový, že sv. Augustin byl uznán a vyhlášen za učitele církve teprve
papežem Bonifácem Vlil. r. 1298, kterýžto údaj, bude-li náležitě
ohledán a potvrzen, sám by posunul vznik tohoto počátku legendy
na začátek 14. st., kde jej tušil Dobrovský«. »Východní církev,«
pokračuje Kalousek, »nemá Augustina za svátého a neuznává ho
za učitele církve«; to také nasvědčuje důvodu P. Vacka. Ale vše
to dlužno vyšetřiti blíže a místněji . . .
Vyšetřil jsem údaj Vackův (ač by to nebylo mou povinností)
a konstatoval brzo, že r. 1298 byl sv. Augustin vskutku vedle
jiných spisovatelů církevních jmenován »doctor ecclesiae«. Vacek
a Kalousek mají pravdu; a začátek Kristiána by tedy pravděpo
dobně musil býti ze 14. století, kdyby — v něm Augustin slul:
»doctor ecclesiae«! Ale nic takového v Kristiánovi neni—Kristián
nejmenuje Augustina -»učitelem církve
,
*
nýbrž »velikým« nebo
»skvělým učitelem« (doctor magnificus). To je něco zcela jiného,
a tím velkému argumentu Vackovu odňat jest všechen positivní
základ. Komu by pak překáželo slovo »doctor
*
samo o sobě, musil
by podezřívat! i sv. Pavla z padělku, neboť on zve se sám »doctor
gencium« (to je i u Kristiána), komu by snad vadil titul »doctor
magnificus« v 10. st., našel by bez velikého hledání (kdyby své
námitky, jakož je zajisté slušno, snažil se nějak podepříti), že
Kristián slova »magnificus« užívá častěji (srv. index ke Kristiánovi
v mé knize: magnifici duces, magnificus imperator) a že titulu tohoto
rázu užíváno v době jeho nezřídka Spokojím se několika doklady:
Sermo de relatione s. Vedasti (z poč. 10. st.; MG. SS. 15, 403)
*) Srov. mou knihu str. 22.
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praví: »et noster Augustinus, ille doctoregregius, orátor facundissimus,
flumen eloquentiae . . .« Jinde slove sv. Augustin v 9. st. »divus«,
»doctissimus«, »beatus confessor« (ibidem SS., H.,295, 297, 763), mezi
doktory je počten i v životě Alcuinově z 1. pol. 9. st. (ibidem SS., 15,
184). V diplomu Oty II. z r. 965 sluje sv. Remigius »almus
Francorum doctor« (MG., DD., II., 1, 18). Více jsem nehledal —
netěšilo mne ovšem shledávati doklady proti námitce, jejíž bezpodstatnost je historiku zřejmá. Tak jsem musil již dříve shle
dávati P. Vackovi doklady k tomu, aby porozuměl středověkému
prologu . . .
*
Kalousek vytýká dále Kristiánovi poklesky proti historii, jichž
prý v 10. st. učený bratr Boleslava II. dopustiti se nemohl: 1. Kristián
mylně tvrdí, že sv. Cyrill přeložil starý i nový zákon do slovanštiny;
což prý v tom rozsahu není pravda — ale kritik tu zapomíná, že i žití
sv. Methoda tvrdí o Methodovi, že přeložil celý starý zákon do slovan
štiny za 6 měsíců. Tomu také nevěříme,1) ale proto nikomu nenapadne
míti žití Methodovo za padělek. 2. Kristián mylně tvrdí, že sv. Cyrill
ustanovil zpívati mše a předepsané hodinky jazykem slovanským;
vskutku je prý pravda, že soluňští bratři zavedli zpočátku jen slo
vanské hodinky, a teprv po dovolení papežově, po návratu Methodově
z Říma, slovanskou mši. — Z kterých »hodnověrných nejstarších
pramenů« tuto zprávu Kalousek čerpal, nevím; vím však z jednoho
z nejdůležitějších pramenů, z žití Cyrillova, že bratří hned zpočátku
učili moravské své žáky nejen hodinkám, ale i mši (tajna služba)
a že po příchodu bratří do Říma zpívána byla jimi mše v jazyku
slovanském. Nedovedu si pak představit!, jak by to bylo možné,
kdyby již na Moravě nebyli bratři i mši poslovanili. 3. Kristián,
jenž praví o slovanské bohoslužbě, že se provozuje »podnes v kra
jinách slovanských ode mnohých, nejvíce v Bulhařích«, byl by
musil připomenouti, že se to děje dílem také i v Čechách. —
Souhlasím zcela s Kalouskem, že slovanská bohoslužba se v ně
kterých místech v Čechách zachovala přes 10. st., ale nepostrádám
nikterak u Kristiána vědomost’ toho — naopak! Kristián praví
přece: »quod et usque hodie in partibus Sclavorum a pluribus
agitur ...» To mi znamená: i mezi českými a moravskými Slovany.
Vždyť víme již (a uvedli jsme to za velmi výmluvný doklad pra
vosti Kristiána), že Kristián zná Sclavi Bohemie, Moravu zná jako
»regio Sclavorum«, Pšovsko jeho »provincia Sclavorum«, Stodory
jako zemi Slovanů pohanských — u něho krátce vystupuje
l) Srv. Jagič, Zur Entstehungsgeschichte, str. 45. Slovanský Nový zákon
přinesli bratří do Říma; podle legendy italské byl Cyril s překladem jeho
hotov, než se vydal na Moravu.
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vědomí o slovanství Čechů, Pšovanů, Stodoranů, Moravanů, Bul
harů . . . způsobem, jenž rozhodně nehodí se do stol. 12. —14.
Tedy nezbývá nic z výtek Kalouskových, Kristiánovy poklesky
proti historii jsou všechny jen domnělé? Nikoliv — v jedné věci má
Kalousek pravdu: Kristián mylné tvrdí, že sv. Cyril obrátil Bulhary
ke křesťanství dříve než Moravu. Je tu u Kristiána asi záměna
Bulharů s Chazary^ mezi nimiž Cyril prvotně působil (jak obšírně
slovanský život jeho nám vypravuje). A omyl ten opakuje Kristián
dvakrát — mluvě o pokřtění Moravy v době sv. Augustina, praví,
.že Bulhaři ještě dříve, jak se vypravuje, byli ku křesťanství obráceni.
Mohli bychom snad vykládati zmínku tu na okolnost skutečnosti
odpovídající, že totiž v době římské kraje později bulharské, polo
ostrov balkánský, byly dřív kristianisovány než Podunají, ale pochy
buji, že by tolik Kristián věděl a tolik říci chtěl. Je tu nepochybně
omyl, zmatek — ale co na tom pro naši otázku záleží! Ukázal
jsem v své práci na jiné omyly u Kristiána, více méně závažnější
než jsou omyly nebo maličkosti, jež shledal proti mně Kalousek,
ale ukázal jsem zároveň na cenné a originální zprávy o Methodovi,
jež pod vlivem tradice pozdější naprosto vzniknout! nemohly.
Omyly toho druhu jako je záměna Bulharů s Chazary (nebo omyl,
že Bulhaři byli pokřtěni kol r. 862 místo r. 864 — 865, jak se vy
kládá dnes) nebo legendární zabarvení zprávy o křtu Bořivoje — to
vše přece nelze nijakým způsobem uváděti za argument, že Kristián
nepsal v 10. st. Jej dělilo od událostí, jež líčil, as 120 let, jeho
předlohu, líčící působení slovanských věrozvěstů, předlohu, kterou
předpokládáme,2) dejme tomu 50—70 let, a to stačí úplně k vzniku
omylu nebo vývoji bájky. Neboť kdyby omyly neb nevědomosti
takové, jaké nasbíral proti Kristiánovi Kalousek (víme, že jen
v jedné věci má pravdu), měly býti důkazem pozdějšího původu
pramene, o nějž jde, nemohl by Kosmas psáti kolem r. 1120. Jak
zlomkovité a zmatečné jsou zprávy Kosmovy o dějinách českých
v prvé čtvrti 11. století (o 2. polovici 9. století ani nemluvě)!
Kosmas neví, kdy panoval Jaromír, kdy Oldřich, skutečná historie
ustupuje úplně před legendami a humanisticky pracovanými histor
kami, jež ještě plní historii Břetislavovu v prvé knize. A co pří
kladů ještě výmluvnějších bylo by lze uvésti z kronik jiných!
Třeba však pověděti zároveň, že Kalousek, jak se zdá, na tyto
argumenty z (domnělých většinou) omylů Kristiánových neklade
velkého důrazu. Nemá také ten argument za rozhodující, na nějž
poukazoval nejvíce Dobner a jenž Dobnerovi zbyl vlastně jedině,
když P. Athanasius obrany Kristiána se ujal — že by totiž Kristián
mnich, syn Boleslava L, nepsal tak, jak psal, o vrahu Václavově,
’) Ale lze hájiti i mínění, že působení bratří mezi Bulhary v daném
čase je pravděpodobné. — *) Srv. mou práci str. 19. sq.
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syn o zločinu otcové. Nevím, co bych dodal k tomu, co jsem o této
otázce ve své knize pověděl — pravil jsem, že Kristián mluví
také o chování a hříchu Boleslavově s projevy politováni a sou
strasti, jež by mohly překvapit! u mnicha 10. stol., píšícího o ně
kom, jenž zavraždil světce, poukázal jsem na mnišské názory té
doby, podle nichž mnich odříkal se rodičů, rodiny, světa, aby
cele náležel Kristu. Mohl bych poukázati dále na neosobní ráz
středověkého zpravodajství, u mnichů ostatek rozumící se samo
sebou, ukázati na to, že Kristián nečiní Boleslava bezprostředním
vrahem Václavovým jako na př. Gumpold, že sám líčí v práci své
rozpor mezi synovskou povinností a povinností k pravdě a Bohu,
když vypravuje, jak sv. Václav vypudil matku svou Drahomíru z krá
lovství, aby ji později povolal zpět, pamětliv jsa přikázání božích,
podle nichž máme ctíti otce i matku ... Já tedy jako dříve mám
za zcela dobře možné, že Kristián psal tak, jak psal o Bolesla
vovi L, ale tomu, kdo to má za nemožné, popírám rozhodně právo
k argumentaci: Kristiánova práce je padělkem. Kalousek napsal
zcela dobře, že důvody této povahy v otázce pravosti rozhodovat!
nemohou — svědčí-li řada spolehlivých známek určitě, že Kri
stiánova legenda je pravá, musíme se spokojiti faktem, že Kristián
psal tak, jak psal, a snažit se způsob ten vysvětliti, jak dovedeme.
Kdo nevěří, že by v 10. stol, mohl Kristián vyličovati historicky,
jak otec jeho zabil strýce jeho, ten musí pochybovat! buď o tom,
že mnich Kristián, příbuzný biskupa Vojtěcha, nepochybný autor
legendy, je osobou totožnou s mnichem Kristiánem, bratrem Bole
slava II., anebo o tom, že Boleslav II. byl synem Boleslava I.
bratrovraha, to jest tvrditi, že Kosmas nám nezachoval posloup
nost knížat českých v 10. stol, správně. To jsou nejbližší závěry
z výtky dané (nevylučuji diskusse zejména o prvém), ale závěr:
Kristiánova práce není z 10. století, je zde zcela nepřípustný.
*
Kalousek, vyloživ a sám seslabiv námitku, kterou jsme se
právě obírali, vztahuje zbraň teprve k rozhodné ráně proti pravosti
Kristiána — přechází *k bezpečným důkazům*, že kompilátor té
legendy žil dlouho po Strachkvasovi«. Jeden z těchto »bezpečných
důkazů«, na nějž zároveň se odvolává Kalousek (zpráva o křtu
Moravanů za časů Augustinových) jsme již vyvrátili — jaký je
druhý ?
Týká se vypravování Kristiánova o tom, jak Podiven rozdílel
almužnu na dvoře Václavově: »Byloli kdy« — cituje Kalousek
v překladu z Kristiána — »muži tomuto přikázáno rozdati almužny
deset peněz (in decem nummis), přidával sám podle věrnosti pána
svého pět, a když měl třicet neb více chudých potravou poděliti,
přidával patnáct«. Kdo to psal, pokračuje Kalousek, ten nevěděl,
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že za knížete Václava I. nebylo v Čechách ještě žádných peněz,
leč ty nemnohé, co byly cizího původu; ještě za Boleslava byly
peníze vzácné a legendy ostatní také o žádných v době Václa
vově se nezmiňují.
Co tu je z Kalouska krátce reprodukováno, je pravda úplná.
Já bych dokonce námitku Kalouskovu sesílil tak, že je neuvěřitelno, aby se v 2. polovici 10. stol, rozdávala chudým almužna
v penězích, v denárech. Tvrzení takové byl by očividný anachronismus, nemožný v práci z 10. stol, jak potvrdí každý, kdo zná
poněkud hospodářské poměry u nás v době staršího středověku.
Tedy toto místo Kristiána prozrazuje pozdější původ legendy,
klam, padělek? Nikoliv — právě naopak: toto misto je jedním
z nejzávažnějších dokladu jeho stáří. Neboť Kalousek upadl v omyl,
vykládaje místo, o něž jde, podle pochybeného překladu, nikoliv
pak podle originálu. Pan kustos Truhlář upozorněn byl na omyl
svůj právě článkem Kalouskovým v »Osvětě« — připojuji v po
známce jeho autentickou opravu, kterou mi dal hned k disposici.1)
Z toho plyne ovšem, že se almužna nerozdávala v penězích, nýbrž
že se odhadovala zhruba podle ceny denárů; byl to způsob v star
ším středověku vůbec obvyklý a na západě našli si proň zvláštní
formuli, mluvíce o nummatech vína, ryb, masa, vosku atd, to jest
o množství zboží v ceně jednoho denáru.2) Slovo »alimenta«, t. j.
díly potrav nebo jiných věcí chudým potřebných najdeme také
v starých pramenech (z 11. stol.) v souvislosti s rozdílením al
mužny,3) slovo ^dispensator universorum inter tecta s. Wenceslai
degencium« ukazuje přímo k instituci v pozdějším středověku ne
obvyklé : knížecího neb královského majordoma, ekonoma; není
to pouhý rozdílčí almužny, ale přední úředník dvorský.4) Celé
místo krátce, jež mělo býti hrobem pravosti Kristiánovy, promě
*) V překladu mém Kristiánovy legendy, který jsem k žádosti p. prof
dra Pekaře pro jeho publikaci »Nejstarší kronika česká« zrevidoval, nachází
se na str. 190 téže publikace chyba, kterou, poněvadž zavdává příčinu k ne
správným výkladům, pokládám za svou povinnost opraviti. Přeložil jsem totiž
místo (tamže str. 163) 'Si quando vero illi elemosina iniuncta fuiset in dispen
dendis decem nummis, ipse pro fidelitate sui domini addebat quinque; quando
quidem iubebantur in triginta vel eo amplius alimenta pauperes distribui,
quindecim ille addebat numerum·· takto; »Bylo-li kdy muži tomuto přikázáno
rozdati deset peněz, přidával sám vedle věrnosti pána svého pět, a když měl
třicet neb více chudých potravou poděliti, přidával patnáct*. Správně má
býti: *Bylo-li kdy muži tomuto přikázáno rozdati almužny za deset peněz,
přidával sám vedle věrnosti pána svého pět, a když měl za třicet neb více
chudě potravou poděliti, přidával patnáct«. V této druhé části ovšem ne
zbytno »pauperes« konjekturálně v »pauperibus« nebo aspoň »in pauperes«
opraviti.
Jos. Truhlář.
*) Srv. slovník Du Cangeův, heslo »Nummus«. — ’) Srv. ibidem heslo:
»eleemosynarius«. — *) Srv. ibidem heslo »Dispensator«.
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ňuje se ve výmluvný argument velkého stáři Kristiánova.^ Pochopu
jeme zároveň dokonaleji stav a význam Podivenův: byl to patrně
člen předního a zámožnějšího rodu českého, jenž byl nejoblíbe
nějším klientem jeho v době jeho jinošství a předním úřadníkem
dvorským v době panování.
A poslední z důkazů Kalouskových ř Je formulován takto:
Legenda »Diffundente sole«, vypravujíc o pokřtění Bořivojově, dí,
že sv. Method sliboval Bořivojovi, dá-li se pokřtíti; staneš se pánem
pánů svých a všichni nepřátelé tvoji poddáni budou panství tvému
. . . To proroctví zajisté vyplnilo se na knížatech českých . . .
Z legendy Diffundente, praví Kalousek, čerpal také Kristián, vy
psal z ní proroctví Methodovo, ale vynechal větu: >To proroctví
zajisté se vyplnilo na knížatech českých«. Z toho následuje, že
legenda »Diffundente« byla skládána, dokud rod Přemyslovců trval
v mohutnosti a proroctví Methodovo v něm zůstávalo v platnosti
a že legenda Kristiánova byla psána potom, když proroctví pře
stalo býti pravdivým, to jest po roce 1306 . . .
Je mi nesnadno pochopiti, jak Kalousek mohl tento důvod
uvésti proloženou větou: »přišel jsem na jinou stopu toho, že le
genda Kristiánova byla látána ze starších legend teprve po vy
mření rodu Přemyslovského«. Je to nejslabší z argumentů jeho:
všechny praemissy jeho jsou nesprávny. Neboť 1. není pravdou, že
Diffundente sole byla pramenem Kristiánovi nýbrž pravdou je na
opak, jak jsem dokázal nade vši pochybnost, že Diffundente sole
je dělána podle Kristiána. 2. slovo tuorum v proroctví Methodově:
»dominus dominorum tuorum efficieris« chybí v rukopise Bodecenském a je pravděpodobně tedy později interpolováno ;2) tím od
padá i výklad proroctví v ten smysl, že Bořivoj měl se státi
pánem Moravy.3) Kristiánovi rozuměly tak, jak mu rozumí Ka
lousek, teprv generace pozdější, kdy Morava, někdy země Svato
plukova, náležela k Čechám; proto dodala »Diffundente sole«: To
proroctví se vyplnilo na knížatech českých. 3. Kalousek nikterak
nevysvětlil, proč by falsátor Kristiána po roce 1306 píšící vyne
chával slova svého domnělého pramene (Diffundente sole), že se
totiž proroctví to vyplnilo na knížatech českých Vždyť by byl
konstatoval jen historický fakt, že Přemyslovci ovládli i Moravu,
*) Poznamenal jsem již výše (str. 145), že legendy z 13.—14. stol, místu
o rozdílení almužny nerozuměly. Tak legenda »Oriente iam sole« starší re
cense (srv. výše str. 145, pozn. 1), jež čerpá z Kristiána mnoho, má na tomto
místě: »Si quando iubebat eum dominus, ut X nummos pauperibus erogaret,
ille V addebat, si triginta, XV apponebat.« Recense mladší to vůbec vy
nechala. — *) Upozornil jsem na tuto důležitou okolnost již v debattě v Učené
Společnosti dne 15. prosince Srv. i mou knihu str. 35 a edici, str. 135,
pozn. ee. — ’) Také se jím, jak víme, nestal. Kdyby Kristián něco podobného
jako má Diffundente sole, byl měl na mysli, byl by musil proroctví Metho
dovo formulovati jinak, asi: rod tvůj stane se pánem pánů tvých.
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jak Method předpověděl; byl by jen konstatoval, že proroctví
Methodovo se vskutku vyplnilo. Bylo by zcela nepochopitelno,
proč by to měl v okolnostech Kalouskem předpokládaných, píše
po r. 1306, vynechávati, nemluvě ani o tom, že »Diffundente sole«
nemluví o Přemyslovcích, ale o »knížatech českých« a že Lucemburkové považovali se za pokrevní, přirozené dědice a potomky
Přemyslovců.
Tím jsme s námitkami Kalouskovými, pokud jde o stáří Kri
stiánovy práce, hotovi — pravost Kristiána, jak lze zajisté skončiti,
• neutrpěla jimi v nejmenším, nýbrž jen získala. Při tom nedotkl
jsem se slovem hlavních dvou argumentů proti mínění, že by
legenda Kristiánova byla padělkem: 1. Padělek tohoto způsobu byl
by unikum v středoevropské literatuře středověké. ’) 2. Padělek
tak raffinovaný je naprosto nemožný.
5. Dvě sporné otázky z českých dějin.
U konce však ještě nejsme. Dotkl jsem se mimochodem ve
své knize dvou otázek z českých dějin, přímo s thematem práce
nesouvisejících. Způsob, jak jsem je řešil, přiměl prof. Kalouska
k tuhé polemice. Musíme tedy ještě u této kontroversy prodleti.
Legenda Vostokovská, mluvíc o nastolení Václavově, praví —
podle rukopisu Četiich Minej — že Vratislav, když mu bylo posaditi syna na svůj stolec, pozval knížete, »iže bě togda v’ svoei
oblasti« (jenž byl tehdy v svém panství,2) biskupy a celé du
chovenstvo chrámové. K tomu jsem pravil v poznámce, že zprávu
o přizvání knížete cizího lze sotva vyložiti jinak, než jako »zají
mavý doklad pro státoprávní závislost tehdejšího Pražského kní
žectví na Bavorsku«; knížetem, o nějž jde, že byl patrně ba
vorský vévoda Arnulf. Zde mi pak vytýká Kalousek: 1. že jsem si
nepovšiml, že zprávu tu má jen horší rukopis Četiich Minej, nikoliv
lepší rukopis Rumjancevský,3) 2. že výklad její na bavorského vé
vodu Arnulfa je nemožný, 3. že nemožné je, i kdyby výklad na
vévodu bavorského byl správný, vyvozovat! z toho něco pro státo
právní závislost Čech na Bavořích.
Odpovídám: 1. Srovnával jsem jednotlivé texty legend a v tom
i legend slovanských jako nikdo přede mnou. Práce má k tomu po
skytuje dokladů tuším dosti, nemluvě ani o tom, že jsem byl prvý,
jenž všiml si kriticky data Vostokovské legendy o roku zabití
') Srv. seznam středověkých padělků u Wattenbacha, Geschichtsquellen,
II., příloha. — 2J Tak je nejsprávněji přeloženo citované místo. »Oblasť« je
potestas, auctoritas, dominium, pak i provincie, diecése. Srv. Srezněvského
Materiály dlja slov, drevneruss. jaz., II., 516. — *) Kalousek vlastně tvrdí, že
taková zpráva, jíž se dovolávám, nikde neexistuje, že je to dedukce neslý
chaná, při níž mne neomlouvá ani omyl, k němuž dal jsem se svésti špatnějším
čtením rukopisu Četiich Minej.
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Václavova. V Českém Časopise Historickém jsem ovšem ne
poznamenal, že místo o pozvání cizího knížete je jen v ruko
pisu Četiich Minej, ale v knize své, vytištěné dávno před
článkem Kalouskovým v Osvětě, pravím výslovně:1) >Zde třeba
dáti tuším přednost rukopisu Makar« (t. j. rukopisu Četiich Minej).
Že rukopis Rumjancevský je lepší, pravím v práci své několikrát,
ale z toho ještě neplyne, že by rukopis Četiich Minej byl ve všech
svých variantech horší a bezcenný. Rukopis tento má některé vsuvky
čistě ruského původu, ale naproti tomu několik míst správnějších
než rukopis Rumjancevský. Tak hned na místě, o němž mluvíme,
má rukopis Rumjancevský špatně: »episkopa etera« (jakéhosi
biskupa) místo: Notara, jak pozoroval sám Kalousek v »Obraně sv.
Václava«.2) Lepší je také rukopis Četiich Minej než rukopis Rumj.
na dvou místech na str. 129 (v edici Kolářově ve Fontes, při po
známkách 16. a 17.), a že po stránce jazykové třeba mu tu a tam
dáti přednost před rukopisem druhým, zřejmo jak z nejnovějšího
článku Vondrákova v prvém svazku Čas. Čes. Musea na r. 1903,
tak z Jagičových výkladů o hlaholské legendě. Z toho všeho vyplývá,
že rukopis Četiich Minej má cenu samostatnou vedle rukopisu
Rumjancevského; že není závislý na rukopise Rumjancevském,
konstatoval Kalousek sám.3; Potom však je úplně nesprávno
žádati od historika, aby varianty rukopisu tohoto ignoroval, jak
to činí Kalousek, a je ukvapeno tvrditi beze všeho, že na místě,
o něž jde, musil se písaři rukopisu Četiich Minej přihoditi omyl.
Rukopis praví zcela určitě: »pozval Vratislav knížete, jenž byl
tenkrát v své »oblasti« a biskupy a všecko duchovenstvo chrá
mové (přičet cerkovnyj)« — omyl z neporozumění je zde těžko
předpokládat!, naopak je pravděpodobnější, že písař kratší recense
Rumjancevské vynechal větu, jež mu nebyla dobře srozumitelnou.
Mně však jeví se věta, o kterou běží, nejen srozumitelnou, ale
důležitou a velmi poučnou, poněvadž doplňuje a illustruje dobře,
co z jiných pramenů přímo nebo nepřímo se hlásí. Proto ji mám
za autentickou — tím ovšem dostáváme se již k 2. a 3. punktu
sporu.
Nenadál jsem se nikterak, že má poznámka vzbudí živou ne
spokojenost prof. Kalouska — u takového znalce starší české
historie, jako je prof. Kalousek, mohl jsem jistě předpokládat!, že
ví, co svou poznámkou myslím a do které řady dat ji vřazuji. Ze
Čechy doby Václavovy slušely k poslušenství vévod bavorských, to
mám zajisté za nejvýš pravděpodobné. Annály fuldské, pramen na
prosto spolehlivý, praví k r. 895: V červenci byl obecný sněm
v Řezně: ibi de Sclavania omneš duces Boemanorum, quos Zwentibaldus dux a consortio et potestate Baioaricae gentis per vim dudum
*) Srv. mou knihu str. 39, pozn. 1. — ’) Str. 29, pozn. 31. — ’) Ibidern.
č. č. H. IX.
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divellendo detraxerat, quorum primores erant Spitignewo, Witizla,
ad regem venientes . . . per manus, prout mos est, regiae potestati
reconciliatos se subdiderunt.x) To je přímá zpráva prvá; druhá je
od Thietmara Merseburského a týká se konečného přemožení
Boleslava I. od Oty L: devictus est a rege viriliter; frátri suimet
Heinrico, Bawariorum duci, ad serviendum traditus est.2) To jsou
jistě dostatečné základy pro tvrzení, že česká knížata stála v 9.
i v 10. st. aspoň v některých obdobích pod vrchní mocí panov
níků bavorských; k závislosti na Bavorsku ukazuje i příslušenství
.Čech k řezenské diecési v té době, příslušenství, jež se nepochybně
datuje od návratu k staré závislosti politické r. 895. Po všem tom
mám právo vysloviti mínění, že pražská knížata stála pod »potestas«
Bavor i za Vratislava i za Václava, zejména že mohu uvésti ně
které známky o tom svědčící — tak tažení Arnulfovo do Čech
r. 922 (po smrti Vratislavově za zmatků způsobených Drahomírou?)
a tažení téhož spolu s králem Jindřichem r. 928 neb 929 (po za
vraždění Václavově?). Kalouskovi samému bylo toto míchání se
Arnulfa do věcí českých nápadné; napsal: vypadá to, jakoby vé
vodovi Arnulfovi, sešvakřenému s Radislavem (Zlickým; to je totiž
domněnka Tomkova) bylo na té výpravě do Čech stejně záleželo,
jako králi Jindřichovi?} Že knížata čeští chtějíce trůn zabezpečit!
synovi, dožadovali se přispění neb autoritativního schválení svých
vrchních pánů, králů německých, toho dokladů podávají české
dějiny až do r. 1216 počet veliký. Z tohoto hlediska vykládám
také zprávu legendy Vostokovovy, předpokládaje, že kníže, jejž
Vratislav pozval, byl bavorský Arnulf4) a že jej pozval k tomu
konci, aby nastolení Václavovo stvrzeno bylo autoritou jeho. Že
Vratislav pozval zároveň bavorského biskupa (nebo biskupy) řezenského a řezenské duchovenstvo, mám za zcela nepochybné
a zároveň za známku, nasvědčující tomu, že kníže pozvaný byl
vévoda bavorský — námitka Kalouskova, odvolávající se na Tomka,
že biskup ten mohl býti z Moravy, postrádá vši pravděpodob
nosti. Že by tu legenda měla na mysli pozvání ze zdvořilosti,,
tomu rozhodně odpírám — zmínky tohoto druhu v středověkých
pramenech nelze považovati za svědectví o bezvýznamných aktech
zdvořilostních. Závěr, k němuž jsem dospěl, není ovšem závěrem
nutným, je to jen závěr pravděpodobný — upozorňuji na to, že
v rejstříku obsahovém (Bavorští vévodové) připojil jsem k němu
otazník — ale je to závěr methodicky zcela přípustný, a Kalousek
mu velice křivdí, má-li jej za »neslýchaný«.
*
') Vydání Kurzovo (1891), str. 126. — 2) Srv. mou knihu, str. 40, pozn. 4.
’) L. c., str. 13. — 4) Arnulf zve se v jedné listině: divina ordinante providentia dux Bajoariorum et etiam adjacentium’regionum. Srv. Waitz, Heinrich
I. (1863), str. 54.
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Otázka druhá, o niž je spor mezi Kalouskem a mnou, je
mnohem složitější; k řešení jejímu bylo by potřebí celé studie —
proto spokojím se jen naznačením svého stanoviska. Bude nepo
chybně známo, že novější historiografie česká není sjednocena
v názoru, slušela-li Morava za Boleslava II. k Čechám čili nic.
Kalousek hájí mínění, že Morava patřila k Čechám a dokazuje to
nejvíce zakládací listinou pražského biskupství, zachovanou nám
v potvrzení z r. 1086; Bretholz stojí na tom, že Moravy dobyl
pro Čechy teprv Břetislav, syn Oldřichův. Já, jakkoliv si pojednání
Kalouskova o zakládací listině pražského biskupství velice vážím,
nejsem přece právě v tom bodu, na nějž klade důraz Kalousek,
jím přesvědčen — mám za to, že biskup Jaromír s pomocníky
svými (k nimž nepochybně náležel především Kosmas) předstírali
něco, co nebylo pravda. Proč a jak — bylo by dlouho vykládati:
mám však za to, že za sv. Vojtěcha bylo rozsáhlé knížectví Slavníkovo připojeno k biskupství Pražskému (nikoliv Morava), mám za
to, že odtud má Kosmas své přesné hranice Slavníkovského státu.
Zřízení biskupství v rozsahu hájeném listem z 1086 neodpovídá
nikterak systému Ottonských biskupství v krajinách slovanských,
předpokládá těžko uvěřitelné příslušenství Moravy ku Praze, téže
Moravy, jež oddělena byla od Pražska zemí Slavníkovou a to
aspoň do r. 995. Konečně moravská stará biskupství z doby Svato
plukovy sotva zanikla úplné vpádem maďarským; existenci jejich
dosvědčuje nepřímo i Kosmas; na ně tuším navazovalo nové
biskupství v Krakově i v Olomouci (1062).
Čo praví Kristián zcela mimochodem o Moravě své doby —
že totiž až podnes smutný poskytuje pohled, rozmanitými pohro
mami jsouc stihána pro kletbu, kterou na ni vydal Method, a jak
ji souseda (vicini sui} dává za varovný příklad Čechům — v tom
vidím známky, jež mému pojímání otázky nasvědčují. Že zmínky
tyto samy sebou pro řešení otázky této nedostačují, přiznávám,
a v rejstříku k své knize (heslo Morava) připojil jsem k větě
o nenáležitosti Moravy k Čechám otazník.
Kalousek však chce náležitost Moravy k Čechám za Bole
slava II. dokázati přímo z Kristiána, t. j. tvrdí, že já, jenž mám
Kristiánovu legendu za práci 10. st., musím v ní samé spatřovat!
argument, že Morava byla částí panství českého v létech, kdy psal
Kristián. Kalousek vychází tu opět od prorockých slov Methodových k Bořivojovi: dominus dominorum tuorum efficieris.x) Je
však v omylu: celé to proroctví je patrným ohlasem biblických
motivů a smysl jeho jest pouze: panství tvé vzroste velice, přemůžeš nepřátely své, rod tvůj se hojně rozmnoží. Kdyby byl Kristián
mu rozuměl tak, že Bořivoj stane se pánem. Svatoplukovým (mu’) Srv. výše str. 155.

11*

160

Jos. Pekař:

silo by býti: potomci tvoji podmaní si země Svatoplukovy),
t. j. že Morava dostane se pod moc Čechů, a kdyby v době Kri
stiánově k tomu vskutku došlo, byl by to Kristián jisti poznamenal
s velkým zadosťučinením, jako to poznamenal později skladatel
»Diffundete sole«, jenž čerpal z Kristiána, když již Morava k Če
chám náležela. Ostatek pověděl jsem již, že v rukopise Bodecenském,
jenž je patrně nejstarší nebo jenž čerpá z nejstaršího textu Kri
stiána, slovo tuorum není, a tím se plně potvrzuje výklad právě
podaný, že Kristián nic takového, co předpokládá Kalousek, na
mysli neměl. V legendě »Diffundente sole« však slova: »dominus
dominorum tuorum« musíme vykládati: staneš se pánem Moravy,
neboť legendista praví výslovně: Kteréžto proroctví zajisté vy
plnilo se na knížatech Čechů.

6. Některé poznámky konečné.

Kalouskovy námitky proti pravosti Kristiána jsem vyvrátil
všechny a své stanovisko obhájil víc než dostatečně. Tím bude
mi usnadněna polemika proti některým úsudkům a projevům Ka
louskovým povahy všeobecné, jež vyšly z přesvědčení, že důkazy
mé jsou neúplné. Ale některé soudy Kalouskovy nelze z této
mylné praemissy vyložiti úplně.
Sem náleží především úsudek, že na pravosti neb podvrženosti Kristiána tolik nezáleží. Nejde prý o ztrátu starého ani o na
bytí nového pramene historického, »skutečná« dějeprava česká
z rozdílů názoru na př. Dobrovského a mého neutrpěla prý žádných
převratů nebo hrubých škod, vše, co k dějepravě prospěšného má
Kristián, známe prý také z jiných pramenu ze st. 10. až 13. . . .
Ovšem — nemo propheta in patria! Úsudek Kalouskův mne
již nepřekvapil — četl jsem dříve feuilleton literárního historika
českého o mé práci, v němž vykládalo se čtenářům, že by na tom
tolik nezáleželo, získali-li bychom nový pramen 10. st., vypravující
o událostech z 9. st.: takový pramen nemusí prý býti zvláště dů
ležitý; Tomek na př. prý je mnohem lépe zpraven o událostech
doby husitské než Hájek z Libočan. Mám takovéto názory vy
vracet! ř Mám znovu ukazovati na to, že nejstarší naše práce děje
pisné počínaly se dosud stoletím dvanáctým, Kristiánem že je nám
dán prvý český spis a prvý český spisovatel vzácné individuality
literární z 10. století} Z, toho století, z něhož jsme neměli dosud
nic a z něhož je každá malá zmínka tak vzácnou a důležitou?
Mám vykládati znova, co to znamená pro české dějiny kulturní,
literární a pro české dějiny vůbec? Co to znamená pro tak důle
žité otázky jako jsou báječné dějiny české, křest Bořivojův, historie
slovanských bratří a slovanské liturgie v Čechách, počátky če
ského křesťanství, historie sv. Ludmily a sv. Václava? Jak jedno-
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stranně řešena byla na příklad přes celé století otázka slovanské
liturgie v Čechách — a důležitý dokument k řešení jejímu z 10. st.
neznamená nic nebo málo? Kdo by byl řekl před půl rokem, že
podaří se nalézti starší formulaci české pověsti než je Kosmova,
že najde se pramen mluvící o novém českém knížeti v 2. pol.
9. st. ř A při tom nezmiňuji se o zcela nové filiaci legend, již
jsem podal, o vřazení legendy Crescente fide a legendy Vavřin
covy mezi hlavní prameny života Václavova, o řadě více nebo
méně důležitých detailů k dějinám jeho, v tom i o novém datu
smrti Václavovy! Jakou škodu skutečná dějeprava česká utrpěla
těžkým omylem v datování Kristiána, bylo by lze ukázati na hi
storických pracích českých a ještě více německých o té době
s dostatek, v tom i na knize Kalouskově »Obrana sv. Václava«.
Rozdíl vystoupí teprve ostře, až na základě Kristiána a nové mé
filiace legend budou nejstarší dějiny české podrobeny novému
zpracování — mé shrnutí hlavních zisků, darovaných české historio
grafii pravostí Kristiána,x) nedotýká se daleko všeho, shrnujíc
mnoho summárně a v hrubých rysech. Ovšem i toto konstatování
důsledků mé hlavní these mi Kalousek vytýká. Měl prý jsem s tím
čekati, až hlavní tvrzení mé bude bezpečné dokázáno a uznáno . . .
To je požadavek zcela neobvyklý a vskutku překvapující. These
má byla dostatečné dokázána (jak také z vyvrácení námitek Ka
louskových patrno) již mou prací; na uznáni^ vím, budu musit
v některých stranách čekati dlouho. Kalousek na př. přestal na
této pohodlné formulaci svého stanoviska: pokusy prof Pekaře,
dokázati pravost Kristiána, »jen mne utvrdily v mínění, že nenajde
se na to žádný platný důkaz, jenž by umlčel námitky, leč toliko
kdyby vyskytl se rukopis té legendy psaný na konci 10. věku
anebo aspoň nedlouho později . . .« Legenda Vostokovova zacho
vána nám je, jak známo, teprv v rukopisech z 16. st. (hlaholské
výtahy ze 14.). U ní se však nežádá takřka autograf autorův jako
u Kristiána nebo notářské vysvědčení, že práce psána byla vskutku
v 1. pol. 10. stol. — zde se věří průkazům a vývodům toho, co
jmenuje se historická kritika . . . Kalouskovi samému stačila k větě,
že kázání o přenesení sv. Václava je složeno ^jisté několik málo
desítiletí po smrti sv. Václava
,
*
zmínka jeho: »ut plures adhuc
visi miraculi superstites referunt testes
*
— celá řada takových pro
jevů u Kristiána nedokazuje ovšem nic! A tak dále . . .
Velká důležitost Kristiánovy legendy pro starší českou historii,
okolnost, že jsou v ní dvě kapitoly (1—-2) ryze dějepisné, že tato
legenda má vůbec silný ráz objektivně-historický mne především
vedly k tomu, že jsem práci svou nazval * Nejstárči kronika česká
*
*) Srv. mou knihu, str. 95—96. — ’) Srv. »Obrana sv. Václava«, str. 78,
pozn. a Osvěta 1. c., str. 120.
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a vyložil několikráte, že legenda Kristiánova má význam prvé
české kroniky. Ten smysl mají všechny mé poznámky k této věci
se vztahující a nemohu ani nyní vžiti z nich ničeho zpět. Že bych
»takovým nadsazováním« svému vědeckému dílu uškodil nejvíce,
nenahlížím, neboť nadsazování může v projevech mých spatřovati
jen ten, kdo jako Kalousek je toho názoru, že legenda Kristiánova
nebyla psána v 10. st. a že nemá velké důležitosti pro české dě
jiny. Kalousek praví ovšem: »legenda zůstane pořád legendou«,
ale zapomíná, že mohou býti legendy, jež mají cenu kronik nebo
' cenu ještě větší a že jsou naopak kroniky, které nemají ani cenu
legend. Hájkova kronika na př. zůstane kronikou, ač je to v pod
statě legenda; legenda Kristiánova naproti tomu může zvána býti
kronikou, ač hlavním předmětem jejím je život svátých a náleží
tedy do skupiny legend. Tak prosím aby rozuměno bylo mé větě:
Legenda Kristiánova je nejstarší kronikou českou.
Nemile dotkla se mne ta poznámka Kalouskova, která praví
asi: Kdyby these práce Pekařovy měly býti soustavně a všestranně
objasněny, byl by musil kritický spis jeho vypadnout! několikráte
větší a »byl by ovšem také vyžadoval několikrát více času«. Je
pravda, že kniha má napsána byla rychle — vše i s vydáním
a exkursy stálo zrovna tři měsíce práce, práce bez odpočinku
ovšem — ale nemohu za to: nedovedu již jinak pracovati, a zajímá-li mne thema, pracuji nejen rychle, ale horečně. Že by to
bylo na újmu věci, vyznám skroušeně potom, až mne moji oppo
nenti ukáží, kde a jaké jsem se dopustil chyby, kde zejména jsou
moje vývody nedostatečně založeny. Ale právě proti námitkám
Kalouskovým obstála má práce doposud všude — neboť je pra
cována solidně a »soustavně«. Něco »všestranně« objasnit! je poža
davek veliký; musíme se již v kritických studiích svých spokojit!
útěchou, založíme-li svá tvrzení na dostatečných, přesvědčivých
důvodech a pracujeme-li methodicky dobře. V této příčině pak
bych své práce hájil zcela rozhodně, jako bych na druhé straně
hájil mínění, že práce pomalá a ve velkou knihu vzrůstající není
zároveň zárukou vědecké solidnosti nebo přesvědčivosti svých vý
sledků. Je-li možno, jak jsem ukázal, za tři měsíce zvrátiti úplně
dosavadní filiaci nejstarších pramenů dějin českých a vrátiti české
historii prvou její kroniku, je to možno jen tím, že autor je star
šími studiemi svými rozličně a v přemnohých směrech připraven^
že čerpá v dané chvíli z vědomostí a zkušeností sbíraných po léta.
Co mne se týče, strávil jsem velkou část loňského roku podrob
ným studiem věcného obsahu naší tradice letopisné století 12.
se zvláštním zřetelem k poměrům společenským a ústavním —
a rozdíl mezi Kristiánem, jejž jsem vzal do ruky takřka náhodou
a formou i věcným rázem této tradice byl to také, jenž mne prvý
upozornil na nemožnost dosavadního datování největší naší legendy.
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Já proto také nevytýkám žádnému historiku českému, že ne
poznal, co poznati, jak nyní tvrdím, nebylo nesnadno, a chápu
i poněkud, že u těch dějepisců našich, kteří se legendami obírali
a pravosti Kristiánovy nepostřehli, není nadšení nad mou prací —
třebas by ta práce resultáty svými měla sympatickou býti těm,
kteří kdysi odpůrcům rukopisů měli za zlé, že kritikou svou ničí
dokumenty velké naší kulturní minulosti. Mou knihou o Kristiánovi
a přílohou o legendách prokopských je nejstarší literatura česká pod
statně obohacena, a resultáty jejími jsou některá důležitá tvrzení, jež
hájila po půl století česká historiografie (v tom velkou a záslužnou
měrou i prof. Kalousek) proti německé, definitivně potvrzeny — a přece
se výsledky mé práce, mnohými důvody založené, setkávají se skepsí
právě v těch kruzích, jež si kdysi stýskaly na učenou kritiku,
že pracuje pro radost našich odpůrců. Je to pokrok proti dřívějšku
anebo nebyl i dříve moment národní hlavní příčinou nespokoje
nosti obhájců? Než abych se vrátil k myšlénce, s kterou jsem
počal — chápu plné, že starší historikové omylu Dobrovského
nepostřehli: autorita Dobrovského byla zajisté ohromná, myšlénka
na možnost omylu takřka neuvěřitelná a co hlavní — na legendy
se hledělo jako na něco méně cenného, jako na bájky, jimž vedle
»historických« kronik náleží v řadě našich pramenů místo poslední.
Je to staré dědictví z dob osvícení a liberalismu a z dob skoro
výhradného panství politického dějepisu. Dějepisectví moderní,
jež chce poznati minulost hlouběji, věnujíc pozornost nejen vy
nikajícím jednotlivcům, ale rozmanitým stavům a projevům života
obecného, povznese opět k větší cti tento zanedbávaný druh pra
menů, v němž duševní i materielní život středověku odráží se
s mnohem větší určitostí než v annálech a kronikách. S tím stoupne
i porozumění pro methodu důkaznou ze známek vnitřních, jež
v dějinách literárních a dějinách umění na př. je vysoko vyvinuta,
ale v dějinách ve vlastním slova smyslu neuznána s dostatek i od
vynikajících historiků. Neobávám se však, že mi bude čekati na
uznání výsledků mé práce do té doby, až nám vyroste generace
v těchto nebo podobných názorech vychovaná — podávám pro
svá tvrzení všude důkazy, důkazy, jak za to mám, dostatečné
a přesvědčivé, stojím v slovu ku každé vědecky odůvodněné
námitce: a nepochybuji, že mluva argumentů rozhodne v můj
prospěch.
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II.
Knihu Bachmannovu otvírá úvod věnovaný praehistorii Čech,
kterýž posuzovat: nepokládám se za kompetentního. Částečně za
bývá se praehistorii také ještě první kniha, jež látku naznačenou
titulem Vorgeschichte Böhmens bis zur Aufrichtung des Stammesherzogthums probírá v sedmi kapitolách. První kapitola líčí Böhmen,
das Land der Bojer, druhá má nadpis Germanen, Kelten und Römer.
Das Grossreich der Markomannen in und um Böhmen, třetí Böhmen,
das Land der deutschen Markomannen.
Otázkami, jimž tyto kapitoly jsou věnovány, zabýval se u nás
nověji (po vydání knihy Bachmannovy) L. Niederle.x) Se všemi
jeho výklady nemohl bych sice souhlasiti, nicméně srovnání studie
Niederlovy s příslušnými partiemi knihy Bachmannovy musí vy
padnout! v neprospěch Bachmannův. Z článku Niederlova jest také
patrno, jak ohromná literatura pojí se ke kontroversám obklopu
jícím toto dějinné jitro naší vlasti, jež sotva kdy veškeré bádání
dovede osvětliti plným jasem denního světla; a proto také větu:
»Der vielen kleinen Abhandlungen und Programm-Aufsätze über
diese Zeit zu gedenken, ist unmöglich« (str. 16 pozn. 1) úplně
lze vysvětlit! a schváliti. Nikdo zajisté nebude Bachmannovi vy
týkat!, že této literatury neuvádí, za to však plným právem lze
podepsati výtku, kterou pronesl Bretholz (MJÖG. XXII. 308), že
se v literatuře od Bachmanna uvedené jednostranně setkáváme
pouze s některými jmény (vlastně skoro jen jedním) českých
archaeologů, bez náležité pozornosti k jiným, kteří při nejmenším
zasluhují aspoň tolik ohledu jako onen autor, jehož se častěji
vzpomíná . . .
Také to bych Bachmannovi nevytýkal, že se nepokouší se
zprávami historickými — pro nás až dosud jedinými přípustnými
prameny — uvésti v soulad výsledky bádání archaeologického.
Bachmann sice někde téměř naznačuje, jako by byl měl podobný
úmysl (srv. str. 16 pozn. 1), ale vskutku toho neprovedl, ovšem
ne na škodu své knihy. Zde jest nutno dosud se vším důrazem
akcentovati skeptické stanovisko Niederlovo (na u. m. 216), že
archaeologie není dosud tak daleko, aby historie jejích výsledků
mohla užiti, nebo dokonce jimi nahraditi spolehlivé své prameny
') L. Niederle, O počátcích dějin českých, ČČH. VI. str. 1 n., 103 n.,
201 n.
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psané (a pro svou osobu dovolil bych si souditi, že také sotva
kdy tak daleko bude).
Ačkoli již v prvních třech kapitolách častěji ozývají se bez
pečnější zprávy historické, přece ani ve IV. kapitole, která líčí
Böhmen zur Zeit der Völkerzvanderung, a ani později neopouštíme
doby, k níž také archaeologie se táhne, třeba odtud půda histo
rická stává se bezpečnější. Nemá tím ovšem býti řečeno, že by nám
odtud stačily chudé naše prameny k úplně jistému, žádnými me
zerami nepřerušovanému postupu, že bychom se tu obešli bez
hypothes a kontrovers. Vlastně všecko naše vědění i zde jest
téměř samá hypothesa a tedy přirozeně také samá kontroversa.
Z Bachmannovy knihy téměř vůbec se nedovídáme, že zde o ně
jaké kontroversy běží ... A přece jsou některé z nich důležitosti
velmi značné, zvláště jedna, s níž také četné jiné souvisí, a která
se týká toho, jak dlouho podrželi Markomani svoje sídla v Čechách.
Bachmann setrval zde celkem při mínění, které již dříve jinde
pronesl, a podle něhož Markomani spolu s jinými účastnili se po
slední výpravy Attilovy, která skončila na polích katalaunských.
Bachmann shledává přirozeným, že zbytky poraženého vojska vrá
tily se domů — tedy Markomani do Čech, zde pak že setrvali (aniž
se nám o nich dostává zpráv) až do šestého století, během kterého
zvolna ustupovali před vnikajícími sem Slovany dále na západ a
jihozápad, kde se potom objevují pod jménem Baiuariů (Bavorů).
Ale věc není tak jednoduchá, jako zde vylíčeno. Bachmann
není první, kdo vypravuje o účastenství Markomanů v bitvě na
polích katalaunských, setkáváme se s touto zprávou v knihách
dějepisných pravidelně, také u Palackého, Tomka i jinde, a sotva
kdy ozývají se pochybnosti o její hodnověrnosti. A přece zpráva
sama není taková, aby dovedla každou pochybnost vyloučiti.
Zachoval nám ji jediný zpravodaj, Paulus Diakonus ve své História
Romana, v díle psaném aspoň tři sta let po této události. Pavel
užil k němu četných pramenů, snad i některých nyní ztracených,
ale kdo může zaručiti, že také tento výčet kmenů súčastněných
na oné památné výpravě pochází z některého ztraceného pramene
současného nebo aspoň události blízkého (Jordanis, události o dvě
stě let bližší, jehož zpráv Pavel asi užil, jednotlivých kmenů, jak
známo, nejmenuje)?
Jestliže tedy ani účastenství Markomanů samo není dostatečně
pověřeno, tím méně lze vyvozovati z toho nějaké dalekosáhlé konkluse, čehož sice Bachmann nečiní, ale což přece často se stává,
neboť věc sama souvisí těsně s jinou otázkou, mnohem důležitější.
V knihách našich spisovatelů 2) zpráva o boji Markomanů na polích
') Ale také jiných, srv. přehled sporných mínění u Niederla na u. m.
204 n.
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katalaunských — pokud vím, vůbec poslední výslovná zmínka
o nich — bývá pokládána také za poslední zmínku o Marko
manech v Čechách. Markomani prý již do Čech se nevrátili, opu
štěná sídla jejich byla uprázdněna pro nové příchozí, Slovany, kteří
prý brzy potom sem začínají vnikati. Bachmann naproti tomu, jak
řečeno, po příkladu jiných věří, že Markomani, kteří z bitvy vy
vázli, vrátili se do Čech, a že jejich ustupování před Slovany náleží
teprve době pozdější. Proti prvnímu mínění lze namítnouti, že ne
víme, byli-li Markomani na polích katalaunských, druhé mohlo by
obstáti. i když zprávu Pavla Diakona zamítneme — a tím se do
stáváme k oné nejdůležitější otázce: kdy opustili Markomani Čechy
a kdy začíná u nás slovanská kolonisace?
K druhé části této otázky historie má dosud jenom jednu
odpověď: před 6. stoletím nemáme zpráv o Slovanech u nás. Od
pověď negativní, ale velmi určitou: kde není zpráv, není historikovi
dovoleno něco tvrdit . . . Plyne však z toho, že by bylo správné
tvrzení Bachmannovo o pobytu Markomanů u nás až hluboko do
pátého století, téměř až na samý konec, ano až přes hranice jeho ?
Ani zde nemůže zníti odpověď jinak, než že nemáme zpráv. Prohlásíme-li zprávu Pavla Diakona za ne zcela spolehlivou, prameny
naše o Markomanech vysýchají již mnohem dříve, a také toho, co
nám podávají, nelze určitě lokalisovati do Čech. Aspoň Niederle
ve článku často vzpomenutém dosti pravděpodobně ukazuje, že
zprávy o Markomanech z pozdějších dob lépe lze umístiti v krajinách
podunajských (tomu podle jeho mínění neodporuje také zpráva
o boji na polích katalaunských, již Niederle za přesnou přijímá;
tento výklad při reservě, s jakou nazírám na její podání, není
ovšem rozhodující), a dospívá k závěru: »Zasáhala-li sídla Marko
manů ještě později v století 2.—5. do Čech, zabírala nanejvýše jen
končiny jižní.« *)
Nechci rozhodovat!, jsme li oprávněni jiti tak daleko. Prameny
naše nejsou tak určité, aby bylo možno při vší větší pravděpodob
nosti pro krajiny jiné Čechy úplně vyloučiti; zdá se mi, že možno
vždy také ještě mysliti na Čechy, pokud spolehlivé prameny naše
sahají (a zde se může uplatniti reservované stanovisko vůči zprávě
Pavla Diakona). Kdy Markomani Čechy úplně opustili, nelze určitě
říci, lze však přece aspoň přibližně kombinovat!, a tím dostáváme
se zase blíže ke knize Bachmannově, neboť, ačkoliv někde s jeho
míněním souhlasím, nechci tím říci, že bych uznával za správné
vše, co Bachmann vypravuje o tom. jak dlouho Markomani u nás
pobyli, ano právě naopak, tam, kde s Bachmannem nelze souhlasiti,
nelze také potlačit! výtky jeho knize po stránce methodické (a více
formální).
*) Srv. ČČH. VI. 207.
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Také zde často citovaný článek Niederlův ukazuje lépe než
kniha Bachmannova, jak veliká literatura pojí se k této otázce a
jak četné kontroversy jsou jejím předmětem. Úkolem knihy, jako
jest Bachmannova, není poučovati čtenáře o celé té spoustě drob
ných sporů, nicméně tolik aspoň — a zvláště při stanovisku, které
Bachmann jinde k literatuře zaujímá — smíme žádati, abychom
se, třeba jenom v poznámce, dověděli, že existuje také ještě aspoň
jedno jiné mínění nežli to, které se nám k věření předkládá, zvláště
když toto nerespektované mínění má pro sebe i jistou oporu pra
mennou. Míním ono známé Bainaib v Origo gentis Langobardorum
(Baxthaib u Pavla Diakona Hist. Lang), onu zprávu staré tradice
langobardské o pochodu Langobardů ze Skandinávie do země
Rugů, na kterém dotkli se také země Bainaib (Banthaib), pod
kterýmž jménem lze asi právem tušiti Čechy.
Jest známo, že po Mullenhoffově vzoru nejvíce Loserth se při
činil o výklad tohoto obtížného místa. Z knihy Bachmannovy
o práci Loserthově ’) nikde se nedovídáme . . . Vysvětlení mohly
by snad podati pozdější partie knihy Bachmannovy, v nichž ton
polemiky proti Loserthovi prozrazuje patrnou nechuť. Nevšímal
bych si této věci, kdyby na tomto místě ignorování Losertha nebylo
podstatnou vadou knihy Bachmannovy. Běžíť o věc ne nedůležitou.
Loserth jistě ve svých vývodech zašel příliš daleko; o nějaké
»Herrschaft der Langobarden« v Čechách nemůže býti řeči, o tom
však sotva lze pochybovat!, že se Langobardi na svém pochodu
vlasti naší dotkli. A to je faktum velmi důležité. Nedovedu si slov
našich pramenů vyložiti jinak, než že Langobardi prošli zemí českou
bez větších překážek (nemluví se nikde, že by tam byli bojovali),
a že tedy byla již od Markomanů opuštěna. A jestliže událost
sama padá asi do konce 5. stol.,2) dostáváme odtud aspoň poněkud
pravděpodobný termín pro nejzazší trvání panství Markomanského
v Čechách. Nejpozději již před koncem 5. stol. Markomani asi určitě
již. zde nebyli. Jak viděti, rozdíl není tak veliký, nicméně zdá se
mi přece názor můj pravdě bližší již proto, že také jiné důvody
(o nichž více podává Niederle) mluví proň, ačli máme skutečně
Bavory pokládati za bývalé Markomany.
Pobyt Langobardů u nás ovšem nepotrval dlouho, brzy od
táhli k jihu, a země, jak se zdá, již před tím po delší dobu větším
dílem liduprázdná uprázdnila se znovu pro nové obyvatele.
A brzo potom máme již zprávy o Slovanech v Čechách,
o nichž jedná pátá kapitola Die Zuwanderung der Slaven. Der
Avareneinbruch, obsahující vlastně více, než titul slibuje. Po výkladu
*) V MJŮG. II., srv. také MVGDB. XXI. — *) Srvn., co o věci praví
Niederle (na u. m. 211 n.; srv. také 207 pozn. 1), který také právem zamítá
pozdější znešvařenou tradici o setkání Langobardů s Beovinidy (~ Čechy).
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(jak Niederle ukázal, většinou nesprávném) o původních sídlech
Slovanů a směru jejich cesty do Čech ’) dospívá (str. 71 n.) k za
jímavým reminiscencím na doby starší. Některá německá místní
jména při vtoku Ohře do Čech až ke Karlovým Varům a Falknovu
dokazují prý, »dass in diesen Strichen deutsche Bevölkerung sass
und sitzt von den Zeiten der Geburt des Herrn durch alle die
Jahrhunderte bis heutzutage« (str. 72). Škoda jen, že Bachmann,
který tak rád Palackému vytýká, když někdy odvážil se pronésti
něco, co v pramenech není úplně doloženo, škoda, že zde zapomněl
' uvésti doklady, které pro existenci těchto praehistorických Němců
má, neboť oněch pokusů s výkladem místních jmen nelze přece
za doklad považovati. Bachmann sám nemůže zapříti, že také
v těchto krajinách máme stopy slovanského osídlení, ano, kdežto
nejprve jenom dosti neurčitě podotýká: »Ganz freilich blieben auch
diese Striche nicht von slavischer Zuwanderung frei,« hned v ná
sledující větě připouští, že v okolí Karlových Varů i Falknova
slovanští přistěhovalci tvořili většinu. Ale hned potom zase
mluví o parallelním dochování českých i německých místních jmen
(jsou snad v některém historickém dokumentě té doby zachována
oboje tato jména vedle sebe?) a dospívá k závěru (str. 72): »Die
parallele Überlieferung der Ortsnamen bezeugt hier die Neben
einanderexistenz einer deutschen und slavischen Bevölkerung für
eine gewisse Zeit. . .«
Hotová idylla! Je-li tomu tak, jak tvrdí Bachmann, oč výše
stáli tehdejší pragermánští barbaři než jejich dnešní potomci v těchto
místech! Dnes v těchto končinách »Nebeneinanderexistenz« obou
národů není možná ... Co Bachmann svým tvrzením dokázati
chtěl, je příliš jasno. Jak se mu důkaz podařil, patrno z toho, že
sám se k tomuto názoru jenom velmi nejistě vrací, nepřikládá
mu tedy veliké ceny.
Kapitola tato má však ještě jinou stránku. Také v jiných
částech země, praví Bachmann, Němci zvolna ustupovali, Slované
zvolna postupovali. Důkazem toho jsou opět místní jména původu
německého (ano i keltského) od Slovanů přejatá (str. 73). Mínění
samo není nové, ale u Bachmanna překvapí, a sice proto, co před
chází. Na str. 51 čteme doslovně: »Durch die nachfolgende sla
wische Zuwanderung und Besiedelung wurden die Spuren mehr
als halbtausendjähriger Anwesenheit der Markomannen in Böhmen
nahezu gänzlich verdeckt. Die deutschen Bezeichnungen (v knize
') R. Dvořák v posudku knihy Bachmannovy (ČMM. XXIV. 95) praví,
že Bachmann nepřijímá výkladu Lippertova a Bretholzova o dvojím stěhování
Slovanů do Čech a Moravy (od severu a od jihovýchodu), ale Bachmann
výslovně poznamenává o jedné části Slovanů, že přišla od severu (str. 74),
a dále, že nové proudy přišly »vielleicht über Mähren« í str. 76), a str. 80 opakuje
»Böhmen erhielt seine slavische Bevölkerung vom Norden und Osten.«
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omylem Beziehungen) für Berg und Wald und Wasser, für Dorf
und Acker, Wiese und Weide verschwanden, ein Beweis, dass die
Bevölkerung im weitesten Umfange wechselte und niemand übrig
blieb, um die Kenntnis der alten Bezeichnungen den neuen Herren zu
übermitteln*. Tedy na konci hlavy třetí germánské obyvatelstvo
zmizelo z Čech beze stopy, ale v hlavě páté objevuje se znovu
a zůstavuje po sobě stopy v místních názvech, slovanským při
stěhovalcům do úst vložených. Jak lze tyto naprosto různé názory
srovnati ?
Podobné výklady z místních jmen jsou vždy velmi neurčité,
a nelze na nich mnoho stavětí. Jistě — je-li tu nějaká stopa pů
vodního germánského nebo keltického živlu — 'jest druhý výklad,
který po vzoru jiných Bachmann na str. 73 podává, nejbližší. Ale
Bachmann také zde jde dále než slušno. Na téže str. 73 zajímá
ho výklad Kosmova »Zizi«, který již také mnohé jiné namáhal.
Ale ačkoli neví, má-li se rozhodnout! pro německého boha Zio,
či pro německou bohyni Zizu (s Teigem ve Forschungen zur
Deutschen Gesch. sv. 24., který však tak určitě se nevyjadřuje),
přece domnívá se býti oprávněn k závěru: »immer hat man es
mit einer uralten deutschen Kultstätte zu thun, deren Bedeutung
und Pflege hier der Germane dem zugewanderten Slaven vermit
telte* (str. 74). A tamže se také dovídáme, že Tursko, hrob Kosmova
Tyra, má prý se vykládati jakožto »die Stelle . . , an der einst der
waffengewaltige Tyr verehrt wurde, der für Krieg und Ruhm eigens
personificirte Wottan . . .< Neznamená to nimis probare veile?
Kapitola šestá předvádí nám Böhmen bis zum Sturze des grossmährischen Reiches. Ze všeho, co se v této kapitole tvrdí (jsou tu nej
prve připomenuté již všeobecné úvahy o povaze Slovanů a následcích
poroby avarské), spolehlivými prameny lze doložiti teprve to, co se
dovídáme o začátcích 7. století. Tou dobou, kdy Slované sami
zahájili vzpouru proti nadvládě avarské, odporu jejich dostalo se
znamenitého organisátora v osobě Samové. Bachmann vším právem
zamítá — jak již také jiní učinili — svědectví pozdního a tendenč
ního pramene (De conversione Bagoariorum et Carantanorum)
o slovanském původu Samově a zcela právem prohlašuje t. zv.
Fredegara za jediný spolehlivý pramen. A ten výslovně praví, že
Samo byl »natione Francus*. Tvrditi, že by bylo »nesnadno roz
hodnout! se pro jedno nebo druhé«, *) nikterak nelze; nemůže býti
pochybnosti, že nutno dáti víru Fredegarovi, a měli bychom se
s tímto faktem již konečně smířiti. Zamítaje (str. 88 pozn.) mínění
Palackého o slovanském původu Samově, Bachmann odkazuje
k článku Schlesingerovu z r. 1866. Bylo by se hodilo upozorniti,
’) Srv. ČČM. XXIV. 96.
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že Tomek již r. 1863 se vší rozhodností zaujal (proti Palackému)
toto stanovisko.
Co se potom o událostech doby Samovy vypravuje, jest správné,
třeba říše Samovy nebylo lze docela určitě lokalisovati. Že by
Samo = Alleinherr (str. 86), se častěji opakuje, ale pochybuji, že
právem. Rovněž tak zdá se mi příliš odvážným, chtít Sama zto
tožňovali s Lestkem pověstí polských. Bachmann opírá se tu
o Gutschmida, jehož vývody však nověji (po vydání knihy Bachmannovy) odmítá Brückner (A. Sl. Phil. 1901).1)
Po rozpadnutí říše Samovy prameny pro dějiny české zase vysý
chají na více než sto let. A když po tomto dlouhém mlčení prameny
francké začínají sé zase zmiňovat! o našich dějinách, první zpráva,
jíž se nám dostává, jest z r. 791, kdy jedno z vojsk franckých
proti Avarům ubíralo se přes Čechy (per Beheimos, míní se patrně
jižní končiny), a tudy se také vracelo. To jest vše, co víme, všecko
ostatní jsou pouhé domněnky. Ale nejméně máme příčin rozhodo
vat! se pro druhou z možností od Bachmanna uváděných, že by
totiž již před tímto tažením Čechy byly bývaly říši francké pod
robeny. Události pozdější mluví přímo proti tomu. Bachmann sice
nejprve připouští (str. 90), že známe jenom faktum samo, a nic
více, ale o něco později užívá přece obratu »um Böhmen festzu
halten, bedurfte es schon grösserer Anstrengung.«
Při této příležitosti Bachmann také tvrdí, že v době pokoření
Avarů (mezi 1. 795—803) také Morava dostala se pod panství
Karlovo. Prameny nic o tom nevědí. Souvisí to patrně s hypothesou, kterou Bachmann jinde2) pronesl. Již Tomek povšiml
sis) zprávy některých annálů franckých k r. 797, že Pipin, syn
Karlův, podnikl výpravu proti Slovanům. Tomek měl za to, že
jsou míněni Čechové, Bachmann se domnívá, že to byli Moravané.
Ale ze zprávy, jak ji prameny podávají, zdá se pravděpodobnější,
že žádný z těchto národů není míněn; účastniliť se výpravy vedle
Bavorů také Langobardi italští, a tu spíše se zdá, že oněmi Slo
vany, jež prameny zcela všeobecně uvádějí, rozumějí se asi Slo
vané jižní, jak také novější literatura skoro obecně uznává.
Tomek i Bachmann opírali tuto domněnku o starou tradici,
jež se ozývá z Kosmy (II. 8), že český poplatek ustanoven byl
od syna Karlova Pipina, ale tato opora byla nověji podvrácena
upozorněním Gollovým,4) že Kosmas vůbec zná jediného syna
Karlova, kterého nazývá Pipinem.
Uznáme-li, že Kosmův Pipin nemůže býti rozhodující pro
výklad, že oni blíže neurčení Slované z r. 797 byli Čechové (nebo
’) Ovšem také pro ztotožňování Sama s Přemyslem, jak chce Schreuer,
Untersuchungen zur Verfassungsgeschichte der böhm. Sagenzeit str. 12, ne
vidím nikde nejmenšího důvodu. Srv. Č. Č. H. VIII 333. — ’) Srv. MJÖG.
XX. 49 pozn. 2. — ·) Apologie etc. str. 47. — 4) Srv. ČČH. VI. 355.
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Moravané), dostává se nám určitějších zpráv o stycích naší vlasti
s říší franckou teprve k r. 805, k roku první veliké výpravy vojsk
franckých proti Čechům. Uvažuje o příčinách této výpravy (že na
konec podlehl vlivu Palackého, proti jehož mínění se ohrazuje,
ukázáno již v úvodě), Bachmann upozorňuje (str. 90 pozn. 3), že
t. zv. Poeta Saxo (omylem praví se »der sächsische Annalist«)
zmiňuje se o nějakých výtržnostech českých proti Frankům, a dále
se dovídáme, že také Goldast pokládá za příčinu války jakési přechvaty českých a moravských Slovanů proti Avarům, tehdy již říši
francké podrobeným. Ale Bachmann přehlíží tu, že i zprávu, již
má Poeta Saxo, i kombinaci Goldastovu lze redukovati na jeden
pramen, totiž na t. zv. Annály Einhardovy, jichž jest Poeta Saxo
veršovaným zpracováním.
Říšské Annály francké (t. zv. Einhardovy) vypravují k r. 805:
. . . capcanus princeps Hunorum . . . imperatorem adiit, postulans
sibi locum dari ad habitandum inter Sabariam et Carnuntum, quia
propter infestationem Sclavorum in pristinis sedibus esse non poterat. Dále slyšíme, že žádosti jeho bylo vyhověno, a některé jiné
události avarské, načež se připomíná: Eodem anno misit exercitum
cum filio suo Carolo in terram Sclavorum, qui vocantur Beheimi . ..
Na první pohled lze se přesvědčili, že Poeta Saxo tyto zprávy
spojil, a že Goldast následuje ho, jenom zřetelněji vyslovil touž
myšlenku. Jsme však oprávněni tyto zprávy spojovati? Myslím, že
nikoliv. Především se Slované, jejichž útiskům se »capcanus« chtěl
vyhnouti, nijak neoznačují určité, kdežto druhá zpráva jmenuje
určitě Sclavos, qui vocantur Beheimi. Mimo to přeložení sídel (která
přece původně musíme si představovali asi na levém břehu Dunaje)
mezi Petronell a Sarvar (mezi pravý břeh Dunaje a levý břeh Ráby),
tedy blíže k Čechám a Moravě, spíše také ukazuje na jiné Slo
vany než Čechy. V každém případě spojení obou zpráv nemá
jiného významu, než význam hypothesy — a té tu není zapotřebí.
Útok na Čechy lze docela přirozeně, bez hledání nějakých
zvláštních příčin nebo záminek vysvětlit! jakožto článek v řetěze
výbojů, jimiž nová říše hleděla utvrditi své panství na svých vý
chodních hranicích. Po přemožení Sasů a Polabských Slovanů na
severu Čech, po přemožení Bavorů na jihozápadě a Avarů na
jihovýchodě musilo dojiti také na Čechy. Tato expansivní snaha
ležela již v samotném pojmu říše římské, náležela k jejím tradicím,
ne sice doslova k těm, které zdědila po staré římské říši, ale k těm,
které si začínala tvořiti římská říše nová.
O první výpravě r. 805 Bachmann vypravuje celkem podle pra
menů, méně přesné jest jeho vypravování o druhém tažení r. 806.
Ačkoli při první sám konstatuje, že toliko část země byla popleněna
a jinak výsledku nedosaženo, přece při druhé se domnívá, že měla
za cíl »den noch unbezwungenen Theil des Landes (den Sůdosten) <
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Jakým právem? Že by néjaká část Čech byla r. 805 podrobena
bývala, nikde se nedovídáme, a tím méně, že by druhá výprava
byla směřovala do jihovýchodní části země. Slyšíme jen, že vojsko
říšské zase zemi poplenilo a bez jakékoli těžké škody se navrátilo.
Zdrželivá zpráva letopisů franckých, která spíše mluví o Škodě
vojska franckého (ač ne velké), než o úspěchu, sama o sobě ovšem
jest slabým důkazem, že by poplatnosti české na této výpravě bylo
docíleno. Také kapitulare z r. 807, třeba mluvilo o Češích po
dobnými slovy, jako o jiných národech říši již podrobených, ni
kterak není tak rozhodným důkazem pro poplatnost českou, jako
chce Bachmann. Ale přece se zdá, že poplatnost česká s touto
výpravou nějak souvisí. Einhard jmenuje Čechy mezi národy v době
Karlově pokořenými, v dílčí smlouvě z r. 817 obdržel Ludvík mezi
jiným také Čechy, a zase jest to Einhard, který určitě tvrdí, že
to byl Karlův syn Karel, který Čechy pokořil. O nějaké pozdější
výpravě se však nedovídáme, a tak nezbude než míti za to, že
poplatnost česká souvisí nějak s touto druhou výpravou, ač její
výsledek nebyl stkvělý, snad asi tím způsobem, že Čechové sami
po jejím skončení uznali za výhodnější předejiti časným přiznáním
poplatnosti další plenění své země.1) Někdy od té doby však
poplatnost trvá, r. 815 na sněm do Paderborna přicházejí »omneš
orientalium Sclavorum principes et legáti«, r. 822 ve Frankfurtě
mezi východními Slovany objevují se také »Beheimorum, Marvanorum . . . legationes.«
Jest to první místo, kde Moravané jménem jsou uvedeni, brzo
potom vstupuje do dějin také první znamenitý kníže jejich Mojmír.
Chudé zprávy, jichž se nám o něm dostalo, nasvědčují tomu, že
byla to postava mohutná, ale nevím, zda docela právem se jemu
jedinému připisuje odstranění kmenových vévod moravských (Bach
mann není první, kdo tak činí). Zdá se mi, že k tomu bylo třeba
více času, než vláda jednoho člověka; výslovného pak svědectví,
že by věc byl provedl Mojmír, nemáme; není jim ani vypuzení
Pribinovo, třeba bylo poslední v řadě událostí směřujících ke zcelení říše moravské. Při vypravování o Pribinovi (str. 95) Bachmann
užívá obratu, z něhož se musí zdáti, jako by Přibina již před vy
puzením z Nitry byl býval křesťanem. Cituje při tom Bretholze,
*) Při tom do jisté míry zasluhuje pozornosti, že Einhard jmenuje Karla
ml. jakožto vítěze; ale Karel při druhé výpravě do Čech nebyl (byl asi tou
dobou na výpravě proti Srbům), toliko při první r. 805, na niž zase nedovolují
mysliti jiné prameny, které o nějakém větším úspěchu nevědí. I to by bylo
lze vyložiti tak, že se Čechové po druhé výpravě (r. 806), ač nevalně úspěšné,
podrobili Karlovi ml., jenž se mezitím vrátil z výpravy proti Srbům do říše
své. Nejnověji pojednal o této věci E. Bundil, Poplatnost Čech říši Německé
(Kladno 1901. Otisk z programmu tamní reálky, srv. ČČH. VII. 502), ale jeho
vývody nezdají se mi tak rozhodujícími, abych měnil své mínění nahoře vy
ložené.
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ale Bretholz právě na uvedeném místě pravděpodobně ukazuje, že
pokřtění Pribinovo padá až do doby jeho pobytu v říši Ludvíkově.
Zmíniv se potom stručně o novém knížetství Přibinově v Podunají, Bachmann vykládá příčiny, které nedovolovaly Ludvíkovi
Němci věnovat pozornost východním částem říše. Teprve po
uklidnění vnitřních sporů v říši mohl se k tomu odhodlati, a tu
pak Bachmann dovede vypravovat! věci dosti podivné (str. 96). Po
Bodrcích (a Dánech) mělo dojiti na Moravany, kteří prý pomýšleli
na odpadnutí. A hned k tomu podotýká Bachmann: »Um grösserer
Verwicklung zuvorzukommen und das Unternehmen zu sichern
hatte der König mit den Böhmen angeknüpft*. Doklad z pramenů
není uveden žádný, také bychom se po něm marně ohlíželi v pra
menech souvěkých, jest to zase jen kombinace Bachmannova, ale
kombinace zase nešťastná, která znovu ukazuje, jak Bachmann
stojí pod vlivem Palackého, při tom však ještě zcela libovolně na
kládá s prameny! Z toho, co potom následuje, lze tušiti, že Bachmannovi podnětem pro uvedenou kombinaci bylo pokřtění 14 če
ských vévod v Řezně r. 845.
Palacký, jak známo, vyslovil mínění (L, 1, 127), že tento křest
souvisí s vnitřními rozbroji v Čechách (znovu akcentováno tamže
128), a že čeští vévodové to byli, kteří hledali ochrany v Něm
cích. Bachmann nyní přijímá zase jakési spojení mezi Cechy
a Němci, ale iniciativa vychází jemu od říše. Takové rozdíly nemusily by ovšem překvapovat!, ale překvapuje způsob, jímž Bach
mann své mínění odůvodňuje. Především zpráva o chystaném od
padnutí Moravanů (o němž se podle stilisace Bachmannovy musíme
domnívati, že přimělo Ludvíka k vyhledávání styků s Čechy, pro
jevujících se po tom v onom křtu) pochází z letopisů Fuldských,
které však ji uvádějí v docela jiné souvislosti (takové, že výkladu
Bachmannova nepřipouští) akr. 846 (tedy po onom křtu), že
vůbec nevím, jak je možno obě tyto zprávy spojovat!.1)
Ale ještě povážlivější jest Bachmannův výklad zpráv o po
křtění 14 českých vévod. Čteme v jeho knize (str. 96): »Erst als
Ludwig im Januar 845 die tschechischen Fürsten zu sich nach
Regensburg berief, begehrten und empfingen vierzehn von ihnen
') Ann. Fuldské mají zprávu o odpadnutí Moravanů k r. 846 (také Ann.
Bertin., ač Moravané výslovně jmenováni nejsou), a není nejmenší příčiny,
klásti ji k r. 845, ano máme naopak rozhodný důvod proti podobné zrněné.
Ze slov, jichž Ann. Fuldské užívají, jest patrno, že pokus o odpadnutí Mo
ravanů se již stal (praví se defectionem molientes, kteréhožto slova užívá se
ne ve smyslu chystaného, ale již provedeného pokusu; srv. t. eruptionem mo
lientes zz in regnum hostiliter irruentes Ann. Bert.; podobně Ann. Fuld. 849
fidem mentientes rebellare moliuntur položeno v témže smyslu, jak celá sou
vislost žádá). Bylo by tedy dosti nápadno, že by byl Ludvík čekal s výpravou
proti nim až na příští rok, zvláště když jinák válečně r. 845 zaměstnán
nebyl.
Č. č. H. IX.
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mit den Ihren die Taufe«. — Jediný pramen, který o věci máme,
jsou Annály Fuldské (Bachmann je také cituje). V nich se praví
(k r. 845): Hludovicus XIIII. ex ducibus Boemanorum cum hominibus suis christianam religionem desiderantes suscepit et in
octavis epiphaniae baptizari iussit . . . Netřeba připomínat!, že tak,
jak překládá Bachmann, se ona zpráva letopisů Fuldských překlá
dat! nesmí!
Ale po tom, co řečeno, padá také celá kombinace, jak ji vy
slovil Bachmann. Na nějaké spojení českých vévod, jež by bylo
vzniklo z iniciativy Ludvíkovy, nelze naprosto mysliti, nejvýš bylo
by lze s Palackým připustiti, že někteří (kmenoví) vévodové čeští
hledali pomoci u Ludvíka a při tom přijali křest (ačkoli pramen
náš o hledání pomoci nemluví). A tak odpadá také, co praví
Bachmann na str. 97: »Aber das neue Band, zu rasch auf die
Probe gestellt, erwies sich nicht haltbarer als Treueid und Hul
digung«. Běží tu o výpravu r. 846, při níž Ludvík, dosadiv na
Moravě Rostislava místo Mojmíra, při návratu utrpěl v Čechách
porážku. Palacký ovšem vyslovil domněnku, že Ludvík spoléhal
na pomoc oněch pokřtěných vévod, a Bachmann, zkombinovav si
domnělý spolek Ludvíkův proti Moravanům, obviňuje nyní české
spojence Ludvíkovy z věrolomnosti. Ale ke všem takovým kom
binacím není důvodů. Z Moravy přece přímá cesta do Bavor a
k Řeznu vedla přes jižní Čechy.
Rovněž o válce r. 847 jest líčení Bachmannovo sotva správné.
Ann. Bertin, (pro tuto událost jediný pramen) oznamují k r. 847:
Hlodowici . . . exercitus adversus Sclavos prospere dimicat, ita ut
quod ante annum ex eis amiserat, reciperet. Bachmann překládá
(str. 97) »König Ludwig . . . begnügte sich nur mit Herstellung der
Grenzen«. Podle toho náležel by porážce Ludvíkově r. 846 význam
mnohem větší, a také srážka r. 847 nemohla by býti prohlášena
za »unbedeutend«, jak Bachmann sám činí.
Roku následujícího (848) Čechové sami podnikli vpád do říše,
jsou však přemoženi a musili dáti rukojmí. Ale již rok na to »more
solito fidem mentientes«, jak se vyjadřuje Fuldský letopisec (a po
něm Bachmann), odpadli znova. Silné vojsko pod hrabětem Arnoštem
a Thakulfem vpadlo do Čech (849), ale výprava skončila potupnou
porážkou, již Němcům zavinilo chování, které rovněž může býti
označeno jako »mentiri fidem«. Co potom Bachmann vypravuje,
není zcela přesné. »Die Folgen dieser Niederlage waren weithin
zu verspüren« praví se na str. 98, a hned v zápětí (tedy patrně
jako jeden z následků) uvádí se povstání Srbů 851 (kteréž Bach
mann, nevím z jakých důvodů,1) klade do r. 850), načež čteme:
*) Že by Ann. Fuld. měly tuto zprávu k r. 850, jak praví na str. 98
pozn. 2, jest omyl.
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»Auch die andern Volker des slavischen Nordostens stritten aufs
neue um ihre Freiheit«. Tento názor sotva obstojí. Ann. Bertin,
(k r. 851) ovšem udávají: »Ludovicus rex Sclavos pene omneš
populatur«, ale sotva lze pochybovat!, že těmito slovy annalista
chce toliko říci, že věděl o větší válce se Srby (srv. Míihlbacher,
Reg. Kar. č. 1357 b). Ale i kdyby výklad Bachmannův byl správný,
smíme tuto zprávu, smíme srbské povstání z r. 851 uváděti v sou
vislost s porážkou Němců r. 849 ř
Vzpomeneme-li, že Palacký podobnou souvislost přijímal, vi
díme, že také tu Bachmann stojí zase pod jeho vlivem, ač se dříve
proti jeho stanovisku obracel. A mínění Palackého působí ještě
dále. Čechové prý zůstali zprvu ušetřeni nepřátelství franckého
(což jest správné); »teprve když odpor Slovanů došel podpory
u Bulharů (853) a Rastislav se vyzul ze svrchovanosti říšské, za
hájen 855 boj proti Slovanům plnou silou.« Také Palacký vyslovil
mínění, že Rastislav hledal spojení s Bulhary (výslovně v této formě
najdeme toto mínění Palackého u Bachmanna na str. 101), ale pro
to sotva najdeme doklady, jako také sotva kdy podaří se učiniti
pravděpodobným, že bychom byli oprávněni spojovati útok Bulharů
s povstáním srbským r. 851 nebo dokonce s domnělým povstáním
všech Slovanů, jehož nebylo.1)
Jestliže takto častěji setkáváme se u Bachmanna s názory,
kterých bychom (poněvadž jsou mylné) rádi pohřešili, jinde zase
naproti tomu marně hledáme zprávy, které by mezi jinými podrob
nostmi chyběti neměly. Tak ku př. nezmiňuje se Bachmann o tom,
že r. 855 před vpádem Ludvíkovým do Moravy zástup Bavorů
pod vůdcem Arnoštem vtrhl do Čech (srv. Míihlbacher č. 1370 b);
o částečném úspěchu německém r. 856 při návratu z výpravy
srbské a r. 857, kdy vzata »civitas Wiztrachi«, dovídáme se jen
v poznámce.
Nevím, postačí-li tu vysvětlení, že vypravování Bachmannovo
právě v této partii najednou stává se a zůstává stručným až do
r. 870. Že to knize není ku prospěchu, ukazuje ku př. srovnání
této partie s Tomkovou Apologií (str. 58—59), kde také vypravo
vání lépe přiléhá k pramenům.
*) An. Bertin, k r. 853 referují: Bulgari sociatis sibi Sclavis et, ut fertur,
a nostris muneribus invitati, adversus Lodovicum .. . acriter permoventur,
sed . . vincuntur. Konec zprávy mluví přímo proti domněnce, že by se mělo
rozuměti spojení Rastislavovo s Bulhary. Jiný positivní důvod podávají, tuším,
tytéž An. Bert, které k r. 853, ale mnohem dříve, před zmínkou o Bulharech,
oznamují: »Guinedes contra Ludovicum solitis sibi perfidiis mentiuntur.«
Umístění této — ovšem neurčité — zprávy i jiné (neobvyklé) jméno naznačují,
že nemá s podnikem Bulharů nic společného. Na uv. m., pozn. 3 při zprávě
o Bulharech Bachmann odkazuje k Ann. Bertin^ 855, tuším neprávem, neboť
tam, jak nelze pochybovat!, míní se již boje s Rastislavem, bez spojení
s Bulhary.
12*
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Mezi ostatními důvody pro povolání Cyrilla a Methodia na
Moravu neměl by v textu chyběti také onen ne nedůležitý, který
se uvádí (ač ne o Rastislavovi, nýbrž o Kocelovi) na str. 102
pozn. 2. Také Rastislav jistě snažil se »beim Volke mittelst der
slavischen Unterweisung ein besseres Christenthum zu pflanzen,*
ač tím ovšem nijak nechci bráti v pochybnost také správnost toho,
co Bachmann (s jinými) v textu praví o pokusu Rastislavové, zjed
nali své říši vedle politické také církevní samostatnost. O knize
Goetzově nelze říci (jako se praví 102 pozn. 1), že by udání Bretholzova mnohonásobně opravovala; i když snad při nějaké ne
patrnosti tak činí, mnohem častěji zaviňuje veliké omyly a nevyhovuje
vůbec ani mírným požadavkům. A jak máme rozuměti slovům
»Konstantins Übersetzung des Evangeliums ins Slavische«?
Po pádu Rastislavově vypravování Bachmannovo na chvíli
stává se zase obšírnější a také prameny se zde věrněji ozývají.
Letopisec fuldský, vypravuje o návratu Svatoplukově ze zajetí v čele
vojska franckého, poznamenává o jeho dorozumění s krajany (a byla
to po zradě spáchané dříve zrada nová, spáchaná na nynějších spo
jencích): »Sclavico more fidem mentitus et iuramenti sui oblitus,«
což také Bachmann vplétá do svého vypravování. S podobnými
všeobecnými frasemi setkáváme se dosti často (i dnes ještě), nikdo
rozumný se pro ně nerozčilí, ale také žádný opatrný historik ne
bude jim v tomto všeobecném znění věřiti.
V bojích, které potom následovaly, také s Cechy se setkáváme;
jest to r. 871 známé přepadení jakéhosi bohatého svatebního prů
vodu z Čech do Moravy (již Tomek, Apol. 60 pozn., ukázal, že
není důvodu mysliti při tom na Svatopluka), a r. 872 ona bitva
někde na Vltavě. Ann. Fuld. vypravují, že tu proti vojsku fran
ckému stálo 5 českých vévod, ale některé rkpy jmenují jich šest,
poslední jméno zní »Goriuei«. Palacký domníval se, že se z té
zkomoleniny ozývá jméno Bořivoj. Bachmann se nyní proti tomu
obrací (str. 104, pozn. 1) a vytýká, že prý domněnka Palackého
nemá ani rkpné opory. Ale toto jméno vyskytuje se již v rkpech
první recense a sice v rkpech nejstarších (již v 10. stol.). Na téže
stránce (104, pozn. 2) Bachmann podotýká, že pro Vltavu vyskytuje
se v jednotlivých rkpech Ann. Fuld. jméno »Fludaha, Fuldaha,
Waldaha = Waldwasser«. Co se tím chce dokázati, nevím, ale
jisto jest, že varianta Waldaha — patrně nejdůležitější — vyskytuje
se teprve v rukopisech ze století 11.
Že Palackého výklad Goriuei ~ Bořivoj není tak nepravdě
podobný, ukázal již Tomek v Apologii (str. 60—61) — zase se
vnucuje srovnání této partie Bachmannovy s Tomkovou Apologií,
a zase zde srovnání musí vypadnout! ve prospěch Tomkův. Oč
kritičtěji užito u Tomka pramenů, oč věrněji ozývá se u Tomka
jejich znění! Stačí jen srovnati vypravování obou autorů o sjednání
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míru ve Forchheimě r. 874. Od míru Forchheimského však vy
pravování Bachmannovo stává se (jest to doba slávy Svatoplukovy)
ke škodě knihy zase stručným. Sotva se dovídáme, že také Čechy
byly Svatoplukovi podrobeny (a cituje se k tomu jenom Kosmas,
ač máme prameny starší). Co o pádu říše moravské se vypravuje,
jest méně než málo, jak již jinde bylo správně vytčeno (srov.
ČMM. XXIV. 97).
Že by ve všech podrobnostech, pokud ovšem stručná forma
Bachmannova do nich zachází, vypravování o činnosti Methodiově
bylo správné, nechci tvrditi, ale o této otázce je právě těžko psáti
stručně. Na str. 109 dostáváme se ke křtu Bořivojovu. Způsob,
jakým se Bachmann o věci vyjadřuje, byl mu vytýkán *) — tuším
neprávem. Událost sama (kdyby byla plně dosvědčena) měla by
jistě význam dalekosáhlý, ale jenom tenkrát, kdyby podmínky,
v nichž přišla k místu, byly zůstaly stále tytéž. Rychlý zánik
slovanské liturgie u nás sám o sobě nemohl by býti důkazem proti
faktu, že Methoděj pokřtil Bořivoje, kdyby bylo úplně zjištěno.
Bachmann připouští aspoň možnost toho — a to je také vše, co
historie připustit! smí. Ovšem, že by Kosmovi pro tuto událost
pramenem byl »Epilogus Boemie et Moravie«, není ani po článku
Bachmannově v MJÖG. XX. nikterak pravdě podobno.
Sedmou, poslední kapitolou první knihy, nadepsanou Die
Gründung des böhmisch-slavischen Reiches^ autor zahajuje přehled
sídel jednotlivých kmenů, pokud se o nich zachovaly zprávy. V ná
zorech na prvotní organisaci Čech Bachmann nestojí na stanovisku
Palackého ani Tomkově, který v Apologii názory Palackého již značně
zmírnil a namnoze dějiny české na nový základ postavil. Ale v tom
mínění Bachmannovu nutno přisvědčiti; chudé prameny nedovolují
jinak než věřiti tomu, co nad to je docela přirozené, že zde pů
vodně bylo několik neodvislých kmenů (třeba na oko zprávy francké
zdály se mluviti o jednom celku »Beheimi«, což však také lze
vysvětliti), a že teprve znenáhla spojení pod mocí knížat českých
provedeno. Bachmann má za to (a není ovšem první), že aspoň
v některých pověstech ozývají se reminiscence na tento centralisační postup. Nelze toho ovšem přímo popírati, ale s podobnými
výklady nutno zacházeti velmi opatrně; tak ku př. pověst o dívčím
boji, třeba ji Kosmas dosti určitě lokalisoval, jest přece jen příliš
internacionálního rázu; spíše bych věřil, že Kosmas, setkav se se
jménem >Děvín< (jež ostatně není nijak neobvyklé), připjal k němu
známou pověst o dívčím boji, aniž ovšem měl pro ni nějaké starší
vypravování domácí za pramen.2)
’) Srov. MJÔG. XXI. 308. — 2) Tím ovšem jest vytčeno také mé stano
visko k tomu, co praví Schreuer na uv. m., str. 41 n.

178

Jaroslav Fikrle:

Kdy toto spojení neodvislých kmenů ve větší celky bylo pro
vedeno, nelze určitě říci, ale jistě nestalo se tak náhle. Ani to
nevíme, jak dalece bylo provedeno, když Čechy staly se částí říše
Svatoplukovy, a třeba příslušnost k této říši sama asi sotva by
byla mohla býti závadou pro další sjednocovací činnost vévod
českých, ani v té době sjednocení provedeno nebylo. Když po
smrti Svatoplukově dostává se nám zase první zprávy o Češích
(An. Fuld. ad a. 895), slyšíme, že: omneš duces Boemanorum . .
quorum primores erant Spitignewo, Witizla, ... se subdiderunt. —
V pozdější době vidíme, že činnost sjednocovací vycházela ze
dvou center — byla to Praha a Libice, ale toto faktum naprosto
nepostačuje, abychom směli druhého z knížat jmenovaných r. 895 —
o Spytihněva není sporu — prohlásili za Slavníkovce, jak se
(podmínečně) vyslovuje Bachmann (str. 117). Teprve v 10. stol,
dostává se nám určitějších zpráv, kdy se před námi odehrává po
slední jednání tohoto processu. Tím však dostáváme se již do
druhé knihy Bachmannovy, která objímajíc dobu od r. 900—1198,
má za svůj předmět Bohmen unter Herzogen.

Cechové na koncilu Kostnickém.
Napsal Jaroslav Fikrle.

Úvod.
Prameny a literatura.
V historii pozdního středověku je koncil kostnický zjev nad
jiné zajímavý. Jeho význam nezáleží ani tak v jeho positivních
výsledcích — ty byly, pokud se týče reformy církevní, málo uspo
kojivé — jako v programmu, který si byl vytkl, a v jeho pestrých,
na události bohatých dějinách.
Patnácté století jest věk úpadku církevního, jenž se jeví pře
devším v mravní zkáze duchovenstva a v papežském schismatu.
Ale úpadek církve nebyl zároveň úpadkem nábožnosti. Duch nábo
ženský v té době byl obzvláště mocný, a právě proto úpadek
instituce církevní pociťován dvojnásob. Odtud vzešlo volání po
nápravě; orgán, který si stvořily snahy reformační, bylo všeobecné
koncilium. Byla to instituce ovšem stará, ale v nové době obdržela
nový ráz, ráz opposice proti papežskému absolutismu, jak se
vyvinul během středověku. Theoreticky jeví se tento opposiční ráz
v doktríně konciliární, prakticky v úsilí o reformu nejen ducho
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venstva vůbec, nýbrž také a zvláště samé římské kurie, čili — jak
zněla oblíbená formule středověká: v hlavě i v údech.
Koncilium, které v listopadu r. 1414 bylo zahájeno v Kostnici,
vytklo si v přední řadě odstranění schismatu a nápravu církve za
svůj úkol. K tomu pak přistupuje jako třetí kus programmu causa
fidei. Mají-li první dva kusy význam všeobecný, je pro nás a naši
historii zvláště důležit kus poslední; neboť, co skrývá se pod
názvem »causa fidei«, je v podstatě věc Husova. Kus českých
dějin, jeden z nejzávažnějších, odehrál se tehdy na březích Bodam
ského jezera, a násilný způsob, jakým mínili otcové koncilu řešiti
»českou otázku«, vyvolal u nás doma slavnou a zároveň hroznou
dobu husitských bojů.
Práce tato neobrací se k Husovi na koncilu; vytkla si úkol
v podstatě jiný: zjistiti účastenství českého živlu na koncilu a pátrati, pokud také česká intelligence brala podíl v řešení světových
úloh, jež si byl koncil vytkl. Jinými slovy: chci poukázati na to,
že účastenství české na koncilu kostnickém neomezovalo se jen
na onu zvláště českou záležitost — processy Husův a Jeronýmův —
a zkoumati, pokud češti členové koncilu dovedli se uplatniti také
v druhých pracích, kterými sbor kostnický se zabýval. Tím dáno jest
zároveň omezení thematu: po odsouzení Husa a Jeronýma husitská
většina v národě chovala se ke koncilu naprosto odmítavě; mohli
to býti tedy jenom češti katolíci. Vzdáleni otčiny a bez vlivu na
její osudy, stojí tito čeští členové sboru mimo proud, kterým se
braly dějiny domácí, jsou spíše vyhnanci, než legitimní zástupci
národa. A snad právě v tom najdeme vysvětlení, že si naše histo
rická literatura tohoto thematu dosud tak málo všímala. Mohutné
osobnosti, Hus a Jeroným, především poutaly pozornost, a když
oba mizejí s dějiště, jsou to zase dalekosáhlé převraty ve vlasti,
které vábí k sobě historika. A tak, kdo chce pracovati o úkolu
naznačeném, jest odkázán téměř výhradně jen na studium pramenů;
a dodejme hned: i pramenu rukopisných.
Vzhledem k pramennému bohatství obou ostatních koncilů
reformačních, basilejského a tridentského, je koncil kostnický chudší;
avšak daleko více než tuto chudobu — ostatně jen relativní —
pociťuje historik nedostatek úplného a vědeckého vydání pramenů.
Edice helmstadtského professora Herrmanna van der Hardtx) byla
sice na svou dobu znamenitým činem literárním, ale nyní po více
*) Herrmann van der Hardt, Magnum et oecumenicum Constantiense
concilium . . . VI. tomis comprehensum. Helmstadt 1700. Rejstřík vydal
Bohnstedt 1742. — O Hardtovi dosud vždy ještě nejlepší je životopisný
náčrtek Tschackertův v Realencyclopädie für prot. Theologie u. Kirche. —
Spisek »Herrmann van der Hardt und sein sechsfoliobandreiches Quellen
werk über die Kirchenversammlung zu Konstanz« von Dr. van der Hardt.
Viersen 1889, je práce bez valné ceny.
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než dvou stech letech není než pozoruhodnou antikvitou. A přece
jsme větším dílem odkázáni jen na ni, neboť sbírka Mansiho *) ne
podává většinou než otisk Hardtova vydání, a nová publikace
Finkova^ která má nahraditi tyto zastaralé edice, nedostala se
dosud ještě ani k vlastním počátkům koncilu.
Z pramenů u Hardta otištěných mají vlastní akta koncilu pro
nás jen menší důležitost. Z generálních sessí, jejichž protokolly
máme, pravé představy o vnitřním životě konciliárním nenabudem:
to byly velkolepé výstupy, dovedně s rozvinutím vší církevní nád’ hery pořádané, kde úlohy byly předem rozděleny a nikdo o své
vůli nesměl rušiti harmonii celku; byly to jen slavnostní akty,
jimiž stvrzováno a vyhlašováno to, na čem se členové sboru na
svých schůzích národních a národové v generálních kongregacích
byli shodli. Nás však by právě tyto předchozí porady zajímaly
nejvíce; v nich 'proudil pravý život konciliární, zde děla se volná
výměna názorů a vedeny diskusse, v nichž každý člen sboru mohl
přijití k platnosti. Proto větší cenu měly by pro nás zprávy o těchto
shromážděních národních, ať úřední či soukromé, protokolly kommissí, denníky jednotlivých členů koncilu a p. Ale právě to nám
chybí; snad vynese něco na světlo jmenovaná publikace Finkova,
jako už jedna z dřívějších jeho knih přinesla denník kardinála
Fillastra.3)
Máme také listy psané od členů konci u — ku př. korrespondenci vyslanců vídenské4) a kolínské5) university — avšak zde
dostává se širšího vylíčení jen těm příběhům, které pro adressáta
měly zvláštní osobní interess, o jiných věcech mluví se jen po
všechně, aniž se jde do podrobností.
Jasnější pohled do vnitřního života koncilu, lepší poznání
zajímavých zápasů myšlenkových, jejichž dějištěm byla Kostnice,
skýtá nám rozsáhlá literatura traktátová. A právě zde pociťujeme
nejvíce, jak kusá je kollekce Hardtova. Chceme-li zjistiti míru
českého podílu v zápase největších duchů Evropy v patnáctém
století, jsou nám nejpřednějším pramenem traktáty české prove
nience, v době koncilu povstalé. Z těch u Hardta je otištěno jen
několik málo, jiné máme dosud jen v rukopisech. Vedle toho
příspěvek značné ceny poskytla nám publikace, od níž bychom
toho hned neočekávali, totiž nedávno vyšlá kniha Fijalkova o Jakubu
z Paradyža (srovn. o ní ČČH. VIL 375).
*) Mansi·, Nova et amplissima conciliorum collectio Tom. XXVII.
a XXVIII. — *) Finke Acta concilii Constantiensis. I. Akten zur Vorgeschichte
(1896). — ’) Finke, Quellen und Untersuchungen zur Geschichte des Con
stanzer Concils. Paderborn 1889. (Srovn. referát Klicmanův Athenaeum 1890.)
Viz též Kaindl: Zum Tagebuche des Cardinal Fillastre v MIÖG. XIV. 491. —
4) Firnhaber, Peter Půlka v Arch. f. oest. Gesch. XV. — ·) Martine et Durand,
Thesaurus anecdotorum II.
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Koncil kostnický má také svého kronikáře: je to Ulrich von
Richenthal^} Ale jeho kronika má pro naše thema malý význam.
Prostého měšťana kostnického zajímají nejvíce stkvélé ceremonie
církevní a hlučné slavnosti; co nám podává, jsou zevnější dějiny
koncilu, pozorované okem laika, který nemá porozumění pro theolo
gické hádky uvnitř sboru.2)
Větší důležitost mohl by pro nás míti jeho seznam osob
přítomných v Kostnici po dobu trvání koncilu. Mohli bychom
doufati, že nabudeme odtud aspoň statistických dat o počtu českých
účastníků. Než bedlivější zkoumání ukáže, že na Richenthalův
katalog spoléhati nemůžeme. Je ovšem pravda, že Richenthal jistě
měl po ruce nějaké záznamy současné, na jejichž základě pracoval,
ale na druhé straně nelze se ubránit dojmu, že se na tyto záznamy
neomezoval, že »ad maiorem Constantiae gloriam« přijal do svého
seznamu mnohá jména, kterých v předloze své jistě nenašel.
Probral jsem jeho seznam jen, pokud se týče českých jmen.
Některá jsou tak zkomolena, že nemožno naprosto uhodnouti, kdo
by byl míněn; jen přidané »in Bohemia« poukazuje, že to má
býti někdo z Čech. Z ostatních jmen — je jich celá řada — jen
některá najdeme také v aktech konciliárních, většina vyskýtá se
jen v jmenovaném seznamu Richenthalově. To samo o sobě ne
bylo by ovšem ještě důvodem proti jeho spolehlivosti. Než po
dezření se dostavuje, přihlédneme-li k dotčeným jménům blíže
a seznáme-li vážné neshody se skutečným stavem věcí. Vyberu jen
některé ukázky.
Mezi probošty v Kostnici meškajícími uvádí Richenthal také
probošta pražského Jana, který prý je »pauper et expulsus«.3)
Avšak tenkráte byl proboštem pražským (1399—1423) Jiří Burkart
z rodu pánů z Janovic,4) syn známého milce králova, na Karlštejně
r. 1397 zavražděného. Probošt sám těšil se přízni králově 5) a ni
kterak nebyl z těch horlivých odpůrců husitismu, kteří byli vy
puzeni ze svých praebend. — Opat kláštera sedleckého je u Richenthala uveden dvakrát: jednou se jmenuje Jan (Rich. 173), podruhé
Jakub (Rich. 175), správné je jméno druhé. Podobně tehdejší opat
na Zbraslavi nebyl Mikuláš (Rich. 175) nýbrž Jan.6) Také v Opatovicích neměli opata Konráda, nýbrž Jana.7) Zlatokorunský opat uvádí
se zase dvakrát; ale nejmenoval se ani Fridrich (Rich. 175) ani
*) Costnitzer Concilium so gehalten worden im Jahr 1413 ed. Buck
v Bibliothek des litterarischen Vereines in Stuttgart sv. 158. —
Ze ne
byl duchovním, ukazuje Heyck ve Forschungen zur deutschen Geschichte
XXV. 553. Srv. též Lorenz, Deutsche Geschichtsquellen im Mittelalter I. 95. —
s) Richenthal (cituji vždy vydání v Bibl. des lit. Vereines in Stuttgart 178) —
*) Frind, Kirchengeschichte Böhmens II. 184. Tomek, Děj. Prahy V. — “) Pa
lácky, Děj. národa čes. III. 1, 138. — 6) Libri confirmationum VII. 180—289.
V říjnu 1416 ostatně je v Praze. (Pozůstatky desk zemských vyd. Dvorský
a Emler II. 131.) — ’) Frind, Kirchengeschichte III. 257.
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Konrád (174), nýbrž Adam, a právě tento duchovní hodnostář
zůstával v době koncilu v Čechách.1) Také to, co se praví summárně
o českých opatech, že všichni jsou vyhnáni ze svých klášterů,2)
pro tu dobu nesrovnává se s pravdou.
A ještě hůře jest se světskými osobami v seznamu zapsanými.
Že by ku př. Čeněk z Wartemberka 3) byl kdy přišel na koncil,
je více než pochybné. Pro první léta (1414—1416) je to vyloučeno:
v té době dosvědčují listiny jeho pobyt v Čechách.4) A také
potom se sotva k tomu odhodlal: platil přece za náčelníka hu•sitské strany a jeho jméno stojí na známém listu českém z 2. září;
za to byl se všemi ostatními podepsanými citován před koncil,5)
a když se nedostavil, dán i s nimi do klatby.6) Totéž platí o Pótovi
z Častolovic,7) Hanuši z Lipé a Petru Strážnickém z Kravař.8)
O Petru Strážnickém víme, že ještě r. 1417 stojí ve zjevném roz
poru s koncilem, podporuje Alše z Březí při dobývání statků olo
mouckého biskupství, jež koncil přiřkl Janu Železnému.9) Ale
nejvíce škodí seznamu Richenthalovo jedno velice známé jméno:
hned na prvním místě mezi velmoži českými je zapsán Jindřich
z Rožmberka,10) který však už r. 1412 byl zemřel!
Čeští pánové, které Richenthal uvádí, stojí v letech pozděj
ších vesměs při Sigmundovi. Richenthal, který byl někdy v té
době v Čechách,11) slyšel tam nejspíš jejich jména a přijal je beze
všeho do svého seznamu, nevěda, že zatím poměry mnoho se
změnily a že mnozí z nich za času koncilu chovali se ke hnutí
husitskému přátelsky.
Z ukázek, které jsem podal, je tuším patrno, že nemůžeme
Richenthalovi věřiti plně, že jsme nuceni při každém jménu hledati
pověření v pramenech jiných. Kde toho není, tam vždy nutno
označiti jméno jako pochybné.
Obraťme se dále k literatuře. Řekl jsem, že otázka, jakou
měrou účastnila se v pracích kostnického koncilu česká orthodoxie,
dosud nedošla samostatného zpracování. Také monografie o jednot
livých členech jejích nám chybějí. Z děl širšího rozsahu jsou tu
práce Palackého a Tomkova, které však o torňto předmětu jen
mimochodem se zmiňují. O málo více najdeme v dílech pojedná
vajících o dějinách kostnického sboru vůbec.
Historiografie kostnického koncilu se počíná velmi záhy. Počátky
její stojí pod vlivem německé reformace. Byla to hlavně tendence
’) Pangerle, Diplomatarium von Goldenkron (Fontes rer. Austriacarum
II. Abth. XXXVII). — 2) Richenthal 175. — s) Richenthal 195. — 4) AÖ. I. 2
(t6z Documenta 609. Altmann Regesten des K. Sigmund 1937), AÖ. III. 187,
193, 197, 279, 298. 486. — *) Mansi XXVII. 922. — 6) Richenthal 95. Hardt
IV. 823. —
Richenthal 213. — 8i Richenthal 195. — ’) Loserth, Beiträge
zur Geschichte der hussitischen Bewegung V. v Arch, für oesterr. Geschichte
LXXXII. 386. — 10) Richenthal 195. — ") Richenthal 94.
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omeziti papežskou plnomoc a process obou českých reformátorů,
co činilo kostnický sbor cenným v očích protestantů. Ten zájem
jeví se už v titulu díla švýcarského dějepisce Jana StumpfaS) Je
to první zpracování dějin koncilu. Autor je přívrženec Zwingliův
a zvláštní péči věnuje vylíčení pře Husovy. V ostatních věcech
píše zcela na základě kroniky Richenthalovy.
Epochální pro historiografii koncilu bylo vydání sbírky Hardtovy.
Na ní zakládá v prvních letech osmnáctého století své dějiny koncilu
francouzský emigrant Jacques Lenfant, farář francouzského sboru
v Berlíně)2; na konci století pražský professor Kašpar Royko*}
píše o koncilu v duchu osvícenského racionalismu doby Josefovy.
Ve svých dějinách císaře Sigmunda věnoval Aschbach 4) celý svazek
periodě koncilu; biografický ráz jeho práce nutí ho však oběrovati
mnohý cenný detail. Literatuře vlašské náleží dílo Tostiho.^ Poslední
velké zpracování dějin kostnického koncilu podal Hejeleny, je to
dosud také nejlepší dílo o tomto thematu vůbec. Vzhledem ku
předmětu naší rozpravy všechna tato díla omezují se však jen na
zpracování pramenů u Hardta vydaných. Ani Hefele nepodává
nám více než nejstarší dílo Lenfantovo.
K těmto rozsáhlým dílům druží se celá řada menších prací
monografického rázu. Z této drobné literatury mají pro nás význam
zvláště Hoflerovy a Bessovy práce o sporu polskopruském.7) V tomto
sporu účastnili se také někteří čeští theologové. Stopy jejich činnosti
nalézány — aneb aspoň hledány — v pozdějších letech v Polsku, a
tomu máme děkovati, že nějaké příspěvky k našemu thematu najdeme
v některých novějších pracích polských.8) V těch partiích stýká se
s nimi také práce Bidlová, starší než řečené publikace polské.9)
') J. Stumpf, Des grossen gemeinen Conciliums zu Costenz gehalten
kurze . . . Beschreibung . . . allen gutherzigen Christen besonder dieser Zeit
nützlich zu lesen. (Zurich 1541) — *) J. Lenfant, Histoire du concile de Con
stance. Amsterodam 1714. — 3) K. Royko. Geschichte der Kirchenversammlung
zu Costnitz. 4 díly 1789; druhé vydání 1796 (jen první dva díly). Překlad
český, vydal Václav Petryn (Stach) ve dvou dílech v Praze 1785—86. —
4) Aschbach, Geschichte Kaiser Sigmunds. II. Band. Hamburg 1839. —
s) Tosti, Storia del concilio di Costanza. Napoli 1853. Německý překlad cd
Arnolda v Schaffhausenu 1860. — ·) Hefele, Conciliengeschichte Band VII.
Freiburg 1874. — 7) Höfler, Der Streit der Deutschen und Polen vor dem
Constanzer Conzil v Sitzungsber. Wiener Akad. 95, 1879. — Bess foh., Falken
berg O. P. und der preussisch-polnische Streit vor dem Constanzer Concil
v Zeitschrift für Kirchengeschichte XVI. — ·) Fijalek, Studya do dziejów
uniwersytetu krakowskiego i jeho wydziatu theologicznego w XV. wieku.
Kraków 1898. Týž, Jakob z Paradyža i uniwersytet krakowski w okresie
soboru bazylejskiego- Krakow 1900, 2 díly. — Aforawski, Historya uniwersytetu
jagiellonskiego. Kraków 1900, 2 díly. — °) Bidlo, Čeští emigranti v Polsku
v době husitské a mnich Jeroným Pražský v Čas. Čes. Musea 1895. —
Literatura použitá tím vyčerpána ovšem není; zmínil jsem se jen o pracích,
které pro na e thema mají větší význam. Ostatní díla použitá cituji příleži
tostně v poznámkách.
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I.

Do smrti Jeronýmovy.
U novějších historiků setkáváme se s výrokem, že koncil
kostnický je prvním mezinárodním kongressem evropským. Počátky
jeho však neslibovaly mnoho; ještě v srpnu r. 1414 nevědělo se
v Kostnici určitě, jak se koncil vydaří do opravdy.1) Tato nejistota
byla jistě v první řadě příčinou, že počátkem listopadu byl koncil
tak slabě navštíven2); podobalo se, že s celé věci sejde. Než ještě
v prosinci téhož roku přibylo do Kostnice »takové množství knížat,
prelátů, doktorů a mistrů, jaké dosud nebylo vídáno ani slýcháno«.3)
V těch slovech dán jest hned také onen zvláštní ráz, jímž se tento
koncil liší od dřívějších.
V dřívějších shromážděních církevních byl to hlavně episkopát
a opatové velkých klášterů, kteří rozhodovali a vedli hlavní slovo
v jednání. V Kostnici hned v lednu 1415 přes odpor konservativních členů přiřčeno právo hlasovati také zástupcům biskupů,
kapitul a universit, převorům klášterů a doktorům theologie; ba
s jisté strany (Fillastre a Gerson) navrhováno, aby každý farář
mohl býti plnoprávným účastníkem koncilu. A druhý moderní rys,
který lze pozorovati, je silné vědomí nacionálni, jež zatlačilo do
pozadí kosmopolitické tendence církevní a do jisté míry uplatnilo
se v rozdělení na čtyři »národy«. Z těch »natio germanica«, jak
známo, neskládá se jen z Němců a příslušníků; byliť v ní zahrnováni
také Dánové a Švédové, Uhři i Poláci. Zde tedy měli místo Čechové.
Z vysoké hierarchie české přítomen byl jen litomyšlský biskup
Jan, pravý typ středověkého preláta, hájícího úzkostlivě praerogativ
kléru, a nejrozhodnější nepřítel husitství. Kolem něho kupili
se ostatní čeští členové sboru. Co vedlo Čechy do Kostnice, nebyl
jenom všesvětový zájem o sjednocení a nápravu církve; co pudilo
většinu z nich na koncil, byla záležitost Husova. S Husem a za
ním přišli jeho ochránci a přátelé, ale také jeho protivníci a ne
přátelé, kteří potom v processu jeho vystupují jako žalobci anebo
jako svědkové. Je známo, že kuriálni strana chtěla využitkovati
věci Husovy ve svůj prospěch: postavivši process Husův na první
místo, hleděla tím aspoň oddáliti konečné rozřešení choulostivé
otázky unie a reformy církevní; a když Sigmund zdráhal se býti
jí po vůli, hrozila odchodem s koncilu. Plán strany kuriálni
se zhatil. Sigmund ponechal Husa jeho osudu a za to tím více
naléhal, aby koncil obrátil hlavní svou péči na zjednání unie
a vykonání reformy. Proti němu stál papež se svými Vlachy úplně
*) Richenthal str. 10. — *) Hefele, Conciliengeschichte VII. 27. — ’) List
koncilu »ad principes« z 13. dubna 1415. Hardt IV. 108.
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osamocen, a když na koncilu nabýval vždy většího souhlasu návrh
na odstoupení všech tří papežů, neviděl Jan XXIII. jiného pro
středku k uchování své hodnosti, než v útěku (20. března).
Dostavil se však opak toho, co zamýšlel; koncil po jeho útěku
se nerozprchl, nýbrž v památných usneseních třetí, čtvrté a páté
sesse (26. a 30. března a 6. dubna) vyslovil slavně superioritu koncilu
nad papežem. A Jan XXIII. sám, když 3. června zase přibyl do
okolí Kostnice, nevracel se jako papež, nýbrž jako vězeň. Vida ne
zbytí, svolil zříci se tiary; mezi dvanácti prokurátory, kteří měli
urovnati záležitost jeho renunciace, byl také biskup litomyšlský?) —
Následovalo potom vyjednávání s papežem Řehořem XII., jež
skončilo jeho odstoupením (4. července).2)
V těchto jednáních o účastenství českých členů koncilu ne
slyšíme. Je to pochopitelné: process Husův v té době nerušeně
bral se ku předu a poutal k sobě všechen zájem českých konciliárníků. A ještě jiná úloha připadla jim v té době: hájiti svého
krále a celou zemi proti obžalobám z kacířství. Otcové koncilu
těžce nesli, že vláda česká — chovala se zcela passivně. Král
Václav nenásledoval příkladu ostatních panovníků a přes mnohá
vyzvání nevyslal ani svého poselstva na koncil.3; Snad byla toho
příčinou ona omrzelost a nechuť k politickému životu, kterou
Václav po tolika nezdarech pojal,4) snad také žárlivost na bratra
Sigmunda, pod jehož auspiciemi koncil zasedal. Jisto jest, že tato
nevšímavost byla mu ve zlé vykládána a zavdala podnět k pode
zřívání jeho pravověrnosti. Krále proti takovým výtkám hájil biskup
litomyšlský; vedle něho jmenují se ještě Kuneš ze Zvole, Jan Náz
a Štípán Palec?) Biskup Jan marně potom žádal krále, aby vy
sláním poselstva dal na jevo, že přiznává se ku poslušenství koncilu;
v Kostnici musili se na konec spokojiti tím, že Václav pověřil
aspoň svého bratra, aby v jeho jménu podnikal všechny kroky
vedoucí k obnovení církevní unie.6)
Šestého července vrhl kat popel českého reformátora do vln
rýnských. Koncil rozhodl se potom vysiati biskupa litomyšlského
do Cech, aby tam ospravedlnil jednání sboru a přiměl vládnoucí
kruhy k ráznému zakročení proti novotám.1) Že není legátem
*) Mansi XXVII. 609. — ’) Hefele 1. c. 182. — 3) Justingerův údaj
(v Berner Chronik herausg. von Studer v Bernu 1870, str. 247) o poselství
krále českého založen je na omylu: má za posly Václavovy ony tři pány,
kteří přišli s Husem. Totéž bylo asi příčinou omylu u Tomáše Prischuha
(Ticht von Costenz vyd. Höfler, Geschichtschreiber II. 372). — 4) »Ex primae
potestatis naufragio otiosum tempus ducit,« píše koncil Sigmundovi 17. srpna
1415. Mansi XXVII. 788. — 5) Archiv Český III. Documenta 563, 566. —
') Caro, Aus der Kanzlei des König Sigmund Nro. 1 v AFÖG. L1X. —
’) Hardt IV. 485. Mansi XXVII. 783. Sám se píše: »iudex commissarius et
executor omnium et singularum causarum, heresium, scismatum et errorum,
perversarum doctrinarum et dogmatum dampnate memorie Jo. Wyclif et
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Čechám sympathickým, to věděl biskup Jan sám dobře: jel také
jako do cizí země, s glejtem od krále.’) Svým vystupováním proti
husitskému hnutí již dávno byl vzbudil proti sobě nenávist svých
krajanů, která se pro jeho chování v Kostnici ještě stupňovala.
Čechové jej vinili, že šíří o nich nepravdivé pomluvy, že prý roz
nášejí krev Páně v neposvécených nádobách a p. Biskup Jan hájil
se potom veřejně na koncilu, že nechtěl utrhati Čechům na cti,
že mluvil jen podle pověstí a dopisů *); tím však nenávisti k sobě
neukrotil; tím méně mohla tak učiniti pochvala, kterou mu sbor
ve svém listu uštědřuje.8) Čeští utrakvisté po celý jeho život vidí
v něm nejhoršího nepřítele, a manifest z r. 1420 jmenuje jej
»člověkem neřádným a háncem velikým koruny české«.4)
Dříve, než biskup Jan odešel do Čech, opustil Sigmund
Kostnici (19. července).5) Jel na západ, aby osobním svým vlivem
přiměl k abdikaci třetího papeže, Benedikta XIII., a přivedl také
Španělsko ku poslušenství koncilu. Jeho plán se mu v hlavních
věcech podařil. Benedikt XIII. sice nevzdal se tiary, ale království
na pyrenejském poloostrově přiznala se ke koncilu; o tvrdošíjného
starce v Peňiscole potom nikdo více nedbal. Když v posledních dnech
prosincových přišla do Kostnice zvěst o úmluvách narbonnských,
zněl celým městem radostný jásot a otcové sboru v kathedrále
shromáždění za hlaholu vše^h kostnických zvonů pěli Tedeum.6)
Pochopíme snadno ten ples: čtyřicetileté schisma západní církve
došlo konečně ke svému konci. Jedna velká úloha kostnického
sboru, o niž před tím marně se byl pokoušel koncil pisánský,
byla šťastně rozřešena; církev byla zase jedna, nerozdělená. Odtud
to radostné nadšení, jež nedovedly zkaliti ani odpovědné listy
čtyřset dvaapadesáti českých pánů, které stihly do Kostnice právě
v tu chvíli, kdy kardinálové scházeli se v kathedrále ke slavnostní
děkovné mši za ukončení dlouholetého schismatu.7)
V lednu roku následujícího (1416) byly narbonnské kapitulace
v koncilu čteny, 4. února slavnostně schváleny a potvrzeny podpisy
předních členů sboru.8) Zde najdeme také některá česká jména.
Za arcibiskupa pražského podepisují připomenutý již Klineš ze Zvole
a Albrecht Warrentrapp^ kanovník pražský.9) Stépán Páleč pode
pisuje nejen za biskupa litomyšlského, nýbrž také za vysoké učení
Jo. Hus hereticorum in provincia pragensi olomucensi lutomyslensi et alias
exortarum — — a gen. synodo Constanciensi specialiter deputatus (Loserth
v AFÖG. LXXXII. 378). — ’) AČ. 111. 298. Doc. 92. 602. - *) Hardt IV. 280.
Hefele I. c. 131. — 4) Hardt IV. 485. Mansi XXVII. 783. Plnomocenstvi
z 1 srpna v Doc. 83, 574. Příkaz českému duchovenstvu ibid. 84, 578 —
*) AČ. Ill 210. — 6) Altmann, Urkunden Sigmunds 1866a. — ’) Půlka č. 16
v AFÖG. XV. 40. — Ludoifus, Tract, de longaevo schismate v AFÖG. LX.
452. — 8) Půlka č. 17. v AFÖG. XV. Hardt IV. 559. — ’) Hefele 1. c. 249. —
•°) Hardt IV. 602. Mansi XXVIII 825.
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pražské,1) což překvapuje; pražská universita byla jmenovala svými
zástupci M. Jana Kardinála a Jana z Chlumu.*) Okolnost, že Páleč
směl vydávati se za zástupce university, ukazuje na to, že praví
vyslancové nejspíš od koncilu uznáni nebyli pro svou náklonnost
k Husovi. — Jako druhý prokurátor biskupa litomyšlského jmenuje
se tu farář v Želkovicích M. Pavel z Prahy.3) Dále najdeme tu
Jana z Třemošnice, písaře v kanceláři papežské, a Jana z Král.
Hradce^ oba v zastoupení vyšších hodnostářů církevních, jejichž
jména však ve vydání Hardtové k nerozeznání jsou znetvořena.4)
V prvních měsících roku 1416 zabýval se koncil processem
druhého českého kacíře, Jeronýma. Než v té době musil koncil již
nabýti přesvědčení, že nemá co činiti s jednotlivci, nýbrž s hnutím,
které zasáhlo celý národ. Radostná nálada, jež zmocnila se sboru
při zprávě, že král Václav zapsal se s šestnácti pány českými, že
zůstanou při církvi římské,6) zase zmizela Skvrna kacířství zdá se
zase lpěti na celých Čechách; znovu se pronášejí žaloby na Václava
i na královnu Žofii.6) V shromáždění germánského národa vyskytl
se návrh, aby před koncil byl citován pražský arcibiskup Konrád
z Vechty7); vytýkáno mu, že je »alchymista a čarodějník«, že
zanedbává povinnosti svého úřadu a pod. více. Jeho prokurátorové
Kuneš ze Zvole a Warrentrapp měli mnoho práce, aby očistili
svého pána z těžkého podezření, které i u některých českých
členů sboru nalézalo ohlas. Nejmenovaný jakýs český duchovní,
píšící z Kostnice do Čech, diví se, že kapitula pražská a vyše
hradská odvážily se písemně hájiti arcibiskupa, ježto prý je přece
známo, že arcibiskup nechrání s dostatek pravověrných kněží a že
odcizil statky od arcibiskupství. Podobné výtky činí také biskupovi
olomouckému Václavovi.
Proti šlechtě husitské vydána (25. února) citace, která v květnu
a červnu veřejně prohlašována v Pasově, Vídni a v Řezně.8) Čeští
páni do Kostnice ovšem nepřišli a byli za to dáni do klatby; jako
hlavního původce toho označují nám akta známou osobu, Michala
de Causis?)
Česká otázka v té době není již na koncilu jednou z hlavních
věcí. Oba kacíři čeští byli odsouzeni, jejich přátelé odjeli domů,
a z Čech nepřišel potom nikdo více, aby jich hájil. Vzhledem
k tomuto passivnímu chování českých husitů koncil ani nemohl
ničeho podniknout! a musil prozatím jen vyčkávati příhodného
’) Hardt IV. 595. Mansi XXVII. 825 — ’) Monumenta univers, präg.
I. 431. — *) Hardt IV. 593. Mansi XXVII. 825. — 4) Hardt IV. 594. Mansi
XXVII. 820. — ®) Doc. 91, 601. — ®j Quaerimonia contra regem W. et re
ginam Sophiam. Doc. 105, 638. — ’) Doc. 99, 622. Höfler, Geschichtschreiber
II. 270, mylně připisuje list Kunšovi ze Zvole. — 8) Hardt IV. 609. Mansi
XXVII. 922 a násl. Cf. též Doc. 99, 622. - 9) Mansi XXVII. 922. Hardt IV.
823 a násl. Richenthai 95.
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okamžiku. Jen slabou protiváhou proti »české zatvrzelosti« byla
konverse pana Jindřicha Lacemboka. Z. průvodčích Husových on
jediný přidal se k Sigmundovi a odešel s ním do Francie; v květnu
r. 1416 přijel zpět do Kostnice jako posel Sigmundův ’) a tu
1. července ve shromáždění koncilu složil přísahu, že nesouhlasí
s učením Husovým a že věří, že Hus i Jeroným právem došli
odsouzení2) — první konvertita z husitismu.
Obsah pojmu »causa fidei< není však přece úplně vyčerpán
Husem a jeho učením. Hned po odsouzení Husově kommisse věro. učná dostává za úkol projednávali záležitost Jeana Petita. Sledujeme-li podrobně celou tu spletitou záležitost, uslyšíme na samém
počátku r. 1416 také hlas českého theologa, Štípána Pálce.
Je to jméno velice známé: v dějinách Husova sporu s církví
najdeme jméno Pálčovo na každé stránce. Ze soudruha a přítele
Husova stal se jeho předním protivníkem a v Kostnici hlavním
žalobcem. A po skončení processu Husova nezapadá v zástup
bezvýznamných osobností, jako tak mnohý jeho český soudruh na
koncilu; vidíme jej i v pozdějších letech, jak směle zasáhá do
nejzávažnějších otázek. Je to osobnost zajímavá, a přece tak málo
dosud víme o jeho běhu životním. Proto přeruším nakrátko proud vy
pravování a půjdu nazpět do minulosti tohoto muže, o němž v po
zdější historii koncilu bude nám ještě několikrát se zmiňovati.
O původu M. Štěpána víme jen tolik, že narodil se ve vsi
zvané Větší Páleč3) v kraji rakovnickém, a to někdy v letech
1360—1370.4) Studoval v Praze na fakultě artistické, kde r. 1386
stal se bakalářem5) a o čtyři léta později mistrem in artibus.8)
Učil potom na universitě; s jeho jménem setkáme se častěji v letech
následujících, kdy zastával rozličné funkce,7) přístupné jen těm
mistrům, kteří byli »actu regentes«.8) V zimním semestru 1399—1400
byl děkanem své fakulty,9) v létě potom zvolen byl za rektora.10)
Výživu poskytovala mu fara v Suchdole, kterou měl od r. 1394.11)
Později dostalo se mu jiné praebendy v Košicích,12) kterou (v srpnu
1403) směnil za oltářnictví při sv. Petru a Pavlu v hlavním chrámě
kutnohorském.18) Toho roku dosáhl nejspíše také gradu baka*) Hardt IV. 793. Mansi XXVII. 881. — ’) Richenthal 94. — ’) L. ConfV. 188 »de Maiori Palcz*. — 4) V protokollu processu, vedeného r. 1422 pap.
legátem Antoniem Zenonem, uvádí se jako svědek Štěpán Páleč, při čemž je
označeno jeho stáří slovy »L. annorum«. (Dzialyňski, Lites ac res gestae inter
Polonos ordinemque cruciferorum II. 131.) To však nesmíme vykládati do
slova tak, že by mu bylo bývalo r. 1422 právě 50 let; vždyť podle toho
byl by musil už ve 14 letech býti bakalářem! — 5) Mon. univ. prag. I. 246. ·) Mon. univ. prag. I. — ’) Mon. univ. prag. I- 316—350. — 8) Tomek, Děje
university pražské. Praha 1849. — 9) Mon. univ. prag. I. 20. — *°)Mon. univ.
prag. I 350. - ”)L. Conf I. 188. — **) Farářem košickým jmenuje se poprvé
7. června 1402. Soudní akta konsistoře pražské, vyd. Tadra, IV. 133. —
1S) L. Conf. VI. 98.
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lářského v theologii.1) Koncem r. 1406 má faru v Kouřimi,2)
kteroužto praebendu vedle jmenovaného již oltářnictví kutnohorského
podržel do r. 1419. Před tím měl také nějaké oltářnictví v kostele
svatovítském; r. 1407 již ho nemá.3) Nejspíš do té doby sluší
klásti neznámé blíže neshody s kapitulou, pro které stihl jej církevní
trest exkommunikace, jíž však zbavil jej v březnu 1407 generální
vikář.4) Jako farář kouřimský dostal se téhož roku do processu
s cisterciáky sedleckými, kteří měli v Kouřimi svého probošta,
háje proti nim svých práv farářských.5) Ve svých farnostech ne
přebýval, spravuje je podle tehdejšího zvyku náměstkem; vidíme
jej v té době stále v Praze na universitě; ji zastupuje v květnu
1408 spolu s jinými mistry ve při s klášterem zderazským o kapli
Božího Těla.6) Tehdáž byl již Páleč členem kolleje Václavovy 7)
a snad také kaplanem královským.8) Do té doby spadá jeho
diplomatická misse do Itálie, na které stihlo jej zajetí. Zmatek,
který spôsobilo papežské schisma, dospěl tenkráte svého vrcholu:
v červenci 1408 sjednotili se kardinálové obou papežů a vydali
z Livorna slavný manifest k celému křesťanskému světu, svolávajíce
na příští rok všeobecný koncil do Pisy.9) To byla stará myšlenka
krále Václava, který brzo vešel s kardinály ve styky přátelské;
chtěl při tom uplatniti také pokleslou již autoritu svou jako krále
římského. Došlo k předběžným jednáním10): mezi posly Václavovými
najdeme i Pálče. V říjnu r. 1408 odešel spolu s Μ. Stanislavem
ze Znojma do Itálie; vlastní obsah jeho poselství je nám neznám.11)
V Bononii byli oba zatčeni na rozkaz Baltazara Cossy, obráni
o všechen majetek a uvězněni.12) V Čechách působilo to značnou
nevoli. Universita13) i český národ na universitě14) obrátili se ke
kollegiu kardinálů, aby nařídilo jejich propuštění; podobně žádal
král Václav prostřednictvím Μ. Jana Kardinála.15) Kollegium skutečně

’) V zápise právě zmíněném (L. Conf. VI. 98) jmenuje se tak poprvé. —
*) Tadra, Soudní akta V. 273. — ’) Tadra, Soudní akta II. 388 *olim altarista
in ecclesia pragensi«. — 4) Tadra, Soudní akta V. 388. — ä) Tadra, Soudní
akta V. 329, VI. 17, 21, 28. — 6) Tadra, Soudní akta VI. 259. — ’) Palacký,
Documenta 345. Tomek, Děje univ. z Ms. vid. 4937, fol. 211. — 8) Tak jme
nují jej kardinálové v listu ke Cossovi (Doc. 363); v domácích pramenech se
o této jeho hodnosti mlčí. — ’) Hefele VI. — ,0) Palacký, Dějiny nár.
čes. III. 1, 94. — 11) Höfler (M. J. Hus und der Abzug der deutschen
Studenten 208 a násl.)· vidí v nich »náčelníky protiwycliffitské strany, kteří
chtěli k římskému papeži Řehořovi XII. se stížnostmi arcibiskupovými proti
dvoru a Husovi«. Po něm opakují to Hefele VI. 926 a Reichstagsacten VI.
341. V tom případě by však jistě ani král Václav ani Hus se nebyli na
máhali o jich propuštění (viz později). A vždyť ještě z r. 1411 máme doklady
o dobré shodě Pálčově s Husem a s celou jeho stranou (viz níže). — *’) Hus,
Appellace ke Kristu. Doc. 466. Traktát proti knězi kuchmistrovi. Doc. 719.
— *·) Palacký, Documenta 345. — “) Palacký, Documenta 346. — *’) Pa
lacký, Documenta 363.
Č. Č. H. IX.
13
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v únoru 1409 nařídilo Cossovi, aby zajaté mistry propustil.1) Oba
vrátili se do Prahy brzy po odchodu německých studentů.2)
M. Štěpán vyšel z téže školy českých mistrů učení pražského
jako Hus, žil v témže ovzduší, prosyceném trpkostí nad úpadkem
náboženského života v duchovenstvu a tužbami po brzké a vše
stranné nápravě. Jeho poměr k M. Janovi byl poměr přítele.3)
Ještě dokud měl Páleč faru v Košicích, byl mu Hus ručitelem ve
při s farářem u sv. Haštala4); zásluhu o jeho vyproštění ze žaláře
bologneského přičítá letopisec v přední řadě Husovi.5) Také od
•Němců byl Štěpán od počátku stavěn mezi přední přívržence
Husovy,6) a známý pamflet »husitské mše,« vyšlý asi r. 1409
z řad německých studentů, paroduje evangelium Matoušovo slovy:
»Petr (ze Znojma) zplodil Pálče a Páleč Husa«.7) Ještě v červnu
r. 1411 čteme jeho jméno mezi Husovými přívrženci na listině,
jíž arcibiskup a universita podávají se ve své při na soud králův.8)
Brzy potom nastal úplný obrat; oba dosavadní přátelé se
rozešli a stojí odsud proti sobě jako nejúhlavnější odpůrcové;
přátelský styk ustoupil nelítostnému boji, v němž smiřujícím
akkordem působí pouze dojemná scéna žalářní v celie Husově téměř
v předvečer jeho upálení. 9) Tento náhlý obrat M. Štěpána datuje
se z r. 1412, kdy Hus postavil se proti bulle Jana XXIII. hlása
jící odpustky s plným důrazem své osobnosti Tu stojí Páleč —
tehdy děkan fakulty theologické10) a od nějaké doby mistr v theo
logii,11) — proti svému bývalému soudruhu, ačkoli ještě přiznává,
že bulla papežská obsahuje »errores manu palpabiles«.12) A brzy
potom, mluvě s kazatelny kostela svatohavelského o pohnutých
scénách z 10. července, vidí v nich »velké znamení kacířství«.13)
Hus hledá příčiny jeho obratu »v bázni světské« před mocí
papežovou a velkých prelátů.14) Třeba si však uvědomiti, že v té
době Hus již stojí ve zjevném rozkolu s církví. Tak daleko stříž
livě myslící a málo vzletný duch M. Štěpána se neodvážil; byl
příliš theolog, aby dovedl tak lehko zbaviti se pouta církevních
doktrín. Jeho přesvědčení o autoritě církevní a papežské, jak je
*) Palacký, Documenta 363. — s) Chronicon universitatis pragensis ve
Fontes rer. boh. V. 570. — *) Hus, Postilla v Doc. 717. — Docum. 246. —
Fontes r. boh. V. 537. — 4) Tadra, Soudní akta IV. 133. — ') Chron. univ.
prag. ve Fontes rer. boh. V. 570. — 6) Processus judiciarius contra Hieronymum
de Praga, ed L. Klicman p. 5, 28. — 7) Höfler, Geschichtschreiber I. ve Vor
rede. — 8) Mon. univ. prag. II. 12. Pelzel, Urkundenbuch des K. Wenzel
228. Palacký, Documenta 434. — *) Documenta 84, 135. — 10) Srv. Tractatus
gloriosus, ed. Loserth v AFÖG. 1. Srv. ib. p. 298. — X1) Ještě r. 1409 jmenuje
se jen »baccalaureus formatus«. Chron. un. pr. ve Font. r. boh. V. 570. Doc.
345 a 346. — **) Stalo se to v přátelské rozmluvě u Μ. Křišťana na faře
svatomichalské. (Husův list ke Křišťanovi v Doc. str. 56 a Mladenovic v Doc.
246.) — *’) Fontes rer. boh. V. Chron. univ. prag. — ,4) Hus (»Proti radě
doktorské«) v Doc. str. 53. Mladenovic ibid. 246.
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vypracovala středověká theologie, zračí se ve všech jeho spisech —
on nemohl jiti dále, jakmile Hus postavil se proti takovému zá
kladnímu učení katolické církve. Proto stojí Páleč proti Husovi za
jedno s institucí, která je hlavní představitelkou církevní doktríny,
s theologickou fakultou. Vedle Stanislava ze Znojma a Ondřeje
z Brodu je Páleč předním členem jejím a hlavním inspirátorem
polemické literatury, která z ní vycházela.
V létě r. 1412 zasáhl do sporu dvůr královský; professoři
theologie i Hus se svými přívrženci povoláni na Žebrák. Tam četl
před rady královými Páleč, jako děkan fakulty theologické, pa
mětní spis, v němž shrnuje své žaloby na Husa
že porušuje
povinné poslušenství k fakultě a že — chtěje býti o nesprávnosti
svých názorů přesvědčen písmem — vyslovuje požadavek kacířský.
Jednání na Žebráku k cíli nevedlo; napomenutí radů králov
ských, aby obě strany »srovnaly se v pokoji«,2) vyznělo na prázdno.
Další pokus, vyříditi roztržku doma, stal se potom na únorové
synodě r. 1413, ale i ten roztříštil se o naprostou různost stano
visek. K únorové synodě pojí se značná literatura polemická. Se
strany katolické je to mimo spis Jana litomyšlského s) hlavně pa
mětní spis theologické fakulty; pokud v něm měl M. Štěpán
účastenství, nelze určití.4) Hus a jeho stoupenci ovšem odpovídali;
jedna věta z pamětního spisu doktorů, kde praví se, že hlavou
církve je papež a tělem kardinálové, dala Husovi podnět k jeho
výkladům o církvi. Jemu odpovídá vedle Stanislava ze Znojma
také Štěpán Páleč svým traktátem »De ecclesia«.5) A jiným obšír
nějším spisem obrací se Páleč proti spisu husitských mistrů: je to
známá a často i potom citovaná »Replicatio contra quidamistas«.6)
Únorová synoda místo sblížení vzbudila jen ještě větší boj,
a když selhal i poslední pokus zažehnati vnitřní roztržku na přátelské
schůzi u M. Křišťana,7) dvůr královský, na němž ovládaly živly
Husově straně příznivé, zakročil opětně: v dubnu vypověděl král
Václav čtyři přední mistry fakulty theologické jakožto »přední
původce nepokojů« ze všech svých zemí. Mezi nimi byl také
Štěpán Páleč.8) Kde se bezprostředně potom zdržoval, není známo;
nejpravděpodobněji bychom jej snad hledali ve východních Čechách,
pod ochranou biskupa litomyšlského.9) Koncem roku následujícího
setkáme se s ním v Kostnici.
*) Loserth, Beiträge zur Geschichte der hussitischen Bewegung IV.
v AFÖG. LXXV. Nro. 1. »Tractatus gloriosus«. — 2) Palacký III. 1. —
’) Documenta 501. — 4) Documenta 486. 5) Vydal Loserth v AFÖG. LXXV.
340. — °) Vydal už Cochlaeus 55, Höfler, Prager Synodalbeschlüsse v Abh.
der böhm. Ges. d. Wiss. 1862, str. 99 a násl. Loserth v AFÖG. LXXV. 344
a násl. Více o ní viz v Dodatku. — ’) Chron.-univ. prag. ve Fontes rer.
boh. V. 577. — Doc. 507 a násl. — 8) Documenta 510. — 9) Na to by
ukazoval směr jeho cesty do Kostnice přes Jindřichův Hradec.
13*

192

Jaroslav Fikrle:

Jel tam spolu se Stanislavem ze Znojma, ten však v Jindřichově
Hradci zemřel.1) Do Kostnice přibyl Páleč ještě před koncem
r. 1414 a hned zahájil horečnou činnost proti Husovi, Jemu při
čítána z české strany hlavní vina na zatčení Husově, na něho si
také Hus sám nejvíce stěžoval.2) Svým theologickým vzděláním
zatlačuje do pozadí svého společníka Michala de Causis a nad něj
se povznáší také povahou. Jeho nevedlo osobní záští; když on sám
veřejně prohlašuje, že nejedná z osobních motivů, ale z povinnosti
jako kněz a theolog,3) není mu třeba nedůvěřovati. Nepotřebujeme
•ani veřejné pochvaly kardinála kambrayského: ta scéna ze žaláře
Husova 23. června, kdy Páleč sám přichází, aby pohnul Husa
k odvolání a oba dřívější přátelé v slzách se loučí,4) je nám
svědectvím o ryzosti jeho motivů.
V processu Petitově5) pod rouškou scholastických dedukcí
bojovaly vlastně obě politické strany, na něž Francie byla tehdy
rozdělena — Orléans a Burgund. R. 1407 byl zavražděn bratr
králův, Ludvík Orléanský, vrahy najatými od Jana, vévody burgund
ského. Byla to vražda politická, a jestliže v létě následujícím
stranník burgundský, professor theologie Joannes Parvi (Jean Petit),
hájil veřejně thesi o oprávněné vraždě tyranna, byla to jen hra,
která filosofickým pláštíkem měla zastříti vlastní politiku burgund
skou. V té době vévoda Jan Burgundský vládl králem a Paříží:
avšak po pěti letech strana Orléans-Armagnacská nabyla vrchu.
Tehdy vystoupila universita na návrh Gersonův proti učení Jana
Petita; v únoru 1414 vynesen rozsudek. Jan Burgundský ujímal
se Petita a appelloval ku papeži. Tak celý spor dostal se před
koncil. Ani Jan XXIII. ani Sigmund neviděli ten process rádi,
dobře pozorujíce politické jeho pozadí. Zvolena konečně jakási
prostřední cesta: 6. července 1415 byla koncilem zavržena věta,
že dovoleno je zavraždit! »tyranna«; ale jméno Petitovo při tom
nebylo ani vysloveno.6) Otcové koncilu mínili tím věc odbýti, ale
nepodařilo se jim. Burgundští poslové naléhali na zřetelné zrušení
pařížského rozsudku z 23. února 1414. Vůdčí kruhy nechtěly se
však rozhodnout! v této choulostivé při. Ale na druhé straně ne
scházeli zase tací členové sboru, kteří s nevolí pozorovali tyto
přílišné ohledy na osoby v otázce tak důležité. Mluvčím této strany
byl Páleč.
Během podzimku r. 1415 bylo doručeno kommissi, které byla
záležitost Petitová svěřena, značné množství traktátů, které se
’) Mladenovic v Doc. 246. — *) Husův list v Docum. č. 89. — ’) Mladenovic v Docum str. 314. — *) Husův list v Doc. č. 84, str. 135. — *) Viz
Schwab, Joh. Gerson. — Hefele 1. c. VII. 175. — Nejnovější vylíčení podává
Bess, Frankreichs Politik und der Process des Jean Petit, Marburg 1891. —
8) Hardt IV. 440. Mansi XXVII. 765. — Schwab 621. Hefele 181.
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obíraly tímto thematem.1) Ale tyto spisy jakoby byly zapadly. Na
koncilu zatím převládla za nepřítomnosti Sigmundovy, který tenkrát
ještě přál straně orléanské, nálada ve prospěch strany burgundské.
V prvních dnech lednových r. 1416 konečně nespokojenost
s dlouhým otálením propukla. Naléháno na kommissi, aby se
konečné rozhodla. 8. ledna burgundští vyslanci již po třetí žádali
za pronesení rozsudku2) a téhož dne formuloval také Páleč své
požadavky v listu, který podal kommissi.8) Z toho listu bohužel
nepoznáme, jak sám o té věci smýšlel. Jeho požadavek vztahuje
se k čistě formální stránce pře: chce, aby všechny traktáty,
které byly kommissi podány, byly veřejně čteny. Tento postulát
byl namířen proti oněm spodním proudům, které na kommissi
činily jednostranný nátlak a vynutily konečně 15. ledna výrok ve
prospěch strany burgundské, jímž rozsudek pařížské university
prohlášen za neplatný.4) Páleč potom ještě jednou vrací se k této
věci ve své řeči reformační, kde trpce konstatuje zhoubný vliv
světský ve při, jejíž předmět podle jeho mínění byl eminentně
theologický.5)
Smrtí Jeronýmovou první perioda koncilu, bohatá událostmi,
došla svého konce. Programm sboru v té době lze shrnouti ve
dvě slova: církevní unie a boj proti kacířským učením. Interess
českých členů sboru je úplně upoután oběma českými processy.
V jiných záležitostech se zřídka kdy s nimi setkáme, a to v úloze
jen nepatrné. Ze spousty dat jen tu a tam se vynoří české jméno
a pravidelně neumíme o něm více pověděti. Dominující postavení
v české repraesentaci má v tom čase Štěpán Páleč, ale také těžiště
jeho činnosti leží v »české otázce*.
Po mohutném rozmachu prvního roku jakoby únava zmocnila
se celého sboru. Koncil na venek zůstává nečinným; od odsouzení
Jeronýmova (30. máje) do polovice října měl všeho všude jenom
dvě sezení. Ale uvnitř sboru bujel čilý život. Ta doba klidná, kdy
koncil nezabýval se žádnými závažnými záležitostmi, poskytovala
zvláště vhodnou příležitost k theologickým rozkladům, v nichž
strany navzájem objasňovaly a zdůvodňovaly svá stanoviska
v různých oborech církevní doktríny a praxe. Koncil připravoval
se tak k řešení úkolů, které měly mu nastati po návratu Sigmundově.
V tom hluku a šumu theologických disputací ozve se nám
již častěji také české jméno.
(Pokračování.)

‘) Cf. Mansi XXVIII. 736 a nAsl. — ’) Mansi XXVIII. 871. — 3) Du Pin
V. 496. Mansi XXVIII. 810-811. Hefele 267. — ») Hardt I. 833- 834.
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LXIII.
Ještě jedna kniha M. Václava z Chrudimě,

téhož mistra university Pražské, kterého, hledě k zápisu jeho v knize
'děkanské na r. 1468, nazval jsem v »Počátcích humanismu« adeptem
nového učení toho, mimo kodex L D. 12 rozebraný pod čís. V těchto
»Paběrků« nachází se pod sign. XIV. G. 20. Jest to papírový kodex
XV. stol, s tímto obsahem: f. la—8b Boccaccii História de Griselide a
Fr. Petrarca in latinům traducta, f. lla—13a Nomina et genealógia
deorum gentilium, f. 14a—20a Dominici Sabinensis Opus de commodis
et incommodis mulierum, f. 20a —123b Aeneae Sylvii Epistolae diversae
(o nichž stručně dí Voigt v Arch. f. K. ôsterr. Gesch. XVI, str. 232:
»der Codex enthält mehrere Briefe des Aeneas, doch keine neuen«),
f. 126a —136a Acta concilii Basiliensis cum Bohemis »summatim et
conclusionatim rescripta a. 1467«, f. 139a — 149a Invectiva in M. Her
mannům, praedicatorem in Montibus Kutnis, a. 1416 conscripta (z části
vydal Palacký v Docum., str. 631), f. 150a — 154b (bez nápisu) M. Wenceslai de Chrudim, alias de Chocna, Recommendatio baccalariorum Johannis
de Wolina et Johannis de Strziebro a. 1467 propria manu conscripta
praecedentibus sophismatibus ab iisdem baccalariis dissolvendis (určeno
pomocí knihy děkanské), f. 155a — 159a Eiusdem ad Wenceslaum Moravum, rectorem in Chrudim, Epištola de suis in Italiam itineribus
(o níž níže povím více), f. 159b—165b rozličné kratší zápisky téhož
mistra, k úředním povinnostem jeho hledící, a tři listy bezvýznamé.
Tak jako kodex I. D. 12 býval i XIV. G. 20 někdy v knihovně
Rožmberské, potom se dostal do klášterní Třeboňské, z této do
Klementina.
Již z obsahu knihy, která zajisté patřívala kdys M. Václavovi
z Chrudimě, poznáváme přívržence nového směru humanistického, ještě
lépe poznáme jej, přečtouce dlouhý list jeho k Václavovi Moravci,
z něhož ostatně dovídáme se ledačeho i jinak zajímavého. Proto po
dávám zde krátký obsah listu toho, pomíjeje všechny šperky stilistiky
humanistické a excerpta z rozličných básní klasických i středověkých,
jež tvoří téměř dvě třetiny celku. Přede vším z listu toho vysvítá, že
správná byla domněnka má, kterou jsem vyslovil ve Věstníku Č. A.
VI., 474, že M. Václav zmizev po r. 1468 z university oddal se za
městnání jinému a zajel dokonce do Itálie. Do Itálie ubíral se mistr
náš podle listu toho dvakrát, poprvé v letech 1469 — 70 za účelem
vysvěcení na kněžství, podruhé později na studie. Než slyšme již, jak
o příhodách cest těch důvěrnému příteli vypravuje sám.
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Milost boží prý jej ponukla, aby raději již v mladších letech službě
boží se oddal a v stav kněžský stoupil, potom slyšel také o zvláštní
výtečnosti biskupa Forlivského (Fórum Livii nyní Forli). Vydal se tedy
ještě s jinými na cestu do Itálie. Šli přes Korutany, u moře vsedli na
loď a přepluli k pobřeží italskému. Ve Forli přijal je velmi vlídně hodný
biskup Jakub Palatinus (Jacobus Paladini podle Gamsa byl zde biskupem
1463 —1470, kdy umřel) a vysvětil na kněze po několika dnech. Ale
rozzuřil se v městě mor, i musili záhy odejiti. Na této zpáteční cestě
provázel prý je jakýs krajan Jiří Kantorek, který hašterivostí a neurvalostí svou způsobil jim mnoho útrap. Nebo na jedné hospodě po
hádal se (nejspíš o víru) s Vlachy, i povstala pranice, a když domácím
přicházela posila, našinci musili dáti se na útěk. I utíkali do hor pro
následováni od Italů, kteří prý i psy na ně štvali, vzdálí 30 mil. Útra
pami této první italské cesty vinen prý byl nejvíce prostořeký Jiřík.
Z části listu posavadní dovídáme se tedy, že M. Václav Chrudimský
byl ordinován v Itálii, což, poněvadž r. 1468 byl na universitě Pražské
ještě děkanem, událo se buď r. 1469 nebo 1470. Nesnadněji jest
určití, kdy vydal se do Itálie na cestu druhou, kterou podnikl prý hlavně
z lásky k studiím (studio literarum amoenissimo). O příhodách na cestě
té vypravuje dost zevrubně, než přec na konci zcela určitě nedovídáme
se, došel-li cíle svého neb ne. Šel s druhy svými opět skrze »Slovany«.
Když již blízko byli u moře, uslyšeli prý, kterak nepřátelsky Italové
mluví o Češích. Jsou prý to horší nepřátelé církve než Saraceni; dříve
svěcení docházeli v Itálii lichotnými přímluvami, ale nyní biskupy italské
podplácejí, a »jste-li vy z nich,« tak prý mluvili, »neodejdete živi.«
Když pak šli dále, potkali ony Čechy, kteří biskupa Ravennského při
vést! měli do Čech (qui episcopum Ravennatem in lares ducturi fuerant
aquilonares). Ti přicházeli se smutnou novinou. I vyprávěl jakýs Jan
Ticha (? Cícha? Tuha?), že zjednáni byli od představených svých, aby
biskupa Ravennského do Čech provodili; ale biskup ten svěřil prý se
s úmyslem svým dvěma důvěrným přátelům, kteří to vyzradili. Dověděv
se o tom papež, kázal prý biskupa uvězniti a přátele jeho dva útrpně
vyslýchati, posly pak české, když s nepořízenou odešli, kázal pronásle
dovat!, a kdekoli kterého Čecha v Itálii chytí, jako kacíře, kteří nevěří
v transsubstanciaci a přidržují se Rokycany (qui non verum corpus
Christi in sacramento altaris sed represantacionem quandam esse contendunt errantes, ipsum eciam Rokycanam velud numen habent), zabiti.
»Proto, přátelé,« tak končil, *milý-li vám život, vraťte se s námi domů.«
Podle zprávy této připadala by druhá cesta M. Václava Chrudim
ského do Itálie buď ještě na r. 1470 aneb na počátek r. 1471, když
Rokycana ještě byl živ. Ale kterak máme uvěřiti, že za biskupa do Čech
zjednán byl biskup z Ravenny, kde bylo sídlo arcibiskupské, na němž
seděl v letech 1445—1476 Bartoloměj Roverella, církve římské kardinál?
A kterak spojití zprávu tuto se zprávou jinou, kterou podává ale teprv
r. 1478 Holko jako pověst v Praze kolující (Bachmann, Urkundl. Nach-
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träge, Fontes rer. austr. 46 str. 441, srovn. Palacký V, 1, 214), a
která podrobnostmi svými zprávě Václavově velmi jest blízká? Vypravujeť Holko, že utrakvisté chtí zjednati si biskupa z Vlach. Tam
prý jest biskup jeden, který kněží jejich světil, ale papež jej vyhnal.
Ten biskup stěžoval prý si Čechům, že pro ně mnoho zkusil, a toho
nyní rádi by měli za biskupa.
Než dočtěme list našeho humanisty. Ačkoli od krajanů z Itálie
smutně se vracejících důtklivě byli varováni, přec prý nevrátili se s nimi,
nýbrž, aby lopota jejich dosavadní nebyla marná, a aby ušli pomluvám
(contemplacione nostri laboris quam maximi, ne inanesceret, vitande
eciam calumnie causa), šli dále. Ale hned druhého dne všade ozývaly
se opět hlasy rozhořčení na kacířské Čechy, kteří chtí prý biskupy
italské sváděti. Aby nebyli poznáni, umínili si vydávati se za Poláky,
i hleděli prý se mravům národa toho (id genus hominum, quod mihi
semper fuerat actenus perosum) přizpůsobiti, t. j. dali se do chlastu,
což vyjadřuje Μ. Václav tímto vypůjčeným distichem:
Cessi: et ipse pater Bacchus stupuitque bibentem,
Et qui cuncta solet vincere, victus abit.
Následuje veršovaný nářek —· patrně opět výpisek z nějaké středo
věké básně — na zlý osud, kterým nářkem list se končí, tak že ani
se nedovídáme, odkud byl poslán, z Italie-li či z domova. Zároveň pak
zanikají opět stopy dalších osudů Μ. Václava z Chrudimě.
LXIV.
Inkvisice Waldenských v Trnavě r. 1400.

Kodex X. H. 7 z XV. stol, (část z r. 1436), obsahující vedle
vulgárních kusů písemnictví středověkého také traktát Μ. Václava Rohle
o milostivém letě (svovn. Paběrek X), měl utrženou přední desku, která
celá polepena byla uvnitř papírem, na němž správce knihovny jesuitské
kusy v knize obsažené napsaly jak uměl. Když nyní na opravu kodexu
došlo, byl jesuitský seznam s desky sňat, i objevily se pod ním zajímavé
nálepky původní vazby, podávající nám bohužel toliko velmi kusé zprávy
o inkvisicí proti Waldenským na Slovensku zahájené r. 1400 od téhož
inkvisitora Petra, který byl nedávno podobnou činností v Rakousích
nechvalně proslul (srovn. Preger, Beiträge z. Gesch. d. Waldenser im
Mittelalter, München 1875). Jest to nejprv originál obsilky adressované
plebánu Trnavskému, potom pět ústřižků akt inkvisičních, jichž knihař
k vazbě kodexu našeho použil. Obsilku otiskuji zde celou, pokud se
zachovala a čitelná jest, ústřižků nepatrných a mezi sebou nesouvislých,
na nichž k tomu ještě písmo velice vybledlo, podati mohu toliko zlomky.
Citace zní takto:
(Nos) fr. Petrus provincialis fratrum ord. Celestinorum per Alemaniam et Martinus presbiter, inquisitores heretice pravitatis per
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provinciam Strigoniensem, vobis dom . . . (sic) plebano in Tyrnovia
Strigoniensis diocesis aut vestras vices gerenti in (virtute) sancte
obediencie et excommunicationis pena late sentencie, quam in vos una
pro tribus canonica monitione premissis, nisi feceritis ea, que vobis
presentibus mandamus, ferimus, in hiis scriptis discrete precipiendo . . .,
quatenus personaliter accedentes, si vobis tutus ad eos accessus, alias
publice in domibus . . . habitacionum ipsorum sive in ecclesia vestra
coram fideli populo Elss Sawmmeryensem (?) et Hensel . . . filium seu
privignum Elss predicte, Kunel (?) Preymfridlyensem inquilinam eiusdem,
Paulum fam . . . Wewer, qui est filius Jeckel Prewer de Holkendorf
et. . . (sic) matrem Michel Slyn . . . omnes vestre plebis ipsosque omnes
et singulos predictos utriusque sexus et quemlibet eorum ad nostram
peremptorie citetis presenciam, quos et (nos) presentibus citamus '?)
publice et per edictum (?) ac omnes alios et singulos, qui se wlgariter
inter se dy K(unIden vocant, ut feria secunda proxima hora mane in
domo habitacionis nostre coram nobis pers(onaliter) non obstante pro
curatore compareant et (quilibet) eorum compareat nobis ibidem super
certis articulis fidei responsuri. Datum Tyrnovie anno domini millesimo
quadringentesimo die XI. mensis Septembris nostro sub sigillo officii
presentibus tergo . . , appresso.
Tak zní citační list, na jehož rubu posud znatelné jsou zbytky
úřední pečeti inkvisitorů. Z ústřižků inkvisičních protokolů již první
svědčí, že šlo o Waldenské. »Interrogata respondit, quod fuerunt de
secta Waldensi . . . interrogata, ubi nata sit, respondit, quod czu Aspach
Austrie, et quod pater suus vocabatur Conrad Nepek et mater Katrin,
et quod non fuerunt de secta, et quod ipsam induxit Ortel seu Ortolf,
et quod dixit sibi, quod accedere deberet et confiteri heresiarche, quia
melius presbiteris posset sibi dimittere peccata, et quod in domo ipsius
primo confessa sit heresiarche, quod sint quasi 30 anni, et quod ter
ibidem sit ipsis confessa . . ., quod iniunxit sibi penitenciam ad ieiunandum et orandum 50 Pater noster in die et (diebus) dominicis centum
et nullum Ave Maria . . . fratres eos non esse presbiteros, sed a deo
habere hanc potestatem et sicud apostoli et melius presbiteris posse
absolvere.« Podobné vyznání obsahuje ústřižek druhý. Na třetím čteme:
»solum deum et non sanctos nec beatam Mariam . . . non purgatorium
credidisse«; na čtvrtém: »Item non posse iurare sine peccato, et indul
gentias et excommunicationes ex superbia eorum procedere et nihil
valere credidit . . . Item interrogata respondit . . . pocius mori in secta
et credidisse eam veram fidem et extraneos . . . dy vremden appellavit.«
Jak vidět, shodují se zlomky výpovědí těchto úplně s jinými současnými
zprávami o sektě Waldenské.1) Na ústřižcích našich zapsáno také mnoho
l) Tak vypravuje týž inkvisitor Petr o Waldenských rakouských r. 1398:
»vocant catholicorum mundum die werlt, alienos i. e. die fremden; item vocant
se notos i. e. die chunden« (Preger, Beiträge, str. 249, podle rkp. Mnichovského).
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jmen vlastních, veskrz německých, jež však těžko bezpečně přečisti ;
proto je pomíjím. Konečně připomínám, že co v otištěných svrchu
textech nachází se v závorkách, přidáno jest konjekturálně ode mne,
a že kodex náš X. H. 7 původně patříval Celestinům Ojvínským, kteří
tudíž úředních akt někdejšího provinciála svého užili v druhé polovici
XV. stol, na vazby svých knih.

LXV.
Kázaní kněze Jana Zelivského z r. 1419.

Pod čís. XXIV. těchto >Paběrků< (Věstník Č. A. 1899, str. 287)
upozornil jsem na sbírku latinských kázaní husitských skládaných, jak
jsem tenkrát myslil, v letech 1416 — 1418, jež nacházejí se pod sign.
V. G. 3, i podal z nich některé ukázky, jež se mi při zběžném pro
hlížení namanuly. Auktora nepovedlo se mi tenkrát zjistiti, ana sbírka
žádného jiného nápisu nemá než »Quarta pars temporis« ani konečně
žádného explicitu. Nyní našed k této čtvrté části těsně přiléhající část
třetí,
která má explicit, ovšem poněkud záhadný, troufám si tvrditi,
že jsou oboje tato kázaní slovutného kazatele Pražského Jana Zelivského
a sice z r. 1419. Než napřed o této nově objevené třetí části. Jest to
papírový kodex XV. stol., sign. IV. F. 23 o 193, popsaných dvěma
sloupci jedním písařem (týmž, který i část IV. přepsal) listech malého
čtverce. Mnoho listů uprostřed zůstalo prázdných, na konci pak mnoho
vytrženo, ač tímto barbarstvím homiletická látka naše neutrpěla. Desky
jsou původní dřevěné, koží špinavou a roztrhanou potažené; kování a
přezky utrženy. Titul podle obsahu (nápisu kodex nemá) jest tento:
Sermones de tempore a festo resurrectionis usque ad dominicam V. post
pentecosten. Napsal jsem svrchu, že obě části kázaní těsně k sobě při
léhají, a kodex V. G. 3 počíná se výkladem na neděli čtvrtou: tomu
rozuměti jest takto. V kodexu IV. F. 23 po explicitu, o němž níže
bude řeč, následují touž rukou zapsané ještě výklady dva a sice na
epištoly nedělí čtvrté a páté po sv. Duchu, an kodex V. G. 3 počíná
se výklady na evangelia týchž nedělí. Jako jsem v >Paběrku< XXIV.
podal některé výpisky z části čtvrté na označení povahy kazatelovy
a doby, v níž kázaní povstala, tak dovoluji si za týmž účelem otisknout!
zde některé ukázky z části třetí.
(f. 5b jest řeč o falešných apoštolích v Korintě). Sicut nunc in
partibus nostris exierunt falši prophete ut Cardinalis cum suis et in
Polonia Palecz, Marzyk, et qui seducunt in Bohemia a communione
iuvenes et senes, qui cum suo fermento ypocritico multa mala fecerunt
querendo suum honorem et defendendo suas tradiciones.
’) Obě tyto části podle staré signatury na deskách stávaly vedle sebe
v libráři některé kolleje universitní, ale již v biblicthece jezovitské objevují
se na různých místech.
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(f. 17b vyčítá rozličná hříšná zaměstnání) ut sartores, qui incidunt
vestimenta, lutecznyczy, qui primum decipiunt pueros pro ovis, demum
maiores pro denariis, post potenciores pro domibus et vineis, ut Theotunici advene, ut monachi ad mendicacionem hostiariam, ut sacerdotes
ad decipiendum populum et seducendum.
(f. 23b) Ideo si dicent adversarii pape huius (rozumí zde Krista):
cur tunc (sic, čti tu) non obedis pape modernoř dicam eis: cur non
obedit bulle papali Petri sub dampnacione eterna ř
(f. 36b) O quanti nunc sunt infideles et desperati, qui nesciunt nec
scire volunt, quid Christus loquitur, cum dicunt: nos non intelligimus
veritatem nec scimus scripturam, sed quidquid seniores nobis precipiunt,
tenemur eis obedire. Sed Christo nolunt intelligere, prelatis autem aut
dominis bene intelligunt, solum Christo domino non intelligunt, quia est
lesus Nazarenus, rex ludeorum, sed forte non eorum, (in margine:) Sic
nunc sacerdotes non intelligunt nec sciunt, quid loquicur, cum dicit:
omnino nolite iurare, nollite occidere, nolite aurum possidere etc.,
sed principibus statim intelligunt, cum eis dicunt: iura vel accipe census.
(f. 38a) O quantum gaudebant de condempnacione ewangelii in
Constancia et de morte sancti Johannis Huss putantes, quod iam non
predicabitur nec eorum heresis publicabitur . . gaudium mundi est valde
breve. O quantum gaudebant, dum papa Martinus fuerat electus! Sed
iam hoc gaudium nec letificare nec durare potest.
(f. 47a) Ecce sanctus magnus (totiž Kristus), cui plus credendum
quam nunc pape cum cardinalibus et perfidis magistris.
(f. 51a) quia lupi sunt omnes membra dyaboli solum tempore
prosperitatis predicantes vel sacramenta ministrantes, sicut patet de
communione calicis. Quando fuit persecucio, multi non fuerunt ausi
ministrare, sed cum iam viderunt prosperitatem, quia prosperabantur in
ecclesiis, cum introducebantur, primo inceperunt ministrare multi, qui
in persecucione nunquam ministrassent. Sic nunc de communione par
vulorum. Tales sunt omnes mercenarii.
(f. 52b) O pie Christe, quanta ydola statuerunt principes in Praga,
sacerdotes dotatos, vel quanta ydola sunt in ecclesiis, ut ymagines,
pepla . . .
(f. 91b) O quantum venenum (přemlouvání) fuit porrectum Mag.
Johanni Huss, Jeronimo, fratri Michaheli in Polonia et Nicolao sacerdoti
Christi in Misnia (in margine: et hic a magistris in Praga); non eis
nocuit, quia non consenserunt.
(f. 103b) o pohoršení: sicut nunc qui communicaret pueros vel
cantaret canciones modernas.
(f. 138a) Ecce si sacerdotes, magistri omnes dicerent populo verba
dei, non verba hominum, populus crederet ... O pie Christe, utinam
mortem non crustaremus, donec viderimus filium hominis venientem in
regno suo primum in Bohemia, deinde in tota ecclesia!
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(f. 139a) Ecce optimus magister, optimam dans legem, utilem suis
fidelibus, quam nullus magistrorum posteriorum emendare potest, ut de
communione calicis et de dotacione cleri, quam prohibuit; ista doctrina
est ex suo magisterio, ut sint pauperes, humiles. Ergo alio modo habent
se magistri Christi et magistri dyaboli, quos magistrát mundus, sed illos
spiritus sanctus. Cum venerit spiritus sanctus, ille vos docebit, magister
optimus, omnem veritatem, sed non magistri mundi secundum modum
contrarium (!) graduati, qui sunt superbi, ad omne bonum reprobi.
Zvlášť pozoruhodné jest kázaní na sv. trojici, v němž jest časový výklad
na Apokal. 12: »Et draco stetit ante mulierem, que paritura erat«,
(f. 143b) Draco stetit i. e. non ad tempus, sed ad semper fortiter temp
tando ecclesiam, que erat paritura, quia videns veros filios persequi
tantum propter doctrinam suam, putat eos in brevi cessuros. Ideo stetit
et adhuc stat fortiter, ut si quem mulier i. e. ecclesia pariat in doctrina
ewangelica, ut devoraret, i. e. ut attraheret variis modis,, diviciis, potencia
mundana ad assenciendum suo vicario antichristo, ut nunc bene patet,
quomodo nititur devorare filium matris ecclesie i. e. fructum per scriptu
rarum studium conceptum destruere per mandata principům, prelatorum
ad comburendum, destruendum et condempnandum omnes libros ewangeliorum, epistolarum in lingua materna conscriptos, dicentes: non licet
vobis Bohemis vel laicis legem divinam habere in vestro vulgari, quod
tamen Hebreis, Grecis et Latinis est commune, quod tamen ex gracia
divina, quanto plus impediunt, deus semper augmentat atd.
(f. 173b o publikánech). Sic omnes reges, principes, domini utentes
malis, ut meretricibus aut taxillos ludentibus, ut hampayss, ut dicitur,
quod (in) Wyenna domina sola principis haberet hoc (sic) censum pro
alba tela a meretricibus, ut papa in Bolania (sic), ut sacerdotes in Praga.
Quid dicam de talibus ? Rom. I. Quoniam qui talia agunt, digni sunt
morte, non solum qui faciunt ea, sed eciam qui consenciunt.
(f. 188a Kristus kázal prý všade i na vrchu), sed nunc volunt prohibere
predicare in monte.
K ukázkám těmto dovoluji si připojiti ještě jednu z kodexu V. G. 3
f. 69a. Jest z výkladu na neděli 11. po sv. Duchu, první po smrti
krále Vácslava, po níž mimo jiné v Praze pobořeny byly všechny hampejsy (Tomek IV., 6) Zní takto: quia plus accusant coram regibus,
dominis et clientibus pro asseribus depictis quam pro aliquo puncto
ewangelico, sed non instant, quod destrueretur hanpayss, sed aliqui
dicunt, quia male factum est, quod destructus est Krakow. ’)
Jak podané zde i ve Věstníku ukázky svědčí, máme před sebou
kázaní husity velmi radikálního, jehož dogmatické zásady velice blížily
se pozdějším Táborským. Kázaní jeho či spíše postihové výklady (on
sám nazývá je po mnišsku »collectae«) jsou neobyčejné obšírné a dů') Tomek IL, 246 praví, že Krakov (nynější Krakovská ulice v Novém
městě) plna bývala nevěstek veřejných.
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tklivé, útočící netoliko na papeže a preláty strany římské, nýbrž také
důrazně na mistry Pražské jakožto stranu konservativní. Vytýkám zde
zvláštní charakteristikon výkladů těch) že citáty v nich skoro vesměs
vybrány jsou ze Starého Zákona a z Apokalypse, *) otců tak zv. církevních
dovolává se kazatel proti zvyku své doby (ještě Husovu) nad míru
zřídka. Ze Starého Zákona pak horlivosti jeho nejvíce svědčily knihy
prorocké, v nichž hojná místa namířena jsou proti králům — leckde
zřejmě naráží kazatel na krále Václava od počátku r. 1419 husitům
nepřejícího — z Apokalypse vynímá nejraději zbraň proti Římu. Ačkoli
výklady ty nejsou vzorně vypracovaná kázaní, nýbrž pouze jakés homiletické prvky, i ač latina v nich jest přímo česká (však jsou tam leckde
i vsuvky české, jakož vůbec znáti, že kazatel nekázal latinsky, nýbrž
česky), přec mnohá místa svědčí o bystrosti skladatelově a o velikém
účinku, který řeči takto ustrojené musily míti na posluchače tenkrát
beztoho duševně vznícené. Nuže, kdo byl tento kazatel, který tak hřímati uměl a si troufal proti Římu i proti odpůrcům domácím ? Odpověď
ovšem poněkud nejasnou podává nám explicit kodexu IV, F. 23 na
1. 188b, jenž takto zní:
>Has collectas finivi fer. II. ante Margarethe anno 1419 tempore
mee magne persecucionis cum fratribus meis aliquibus per Johannem
predicatorem licet inutilem ecclesie s. Stephani et monasterii in Aréna. <
Kdybychom explicitu tomu rozuměti mohli tak, jak zní, musil by
to býti někdo, koho proslulý kazatel Pražský Jan z Želiva na počátku
července r. 1419 velmi pronásledoval. Koho by byl pronásledoval tento
i jinak dosti známý horlivec, že pronásledovaný byl by si to zapsal
v závěrku svých kázaní ? Patrně kazatele sobě rovného, který v kázáních
svých s ním úplně souhlasil. Mohl-liž kněz Jan Želivský vůbec někoho
pronásledovat! v době, kdy jemu samému visel meč na tenkém vlásku
nad hlavou? Známoť, že tenkrát král Václav smýšlení své o husitech
velmi změnil, ano ohrožen jsa ode všeho křesťanstva, chystal se mečem
e vyhladiti. Meč ten dopadl by byl zajisté nejprv na radikály a mezi
jnimi nejdříve snad na mnicha Želivského. Ten, a nikdo jiný tolik jako
on, nacházel se tenkrát v stavu velmi ohroženém — a krátce řečeno,
on jest skladatem našich kázaní, nikdo jiný, a explicit kodexu IV. F. 23
jest písařská skomolenina dvou různodobých explicitů auktorova prvopisu.
Nebo oba kodexy naše jsou přepisy cizí rukou pořízené, jak svědčí
neopravovaný text a rubrikace, což obé v autograíech nebývá. Auktor
v prvopise svém zajisté dne 10. července 1419 zavřel práci svou slovy
explicitu »cum fratribus meis aliquibus«, a teprv později — snad až
po smrti krále Václava — ovšem stilisticky nesprávně přiznal se k dílu
svému celým jménem a charakterem. Že tento přípisek k explicitu
nepochází od přepisovatele, dokazuje přívlastek »licet inutilem«, jehož
l) Srovn. Vavřince z Březové Fontés V., 360, kde kázaní Janova o Apo
kalyps! zvlášť se vytýkají.
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užívali ze skromnosti jen auktorové; zároveň pak máme v přívlastku
tom důkaz, že není lze mysliti na skladatele kázaní jiného, jenž by byl
tenkrát od kněze Jana pronásledován; neboť ten by byl nepřítele svého
poznamenal jinak. Že druhá část explicitu pochází z doby pozdější, do
kazuje dvojí úřad Janův jakožto kazatele u Matky boží Sněžné (in Aréna)
a kostela sv. Štěpána (na rybníčku). U Matky boží Sněžné byl Jan
Želivský kazatelem, jak víme odjinud, poněvadž kostel tento s dvěma
jinými spolu od krále Václava v únoru 1419 přikázán byl straně hu
sitské ; z kostela toho vedl též onen bouřlivý průvod dne 30. července
1419; ale v kostele sv. Štěpána, straně římské ponechaném, nemohl
kázati, až když nové hnutí nabylo v Praze vrchu po smrti králově.
Potom zajisté také tam kázal (a toho dovídáme se z rukopisu našeho
poprvé) tím spíše, poněvadž při onom bouřlivém průvodu, jak víme
odjinud, vybita byla fara Svatoštěpánská a kazatel Václav utekl z Prahy
(Tomek III., 637), potom teprv mohl kněz Jan sebe označiti také
kazatelem u sv. Štěpána, jak drubá část explicitu podává. Písař pak
kodexu IV. F. 23 spojil obě části různodobé v jeden explicit — ovšem
nesmyslný, jak tuším dokázáno dosti jasně.
Zachovala se nám tudíž v obou kodexech Klementinských kázáni
kněze Jana Želivského z nejkritičtější doby nového hnutí náboženského
od velkonoc do adventu r. 1419. Jsou to bohužel toliko dvě části,
třetí a čtvrtá, nedělních výkladů, any části první a druhá ztratily se.
Kdo pováží, čím v této době kněz Jan Pražanům byl a čím jim byl
ještě více v letech následujících až do své dojemně tragické smrti
r. 1422, uzná velkou cenu našich rukopisů, v nichž, až budou pro
zkoumány podrobně, zjeví se nám srdce a ledví tohoto fenomenálního
muže, jejž znali jsme toliko z kronikářských zpráv, ačkoli i ty mluví
o něm s neobyčejným obdivem. Než podrobné zkoumání to ponechávám
historikům.

DROBNĚJŠÍ ČLÁNKY.
2. Jessko rusticus quadratus. — Zvláštní postavení mezi historiky
českými zaujímá tento Ješek. Napodobujeť vypravování evangelisty
sv. Matouše o umučení Páně, a užívaje hojně slov, ba celých vět z pašií,
předvádí nám pronásledování Židů v Praze o velikonocích roku 1389:
Passio ludeorum Pragensium. Sám o sobě vypravuje: Tunc vnus ex
plebe christianorum nomine Jessko quadratus, cum esset quasi pontifex
anni et temporis illius — ale když uvážíme, že slova vytčená vzata jsou
z bible, a když se přesvědčíme, že muže téhož jména ani mezi světskými
ani mezi duchovními hodnostáři té doby, kamž by pro podrobnou znalost
písma náležel, nalézti nelze, zbude nám pouhé jméno Ješek (Jan), tím
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více, že nejspíše i další přídavek rusticus quadratus, > sedlák čtyřhranný«
v téže satirické povaze jeho původ svůj má a tudíž bez váhy pro
nás zůstává. Při tak velké znalosti latiny a bible není možná ani na
skutečného sedláka pomysliti. Vydávaje roku 1877 řečenou Passio ve
Zprávách o seděních kr. české společnosti nauk v Praze, užil Tomek
k tomu rukopisu kapitulního a rukopisu universitní knihovny. K tomu
přibývá nyní i rukopis archivu Třeboňského A 14, f 68, jímž opět
některé mezery textu se vyplňují a chybná čtení opravují.
Než jméno našeho spisovatele vyskytuje se i u jiného podobného
spisu. V rukopisu archivu Třeboňského A 17, f 64 nachází se Missa
Wykleff et Hussitica, z níž již Palacký ve své publikaci: Urkundliche
Beiträge zur Geschichte des Hussitenkrieges II. 521 evangelium uve
řejnil. Jako v hořejší Passio Ješek svou nenávist proti Židům otevřeně
projevuje, tak v Missa neznámý spisovatel v napodobení čtení při mši
svaté satirickým způsobem celé nové hnutí náboženské odsuzuje, tak
že již sama vnitřní příbuznost obou spisů do očí se staví. Evangelium
pak samo, jež podle evangelia sv. Matouše vypisuje počátek husitství
a posloupnost předních stoupenců jeho, zvláště mezi učenci Pražské
university, počíná: Ewangelium secundum Johannem quadratum, po
dobně tedy jako v Passio, kdež se praví: Passio ludeorum Pragensium
secundum Jesskonem Qohannem ruk. kap.) rusticum quadratum. Není
tedy pochyby, že oba spisy, z posledního při nejmenším část jeho,
evangelium, pocházejí od jednoho a téhož spisovatele. Missa zná již upálení
Husovo *) ale nezná ještě Petra Engliše, Jana Příbrama, Jana Rokycany
a hlásí se tedy původem svým před r. 1417. V době 1389—1416 žil
tedy náš spisovatel a byl nejspíše kněz, ať potom jméno Ješek jest
pravé aneb vymyšlené.
Frant. Mareš.

3. Breve chronicon Bohemiae. V Mittheilungen des Vereins
. d. Geschichte der Deutschen in Böhmen XXXVII. 454 uveřejnil
A. Horčička z rukopisu Drkolenského nový text Chronicon breve regni
Bohemiae saeculi XV.* jehož znění podle rukopisu Stehlíkova podal již
Dobner v. Mon. hist. Boh. VI. 484. Podle explicitu jest celý rukopis
Drkolenský psán rukou Martina Bilinského r. 1430 v Plzni. Z toho,
a že písař kroniky to, co od roku 1400 vypravuje, sám zažil, soudí
Horčička, že Martin Bilínský jest nejen písařem, nýbrž i spisovatelem
jejím. Kdyby byl tento náhled správný, poznali bychom tak jméno
jednoho z četných letopiscův českých z 15. věku. Ježto zprávy k rokům
1416 a 1432, které v Drkolenském rukopisu na konci kroniky jenom
stranou jakožto poznámky připsány jsou, u Dobnera stojí v kontextu,
domnívá se Horčička dále, že Stehlíkův text odvozen jest od Drko*) Huss laudem eius (Wykleff) et memoriam eius ad ignem defendere
dignatus est.
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Jenského. A ježto konečně takzvaný Appendix^ k letům 1402, 1407,
1408 a 1409 má stejné a k roku 1416 částečně stejné zprávy jako
Chronicon breve, jest prý Appendix odvozen buď z Drkolenského nebo ze
Stehlíkova rukopisu. Řečený Appendix nachází se v rukopisu archivu
Třeboňského A 7, f 26'—27' a psán jest tu jako pokračování latinských
letopisův českých beze všeho nadpisu rukou Oldřicha Kříže z Telče
v Soběslavi roku 1477. Ježto tak rukopis Drkolenský pochází z r. 1430,
Stehlíkův z první polovice 15. věku a Appendix z r. 1477, zdá se tím
s grafické stránky úsudek p. Horčičkův dobré opory nabývati. Než
jinak se to má s vnitřními známkami. Tak r. 1408 vypravuje Ap
pendix, že kněze appellabant concubinarios, kdežto Chronicon breve
má jen: diffamabantur a secularibus. R. 1409 Appendix: plebani . . . .
nudi cum imtlieribus ducti, kdežto Chronicon breve se spokojuje slovy:
nudi ducti. Záznam k r. 1415 (1416) jest v App. obšírnější než
v Chron. br. a ještě zakončen s etc., tak že lze souditi, že v předloze
Křížově, z níž opisoval, ještě více stálo. Jest zřejmo, že Appendix
nemůže pocházeti z Chronicon breve, jež, vyhýbajíc se všemu pohoršení,
vynechává všechna taková slova a mírní tak dikci, že App. jest pů
vodnější a Chronicon odvozenější, a že z těch tři písařů ani jeden není
spisovatel našich letopisů. U Drkolenského textu jest to též z toho možná
poznati, že si Martin Bilínský právě jenom tolik prázdného místa nechal,
jak dlouhé letopisy před sebou měl. Jenom u arcibiskupa Konráda jest
Appendix mírnější: Chron. brev.: quia per symoniam episcopatum obtinuit ac multam pecuniam dědit.
App. cui pro eo multam pecuniam dědit.
Chron. cetera cum histrionibus et meretricibus vane expendit.
App. cetera cum histrionibus etc. vane . . expendit.
Změnu tu můžeme připsati vlivu kopisty kněze Oldřicha Kříže,
jenž patrně o někdejším arcibiskupovi nechtěl tak ostře psáti a alespoň
v druhém případě své vynechání s etc. naznačil.
V rukopisu Drkolenském jsou ještě pozdější záznamy z Krumlova,
kamž tedy rukopis neznámým způsobem se dostal, jakž zprávy o po
vodni v Krumlově r. 1432 a záznamy o událostech v rodině Mikšově
v letech 1439 — 41 dosvědčují. Objevujeť se Petr Mikeš v zápiscích
poustevníků na Výtoni kolem roku 1460 jako mrtvý mezi dobrodinci
světského stavu.2)
Frant. Mareš.

‘) Höfler, Geschichtschreiber der hussit. Bewegung I. 76—8. — ’) Truhlář
v ČČH. VIII. 321.
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Sněmy české od léta 1526 až po naši dobu. Vydává královský
český archiv zemský. Díl X. 1600—1604. V Praze 1900 (760 str. 4°).
V druhém ročníku Č. Č. H. uveřejnil M. Dvořák obšírný referát
o I—VIII. dílu Sněmů, celkem nepříznivý, jehož hlavní obsah autor sám
v polemice, jež následovala, shrnul takto (str. 325): »Publikace trpí ne
dostatkem jednotného programmu. Plýtvá místem a tiskem nedělíc for
mální materiál od věcného ... V publikaci nebylo užito tištěné litera
tury, archivní výzkum byl proveden nedokonale a text se používal nedosti
kriticky <. Od té doby vyšly dva další díly, ale nelze říci, že by pozbyly
platnosti zásadní výtky, v Dvořákově recensi pronesené, ač jistý pokrok
lze uznati, zvláště v IX. dílu. Avšak, i když nepřihlížíme k zásadním
výtkám a všimneme si materiálu, který je v X. díle otištěn, a budeme
jen posuzovati, jak je vydán, neukáže se nám obraz uspokojivý. Desátý
díl větší měrou než předešlé díly otiskuje listiny, týkající se záležitostí
náboženských1) (z 533 čísel asi 160); jich se týče tento referát ob
zvláště. Proti tomu nelze nic namítati. Ale, jak již Dvořákem bylo připo
menuto, poněvadž moderní doba netrpí nedostatkem, nýbrž nadbytkem
listinného materiálu, musí se každá šíře založená edice odhodlati k cestě,
kterou již dávno nastoupily známé »Acten und Briefe zur Gesch. des
30jahr. Krieges«: materiál opatřený instruktivní předmluvou, podávati
ve výtazích a regestech. Jen velmi důležité kusy mají se otisknout! in
extenso. Jak si tu počínají Sněmy? Až na 3—4 výjimky otiskují ostatních
160 listin týkajících se věcí náboženských in extenso, ač při věcech
finančních s úspěchem asi ve 101 případech se odhodlaly přece k regestům. Ale každého, kdo se podívá na předlohy do archivu, zarazí
hned jedna okolnost: Sněmy z listin, jednajících o téze záležitosti, ně
které otiskuji, některých neotiskuji, neudávajíce důvodů a vůbec o nich
(až na 4 případy) nijak se nezmiňujíce. Tak na př. z akt, týkajících se
zakročení vlády proti sboru Bratrskému v Mladé Boleslavi nedovíme se,
že existuje také (v místodrž. archivu) koncept z 10. pros. 1602 (o obe
slání čtyř sousedů Mladoboleslavských na hrad Pražský), vlastnoruční
připiš kancléře Zdeňka z Lobkovic sekretáři Menclovi z 20 pros. 1602
(důležitý také pro poznání, jak se úřadovalo) s instrukcí, aby se zho
tovily listiny otištěné ve Sněmech pod č. 310 a 311. Z akt krumlov
ských (jen pokud jsou v místodrž. archivu) Sněmy ničeho nevědí o roz
kazu Rudolfově z 19/3 1603 (hejtman krumlovský má rozkázat tamnímu
") Na některé vady ukázaly Mitteilungen des Vereines für Gesch. der
Deutschen in Böhmen 1902, Literarische Beilage str. 1—5; výtky tam pro
nesené jsou ze značné části správné, ale recensent nekontroloval vůbec otisky
archivním materiálem; kdyby se to bylo stalo, ve velmi četných případech
byla by formulace výtek dopadla jinak.
č. č. h. ix.
14
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družstvu literáckému, aby se ve dni sváteční a nedělní účastnilo katol.
služeb božích), dále o nedatované stížnosti arcibiskupa do Cyriaka
Lämpla, cis. výběrčího cla v Krumlově, o prosbě Lamplově ke komoře
české s úř. přípisem z 31/3 1604 a opětném přípisu arcibiskupově
z 5/4 1604. Podobné příklady lze uvésti u akt Kadaňských a Vlásenských; z těchto Sněmy otiskují č. 426, 427 a 459, kdežto jiné dva
kusy, z nichž jeden s datem praes. 23/1 1604, důležitý pro pochopení
souvislosti mezi otištěnými, úplně pomíjejí. Věc Vlásenských se r. 1604
nekončí, o čemž však ve Sněmech se ničeho nedovídáme, a takových
případů je více. O jiných listinách, jež jakýmkoli způsobem (regestem
nebo poznámkou atd.) měly býti uvedeny, zmiňujeme se v další souvislosti.
V celé řadě kusů, jež se v X. sy. Sněmů otiskují, mluví se o jiných,
které byly v téže záležitosti vydány; netřeba vykládati, že se tu mělo
podotknout!, zachován-li takový kus a dle potřeby i udati, co obsahuje.
Sněmy (díl X.) toho nikdy nečiní. Uvedeme několik příkladů. Kašpar
Belvic z Nostvic v č. 194 (ze dne 30. září 1601) mimo jiné oznamuje
císaři, že obdržel rozkaz, jehož datum jest 23. Aug. ; bylo povinností
vydavatelovou aspoň poznamenat!, že souč. opis téhož rozkazu jest v rkpe
univ. knih. X. C. 16. (fol. 200), tím spíše, že Sněmy samy z tohoto
rukopisu některá čísla (na př. č. 490) otiskuji. Pod č. 353 a 428 oti
skují Sněmy v českých výtazích tři mandáty opata broumovského
o zachování katolického náboženství na panství broumovském (dle udání
opis z rkpu archivu zem, B 21); tu pohřešíme poznámku, že ve zmí
něném rukopise univ. knihovny kromě obou českých výtahů jsou také
opisy úplných německých originálu. Pod číslem 248 jsou zajisté spo
jeny omylem v jedno výtahy z mandátů dvou, z nichž každý v ru
kopise má datum jiné; druhý má datum 10/4 1604; také chybějí
při všech číslech poznámky, že otištěna jsou již v Apologii druhé
(vyd. Schubert, Praha 1862) str. 99—101, potom skoro celé u Skály
I. 72 ale s obráceným časovým pořadem. — V č. 375 Vilém z Lobkovic
hned z počátku oznamuje Rudolfovi II.: >dne včerejšího odeslána jest
mi suplikací od kněze Jeronýma Kodiciusa VCMti svědčící« ; tu nepo
znamenáno, že tato supplika je v archivu místodrž. v témže fasc. s dat.
praes. 27. května 1603. Totéž platí o č. 457 (opis rozkazu Lvovi
z Říčan je v již uvedeném rkpe univ. knih, s datem 17. května 1604),
o č. 525 (obeslání Adama Studeneckého) je v místodrž. archivu s datem
12. října 1604 atd. I když takovéto kusy jsou otištěny, nebývají opa
třovány až na i případ (č. 82) vzájemnými odkazy; jak hojný jest tento
nedostatek v celé publikaci (při 533 číslech), lze si snadno představiti.
Otiskují-li Sněmy veliké množství kusů, jež přímo nesouvisejí s jed
náním sněmovním (na př. velká většina akt nábož.), pak tím více pře
kvapuje, že jsou pomíjena akta, jež se sněmy mají přímou souvislost
a i sama o sobě jsou důležitá. Referent shledal něco takového při
r. 1603. Jak známo, měl Budovec 11. ledna 1603 na sněmě řeč o ná
boženské otázce (otištěna v Sněmech č. 323, str. 425 a násl.). Hned
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po tom sešli se nejvyšší úředníci k poradě, jejíž protokolly (R. 109—14
míst, arch.) budou vždy míti svou cenu pro posouzení radících se osob.
Obsah jejich dobře podává Winter v životě církevním I. str. 224^ jenž
vyšel r. 1895 a mohl tudíž vydavatele upozorniti. Sněmy o těchto protokollech se nezmiňuji a otiskují jen 2 dobrozdání, jež nejvyšší úřed'
níci patrně na základě těchto porad podali (č. 332 a č. 335). Při tom
č. 332 má úplně nesprávný regest: úředníci neradí, aby se ustalo
v provádění mandátu proti »Pikartům«, nýbrž pravý opak, aby byl
prováděn skutečně, kdežto pro suppliku nemá býti dále zakročováno
proti stavům. Jak netřeba vykládati, jde tu o věc neobyčejné důležitosti.
Podle Sněmů byli by Stavové roku 1603 úplně zvítězili. Avšak tomu
tak nebylo.1) Pro náš výklad svědčí také další události, o nichž vypravují
i listiny, ve Sněmech otištěné (č. 511, pokárání hejtmanům kraje hra
deckého z 3. září 1604. že mandáty proti Bratřím nepublikovali; č. 425
pokárání poslané Johanně Hrzanové z 13. pros. 1603, že trpí na svých
statcích sbory bratrské; téže záležitosti se týká č. 460, rozkaz Rudolfův
z *29. břez. 1604, aby na svých statcích sborů bratrských, netrpěla atd ).
Dne 13. února 1603 byl Budovec povolán do kanceláře královské a za
veden s ním výslech o supplikaci náboženské, již stavové chtěli podati
císaři na sněmě t. r. Redaktor o tomto výslechu vypravuje v před
mluvě k sněmu 1603 (str. 386) dle Skály (I. 64, vlastně Skálu oti
skuje), ač mohl užiti pramene přímého. Tento výslech je v místodržit. archivu (R. 109 — 14) ve 2 exempl., v orig. i opisu. Budovec
udal, že supliku přepisoval jeho písař Václav Hradiský ; ten byl za
volán následujícího dne, a jeho výslech je zapsán na 6. stránce hned
za Budovcovým ; dne 19. února opět zavolán Budovec a krátce vy
slechnut. Sněmy výslech Budovcův z 13. února (6 stránek v opisu)
neotiskuji, otiskují však jen výslech písaře jeho z 14 ún. (ač vydavatel
v předmluvě str. 387 praví, že >z jeho výpovědí« — proti zprávě Skálově —
»ničeho nového na světlo nepřichází«) a závěrečný Budovcův z 19 ún.
Dále neotištěna suplika Budovcova z 21. března 1603, obsažená
v témže fasciklu, v níž se obhajuje z některých žalob od kancléře
dne 18/3 v kanceláři na něho pronesených a žádá, aby mu byl poslán
výtah z dekretu, který mu byl čten v kanceláři královské 20. března
1603 (s důležitým přípisem na rubru) ; ani tento dekret není ve
Sněmech otištěn ani jinak o něm není zpráva podána. Mělo se to
státi tím spíše, že o posledních dvou kusech nic nemají ani Skála,
ani Gindely. Konečně neotištěno nedatované dobré zdání o tom, jsou-li
kompaktáta dosud platná, odpověď to v jistém směru na stavovskou
supliku; má na rubru připiš, adressovaný prokurátoru kr. Č. Jaku’) Tím ukazuje se nesprávným, co čteme v předmluvě k sněmu 1603
str. 386. Vedle výše uvedených okolností a literatury mohlo spisovatele této
předmluvy věsti na správnou stopu Č. 350, kde jedna část čísla 332 se skoro
doslovně opakuje. Otázka celá by vůbec zasluhovala pečlivějšího rozboru,
než jakého se jí dostalo v předmluvě.
14*
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bovi Menšíkovi z Menštejna, v němž prokurátor se žádá, aby oznámil,
jak má býti zakročeno proti Budovci a aby sepsal obeslání.
Data praesentační jsou v této době skoro na každém kusu, který se
dostal do kanceláře královské; Sněmy vedle skutečných dat jich vůbec
neotiskují, za tb však to činí někdy tam, kde skutečné datum chybí,
při čemž není vždycky poznamenáno, že datum udané je datum praesentace, na př. č. 388, 440, 508 (tu není poznamenáno, že v R. 109 — 1
je také německý text téhož aktu s úředním přípisem na rubru, obsa. hujícím negativní vyřízení), 426. Toto č. 426 má vůbec úplné falešný
konec. Datum na konci uvedené >V Praze 16. Decembris L. P. 1603«
v předloze vůbec není, nýbrž podpis: >Vaší Mti věrní poddaní a
upřímní modlitebníci. My všichni bratří, kteří se kněžstvem konsistoře
pod obojí posluhujícím spravujeme: jimž lidé bratří Vlasenští říkají.«
Po tom na rubru je datum praes. 16. Decembris 1603. Čís. 382 je
koncept a má ve Sněmech darům praes. 10. června 1602, ale v zmí
něném rkpe univ. knih. XV. C. 16 máme opis originálu, o něco delšího
než koncept, se skutečným datem 6. června;1) toto datum mohli vyda
vatelé převzíti i z Apologie II. (str. 96), kde je také otisk podle
originálu. Č. 374, prosba uvězněných Bratří Boleslavských, je ve
Sněmech datováno >v květnu 1603« ale v arch, místodrž. R. 109—1
je dvojí jeho text, kratší a delší; v Sněmech je odtud otištěn text kratší,
jenž má dat. praes. 23. května, které by bylo určitější.
V jiných kusech není otištěno původní datum, jak se udává na
konci podle svátků; udává se pouze převedené datum, den a měsíc
(referent v Mitt. výtku tuto formuloval jinak, nemaje po ruce předlohy).
Tak na př. u č. 238 na konci vynecháno >V pondělí v Starém Městě
Pražském den Zvěstování Panny Marie leta 1602« i následující podpis.
V č. 354 (koncept) je datum (19. března) tam, kde vydavatelé polo
žili záhadné [...]; poslední odstavec následuje teprve potom. V č. 332
datum na konci uvedené (17. Jan. 1632) vůbec není; toto datum je
v předloze po straně jiným inkoustem připsáno; vydavatel měl zdůvod
nit!, proč se rozhodl pro r. 1603.
Na četných listinách, jež došly do kanceláře královské, připsáno
na rubru úřední vyřízeni; toto vyřízení je často téměř nezbytné
pro pochopení souvislosti mezi jednotlivými listinami ; zvláště dů
ležité je tam, kde nemáme listiny, zhotovené na základě tohoto vy
řízení. Sněmy až na 6 případů (č. 152, 254, 292, 306, 357, 501)
těchto přípisů vůbec neotiskují. Na př. č. 426 (prosba Vlásenských
< nejvyššímu kancléři, aby jim byl odpečetěn jejich dům na Novém
městě) má na rubru úřední připiš, jenž ve Sněmech vynechán:
>P. administrátorovi a konsistorianům pod obojí přijímajících ve zprávu
’) V těchto případech měly by se tisknouti také varianty (nehledě
k tomuto číslu, kde hlavním textem - jak i leckdes jinde — měl býti
originál); Sněmy mají v tomto díle varianty jen asi při 10 číslech, skoro ve
směs usneseních sněmovních (25, 104, 118, 141, 218, 271, 322, 436, 444, 448).
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a dobré zdání odeslat. Ex cancellaria Bohemica. 16. Dec. 1603.« Tímto
dobrým zdáním je č. 427. Na rubni jeho opět úřední připiš neotištěný:
»communicetur Bratřím«. Bratří na to odpověděli novou žádostí, jež má
datum praes. 23 Jan. 1604, jež ve Sněmech otištěna není. Na rubru jejím
připsáno úřední rukou: >Servetur pilně. Odepřeno této žádosti a nechť
se recess Bratřím stane, poněvadž nemálo kostelův jest v městech
pražských, v těch aby se modlili i slova božího poslouchali«. Po tom
teprve porozumíme č. 459, jež je oním recessem a s naším přípiskem
téměř do slova se shoduje. Podobně vynechány přípisy tyto při č. 301,
při č. 334 (»Servetur. Zanechává se při předešlém poručení a nechť se
to poručení vypraví«, srovn. č. 336), č. 375 (Communicetur knězi Coditiusovi, pakli by jeho tu nebylo, mittetur pro vědomost jeho milosti
panu arcibiskupovi Pražskému), č. 376 (Panna šlechtična ze Šternberka
má obeslána býti, aby se v pondělí k osmé hodině postavila a tehda
nechť se toto psaní přednese), č. 388. Čís. 406, zpráva nejvyššího su
dího a nejv. písaře o faře v Nepomuku, má na rubru vyřízení, podle
něhož zhotoveno č. 411; podobně vynechán přípisek při č. 454, 473,
512. Co jsme řekli o přípiscích, platí také o adressách a podpisech, jež
někde otiskovány, někde neotiskovány — zcela libovolně.
Sněmy přinášejí nejeden kus již tištěný, neupozorňujíce nikdy na to,
že byl již tiskem vydán. Někdy redaktor zdá se i zapomněly že některá
čísla již drive sám publikoval ve sbírce »Staré písemné památky žen
a dcer českých« a to číslo 238, jež ovšem je v Památkách (č. 161) tištěno
s nesprávným datem 25. března 1603 a s nesprávným podotknutím, že
v R. 109—15 je »bez místa i datum« a »bez podpisu« (odkud bj
měl vydavatel správné datum ve Sněmech? Patrně je to otisk z opisů,
které podpis, místo i staré datum vynechávaly, píšíce jen datum převedené),
čís. 425 (Pis. pam. č. 165), č. 376 (Pis. pam. 163), č. 383 (Pis. pam.
164, opět na konci bez data), č. 363 (ve Sněmech regest, v Pis. pa
mátkách in extenso jako č. 162), č. 460 (Pis. pam. 166). Čís. 243
tištěno celé v Apologii II. (vyd. Schubert, Praha 1862) str. 353—354,
u Slavaty II. 150 a skoro celé u Skály I. 49; čís. 270 v Apologii
str. 81—84, u Skály I. 30, čís. 428 a 353 tištěna jsou v Apologii
str. 99 — 10t a u Slavaty I. 243. Dále v Apologii registrováno několik
listin ve Sněmech otištěných. Čís. 349 je tištěno u Skály 64 — 69 až
po slova „Dodání té zprávy do kanceláře«. Ale tu se musíme vrátiti
k jiné chybě Sněmů. Žádost Budovcova čís. 349 jest v mist. archivu ve
dvojím textu, jeden sahá jen až po slova anno 1603 a končí se neotišténým podpisem Budovcovým; druhý má o 5 odstavců více a ten
otiskují Sněmy jako č. 349. Skála z oněch pěti odstavců otiskuje jen
první dva. Sněmy však ani zde nemají žádných poznámek, že existují
dva různé texty.
V IX. díle Sněmů je všeho všudy na třech místech udáno, byl-li vydaný
akt již dříve tištěn, ale na jednom z těchto tří míst takto (IX. str. 624) :
»obšírnější o tom zprávy viz ... Stieve
kdež také pod čarou (!)
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otištěn list arciknížete Maxmiliána ze dne 22. května a dobrozdáni
tajných radů císařských v původní skrácené formě mezi přílohami jako
č. j.* Ale text listu arciknížete Maxmiliána otištěný ve Sněmech jako
č. 515 nalézající se v archivu spoj, dvorské kanceláře není otištěn
u Stieve, nýbrž u Hurtera (Gesch. Kaiser Ferdinands II., V. str. 407
až 410), u Stieve čteme poznámku 79. str. 29 (to znamenají patrně slova
»pod čarou«), v níž na počátku praví se, že ve Vídni v říšské registra
tuře, Wahl- und Krönungsacten Nr. 27 jest návrh k dopisu Matyášovu
arciknížeti Maxmiliánovi, který se v podstatě shoduje s výše uvedeným
listem u Hurtera. Pojednání F. Stieve »Verhandlungen über die Nach
folge Rudolfs IL« cituje se sice v předmluvě k sněmu 1602 (zde mělo
býti pověděno, že je vydáno ve spisech Mnichovské akademie r. 1880),
ale není poznamenáno, že č. 88, 90 a 97 jsou též tištěna u Stieve
jako přílohy. Vydavatelé také neopravovali text a tak č. 88 strana 96
mají Sněmy místo (nejv. úředníci radí císaři, aby Picartů netrpěl): in
Ihrer Kammer und Audienz und viel weniger in »Erhalten« což nedává
smysl, kdežto Stieve má nepochybně správné »im raten«, jehož smysl
je jasný. Dále nepoznamenáno, že č. 68 je tištěno u Hammer-Purgstalla
(Khlesľs Leben I. č. 133 str. 325—6); č. 94 liší se od č. 140 u Hammera jen datem (16 dec. 1600) a stylistickými změnami; bylo věcí
vydavatelovou vyšetřiti poměr obou kusů. Zároveň vidíme, že Sněmy ne
přinášejí v otázce o nástupnictví po Rudolfovi II. tolik nového, kolik
by se na první pohled zdálo.
V posledním desítiletí vlády Rudolfovy vystupuje v Čechách ná
boženská otázka do popředí; ve vnitřních poměrech jeho zemí jde o to,
bude-li protestantismus dále postupovat! nebo bude-li zatlačen, otázka,
jež se nerozlučně splétala s politickými spory, jejichž hlavním bodem
byl poměr moci panovnické a stavovské (Ritter, Deutsche Geschichte
im Zeitalter der Gegenreformation und des dreissigjährigen Krieges.
Stuttgart 1895 II. str. 87). Na počátku vlády Rudolfovy rozpory ná
boženské odpočívaly. Obrat nastává až v letech 1599—1600. Sněmy,
jak jsme již podotkli, otiskují (IX. č. 525) dobré zdáni tajných rad
Rumpfa, Trautsona a kancléře Matyášova Unverzagta, sepsané k vy
zváni císařovu (s dat. 12. července 1599), v němž mimo jiné se radí
Rudolfovi, aby — nemaje dětí — pro zabezpečení koruny České v rodě
Habsburském dal ještě za živobytí svého zvoliti nástupce; již tehdy
(1599) proskakovaly zvěsti, že Čechové po smrti Rudolfově užijí práva
svobodné volby, ba že kurfiřt falcký pomocí některých moravských
šl. chticů uchází se o českou korunu (Stieve, Abh. der hist. Classe
der königl. bayer. Ak. der Wiss. 1880 str. 29 a 120). Jako prostředek
k udržení koruny české a tím i císařské v rodě Habsburském radí se
císaři, aby uprázdněná místa korunních úředníků obsadil katolíky. Rudolf
této rady skutečně poslechl (Stieve 31), a tehdy (v srpnu 1599) stal
se nejvyšším kancléřem Zdeněk Vojt, z Lobkovic, jenž potom v českých
záležitostech měl rozhodný hlas, poněvadž (Gindely, Rudolf II, 1.181) všechny
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své krajany převyšoval státnickými schopnostmi. Slavata (I. 40) o něm
dí, že hned od svého nastoupení v úřad se snažil pozvednout! víru
katolickou a dal podnět k obnovení mandátu proti Bratřím r. 1602.
Spisovateli předmluv k Sněmům ušla úplně úloha, kterou toto obsazení
nejvyšších úřadů hrálo po stránce politické i náboženské. A přece měl
býti jeden z prvních úkolů Sněmů, stopovati aspoň v hlavních obrysech
zápas moci panovnické a stavovské. Vydavatelé měli také přihlížet!
k jiným faktům, pokud se o nich mluví v usneseních sněmovních. Na
př. r. 1600 bylo usneseno (Sněmy X. str. 44), aby byla vydána tiskem
a zřízením zemským stvrzena kniha Jakuba Menšíka z Menštejna >0 soudě
mezním <. Jest to opět požadavek všeobecně uznávaný, že v edici má se
aspoň podotknout!, vyšla-li kniha vskutku tiskem.1) Byl by stačil pouhý
odkaz na Herm. Jirečka »Spisy právnické o českém právu v XVI. sto
letí« str. V —VI. a 147- 218, kde celý spisek je vydán. Od r. 1595
čteme v usneseních sněmovních (s vyj. r. 1598), že celá řada měst hor
nických jako »Jochmstal, Slavkov, Senfeld, Lauterpach, Přísečnice, Sonnenperk, Bastiansperk, Blatná, Hengst, Oberthal« >pro chudobu svou
téměř k spuštění přišla.« Opět by měl býti aspoň odkaz k literatuře, a
dle možnosti mělo býti i řečeno, pokud zakládá se tato zpráva na pravdě.
Úsudek o vydání desátého dílu Sněmů, z našeho referátu vyplývající,
nebude příznivý, ač jsme se při svých četných výtkách vyhýbali všem
programovým rozkladům. Co by Sněmy mohly znamenati pro české
bádání dějepisné, kdyby i v tom se stala náprava, kdyby zkrátka byly
vydávány způsobem, který by vyhovoval obvyklým nyní požadavkům
vědeckým! Poněvadž se omezují jen na jedno territorium, mohly by
českému dějepisectví býti tím spíše publikací, jakou jsou německému
Reichstagsakten — tím spíše, poněvadž si snáze mohou dovoliti roz
šíření programu (ovšem účelné). A bylo by si toho přáti tím více, že
Sněmy se blíží době, kdy české vnitřní poměry mají význam větší než
lokální.
Jul. Glucklich.

Heinrich Finke, Bilder vom Konstanzer Konzil (Neujahrsblätter der
Badischen Historischen Kommission 1903). V Heidelberku 98 str. 8°.
Badenská historická kommisse vydává vedle svých učených publi
kací k novému roku (od r. 1898 začínaje) sešity, přinášející čtení po
pulární. »Obrázky z Kostnického koncilu« jsou čtení populární v nej
lepším slova smyslu; baví i poučují plnou měrou. Spisovatel připravuje
velké dílo o koncilu; sebral o něm, částečně i vydal, mnoho pramenů
všeho druhu; na jich základě vznikly tyto perokresby. Je to 9 článků
ve dvou skupinách, z nichž je věnována první papeži Janu XXIII., hlavně
jeho útěku nebo, lépe řečeno, útěkům, když po svém útěku z Kostnice
papež, potom bývalý, sesazený pontifex, dlouho byl na cestách, na útěku,
') Výtka v Mitt. str. 2. učiněná neplatí pro české vydání, v předmluvě
k sněmu z r. 1600 str. 2 není equivalent slov >von neuem«.
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ve vězeních — dlouhý itinerář s přestávkami nedobrovolnými, až na
konec, stav se přece zase kardinálem, našel klid tam, kde dosud od
počívá, v krásném sarkofágu Donatellově, ve Florencii, v baptistériu
sv. Jana, na které si Dante v trpkém exilu vzpomíná slovy: il mio bel
San Giovanni. Finke podává více než vypsání cest a útěků Baltazara
Cossy; kreslí také jeho fysickou i morální (vlastně nemorální) osobnost.
Jan XXIII. byl muž otylý — ein feiszter Mann^ jak se oznamuje v za
tykači falckrabově, adeo gravis* jak o sobě pověděl papež sám. Jak to
vidíme na sarkofágu, je patrně idealisován, také co do věku; skutečně
Cossa, když zemřel, byl mnohem starší. Finke sám Jana XXIII. neidealisuje, jeho kniha nepřinese žádného »zachránění« tohoto papeže. Z pra
menů dosud netištěných dostáváme již tu něco napřed, výpověd arci
biskupa Milánského při výslechu svědků v Kostnici o rozmluvě, kterou
byl měl s Janem hned na počátku jeho pontifikátu při procházce v za
hradách Vatikánských. Některé výroky papeže týkající se víry zněly tak,
že pohnuly arcibiskupa k napomenutí, aby jsa papežem, byl také dobrým
křesťanem a dále tak nemluvil, maje jednou státi na posledním soudě.
»A ty věříš v z mrtvých vstání? Považoval jsem tě za rozumného
člověka, ale jsi hovado« (una bestia: ein dummers Tier, překládá Finke)
— zněla odpověď. Finke dává víru svědectví arcibiskupa Milánského.
Silný výraz (bestia) odpovídá zvyku doby. Finke pokládá také za histo
rickou známou anekdotu, kterou čteme v kronice Richentalově (máme
tu i illustraci k ní): když se vůz na cestě do Kostnice překotil, zvolal
papež leže ve sněhu: »hic iaceo in nomine diaboli!« Je to pestrý běh
života, který tu přehlížíme! Baltazar Cossa počal ne sice jako pirát, ale
snad přece jako námořník, pak studoval v Bologně, ze scholara stal se
válečníkem, z válečníka kardinálem-Iegátem a politikem (ale i tu ještě
řídil akce válečné), z kardinála papežem; a to v době, kdy měla býti
církev reformována in capite et membris! A přece to ještě nebyl z pa
pežů nejhorší; lze najiti horší před ním i po něm.
Druhá řada má nadpis »Literarisches Leben und Schaffen auf dem
Konzil«. Zde se ovšem vypravuje zvláště o humanistech, přede vším
o Poggiovi. Je zajímaly zcela jiné věci, než to všecko, co bylo programmem koncilu. Jak chladně — podotýká Finke o známém listě
Poggiově — mluví o dogmatické stránce té záležitosti! Jemu bylo lho
stejno, byl-li Jeroným kacířem čili nic, jej zajímal v Jeronýmovi člověk,
jeho statná mysl a jeho hrozná smrt . . - Najdeme tu mimo to, co
určitě naznačuje titul, ještě mnohem více, zejména podrobně propraco
vanou karakteristiku Sigmunda, při čemž se zvláště vytýká jeho při
rozený řečnický talent a jeho záliba v řečnění i cestování; také —jak
uměl nadávat i spílat. Připomínám, že Vavřinec z Březové zachoval
o tom drastický doklad ve svém vypravování o bitvě pod Vyšehradem.
Po králi přichází šašek; o něm vypravuje konec knihy. Byl to Mossen
Borra, který se Sigmundovi tak zalíbil, že si ho od jeho pána, krále
Aragonského, na několik let vypůjčil. Zachovaly se tři jeho dopisy, ve
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kterých krále Alfonsa oslovuje >milý strýčku«. V prvním z r. 1417
oznamuje nejdříve: >já a císař jsme při dobrém zdraví.« Ale pak mezi
žertem vypravuje také o vážných věcech. O králi Václavovi podotýká
(1417), že s potěšením očekávají jeho smrt, an nahromadil velké po
klady: »také něco dostanu.« Sigmund si šaška tak oblíbil, že ho nechtěl
propustit domu, i když si to přál; měl prý s ním se podívati do Čech
a do Uher. A tak musil ještě nějaký čas zůstat. Ostatek se mu vedlo
dobře. Spával v královské ložnici, měl svého holiče a svého komorníka.
V jednom jeho listě čte se nadávka — patrně prý česká. Škoda, že
Finke nepověděl, co tam stojí. Ale snad lépe, že to nepověděl! Kdy
Sigmunda opustil, nevíme. Zemřel r. 1446 v Barceloně, kde se zachoval
jeho náhrobek.
J. G,
J. J. Herzog — A. Hauck, Real-Encyklopaedie für protestan
tische Theologie und Kirche. 3. vyd. IV. —X. (Christian — Konstantin),
Leipzig (Hinrichs) 1898—1901.
Od té doby, co v tomto časopise naposled bylo referováno o novém
(třetím) vydání znamenité této pomůcky při studiu náboženských dějin
(srv. ČČH. IV. 335 n.), k druhému a třetímu svazku, tenkrát posuzo
vaným, přibylo 7 svazků dalších. Loni vydaným svazkem desátým vydání
dospělo již polovice písmene
takže v dohledné době lze očekávati
ukončení celého podniku. Při množství materiálu v těchto svazcích
shrnutého jest přirozeno, že toto oznámení nemůže si všímati všeho, co
v nich pozoruhodného, nýbrž musí se spokojiti věcmi nám nejbližšími.
A rozumí se tedy samo sebou, že český čtenář, a zvláště český historik
najde mezi hesly těchto dílů mnohem větší počet těch, jež by ho nejen
zajímati mohla, ale jichž často bude nucen užívati. Právě při posuzování
děl podobného rázu ukazuje se obtížné a výhodné zároveň postavení
českého historika, který si musí, chce-li vývoj českých dějin pochopiti,
všímati také zjevů, jež s vlastními dějinami českými téměř nic nemají
společného, a jež přece k pochopení dějin českých nutno znáti . . . Jenom
z důvodů, aby oznámení nevzrostlo příliš přes přiměřené meze, omezuji
se především na vytčení čistě českých hesel. Jsou mezi nimi ovšem právě
ta česká jména, která v oborech Realencyklopaedií zastoupených nenáleží
toliko českým, nýbrž také všeobecným dějinám.
Na začátek křesťanských dějin českých uvádí nás heslo Qjírillus
und Methodius (sv. IV.). Jest to jeden článků, při nichž nedostatek
v Realencyklopaedií častěji patrný — neznalost novějšího bádání českého
a vůbec slovanského — stává se závažnou vadou. Autor článku Bonwetsch
spokojuje se udáním (ne vždy bezchybným i v orthografii jmen) toho,
čeho se dověděl v německých přehledech literatury, hlavně Jagičem
v Arch. Slav. Phil. uveřejňovaných. Tím se však stalo, že i velmi důle
žité práce (mezi nimi i Jagičovy), rusky i česky psané, v literatuře při
článku udané nejsou uvedeny, a že tudy i tó, co se o otázce pramenů
vypravuje, třeba jevilo snahu po úplnosti a přesnosti, není ani úplné
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ani ve všem správné. Ostatně bylo by lze také vytýkati, že ani všecky
důležitější novější práce německé nejsou uvedeny. Přirozeně pak i do
líčení vlastního, zvláště činnosti Methodiovy vloudily se některé detaily,
s nimiž nelze souhlasiti. — Z dob následujících zemí našich (a také jen
mimochodem) dotýká se článek Gfii&selung und Geisslerbruderschaften
(VI.). Herrmann Haupt> autor tohoto článku, znám jest jako vynikající
badatel o středověkém sektářství, a jeho souhrn vlastního i cizího bádání
o flagellantech (užívám úmyslně toho slova místo ohavného »mrskáči«)
při vší poměrné stručnosti vyniká všemi dobrými vlastnostmi instruktiv
ních článků jeho, již jindy po zásluze uznávanými. Ovšem, v rámci
celkového tohoto přehledu objevení flagellantů u nás se téměř ztrácí —
a také nebylo než episodou celkem bezvýznamnou —, nicméně již tím,
že se o tom zmínka činí, dostává se českému bádání nepřímo pokynu,
že by na tyto věci nemělo zapomínati. A je těch věcí více, o nichž od
dob Hôflerových u nás téměř vůbec se neví, a jež přece při nejmenším
jsou zajímavé. Středověká mystika, jež ve hnutí flagellantském dosáhla tak
bizarrní formy, právě tímto hnutím aspoň povrchně (nebyl-li styk aspoň
v jedné věci hlubší, třeba teprve vyšetřiti) dotýká se zemí našich. O tom
se ví, poněvadž domácí prameny o tom se zmiňují (třeba jejich výklad
nebýval ani tu vždy úplný). Na některé jiné věci upozornil nověji také
Burdach. Ale kdo ku př. dnes ještě u nás vzpomene, že také M. Eckart
(sv. V. Deutsch) aspoň zevně jest spojen s Čechami, že se známou mystickou
visionářkou Kristinou Ebnerovou (sv. V. Philip Strauch^ jež příznivě
uvítala již jeho nastoupení, Karel IV. také osobně se setkal, že proslulý
původce bratrstva společného života Geert Groot (sv. VIL L. Schultze)
podle všeho také v Praze pobyl, a sice, což zajímavo, asi v době nej
horlivější činnosti Milíčovy? Ovšem nechci tím tvrditi, že z těchto styků
mohlo by se souditi o nějakém přímém vlivu těchto osob na duševní
život u nás (nebo naopak). Ale jsou to jistě věci zajímavé a při
pozorování současného hnutí reformního, jehož svéráznou část tvoří právě
hnutí husitské (a již předhusitské), ne bez důležitosti, tak že jistě nezasluhuíí úplného zapomenutí. Kdo by se těmito zjevy blíže obírati chtěl,
najde ve zmíněných článcích vítanou pomůcku již v přehledném sestavení
literatury (ač i zde tu a tam najdeme mezery). — Sporů mezi Václavem
a Janem z Jenštejna či lépe nové fase sporu mezi církví a státem
v českých dějinách, která pomáhala osvěžovati husitství již již klíčící,
dotýká se heslo Johannes von Nepomuk (IX.), jehož napsání po G. Lechlerovi ujal se známý badatel v oboru protestantských dějin v Rakousku
G. Loesche. Tím se také vysvětluje, že v článku tomto české bádání
respektováno jest měrou náležitou (některé menší, třeba rušící vady,
ku př. udání o Balbínovi, omyl v roce smrti J. z P. a j., opraví si čtenář
sám), a stopy jeho užití ve prospěch práce leckde se objevují. Spisovateli
ovšem neběželo o vylíčení celého pozadí církevně politického boje,
jehož obětí Jan z Pomuka se stal (a jest toho jen litovati, poněvadž
hesla, při nichž by bylo místo ke zmínce o tom, ku př. Jan z Jenštejna,
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v Realencyklopaedii vůbec chybějí); pokouší se jen vylíčiti vznik le
gendy svatojanské, shrnuje tu výsledky moderního bádání, ač ne vždy
klidně.
Sotva kdo o tom bude pochybovati, že nejenom zdrželivost kurie
v zakročení proti králi Václavovi byla následkem nutné opatrnosti za
daných politických poměrů v době schismatu, nýbrž že také vůbec po
dobné vystupování proti kněžím se strany moci světské bylo právě možné
jenom v době schismatu, že i v něm jeví se následek nových myšlenek,
které — schismatem zrozeny a vzkříšeny — nyní ozývaly a rozvíjely se
mnohostranněji, než na tomto místě možno i jen naznačiti. Jedním z pro
středků. jimiž nové myšlenky se uplatňovaly, jest současná publicistika,
zajímavá svým vývojem, který, nejsa původně vlastně ani antiklerikální
(nýbrž jenom proti pokleslým mravům obrácen), vlivem schismatu stává
se antiklerikálním a přirozeným během může se státi až i proticírkevním,
a důležitá i pro pochopení husitství, které jest článkem téhož vývoje,
třebas potom (a zase týmž přirozeným během) jinam se uchyluje. Jmenuji
jen namátkou několik jmen, s nimiž se v přítomných svazcích setkáváme,
jako jsou Heinrich von Langenstein (VII. Besz\ přeceňovaný, ale hojně
čiený a také u nás jako jinde rukopisně četně zastoupený (škoda, že také
Jindřichovi z Oyty, tak málo známému a přece ne bezvýznamnému muži,
nevykázáno zvláštní heslo), nebo Gerson (VI. Bess), pro nás i svým určitě
vysloveným stanoviskem proti Husovi zajímavý, Dietrich von Nieheim
(IV. Tschackerr) a j., jichž činnost právě jenom v době schismatu je
možná, ano jí podmíněna (škoda, že článek Hauckův o Klementovi VII.
ve IV. dílu nutno označiti — třebas byl Klement více méně nástrojem
plánů cizích — za nevyhovující). A jistě právem upozorňuje Loserth
ve článku Mathias von Janow (VIII.) na vliv schismatu při vývoji názorů
Matějových. Loserth přejal tuto práci po zvěčnělém Lechlerovi, jsa k tomu
jaksi předurčen tím, že ve starších pracech s Matějem z Janova již se
setkal. Proti jeho starším pracem (zejména Hus u. Wyclif) práce tato
však, ačkoli leckde zdrželivější, jeví téměř krok zpět. Aspoň dříve Loserth
věděl (třeba jí chybně rozuměl) o kombinaci Tomkově, že Matěj byl
farářem ve Veliké vsi, kdežto nyní se již o tom nezmiňuje. A přece
tato okolnost není nedůležitá také pro poznání toho, jak znenáhla teprve
hnutí směřující k husitství při všem opravdovém svém úsilí vymaňovalo
se z područí protizákonných zvyklostí současných, jež tak daleko staly
se zvyklostmi, že se již ani nezdály protizákonnými. Zdařilejší jest část
o zásadách (a snad by se mohlo říci i o učení) Matěje z Janova, ovšem
pokud lze dnes o tomto předmětě stručně mluviti. V literatuře vedle
Tomka pohřešíme také zmínku o Bohringrovi, jehož práce při všech
svých vadách a přes svůj populární ráz v chudé literatuře o Matějovi
přece má své místo. Také úryvky z Matěje porůznu vydané bylo by lze
uvésti četnější, než Loserth uvádí. Vůbec pohřešíme v tomto článku
vlastnost pro Losertha i v nepatrných pracech- karakteristickou, že nad
hazuje nová themata, i když se mýlí. Zde nevidíme nic podobného,
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právě naopak, četných otázek, které se každému, kdo o Matěje z Janova
zavadí, musí vynořiti, si nevšímá.
Méně uspokojí téhož autora článek Huss, Hierooymus von Prag,
die Hussiten (VIII.). V titule poslední část jest vlastně nejméně
oprávněna, lví podíl článku (dost objemného, ale vzhledem k titulu
přece jen nepoměrně stručného) připadl Husovi. Co hned v úvodu pře
kvapí, jest téměř úplná neznalost novější české literární produkce (ostatně
literární udání vůbec nejsou bez mezer). To se sice na autorovi dosti
vymstilo, nicméně není to přece ani jedinou, ani největší vadou článku.
Vyžadovalo by příliš mnoho času i místa, kdybych měl všecky jednotlivosti,
kde se nesrovnávám, vytýkati. Nechci ani obírati se větou: »daran ist
kein Zweifel: von Hass gegen die Deutschen kann er [Hus] nicht freigesprcchen werden«, s níž setkáváme se velmi často . . . Chci se jenom
omeziti na základní chybu Loserthova článku. Loserthovi přísluší skutečná
zásluha, že určitěji objasnil poměr Husův k Wyclifovi, o němž dříve
byly představy jen mlhavé, třeba se vždycky uznávala jistá závislost
Husova na Wyclifovi. Třeba právě tato část práce Loserthovy nebyla
ve všem definitivní, třeba Loserth viděl závislost i tam, kde jí není, a
zastíral samostatnost Husovu, jež i při tomto poměru k Wyclifovi se
objevuje, tolik přece práce Loserthova dokázala, že Hus celé partie
z Wyclifa přejímal. Ale Loserth byl výsledky své práce tak opojen, že
ztratil měřítko pro posouzení jejího významu, a že v pracích, které
potom následovaly, jde ještě dále. V tomto článku jeví se téměř pří
vržencem nemožného mínění, že lze celou činnost Husovu vyložiti pouhým
napodobením Wyclifa, hlásá bezmála názor, že celá řada okolností, v nichž
Hus se octnul, nebyla přivedena železnou logikou dějinného vývoje,
nýbrž že je způsobil Hus sám, a to jenom proto, že něco podobného
dělal dříve Wyclif. Historika toto stanovisko svojí nehistoričností až
zaráží. Třeba Wyclifovi ve vývoji Husově připadl význam největší, nesmí
přece vše, co mezi nimi jest podobného, býti vyvozováno jenom z vlivu
Wyclifova, a vždy nutno si klásti také otázku, proč Wyclif nabyl
takového vlivu na Husa. Jsem přesvědčen, že nejsprávněji (a středověku
nejpřiměřeněji) lze tento poměr určití větou: Hus vyjadřoval často
slovy Wyclifovými myšlenky své. Vliv Wyclifův proto byl tou měrou
možný, poněvadž české hnutí předhusitské již k týmž cílům směřovalo,
poněvadž Hus u Wyclifa našel přesně vyjádřeno, k čemu instinktivně
chýlila se duševní nálada v Čechách, jak nejzřetelněji svědčí Matěj
z Janova. A nesmí proto vše (ku př. cenění bible, činnost kazatelská
a m. j.) vyvozovati se jen z vlivu Wyclifova. neboť to vše vyskytuje
se u nás již dávno před poznáním Wyclifa. Nelze tedy říci: »Dass er
(Hus) mit den sogenannten Vorläufern der huss. Bewegung, einem
Konrád von Waldhausen, Milicz von Kremsier, Janow u. a. gichts zji thun
^ajbe,. darf ais ausgemacht gelten.« Pravý opak je správný. Činnost
Husova s činností těchto jeho předchůdců (nehledě ani k tomu, že věc
musí, zvláště při Matějovi z Janova, teprve býti zkoumána) jest nerozlučně

Literatura.

217

spojena organicky, souvisí s ní a bude s ní nerozlučné spiata, i kdyby
se podařilo dokázati, že Hus snad ani jmen jejich neznal... Vedle této
základní vady jsou ovšem četné jiné v detailech, jichž zde nelze si všímati.
Jakýmsi doplňkem článku tohoto jest stručná zmínka o učení Husově (zvláště
o církvi) v hesle »Kirche« (X. Kästlin), kdežto článek Kommunismus
jen letmou frasí dotýká se táborských prvků kommunistických.
Třetí z článků, jichž zpracování Loserth po Lechlerovi přijal, jest
Jakob von Mies (VIII.). Z literatury neuvedeno zde nic, životopisné zprávy
sledují se (neúplně) téměř jen do r. 1414, o spisech Jakoubkových a jich
vydání dovídáme se velmi málo. Také poměru Jakoubkova k Matějovi z Ja
nova, o němž již Palacký se hypotheticky zmiňuje a pro který nyní Truhlář
přinesl vítaná upozornění, úplné pominuto. Loserthovi běželo patrně jen
o to, ukázati Jakoubka jako původce přijímání pod obojí, ale o vzniku
této novoty, o jejím poměru k starším podobným otázkám u nás, o pří
padných cizích vlivech není tu zase dostatečného poučení. Také článek
»Kinderkommunion« (X. Rietschel) neuznává za dobré zmíniti se o tom,
že v Čechách tato někdejší zvyklost obnovena. —
Koncil Kostnický má vedle české episody Husovy také episodu
polskou, jejímž původcem je dominikán Jan Falkenberg. O něm (ve sv. V.)
jedná známý badatel o dějinách koncilu Kostnického Bess (jemuž také
připadl ve sv. IX. stručný životopis Jana XXIII.), článkem stručným,
ale obsažným, v němž se ovšem mohl opírati o své starší studie (srv
ČČH. V., 29). Známý vydavatel pramenů koncilu Kostnického i jiných
Herrmann v. d. Hardt oceněn (sv. VII.) článkem Tschackertovým.
Tschackert také podjal se úkolu zmíniti se stručně o významu muže,
jemuž v roce vydání VIII. dílu RE dostalo se obšírné monografie polské.
Jest to zajímavý a plodný autor Jacobus de Paradiso, Jakob v. Jůterbogk,
podle udání Tschackertova rodinným jménem Benedykt Stolzenhagen.
Tschackert ovšem práce Fijalkowy (sr. o ní referát Bidlův ČČH. VII.
375) znáti nemohl, význam Jakubův vystihl však v úsečné formě svého
článku, jak se zdá, správně. Jakub uvádí nás již v ovzduší koncilu Basi
lejského; s ním souvisí episodní koncil ve Ferraře — Florencii, o němž
krátce zmiňuje se Tschackert (sv. VI.), také autor biografií papeže Felixa V. a Eugena IV. (sv. V.j.
Nás ovšem na koncilu Basilejském nejvíce zajímá episoda česká,
významnější a hlučnější než Husova v Kostnici. Tomu, jenž ji inscenoval,
Julianovi Cesarinimu, Tschackert (v díle IX.) věnuje zmínku až příliš
úsečnou a také v mluvnějším jinak článku A. Schmidově Nicolas Cusanus
(sv. IV.) účastenství kardinála Cusy v jednání s Čechy odbyto příliš
všeobecnou poznámkou, aby významu jednání mohla odpovídati, třebas
sám nijak nechci ho přeceňovati. Také v článku Gregor von Heimburg
(VIL) Tschackert až příliš episodicky zmiňuje se o poměru Řehořově
ke králi Jiřímu; v literatuře nejsou jmenovány novější práce (srv. o nich
ČČH. V. 33), ač jest možno, že příslušný - sešit VII. dílu vydán byl
dříve, než jí mohlo býti užito.
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V době, do níž padá život těchto mužů, při všem odporu proti
českým kacířům lze přece již mluviti o husitské propagandě v Německu.
Upozornil jsem již dříve v tomto časopise (V. 32) na Hauptův článek
o Draendorfovi, který nověji doplněn ohlášeným tam již vydáním akt
processu Draendorfova (srv. ČČH. VI. 393).
Bratrské Jednoty všímá si R. Wolkan v článku Kirchenlied der
böhm. Brüder (sv. X.). Článek v lecčems jeví pokrok proti starší stejno
jmenné práci autorově, v něčem tvrzení jeho opraveno snad podle upo
zornění J. Truhlářova (ČČM. 1891 str. 527), jehož vývody zdají se mi
přesvědčivými někde i tam, kde Wolkan proti nim trvá na svém starším
mínění, nemoha ovšem v tomto článku důvodů, proč tak činí, podrobněji
udávati.
Do doby reformační padá činnost plodného spisovatele, který pro
nás má význam ne svými polemikami theologickými, nýbrž svojí prací
o dějinách Husitů. Jest to Cochlaeus, o němž ve IV. sv. jedná autor
v dějinách reformačních znamenitě orientovaný, Kolde. Svazek IV. vyšel
téhož roku (1898), kdy vydána byla objemná a při všech naivnostech
celkem dobrá monografie Spahnova (srv. o ní můj článek v ČČH. V.
19), jejíž autor nedávno tak pobouřil vědecký svět německý. Práce
Spahnova jest tím, čeho ve svém článku o Cochlaeovi pohřešuje ještě
Kolde (jenž jí znáti nemohl) — úplnou biografií Cochlaeovou, a článek
Koldův ovšem v detailech nemůže s ní býti srovnáván; svědčí však
o znamenitém ovládání látky (Kolde již dříve Cochlaeem se zabýval)
a vyniká obratným shrnutím důležitých podrobností v instruktivní přehled.
Ovšem Historiae Hussitarum jen zběžně jest zde dotčeno a není možno,
aby článek přinášel odpověď k otázce pro nás nejdůležitější (jíž ostatně,
z důvodů podobných, ani Spahn nepřináší). Nás arci právě toto dílo
při Cochlaeovi zajímá nejvíce, více než podrobnost, že Cochlaeus byl
také kanovníkem Vratislavským. Za to jiný kněz Vratislavský, současník
Cochlaeův, ale z protivného tábora, poutá naši pozornost; jest to Johann
Hess, reformátor Vratislavě, o němž v VIL svazku jedná vynikající od
borník na poli lutherské reformace, Köstlin^ v obšírném, poučném článku.
Zajímá nás v něm již to, že Hess byl vychovatelem syna knížete Karla
Minsterberského, důležitější jsou (ač ovšem již dříve známy) styky
č. bratří s ním r. 1540; zvláště pěkně však vylíčen Hessův význam pro
nenáhlé vítězství protestantismu ve Vratislavi. Ale již dávno před tím,
než hlavní město slezské jí získáno, reformace našla si přístup do zemí
českých (o jednotlivých reformátorech, s nimiž čeští utrakvisté i bratří
mívali styky, a jejichž hesla v těchto svazcích se vyskytují, nemohu se
zde zmiňovati), ano některým sektám právě země české poskytovaly
útulku před nesnášenlivostí katolickou i protestantskou; tak Morava stala
se zaslíbenou zemí Novokřtěnců, o jejichž organisaci pracoval tu se
zdarem jeden z nejvýznačnějších mužů této sekty Balthasar Hubmaier.
Výsledek nového bádání o něm (srv. také ČČH. III.) shrnul Hegler
(díl VIII). Z protivníků Hubmaierových nejvíce svým pozdějším vysokým
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postavením i značným vlivem proslul Johannes Faber von Leutkirch,
pozdější biskup Vídeňský, přes svou minulost protestantství blízkou po
zději protivník reformace, autor několika polemických spisů proti Lutherovi a j„ pro nás zajímavý také svými styky s Cechy (častější pobyt
s dvorem královým v Praze, kde měl i dům, polemika proti utrakvismu).
Ale právě tyto styky ve článku, který po Wagenmannovi zpracoval
Egli (sv. V.), se téměř ztrácejí. V dějinách vlastní katolické reformace
ovšem význam Fabrův daleko zůstává za neobyčejně důležitým místem,
které zaujímá Stanislav Hosius, jehož činnost v zevrubném článku, opře
ném o důkladnou znalost literatury, vyličuje Benrath (sv. VIII.).
Je známo, že pojmy katolická reformace a protireformace (užívám
tohoto nesprávného slova, poněvadž jiného vhodného není, leda bychom
chtěli užiti slova rekatolisace nebo restaurace katolictví) se nekryjí.
V některých předních bojovnících katolicismu (zvláště v 16. stol.) ovšem
splývají v jedno, běží jim o zvýšení moci katolicismu, ale také o jeho
vlastní prohloubení a očištění, ale v dobách, kdy můžeme mluviti o proti
reformaci, běží skutečně již jenom o vypuzení jiných konfessí, a ne
o prohloubení katolicismu. Touto dobou zabývá se Walther Goctz
v článku Ferdinand II. und die Gegenreformation in Oesterreich (VI.),
v článku, jemuž mnoho chybí, aby mohl býti nazván uspokojivým.
Vlastnímu thematu předeslán úvod o vývoji poměrů od dob Ferdinanda L,
příliš stručný, aby mohl nahraditi zvláštní heslo o tom, a vzhledem
k článku příliš obšírný. Větší pozornost věnována, ač také ne vždy
správně, činnosti Ferdinandově ve Štýrsku a zemích rakouských — snad
lze v tom viděti také vliv neúplné literatury, jíž autor užil — proti
reformace v Čechách odbyta až příliš stručně, a také sem vloudily se
některé výroky, jež nesvědčí o náležité jistotě autorově na této půdě.
Částečným doplňkem byl by se mohl státi článek Gustav Adolf (v VII. sv.),
zvláště když jeho autor neomezuje se (jak se někdy v RE. stává) na
čistě osobní historii tohoto krále švédského, nýbrž všímá si hlubšího
pozadí a zachází někdy do detailů v rámci RE. snad ne nutných. Ale
právě této stránce — a je to ovšem pochopitelno — není věnována
pozornost, třeba význam Gustava Adolfa a jeho politiky i také jeho vá
lečných úspěchů líčil se s vynikajícím rozhledem i úzkostlivou svědomitostí,
což ovšem nemůže překvapiti, povím-li, že autorem článku je Max Lenz,
— Článek Comenius (ve IV. sv.), jehož autorem jest P. Kleinert^ na
první pohled překvapí svou stručností, nepodává také úplného obrazu
činnosti Komenského; patrně to, co chybí, mají nahraditi odkazy na
seznamy prací v knihách citovaných obsažené a na přehledy literární,
zvláště v Monatshefte der Comenius-Gesellschaft. Prostřednictvím podob
ných pomůcek patrně autor zná také některé výsledky novějšího bádání
českého, ač výslovně spisy české nejsou citovány. Článek vřele psaný
zachycuje — pokud ve formě článku, až příliš stručné, lze — dosti
obratně význam Komenského i v literatuře, i- v theologii, i ve filosofii a
paedagogice. Upozorňuji zvláště na ocenění theologických polemik Ko
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menského, jež ovšem pro publikaci rázu RE mají největší význam. Týž
autor vypisuje také v díle VIII. pod heslem Jablonski život tohoto
slavného vnuka Komenského, který zaujímal vlivuplné místo na dvoře
pruském, a jemuž — což Kleinert dosti důrazně uvádí — v neposlední
řadě náleží zásluha při zřizování Berlínské Akademie (srv. o tom prácí
Kvačalovu v ČČH. VIL). A rovněž z péra Kleinertova vyplynul životopis
Mik. Drabíka (ve sv. V.), kde autor mohl se opírati zvláště o starší
práci svou. Třeba se vším (zvláště o účastenství Komenského) nechtěl
bych doslovně souhlasiti, v celku myslím, že v oceňování Drabíka uho
zeno na tón správnější (poněvadž době odpovídající), než u nás často
bývá zvykem. V oněch revelacích, jež vždy možno pokládati za upřímné,
vyjádřeno jest celé nevýslovné zoufalství české emigrace po tolikerém
zklamání, tím větší, poněvadž nedovedlo jí vžiti víru v oprávněnost jejích
bojů a snah, dojímající svou nesmiřitelnou a proto upřímnou nenávistí
zvláště v době, kdy upřímnosti bylo tak málo, kdy vlastně upřímná
byla jen vzájemná nenávist těch, kteří měli býti za jedno. A mnohdy
i také tato nenávist, i když byla opravdová, neplynula jen z čistých
motivů skutečného přesvědčení, nýbrž dávala se také koupiti, jako na
prodej bylo vše v této hrozné době, která má mnoho slavných mužů,
ale málo velikých lidí. Typickým zástupcem hnusného a bezohledně
výdělkářského kupčení s nejsvětějšími city i povinnostmi k celku je
Matthias Hoě z Hoěneggu, v letech 1611 — 1613 lutherský kněz v Praze,
později vlivuplný kazatel a rádce kurfirsta saského, vášnivý protivník
kalvinismu a nemenší odpůrce katolictví, k němuž však nebyl nesmi
řitelný, když dovedlo jeho nepřízeň proti kalvinistům podněcovat! zla
tými ostny, největší škůdce věci české emigrace a protestantismu vůbec,
jehož zhoubné působení spravedlivé oceňuje Dibellius (ve sv. VIII.).
Poslední ze svazků dosud vydaných (IX.) přináší obšírnější studii
o Josefovi II. z péra Karla Müllera, studii, která v přehledný celek
shrnuje činnost Josefovu na poli církevně politickém. Psána jest se sta
noviska protestantského a německého, ale (nehledě k některým menším
nedopatřením) podává názorný obraz snah Josefových, a bylo by si přáti,
aby se jí dostalo hojného povšimnutí.
V. K

Alex. Brückner, Literatura religijna w Polsce šredniowiecznej. L
V Krakově 1902. str. 8°.
Al Brückner vydal nedávno v Bibliotéce dziei chrzešcijanskich
(seš. 18) řadu článků a statí uveřejňovaných během posledních desíti
let v rozličných vědeckých časopisech, jako v Bibliotéce Warszawske\
Pracích Filologicznych^ a Rozpravách akademie Krakovské pod jednot
ným názvem Literatura religijna w Polsce šredniowiecznej L Kniha,
která takto vznikla, není pouhým přetiskem statí již uveřejněných,
nýbrž opraveným a doplněným jejich vydáním. Účelem jejím jest, uvésti
širší kruhy polského čtenářstva v počátky literatury polské. Jest tu
mnohem šíře a důkladněji pověděno a odůvodněno, co stručně obsahují
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příslušné části německého souborného spisu Briicknerova. Počátky tyto
jsou v těsném spojení s církevním a náboženským životem tehdejšího
Polska, právě tak jako na mnoze i jinde to vidíme. Odkrývati, objevo
vat! počátky ty není práce snadná, ježto badatel musí se probrati
spoustou málocenného materiálu homogenní středověké církevní litera
tury latinské, aby našel zrnko, klíčící símě domorodého projevu života
duševního. Práci únavnou a přece nikoliv nevděčnou poskytuje studium
středověkých kázání, vzniklých na půdě domácí. Odtud možno sebrati
jistý materiál jazykový — v glossách, zajímavých tím, že »stále se
opakují výrazy přijaté, nebo ukuté z češtiny«. Brückner uvádí jakési
repertorium polských kazatelů středověkých, v němž důležité místo za
ujímaly sbírky autorů českých nebo v Čechách žijících, které s sebou
přinášeli Poláci ze svých studií pražských. Byly to vedle postihy Waldhauserovy postilla Milíčova, kázání Štěknova a obzvláště pak mnicha
Jeronýma Pražského. Tomuto (vedle jiných kazatelů polských) věnuje
Brückner značnou pozornost. Podává celý jeho životopis — jest to do
jisté míry přepracovaný jeho článek z Bibliotéky Warszawské r. 1892
s ohledem na práci o témže předmětu v Časop. Česk. Mus. 1895.
Něco se z této akceptuje, ale přes mnohé věci přechází se tím způsobem,
že spisovatel nechává mluviti prameny v plném jejich znění.
Co do obsahu kázání středověkých Brückner obírá se jimi přede
vším jako pramenem pro dějiny zvyků lidu polského, pro zbytky po
hanské mythologie a lidové povídky, anekdoty, pořekadla — zkrátka
jakožto materiálem a pramenem folkloristickým. Nalezneme tu mnoho
trefných a zajímavých poznámek, namířených proti přeceňování podob
ného materiálu; na př. jsou tu zajímavé příklady uvedeny, jak křesťanství
samo bylo příčinou rozličných starých lidových pověr, pokládaných za
zbytky staroslovanského pohanství. >Z kázání právě lid nejednou čerpal
jména i pro démonické postavy své obrazotvornosti« — týká se to
především Mamuny a Šmolky, zlých to duchů, ženské podoby. Smolka
není nic jiného nežli Asmodeus (ďábel, duch zhýralosti)! Kázání středo
věká zaujímají důležité místo ve studiu putování rozličných povídek,
které nevysvětlitelně jinak na několika různých vzdálených místech se
vyskytují.
Jiná věc, která nás ve spise Brúcknerově zajímá, jest otázka če
ských vlivů na polskou církevní literaturu středověkou. Spisovatel v té
příčině zjednal sobě značné zásluhy již jinými spisy svými (na př. Ciwilizacya i j^zyk — srvn. Č. Č. H. VII. 469), kde novými doklady věc
tuto osvětlil a znovu potvrdil. I v přítomném spise nalezneme v tomto
ohledu leccos nového. Jsou to vedle náležitě vytknutých (již v Pracach
Filologicznych III.—V.) vlivů husitských, kterými některé sbírky kázání
se vyznačují, především vlivy české v církevní poesii, zvláště v písních.
Brückner uvádí dosti četné a zajímavé příklady toho, jak polské písně
vznikaly pod vlivem písní českých. V jednom vsak případě, kde dosud
téměř jednohlasně byl přiznáván rozhodný vliv český, Brückner jej poč. č. H. ix.
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pírá, t. v proslulé starodávné polské písni ^a^tad^ica^ .připisované
kdysi sv. Vojtěchu (srvn. Ô Č. H. VIL 503). Otázce této věnována
jest skoro celá V. kapitola, vynikající množstvím nových názorů velmi
pravděpodobných a přece nedosti na pramenech založených. Týká se
to zejména otázky, jak a kde vznikla Bogurodzica. Brückner dovozuje,
že v okolí a družině sv. Kingy (Kunhuty), rodem kněžny uherské a
manželky Boleslava Stydlivého, která přiměvši jej po sňatku, aby žili
v úplné čistotě, trávila svůj život v klášteře Sandeckérn (f 1292). Dle
toho byla by vznikla Bogurodzica koncem století 13. Cechismy >slawiena« a >zwolena< pokládá Brückner za úplně správné formy polské
stol. 13. Skladatelem Bogurodzicy nebyl Čech, ačkoliv Kinga měla Čecha,
Petra Odrance za zpovědníka. Avšak otázka českého vlivu na Bogurodzicu není jednoduchá a jest v těsné souvislosti s historií a vývojem
této písně Český vliv popírá Brückner úplně pouze pro první 2 strofy
její, které pokládá za původní, a srovnává vznik jejich se vznikem české
písně Hospodine^ pomiluj ny. Jako tato, tak i Bogurodzica vznikla vlastně
z Kyrie eleison^ z onoho Krleš, které obecný lid, laikové vůbec zpívali
jako neustálý refrain na to, co kněz se modlil a zpíval, nebo byl to
výraz pobožnosti nebo i radosti při slavnostní příležitosti. Jako v Praze
při příjezdu Dětmarově (973) zpíval lid Krleš, tak i r. 1248 vojsko
polské srazivší se s Danielem Haličským a jeho bratrem Vasilkem.
První dvě strofy Bogurodzicy, nejstarší, jsou prosty vlivu českého,
za to pozdější přídavky (tak zvaná >píseň velkonoční«, která snad jen
o půl roku je mladší) z věku 14. »pocházejí od autora jiného, znajícího
české písně kostelní a beroucího z nich pobídku k obohacení písně
polské, čerpajícího z nich obraty i motivy«. Předlohou byla tu česká
píseň Buoh náš všemohúci.
7. Bidlo.

Ch. Seignobos: La méthode historique appliquéc aux Sciences
sociales. Paris. Felix Alcan 1901. str. 322.
Před 4 lety vydal Seignobos spolu s Langloisem »Úvod do studia
historického«. O něm přinesl Č. Č. H. (roč. 1899 str. 255 — 7) referát
J. Pekaře, v němž vyloženy Seignobosovy názory na methodu historickou.
První část přítomné knihy (str. 1—155) »methoda historická užitá na
vědy sociální« obírá se předmětem podobným jako Úvod, naproti tomu
druhá část (155—315) »methoda historická a historie sociální« je skoro
celá nová.
Ale hned v úvodní kapitole první knihy vyslovuje Seignobos jednu
ze svých základních myšlének: methoda historická jest nezbytná i pro
vědy sociální, neboť většina materiálu věd sociálních nejsou přímá po
zorování, nýbrž jsou to jen dokumenty, z nichž možno těžiti jedině
methodou historickou. Vědy sociální dělí Seignobos ve tři části a) vědy
statistické s demografií, h) vědy o životě ekonomickém, ď) dějiny nauk
a pokusů ekonomických. V kapitole VIII. dokazuje druhou svou velmi
důležitou thesi: každý jev sociální má svůj karakter podstatně subjektivní,
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který teprve jej činí faktem sociálním. Ovšem mají fakta sociální svoii
stránku materiální, jedinou, kterou možno pozorovat! objektivně^ ale o sobě
jí nemůžeme zužitkovat!. Statistika předmětů, zboží, zvířat stává se faktem
sociálním teprve tehdy, když k ní připojíme představu přisvojování vlast
nictví, t. j. fa ktsubjektivní (statistika zboží, jež náleží určitému člověku).
Je-li tomu tak, nemáme práva, vymýtiti tento subjektivní fakt z kon
strukce věd sociálních. Z toho vyplývá, že ve vědách nelze užiti methody
mathematické (Quételet, Bourdeau, Ľ histoireet leshistoriens, str. 127), ani
biologické (Herbart Spencer, který prý sestrojil jen »systém metafor«).
Konečně nesprávný je pokus s methodou smíšenou, psychologickou vý
chodiskem, logickou v konstrukci (politická ekonomie první poloviny
XIX. století, t. zv. orthodoxní). Při faktech ekonomických je tento sub
jektivní element méně patrný, ale i ony jsou jen myšlenky lidí ve vztahu
k předmětům. Pouhá doprava předmětu není sociálně srozumitelná: jest
to prodej, darování, krádež, loupež ? Abychom odpověděli, musíme znáti
motiv — fakt subjektivně-psychologický.
Není pochyby, že historie sociální jest dosud málo pokročilá; spi
sovatel probírá všechna její odvětví a vykládá příčiny tohoto zjevu. Při
tom zmiňuje se o nejdůležitějšich spisech (Inama-Sternegg, Cunnigham,
Beloch, Handwörterbuch der Staatswissenschaften), stručně je karakterisuje a oceňuje. S výkladem, proč je historie sociální tak pozadu, sou
visí, co nám spisovatel v kap. XIV. vykládá o nesnázích, s kterými po
tkáváme se při ní. Obraz společnosti v určitém okamžiku nemůžeme
nakreslit! pouhým vypsáním zvyků (usages), takový obraz vyžaduje
vždy údajů o počtu, repartici, hustotě, rozměrech, t. j. poznání kvantita
tivního. Ale fakta psychologická (jazyk, právo, motivy, myšlenky) tvoří
skoro celou jednu kategorii dějin, dějiny obyčejů intellektuálních (coutumes
intellectuelles) a největší část dvou druhých kategorií, dějiny řádů soci
álních a politických. O všech těchto faktech můžeme míti poznání jen
kvalitativní, t. j. můžeme vymeziti povahu těchto představ, ale ne
množství. Nikomu nepřipadlo nikdy ani se ptáti: kolikrát měl člověk
nějakou myšlenku? Proto je dle Seignobosa nesprávný pokus Bourdeauův,
užiti na tyto jevy statistiky.
První práce i ve vědách sociálních záleží ve vymezení faktu, potom
se jedná o jejich seskupení. Z logických i věcných důvodů pokládá spiso
vatel za nutné, dříve pokusiti se o vymezení toho, co je sociální sku
pina. Co tu spisovatel vykládá, má veliký význam pro jeho názory
sociologické. Dokonalá znalost sociálního faktu totiž dle Seignobosa
nutně vyžaduje, abychom znali skupinu lidí, ve které se sociální zjevy
dějí. Ve fysice, v chemii můžeme operovati se zjevy, jež se staly abstrak
cemi, ale v těchto vědách máme právo nedbati reálních objektů, na
nichž se dějí, poněvadž je tu jeden veliký rozdíl: v oněch přírodních
vědách můžeme je isolovati experimentem a přesně definovati vlastnosti,
s kterými se zabýváme. Jinými slovy: pokusy konstruovat vedle ab
straktních věd přírodních abstraktní sociologii pokládá spisovatel za pokus
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irrationální nebo aspoň za předčasný. Fakty sociální, které nám dává
zkušenost, třeba popsati za podmínek, bez nichž nejsou pochopitelné,
t. j. na individuích lidských. Fakty dává nám zkušenost ať přímá ať
nepřímá skrze dokumenty ve trojí formě: 1. jako akty individuální nebo
stavy individuální (projevy umělce, politika, generála a t. d.), 2. akty
typické (o nichž čteme na str. 217—18 pěkné pojednání), 3. akty kollektivní (akty shromáždění, armády a t. d ). Většina faktů sociálních spadá
do této poslední kategorie. Ale akty kollektivní známe jen tehdy,
známe-li skupinu lidí, ve které se tvoří. Skupina jest Seignobosovi celek
lidí, kteří mají stejné »usages< (jazyk, náboženství, mravy a t. d.), kteří
spolu pracují o jistých kategoriích činů (válka, vláda) a jsou pro ně
solidární. Jest však mnoho »usages«, praví Seignobos, a mnoho kategorií
činů, jež působí nestejně na různé lidi. Z toho plyne, že týž člověk ne
musí náležeti výhradně jedné skupině, nýbrž že může náležeti jisté
skupině jazykem, jiné náboženstvím a jiné soukromými zvyky. Jak vi
díme, operování se skupinou je podrobeno velice ostré kritice, a tím
více ovšem vynikne, jaké chyby dle Seignobosa se dopustila sociologie,
když přirovnávala skupinu lidskou k ohraničenému druhu živočišnému.
Zároveň vidíme, jak otázka skupiny je těžká, jak těžko lze skupinu
určití v době přítomné — oč větší jsou obtíže pro společnosti staré!
Jiná nesnáz je ve vymezení hranic skupiny, t. j. lidí, kteří k ní náležejí
(str. 223).
Poslední pochod při studiu sociálních faktů jest studium evoluce.
Stránky, na nichž čteme výklady o tomto tak akutním thematě, patří
k nejpoučnějším a nejzajímavějším partiím knihy. Slyšíme z nich usta
vičně varovný hlas, nepřenášeti analogie tam, kam se nehodí, nepo
kládat! nedokonalou analogii za důkaz.
Když konečně, ovšem s velikými výhradami, připustil možnost vědy
sociální, vyšetřuje poměr historie sociální a všeobecné. Obšírně dokazuje,
že není možno isolovat historii sociální od ostatních druhů historie, a
potom jedná o další otázce, jaký totiž je svazek mezi fakty historie
sociální a ostatními fakty. Velmi zajímavé a plné šťastných postřehů je,
co autor na těchto stránkách vypravuje o snaze ducha lidského, uváděti
v jednotu chaos zjevů, snaha, která v historii se projevuje tím, že hledá
jedinou, základní příčinu všech faktů. Spisovatel s tohoto stanoviska
posuzuje Fustela de Coulange, Bucklea, Du Bois-Reymonda, načež pře
cházeje k ekonomickým formám této jednoty, podává s podivuhodnou
jasností a úplností výklad, rozbor a kritiku marxismu. Výsledek celého
zkoumání shrnuje v resultát: společnosti tvoří se a přetvořují za pod
mínek daleko složitějších než tuší ekonomický výklad dějin (t. zv. histo
rický materialismus). Na následujících stránkách podrobuje ostré kritice
demografické these Ratzelovy a theorii rabovou. Také o statickém
a dynamickém studiu zjevů sociálních čteme výklady, které jsou jistě
cenným příspěvkem k objasnění těchto pojmů, v praktickém užití tak
labilních. V kapitole XX., jež se zabývá otázkou, jak působí různé
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stránky činnosti lidské a jejich vývoj na život a vývoj sociální, pokouší
se spisovatel shrnouti, co se dá říci v tomto směru o sociálním vlivu
umění (jejž, jak se zdá, podceňuje), védy, víry, obřadů a t. d. Nad jiné
pozoruhodné je, co vykládá o značné odvislosti faktů sociálních od pře
svědčení náboženského, jež je patrna v tom, že služby kněží nebo kou
zelníků a rituální akty náboženské jsou hledané a draze se platí. I obsah
výtěžků Tardeových, pokud asi mají cenu trvalou, je tu zužitkován.
Naposledy vyšetřuje, jakou znalost jevů kollektivních musí míti sociální
historik; za tím účelem určuje v nejvšeobecnějších rysech, jaký vliv na
fakta sociální mají rodina, vláda, správa, instituce sociální a politické
v užším smyslu, jazyk, a konečně kollektivní události jedinečné, revoluce
vnitřní a vnější konflikty mezinárodní.
Tím by byl bohatý obsah této knihy jen naznačen, o vyčerpání
se nám nemůže jednati; celkem můžeme říci, že není důležitějšího pro
blému sociologického, o němž by nebylo v knize řečeno něco cenného.
Celé dílo opírá se o tři základní myšlénky: historii sociální třeba stu
dovat! methodou historickou; historie sociální nestačí sama k vysvětlení
všech projevů činnosti lidské, jak hlásal Marx a jiní; historie sociální
jest pomocnou vědou pro ostatní druhy historie, ale v míře mnohem
menší, než jak myslí národní hospodáři. Nejvíce jí potřebují dějiny in
stitucí a událostí (dějiny mravů, řádů, práva, dějiny politické), dějiny
jntellektuální (studium věr, věd, doktrín, krásných umění) se mohou bez
ní většinou obejiti (284). Fakta sociální jsou především negativní
podmínky druhých faktů: tam, kde sama nevznikají, nemohou se ani
druhá vytvořiti; jsou sice nezbytná, aby ona druhá fakta vznikla, ale
nestačí, aby je vytvořila. Naopak historie sociální jest těsně odvislá od
ostatních druhů historie. Fakta sociální nemají o sobě raison ď étre, jsou buď
produkty jiných faktů (fakta demografická) nebo prostředky k cizímu
účelu (fakta ekonomická). I je dle spisovatele sociální historie jen frag
mentem všeobecných dějin a neopatruje nikterak basi k vysvětlení
všech ostatních projevů činnosti lidské.
Co třeba na knize zvláště chváliti, jest jasný výklad, šťastná i přesná
formulace, jež ukazuje, že Seignobos je plně pánem své látky i svých
myšlenek. Celkem se vyhnul nebezpečí, jež obyčejně ohrožuje spisy
methodologické: rozvláčnost nebo na druhé straně nejasnost, jež může
vzejiti z přehnané snahy o stručnost. Z knihy mluví k nám historický
positivismus a po stránce noeticko historické značný skepticismus; ně
které noetické partie, na př. str. 228 a násl., kde mluví o příčinách a
podmínkách, o svazku kontinuity, zní přímo humeovsky; také v nich
nejlépe se zračí jeho úsilí o formulaci co nejpřesnější. Seignobosův po
sitivismus je však více v methodě než v pojetí; spisovatel je dalek
onoho positivismu, jenž má býti omluvou pro nedostatek přesvědčení
nebo myšlenek a psychologické invence. Spor, dnes již skoro všeobecný
mezi historiky a sociology lze studovat! dobře i v této knize. Spisovatel,
jak dílo jeho ukazuje, sociologicky vzdělaný jako málo který historik,
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nezaujímá k sociologii postavení nepřátelského, ale ovšem chová se k ní
velice kriticky; s velikou péčí, obezřelostí i bystrostí ukazuje nejen
rozsah, ale i hranice poznání sociálního, jež se mnohým národním ho
spodářům budou zdáti těsné; zkrátka — a to je nejcennější stránka knihy
— kreslí nám celou a úplnou sociální noetiku. V souvislosti s tím ne
únavně připomíná obtíže, jež se při tom studiu vyškytají. Po této
stránce je jeho kniha pravý kodex »nesnází, s nimiž se potkáváme při
historii sociální«. To je příčina, proč na ni upozorňujeme zvláště národní
hospodáře, kteří se tak rádi a snadno přenášejí přes mezery, jež tkví
v samé povaze poznání (zvláště v starší době) zprostředkovaného »do’ kumenty <.
Jul. Glücklich.
*

*

*

Časopis musea království Českého, ročník 76 (1902). — Br. Mareš*
Jan ze Srlina (zajímavá práce, jež ukazuje především, jak bohatý materiál
k dějinám českým 15. st. chová archiv Třeboňský. Titul její mohl by zníti
i: Boje a násilí Táborských v létech 1438—1445. Jde tu především o půtky
a vojny s p. Oldřichem z Rožmberka a jeho úředníky, ale i o vpády do
Rakous. Pro poměry soukromé i veřejné na českém jihu po válkách husit
ských, pro psychologii zvojanštilého táborského měšťanstva i jeho odpůrců
lze zde získati mnoho poučení). — V. Řezníček, Jan Leopold Hay, biskup
královéhradecký^ to to^rv počátek práce rozvláčně založené, jež podává v pod
statě materiál; literatura je však úplněji snesena a užita než v jiných auto
rových pracích toho druhu). — Pí Pí Tomek, Paměti z roku 1848 (Tomek
uveřejňuje ukázku ze svých memoirů, jež dospěly v rukopise až k r. 1877,
Část zde otištěná objímá dobu od března až do konce října 1848 a bude
ovšem důležitým pramenem pro historii roku 1848 u nás. Poskytne však
mnoho vděčného i pro biografii Tomkovu a pro srovnáni Tomka historika,
pracujícího na základě starých pramenů a Tomka historika, vypravujícího
z vlastní zkušenosti a paměti). — Čeněk Klier, Stručný nástin bernictvi krá
lovství Českého v dobách před válkami husitskými (thema stejně zajímavé jako
nesnadné. Autor snesl a celkem dobře roztřídil dosti materiálu k dané
otázce; nejsou-fi výsledky studia jeho všude uspokojivé, souvisí to především
stím, že autor je patrně začátečníkem v historiografii. Nač kladu důraz zejména,
je, že autor špatně řeší hlavní otázku svého thematu: nepochopuje, co je
berná regalis specialis — neporozumělo tomu ovšem ani starší bádání [vy
ložím věc příležitostně ve zvláštním článku]. Kdyby byl autor povšiml si
staršího bernictvi v německých zemích sousedních, byl by nepochybně jeho
výklad získal mnoho — v pracích tohoto druhu nelze isolovati se výhradně
na českou půdu. O berni, kterou zve autor »zemskou« [lépe by bylo: krá
lovská berně obecná], dobře poznáno, že se neplatí z půdy, pány přímo vzdě
lávané; přesněji by bylo říci: berni té podléhá jen rustikál pod plat vysa
zený, nikoliv dpmiaikáL- Říci, že šlechta od berně té byla osvobozena, je
mnoho; patrně ji měla platiti šlechta [vlastně vrchnost pozemková]; fakticky
ji vrchnost pravidlem rozvrhovala na poddané, otázka je však, zda právem ?
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Autor někde užívá jako pramene Palackého nebo Rieggra, místo aby sáhl
přímo k listinám nebo letopisné zprávě a zaviňuje tak omyly [str. 222 o sněmu
z 1. června 1339, str. 211 o dani z r. 1220, kde se prý daň platila v — gro
ších], obsah některých listin reprodukuje nesprávně [str. 215, kde jde o po
stoupení panství a fojtství nad některými vesnicemi od kláštera mnichovohradištského; str. 27 výklad zakládací listiny poličské, již Lippertem dobře
podaný], klade k r. 1057 tu redakci zakládací listiny litoměřické, jež vznikla
v st 13. —14., mluví o stavech českých v 13.—14. st., »civis« překládá: občan·
Opakuji však, že vzhledem k nesnadnosti thematu a řadě dobrých výkladů
autorových i píli v snesení materiálu je práce Klierova záslužná. Ušel m
jen zajímavý zlomek Tadrou ve »Věstníku Akademie«, 1899 v čísle břez
novém otištěnýk — Josef Kalousek^ Kalendář českého původu z prostředku
KIL století (v t. zv. codexu Gertrudianu*v Cividale, jehož největší část za
ujímá žaltář z konce 10. st., zhotovený pro arcibiskupa Trevirského a pak
asi zabloudivší na Rus, přivázán je také kalendář psaný ku konci 11. nebo
v 1. pol. 12. st. s nekrologickými záznamy, ukazujícími na klášter hrabat
z Bergu v Zwiefaltenu ve Švábsku a s kalendářními záznamy o českých svá
tých a o posvěcení kostela sv. Václava. Kalousek seznamuje s názory ně
meckých a polských badatelů o kodexu i kalendáři a dokazuje, že kalendář
byl psán při kostele sv. Víta v Praze. Z jednoho data kalendáře — zmrtvých
vstání Páně k 27. březnu — soudí autor, že kalendář je z r. 1155, ale ve
středověkých kalendářích je resurrectio domini často položena k 27. březnu.
Srov. Grotefend, Zeitrechnung, I., 165). — F. Tadra, O poloze Kosinová vrchu
> Oseká* a některých jiných zaniklých osad na Žbraslavsku (velmi poutavý
článeček; autor na základě dosud nevydaných listin kláštera Zbraslavského
z 1. pol. 14. stol, ukazuje, že hora Osek, jež tvořila na západě podle Kosmy
hranici panství Slavníkova, nebyla u Zbraslavi, nýbrž nad Všenory k jihových.
Je to vrch Oseč-Merštejn, 410 m vysoký, u Všenor [na speciální mapě jener.
štábu jméno to není]; potok Surina u Kosmy je patrně Všenorský potok.
Autor zároveň zjišťuje polohu některých osad s nesrozumitelnými jmény
nebo osad zaniklých v té krajině, tak Klínce, Jabloně, Zehušovic. Co těchto
»Sehušovic« aneb »Zkushovic« se týče, měl bych za to, že to mohou býti
dobře Čisovice vých. od Mníšku, nikoliv tedy ves zaniklá; výklad věci byl
by asi získal ještě více, kdyby autor se byl seznámil s dnešní hranicí Zbra
slavského statku na místech, o něž jde). — Miroslav Jeřábek^ Kronika Neplachova (těžisko článku je ve výkladu o pramenech Neplachových; autor
souhlasí v podstatě s Teigem, že Neplach užil pro dobu od r. 1265 jakýchs
kvaternů Opatovických čili opatovické kroniky, z níž čerpal i Dalimil). —
Rud. Dvořáky Z dějin selských bouři na Moravě v 17.—18. st. (krátký pří
spěvek na základě tištěných pramenů o vzpourách poddaných na Znojemsku
a Jihlavsku). — Fr. Tiyclur^ O vzniku Slavatových Paměti (důležitý příspěvek
k studiu velkých Pamětí Slavatových. Autor ukazuje na hlavní pramenyu
jmenuje osoby, jichž Slavata užíval k opisům a překladům, a otiskuje po
drobné kvitance překladatele Faista z let 164J5—1651). — K Schulz otiskuje
několik příspěvků archiválních (Z vězení na Černé věži, Pře M. Šúda ze Se-
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manina o výhradné právo tisknouti minúce a pranostiky, Píseň o vyzdvižení
hor v Hoře Kutné, Tiskárna v Kouřimi, Clo ze sochy sv. Jana Nepom.),
V. Flajshans podává zprávu o novém zlomku Husova Výkladu, jejž našel,
dodatky a opravy k biografiím spisovatelů českých podávají A. Podlaha^
J. Salaba a Čeněk Zibrt; V. Nováček otiskuje list Ant. Bočka J. Jungmannovi z r. 1873, Fr. Dvorský jeden humoristický list Havlíčkův a list Hankův
Havlíčkovi a obšírné dobré zdání Tadyáše Hájka z Hájku o opravě a zave
dení nového kalendáře papežem Řehořem, r. 1585 pro stavy moravské složené.
Hájek je pro přijetí reformy, ač ji nemá za šťastnou. — Velmi hojné jsou
tentokráte studie a edice literárně-historické (A. Kašpaři Korrespondence
Zeyerova; Zd. Nejedlý, A. Jirásek; Jar. Vrchlický, Alfred de Vigny); z refe
rátů je nejzajímavější V. Flajšhansův o Zíbrtově Bibliografii II.
J. P.
Památky archaeologické a místopisné. Díl 19., seš. 3—8. (1900—1901).
— A. O době predhistorické : Jindř. Klecanda* Laténeské nálezy v N. Byd
žově; J. Felcman* Archaeologický výzkum údolí Svatojiřského a okolí (nej
zajímavější: hrob z doby vlivu římského s krásnými stříbrnými sponami a
hromadný nález bronzových artefaktů z konce doby hallstattské; Jar. Heliích'.
Kostrové hroby Laténeské na Poděbradsku; J. L. Pič* Žárové hroby luži
ckého typuuLibáně (důležité pohřebiště, které autor bez absolutního chrono
logického určení řadí do mladšího období typu lužického); Jindř. Richlý,
Dýmařská pec na Svákově u Soběslavě; L. Domečka* Nálezy předhistorické
v severovýchodních Cechách (stručný dobře psaný přehled, jenž ukazuje
bohatost této krajiny na žárové hroby lužicko-siezské); B. Čermák* Před
historické pohřebiště u Hořína (nové nálezy na pohřebišti, o kterém napsal
r. 1786 známou svou rozpravu Dobrovský); L. Snajdr* Laténeské pohře
biště u Hořenic; L. Domečka. Nálezy >Na hradě« v Hradci Králové (hroby
s kostrami ze středověku). — B. Z^doby* historickém N pokračování článku
Památky po sv. Václavu popisují Ant. Podlaha a Ed. Sittler další předměty
národnímu světci připisované v pokladech svatovítském a staroboleslavském.
Dodatkem k popisu meče svatováclavského připojen meč svatoštěpánský
»jako zajímavá pomůcka srovnávací«; na obrázku představujícím >sv. Vá
clava oděného tradicionálním brněním« (kreslil prof. Koula) nahrazen meč
svatováclavský, o jehož pravosti v textu se nepochybuje, přece tímto mečem
svatoštěpánským, patrně proto, že k ostatnímu brnění svatováclavskému slo
hově lépe se hodí. Dále pojednáno o kasuli zhotovené ze slavnostního pláště
sv. Václava, o níž »není závažných důvodů, které by ji z doby té naprosto
vylučovaly«; také proti sandálu sv. Václava nic podstatného se nenamítá,
kdežto o obou nožících, na obrázku označených jako nožíky sv. Václava,
nelze bezpečně tvrditi, že tradice v tomto případě ie authentická«; tvar je
jich je ovšem renaissanční. Při koflíku svatováclavském neposkytuje jeho
dnešní stav dostatečných známek ke správnému ocenění. — Fresky v koste·
liku sv. Vavřince v Brandýse Labském popisují titíž autoři, dle jejichž mí
nění pocházejí z rozhraní 13. a 14. věku. — V pojednání ^Rukopisy drobnomalbami vyzdobené v knihovně kláštera Strahovského* podávají A. Podlaha
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a I. Zahradník podrobné popisy missálu Benedikta z Louky z r. 1483 a pon
tifikálu Alberta ze Šternberku. — Žirovnice, hrad v Táborskú popisují J. Sou
kup a E. Šittler; stavba, jejíž hlavní části jsou z 13. a 15. věku, je architek
tonicky dosti málo významná, tím více zajímají znamenité fresky na 4 stě
nách a klenbě hradní kaple. Vedle obrazů ukřižováni, předpeklí (?), tří králů,
posledního soudu, zvěstování P. Marie, postav světců a j. vyniká zvláště vo
tívni obraz z r. 1490, představující Madonnu se světci, pod nimiž klečí ro
dina donátorova, Václava Vencelíka z Vrchovišť. — Křiž -»Přemyslovským
v Jihlavě podrobil I. Zahradník zkoumání, jež ukázalo, že není z 13., nýbrž
ze 14. stol.; autor srovnává jej s jinými kříži, také s podobným >v minia
turách musejního kodexu Mater verborum z r. 1202< (sic). — Fr. Mareš,
Stavitel Linhart z Adlerberka (stavěl v Klatovech a Krumlově nejspíše v 1.
polovici 15. století; kritické úvahy zpráv o něm). — A. Podlaha, Oprava
chrámu Svatovítského na poč. 18. stol. — Z článků druhé rubriky dále ještě
vytýkáme: Fr. Bareš, Knihotisk v městě Boleslava Mladého (Klaudyan, Štyrsa
a Vaněk v 16. stol., známí z lit. historie bratrské). — K V. Adámek, Rana,
osada okresu hlineckého. — Hynek Gross, Z bývalých cechů v Č. Krumlově.
— Ed. Malý, Čeští bratří v Chlumci nad C. (z gruntovní knihy 16. století,
zápis o koupi domu pro sbor, byl to dům spadlý na krále koupený r. 1556;
prostředníkem při tom byla obec Chlumecká). — Jos. Smolík, O mincovně
v Budějovicích Českých. — F. Beneš, Knihy v Mladé Boleslavi a okolí za
časů starých (zprávy o knihách a sbírkách knih v 16.-18. stol.). — Ot. Leminger, Paměti Ondřeje Křivolačka? (zápisy z r. 1543—1557, které snad po
cházejí od Ondřeje Křivolačka, jinak Dačického; vydání opatřeno českými
poznámkami). — K. V. Adámek, Město Skuč. — B V. S/iess, Erbovníci a
šlechtici v Hradci Králové v 17. stol. — J. K Hraše, Náchod za války 30.
leté 1621 — 1639. — K V. Adámek, Luže, Košumberk a Chloumek v 17. a 18
věku. — Jos. Siblik, Příspěvky k cechovnictví v Blatensku. — Th. Anil, Re
gistra vydaná k trhu panství Strážského (z r. 1578, údaje podobné jako v urbářích). — H. Gross, Ze řemesel a živností v Č. Krumlově v 15. a 16. stol.
— J. Smolík, Dva nálezy mincí. 1. Nález v Chaborech u Opočna (většinou
mincí cizích). 2. v Košicích blíž Plané u Tábora (mince byly zakopány upro
střed 15 století).

Sborník historického kroužku r. III. (1902). — Z obsahu zaznamená
váme: Frant. Krásí, Některé zprávy o Zbiroze a okolí (výpisky z urbáře
panství zbirožského a točnického z r. 1052, jež jsou zajímavými doklady
k úpadku zemědělství v 17. stol., jak se jevil zejména v tom, že dědiny zů
stávaly ladem ležeti a lesem zarůstaly, nebo že dvory panské i grunty selské
byly parcelovány nebo opáčnč, že z pustých vsí dědiny a louky bývaly ve
dvory spojovány). — Ant. Kubíček, Dva staré breviáře Olomúcké (výpisy
z breviáře Opavského a Olomouckého obsahující jmenovitě některá čtení —
lecciones — o sv. Cyriilu a Methodějovi (čtení Opavského breviáře jsou
vzata z Kristiána, čtení Olomouckého breviáře z Moravské legendy), o sv.
Ludmile (z Menkenovy legendy), o přenesení těla sv. Ludmily (z Kristiána),
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o sv. Václavu (z Crescente fide Christiana a z Gumpoldovy legendy), o pře
nesení těla sv. Václava (z části z Kristiána) a čtení o sv. Prokopu, o svaté
Hedvice a o sv. Benediktu s bratřími). Srv. Pekař, Nejst. kronika česká, str. 127.
— Ant, Podlaha^ Z dějin katolické reformace v Čechách vletech 1668—1703
(dokončení; kronika jesuitské kolleje Klementinské v 1 1691 — 1703 a zprávy
o některých členech kolleje, ku př. o Matyáši Tannerovi a Matěji Šteyerovi).
— Frant. Štědrým Farář opočenský Ondřej Věžský vymáhá před soudem
lounským neodvedený sobě desátek ze vsi Zbrašína. (Kněz Ondřej obstavil
r. 1591. rychtáře Zbrašínského, poddaného Hanuše Hrušky z Března, pro zadržalé desátky z některých kmetcích gruntův zbrašínských, které od staro
dávna k záduší opočenskému placeny byly, ale od té doby, kdy si pán statků
těch zřídil záduší na vlastním panství, přestaly. Rozvinula se právnická pole
mika mezi žalujícím knězem a žalovaným rytířem. Tento stojí na stanovisku,
že nepotřebují-li jeho poddaní kněze, nemusí mu desátky platit, kdežto knězi
Ondřejovi desátek jest reálnou, a ne osobní povinností osadníkův. Ale spor
točí se hlavně o pořad práva. Páni lounští odsoudili kněze Ondřeje hlavné
proto, že svědky své a průvody teprve po zavitém času vedl a ku právu
skládal. Otištění celého soudního jednání z lounského archivu je cenným pří
spěvkem k poměrům patronátním na konci 16. stol.) — F. J. Cecetka^ Kou
řimské a kolínské paměti cechovní z konce XVI. a z počátku XVII. věku
(archiválr.í výpisy jednající v I. části o řádech cechů, o cechmistrech, o při
jímání do cechu a vylučování z cechu, o jarmarcích a o vnitřním zřízení
cechovním; v II. části sebrány zprávy o jednotlivých ceších; o cechu řez
níků, pekařů, mlynářů, sladovníků a nákladníků, šenkéřů, krejčí, kožešníků,
rybářů, kovářů, zámečníků a j.) — Ant, Podlaha^ Rukopisný sborník Evermonda Jiřího Košetického. — Mikšovicova kronika Lounská (část 6. a 7.
k 1. 1597 a 1598). — Frant, Teplým Krátké poznamenání hodnověrných pamět
ných věcí král, věnného města Mělníka nad Labem (kompilace Jana Josefa
Albrechta^ radního písaře mělnického, z roku 1771, bez větší důležitosti; kro
nikářův zájem omezoval se na živelní pohromy stíhající město a na kostelní
záležitosti; paměti jeho jsou zajímavé jen tím, že uvádějí některé prameny
místní, jako kroniku městskou a knihu privilegií městských, a zvláště že
zaznamenávají několik inskripcí). — A^t. Lenz* Svatý Tomáš Aquinas a M.
Jan Wiklif o řeholích (nedokončený dosud článek podává volný překlad první
části traktátu svátého Tomáše »Contra impugnantes Dei cultum et religio
nem«). — Hynek Gross, Závěť bývalého úředníka rožmberského a měšťana
krumlovského Jana Ritschauera z roku 1462 (z archivu krumlovského, zajímavý
doklad k zámožnosti rožmberských úředníkův a k důvěře jejich v bývalé pány
své a zvláště v ženský klášter sv. Kláry v Krumlově). — Jan Roškot otiskuje
z pamětní knihy děkanství Karlštejnského latinský a český text 1. nadací
listiny cis. Karla IV. o založení kapitoly a děkanství Karlštejnského z 25. března
r. 1357 a 2. potvrzení této zakládací listiny arcibisk. Arnoštem z 1. října r. 1357,
cis. Ferdinandem I. z 23. srpna r. 1537 a cis. Rudolfem z r. 1602. — V »Drob
ných zprávách« otiskuje Frant Teplý zlomek kázání nejspíše miíičínského
faráře Štěpána z 15. st. na Mat. 8, 1—3, jejž vydavatel nalezl v miličínské věži;
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jest v něm poznámka, že preláti a knížata světští mají býti milostiví k opu
štěným poddaným. — V posudku pojednání Lippertova »Bürgerlicher Land
besitz im 14. Jht< vytýká Frant. štědrý za hlavní chybu celé práce, že autor
její spokojil se s prameny tištěnými, t. s knihami konfirmačními a erekčními
a s regesty, a že nevyužil množství cenných zpráv uložených v městském
archivu pražském a zvláště v 13., 14., 15., 18 a 19. kvaternu desk dvorských.
Srv. Č. Č. H. Vlil. str. 78.
Časopis katolického duchovenstva 1902. — Ant. Kubíček, Jindřich Insti
toris, pap. inkvisitor v Čechách a na Moravě (nepodává tu ani nových zpráv
a líčení jeho činnosti, nýbrž stanoviv spisy jeho, podává obsah jich velmi
podrobný, často s latinskými obšírnými citáty a hojnými poznámkami, ze
jména patřičná místa z Lilienfelda. Ukazuje, že >Clypeus< není rozdílný spis
od »Opus perutile«, nýbrž jen konec »Clypea«, jehož obsah podává podrob
něji než »Adversus blasphemiam«). — Týž, Křest císaře Konstantina a obrá
cení sv Heleny. — Ant. PodlaJta, Nejstarší tištěný rituál Pražský z r. 1496
(pokračování z minulého ročníku, dosud nedokončeno; bylo by si přáti více
srovnávacích poznámek k tomuto důležitému pramenu o katolické liturgii
u nás v 15. století). — Týz, Nově objevený doklad o úctě svatojanské
v XV. stol, (v inventáři chrámu sv. Víta asi r. 1480 zapsán »calix argenteus
cum nodo deauratus et textus in pede in honorem beati Johannis Pomuk<). —
Frant. Stejskal, Kdy jest slaviti patrocinium sv. Jiří v Čechách (»Epheme
rides liturgicae« 1902 rozhodly tuto otázku pro 23. duben, autor hájí tento
den pro svátek sv. Vojtěcha a odkazuje svátek sv. Jiří na 24. duben; ne
zmiňuje se, že tento důležitý právní den i u nás slaven většinou 23. dubna). —
J. Sedlák, Stručné dějiny dispensační praxe při překážkách manželských
(zajímavá práce s náležitým zřetelem a znalostí církevních poměrů staro
českých a hojnými dok’ady historickými, zvláště o sňatcích panovnických).
Za N.
Věstník. Rozhledy historické, topografiické, statistické, národopisné,
školské po Poděbradsku a sousedních okresech. 1902. — Samým titulem již
spadá toliko část obsahu tohoto i jiným okresům následování hodného sborníku
v rámec referátu. V genealogické studii, jejíž předmětem jest rod rytířů Lin
hartů z Neyenperku, podává jos. Linhart obšírné zprávy o osudech rodiny
do konce 17. věku. — Důkladnou snůškou dat z literatury a archivních pra
menů je Stiftrova topografie, Bosin, Sovenice a Mečíř. Tamtéž náleží Heliichovy Paměti vsi Všechlap a dva jiné jeho články. Ostatní obsah, pokud jest
vyplněn pracemi samostatnými, náleží v rámec registrující historie kulturní.
Hrnčířův feuilleton poskytuje tu a tam zrnka k dějinám hrdelní pravo
moci měst.

Listy Filologické. Ročník 29. (1902). — Nejobšírnější práce v tomto
ročníku je Em. Peroutky.Studie o.císaři Julianovi; je to práce kritická za
ložená na pramenech i hojné literatuře starší i novější; vyšla též o sobě ve
zvláštním otisku. Dále z tohoto ročníku vyjímáme dvě slavnostní přednášky:
Pastrnkovu o Dobrovském a Gebauerovu o Mistra Jana Husi významu v českém
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písemnictví; přednáška Gebauerova je provázena velmi hojnými a cennými
poznámkami; dále článek Prok. Haškovce o Rokycanově výkladu na ev. sv.
Jana (rukopis františkánského kláštera v Bechyni z druhé polovice 15. století;
v iniciále je poprsí kazatele t. j. Rokycany; spis pochází z doby krále Ladi
slava. I toto pojednání dokazuje, že by se měly české spisy Rokycanovy vydati
tiskem), Arne Nováka rozbor literárně-historický o Janu Štelcarovi ze Želetavy. — Fr. Spal pojednal o slavné písni Svatováclavské; Ferd. Menčik otiskl
Kniežky o hře šachové podle rukopisu Vídenského.
Věstník Evropy 1902. 9. přináší referát z péra A. P. (t.
o' spise Francevové, Očerki po istorii češskago vozrožděnija . . .
za to, že spis Francevův měl by míti širší hlediště, t. j. měl by
zení českého líčiti v rámci obrození slovanského vůbec. To by
především čtenáři ruskému a spis stal by se populárnějším.

j. Pypinova)
Referent má
poměr obro
prý prospělo

Archiv für slavische Philologie. Ročník 25. (1903). Seš. první přináší
obšírnou recensi 1. svazku Nicderlových Slovanských Starožitností od V. Jagiče. Jagič v jedné z hlavních otázek totiž o pravlasti slovanské vyslovuje
svůj souhlas, podotýkaje, že je to věc potěšitelná, že mladší učenci — Niederle,
Braun, Pogodin — se vynasnažují o reální a ne romantický obraz slovan
ského starověku Že ze starší literatury tolik se uvádí, pokládá recensent za
nadbytečné. — O článku Jagičově Analecta Romana v Č. Č. H. IX. 112.
V »Jahrbücher für Nationalökonomie und Štatistike, 1903, seš. 1.
str. 81 — 96 najdeme s nadpisem *Zur ältesten Wirtschafts- und Sozial
geschichte Böhmens* kritický referát Fel. Rachfahla o H. Schreuera »Unter
suchungen zur Verfassungsgeschichte der böhmischen Sagenzeit«. Rachfahl
v hladké a šetrné formě odmítá skoro všecky hlavní body této práce (srov.
referát J. Pekaře v ČČH., VIII., 333), ovšem i stotožňování Sama s Pře
myslem. Rachfahl vytýká také, že Schreuer hypothesy o zádruze neodmítl
zcela rozhodně. Referát prof Haněla v »Zeitschrift der Savigny-Stiftung«, 23
je pochvalný. Nepříznivému referátu Lippertovu v »Mitth. des Vereins für
Geschichte der Deutschen in Böhmen«, sv. 41 brání se Schreuer sám roz
horleně v 3. sešitě téhož ročníku »Mittheilung«.

Zeitschrift für Kirchengeschichte 1902. Druhou část svého článku o Ma
touši z Krakova, na který bylo upozorněno v Č. Č. H. VIII. 114, vydal
G. Sommerfeldt v tomto ročníku téhož časopisu; jedná o rukopise Krakov
ském, ve kterém je obsažena řeč »Digne ambuletis«. Že rukopis byl psán
v Praze, ukazuje mimo jiné německé kázání »ad populum«, které měl »Ni.
colaus de Erfordia, in leta curia«; rukopis náležel kdysi S.ěknovi. Dále se
tu jedná o jiných ještě rukopisech, nejvíce Krakovských, se spisy Matoušo
vými a také Vojtěcha Rankova a Matěje z Lehnicc; z části jsou to rukopisy
napsané v Praze. Na konci otištěno Matouše z Krakova synodální kázání
»Sobrii estote«, které měl v Praze, jak Sommerfeldt se domnívá, asi r. 1385.
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Dne 3. března ztratili jsme smrtí Riegra. Frant. Lad. Rieger byl politik,
ale byl více než politik. Jemu byla politika částí většího celku: povznesení národa
jemuž své bohaté síly vénoval, všestranného a harmonického. Vyšel ze školy
Palackého a odpovídalo to jeho individualitě. Rieger se vtom podobal vynikajícím
a karakteristickým representantům doby renaissančnf. V něm se spojovaly rozma
nité talenty a interessy s obdivuhodnou pružností těla i ducha; on sám byl
harmonický celek — odtud ono kouzlo jeho osobnosti, nezměněné, ba stupňo
vané pokračujícím věkem. Historické literatuře náleží svými řečmi, kterými
zasahoval do průběhu dějin. Vydal je za přispění paní Marie ČervinkovéRiegrové r. 1883 v Politické bibliotéce české J. Kalousek: Řeči Fr. L. Riegra
a jeho jednáni v zákonodárných sborech, — V Památníku Palackého z r. 1898
příspěvek Riegrův má také onen individuální ráz jeho osobnosti a tím cenu
dvojnásobnou (srovn. ČČH. IV. 281.). — Připomenut budiž také Riegrův
překlad Irvingova Života Mohamedova,
J. G.
Francouzský historik Arnošt Denis dokončil veliké své dílo životní:
novodobé dějiny české. Nedávno vyšly najednou oba veliké svazky (str. 644
a 675), objímající děje české od Bílé Hory do dob nejnovějších, pod titulem
La Bohéme depuis la Montagne-Blanche (Paříž, Ernest Leroux, cena 20 fr.).
Referát otiskneme v příštím čísle.
Dvacátý svazek Archivu Českého přináší další řadu listů a listin rodu
Pernštejnského; jsou to listy a listiny synů Viléma z Pernštejna, Jana a Voj
těcha z let 1491—1548. Všech čísel této sbírky jest 577; z kusu již dříve ti
štěných nebo obsahem méně důležitých podávají se jen regesty. Vydavatel je,
jako při Vilémovi, Fr. Dvorský, který vydal též na konci svazku »tři vášnivé
projevy z války za krále Jiřího«; jsou to: řeč a poselství Jana Kocovského,
posla jednoty Zelenohorské na sněmu Normberském (1467), nepřátelský list
Zdenka ze Šternberka Viktorinovi z Kunštatu (1468) a manifest z r 1469. —
Na prvních 4 stránkách tohoto svazku otištěn přehled obsahu všech dosud
vyšlých 20 dílů podle těchto rubrik: psaní poselací, zápisy zemské, obecní,
sněmovní, též listiny královské a úřední, listiny soukromé, výpisy právní
a dějinné, výtahy a přehledy z listin čerpané.

Františka Palackého Korrespondence a zápisku, jež vydává V. J. Nováček*
vyšel svazek druhý o 318 stranách (nákladem 3. tř. České Akademie v publi
kaci »Sbírka pramenův ku poznání liter života v Čechách, na Moravě a ve
Slezsku«). Je to vlastně prvý svazek korrespondence a obsahuje listy od
r. 1812 do konce r. 1826.
V »Naší Době«, v čísle lednovém z r. 1903, napsal (anonymně) »čtenář«
(v rubrice »Ze zápisníku čtenářova«) mimp jiné také posudek o mé před
nášce o Husovi na radnici staroměstské v červenci 1902 (vyšla pod titulem
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*Jan Hus* u Buršíka a Kohouta 1902). Nejbolestněji dotkla se kritika má
věta, že nikoliv myšlénka náboženská, nýbrž myšlénka národní je vedoucí
myšlénkou a velikým motivem našich dějin. Kritik praví, že národní idea,
jak o ní já mluvím, je idea novodobá, jež nesmí se vnášet do minulosti.
— Poznamenávám proti tomu zcela krátce, že myšlénka národní, jak o ní já
mluvím, není žádná pouze novodobá idea, ale idea projevující se hned
v prvých dobách dějin českých, neopouštějící jich nikdy a v kritických
chvílích, kdy národ byl nebo považoval se za ohrožena ve své existenci,
rostoucí k síle a šíři moderního nacionalismu. Němci v svém celku vskutku
poznali německou myšlénku národní teprve v době nové; my však již v středověku; i dnes by bylo na př. těžko u nás i u Němců ukázati na národní dějepis,
nesený tak horoucím a rozhodným názorem nacionálním, jak to pozorujeme
u českého Dalimila v 14. st. To »soudní a filosofičtí historikové«, jichž se
proti mně anonym dovolává, prostě nevědí; mně však neimponuji autority
nedostatečně informované. Proto také Palacký zcela správně hlavní obsah
našich dějin viděl v stýkání a potýkání se češství s němectvím; kterak mo
derní historik český na tuto formuli musí se dívati, vyložil jsem dosti obšírně
v své kritice Palackého pojetí dějin českých ve feuiiletonech »Politik«
v březnu r. 1899. Odvodil-li si kdysi prof. Masaryk z Palackého výkladu
názor, že by podle tohoto výkladu měla česká historie jen obsah »negativní«
(t. j. prý jen odpor proti Němcům; názor ten projevuje i náš anonym), mám
takové pojímání věci za nesprávné (Palacký nemínil jen odpor k cizině, ale
i »rozmanité zažívání« ciziny); ostatek i negace může býti a v životě vskutku
jest rodnou půdou pro snahy zdánlivě »positivní«; český wiklifismus na př.
mohl se velmi snadno, ne li rozvinouti, tedy své bojovné síly nabýti z odporu
proti německým mistrům na universitě. Tomuto výkladu hnutí jsem, jak
z »Politik« patrno, dosti blízko, ač nejsem tak jednostranný, abych v něm
chtěl viděti celou pravdu. Že však národnostní protivy v Čechách v době
Václavové přispěly v první řadě (vedle hospodářských a společenských) k mo
hutnému rozvoji hnutí náboženského, celý národ uchvátivšího, o tom nepo
chybuji v nejmenším, a je to také patrno z nacionalismu Husa samého. Po
míjeje několika malicherností a nelogických nápadů kritikových opakuji ještě,
že trvám na tvrzení svém, že »soudce umluvený v Chebu« je »největším
vítězstvím českým v dějinách«. Anonymního kritika v této věci odkazuji
k lepší informaci na článek L. Hofmana »Husité a koncilium Basilejské
v 1. 1431—1432« v Čes. Čas. Hist., 1901. Trvám také na tom, co jsem napsal,
že totiž koncil, jak za to mám, odsoudil Husa ze svého stanoviska správně;
co trestu se týče, poznamenávám, že Hus sám byl pro to, aby kacíři byli
páleni. Že rakouské »Los von Rom« vzniklo z motivů povahy politické, je
pravda zcela nepochybná; nevidět toho může jen anonym, jenž tak jedno
stranně na protestantsko chce vyložit a užit Husa. Je-li co protivného
v našem boji o Husa, je to to násilí a ta nesnášelivost, které pozorujeme
u některých našich protestantských velebitelů Husa — chtějí stále vnutiti
své náboženské přesvědčení těm, kteří stojí v těchto otázkách na jiném
stanovisku, vytýkají směle bezkarakternost každému, kdo s nimi nesouhlasí;
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při tom ovšem mluví stále o svobodě přesvědčení, o úctě k pravdě — a za
pravdu svou nestojí ani svým jménem.1)
J. ľ.
Ve feuilletonu Národních Listů ze dne 4. února 1903 podal V. Flajšhans
zprávu o rukopise kapitulní knihovny, (sign. A. 37), obsahující obšírný výklad
(467 listin fol.) na Zjevení sv. Jana, složený jazykem českým prý r. 1420. Z obsahu,
ve kterém se odrážejí události řečeného roku, je patrno, že spisovatel byl,
utrakvista mírného rázu a protivník Táborů. — Také tato zpráva ukazuje,
jak potřebné by bylo systematické a úplné prozkoumání a popsání všech
rukopisů, zvláště knihovny na rukopisy tak bohaté, jako je kapitulní. Pokud
se tak nestane, jsou všecky práce o některých periodách dějin českých a
ovšem i literatury české, do značné míry jen prozatímně.

Frant. Šujana Dějepis Brna, vydaný ve Vlastivědě Moravské, vyšel
také jako kniha (355 str) s bibliografickým úvodem, illustracemi a statisti
ckými seznamy.
Ze zprávy Historického spolku za r. 1901-2 vyjímáme: Prof. Čelakovský, smluviv se s prof. Gollem a Kalouskem, zavdal podnět, že došlo
k ustavení kommisse, na niž vložena péče o pokračování ve vydávání »£xa^
ingnů<. Členy té kommisse vedle jmenovaných jsou: G. Friedrich, LadKlicman, Kam. Krofta, Frant. Mareš, Zd. Nejedlý, V. J. Nováček, Václ. No
votný, J. V. Šimák, Ferd. Tadra, k nimž přistoupil od vydání zprávy ještě
Jos. Truhlář. Kommisse vypracovala pravidla o vydávání Pramenů, která jsou
otištěna za jednatelskou zprávou Historického spolku. — Jednatelem a zá
roveň redaktorem svazků s prameny 15. století je V. Novotný, redaktorem
svazků s prameny 16. století J. V. Šimák, jenž sám upravil k tisku kroniku
Bartošovu; tisk její se již počal.
Kdykoli se náš časopis zmínil o našem misiodrzitelském archivu^ podotkl
vždy také něco o jeho nedostatečných (mírně řečeno) místnostech. Konečně
nastal obrat k lepšímu! Vláda koupila nedávno palác hr. Pálffyho na Malé
straně. Praha má zase již o palác méně, ale archiv obdrží nyní slušné, ba
pěkné úřadovny. Škoda jen, že větší část paláce přisouzena policii a že
v přízemí zřízeny stáje na 30 koní. A tak bude jen část archiválií přenesena
do paláce, část bude dál tlít a hnít v podzemí u sv. Mikuláše.

Dne 6. března zemřel v stáří 84 roků Tomáš. Bilek^ po Tomkovi věkem
nejstarší náš historický spisovatel. Historikem nebyl z povolání. Byl ředitelem
*) »Poznámky čtenářovy >v čísle lednovém slibují ovšem pokračování«
(takže by podpis mohl přece na konci se vyskytnouti). Ale pokračování ani
v březnu nevyšlo. Stížnost, že kritiky polemického rázu a zejména výtky
a kritiky mravních oprávců a horlitelů nejsou podpisovány, nebo nejsou
v čas podpisovány, třeba bohužel u »Naší Doby« častěji opakovati zřetelně
než u jiné naší revue.
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nejprve gymnasia v Hradci Králové, potom akademického v Praze. Teprve
když v r. 1873 předčasně skončila jeho činnost učitelská v službě státní,
obracel se ku práci historické. Jeho dvousvazkové dílo Déjiny konfiskaci
v Čechách po r. 1618 (vydané r. 1882 — 1883) má cenu trvalou. I jiné práce,
které následovaly, týkají se doby protireformační (srvn. ČČH. IV. 181). Nej
cennější z těchto pozdějších prací jest ta, která se obírá reakcí proti této
protireformaci: Statky a jmění kollejí jesuitských, klášterů, kostelů, bratrstev
a jiných ústavů v království českém, oá Josefa 11. zrušených. — K hojné
literatuře o Valdštejnovi přispěl Bílek r. 1886 svými Beitrage zur Geschichte
Waldsteins. Bílek byl obráncem Valdštejnovým v duchu Hallwichově.

V 1. čís. letošn. roč. Č. Č. H. na str. 96. vytýká referent mé práci dvojí
nedostatek: předně »důsledné užívání Dobnerova vydání kroniky Eulkavovy«
místo vydání ve Fontes V. a pak »pouhé užití« Mourkova vydání »Qalimila«
dle rkp. Cambridgeského místo vydání ve Fontes III. Odpovídám napřed na
tuto výtku; p. referent se ukvapil. Hned místa z »Dalimila« v mé práci cito
vaná mohla p. referenta upozorniti, že nejen jsem nepoužíval pouze Mour
kova vydání, nýbrž že z něho ani necituji. Jak p. referent asi ví, podává
Mourek rkp. Cambridgeský a zachovává původní ortografii jeho, kdežto ci
táty v mé práci uvedené jsou psány ortografií naší moderní. Odkud tedy
jsou? Na str. 278. stojí doslova: So heisst es bei Dalimil (F. r. B. III). c. 23,
p. 48, v. 21 (editio Mourek p. 43): ten (Methodius) Velehradě křstyl.. · Jest
tedy pro mne pramenem citátů z Dalimila vydání ve F. r. B. III. a také jsem
všude výhradně z F. r B. IIL citoval (viz str. 280. 8 míst! mimo jiné stojí na
této straně dole zase výslovně: F. r. B. III. c. 30. p. 61 v. 53 ff., str. 281 p. 1.),
Jen k vůli úplnosti podal jsem v závorce vedle F. r. B. III. i stranu dle vy
dání Mourkova. Tím odpadá jeden nedostatek práci mé připsaný. Ohledně
prvého nedostatku platí výtka jen tolik, že na str. 275. p. 2. vedle jiných vy
dání Pulkavy, vydání z F r. B. V. skutečně uvedeno není; nestalo se tak ani
z nevědomosti ani z úmyslu, a vysvětlí se toto nedopatření z následujících
řádků. Ve své práci necituji Pulkavu ani dle Dobnera, nýbrž dle Menckena
a Dobnera dal jsem do závorky, podobně jako při Dalimilovi vydání Mourkovo. Nešťastnou náhodou ale zapomněl jsem při spisování konceptu opsati
udání stran dle Menckena, jež stálo před citátem, a napsal jsem pouze udání
stran dle Dobnera, jež bylo jen v závorce a za textem; nyní to ovšem vy
padá tak, jako bych byl nejen citoval, ale i používal jen Dobnerova vydání.
Prosím tedy P. T. čtenáře, aby si laskavě v práci mé doplnili před uvedená
místa z Pulkavy toto: str. 275. k r. 1092 Mencken III. str. 1679; k r. 1094
Mencken III. str. 1681; str. 276. k r. 1086 Mencken III. str. 1671; str. 277
k r. 1U67 Mencken III. str. 1667; str. 278. k r. 1089 Mencken III. str. 1675,
k r. 894 Mencken III. str. 1631; str. 279. k r. 996 Mencken III. str. 1648.
k r. 1004 Mencken III. str. 1653/4, k r. 1039 Mencken III. str. 1658, k r. 900.
Mencken IIL str. 1632; str. 280. k r. 920 Mencken III. str. 1633. Touto
opravou odpadá též výtka p. referentova, že Pulkava má jako Granum datum
přenesení ostatku sv. Vojtěcha 1038 a ne 1039, jak já jsem psal (str, 281.);
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nikoli, dle Menckena t. j. dle 1. recense Pulkavy jest 1039 (viz Mencken lil.
str. 1658, F. r. B. V. str. 41. p. 38.), dle druhé recense jest ovšem 1038. Bude
se však někdo tázati, proč právě nejstaršího vydání l ulkavy jsem ve své pržci
používal? Odpověď jest na str. 279. p. 2. Když srovnával jsem Pulkavu
v místech citovaných s dotyčným textem »Grana«, poznal jsem, že příbuznost
těchto dvou pramenů nejlépe se zračí ve vydání Menckenově, poněvadž proti
vydáním jiným (hlavně proti Dobnerovu a ve F. r. B. V.) má text u Menckena
právě o několik takových momentů více, jež pro příbuznost Grana s Pulkavou
svědčí. Bylo mojí povinností najiti a uvésti doklady o příbuznosti Pulkavy
s Granem co nejlepší a to lze bez odporu z vydání Menckenova Prosím
o srovnání obou míst Pulkavy (na str. 275.) k r. 1092 akr. 1094 jednak dle
Menckena, potom dle Dobnera a F. r. B. V. s dotyčnou partií v Granu; pozná
každý, že Pulkava dle Menckena s Granem souhlasí více než dle Dobnera
a ve F. r B. V. a sice v odstavci prvém o: rex, stejný slovosled: rebeli,
quondam fratris sui Gebhardi, per se (pro se), stejný slovosled ve větě po
slední: >constituens... až episcopalis fuerat.< (Mencken III. str. 1679. Ludewig
XI. str. 231; Dobner III. 136. F. r. B. V. str. 61.) Podobně má se to i se
zprávou k r. 1094. Tím, že jsem při své práci hlavně Menc'<enova vydání
Pulkavy se držel, se stalo, že vydání ve F. r. B. V. ustoupilo do pozadí a že
pak bylo ode mne na str 275. p. 2. opominuto. Konečně ještě slovíčko k mí
nění p. referentově na str. 95: Záznamem k r. 894 nemusel se Breitenbach
obírati: »jest to doslova z Pulkavy«. Co tím chce p. referent říci? Což jsem
já dokazoval něco jiného? Právě toto jsem hleděl dokázati a vyslovil jsem se
i po uvedení příbuzného místa z Pulkavy daleko opatrněji než p. referent:
já aspoň jsem »doslovného« znění zprávy k r. 894 v Granu nenašel ani v je
diném vydání Pulkavy. Ze jsem se tím místem zabývati musel, dokazuje to,
že Loserth, právě jako p. referent tvrdí doslovný původ oné zprávy z Pul
kavy, na str. (55) 15. a (64) 24. p. 1 tvrdil původ té zprávy z Kosmy a mimo
to se jednou odvolával na místo jiné nežli podruhé. (Cosm I. 14. a I. 10.)
Antonín Breitenbach.
Odpovéď referentova. P. autor má v něčem pravdu — ale ne ve všem
a zcela. Pravdu má, bráně se nesprávnému mému upozornění >na pouhé
užití Mourkova vydání Dal.« To bylo vskutku přenáhlení. Při zprávě
o přenesení ostatků sv. Vojtěcha a o 5 bratřích k 1004 a 1038 upozornil
jsem na to, že také Pulk. má — jako Granum — 1038 a ne 1039. Na
věci pramálo záleží, ač byl by to v tomto případě nový doklad shody,
třeba nevelmi významné. P. autor však oznamuje ve své odpovědi, že
jest v 1. rec. Pulk. 1039, jak prvotně uvedl. Odvolává se vskutku k Menckenovi a k Font. V. str. 41. p. 38. V tom nemá však pravdy, neb aspoň
ne zcela. Na uvedeném místě ve Font najdeme vskutku variant 1039, ale
jen u tři rukopisů 1. recense — u ostatních nikoliv; tedy již v 1. rec. (dle
rozdělení Emlerova ve Font.) máme obě verse. Ještě jedno inkriminované místo
nalezl p. spisovatel v mém referátě (str. 95), a při té příležitosti přechází od
defensivy k offensivě. Jde o větu : »Záznamem Grana k r. 894. nemusel se
Br. obírati: jest to doslova z Pulkavy.« Zde jest v mém referátě očividný
č. č. H. ix.
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lapsus, nedosti přesná stylisace; mělo státi »záznamem (o křtu Boř. na Velehr.)
nemusíme se ani obírati . . .< P. spis, byl by to jistě postřehl, kdyby byl při
hlížel k tomu, co na uvedeném místě předchází a následuje.
Af. J.
Nové dílo O. Redlicha »Rudolf von Habsburg. Das deutsche Reich nach
dem Untergange des Kaisertums« — právě vyšlo (Inšpruk, Wagner 1903
811 str. velkého oktávu).

Důležitou práci pro dějiny rakouské a říšské dějiny ústavní vydal loni
soukr. docent vídeňské university Vilém Erben pod titulem: Das Privilegium
Friedrich L fár das Herzogthum Österreich (Vídeň, 1902, stran 144). Velké
privilegium rakouských vévod na zvláštní postavení v říši, zvláštní práva
a tituly, známé pod jménem privilegium maius akr. 1156 datované, proká
záno bylo i s pozdějšími konfirmacemi svými do r. 1283 Wattenbachem a
Fickrem v létech padesátých 19. stol., jak známo, jako smělý padělek vévody
rak. Rudolfa IV. z let 1358—1359; pochybnosti o pravosti t. zv. privilegia
minus z 17. září 1156 (jímž marka rakouská povyšuje se na vévodství dě
dičné po meči i po přeslici — bezdětný vévoda nebo vévodkyně mohou nad
to vévodství odkázati komukoliv — jímž v mezích vévodství vykonáván
soudních práv váže se na souhlas vévody a vévodovi přičítá pouze ta po
vinnost k říši, aby navštěvoval sněmy královské v Bavořích držené a vojen
skou pomocí byl povinen jen do zemí s Rakousy sousedících) vyvrátil Ficktr
(v Sitz. Ber. vid. akad 1857). Erben nyní ukazuje a to přesvědčivě, že
i privilegium minus je z velké části padělkem, že je ipterpolováno nejspíš
v 1. 1243—1244 od posledního Babenberka Fridiicha Bojovného. Padělána
jsou místa o právu volného odkazu vévodství komukoliv, o obmezení po
vinnosti navštěvovali sněmy říšské jen v Bavořích a obmezení povinnosti
pomoci vojenské jen na země s Rakousy sousední. Erben jemným srovnáním
stylu listin pravých z kanceláře Fridricha I. s textem privilegia minus (za
chovaným nám v opisech z doby od 2. polovice 13. stol.) zjišťuje podezřelé
věty privilegia a potom hlavně důvody vnitřními dokazuje podvrženost vy
tčených míst a stanoví dobu, kdy interpolace se staly. Dodati třeba, že
i místu o vrchním právu soudním ve vévodství (jež je uprostřed mezi inter
polovanými větami) bude lze nyní nedůvěřovat], ač Erben je ještě zachra
ňuje. Práce má i pro české dějiny význam: ukazuje se, že zlatá bulla si
cilská z r. 1212 není v důležitých kusech svých jen ohlasem privilegia ra
kouského, nýbrž že falsátor řídil se vzorem českým. Výklady Erbenovy
o povinnostech knížat k říši, pokud jde o pomoc vojenskou a návštěvu
sněmů, jsou důležitý i pro hlubší pochopení českého privilegia z r. 1212.
Totéž platí o srovnání zlaté bully sicilské s projektem povýšení Rakous na
království z r. 1245 a o výkladu, jak boj Fridricha Rak. s Václavem I. o za
snoubení Gertrudy synu jeho způsobil jednu z interpolací v privilegiu men
ším. — Prof. Luschin ukazuje v krátkém článku v posledním sešitě vídeňských
Mittheilung, chvále práci Erbenovu, na jiné interpolace, jimiž padělal Fridrich
Bojovný privilegium ministeriálů štýrských z r. 1186.
7· P*
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V Mittheilungen d. Inst. f. österr. Geschichtsforschung XXIV. 1. F
Wilhelm dokazuje ve článku ^Die Erwerbung Tirols durch Rudolf IV. von
Oesterreich^^ že listina markraběnky Markéty z 2. září r. 1359, zajišťujíc
Rudolfovi IV. dědictví Tyrolské, jest falsem zhotoveným v kanceláři vévo
dově nejspíše r. 1362. Rudolf IV. chtěl prý nejprve pomocí jeho na mladém
Menhartovi Tyrolském vymoci uznání habsburských nároků dědických ku
jihovýchodní části Tyrolska, ale užil listiny té po náhlé smrti Menhartově
v lednu 1363 k tomu, aby získal rozhodující stavy země pro novou dědickou
smlouvu uzavřenou tehdy s Markétou, která se stala podkladem habsbur
ského panství v Tyrolsku. Pravosti listiny z r. 1359 hájili Ficker (Wie Tirol
an Österreich gekommen, 1856) a Huber (Geschichte der Vereinigung Tirols
mit Österreich, 1864); později prohlásil ji Steinherz, neudávaje však důvodů,
za nepravou (Mittheil. des Instituts, 9,. 553); Lindner (ibidem, 12, 75) měl za
to, že zhotovena byla až po smrti Menhartově. Že listina r. 1359, do něhož
je datována, vzniknouti nemohla, dokazuje nyní Wilhelm přesvědčivě; otázka
je a zůstane i po jeho práci, kdy byla padělána, k jakému konci a zda snad
se zhotovením jejím nesouhlasila sama Markéta? Kdyby měl pravdu Wilhelm,
byl by Rudolf IV. se pokusil získati Tvroly rodu svému padělkem; i když
toto nejdále jdoucí řešení otázky v budoucnosti snad neobstojí, zůstane
práce Wilhelmova k praktikám Rudolfovým příspěvkem důležitým

O knize Memoiren eines österreichischen Veteranen se zmiňujeme proto,
že první garnisona mladičkého důstojníka 1846 — 1847 byla Praha. Autor, čá
stečně na základě starších zápisků, vypravuje mnoho o společenském životě
zvláště vyšší aristokratické společnosti, ještě ne tak po čínsku uzavřené jako
nyní; zvláště officír se v ní pokládal za rovnoprávného. Náš mladík (pocházel
ze Solnohradska) vypravuje mnoho indiskretně a sans géne. Již tu a také
potom je to typus rakouský, nyní již vymřelý. I to karakterisuje autora, co
čteme na jednom místě: Am 21. Februar 1847 war ich Abends bei einem
Professor, einem Freunde meines Vaters, geladen; bei dieser Soirée waren
auch Palacký und Rieger; man sprach deutsch. Ich führte ein Tagebuch, in
dieses schrieb ich noch in derselben Nacht folgendes: »Warum müsste ich
heute in die Soirée zum H. Prof. N. gehen und den traurigsten Einblick in
Österreichs Zukunft gewinnen! Palacký ist hochbegabt, interessant, ein glü
hender Panslavist, sein Herz fühlt russisch, nicht österreichisch. Armes Öster
reich ! Dieses Conglomerat verschiedener Nationen !< — Zajímavější je, co potom
následuje: pobyt v Itálii za války 1848—1849; vystupuje zde známá sympathická postava Radcckého a vystupují zde mnozí, kterým v pozdějších letech
připadla důležitější úloha. — Kdybychom jen při tom při všem nemusili také
čisti tolik reflexí starého veterána, ač i ty jsou částečně zajímavé.
A magyar honfoglatas kútfoi (Prameny k zaujetí země od Maďarů) je
název velké a důležité publikace, kterou r. 1900 vydala uherská akademie
věd redakcí Jul. Paulera a S. Szilágyiho. Kniha tvořící silný svazek o 878 stranách
4° formátu obsahuje všechny prameny, vztahující, se k Uhrám doby IX. stol
na jehož konci Machři přišli a zemi zaujali. Důležitá jest ale i jinak tím, žc
16’
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leckteré prameny pro Slovany důležité jsou tu znovu a opraveně vydány.
Zejména jsou v té příčině důležitý: vydání příslušné části z Taktiky Lva Mou
drého (řecký text s maďarským překladem, v němž místo o Slovanech srv.
na str. 35, § 78, a str. 52, § 98) a Jagičovy výňatky z legend sv. věrozvětců
a kroniky zv. Nestorovy s příslušným komentářem. Připomínám však hned,
že Váriovo vydání Leona způsobilo velkou literární polemiku, o níž viz
Byz. Zeitschrift 1902 str. 644 — Jinak obsahuje kniha celá prameny
v následujícím roztřídění: I. Prameny byzantské (hlavně Leonova Taktika,
Georg. Monachos a Konstantina Porfyr. de adm. imp ), II. východní (Rosteh,
Gurdézi, AI Bekrí, Fadlán, Istakhri, Haukal, Mas*ůdí), III. záhadní vyd. Marczaliho (hlavně Conversio Bavar. et Carant., Alfred, letopisy fuldské, kronika
Reginova, Dětmar merseb. etc?, IV. slovanské vyd. V. Jagiče, L. Thallóczyho,
A. Hodinky (vyňatky z legendy sv. Konstantina a Methoděje, Prologu, kroniky
Nestorovy), V. domácí' vyd. L Fejérpatakyho, Šimona Kezy a H. Marczaliho
(Anonymus kr. Bely a jiné maďarské kroniky), VI. archaeologické vyd. J. Hampela (hroby a jiné nálezy, výklad o výzbroji, šatu, výzdobě a umění starých
Maďarů).
N.
Stan, Zakrzewski* s jehož pracemi se v poslední době často setkáváme
v Rozpravách Krakovské akademie, vydal tamtéž pojednání o klášteře sv, Bo
nifacia a Alexia na Aventiné, Autor i tu ukázal, jak lze z pramenů často
fragmentarních sestaviti souvislé dějiny — ovšem ne bez kombinací více
méně nejistých Kombinace jeho bývají ostrovtipné vždycky, nejednou však
příliš odvážné. Nás zajímá v tomto pojednání ovšem přede vším všecko, co
se týká sv. Vojtěcha. Zakrzewski věnoval zvláštní pozornost tčm osobám,
s kterými se v klášteře Aventinském sv. Vojtěch setkal nebo setkati mohl,
jmenovitě těm »perlám«, které připomíná Bruno ve svém životě sv. Vojjěcha. — V jedné kapitole svého zajímavého pojednání pokouší se o důkaz,
že klášter založený od sv. Vojtěcha v Polsku byl v Lgczyci.

Redakcí Lvovského prof. Šimona Askenazyho počala vycházeti sbírka
monografií k dějinám polským 19- století. První číslo je práce J. Bojasinského* Rzady tymezasowe w królewstwie Polskiem w r, 1815,

Kniha Stan. Kázmiana >O dzialaniach i dzielach Bismarcka* (Krakov,
1902, str. 535) není životopis, ani to nejsou dějiny Bismarcka a jeho doby.
Kožmian své úvahy, které sepsal více jako politik než jako historik, zde
spojil v jednu knihu. A nebude to jediná kniha téhož autora, jež vznikne
takovým sebráním starší práce; mají následovat) ještě tři jiné. - Kniha ta
se do jisté míry připojuje k starší; je to Rzecz z r, 1863 (Č. Č. H. II. 114)»
ale nepočíná se hned r. 1863. I válku r. 1866 máme již za sebou, jsme po
míru Pražském 1866; co o ní pověděno, je jen vstup k dalšímu, k vlastní
první kapitole knihy, která jedná o severoněmeckém spolku, jenž potom za
války s Francií se rozšířil na říši s císařem včele. Není to však vypravování,
nýbrž, jak již naznačeno, jsou to reflexe politika, jenž u čtenáře znalost věcí
předpokládá, politika, jehož dojmy a myšlenky jako svědka a vrstevníka hned
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se také stávají pramenem pro budoucího historika. A právě proto by se
v podobných publikacích nemělo, jako se i zde stalo, opomínati udání, kdy
a kde jednotlivé kusy dříve byly otištěny. — Zajímavo je, že, kresle obraz
severoněmeckého spolku, Kožmian ani nemůže dosti vynachválit výbornou
administraci pruskou, pruskou byrokracii a pruské vojsko. *A přece se Prusy
nestaly ani státem výlučně byrokratickým, ani vojensko-despotickým«. V byro
kracii pruské nebylo toho, co Kožmian vytýká byrokracii ruské, rakouské
a francouzské. Kožmian Německo po r. 1866 dobře zná a nedělal si žádných
illusí, jako si dělali mnozí státníci v Rakousku a také u nás — u nás ještě
po r. 1870. Pamatuji se na rozmluvu s jedním z našich politických vůdců,
který si ještě v té době dělal illuse, zejména co se týče Hannoverská. Kožmian
píše (str. 83): Nade všemi drobnými, lokálními opposicemi vítězila myšlenka
národně německá ... Co zde bylo, pocházelo z partikularismu a z pocitu cti,
bylo tu něco věrnosti více osobám než zásadám; ani opposice v Hannoversku
velice, a to úmyslně, od samého Bismarcka přeceňovaná, neměla jiného základu;
tkvěla výlučně v jedné vrstvě, ve šlechtě, neměla základu v lidu. A co teprve
povědět o Hessen-Kasselsku, pro které připojení k Prusku znamenalo osvo
bození z podivínského jha středověkého despoty! — V kapitole o válce
1870—1871 zvláště zajímají úvahy o politice rakouské. Autor státníků a diplo
matů rakouských nechválí, ale je v něm vedle politika tolik historika, že
nepřehlíží obtíží a nutností, které tkvěly v poměrech; Polák se v něm často
hlásí, ale přece tak, že nepohlíží na všecko jednostranně jako Polák. Stano
visko české, i když se vyhne jednostrannosti, nemůže tu býti zcela stejné
O Francii (str. 149) najdeme toto zajímavé místo: Válka nebyla se strany
císaře a vlády poblouzením, byla politickou nutností. To ukázal výsledek:
porážky vojska francouzského, ztráta jeho dobré pověsti, zkáza dynastie,
odtržení Štrasburka i Met, pád Paříže. Se sousedem tak mocným, že to
provedl za několik měsíců, válka nebyla poblouzením, byla povinností. Ale
chybou bylo, že započato bez náležitých prostředků, s podceňováním nebo
s neznalostí nepřítele a jeho sil, bez spojenců bez plánu a vůdců. Teprve
dnes jsou nám tyto neslýchané chyby patrné a jasné . . . Kdo by byl tenkráte
tušil, že císař, že Francie začne válku s mocným protivníkem bez dostatečné
přípravy? Nikdo — leda snad Bismarck. Než ve Francii byl někdo, kdo to
věděl; byl to Thiers. Ale nesměl mluvit a nechtěli ho slyšet. Zase poučení
(podotýká Kožmian), že ve chvíli velkých rozhodnutí a jednomyslného zápalu
vlasteneckého nemá se přehlušovati hlas jednotlivcův, býváť to obyčejně hlas
rozvážný, dobře soudící, hlas opravdové lásky vlastenecké. — A slyšme i dále:
Při všech velkých a stkvělých přednostech národa francouzského známa je
jeho nešťastná, ač tak půvabná (urocza) lehkomyslnost, která i nám (Polákům)
je vlastní a je snad zároveň příčinou našich vzájemných sympathií. U Fran
couzů ta chyba nabývá hrozných rozměrů, nehodných velkého národa.
Francouz podceňoval všecko, co bylo za Rýnem ... A nemenší lehkomyslností
byl přelud, že se Němci proti Francii nesjednotí pod vedením Pruska, že
smlouvy z r. 1866 s jižními státy německými zůstanou mrtvou literou. —
A přece autor, který rozumem odsuzuje Francii, když potom vypravuje o válce
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(v. zvláště o bitvě u Wórthu), srdcem stojí při ní. S obdivem mluví o vojenské
organisaci Pruska, s vřelostí o udatnosti francouzské, jež se tak stkvěle
osvědčila po prvních porážkách. — V kapitole o válce 1870—1871 ohlašuje
se již thema kapitoly následující >Po vítězství«. Je to spolek německorakouský. I tento spolek je dílem Bismarckovým, ale také spolek trojcísařský.
Zde autor leccos ví, co nevědí jiní, a sice více ještě, než pověděl. Julian
Klaczko nazval trojspolek císařův dítětem Andrássymu podstrčeným. Ne
pochází tento výrok od Andrássyho samého? Nechtěl jsem napsati o knize
Kožmianově referát, chtěl jsem jen na ni upozornit — také politika. Ostatek
knihy jedná o vnitřní politice, o poměru Bismarckově k Rusku, o trojspolku,
p změnách na trůně, pádu Bismarckově a době jeho poslední. V první části
knihy se často po celé stránky nesetkáváme s jménem Bismarckovým; v po
slední části stojí v popředí, zde vystupuje i jeho osobnost a všude se mísí
obdiv autorův s kritikou. Najdeme tu plno duchaplných, vtipných, epigrammatických výrokův, jako na př. (ovšem každé přirovnání platí jen částečně),
že Bismarck odcházel do Varzina a Friedrichsruhe jako Tiberius na Capri;
na str. 355, po zavření smlouvy rakousko-německé, když r. 1879 Bismarck
opouštěl Vídeň, čteme, že odjezd zdržel o několik hodin, protože očekával ještě
Kolomana Tiszu: »Uhři pospíchali k Bismarckovi jako Židé k rabínovi«;
najdeme tu sentence často obsahem staré, ale v nové formě, jako že »v po
litice vděčnost zavazuje potud, pokud by nevděk přinášel nevděčnému
škodu«.
7- G·

Literatura polská má hojnost pamětí a memoirů. Nepočínají se teprve
ve věku nejnovějším. Jedna rozprava ve výše zmíněné knize V. Czermaka
o »pami^tnikach« 17. století připomíná nám, že se vyskytují již v značném
počtu v tomto věku, ovšem obyčejně ještě v nemoderní formě denníka
(diaryusz). Když postoupíme dále do 18. a 19. století, počet pamětníků roste
a jsou to již často opravdové memoiry. K nejobšírnějším počítáme Wsfo·
mniene jeneraia Klementa Kolaczkowskiego. které počaly vycházet! r. 1898
(v Krakově) a dospěly r. 1901 k 5. svazku. Autor počíná vypravovat! od
svého narození r. 1793, v pátém svazku přichází až do listopadu 1831. Paměti
jeho jsou nejdůležitější pro vojenskou stránku povstání r. 1830 — 1831.

R 1525 Prusy byly sekularisovány. Velmistr řádu Německého Albrecht
stal se světským knížetem pod vrchností koruny polské. Stykům těchto Prus
s Polskou (v té příčině srovn. Bidlovu Jednotu v prvním vyhnanství) věnován
spis Tad. Sierz/utowského Kartki z dziejów stosunków Polsko-Pruskich w XVI.
stól. (Varšava 1902). Spisovatel přihlíží zvláště k poměrům náboženským, jak
se totiž z Prus šířilo protestantství do Polska.
Od 14. do 27. srpna 1902 odbýval se v Charkově XIL archaeologický
sjezd, při kteréžto příležitosti uspořádána tam též historická výstava, jež se
stala základem nově zřízeného archaeologického a národopisného musea při
Charkovské universitě. Charkovský XII. archaeologický sjezd neměl toho
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všeobecného rázu a širokého programu jako nedávný sjezd Kijevský. Před
mětem jeho jednání byly otázky rázu specielnějšího, buď ruského nebo docela
i místního. Předsedala jako obyčejně hraběnka Uvarova. Zúčastnilo se přes
400 členu, mezi nimiž 61 professorů, skoro výhradně ruských. Mezi spisy
věnovanými sjezdu byly i Niederlovy »Slovanské starožitnosti«. Jednání sjezdu
dělo se (mimo shromáždění slavnostní) v 9 sekcích: I. Starožitnosti pravěké,
II. Starožitnosti historicko-geogr. a ethnografické, III. Památky umění, numisma
tiky a sfragistiky, IV. Poměry domácí, hospodářské, společenské, právní
a vojenské, V. Starožitnosti církevní, VI. Památky jazyka a písma, VII. Staro
žitnosti klassické, východní, byzantské a západoevropské, VIII. Starožitnosti
slovanské, IX. Památky árchaeologické. Předměty obecnější pozornosti za
sluhující byly Istoriíeskij process s točki zrénija grečeskich istorikov (prof.
V. P. Buzeskul) v sekci VIL Dále přetřásána v téže sekci otázka vlivu by
zantského na ruský dvorní ceremoniál při příležitosti debatty o sdělení
V. J. Savvy Vychody vizantijskich i moskovskich cárej v prazdnich Roždestva
Jiné zajímavé sporné thema týkalo se důležitosti ruských životů svátých jako
materiálu historického. Referent Abramovič (Čerty južno-russkago domongolskago bytu po dannym žitijnoj literatury) hájil velikou jejich důležitost pro
líčení života a mravů té doby, ze které pocházejí. Lipovskij podal Parallel
k južno-russkomu kazačestvu v istorii južných Slavjan (týkalo se jihoslovanských »uskoků«). A. J. Stepovič četl referát K literaturnoj istorii Králedvorskoj rukopisi, dle něhož otázka podvrženosti daleko má ještě do svého
rozřešení (!). V diskussi, jež při té příležitosti se rozvinula, bylo především
na to poukazováno, že bez ohledu na podvrženost rukopis měl nesmírný
význam v dějinách rozvoje slovanského sebepoznání. D, J. Samokvasov podal
zprávu Ob archívnom zakonodatelstve v Rossii, z něhož jest patrno, že daleko
neděje se to, co by se díti mělo; navrhl, aby podána byla k carovi prosba
všech příslušných kruhů vědeckých, aby byla uspíšena reforma archivální.
Spletité literatury letopisné týkal se příspěvek 5. F. Platonova, K voprosu
o Nikonovskom svode, — V sekci slovanských starožitností zajímavější byl
referát M. G, Chalanského Slavjanskija pěsni o smerti Marka Kraleviča,
dle něhož jihoslovanské písně o smrti Markově na Uvrině-hoře mají za
podklad pověsť o smrti Rolandově, jež se na Balkán dostala asi v době
výprav křížových. N, A. Maksimenko obíral se užíváním Russké Pravdy
na Litvě.
V, Sergijemč vydal v druhém vydání svůj proslulý spis *Russkija juridiceskija drevnosti, Tom I Territoria i naselenije. Izdanije vtoroje, s pereme,
nami i dopolnenijami.* Petrohrad 1902. Nové vydání jest rozmnoženo mnoha
doplňky a na mnoze i přepracováno. První kniha jednající o vzniku a roz
kladu krajových knížectví (volosť) a vzniku státu Moskevského jest nezmě
něna, za to v knize druhé jednající o ruských třídách společenských (chla
pech, sedlácích, smerdech, kupcích, bojařích a t. d.) některé části jsou úplně
nové. Zároveň jest tu rozsáhlá polemika spisovatelova proti kritikům prvního
vydání, jmenovitě proti Pavlovu- Silvanskému v otázce chlapů.
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Více nežli lokální důležitost má nově vydané dílo vynikajícího ruského
historika í »archaeologa« (my bychom řekli »kulturního historika«) spisovatele
velmi cenných děl kulturně historických Istorija russkoj žizní a Domašnyj
byt russkich cárej — Iu$na~Zabélinay Istorija goroda Moskvy, Sočinenije , . .
napisannoje po poručeniju Moskovskoj gorodskoj dumy. Část Z Moskva 1902.
Vedle věcí čistě lokálních (jako důkladná topografie, zvi. Kremlu a zajímavá
historie starožitných památek) jest tu velmi bystrý nový výklad o vzniku a
vzrůstu Moskevské říše. Zajímavý jest výklad jipéna Moskvy - t. od most>
mostok. Jest to kniha mistrným slohem vynikající, plná kulturně-historického
líčení; zvláště znamenité jest líčení života moskevské hierarchie, zejména pak
patriarchů. Před spisem tímto již vydal Zabělin 2 díly Materiálov dlja istorii
i statistiky goroda Moskvy,
Otázce konečného rozkolu mezi církví římskou a východní věnována
jest pozoruhodná ruská kniha A’. Suvorov. Vizantijskij papa, Iz istoriji
cerkovno-gosudarstvennych otnošenij v Vizantii, Moskva 1902. Kniha dělí se ve
2 části. V první probírají se podrobně a posuzují zprávy o událostech r. 1054,
v druhé (těžiště spisu) pojednává se o poměru patriarchy Kerularia k moci
císařské po dokonaném rozkolu. Úkolem spisovatele bylo vysvětliti a objasniti
fakty, které máme po ruce, veškerou osobnost patriarchovu, jak se projevila
v jeho církevně-politické činnosti. Ukazuje se, že Kerularios osvobodiv se
od Říma, chtěl Jprovésti v Byzantské říši zásadu Řehoře VII. o vrchnosti
moci duchovní nad světskou. Spisovatel dokazuje, že snahy tyto nebyly za
loženy tak v osobní povaze patriarchově, jako spíše v proudu času, za
sáhnuvším i církev východní, tak že ani v ohledu církevním nelze mluviti
o zásadním rozdílu mezi Západem a Východem.

Pro dějiny cara Alexandra I. (a též Mikuláše I.) vedle spisu Šilderova
bude nadál hlavním a základním dílem nově vydaný 5*. Μ, Seredonina IstoriČeskij obzor déjatelnosti Komitétu ministrov, Tom. I. Komitét ministrov v carstvovanije imp. Aleksandra Pervago . .. Izdanije kancelárii Kom. min. (K stolétiju
Komiteta ministrov 1802—1902) Petrohrad 1902. — Tom. II Čásf l.t 2. Ko
mitét ministrov v carstvovanije imp. Nikolaja Pervago. Petrohrad 1902, —
Komitét ministrův jest zvláštní ruská instituce, která má na starosti věci, jež
nejsou přiděleny žádnému ressortu ministerskému. Jest to do jisté míry insti
tuce stojící nad ministerstvy. Poněvadž kompetence jeho nikdy nebyla přesně
určena, proto tím důležitější jest jeho historie, zvláště v době Alexandrově,
kdy měl moc největší. Vedle toho, co Komitét ministrov skutečně provedl,
ještě důležitější jest to, co provésti chtěl — tu stopovati můžeme vůdčí ideje
státní a politické zvláště v době Alexandrově vládnoucí.

Jednomu z předních původců hnutí slavjanofilského na Rusi, Alexeji
Štepánoviči Chomjakovu dostalo se v krátké době dvou obsáhlých životopisů,
R. 1897 vyšel životopis K N. Lj^skovského^ před 2 léty vyšly sebrané jeho
spisy a teď vydal nový životopis professor Kijevské duchovní akademie V. Z.
Zavitnevič, Aleksěj Stepanovič Chomjakov. Tom I. kniga 1- i 2. Petrohrad»
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1902. Při vší své rozvláčnosti znamená spis Zavitnevičův veliký krok na cestě
studia slavjanofilstva. Jest to především historicko-kritický rozbor filosofických
názoru Chomjakových a ocenění jeho vědecké činnosti historické. V tomto
ohledu nejdůležitější jest spis jeho Zapiski o vsemirnoj istorii, jehož nedo
statky Zavitnevič odkrývá a ukazuje na fantastické názory o nejstarší době
slovanské historie. Vytýká, v čem Chomjakov vidí podstatu dějin, t. j. v prin
cipu náboženském, ve víře. S tohoto stanoviska dívá se Chomjakov na život
lidstva; jest to boj dvou principů, t. iránskéko (volnosti a ducha) a kušitského
(nutnosti a hmoty). Křesťanské učení v čisté své podobě jest výrazem iránství,
jež se udrželo na Východě, na Rusi a vůbec v Slovanstvu. Dále analysuje
spisovatel na př. názory Chomjakovovy o >duchu< života ruského národa
a p. Spis Ljaskovského hodí se spíše začátečníkům, neboť prostě referuje,
vykládá učení mistrovo beze vší skepse a kritiky; spis Zavitnevičův hodí se
pokročilejším.

E. Bernheim vydal svou známou a oblíbenou knihu (hlavní dílo toho
druhu) Lehrbuch der historischen Methode, která vyšla r. 1889 v druhém
vydání, letos ve vydání 3. a 4., rozmnoženém a přepracovaném (781 s*.r )
Jindřich Brunner vydal svou knihu Grundzüge der deutschen Rechts
geschichte (srovn. ČČH. VII.) v druhém, něco rozmnoženém vydání.

Náhradou za zaniklý časopis »Zeitschrift für Social- und Wirtschafts
geschichte< počal v Lipsku vycházet! časopis nový s podobným titulem Viertel·
jahrschrift für Social- und Wirtschaftsgeschichte. Redaktoři jsou professori
Bauer (v Basileji), Below (v Tubinkách) a Hartmann (ve Vídni). Programmem
se neobmezuje na Německo; k spolupracovníkům náležejí Espinas (v Paříži).
Salvioli (v Palermě) a Vincgradov (v Londýně). Tomu odpovídá, že bude
přijímati příspěvky také v jazyku francouzském, vlašském i anglickém.
Vedle Leipziger Studien uveřejňujících práce z Lipského semináře založil
Karel Lamprecht ještě s titulem Geschichtliche Untersuchungen zvláštní sbírku
pro dissertace vycházející z jeho oddělení v semináři. První číslo přináší po
jednání Pavla Rühlmanna Die öffentliche Meinung in Sachsen während der
'Jahre 1806 bis 1812. — Podobná sbírka Heidelberger Abhandlungen zur
mittleren und neueren Geschichte započata byla pojednáním Jindř. Lilienfeina
Die Anschauungen von Staat und Kirche im Reich der Karolinger. — Professor
ve Friburku v Brisgově Oldř. Stutz založil sbírku Kirchenrechtliche Abhand
lungen. První číslo přináší pojednání Bonin-ovo Die praktische Bedeutung des
ius reformandi.

V Lipsky.počala roku 1902 vycházeti sbírka rozprav o dějinách saských;
Bibliothek der sächsischen Geschichte und Landeskunde (redaktor G. Buch
holz, professor na universitě). První sešit (142 str.) přináší práci Reinholda
Bcckra o diplomatických dějinách saských 1745-46 s titulem Der Dresdener
Friede und die Politik Brühls. Při práci užito také nevydaných pramenu
z archivu Drážďanského.
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Ve sbírce »Die Literaturen des Ostens«, ve které vyšly Briicknerovy
Dějiny literatury polské a vyjdou Vlčkovy Dějiny literatury české, byl r. 1902
vydán svazek IV., obsahující K. Dietricha Dějiny literatury byzantinské i novořecké a P. Horna Dějiny moderní literatury turecké od prostředku 19. stol.
(Geschichte der türkischen Modeme). — Svazek VIII. téže sbírky, vydaný
rovněž r. 1902, přináší Vil. Grube Dějiny literatury Čínské.
Vídeňská akademie vydala přehlednou brošuru, obsahujcí soupis tiště
ných a rukopisných katalogů knihoven, v nichž se chovají rukopisy otců
církevních (Catalogus Catalogorum ed. W. Weinberger Wien 1902). Práce
má sloužiti spolupracovníkům veliké sbírky patristické akademií vydávané,
ale zasluhuje povšimnutí všeobecného. Jest tu většina důležitých knihoven
zastoupena a připojeny některé užitečné údaje o provenienci jednotlivých
kollekcí.
_____
Bruno Schierst^ Das Breslauer Zeitungswesen vor 1742 (ve Vratisl. 1902)t
je spis věnovaný zevrubnému vylíčení periodického tisku metropole slezské.
Obmezuje sc pouze na politické listy a ukazuje, jak v letech 1632—1703
vydávané německé noviny ve Vratislvi od protestantských nakladatelů,
později pod vlivem rakouské vlády do rukou katolických tiskařů přešly.
Vláda chránila privilej jednotlivých vydavatelů a prováděla ostrou censuru,
noviny neměly však většího aktivního významu pro veřejné mínění, byly jen
snůškou zpráv. V r. 1695 vycházely dočasně latinské noviny z kruhů gymnasialních.

K. Eubeh chvalně známý františkánský vydavatel cenné »Hierarch.a
Catholica«, jejíž druhý svazek obsahující dobu 1431 — 1503 vyšel 1901, po
dává v Röm. Quartalschrift 1902 3. seš. přehled biskupů a jiných duchovních,
kteří obdrželi důstojenství svá od koncilu Basilejského a protipapeže Felixe V.

Prusky historicky institut v Římě podle nového statutu vydaného
v listopadu r. 1902 podřízen jest kuratoriu a vědecké radě. Předsedou kura
toria je generální ředitel státních archivů pruských, členy zástupcové mini
sterstva vyučování a zevnějších záležitostí. Rada se skládá z 5 členů jmeno
vaných na 3 léta od předsedy státního ministerstva v dorozumění s ministerstvem
vyučování; dva z nich navrhuje Berlínská akademie, jednoho Gottinská spo
lečnost náuk. Institut — vedle vlastních publikací — má podporovat německé
(netoliko pruské) učence v jich pracích.
V únoru zemřel v Mnichově v stáří 84 1. historik prof. A. Cornelius.
Jeho práce náležely skoro výhradně 16. století, o novokřtěncích v Münstru
vydal dvousvazkové dílo (1855—1860), r. 1861 vyšly ve spisech Mnichovské
Akademie stati o selské válce. Později se věnoval hlavně Calvinovi, uveřejniv
o něm a Ženevě jeho doby řadu pojednání, rovněž ve spisech Mnichovské
Akademie, z nichž nejdůležitější (1892) má nadpis: Die Gründung der Calvi
nischen Kirchenverfassung in Genf. — V otázkách církevních šel Cornelius
s Döllingrem.
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Revue internationale de sociologie (říjen 1902) přináší studii Lazara Sainéau-a Le rigime et la sociiti en Roumanie pendant le regne des Phanariotes (1711—1821), obsahující v prvé části stručný historický úvod, po tom
pojednání o dvoru, armádě a spravedlnosti.
Dílu, které vydal r. 1902 L. Mention o organísaci armády francouzské
před revolucí ĽArmie de fanden regime, de Louis XIV. ä la Rivolution, do
stalo se příznivého přijetí v R. H

O dějinách školství francouzského, a to protestantského v 17. století,
jedná čtvrtý a poslední svazek velkého díla, které vydává Puul de Felice
s titulem Les Protestants ď autrefois. — Je to dílo cenné, .ale spisovatel
i v tomto svazku, jak poznamenává referent v R. H., stojí na stanovisku
apologetickém.
Journal des iconomistes z 15. listopadu 1902 přináší referát o díle
Willmotové >La Belgique morale et politique« (1830—1900) s předmluvou
E. Fagneta. Chválí se hojnost dat, ale referentu nelíbí se příliš doktrinářské
odsuzování liberalismu. Konkluse spisovatelovy se liší od Fagnetových.
Studie o dějinách řádu františkánského, hlavně o jeho počátcích, na
bývají od vystoupení Sabatierova (viz Č. Č. H. II. 1. seš) a za jeho horlivého
účastenství stále rostoucí šíře. K jejich podpoře zřizuje se v Assisi zvláštní
»Societa internazionale di studí francescani«, která má zaříditi v městečku
tom dokonalou knihovnu hledící k dějinám a působení řádu, podporovat!
vědecké návštěvníky a zvýšiti stálé spojení mezi nimi. äPrvní větší prací má
býti všeobecný katalog rukopisů františkánských.

Amadeo Crivelluci v Pise hodlá vydávati bibliografické ročníky pro dějiny
Itálie (Annuario bibliographico delia storia ďltalia) s vyloučením starověku (před
r. 300 po Kr.). Knihy a články budou se registrovati, jak vyjdou, systematický
pořádek má ex post uvésti rejstřík; proto se mají rozesílati jednotlivé archy
na způsob časopisu. Nebylo by lépe vydávati takové bibliografie najednou
pro celý rok a hned spořádané? Cena vlašské bibliografie bude dosti značná
(18 franků ročně).

O dějinách španělských universit vyšla monografie Gustava Reyniora·
s titulem La Vie universitaire dans ľancienne Espagne (1902) jako část
sbírky děl o dějinách španělských, vydávaných jazykem francouzským (Bibliothěque espagnole).
Kate Nargaie pro svou monografii o Janu Bezzemku (John Lackland.
V Lond. 1902) vzala si motto z Anglických dějin J. Rich. Greena, ve kterém
čteme: Hrozné poučení z dějin jeho života spočívá v tom, že král, jenž
ztratil Normandii, stal se vasalem papežským a zhynul v zoufalém zápase
proti svobodě anglické, nebyl slabým a lenivým zhýralcem, nýbrž jedním z nej
schopnějších a nejbezohlednějších svého rodu.-— Jan zván současníky »hostis
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naturae« — a práce Kate Norgate znova přesvědčuje, že síla Janova spočí
vala hlavně v tom, že mu bylo naprosto lhostejno, jaké zbraně se chápal
k dosažení svého prospěchu. — Thema své omezila autorka na životopis
Janův, dějin konstitučních a místa Anglie ve všeevropské konstellaci jen
lehce se dotýkajíc. Bohatý materiál, jenž velmi přehledně a soudně snesen»
činí knihu tuto pro každého, jenž zajímá se o Anglii XII. a XIII věku, důle
žitou. — Kate Norgate jest autorkou spisu: »England under Angevin Kings«
(r. 1887. 2 sv.) — pak drobnějších prací, vesměs spadajících do této doby
A. M.
_____

Královna Viktorie našla již svého historika; je to Ábel Chevalley. Refe
rent v R. H. jeho knize Victoria, sa vie, son róle, son rěgne (v Paříži 1902,
435 sir.) mnoho vytýká, ale vedle toho také mnoho chválí; zvláště podařené
jsou karakteristiky prince Alberta, Disraěliho a Gladstona.

Některé menší práce zemřelého anglického historika Creightona byly
sebrány a vydány pod titulem Historical Essays (Dante, Aeneas Sylvius,
Wiclif atd.).
Bibliografická pomůcka pro studium dějin amerických vyšla 1902 v BostunS s titulem The literature of American history (588 str.). Je to dilo Larnedovo a četných spolupracovníků.
The American Journal of Sociology přináší v zářijovém čísle obšírný re
ferát o knize S. H. Cobba: The rise of Religions Liberty in America (New
York). Za přednost knihy pokládá referent (H. S. Burrage), že spisovatel ne
věnuje pozornost pouze některému territoriu, nýbrž že líčí vznik náboženské
svobody v celé oblasti severoamerické. Úvodem k svému thematu jedná autor
o poměru státu a církve v starém světě až do prvních period reformace a
potom líčí více méně těsné spojení církve a státu, jaké zavedeno ve všech
koloniích s výjimkou Rhode Islandu, načež obšírně vykládá pomalý a zdlou
havý postup, jakým princip náboženské svobody byl přijímán. Princip ten
spisovatel pokládá za >peculiarly an American production«.

Cechové na koncilu Kostnickém.
Napsal Jaroslav Fikrle.

IL

Před volbou papežskou.
Když Sigmund odjížděl do Anglie, žádal koncil, aby nevy
řizoval důležitých věcí za jeho nepřítomnosti; zároveň však uložil
mu pro tu dobu určitý program. ‘) V něm položena na prvním
místě církevní reforma. Zvolená kommisse reformační v pod
zimních měsících roku 1415 pracovala dosti horlivě2) a vzbuzo
vala v přátelích reformy značné naděje, ale brzy po novém roce
činnost vázne, až během roku také zde dostavila se úplná stagnace.
Takový je stav věcí na koncilu v té době, když na dějiště
vstupuje M. Mauricius, od Čechů nazývaný * Rvačka
.
*
V prvním
roce koncilu jsme o něm neslyšeli, teprve na začátku r. 1416 se
nám objevuje v Kostnici a brzy dostává se mezi znamenitější
členy sboru. Vedle něho stojí Palec. Čechové na koncilu — to
jsou oba tito mužové; proto podám na tomto místě i stručný
přehled života Mauriciova až do té doby, kdy objevuje se v Kostnici
jako přívrženec reformy. Pobádá mne k tomu zvláště ta okolnost,
že nemáme dosud o tomto muži žádné práce, na niž bych prostě
poukázali mohl; a pokud tu a tam v naší literatuře se o něm děje
zmínka, nestává se to vždy bez omylu.
V osobních poměrech M. Mauricia (česká forma toho jména
zní »Mařík«) je leccos záhadného. Kdy se narodil, nevíme; také
jeho rodiště a národnosti musíme se jen dohadovali. On sám
podpisuje se na veřejných listinách »de Praga«, a to i v době,
kdy již nenáležel klášteru pražskému;3) lze se tedy domnívali, že
rodištěm jeho byla Praha. Jeho otec jmenoval se Jan.4) Národnosti
byl české. Jeho literární pozůstalost je ovšem výhradně latinská;
jen z jeho korrespondence zachoval se nám jeden česky psaný
kus, list k paní Elišce z Rožmberka.5) Ale jeho český původ
dosvědčují česká slova a věty do latinských jeho traktátů vtrou*) Altmann, Mrk. Sig. 1949. Hardt IV. 780. — s) Cf. Doc. 91. 601. —
Půlka č. 18 v AFÔG. XV. 43. — Hardt IV. 31—34. — *) Tak podpisuje se
ve svých supplikách z r. 1418 (opisy v Zem. Archivu), na protestu polském
z 1. máje 1818 (Codex epištol, cat. crac. II., 438), v úvodu traktátu proti
Jakoubkovi (Hardt 1. 779). — 4) Reg. Lat 104. fol. 26a. — *) Archiv
Český III. 199.
Č. č. H. IX.
17
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šené. *) V českých pramenech dává se mu někdy příjmí »Rvačka«;
původ tohoto jména je takový: Μ. Mařík byl mnichem řádu
sv. Augustina de poenitentia beatorum martyrům^ anebo — jak se
zkrátka říkalo — řádu cyriackého.2) Tuto řeholi zorganisoval
v polovici třináctého věku papež Alexander IV.; král Přemysl
Otakar II. poznal ji na svém tažení do Prus, přivedl odtud ně
které mnichy do Prahy a usadil je u sv. Kříže většího;8) lid
pražský přezděl jim »rvačky«.4) Odtud příjmí, či spíše přezdívka
našeho mistra.
Kdy vstoupil do řádu, nevíme. 5) První určitou zprávu o něm
máme teprve z roku 1385,6) a tu již jeví se nám jako mnich
kláštera sv. Kříže. Je to záznam v knize děkanů filosofické fakulty,
podle něhož o letnicích t. r. Mauritius a Sancta Cruce dosáhl
gradu bakalářského.7) Dvě léta později, o vánocích 1387, pod
stoupil zkoušky misterské.8) Jako bakalář i jako mistr byl povinen
přednášet! určitý čas na fakultě. 9) K této jeho učitelské činnosti
vztahují se slova slavného professora krakovské university Pavla
Vlodkoviče, který nazývá jej svým učitelem.10) Učený Polák studoval
v Praze na artistické fakultě v letech 1387—1393, n) tedy právě
v době, kdy Mauricius řády platnými byl zavázán čisti na universitě.
Byla to doba theologických sporů, k nimž zavdal podnět Matěj
z Janova. Šlo tu mezi jiným o každodenní přijímání oltářní svá
tosti — nebyl to ovšem jediný předmět sporu, ale jeden z hlavních.
Tou věcí zabývá se první literární práce Μ. Mauricia, neveliký
traktát »De corpore Christi«, psaný ve formě listu k nejmenova’) V traktátu >de triplici statu hominis« (ms. pražské univ. knihovny
I. D 32, fol. 150b: »cum tibi dicent begharde seu bekynyt* a »laboranter .. .
quod in bohemica dicitur robothnye*. V traktátu »de corpore Christi« (ms.
pražské univ. knihovny V. F. 13. fol. 66a mluví o špatných knězích, kteří
říkají: ^odbudimi boha* vel *gyz boha odbychom przyness nam pity*, —
Sv.
Cyriak byl domnělý zakladatel řádu Srv. Helyot, Histoire des ordres monastiques; mně přístupno bylo jen v něm. překladě (Lipsko 1753). II. 288. —
’) Frind, Kirchengeschichte Böhmens III. 299. — 4) Pulkava (česká re
cense) ve Fontes rer. boh. V. 301. — *) V letech sedmdesátých čteme
o jakémsi »Fr. Mauriciovi«, který byl také mnichem řádu cyriackého a spra
voval fary řádové v Jablonci (Libri conf. III. 21) a v Nových Benátkách
(L. Conf. III. 66), ale jeho identita s osobou pozdějšího Μ. Mauricia je více
než nejistá; tím spíše, že v nejbližšch letech mezi mnichy u sv. Kříže na
cházíme dva Mauricie. — 0) Staročeské veršování »O počátcích husitství
v Cechách«, které z ruk. O t. zv. Starých letopisů českých otiskl Palacký
(Script, rer. boh. III. 470), praví: »Když mistr doktor Marik u sv. Kříže
v Praze byl, ten toho Viklefa kulhavého dobře znal.« To by snad poukazo
valo na to, že Μ. Mařík někdy před r. 1384 byl v Anglii. Ale vzhledem
k pozdnímu původu tohoto pramene, jakož i k četným nesprávnostem není
vyloučeno, že tu je nějaká mýlka. — 7) Mon. univ. präg. I. 230. — 8) Mon.
univ. präg. I. 250. — 9) Tomek, Děje university 42. — tu) Starodawne prawa
polskiego pomniki V. 268. — n) Poprvé se jmenuje r. 1389, kdy stal se baka
lářem (Mon. un. präg. I. 265); k tomu bylo potřebí aspoň dvouletého pobytu
na universitě. Cf. Tomek, Děje university 38-
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nému příteli.J) Spisek je do jisté míry zajímavý hlavně vzhledem
k pozdějšímu stanovisku autorovu, s nímž stojí v příkré protivě.2)
Mladý theolog jest tu ještě zcela pod vlivem toho směru, který
v českém učeném světě převládal. Hluboký náboženský cit a po
svátná úcta k mystériu eucharistie jeví se v mladickém díle
Mauriciově. Jeho stanovisko je totéž jako stanovisko mistra Paříž
ského: každý je oprávněn kdykoli, třeba každodenně, přistoupiti
ke stolu Páně, ovšem není-li ve stavu smrtelného hříchu. Popírá,
že častým přijímáním by svátost zevšedněla, a poukazuje na církevní
praxi: vždyť v samém Římě viděl, že laikové přistupují každý den
ku přijímání.8) A proto hřeší takoví kněží, kteří lid odpuzují od
spasitelného konání, místo co by se měli těšiti z jeho horlivosti.
Co potkalo Matěje z Janova, je známo. Synoda o sv. Lukáši
r. 1388 odsoudila jeho these, a o rok později byl přinucen odvolati. O mistru Mauriciovi neslyšíme při tom ničeho; prameny se
vůbec o něm nezmiňují a jediné svědectví — jeho spis — má ráz
spíše privátní a snad ani nevešlo v širší známost. A když autorita
církevní promluvila, pokorný mnich nepostavil se proti ní; a poddal
se upřímně. Když po mnoha letech dotekl se opět této věci, stál
úplně na stanovisku jiném.4)
V pohnutých dobách, za sporu králova s arcibiskupem, o něm
neslyšíme; tuším, že nebyl ani v Praze. 5) Do té doby sluší klásti
jeho theologická studia, která konal nejspíš někde jinde než na
pražské universitě, jak lze souditi z jeho pozdějšího sporu s theo
logickou fakultou, o němž hned stane se zmínka. Dosáhl gradu
doktora theologie, a je dosti možno, že snad on byl tím doktorem
Mauriciem, jenž byl společníkem arcibiskupa Jana z Jenšteina v po
sledních chvílích jeho života.6) Byl by to již jeho druhý pobyt v Římě,
což stává se i tím pravděpodobno, že od té doby vskutku pozoru
jeme jistou přízeň kurie k Mauriciovi. O této přízni svědčí bulla
z 28. června 1402, kterou papež Bonifác IX. udílí M. Mauriciovi na
pět let právo visitovati a napravovat! všechny kláštery řádu de
poenitentia bb. martyrum.7) Je to rozsáhlá moc, kterou tímto dostal
do ruky M. Mauricius, jen prostý mnich, nemající žádné hodnosti
řádové. 8) Někdy po r. 1404 vidíme M. Mauricia zase v Praze. 9)
*) Rukopis univ. knihovny pražské V. F. 13. fol. 63v—71v. — ’) Srv.
traktát proti Jakoubkovi I. c. 16 u Hardta III. — ’) Fol. 68b. Do které doby
měli bychom klásti tento pobyt v Římě, nelze určití. — ‘) Tractatus contra
Jacob. cap. 16 u Hardta III. — ‘) L. Conf. (V. 98 a 101) znají faráře Mauricia,
který r. 1391 mění řádovou faru v Sačanech za faru v Žíželicích: ale to není
mistr Mauricius. — “) Vita Joh. de Jenczenstein ve Fontes rer. boh. I. 467. —
7) Reg. Lat. 104 fol. 26»: »potestatem visitandi et corrigendi omnes prioratus
et loca dicti ordinis ubilibet consistentia«. - 8) ibidem: »Mauritius Johannis,
frater prioratus S. Crucis Pragensis ordinis s. Augustini de poenitentia bb.
martyrum, magister in theologia.« (Opis z regest -lateránských v zem. arch.) —
9j V seznamu professorů krakovské university, který pochází nejpozději
17*
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Dovídáme se o jeho sporu s theologickou fakultou pražského vy
sokého učení.x) Šlo tu nejpravděpodobněji o uznání jeho doktor
ského gradu a spojené s ním právo učiti na universitě.2) To spa
dalo do kompetence fakulty, jíž měl mistr za připuštění žádati.8)
Mauricius snad opominul to učiniti a vyžádal si od papeže Ino
cence VII. (1404—1406) milostivý list. Theologická fakulta, ne
dbajíc hrozby exkommunikace a ztráty beneficii, hájila a také
uhájila svou autonomii proti kurii papežské.4) Celý spor jest jen
jedním článkem onoho dlouhého řetězu konfliktů mezi autonomními
korporacemi duchovními a kurií, která často nešetřila zákonů ani
výsad. fi)
M Mauricius měl v českém učeném světě dosti zvučné jméno.
Tomu nasvědčuje, že jistého roku na letní synodě, kterou podle
statut Arnoštových měl pražský arcibiskup slaviti po sv. Vité, byl
synodálním řečníkem. Jeho řeč se nám zachovala v rukopise.6)
Nese se mírným, vážným tonem vykládajíc, čeho je třeba knězi,
aby svůj úřad řádně a s prospěchem mohl vykonávati. Jsou tu
tytéž požadavky, které o něco později s mnohem větším důrazem
z r. 1407, je hned na druhém místě jmenován »prof. theol. Mauritius a
S. Marco«. (Viz Album studiosorum univers. Cracoviensis. Kraków 1887.
Muczkowski, Statuta nec non liber promotionum ordinis in univ. stud.
Jag.) Klášter sv. Marka v Krakově byl sídlem řádu >de poenitentia bb.
martyrům« (cf. Dlugosz, Lib. beneficiorum III. 468), a proto byla v naší
době vyslovena domněnka (Bidlem v ČČM. 1895, 234), že tento krakovský
professor theologie je totožný s M. Mauriciem Rvačkou. Co Bidlo 1. c. jen
s reservou jako možné vyslovil, to polští historikové Fijatek (Studya etc.
72) a Morawski (Dzieje uniw. I. 107) pokládají za věc jistou, ač vlastně dů
kazů ani pro to nemáme, že by onen krakovský Mauricius byl Čechem. Povážíme-li mimo to, že nejpozději od roku 1405 je Mauricius Rvačka trvale
v Čechách a že r. 1402 béře na sebe na pět let úřad visitátora klášterů
cyriackých, při čemž se zase jmenuje mnichem pražského kláštera, stává
se toto ztotožnění více než pochybným. — ’) Husův traktát proti Pálčovi,
Opp. Hussi I. 264. Husův traktát o svatokupectví v Doc. 714. Contra consilium octo doctorum ibid. 52. Z akt únorové synody r. 1413 ibid. 500.
Replicatio mistrů theologie Loserth v AFÓG. LXXV. 410. Duplika Ondřeje
z Brodu ibid. 343. — 8) Většina pramenů mluví o celé věci dosti neurčitě,
pokládajíc ji patrně za všeobecně známou. Že nešlo o nic jiného, než o to,
co jsem řekl, vysvítá — tuším — nejlépe z traktátu Husova proti Pálčovi:
>quod darent locum doctoratus inter se, quod fuit valde leve et non malum«
(Opp. Hussi I. 264). — ·) Tomek, Děje university pražské. Praha 1849 44. —
*) Documenta p. 500. Loserth 1. c. 410. — B) Hôfler (M. J Hus etc. 176),
maje po ruce jen zprávu z cod. praž. univ. knih. III. G 6, fol. 179 (~ Loserth
1. c. 410), vyčetl z ní »podrobení university inkvisitorské moci M. Mauricia«.
To však naprosto znění pramenů odporuje. — Fijalek (Studya etc. 72) — znaje
jen prameny u Losertha (v AFÓG. LXXV.) vydané, má za to, že příčinou
bylo jeho přísně orthodoxní smýšlení. Ani to nelze připustit! při tehdejší pře
vaze německé, která přece nebyla wycliffitskou. A pak: vždyť Hus kárá
doktory theologie pro jejich neústupnost. — 8) Ms. pražské universitní
knihovny V. F 13. f. 3V—10r a 12v—13r. Je datován pouze slovy »post
Viti« (sc. festumj bez udání roku
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proslovil v Kostnici. V kterém roce byla tato synoda slavena,
neznáme. Ale z klidného tónu a z obsahu řeči, prostého vší pole
miky a narážek, soudím, že mohlo to býti jen v těchto poměrně
ještě klidných letech před r. 1410.
R. 1408 nacházíme Μ. Mauricia v úřadu inquisitora hereticae
pravitatis;x) ale o jeho činnosti neslyšíme mnoho. Jmenovaného
roku vyslýchal spolu se svým kollegou v úřadě, minoritou Jaro
slavem, kněze Abrahama, udaného pro bludné smýšlení; Hus byl
tenkráte přítomen a ujímal se obžalovaného. Pak slyšíme o něm
zas až roku následujícího.2)
V Čechách zatím stahovala se mračna vždy hrozivěji. Faráři
pražští během roku 1409 podali arcibiskupovi novou stížnost na
Husa. Μ. Mauriciovi připadl úkol vyslechnout! odpovědi Husovy
na žalobu jeho protivníků. 8) Je to naposled, kdy jej vidíme v úřadě
inkvisitorském.4)
V té době vystupuje také jako literární protivník rodícího se
husitství. Podnět k tomu dal spor o odpustky, když vyhlášena
byla známá bulla Jana XXIII. Μ. Mařík hájil tu papeže zvláštním
spisem, z něhož se nám zachoval jen titul.5) A o něco později —
’) Documenta 184. — *) Palacký, Děj. nár. čes. III. 1. 94. pozn. 117 píše, že
Mařík Rvačka podobně jako Štěpán Páleč a Stanislav ze Znojma sloužil králi
Václavovi jako diplomatický agent při vyjednávání s kardinály svolávajícími
koncil do Pisy. Toto tvrzení zakládá se na dvou listech kardinála Petra
Fillargi (pozd. pap. Alexandr V.) z listopadu 1408, jež Palacký cituje z Martěne
et Durand, Collectio amplissima VII. 813 a 814 (nejnověji otištěny oba kusy
v Reichstagsacten VI. 580 a 581). Avšak zde jako posel krále Václava jmeno
vaný »religiosus vir fráter Mauritius« je označen zároveň jako *lector ordinis
minorum.* Mistr Mauritius Rvačka byl však řádu augustiniánského de poenitentia bb. martyrům. Že by se byl kardinál, který sám vyšel z řádu minoritského, dopustil omylu, nelze přece připustiti. A byla by to vskutku velice
pochybná hypothesa vzhledem k faktu, že mezi minority pražského kláštera
u sv. Jakuba najdeme v té době mnicha Mauricia, který r. 1398 dostává
hodnost papežského kaplana (Tomek V. 209; Tadra, Kulturní styky 109)
a r. 1404 se uvádí jakožto *lector principalis ordinis minorum* (Tomek V.
209). Není pochyby, že tento minorita Mauricius (»Mařík Šimonův«) byl
poslem Václavovým a nikoli mistr Mauricius Rvačka. Přece však údaj Palackého putuje z knihy do knihy: přijímá jej Tomek (Děje university), Bidlo
(Čeští emigranti v ČČM. 1895 234), Höfler (M. J. Hus 208), Reichstagsacten VI.
280. 281, Fijalek (Studya etc. 72), Morawski (Dzieje uniwersytetu I. 107). —
8) Documenta 164. — *) V té době, od r. 1409 vyskytuje se jako generální
prior řádu Cyriaků »frater Mauritius« (Tomek D. Pr. V. — ZimmermannLegis-Glückselig, Diplomatische Geschichte der aufgehobenen Klöster... 10.
Libri Conf. VII. na mn. m), Bidlo (1. c. 235) ztotožňuje tohoto generála řádo
vého s mistrem Rvačkou; po něm činí totéž Fijalek (Studya etc. 72). Ale
generální prior Mauricius a doktor theologie Mauricius jsou dvě různé osoby,
jak jde na jevo ze zápisu v Libri Conf. VIL 234. Generálního priora Mauricia
najdeme v letech kostnického koncilu v Čechách (srv. L. Conf. VIL), kdežto
Μ. Mauricius je v té době v Kostnici. — *) »Mauritii de Praga theologi pragensis, opusculum contra impedientes Wenceslaum Tyem quod predicationem
cruciatae Johannis XXIII.« uvádí Hardt v Prolegomena k III. dílu na str. 9.
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počátkem února r. 1411 — píše M. Mařík pod dojmem kázání
Husova právě slyšeného *) jemu list,2) který dal položití Husovi
na kazatelnu. Vytýká mu, že ničí vážnost duchovenstva a tím i ruší
zákon boží. Nejvíce uráží ho výrok Husův, že Kristus dal i světským
panovníkům moc k napravení zkaženého kněžstva, že Jerusalém
jen pro hříchy kněžské propadl zkáze. A proti tvrzení, že tento
papež nemůže býti náměstkem Kristovým, protože nežije životem
apoštolským, namítá M. Mauricius, že nikdo nemůže býti náměstkem
Kristovým co do svatosti, ale jen co do moci. List byl asi bez
podpisu, jak lze souditi z nadpisu odpovědi Husovy. Ale dlouho
asi autorství Mauriciovo nezůstalo ukryto. Hus odpověděl hned na
tento list svým traktátem »Contra occultum adversarium«,3) kde
hojnými citáty z písma dokazuje správnost svých thesí. Proti po
slední námitce Mauriciově znova důrazně opakuje a obšírně do
vozuje, že pravým náměstkem Kristovým je jen ten, kdo Krista
v pokoře, chudobě, čistotě a poslušnosti následuje. V této otázce
stáli ovšem Hus a Mauricius na opačných stranách: proti wycliffistickému pojetí Husovu hájí tu Mauricius officiální názor církve.
Brzy potom M. Mauricius mizí z Prahy; v letech následujících
o něm neslyšíme. Řád již dříve byl mu svěřil správu fary v Solnici.4)
Je ovšem podivné, proč klášter vynikajícího člena svého — a tím
M. Mauricius bez odporu byl — oddálil z Prahy; snad daly by
k tomu vysvětlení ony neblahé poměry, které v té době v klášteře
sv. Kříže panovaly. Mravní úpadek duchovenstva tehdejšího zasáhl
také pražské Cyriaky a nabyl nejspíše značně pohoršlivého rázu,
takže r. 1415 koncil zvláštní bullou českým biskupům nařídil rychlé
zjednání nápravy.5) O M. Mauriciovi nevíme přímo, jaké byl po
vahy mravní; ale v té době je již to pochvalným svědectvím, že
odnikud neslyšíme slova hany. A také celá jeho pozdější činnost
na koncilu ukazuje, že také on sdílel snahy českého hnutí nábo
ženského o nápravu mravní. Možná, že při vydání zmíněného roz
kazu koncilu nebyl sám bez účastenství; s jistotou lze však kon
statovat! jeho přítomnost v Kostnici teprve r. 1416.
V Kostnici bylo zvykem pořádati pro členy sboru o nedělích
kázání. O čtvrté neděli po velkonocích (17. května) 1416 měl
takové kázání M. Mauricius, 6) zajímavé hlavně proto, že tu najdeme
vyložen celý program, jak podle něho by měla býti provedena
potřebná náprava uvnitř církve, vyložen ve formě suchopárné, ale
*) »Id patet ex hodierna tua predicatione«. Hus měl ono kázání patrně
8. února. — *) Rukopis pražské universitní knihovny X. F 10, fol. 54v Höfler
(Hus etc. 294) zná ten rukopis, ale čte místo »Rvačka« — »Kwaczko«. —
*) Opp. Hussi, Norimberg 1558, I. 135 a násl. — 4) L. Conf. VII. 234. Frind
III. 245. — *) Legis-Glückselig, Dipl. Geschichte etc. 13—15. Frind, Kirchen
geschichte Böhmens III. 243. — ·) Hardt I. 860—874. Co se týče data, viz
dodatek.
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směle a neohroženě. Za heslo vybral si slova z evangelia, která
se čtou té neděle při mši: »Habeo vobis diceře«. Po stereotypní
omluvě své nedostatečnosti zahajuje svůj výklad větou, že koncil
sjednáním jednoty nevykonal zplna svého úkolu; čeká ho ještě
druhá úloha: zameziti, aby pro budoucnost schisma se neopakovalo.
Klade si otázku, co bylo vlastní příčinou rozdvojení v církvi, a shle
dává ji v zesvětačení vyšší hierarchie, v její ctižádostivosti a zisku
chtivosti a v plynoucí z toho simonii. Svatokupectví je v očích
M. Mauricia ono největší zlo, jež podrývá autoritu kněžstva u laiků
a církvi přináší záhubu. Zákazů svátých otců nejen že se nedbá,
nýbrž mnozí pokoušejí se hájiti svatokupectví sofistickou formulí,
že papež prodává jen světské statky s hodností spojené; proti
tomu tvrdí Mauricius, že ipso facto annexionis i světský statek se
posvěcuje tím, že je spojen s příslušným úřadem církevním. Jiní
říkají, že papež nemůže vůbec hřešiti simonii: ale vždyť i Jidáš,
ač apoštol od Krista vyvolený, hřešil, tím spíše papež od pouhých
lidí zvolený. Simonii dostalo se mezi kněžstvo mnoho lidí špatných
a nehodných, ba i na nejvyšší hodnost církevní zvolen byl svého
času člověk, nemající * státům exercendae perfectionis* (Jan XXIII.).
Proto vyzývá M. Mauricius na konci své řeči, aby koncil učinil
rázně přítrž těmto zlořádům a zamezil svatokupecké prodávání
benefícií církevních; neboť dokud tento zlořád bude trvati, nic
není platňa unie, schisma se bude opakovati a církev dále bude
klesati v nevážnost.
A snad někdy později formuloval M. Mauricius svůj program
v deseti článcích, jež přečetl v generálním shromáždění koncilu
u přítomnosti kardinála Františka Zabarelly. *) První čtyři články
určuji obsah pojmu simonie. Svatokupectví (simonia formaliter) je
pouhé pomyšlení na směnu věci duchovní za statek světský (actus
elicitus); svatokupectví (materialiter) je přinucovat! někoho, aby
takovou směnu učinil (actus imperatus); svatokupecké jest směnu
takovou nabízeti (s. realiter) a uzavřití (s. simpliciter). Mluví-li
tyto čtyři první konkluse jen všeobecně, obrací se pátá věta přímo
proti soustavě finanční politiky kuriálni: zadrží li papežská kancelář
bully udělující provisi na nějakou praebendu církevní pro nezapla
cení annátů nebo vacancií, je to rovněž čin svatokupecký. A po
této větě, která tak bezohledně pranýřuje svatokupectví kurie, ná
sleduje jiná, ještě bezohlednější: papež žádnou měrou, i kdyby to
bylo na obranu církve, nesmí se dopustiti simonie. V dalším článku
žádá, aby ti, kdož nabyli beneficií svatokupecký, byli přinuceni
jich se vzdáti; takový kněz nikdy nemůže prý býti považován za
právního držitele církevní hodnosti.
’) Podává je Jakób z Paradyža ve spise »De statu et officio ecclesiasti
carum personarum«, vyd. Fijalek, Jakób z Paradyža II. 242.
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Pochybuji, že by který theolog našel v těchto článcích něco
závadného. Ale v té době bylo jinak. Nic nekarakterisuje tak ne
příznivě myšlenkovou a mravní úroveň tehdejšího duchovenstva jako
hluk, který nastal, když M. Mauricius přečetl svoje these. Byl tě to
útok na celou soustavu kuriálni politiky, která v minulých letech
ze zadávání benefícií duchovních byla učinila bezmála záležitost
finanční. Smělé návrhy českého mistra hrozily hmotnou újmou
kurii papežské i kollegiu kardinálů. Je známo, že i ti kardinálové,
kteří přáli si nápravy, stavěli se co nejhouževnatěji na odpor,
jakmile návrhy reformační se dotkly příjmů, které pod jménem
rozličných poplatků plynuly do pokladen kurie a kollegia. Pocho
píme tedy, že přítomných kurialistů se zmocnilo nesmírné rozčilení,
jemuž ostrý výraz dal jeden z nejznarnenitějších členů koncilu,
kardinál Zabarella. Hned po přečtení zmíněných thesí zdvihl se
stařičký kardinál, protestuje proti nim, a ve vášnivém rozechvění
dal se horkokrevný Vlach strhnouti dokonce k výroku, že by
raději chtěl umříti, než by se dal — od oslů a Němců reformovati.1)
Byla to hlavně pátá věta, která tak pobuřovala, a byla nejspíš
také jinak vykládána. Proto M. Mauricius pospíšil si, aby podal
její výklad.2) Hájí instituci církevních benefícií, která zakládá se
prý na právě božském; uznává právo papežovo žádati annáty
i povinnost církve podporovat! kurii hmotně. Jeho horlení směřuje
jen proti skutečným zlořádům, které se u kurie děly. V papežské
kanceláři zadržovali bullu o provisi, dokud beneficiát nezaplatil výnos
prvního roku aneb nesložil přísahu, že pod trestem exkommunikace
do roka ji zaplatí. Před tím byl to M. Mauricius označil jako
»actus simoniacus«; 3) i nyní trvá při názoru, že je to bezprávné
jednání, ale poučen patrně zkušeností a snad také zastrašen od
porem, který byl vyvolal, formuluje jej opatrněji: »videtur sapere
speciem simoniae«. A podobně prohlašuje za nesprávné, jestliže
papež pro nezaplacení slíbené taxy dá beneficiata do klatby.
M. Mauricius v tomto roce ještě jednou se mohl vrátiti k svému
oblíbenému thematu, když o sedmou neděli po letnicích (26. čer
vence) znovu kázal otcům koncilu. 4) S kazatelny kostnické kathedrály znova zněla slova horlící proti svatokupectví. Obsahově ne
přináší tato řeč nic více nového, a totéž lze říci o třetím jeho
kázání, které během toho roku měl na patnáctou neděli po letnicích
(20. září).5) Z toho, že tak často byl vyzýván, aby kázal před kon
cilem, možno souditi, že řeči jeho docházely pochvaly. M. Mauricius
chlubí se tím ve svém listu, jejž v říjnu (21.) psal Sigmundovi.6)
’) Jakób z Paradyža, De officio et státu ecclesiasticarum personarum
(Fijalek, Jak. z Par. II. 245). — *) Otiskl Fijalek v knize >M. Jakób z Para
dyža« II. 245 -247. — ’) Fijalek, Jak. z Par. II 242. — *) Na slova >Attendite
a falsis prophetis« — v ms. vid dv. knihovny — *) Na slova >Haec vidua
erit< (viz dodatek). — e) Ms. vid. dvorní bibl. 4902, f. lllb—112».
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V tom listě, plném starozákonních reminiscencí, jeví se nám Mařík
s jiné stránky, s jaké jsme ho dosud nepoznali, totiž jako protivník
českého utrakvismu. Theoretickými důvody potírati přijímání pod
obojí naskytla se mu příležitost teprve v roce následujícím; zde
prosí jen Sigmunda, aby po příkladu biblických králů vyhnal
z Čech »kněze Baalovy* (t. j. kališnické). A tu najdeme také ty
známé obžaloby, že čeští kněží podobojí konsekrují celé sudy vína
a bochníky chleba.
Jedním z nejzajímavějších zjevů myšlenkového života středo
věkého v katolicismu je konciliární theorie. ’) Během středověku
vyvinula se v církvi idea absolutní moci papežské; papež byl pro
hlašován za pramen vší moci církevní, za majitele »dvou mečů<
a pána celého světa. Nejvýrazněji formuluje tuto ideu bulla »Unam
sanctam«. Opposice proti tomuto názoru povstala uvnitř církve
v hnutí Joachimitů; později stal se střediskem živlů opposičních
dvůr Ludvíka Bavora. Papežské schisma přinutilo svět křesťanský
hledati jiné vyšší autority, stojící nad papežem. Tou autoritou měl
býti všeobecný koncil. Víme, že sbor kostnický ve svých dekretech
z konce března 1415 postavil se na stanovisko superiority koncilu
nad papežem. Ale idea konciliární jen na chvíli nabyla vrchu:
přívrženci papežského autokratismu vzchopili se k odporu ; vzni
kaly spory.
Těch sporů účastnil se také M. Mauricius. A je to dobrá
společnost, v níž jej nalezneme: jako protektor stojí mu po boku
Petr ďAilli.
Bylo to 8. září 1416, kdy četli Kostničtí ceduli přibitou na
dveřích hlavního chrámu, ohlašující učenou disputaci na příští
pátek (11.).2) Ředitelem disputace měl býti sám kardinál cambrayský, a thema bylo: »zda plnost moci církevní sídlí v samotném
římském papeži*. Na tuto otázku odpovídal M. Mauricius takto:
Plnost moci církevní náleží v první řadě církvi jako celku, majíc
původ svůj v pojmu církve vůbec (»objective«); v druhé řadě
náleží táž moc všeobecnému koncilu, který církev zastupuje (»repraesentative*). Papeži náleží taktéž nezkrácená plná moc v církvi,
ale jen »subjective«, t. j. pramenem této moci je církev, která ji pa
peži svěřuje; papež je jen plnomocným exekutivním orgánem církve.3)
K disputaci nedošlo. Byly v tom intriky strany kuriálni, která, »pro
’) O konciliární theorii srv. Janus, Der Papst und das Concil; Kneer, Zur
Entstehung der conciliaren Theorie v Ergänzungsheft zur Röm. Quartalschrift
1893; Hübler, Constanzer Reformation; Harnack, Dogmengeschichte.— 2) Dupin,
Gersonii opera (Antwerpy 1706) V. 661. Z novověkých historiků povšiml si
jí toliko Royko (1. c. IV. 56). — Srv. též Ailli (u Hardta VI. 58). — ’) Ten
výklad podává brzy na to sám Petr ďAilli (u Hardta VI 58): »est in papa
tamquam in subjecto ipsam recipiente et minis,terialiter exercente .... papa
proprie est minister ecclesiae«.

258

Jaroslav Fikrle:

tivíc se pravdě«, namáhala se všemi prostředky potlačiti názor sobě
nepříznivý. *) Nevíme, jakým způsobem se jí to podařilo; že však
Μ. Mauricius neustoupil dobrovolně, o tom svědčí ta okolnost, že
kardinál cambrayský protestoval potom ústně i písmem, dovozuje,
že doktorům theologie nemá se brániti v disputacích, z nichž
pravda vychází vytříbena od bludů.2) A protestem nejvydatnějším
bylo ovšem to, že brzy po té (1. října) dal Petr ďAilli předčítati
svůj nový traktát »de ecclesiastica potestate«, v němž opakuje,
hájí a dokazuje these Mauriciovy.3)
V té době těžkopádný stroj koncilu se začal zase hýbati.
V lednu 1417 4) vrátil se do Kostnice Sigmund. Jeho příchod
vzbudil rozličné naděje. Jedni viděli v návratu Sigmundově zna
mení brzkého skončení koncilu. S pocity zcela jinými vítala krále
strana reformní; jí byl návrat Sigmundův zárukou, že koncil vzchopí
se k nové plodné práci na poli nápravy církevní. Mluvčím této
strany je Theodericus de Vrye,5) z jehož nadšených slov přese
všechen rhetorický šperk a strojenost výrazu sálá radostný cit
důvěřivé naděje, že již přišla plnost času, v němž dokonána bude
reforma církve. A přece ani to ani ono nemělo vejiti ve skutek.
Mlčení Francouzů, tak nápadně se lišící od plesu ostatních účast
níků koncilu při slavném vjezdu Sigmundově do města, bylo před
zvěstí nezdaru. Sigmundovi zhatil se jeho velký plán, který měl
oblažiti celý svět — smířiti Francii s Anglií se mu nepodařilo a on
sám vracel se z Londýna jako přítel a spojenec Jindřicha V. Oká
zalost, s jakou při slavném svém vjezdu do Kostnice nesl velkou
stuhu podväzkového řádu, blahosklonná srdečnost, s jakou vy
znamenával anglické preláty na koncilu meškající — to vše ukazo
valo Francouzům, že Sigmund opustil tradiční politiku lucembur
ského rodu, že z přítele stal se jim nepřítelem. Tím bylo též
určeno postavení Francouzů na koncilu. Politická konstellace byla
pro stranu orléanskou nepříznivá; nyní po odpadnutí císařově se
ještě zhoršila.6) Nechtěli-li Francouzové státi osamoceni, musili
se ohlížiti po spojenci, který by byl protiváhou proti spolku anglickoněmeckému. Tím nemohl býti nikdo jiný než papež. Ale stolice
sv. Petra byla právě neobsazena. Bylo v interessu politiky fran
couzské, aby co nejdříve provedena byla volba papeže, a to papeže
Francii příznivého. To byly důvody, které hnaly Francouze do
náručí strany kuriálni; idea církevní reformy, od Francouzů dříve
tak horlivě šířená, musila ustoupiti do pozadí před zájmy světské
politiky. A tak proti spřáteleným Germanům a Angličanům tvoří
*) Petr ďAilli (u Hardta VI. 58). — *) Petr ďAilli (u Hardta VI. 58). —
*) Otištěn u Hardta VI. — 4) Altmann, Urkunden des K. Sigmund 2037
d. Hardt IV. 1090. — *) Hardt L 215. — *) Lenz, König Sigmund und
Heinrich V. von England. Berlin 1874. Caro, Bündniss zu Canterbury, Gotha
1880. Bess, v MJÖG. 1901. 4. Heft.
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se na koncilu kompaktní strana složená z kollegia kardinálů a Ro
mánů — neboť Španělé brzy se přidali k Italům a Francouzům.
Bylo zřejmo, že obě strany se střetnou ve vzájemném boji; pří
ležitost nedala na sebe dlouho čekati. Konflikt nastal, když na
jaře r. 1417 přibyli do Kostnice vyslancové španělští (z Kastílie)
a odepřeli účastniti se porad koncilu, dokud nebude jim dána
záruka o způsobu příští volby.1) Odvolávali se na svoje instrukce;
ale veřejné mínění tušilo v tom tajnou intriku strany kuriálni a ze
jména kardinálů.2) Sigmund a jeho strana nechtěla vůbec nic
slyšeti o volbě papeže. Jim šlo především o provedení reformy co
možná radikální, a zejména byla to kurie a kollegium kardinálů,
které měly býti podrobeny reformě. Kardinálové měli oprávněné
obavy, že král chce — aspoň pro tentokrát — zbaviti je jejich
práva volebního a přenésti je na koncil. Na druhé straně cítili
však všichni dobře, že, jakmile bude zvolen papež, z chystaného
díla reformačního mnoho nezbude. Proto všechny své snahy upínali
k tomu, aby byla napřed provedena reforma: vše ostatní mělo
ustoupiti do pozadí. V tom bodu setkali se nepřátelsky král s alliancí
románských národů: to je tak zv. první »boj o prioritu«. Koncem
května situace stává se napjatou. Kardinálové konečně 29. května
podali králi přesně formulovaný návrh o způsobu příští volby. Ke
kollegiu měli býti přibráni volení zástupci všech národů na koncilu.3)
Byla to forma, podle které se později vskutku volilo. Tenkráte
však se u strany Sigmundovy potkala s odporem; v okolí jeho
konány porady předních prelátů německých i anglických, doktoři
bojovali proti ní v disputacích.4) Také mistr Mauricius při ně
jaké — blíže neznámé — příležitosti obrátil se prudce proti návrhu
kardinálů.5) Nejsme o tom dobře zpraveni, nevíme ani, zda se to
stalo písemně či jen ústně v nějakém shromáždění; toto zdá se
pravděpodobnější. Kardinál Fillastre, který podává nám o tom
zprávu ve svém denníku, tvrdí, že celá invektíva spočívala na
falešném základě. M. Mauricius útočil prý proti tomu, jakoby
kardinálové ze své moci samovolně byli onen způsob volby usta
novili, nevěda, že to pouhý návrh. Také prý na kopii návrhu,
kterou M. Mauricius ukazoval, chybělo vskutku slovo »offert«.
Koncem června, v době nejprudšího zápasu o prioritu, setkáme
se také se Stépánem Pálčem. Také on stál věrně při straně Sigmundově a ve smyslu jejího programu promluvil svou řeč 27. června
roku 1417. 6) Řeč má za motto slova z epištoly sv. Petra (I. 5),
kde mluví apoštol známá slova o ďáblovi, který obchází kolem
jako lev hledající kořisti, a napomíná: »resistite fortes in fide«.
*) Fillastrův denník ed. Finke 1. c. 190—193. — Půlka v Arch. f. ost.
Geschichte XV. 49, 50. —
Půlka v Arch. f. ôst. Geschichte XV. 51. a
násl. — 8) Fillastrův denník (ed. Finke 1. c.) 200. Hardt II. 586. — 4) Fillastre
1. c. 201. — *) Fillastre 1. c. 201. — ·) Hardt I. 824 a násl. Mansi XXV III. 577.

260

Jaroslav Fikrle:

Tato slova, adressovaná všem křesťanům, obrací Páleč zvláště
proti kněžím, kteří úřadem svým jsou postaveni v čelo šiků kře
sťanských. Jim potřebí je především vzdělání a mravní síly. Vytýká
dále koncilu, že počíná si příliš liknavě ve věcech víry; tomu prý
třeba věnovati větší péči než sporům o oboedience. Při tom míří
skrytě na Alliaka; co prý bude plátno, bude-li míti církev jednoho
papeže, nebude-li jednotná uvnitř, budou-li v ní bujeti haerese.
Autorita koncilu nepotřebuje papeže, neboť jest větší než autorita
papeže i kardinálů dohromady. Neblahé schisma je skončeno;
avšak co bylo příčinou, že trvalo skoro celých čtyřicet let: jen
pýcha, nemravnost a panstvíchtivost prelátů, všeobecná mravní
zkáza v duchovenstvu. A tu mluví Páleč zcela jinou řečí, než ve
svých polemikách s Husem; přiznává, že svatokupectví lpí skoro
na všech, kdož drží církevní benefícia; odvažuje se dokonce obraceti na svou dobu slova, která napsal kdysi papež Mikuláš k sy
nodě cařihradské, »že sotva je který kostel, jenž by touto neřestí
nebyl nějak dotčen
.
*
»Moudrý i zpozdilý, hoch i stařec, zlý i dobrý,
učený i neučený baží po tučných praebendách, a by jich dostali,
v taková nebezpečí se vydávají, že kdyby to pro boží věc dělali,
svátými a mučenníky by se stali
.
*
Žádný prostředek jim není ne
počestný; »slouží v kuchyních a konírnách velkých pánů, jen aby
jejich protekcí se domohli benefícia.« Simonie je tak rozšířena, že
se nepokládá ani za hřích. Řeč končí prosbou, aby koncil zakázal
kumulaci benefícií a odňal praebendy těm, kdož jich svatokupecky
dosáhli; hrozí, že jinak světští panovníci sami zakročí, nepostará-li
se moc duchovní o nápravu. Dvě věci jsou v té řeči zajímavý.
Vyzírá z ní mravokárná nálada věku, jež jeví se v příkrém odsuzo
vání veškerého kněžstva; jsou to ostrá a bezohledná slova, která
tu slyšíme z úst předního protivníka Husova. Než to nás tak ne
překvapuje; víme, že právě tato tendence tvořila pojítko dřívějšího
jejich přátelství. Pozoruhodno je však stanovisko, které zaujímá
v ní k otázce o poměru papeže k církvi; pozoruhodno proto, že
v polemikách s Husem přijímal plně větu, podle níž papež s kardi
nály stojí na vrcholu církve s plnou neomezenou mocí; *) nyní
však také on přiznává se ke konciliární theorii a hlásá superioritu
koncilu.
V červenci teprve nastal smír. Kardinálové přistoupili 13. čer
vence na pořádek navrhovaný císařem: 1. odsouzení Benedikta XIII.;
2. reformatio saltem in capite et curia romana; 3. volba. l) První
bod programu vyřízen hned čtrnáct dní potom; 26. července
koncil slavnostně sesadil posledního papeže, Petra z Luny.3) Sou
*) Cf. De ecclesia (ev. Loserth v AFÔG. LXXV. 341.) a Replicatio
(ibid. p. 346-351). — s) Půlka 24 (AFÖG. XV. 56). List vyslanců kolínské
university (Martěne-Durand, Thesaurus anecd. II. 1677). Hübler, Const. Refor
mation 19. Hefele 1. c. 312. — ’) Hefele, Conciliengeschichte VII. 313.

'Čechové na koncilu Kostnickém.

261

časně vstoupila v život nová kommisse reformní, v níž účastnili
se také delegáti španělští. *)
Strana reformní prožila léto v růžových nadějích, jež vynikají
nejlépe z listu Sigmundova k neznámému dvořanu českému.2) Ale
zatím v řadách konciliárníků vzmáhala se nespokojenost: reformatorium pracuje prý příliš pomalu, koncil již trvá beztoho nad
míru dlouho, takže preláti zúčastnění trpí škody na svých statcích;
hrozí nebezpečí z nakažlivých nemocí, a bude-li to tak dále trvati,
koncil se rozejde, aniž vyřídí nejnutnější věc, volbu papežovu.8)
A den potom, co král tak důvěryplně píše do Čech, slavili Fran
couzové okázale svátek svého národního patrona, sv. Ludvíka. Petr
ďAilli měl slavnostní řeč,4) v níž však úvahy o přítomné situaci
zatlačily do pozadí moment oslavný. Kardinál mluvil tu prudce
proti těm, kteří chtí reformovat! církev a při tom zapomínají, že
největší úhonou pro ni jest, nemá-li hlavy — papeže. Jeho slova
jsou výrazem smýšlení strany kuriálni, která vrátila se v tu dobu
bez ohledu na úmluvy červencové zase k svému starému pro
gramu volby papežské. Kardinálové opět chopili se iniciativy, ne
podávali však tentokráte žádného určitého návrhu; to mělo býti
úkolem kommisse, kterou měli všichni národové obeslati.5) Národ
germánský však odepřel všechno účastenství v poradách zmíněné
kommisse a v passivním svém odporu setrval tvrdošíjně přese všechny
domluvy i nátisky ostatních národů. A tak došlo k pohnuté scéně
9. září,6) kdy kardinálové ve shromáždění germánského národa
u přítomnosti Sigmundově podali jménem svým i románských ná
rodů protest proti oddalování papežské volby. Když jeden fran
couzský biskup jal se jej předčítati, nastalo mezi přítomnými roz
čileni. Sigmund prudce zakřikl čtoucího a s hněvnými slovy kvapně
opouštěl shromáždění. Starý boj vzplanul znovu dvojnásobnou silou.
Kuriálni strana vinila potom protivníky z haerese husitské; za odchá
zejícím Sigmundem ozval se pokřik: Recedant heretici. Sigmund
byl tímto tvrdošíjným odporem nadmíru rozhořčen. Všechny ne
dostatky jeho sanguinické letory vystupují v těchto dnech na jevo.
Chce užiti proti straně kuriálni repressalií, zavírá jim kathedrálu
a zabraňuje jim konati porady, dává hlídati město na míli cesty,
aby útěkem nezmařili koncil; pak rozmrzen sám opouští město,
aby se do něho po několika dnech zase vrátil. Kardinálové, ne
mohouce se dostati do biskupského paláce, kdež se scházeli k po
radám, usedají na schodišti a pod širým nebem rokují, a když
městem se roznesly zprávy, že Sigmund chce přední z kollegia
’) Hübler 1. c. 20. Hefele 1. c. 316. — ’) Arch. čes. I. 9. — 3) Gobelinus
Persona ed. Meibomius Rer. germ. VI. 96. Aculeata disputatio contra preferentiam reformationis electioni Hardt I. 925. — 4) Hardt IV. 1399. — 5) Fillastre (ed. Finke 1. c.) 217. — *) Fillastre (ed.-Finke 1. c 1 220. Hardt IV.
1415. Protest otištěn u Hardta I. 916 a Mansiho XXVII. 1150.
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uvězniti, nosí okázale červené klobouky >in signum martirii«.')
Sigmund konečné přece podlehl; nahlédnuv marnost svých snah,
dal 2. ř jna svolení, aby co nejdříve vykonána byla volba papeže.2)
Dne 8. listopadu vstoupili kardinálové a deputovaní koncilu do
konklave, z něhož po dvou dnech vyšel kardinál Otto Colonna
jako papež Martin V.
(Dokončení.)

Adolfa Bachmanna Geschichte Böhmens.
Referuje Václav Novotný.

III.
Obsah prvé z jedenácti kapitol této knihy udán jest názvem
Wenzel I. und Boleslav I. (cca 920—961} \ kapitolu samu zahajuje
stručný úvod o výpravách Maďarů, kteří tou dobou sužovali téměř
celou střední Evropu. Že by r. 906 (a 908) Maďaři byli svou jízdu
do území Glomačů (Daleminciů) a do Sas konali přes Čechy, jak
Bachmann (str. 122) dosti určitě naznačuje, nepokládám za jisté.
Není pro to nejmenších zpráv, a také nezdá se to býti ve shodě
s tím, co Bachmann hned potom uvádí o hornatosti a rozlehlosti
Čech, která tuto zemi zachránila před osudem Moravy.
Historik musí často uchylovati se k hypothesám — jsou někdy
jediným jeho věděním, a již proto jsou hypothesy přípustný, zvláště
jsou-li aspoň nějak odůvodněny. Ale přece setkáváme se velmi
často s hypothesami zbytečnými. Bachmannova hypothesa, kterou
mám na mysli, a s kterou se hned na počátku kapitoly setkáváme,
nemusila by náležeti mezi zbytečné. Nedostatek pramenů pobízí
ho k domněnkám, jaký byl poměr Čech k Maďarům, při čemž
dospívá k otázce (str. 122): »Oder machten die Böhmen, der Not
weichend, ihren Frieden, wohl gar gemeinsame Sache mit den un
bezwinglichen Reiterscharen?« Věc sama nebyla by nemožná, ale
důvody, které Bachmann pro ni uvádí, neobstojí. Adam Bremský
prý o něčem podobném se zmiňuje. Ale nehledě k tomu, že Adam
Bremský jest o sto let pozdější, ve slovech jeho není nic obsaženo,
co by nutilo k závěru, že myslí na nějaké spojení mezi Maďary
’) Hefele 1. c. 318. Fillastre (ed. Finke I. c.). — ’) Janus (Der Papst und
das Concil) 330 vypravuje, že biskup litomyšlský Jan byl jedním z těch
»německých« prelátů, kteří v této věci zradili Sigmunda; odvolává se při tom
na známé místo u Hardta IV. 1427, ale tam o biskupu litomyšlském není ani
zmínky. Ostatně celé vypravování Hardtovo na m. uv. je nesprávné, jak do
kázal Lenz (König Sigmund und Heinrich V. 175 a 177).
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a Čechy. *) Bachmann sice konečně (str. 123) zprávu tuto zamítá
jakožto pozdní, ale přece aspoň pod čarou (pozn. 2.) poznamenává:
»Exercitus Ungaricorum a Slavis conductus sagt aber auch Widu
kind.« Ani z Widukinda neplyne podpora pro hypothesu Bachmannovu, neboť Widukind naznačuje, kdo jsou ti »Slavi«, které
míní. Praví (I., 17) »Dalamancii vero . . . conduxerunt adversus eum
Avares, quos modo Ungarios vocamus« . . .; na to následují v kap.
18. a 19. dějiny Avarů (a Madhrů), a začátkem kapitoly 20. Widu
kind zachycuje nit předešlého vypravování slovy. Predictus igitur
exercitus Ungariorum a Slavis conductus . . . Byli to tedy Glomači.
Záhadno jest mi, proč se Spytihněv nazývá »Mährersieger«
(str. 123). Také s tím, co se vypravuje o vzniku staroslovanské
legendy svatováclavské (str. 124), sotva bude lze souhlasit! (vrátím
se k tomu v jiné souvislosti), a rovněž nelze říci, že by literatura
o legendách svatováclavských byla od dob Dobrovského »geradezu
unübersehbar geworden« (na uv. m. pozn. 2.)
Povahu Václavovu líčí Bachmann střízlivě, ale tuším ne ve
všem správně. Věty jako (str. 127): »Auch die legendären Dar
stellungen vermögen nicht zu verdecken, dass Wenzels Herrscher
talent im übrigen gering, seine Regierung für Böhmen keine glück
liche war« daly by se těžko hájiti. Jak o legendách třeba souditi,
ukazuje nejnověji Kalousek v »Obraně knížete Václava«, a i když
v posuzování legend stojím spíše na stanovisku, jaké zaujal referát
ČČH. o knize Kalouskové (srv. ČČH. VIII. 72), nelze také přehlížeti,
že zde nezáleží na tom, co vypravují legendy, ale na tom, co víme
odjinud. Nebylo přece neštěstím pro Cechy, že Václav sblížil se
s říší. A ovšem tedy nemůže to býti důkazem nějakého nepatr
ného nadání vladařského. Bratr Václavův přišel k témuž poznání
teprve po Mletém válčení s říší.
Jako někdy u jiných spisovatelů, tak také zde u Bachmanna
slova Widukindova o věrnosti císaři vztahují se na Václava (str. 129).
Celé místo u Widukinda zní (I., 35): Frater tarnen erat Bolizlavi,
qui quamdiu vixit, imperátori fidelis et utilis mansit. Grammaticky
mohla by snad ona relativní věta vztahovati se k Václavovi; že
však tak vykládati se nemá, ukazuje, tuším, jednak podobné místo
u Widukinda (II., 3), jednak také slovo »imperátori«, které u Widu
kinda nikdy neznamená Jindřicha, nýbrž vždy Otu I. Tak vy
kládají věc již Köpke a Dümmler a také Waitz v příručním vydání
Widukinda (pokládaje větu onu za pozdější přípisek).2)
') Z toho, co uvedeno, je také patrno mé stanovisko k tomu, co tvrdí
Bundil (na uv. m. str. 18). — 2) Co znamenají slova Widukindova (I. 35)
o Václavovi, jež Bachmann str. 124 uvádí jen v překladě, a že se vztahují
na zázraky po smrti sv. Václava, to vše dávno již bylo od německých histo
riků vyloženo. Nesrovnává-li se s nimi, měl to -Bachmann zde výslovně po
vědět a odůvodnit. To platí též o Wid. II. 3. (str 130).
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Ze slov Widukindových (II. 3) o Boleslavovi, která Bachmann
na str. 130 pozn. 4 cituje, neplyne nikterak, že by, jak Bachmann
tvrdí, Widukind Boleslava byl pokládal za pohana; »barbari« jsou
ovšem polabští Slované a tedy snad pohané, ale Boleslav pod po
jmem »barbari« není pojat, opačný výklad Bachmannův nepře
svědčuje. Bachmann ono místo vůbec přecenil, domnívaje se, že
z něho lze vyčisti nějakou narážku na spojení Boleslavovo s Ratary (str. 132); k tomu prameny neopravňují. Rovněž není přesná
věta »Boleslav selbst warf sich . .. auf einen Nachbarfürsten, als
dieser seine Werbung gegen das Reich abwies, ja sie an die
Deutschen verrieth«. Pramen náš — je to pořád ještě Widukind —
praví něco podstatně jiného: »timensque sibi vicinum subregulum,
eo quod paruisset imperiis Saxonum, indixit ei bellum. Qui misit
in Saxoniam ad expostulanda sibi auxilia.«
Výprava do Čech, která potom (r. 936) podniknuta — účast
nila se jí také »legio Mesaburiorum«, o níž Widukind zajímavým
slohovým obratem podotýká »erat namque illa legio collecta ex
latronibus« — skončila porážkou vojska německého. Bachmann
o tom celkem vypravuje přesně podle Widukinda, správné vy
kládaje (str. 133 pozn. 1.), že si území onoho subregula musíme
představovat! někde v Cechách. Widukind po této porážce podo
týká ještě, že válka potrvala do r. 950, ale o jejím průběhu (mimo
konečný boj) nedovídáme se nic. Jen r. 946 (u Bachmanna omylem
936) potkáváme rukojmí Boleslavovy na dvoře Otově. Zpráva Widukindova (jediná) zní (II., 40): Eo tempore . . . obsides Bolizlavi
vidimus, quos populo rex presentari iussit, satis super eis laetatus.
Bachmann rozzvedl ji takto (str. 134): »Als 946 Boleslaw von Böhmen
sich vor neuem deutschen Angriffe beugte, Gehorsam versprach und
Geiseln stellte, begrüsste Otto I. den Sieg der Seinen doppelt freudig,
und liess ihn auch dem Volke verkünden und die Geiseln öffentlich
zeigen« ...
Teprve o konci války r. 950 má Widukind zase obšírnější
zprávu, v níž mluví se o obležení jakéhosi Nového hradu, Nova
urbs (jiné prameny ku př. Flodoard jmenují Prahu). Vypravování
Widukindovo není docela jasné, a nevím, zda výklad Bachmannův
(str. 135) jest nutný a správný. Ovšem mínění Palackého, že by
ona Nova urbs znamenala Prahu, zamítá Bachmann právem, ne
mělo by však chyběti upozornění, že neméně rozhodně a z dobrých
důvodů zamítl je již Tomek (Dějepis Prahy I.2 10). Widukindovu
Nova urbs (Niunburg jedné listiny Otovy) vykládá Bachmann za
Nymburk. Činili tak již mnozí před ním, ale sotva právem. Jméno
Nymburk doloženo jest teprve ve 13. stol. Nelze ovšem pochybo
vat!, že Niunburg listiny a Widukindova Nova urbs jest totéž;
Widukind praví výslovně: urbs, quae nuncupabatur Nova, ale ne
méně nelze pochybovat!, že vlastní jméno, které Widukind přeložil

Adolfa Bachmanna Geschichte Böhmens.

265

(nebo přeložené zvěděl), neznělo Nymburk. Nelze tedy říci to, co
praví Bachmann na str. 140, mluvě o poměru Boleslavově k Slavníkovi: Ihm hatte er [Boleslav] in herausfordernder Nähe an der
Hauptburg Libitz, vielleicht auf streitigem Grenzlande die »Neue
Burg« erbaut. Poloha Nového hradu Widukindova není známa,
nejpravdépodobněji mohlo by se mysliti asi na Boleslav, která
tehdy ještě mohla býti zvána novým hradem, jak to ostatně řekl
již Palacký (I. 1, 241), upozorniv již dříve (Würdigung 116) na
tradici, jež pro to může svědčiti.

Za jakých výminek stalo se podrobení, nejsme bezpečné zpra
veni. Z některých slov, jichž užívá Widukind, jest pravděpodobno,
že Boleslav přijal Čechy v léno. Poplatek, jehož odvádění z Čech
i potom jest zjištěno, není ovšem žádným důkazem proti tomu.
Vasal byl arci povinen účastnit! se říšských výprav válečných, ale
u knížat českých přece, tuším, vidíme jisté výjimky, jak se k tomu
na svém místě vrátím. Než v bitvě na Lechu proti Maďarům
s českými bojovníky se setkáváme (955).
O povaze vlády Boleslavovy Bachmann nesoudí všude správně;
tak ku př. pro to, co se na str. 141 domnívá o Vršovicích, o rodech,
které Kosmas jmenuje gens Muncia et Tepca, a o jejich poměru
k rodině knížecí, sotva kde najdou se doklady i jen pravděpodobné.
Že Čechové pokládali Boleslava za krvežíznivého ukrutníka, Kosmas
sice naznačuje (I. 19), ale nesmíme zapomínati, že Kosmas dívá
se na Boleslava stále jako na bratrovraha (Bachmann to pod čarou
sám připomíná), a že tedy jeho úsudek nemusí býti čerpán z ně
jaké tradice, nýbrž že si jej mohl Kosmas sestaviti sám pod dojmem
zprávy o hrozném činu Boleslavově. Kosmas na tomto místě uvádí
aspoň jeden doklad krutosti Boleslavovy — jest to onen příběh
o stavbě nového hradu. U Bachmanna vypravování Kosmovo
ozývá se způsobem ne zcela uspokojivým (str. 141). Na začátku
naznačuje se s jistou reservou (wie es scheint), že to byli Vršovici,
kteří se stavbě nového hradu bránili (a tedy z nich onen řečník,
jemuž za to Boleslav sťal hlavu), ale již o několik řádek níže po
chybnosti zmizely, a tvrdí se určitě, že od této doby Vršovici stali
se nepřáteli rodu Přemyslova. Ani v jediném prameni nečteme
sebe menší narážky, že by odtud nepřátelství toto pocházelo, také
by toto vysvětlení sotva mohlo postačiti. Pochybuji, že by takto bylo
lze pověst Kosmovu vykládati, ještě méně však lze souhlasit! s tím,
co se tvrdí na uv. m. pozn. 2., totiž, že tento hrad nemohla býti
Boleslav, poněvadž ta již za mládí Boleslavova stála. Především
Kosmas tvrdí, že to Boleslav byla (a udání polohy se shoduje),
a za druhé připomíná Kosmas, že tento skutek provedl Boleslav
»retro dierum in iuventute sua« (tedy patrně ještě před vládou?),
čímž všecky pochybnosti odpadají.
č. č. H. IX.
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Jinak však Bachmann o Boleslavovi I. soudí celkem příznivě,
zejména o jeho vladařských a organisátorských schopnostech má
mínění dosti značné, což zvláště jest patrno v následující, druhé
kapitole, která má titul Rohmens innere Verhältnisse seit der Einwanderung der Czechen, Staat und Kirche im 10. Jhrh
Jak již titul ukazuje, vracíme se zde ještě jednou k nejstarším
dobám našich dějin. Bachmann byl si vědom, že vstupuje na půdu
velmi nejistou. Nejstarší společeské zřízení české bylo již dříve
záhadné, dnes stalo se ještě záhadnějším. R. 1898 vyšel Kadlcův
Rodinný nedil, téhož roku (patrně již mezi tiskem knihy Bachmannovy) Národopisný sborník přinesl Peiskrovo Slovo o zádruze,
k oběma spisům připjala se polemická literatura dosud neukon
čená — Bachmannova kniha v této kapitole byla zastaralá, již
když vyšla ....
Jak se samo sebou rozumí, nevytýkám Bachmannovi, že ne
užil knih, jichž užiti nemohl. Připomínám to jen na svou omluvu,
že nemohu si této kapitoly všímati tak, jako ostatních dosud.
Znamenalo by to napsati nové pojednání o nejstarším společenském
zřízení českém, a také to byla by snad při dnešním stavu otázky,
kdy názor stojí proti názoru, a hypothesa poráží se hypothesou,
práce předčasná. Než přece není Bachmann docela bez viny na
předčasném antikvování této partie své knihy, Již Bretholz směl
mu právem vytknouti, že by ho bedlivější užití novější literatury
bylo mohlo přivésti o krok dále (za Palackého), a novější pole
mická literatura potvrzuje to dostatečně. — Nemohu si všímati
všech podrobností, ale lze se ku př. smířiti s tím »župním« roz
dělením, jak je Bachmann připouští (str. 150 n.)ř
Na str. 152. Bachmann vyslovuje mínění, že Boleslav I. to
byl, který nově zorganisoval svůj český stát také uvnitř applikováním vzorů německých na poměry české; také toto tvrzení vyneslo
Bachmannovi výtku Bretholzovu (na u. m 309), nezdá se mi, že
zcela právem. Myšlenka sama není nová — také zde Bachmann
jest silně odvislý od Palackého —, a třeba dosud málo byla pro
pracována, za úplně nesprávnou jí nepokládám. Ovšem tím nechci
říci, že bych všecko, co Bachmann vykládá, chtěl podepsati, i když
to předním řekli již jiní. Může ku př. býti udržen onen >tribunus«
(str. 156, má ho již Tomek I8, 45), pro kterého jest jediný doklad
v báječném vypravování Kosmově o Libušině soudu, kde však spolu
s celým ostatním apparátem jest doslova přejat z bible (II. Regum 8.)
Souhlasím úplně s těmi, kdo nechtějí hned zamítati každou zprávu
Kosmovu, když opírá se stylisticky o cizí vzory, nýbrž žádají, aby
dříve byla věcně zkoumána, ale může tato biblická reminiscence
obstáti, a může ji zachránit! analogie z polských dějin, již uvádí
Bachmann, nebo z dějin pomořských, již má Tomek?
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Co se týká rozlohy diecese Pražské při založení biskupství,
stojí Bachmann v celku na stanovisku, kterého před ním posledně
hájil Bretholz, totiž že Morava k ní nepatřila. Ačkoli vývodům
Bretholzovým nelze upříti methodičnosti a klidu, se vším bych
přece nemohl souhlasiti. Obšírněji si nelze zde věci všímati, ale
aspoň poněkud dotknu se toho při kapitole následující, nazvané
Die Nachkommen Boleslavs I. bis auf Břetislav Achilles {967—1034\
Bohmen deutsches Reichsfiirstenthum. Eroberung Mährens.
Že by rozšíření říše české na východ vzetím Krakova bylo
zásluhou teprve Boleslava II., jak praví Bachmann (str. 167), tvrdí
sice již Kosmas, nezdá se to však správným. Záleží na tom,
v které době konal cestu svoji po našich zemích Ibrahim ibn
Ja'qúb, jenž výslovně uvádí Krakov za část říše Boleslavovy. *)
Nejnovější bádání označuje r. 965, který zdá se mi jediné
možným (na str. 211 Bachmann přijímá jej také). Podle toho ovšem
dobytí Krakova náleží již době Boleslava I.
Připomínaje (str. 168), že země na Maďarech dobyté svěřo
vány správě říšských úředníků, Bachmann soudí, že také s Moravou
mělo se tak státi. Prameny o tom nic nevědí, a Bachmann jich
také necituje, nýbrž odvolává se toliko na Bretholze. Ale Bretholz
nic podobného netvrdí, nýbrž jenom zamítá mínění, že by Morava
hned po bitvě na Lechu byla připadla k Čechám. Jest pravda, že
v pramenech o tom nic se nedovídáme, a Bretholz má také pravdu,
že není dosti pravděpodobné, aby Čechové rázem byli se zmocnili
tak velikého území, nicméně mám za to, že aspoň v době sv. Voj
těcha Morava náležela již k Čechám i církevně i politicky; důvodů
svých arci na tomto místě vykládati nemohu.
Pro válku Oty II. s Boleslavem, který se ujímal povstalého
Jindřicha Bavorského, hlavními prameny jsou Dětmar (III. 7)
a Ann. Altah. k r. 977. Podle Dětmara Ota r. 976 vpadl do Čech,
ale mnoho nepořídil, naopak bavorská část jeho vojska byla u Plzně
poražena, tak že císař musil rychle prchnouti. Ann. Altah. k r. 977
vypravují, že Ota vtrhl do země, velikou část poplenil, ale také
mnoho vojska ztratil i úklady nepřátel i úplavicí, která ve vojsku
řádila. Přece však Boleslav nabídl mír. Výklad těchto zpráv ne
bývá vždy stejný. Starší literatura (také Palacký) uznávala výpravy
dvě, v 976 a 977, později obě zprávy spojovány k r. 977, a teprve
nejnověji zase Uhlirz vrací se k názoru staršímu.2) U Bachmanna
') Westberg sice vzpírá se čtení Krakov, ale příslušnost oné krajiny
k říši české pokládá za doloženou; je omyl domnívati se (srv. ČČH. VI. 185),
že čtení Turikůá, jež navrhuje Westberg, byla by země Turků 'Maďarů).
Turci ve zprávě Ibrahimově přicházejí jen o několik řádek níže, a toto jméno
píše se zcela jinak. — ’) K. Uhlirz, Die Kriegszúge Kaisers Otto II. nach Bohmen
in den Jahren 976 und 977. Festschrift des Vereines fúr G. der D. in B. 1902
str. 154—8, kde také přehled názorův starších. (Srovn nyní též Č. Č H. IX. 91).
18*
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ozývá se dosud mínění před Uhlirzem platné, ale stylisace jeho
vypravování (str. 169—170) je taková, že by se mohlo zdáti, jako
by uznával dvojí výpravu císaře Oty r. 977 (a tedy vlastně trojí
boj). Jest třeba opatrného čtení, nežli poznáme, že jenom ne zcela
šťastná stylisace způsobuje nedorozumění, a že také Bachmann
přijímá toliko dvojí výpravu (současně nebo skoro současně). Ale
pak se zároveň ohlašuje nepřípustné užívání pramenů. Spojíme-li,
jak Bachmann činí, zprávu Dětmarovu a Ann. Altah., musíme také
z Dětmara přibrati podrobnost, že porážkou u Plzně císař pokládal
své postavení za tak otřesené, že rychle z Čech ustoupil, a ne, že
by teprve po porážce byl do Čech vtrhl a věc napravil. Ann.
Altah. při r. 978 vypravují, že Boleslav podle slibu v minulé válce
daného, t. r. dostavil se do Quedlinburka k císaři, Bachmann pře
kládá: zu Ostern 978 weilte er auf Ottos Befehl am kais. Hofe ....
Že by porážka Oty II. v Itálii r. 982 byla bezprostředním
podnětem velikého povstání Slovanů polabských r. následujícího,
se sice často opakuje, ale bez dostatečných důvodů. Prameny
udávají příčinu jinou, bližší, a úplně dostatečnou — »superbia
Thiedrici ducis« [Saxonie] . . . Jest to pokračování oněch velikých
bojů, jejichž příčiny sám Widukind kdysi naznačil klassickými
slovy: his [Theutonicis] pro gloria magno latoque imperio, illis
[Slavis] pro libertate ac ultima servitute varie certantibus . . ., a
při nichž ani Widukind, Slovanům nepřející, nedovedl potlačiti
sympathií k utlačovanému lidu polabskému, které vložil do krásných
slov: [Slavi] bellům quam pacem elegerunt, omnem miseriam carae
libertati postponentes ....
Postavu sv. Vojtěcha, tohoto již za života a také nyní
ještě často špatně chápaného světce, zachytil Bachmann celkem
správně, ač jistě málo váhy položil na Vojtěchovu až přes míru
vyvinutou sklonnost k askesi, která ho činila nemožným v celém
tehdejším světě (mimo klášter) a ovšem také v tehdejších barbar
ských Čechách. A z té také příčiny Bachmann, tuším, přeceňuje
význam spolku Boleslavova s Lutici pro pohanskou reakci u nás.
Byl to spolek čistě politický, který s odporem proti křesťanství
neměl nic společného. Podobně císař Jindřich II. (později svátý)
v bojích proti Boleslavovi Chrabrému míval za spojence Lutice,
kteří na výpravách nosili s sebou svoje bůžky, a Bruno, světec
Vojtěchovi nenepodobný, velmi se nad tím pohoršoval, a přece
nelze toho uváděti v souvislost s nějakou reakcí protikřesťanskou.
V líčení katastrofy Libické ozývá se — jak vzpomenuto —
u Bachmanna především Palacký, ač pod čarou také jiná literatura
(Tomek, Loserth) uvedena. Není to ovšem na prospěch knihy.
Loserth sice často zachází za slušné meze, ale v lecčems lze mu
přisvědčiti, a v lecčems názory Palackého jsou již překonány. Že
ona cizoložná žena byla chotí jednoho z Vršovců, jest jenom do
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mněnka, třeba dosti pravděpodobná. Také nelze již dnes tvrditi,
že Vršovci užili nemoct Boleslava II. (a zprávu tuto lze sem přes
odpor Loserthův vztahovati), kdy vládu vedl Boleslav Rvšavý,
k útoku na Libici (str. 179—180). Tomek již r. 1852 (v ČČM.)
dokázal, že neběželo o soukromé záští mezi Vršovici a Slavníkovci,
nýbrž o spor Slavníkovců s rodem knížecím. Ze slov Kanapariových
i Brunonových zdá se mi pravděpodobnějším, že Soběbor r. 995 na
pomoc Němcům proti Slovanům Polabským netáhl s Boleslavem
Ryšavým, nýbrž spíše s Boleslavem Chrabrým. O dobytí Libice
máme určité datum, bylo to v sobotu na sv. Václava (ne v neděli
na to, jak dí Bachmann str. 181), rovněž jest omyl, že by klášter
Ostrovský, od Boleslava II. založený, byl >bei Hohenmaut« (str. 182
pozn. 2.).
Při sporech Boleslava III. s biskupem Tiddagem mohlo býti uve
deno, co o biskupovi vypravuje Dětmar (VIII. 56 = VII. 42: bibebat
supra modům; srovn. také podivný, třeba velmi pochvalný nekrolog
u Kosmy I. 39). Domněnka, že by Ota III. byl býval nepřítelem Bole
slava III. od dob Vojtěchových (str. 184), nezdá se mi dobře možnou.
Palacký, na kterého ji lze redukovat», vyslovuje ji mnohem pravdě
podobnější formou (že Ota zanevřel na Čechy pro sv. Vojtěcha).
A podobným způsobem opírá se ne zcela šťastně o Palackého také
další líčení oné domnělé »velkoslovanské* politiky Vršoviců (str. 185).
Jak již svrchu řečeno, nemáme dokladů, které by dovolovaly spojo
vat! nejasné zprávy Kosmovy o piklech Vršoviců s tím, co za
příčinu vzbouření proti Boleslavovi III. udává Dětmar (přílišná
krutost), ač již Palacký tak činil. Ale ještě méně lze souhlasiti
s oním politickým pozadím, které konstruuje Bachmann. Jsme
vůbec oprávněni viděti ve Vršovcích původce vypuzení Boleslava III.
a povolání Vladivoje, když na dvoře polském došel útulku po
slední Slavníkovec, jehož rod — podle Bachmanna — vyhuben
právě od Vršoviců? A co říci o pozn. 2. na str. 187, kde se
z pramenů vyčítá něco — poněvadž to tam není!
Přirozeně věnuje Bachmann v další části více pozornosti také
věcem polským (srv. ku př. pěknou úvahu o Boleslavovi Chrabrém
str. 190—1), ano někdy při stručném líčení říšských válek s Polskem
účastenství Čechů odbyto až příliš stručně; tak ku př. úspěchu
Oldřichova na výpravě r. 1017 nevzpomenuto ani slovem (na
str. 193). Jest pravda, že Čechové konali tyto války vedle vojsk
říšských, ale do českých dějin přece patří, co tu od nich samých
bylo vykonáno neb utrpěno.
Bachmann při této příležitosti (a ovšem také jinde) mluví
o povinnosti českých knížat, účastniti se říšských válek, jako
o »selbstverständlich<, a k tomu je třeba poznámky. Že vasal byl
povinen sloužiti svému pánu válečně, o tom nelze pochybovati. Již
dříve Pernice, a nověji Bundil sestavil jednotlivá místa z pramenů,
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v nichž se mluví o účastenství Čechů na výpravách říšských. Do
kladů jest taková síla, že o této povinnosti knížat českých nelze
pochybovat!. Ale rovněž tak nelze pochybovat!, že výpravy, na
nichž účastenství Čechů je zjištěno, nejsou všecky říšské války,
jež v tomto období vedeny, ano jsou dokonce jenom menší část
jich. I když připustíme, že se snad někdy čeští bojovníci ztrácejí
mezi ostatními nejmenovanými, jedné věci nelze si nepovšimnout!.
Z 22 (odečteme-li 8 římských jízd) dokladů, jež sebral Bundil
(str. 21—22), neméně než 17 týká se výprav v nedalekém soused
ství Čech (proti Slovanům Polabským, do Polska, Uher, Rakous,
Bavor, Saska; při výpravách Vratislavových třeba ostatně opatr
nosti), pět týká se bojů v Itálii, při nichž (nehledě k římským
jízdám, které stojí jaksi nad pravidlem obecné povinnosti vojenské,
a při nichž se uplatňovaly mimořádné podmínky' nutno vžiti v úvahu,
co vyšetřil Weiland ve Forsch. D. G. VII. str. 158—161. Jako není
nahodilé, že český kníže účastní se tolika výprav, tak sotva bude
nahodilé, že veliká většina jich směřovala do., blízkého okolí Čech.
Skoro jsme tím vedeni k domněnce, že privilegované postavení
českého vasala těšilo se i tu jistým výhodám. Než dříve nutno
bude vyšetřiti, nedostavovala-li se podobná omezení také jinde,
při čemž mohly se objeviti zbytky branné povinnosti, jak se jeví
v staroněmeckém právu. Teprve pak bude lze odpověděti k otázce,
jak daleko česká pomoc válečná byla »selbstverständlich*.
O tom, jak organisována Morava, když jí Břetislav dobyl —
r. 1029, všeobecně uznávaný, nepokládám za zjištěný, ale o tom
zde nelze šíře se zmiňovati — Bachmann dovede vypravovati více,
než prameny dovolují (srv. správné námitky Dvořákovy ČMM.
XXIV., 100). Jistě však bylo povinností jeho pověděti, odkud ví,
že Morava r. 1036 obdržela vlastního biskupa *) (str. 197).
Důvody, které Bachmann uvádí (str. 198 pozn. 1) pro to, že
Křesina byl sedlákem, mne nepřesvědčují, třeba se toto tvrzení
') Z toho, co se vypravuje na str. 249, mohlo by se zdáti, že se Bach
mann opírá o Kosmu II. 21: Hic [Severus] fere omni tempore sui praesulatus ...
Boemiae et Moraviae quasi unum et individuum episcopatum rexit... A ku
konci: Fertur autem, quod fuisset in Moravia ante tempora Severi quidam
episcopus, ut reor, nomine Wracen. Spojení těchto míst ozývá se tuším u Bachmanna (249): »Severus, der seit dem Tode des mährischen Bischofs . . .
Böhmen und Mähren wie einen einzigen und ungeteilten Sprengel verwaltet
hatte . . .« Jest tento výklad nutný? Mám za to, že nikoliv, že onoho Fertur
etc. nelze spojovati se slovy fere omni tempore, nýbrž že tato slova vztahují
se k oddělení diecese Olomoucké, které nedlouho před smrtí Šebířovou na
stalo (svědčí proto i slova, která u Kosmy bezprostředně za citovanými ná
sledují). Ale i kdyby výklad Bachmannův byl možný nebo dokonce nutný,
odkud ten r. 1036? A jak lze s tím srovnati, co praví Bachmann na str. 166
pozn. 2: »Bei Ditmars Weihe wird bereits eines Bischofs von Mähren gedacht.
Nach Cosmas II., 21 hiess er Wracen.«
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častěji ozývalo; jinak ovšem zpráva Kosmova nepřipouští jiného
výkladu než ten, který jí dává Bachmann.1)
Konec vlády Oldřichovy znamená změnu v jeho dosavadní
politice, o níž bohužel nejsme dostatečně zpraveni. Obtíže, které
způsobují nejasné prameny, jsou z vypravování Bachmannova
(str. 199—200) dosti patrny, ale z části zveličil si je Bachmann
sám. Výklad Ann. Altah , že Jindřich přemohl Břetislava, jak jej
podává Bachmann (str. 200 pozn. 1), nezdá se mi možným, o úpravě
vlády v zemích českých po uvěznění Oldřichově domněnka Dudíkova (a Bresslauova, že Břetislav držel Moravu) jest asi pravdě
podobnější než Bachmannova, z níž snad ozývá se Palacký.2)
Kapitola čtvrtá líčí Böhmens kulturelle Entwickelung bis zur
Mitte des 11. Jhrts. Po delší parafrasi z Kosmy (o nastoupení Břeti
slavové) jsme nuceni vraceti se s autorem zase zpět do 10. stol....
Co bylo řečeno o druhé kapitole druhé knihy, bylo by zde možno
opakovati. Třeba novější literatura nebyla tak četná a tedy neměla
tolik záhad, tím více za to lze akcentovat! výtku, že literatury starší
nebylo užito vydatněji a kritičtěji. Nesystematičnost postupu Bachinannova, jímž roztrhuje kapitoly o vnitřních dějinách českých na
tolik míst, zavinila, tuším, také někdy, že se nevyjadřuje všude
stejně. Aspoň nevím, dá-li se dobře srovnati to, co vykládá o vzniku
české šlechty (str. 204 n.), s tím, co se praví o nedědičnosti úřadů
(str. 153 — ačkoli dobře vím, že Bachmann činí rozdíl mezi úřady
vyššími a nižšími). Tu a tam již pro tuto dobu operuje se s do
klady z dob mnohem pozdějších (srv. ku př. str. 207 pozn. 1).
Vím dobře, že zpětné závěry mají v právních dějinách značnou
důležitost, že jich lze právem užívati, ale z toho přece neplyne, že
by se dokladů pozdních hned beze všeho smělo také užívati pro doby
starší. Sociální rozvrstvení obyvatelstva (Bachmann čte při tom
důsledně dědikones místo dědicones), jak se tu podává (str. 207),
sotva lze ve všem obhájiti. Na str. 209 vykládají se některé
právní výrazy nezcela správně (ač z Brandlova Glossáře lze se poučiti): hrdost přece není Einbruch, nárok není Raub, a také překlad
svod — Diebstahl jest dosti volný. Teprve při zmínce o obchodu —
i zde musíme se vraceti až do 8. a 9. století — vypravování Bachmannovo jest uspokojivější, při čemž značná část zásluhy připadá
arabskému Židu Ibrahimovi, jehož zpráva zde obšírněji se ozývá.
Na začátku kapitoly páté Böhmen unter Břetislav I. vracíme
se ještě jednou k Oldřichovi zmínkou, kterak prý Oldřich Měška II.,
když k němu před domácí bouří uprchl, ač s ním byl dříve
spřátelen, nyní chtěl vydati císaři, císař však rozhořčeně odmítnul. ..
*) Srv. nověji, co praví v pěkné práci Klíma, Český kníže Břetislav 1.
Prg. gymn. Příbram r. 1901 a 1902. —
Srv. nejnověji mínění Klímovo na
u. m. I. část 12, 13.

272

Václav Novotný:

Zprávu tuto zachoval nám Wipo, a u Oldřicha, který již jednou
(r. 1014) téhož Měška, tenkrát mladého, neváhal vydati císaři, bylo
by jí možno věřiti; přes to však zdá se mi, že námitky, které pro
nesl Palacký (I. 1, 299 pozn 296), nejsou bez podstaty. Ann. Hildesh.
vypravují k r. 1033, že se rněl Oldřich očistiti >de insidiis quoque,
quas imperátori fecit ante biennium,« Bachmann domnívá se (jako
již jiní před ním), že se to má rozuměti jako nějaké spojení
s Měškem. Určitého výkladu těchto slov nemáme, domněnka není
nemožná, ale nesmíme zapomínati, že jest to domněnka, a nelze
tedy říci, že by Ann. Hildesh. »sotva mohly se vykládati jinak«
(str. 214 pozn. 1); že jinak, kritičtěji jich užívati lze, ukazuje ku př.
Klíma (na uv. m. I. část str. 11).
Dostáváme se k polské výpravě Břetislavově. Jaké byly její
motivy, jaký její účel? Chceme-li se přidržeti těsně pramenů, ne
můžeme jinak, než říci, že pohnutkou i účelem byla naděje na
hojnou kořist. Ale téměř všecky novější dějepisy uvykly si viděti
ve výpravě Břetislavově politické pozadí, založení nové říše slo
vanské bez nadvlády německé, samostatné také církevně. Jsme
k tomu oprávněni? Prameny o tom ničeho nevědí, jen o kořisti
mluví, a jestliže, jak se zdá, jde později o některé výboje, ani to
nevybočuje z mezí ostatních zpráv. Při jednání s Jindřichem III.
běží o kořist, nikoliv o svržení německého panství. Důležitější bylo
by, kdyby bylo správné, že Břetislav stál o zřízení Pražského arci
biskupství. Smíme této zprávě věřiti? Ann. Saxo zachoval zprávu,
že arcibiskup Mohučský obviňoval Šebíře z pokusu dojiti pallia.
Ale ani z toho neplyne, že by výprava polská byla měla za účel poli
tickou i církevní samostatnost Čech. Myšlenka na pallium pro
Šebíře mohla vzniknout! po návratu a po obohacení kostela Praž
ského nebo býti jenom podezřením, a také ze slov Kosmových
nelze vyčisti nic jiného, než že poselství do Říma vypraveno až
po výpravě do Polska, nikoli, jak chce Bachmann (str. 217), již dříve
Z toho, co řečeno, jest patrno, že při předpokládání politi
ckých cílů Břetislavových třeba opatrnosti, že ani za Palackým
nelze tu jiti bezpečně. Bachmann však následuje Palackého téměř
ve všem, ano jde i dále než on (nejsa tu však bez předchůdců);
podle Bachmanna běželo nejen o samostatnost círktvní, nýbrž
i o samostatnou církev na národním základě. Než právě z toho,
jak Bachmann myšlenku tuto podepříti se snaží, vystupuje celá
její nepřirozenost.
Břetislav prý, aby získal nějaký theoretický nárok pro po
žadované zřízení arcibiskupství, navazoval na arcibiskupskou činnost
Methodějovu (str. 216), a poněvadž v zemi nebylo po ní stop [když
to připustíme, odkud o ní Břetislav zvěděl?], snažil se je uměle
vyvolati. Proto prý označovány kostely sv. Klimenta za místa,
odkud křesťanství nejdříve šířeno atd. »Von all dem wissen die
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Quellen nichts,« říkává někdy Bachmann o Palackém. Ona do
mnělá agitace se sv. Klimentem vznikla u Bachmanna asi pod
dojmem mínění Palackého, že Břetislav užíval na mincích obrazu
sv. Klimenta, ale Bachmann sám (str. 217 pozn. 1) jest nucen na
základě novější literatury proti tomuto mínění Palackého se
obraceti.1)
Také v jiných důkazech církevně-slovanské agitace není Bach
mann právě šťastnější. Ona pověst, která přičítá Vojtěchovi potla
čení slovanské liturgie, jest dochována teprve v rkpech z konce
15. stol., a Kalousek upozornil (Sb. H. I. 105 pozn. 42), že dříve
asi nevznikla. Bachmann naproti tomu tvrdí, že vznikla v této době.2)
Při tom ovšem zůstane nevysvětleno, proč právě Břetislav přenesl
do Prahy tělo sv. Vojtěcha (srv. co o něm praví Bachmann na
str. 219), když v téže době vznikala o témže svátém pověst, která
ho musila současnému církevně-politickému snažení činit tak nesympathickým! Na nějaký úspěch u kurie (jak asi Bachmann soudí)
nebylo tu možno mysliti, poněvadž skutek sám nevyhnutelně musil
vzbuditi odpor kurie.
Že do t. zv. zakládací listiny biskupství Pražského bylo po
zději něco vloženo, tvrdili již mnozí, ale dosud nikdo nedokázal.
A rovněž tak není správné, co tu slyšíme o staroslovanské legendě
Václavské. Bachmann nevyjadřuje se o ní všude stejně. Na str. 216
čteme: »In der — nach Laurenz’ Vorlage — verfassten Wenzels
legende, welche die slavischen Mönche aus dem russischen Osten
mitbrachten . . .«, kdežto na str. 263 se praví: »in Sazava . . .
(wurde) . . . eine Wenzelslegende verfasst, in der« etc. Již z toho —
míní se patrně vždy táž legenda, t. zv. Vostokovská — jest patrno,
že názory Bachmannovy nemají tu pevného základu. Ale ať již
legenda vznikla kdekoli — není zde místa otázku podrobněji řešiti — jiné ještě tvrzení není správné, totiž že by staroslovanská
ona legenda měla předlohou — životopis Vavřincův! Bachmann
se stále dovolává svého článku v MJÖG. XX., ale tam přece důkaz
proveden není, a také se tento důkaz nikdy nezdaří. Že legenda
staroslovanská jest pracována podle nějaké latinské předlohy, mám
za jisté (důvodů zde ovšem vykládati nemohu), ale předlohou tou
nemohl býti Vavřinec.
O válkách Jindřicha III. slyšíme vypravování lépe o prameny
opřené — Bachmann měl tu ovšem dobré literární vůdce — nic*) Srv. ostatně článek H. Jirečka, Kaple a kostely sv. Klimenta (Sebrané
spisy v Národní bibl. 53, Praha 1878) 284—293, jenž připouští sice tradice
starší, ale z jehož positivních dokladů pro tvrzení Bachmannovo nic neplyne.
— *) Voigt, jehož se tu Bachmann dovolává, nepraví, kdy pověst vznikla,
nýbrž připouští, že může býti — třeba sama pozdní — založena na tradici
o skutečné činnosti Vojtěchově.
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méně se vším bych se nesrovnal. Tak ku př. na str. 226 pozn. 1
zbytečná jest polemika o významu slova »marchia Bohemiae«;
Hasenohrl pro svůj výklad podal dostatečné důvody, a výklad Bačhmannův (Morava) je v této době nemožný. Rovněž polský původ
Chodů nemám za tak prokázaný, jako myslí Bachmann (str. 228).
Ku konci kapitoly Bachmann zase vrací se k domněnkám, jimiž
lze vysvětliti povolnost Břetislavovu (a také zde setkáme se s Palackým), to však nás přivádí zároveň do hlavy šesté Das Břetislav'sche Erbfolgegesetz und setne Bedeutung.
Otázka, jíž tato kapitola jest věnována, nemůže dosud platiti
za rozřešenou. Běží o spor dvou mínění, z nichž starší (repraesentované také Palackým) učí, že Břetislav vydal zákon o nástupnictví
trůnu (zákon starešinství), novější, jež zastupuje především Loserth,
dokazuje, že zákon toho druhu vydán nebyl, že se přáním Břeti
slavovým o nástupnictví podle stáří, jak o tom referuje Kosmas, nic
nezměnilo ve volbě knížat českých. Bachmann již dříve měl pří
ležitost hájiti názorů Palackého, a na svém dřívějším stanovisku
stojí také nyní. Leč věc sama není tak jednoduchá. Z vypravování
Kosmova neplyne nikterak, že zákon starešinství již dříve byl vydán,
fragmenta Monseana, která byla jednou z hlavních opor Palackého,
usvědčena zatím za falsurn. Smířlivost k Polsku, za jejíž příčinu
(ze způsobu vypravování soudě, výslovně to řečeno není) Palacký
podle všeho měl tento chystaný zákon, vysvětluje Loserth jinak
(AÓG. LXIV. str. 16), a Bachmann aspoň potud uznává jeho dů
vody, že oboje mínění, Palackého i Loserthovo, snaží se smířiti.
Kosmova »justicia Bohemorum’ nemusí znamenati zákon dávno
před smrtí Břetislavovou od sněmu schválený, také ono »olim*
u Kosmy II. 15 není důkazem, že by rozdělení Moravy bylo se
stalo dávno před smrtí Břetislavovou, jak chce Bachmann str. 232
pozn. 1, neboť ono »olim« vztahuje se k Břetislavovi, nikoli k roz
dělení (olim pater suus, nikoli olim dividens). Věc tedy rozřešena
není, některé poznámky Bachmannovy však přesvědčují úplně,
ku př. názor (také od jiných zastávaný), že „knížetství moravská
nebyla dědičná (důvody, které pro jejich dědičnost uvedl Bretholz,
Dějiny Moravy 183, nejsou rozhodující), nebo to, co se na str.
236—237 (pozn. 1) právem akcentuje, že by podobný zákon nebyl
potřeboval sankce císařské. Při tom správném názoru však zdá
se mi zbytečným zdvíhati hypothesu, že o tom asi jednáno v Quedlinburce r. 1054 (str. 232; na str. 236 Bachmann k tomu dodává,
že se tam asi jednalo jen o udělení léna Spytihněvovi, ale na
str. 242 sám udává, že to se stalo teprve po smrti Břetislavově).

V dalších částech kapitoly naznačeny škodlivé následky ne
zachovávání vůle Břetislavovy v budoucnosti. K tomu, co zde
čteme (str. 237) o požadavcích Lotharových, vrátím se v jiné sou-
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vislosti A v jakém smyslu lze říci, že biskup Pražský byl knížetem
říšským jako vévoda český (str. 240) ř
Při všech sympathiích, které Bachmann projevuje k Břetisla
vovi, význam jeho politiky říšské není v knize této náležitě vystižen
Jestliže již o Oldřichovi (a snad i dříve) lze říci, že se odvrátil
od spojení s Polskem (řekněme třeba od politiky slovanské),
o Břetislavovi lze říci, že našel pravou cestu prospěšné politiky
české. Bachmann zásluhu tu (zase po vzoru Palackého) přičítá již
Oldřichovi. Nezcela neprávem, nicméně přece na konec své vlády
se Oldřich, nepřikloniv se k nějaké politice »slovanské«, aspoň
odcizil té politice, která byla Čechám prospěšná. Břetislav na za
čátku vlády jakoby navazoval tam, kde otec přestal. Ale záhy
opouští tyto dráhy a vrací se k správnému poznání, že za daných
poměrů Čechám kyne prospěch jen v trvání ve svazku říše. Vláda
Břetislavova již proto může nazvána býti šťastnou, postava jeho
stává se tím ještě významnější, a doba jeho znamená epochu
v dějinách českých, poněvadž tento obrat jest trvalý. Tento
význam Břetislavův pochopil správně již Bretholz. Bachmann sice
zásluhy Břetislavovy uznává, ale v ocenění jeho významu činí
(proti Bretholzovi) krok zpět, ne že by těchto vlastností politiky
Břetislavovy nechtěl viděti, ale že nechce viděti trvání politiky
takto zahájené.
Ukazuje to hned následující, sedmá kapitola Böhmen unter Bře
tislave 1. Söhnen (1058—92), která sice ve vypravování o Spytihněvovi začíná se slovy, jimiž Kosmas líčí tohoto krásného knížete, ale
hned potom připojuje těžkou výtku Kosmovi, jenž prý projevuje
naprostý nedostatek smyslu politického, přehlížeje vnitřní souvislost
událostí, tak že prý historik musí se někdy přímo vyslovovat! proti
Kosmovi, třeba byl hlavním pramenem (str. 242.). Jest ovšem
pravda, že historická kritika musí se často odvrátiti od Kosmy a
nahraditi jeho udání lepšími (zvláště, máme-li lepší prameny). Ale
ne každé uchýlení od Kosmy znamená přiblížení ku pravdě. A málo
kdy postavil se kdo proti Kosmovi na základě důvodů tak vratkých
jako Bachmann v tomto případě.
Spytihněv chtěl prý se odtrhnout! od říše, chtěl Čechám a
Moravě vydobýti samostatnosti (str. 243); zabráním Moravy proti
vlastním bratřím prý jedna část projektu provedena (str. 244), a
náhlou smrtí Spytihněvovou klesly také dalekosáhlé jeho pokusy
do hrobu (str. 245). Činnost Spytihněvova se tu jaksi motivuje
vyššími hledisky, ale jsme k tomu oprávněni ? Pro celou tuto hypothesu, která má nahradit! suché vypravování Kosmovo, nenajdeme
ani jediné opory v pramenech, není pro ni jediného podstatného
důvodu, a nemůže jí zachránit! ani ta okolnost, že ji před Bachmannem pronesl muž tak zvučného jména jako W. Giesebrecht,
poněvadž jeho mínění může platiti za vyvrácené pozdějším bádáním.

276

Václav Novotný:

A také zde z části lze pozorovat! silný vliv Palackého, na který
asi lze redukovat! domněnku, že Spytihněv toužil po koiuně krá
lovské (což nemělo býti tak určitě pronášeno). Ale i kdyby to
nebyla jenom domněnka — že Přemyslovci o korunu stáli, jest
vždy možné — věc sama nemohla by ještě dokazovat! domnělého
pokusu odtrhnout! se od říše (Vratislav došel koruny ve shodě
s říší).
Tvrzení, že Spytihněv zasazoval se o povýšení biskupství Praž
ského na arcibiskupství, jest nové, a Bachmann neměl opomíjeti
udání pramene, z kterého je má. Z jeho hypothesy nutnost tohoto
závěru neplyne, rovněž vypuzení mnichů Sázavských, třeba snad
Římu milé, nemůže býti důkazem pro plán zříditi arcibiskupství.
A stejně také zabrání Moravy není důkazem pro snahu odtrhnout!
se od říše. Nestačí-li k vysvětlení touha po rozšíření vlastní moci
Spytihněvovy, oč přirozenější jest vysvětlení Palackého, že Spytihněva pohnulo k zakročení chování Vratislavovo! Pro to může do
jisté míry býti oporou i Kosmas (II. 15 disponere regnum Moraviae), i rychlý útěk Vratislavův (druzí dva bratři setrvali), což při
pouští Bachmann sám (str. 244 pozn. 1).
Nevidím také důvodu, proč by Spytihněv za života Jindřicha III.
byl se obával vystoupili, a teprve po jeho smrti byl vtrhnul na
Moravu (str. 243). Měl-li — a Bachmann to sám dokázal — český
kníže právo naložiti s Moravou podle libosti, proč by byl nyní musil
čekati na smrt mohutného Jindřicha III. ř Snad proto, aby vypuzený
Vratislav neobrátil se k němu o pomoc? Ale Vratislav pak do
Němec se neuchýlil. V Bachmannově hypothese má to ovšem své
místo — jeť vzetí Moravy pro něho začátkem pokusu odtržení od
říše. V Němcích byla tehdá poručnická vláda, od níž Vratislav
snad nemohl očekávali podpory a Spytihněv snad nemusil se obávati
odporu. To však nás vede k důvodům, jež mluví proti přípustnosti
hypothesy Bachmannovy rovněž určitě.
Bylo by přece velmi přirozené (a máme pro to doklady z jiných
dob), aby se Vratislav odebral spíše do Němec, chtěl-li se Spyti
hněv skutečně od říše odtrhnouti. Ale dejme tomu, že Vratislava
zdržela malá naděje na pomoc za poručnické vlády, a že proto
odešel pro pomoc do Uher. Jak to souhlasí s domnělými plány
Spytihněvovými ? Loserth dokázal (MJÔG. V. 187 n.), že král
uherský Ondřej byl tehdy v nepřátelství k říši, a že tedy bylo v jeho
nej vlastnějším zájmu hledati spíše spojení se Spytihněvem — a na
věci nic nemění, že Bachmann určuje událostem jinou (mimochodem
— zcela libovolnou) chronologii, poněvadž i při ní spadá vše do
doby nepřátelství Ondřejova s říší.
Jděme dále. Nejnesympathičtějším činem Spytihněvovým jest to,
co o něm vypravuje Kosmas, že také matku svou Juditu donutil
opustiti Čechy. Judita pocházela z mocného rodu německého, její
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bratr Ota byl tehdy vévodou švábským, Vypuzení její z Čech musí
padati před rok jeho smrti (r. 1057), což i Bachmann připouští;
není tu podivné, že ani ona nespěchá do Němec, nýbrž obrací se
do Uher? Vše to mluví proti přípustnosti domněnky Bachmannovy
o chystaném odtržení od říše.
A všimněme si dobře těchto zjevů: Vratislav před bratrem
prchá do Uher, vypuzení mniši Sázavští, jimž později Vratislav
projevoval takovou přízeň, prchají do Uher, Judita, opouštějíc
dvůr synův, pomíjí Německo a ubírá se do Uher tenkráte s říší
německou znepřátelených, kdež umírá r. 1058. Téhož r. 1058 cí
sařovna Anežka smluví se o mír s Uhry, a brzo potom uvidíme
Vratislava v jeho bývalém knížetství opět — máme-li předpokládat!
pro tyto události nějaké politické plány, jistě to nemůže býti do
mnělý plán Spytihněvův odtrhnouti se od říše; Bachmannovu hypothesu nelze naprosto udržeti.
Bachmannovi značnou podporou pro tento názor byla zpráva
Kosmova (II., 14), že Spytihněv první den po svém nastolení roz
kázal všem Němcům v Čechách, aby do tří dnů opustili zemi. Že
zpráva není úplně pravdivá, ukázal již Palacký a po něm podrob
něji Loserth, z jejichž prací jest patrno, že běželo jen o vypuzení
některých nepohodlných osob. Bachmann připouští, že 0 nějakém
vypuzení všech Němců nemůže býti řeči (245 poz. 3), a domnívá
se, že (vedle domnělých plánů, o nichž prý se vědělo) k roztrpčení
v rodině knížecí přispělo zlé nakládání se zajatou chotí uprchlého
Vratislava. To vše vedlo prý k vypuzení Němců ze služeb Spytihněvových a konečně i jeho matky, když nechtěla tomuto rozkazu
se podrobiti. Pochybuji, že tento výklad pramenů jest dovolen, ale
jistě nejsou dovoleny některé detaily, s nimiž u Bachmanna se
setkáváme. Tak ku př. praví se (str. 244): Spytihněv »der früher...
die Äbtissin des Georgsklosters mit übermütigem Spott beleidigt...«;
Kosmas líčí věc právě naopak. Také tuším nemístně nahrazuje se
výslovné tvrzení Kosmovo hypothetickou pozn. 1 na str. 248.
O kněžně Juditě čteme (str. 245), že se v Uhrách zasnoubila
s králem Petrem. Nevím, postačí-li tu odkaz (v pozn. 4) na Losertha v MJÖG V. 366. Mělo býti spíše řečeno, kterak tam Loserth
velmi pravděpodobně ukázal, že tento domnělý druhý manžel Ju
ditin zemřel podle všeho již před Břetislavem.
Na str. 249 pozn. 1 cituje se delší místo z Kosmy (II. 21)
o hradě Podivínu a navrhuje se nová interpunkce s podotčením:
»die Interpunktion Emlers ist höchst mangelhaft«; ale pouhé při
hlédnutí k tomuto místu u Emlera (FRB. II. 95) ukazuje, že inter
punkce Emlerova jest úplně správná, interpunkce Bachmannova
chybná. Jest to místo, kde mluví se o náhradě poskytnuté bi
skupům Pražským při zřízení biskupství Olomuckého. Bachmann
zde podržuje (pioti Palackému a j.) to, co nám oznamuje Kosmas,
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jistě právem. Méně uspokojivé jest však vypravování o volbě biskupa
Jaromíra; zde čteme také připomenutou již dříve větu o národním fa
natismu, který se ozval proti Lanzovi. Bachmannovi jest, jak vzpo
menuto, představitelem tohoto fanatismu také Kosmas — a právě
Kosnas zmiňuje se o Lanzovi pochvalně, ač Jaromírovi tak blízko
stál!
Že volba Jaromírova — bratřím jeho uložená přáním otcovým
— nebyla šťastna, o to nebude sporu, ale smíme proto domnívati
se (str. 251), že jenom ctižádost přiměla ho k tomu, aby se ucházel
o biskupství? Vylíčení jeho sporů s Vratislavem není zcela přesné.
Spory stále se obnovovaly, sotva jeden utišen, vznikal nový, a ne
běželo vždy o jednu věc, předměty sporu bývaly rozličné. Proto
nezdá se mi správným, užívá-li se již na začátku vypravování
(str. 252) slov, která u Kosmy platí až sporu poslednímu, polože
nému od Kosmy k r. 1090 (omylem).
V těchto sporech sympathie každého náleží Vratislavovi, ale
pro domněnku, že by právě chování Jaromírovo bylo spolupříčinou
(Mitursache) jeho oddanosti k Jindřichovi IV. (str. 251), není nejmenšího důvodu. Ovšem jest tato stránka politiky Vratislavovy
v této době překvapující. V této době totiž, kdy jiní knížata ně
mečtí co chvíli zpronevěřovali se danému slovu a měnili svou
politickou barvu, jest Vratislav II. stkvělou výjimkou, vzorem dů
sledného a obětavého stranníka Jindřichova; a jemu také nejednou
připadla zásluha, že moc Jindřichovu zachránil před úplným po
klesnutím. A při tom svědčí o jisté dovednosti diplomatické
jeho poměr k Řehořovi VII., kterého se nikdy neodřekl, třeba
byl nejvěrnějším spojencem Jindřicha IV.
Vše to svědčí, že Vratislav II. byl státník a politik jistě vy
nikající, který měl určité cíle. Bachmann však vkládá do nich
(str. 262) příliš mnoho, k čemu prameny neopravňují, domnívaje
se (str. 265, pozn. 1) že by ochota kurie vůči požadavkům Vrati
slavovým byla musila mít nějaký vliv na jeho poměr k Jindřichovi.
Jest otázka, stálo-li to, oč Vratislav žádal, za to, aby pro
neochotu kurie měnil své stanovisko k říši, tenkrát vlastně již tradicionální.1) Proč Vratislav podporoval mnichy slovanské, ke vysvětliti jeho spory s biskupem Jaromírem, a není třeba se uchylovati
k takovým kombinacím, jako činí Bachmann. Z téhož pramene vy
plynulo založení kapituly Vyšehradské. Jest snad také ono následkem
těch tajemných »záměrů«, o jakých mluví Bachmann (str. 265)?
A ostatně, byla-li snaha, omeziti moc biskupskou, vodítkem pro
žádost Vratislavovu o povolení slovanské liturgie, povolení této
*) Právem dí Bachmann (262), že na odtržení od říše Vratislav již asi
nemyslil; ale také Spytihněv (přes opačné tvrzení Bachmannovo) neměl nic
podobného v úmyslu.
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liturgie samo sotva mohlo míti za následek odpadnutí Vratislavovo
od Jindřicha IV. Jméno papeže Řehoře, a k tomu ještě v době
nejprudšího zápasu, již samo vylučovalo podporu protibiskupských
snah Vratislavových, i kdyby v této žádosti (což ovšem u Řehoře
také není myslitelno) byl povolil.
Vypravuje o návratu slovanských mnichů na Sázavu, Bachmann neubránil se přílišným kombinacím, které nás ani v dalších
partiích neopouštějí. Na str. 263 Kosmas přichází o čest býti prvním
dějepiscem českým (srv. o tom ČČH. VII. 101); o »grossslavische
Umtriebe« (str. 268) byla řeč již v úvodě. Jakým právem smíme
pochybovat!, že by listina, již Kosmas viděl císaře Jindřicha IV.
podepisovat), nebyla totožná s tou, již do své kroniky pojal
(str. 269—270)? Důkazem Spangenbergovým, že synoda padá do
r. 1085, nic se na věci nemění! A stačí důvody, které Bachmann
podává, aby se listina prohlašovala za falsum (str. 270, p. 4) ? Jest
to ona často zmíněná listina Pražského biskupství, k níž se pojí
celá polemická literatura, a o níž již nejrůznější názory vysloveny.1)
Ale tónem, jakým Bachmann píše, věc rozřešena nebude
Začátky dob, v nichž zákon Břetislavův přestal býti dobro
diním, a stával se pramenem svárů, líčí hlava osmá, Bohmen unter
Břetislavs I. Enkeln und Herzog Swatopluk 1092—1140. Počátek
učinil syn Vratislavův Břetislav II., zjednav r. 1099 u Jindřicha IV.
za hojné dary nástupnictví bratru svému Bořivojovi. Ale hned na
tomto nešťastném knížeti vymstilo se porušení zákona. Jako proti
právu na trůn dosedl, tak byl také brzo proti právu a násilím
vypuzen od svého bratrance, mohutného Svatopluka moravského.
Bachmann se domnívá (str. 283), že Svatopluk uznal za dobré
vystoupiti proti Bořivojovi až v době, kdy císař Jindřich IV., jehož
Bořivoj byl spojencem, ustupoval svému synu Jindřichovi V. Mám
za to, kdyby Svatopluk byl se ohlížel na říšské události, že ne
mohlo býti lepší příležitosti nežli ta, kdy Bořivoj byl s Jindřichem IV.
mimo zemi, u Řezná, kde Jindřich V. bez boje rczptýlil vojsko
otcovo, přilákav přední knížata na svou stranu. Za motiv zakročení
Jindřicha V. ve prospěch Bořivojův pokládá Bachmann (str. 285)
obavu, aby Svatoplukem neuplatnil se v Čechách uherský a polský
vliv. To není nemožné, ale Kosmas přece udává jinou příčinu
úspěchu Bořivojova na dvoře německém: »immensa auri et argenti
pondera promittit se daturum.« Tento důvod neměl by tu chyběti;
není příčiny mu nevěřiti, neboť Jindřich V. skutečně potom Bořivoje
se odřekl, když mu Svatopluk dal více.
Než také jiná místa ještě dávají příležitost k námitkám. Při
nastoupení Bořivojovu slova Kosmova >eum Boěmis... assignaret,
quo post obitum suum fratrem eius Boriwoy sublimarent in solium<
*) Srovn. poslední článek Kalouskův v ČČH. Vlil.
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přeložena jsou takto; »befahl allen böhmischen Grossen ... ihn ...
auf den Fürstenstuhl zu setzen« (str. 277). Tento výraz, třeba ho
užil již Palacký, jest pro tuto dobu nemožný. U Bachmanna ne
vyskytuje se však omylem, nýbrž jest jenom článkem v celém
řetéze — a také zde patrné vidíme, jak v této otázce celá Bachmannova koncepce stojí pod názorem Palackého.
Všimnu si dříve ještě jedné podrobnosti, která s věcí poněkud
souvisí. Na str. 288 Bachmann slova Kosmova »rex . . . Boemis
concessit, ut quemcunque voluissent suorum ex filiis principům sibi
in ducem eligerent« překládá: »König Heinrich stellte es den
Grossen . . . ausdrücklich frei.« Nemůže přece býti pochybnosti,
jaký tato slova mají význam. Český stolec smrtí Svatoplukovou
nebyl vlastně uprázdněn. Byl zde dosud Bořivoj, kterému právo
platně byl udělen, a který dosud mohl býti pokládán za legitimního
knížete, třeba jeho vláda byla přerušena Svatoplukovou. Jestliže
tedy Jindřich V. dovolil, aby si Čechové vybrali knížete, znamená
to, že se tím odříkal Bořivoje (jemuž již léno bylo uděleno), a že
chtěl uznati každého, kdo nyní od Čechů bude povolán, ne však,
že by jim byl propůjčil vůbec dovolení voliti knížete. Jindřich V.
stojí tu na témže stanovisku, jako někdy otec jeho (srv. Kosmas III.
11): potvrditi toho, koho Čechové si zvolí. Otom, že tento názor
stále byl v platnosti, svědčí nad to i nejblíže příští události, kdy
Jindřich V. nejprve potvrdil Otu, ale když většina česká zvolila
Vladislava, potvrdil ho bez váhání.
Bachmannovi tento způsob, že jenom kníže od Čechů uznaný
byl potvrzován, není věcí neznámou, domnívá se však, že neustálé
různice Přemyslovců poskytovaly králům německým v praksi větší
ingerenci na obsazování trůnu českého, a spatřuje patrně již v těchto
příkladech praktický vzrůst myšlenky, že králům německým náleží
vůbec právo rozhodovat!, kdo má býti českým knížetem. Jest ovšem
pravda, že různice Přemyslovců k tomuto výsledku mohly vésti, ale
příklady uvedené tomu ještě nenasvědčují (a také později, kdy
tento názor se dostavuje, přispěly k němu okolnosti jiné). V této
době, třeba ono nepěkné kramaření králů německých s trůnem
českým dálo se někdy za okolností dosti povážlivých, nenajdeme
dokladu, že by spolupůsobení pánů českých bylo ignorováno, ani
při potvrzení Svatoplukově, ani při nejpovážlivějším zjevu této doby,
když r. 1110 Jindřich V. rozhodoval mezi Bořivojem a Vladislavem.
Ale připustil bych, jak řečeno, že tyto zjevy mohly podporovat!
theorii, že králům německým přísluší více, než potvrzovati toho,
koho Čechové uznají.
Kdy začíná se tato theorie určitěji ozývatiř K tomu odpovídá
Bachmann, že Lothar to byl, jenž prvý z německých panovníků se
pokusil »ein Recht, das gewiss fraglich war, aber durch die Schuld
der přemyslidischen Fürsten gerade in letzter Zeit von den deutschen
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Herrschern genau wie Otto sagte, geübt worden war, nun prinzipiell
für das Reich in Anspruch zu nehmen« (str. 296). Nezajímá mne
zatím nesprávnost tvrzení, že by němečtí panovníci byli si tak po
čínali, jak Ota (lépe řečeno Lothar) líčil, ale zajímá mne provenience
tohoto názoru. V týž smysl vyjádřil se Palacký, jak již v úvodu
vyloženo . . .
Názor Palackého do r. 1893 mohl platiti za neotřesený (na
Dobnera se zapomnělo), t. r. však vyšlo v Čas. Matice Mor. po
jednání Válktyvo »Kronika Sázavská a zpráva její k r. 1126«, které
předneslo vážné námitky proti němu. Bachmann práci Válkovu
cituje (str. 297, pozn. 1), ale nepochopitelným způsobem ani slovem
se nezmiňuje o věci nejdůležitější, že práce Válkova stojí na zcela
jiném stanovisku. Jest tedy nutno všimnouti si věci znovu.
Válkovo pojednání (je to seminární práce) vrcholí v důkazu
(který pokládám za provedený), že Sázavský kronikář, skládaje —
dosti pozdě — svou kroniku, psal pod dojmem své doby a pod
kládal činům Lotharovým pohnutky, které v době Lotharově nejsou
možné. Za Lothara běželo zase jenom o jeden z případů obvyklého
obchodování s trůnem českým, které sice mohlo k zvýšení praetensí
říšských vésti, ty se však v této době ještě nedostavují. Bachmann
naproti tomu tvrdí, že šlo o principiální rozřešení otázky.
Pohnutkou tohoto nebezpečného zadávání českého léna ve
všech případech byly peníze. A také r. 1125, když Ota v Řezně
získal Lothara, všecky současné prameny udávají, že se to stalo za
peníze. Sázavský kronikář mluví rovněž o penězích, ale vedle toho
zmiňuje se o motivech jiných. A právě tato okolnost vynesla mu
(po Palackém) také u Bachmanna uznání, že jest lepším historikem
než jiný současný spisovatel (kanovník Vyšehradský).
Jest toto uznání odůvodněno ? Oba jmenovaní spisovatelé na
vazují nit svého vypravování tam, kde Kosmas přestal. Kosmas
vypravuje ještě, že po smrti Vladislavově Soběslav došel trůnu,
Ota se vrátil na Moravu, a Kosmas vyslovuje potěšení, že nedošlo
k žádným bojům mezi oběma knížaty. Kanovník Vyšehradský za
hajuje svou kroniku vypravováním, že Soběslav vypudil Otu z Mo
ravy, načež Ota ušel do Němec. O pravdivosti této zprávy nelze
pochybovati, ale mnich Sázavský o tom o všem neví nic! V jeho vy
pravování čteme nejprve zprávu, beze vší pochybnosti podle Kosmy
sestrojenou, že v lidu byla radost z mírného průběhu věcí, ale hned
se dodává, že dlouho nepotrvala, brzy potom Ota — a také zde
ozývají se reminiscence na Kosmu — odešel do říše, domáhat se
svého lepšího práva. I kdyby skutečně běželo o něco více, než
o pouhé zadávání léna tomu, kdo dá více, nelze přece pochybovati,
že bezprostřední příčinou kroku Otova bylo jeho vypuzení z Mo
ravy, o kterém svědomitý zpravodaj současný nesměl pomlčeti.
Připouštím, že mnich Sázavský objevuje se někde jako historik
č. č. h. ix.
19

282

Václav Novotný:

velmi obratný. Neví-li o této věci, nelze jinak, než míti za to, že
nebyl dostatečně zpraven. A jestliže přes to vypravování jeho stává
se obšírnějším, vzniká přirozeně podezření, nevkládal-li do líčení
událostí, jichž motivů neznal, motivů své době bližších.
Letopisec Sázavský vypravuje také, že Ota žádal, aby mu
Lothar udělil »tronum sibi hereditario jure debitum et ab omnibus
Boemiae primatibus designatum et sacramento confirmatum«. Jest
toto tvrzení pravdivé ? Bachmann (str. 293) myslí, že ano, a že se
tak stalo r. 1123, kdy Otovi bylo propůjčeno jeho knížetství mo
ravské. Ale pro to není nejmenšího důvodu, Kosmas se o tom
nezmiňuje, ačkoli v této době jest dobře zpraven, ano nezdá se
mi nemožným, že ve slovech »sacramento confirmatum« Letopisu
Sázavského ozývá se jenom nejasná narážka na to, co Kosmas
vypravuje o Otovi III., 60. Sama o sobě událost nebyla by ne
možná; Ota by pak podle toho nebyl žádal vlastně nic nového,
nýbrž byl by chtěl trůn český, poněvadž od Čechů byl zvolen,
a teprve Lothar byl by do toho vložil více. Ale uvážíme-li, že
žádný jiný pramen, bližší, o tom neví, že také o praetensích
Lotharových prameny blízké nevědí, že podobné praetense dlouho
potom ještě se neobjevují, vzrůstá podezřeni ještě více. A uvážíme-li
dále, že tyto praetense objevují se až v době Barbarossově (poprvé
r. 1177), a že při tom podle svědectví Jarlochova jedním z důvodů
pro ssazení knížete Fridricha bylo také to, že došel trůnu »sine
consensu Bohemorum«, nemůže býti nejmenší pochybnosti, že také
zpráva o předcházejícím uznání Oty od pánů českých jest psána
pod dojmem dob a názorů mnohem pozdějších. A tak, třeba jinak
zpráva sama nebyla nemožná, v tomto spojení staví se do jiného
světla a sesiluje tak důkaz Válkův o pozdním složení kroniky.
Tím přirozeně odpadá mínění, že by mnich Sázavský zde »na
věci pohlížel hlouběji, než bližší událostem kanovník Vyšehradský«,
odpadá mínění, že by Lothar byl chtěl principiálně zvětšovati ingerenci říšskou na osazování českého trůnu, a zbývá jediné vysvětlení,
to, že Lothar dal se pohnouti k zakročení pro Otu jeho penězi,
vysvětlení tím postačitelnější, poněvadž v této době pravidelné.
A také, smíme-li věřiti mnichu Sázavskému, líčil Ota boj jako
velmi snadný.
Události po bitvě u Chlumce (a již také jednání před výpravou
Lotharovou) svědčí, že Soběslav neměl v úmyslu — jak se někdy
tvrdívá — vymaniti se z područí říše (před bitvou jednal o uznání
Lotharovo, po vítězství přijal Čechy v léno z jeho ruky), ale zá
roveň také smíme věřiti, že ani německý král nezasazoval se o ně
jakou změnu nebo o zvýšení vlivu na osazování trůnu českého ...
Také jinde v této kapitole najdeme tvrzení nedoložená. Tak
čteme na str. 300, že začetím války s Boleslavem Polským »erfüllte
der Böhmenherzog des deutschen Königs Weisung». Kanovník
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Vyšehradský nikde se o tom nezmiňuje, ač jinak nikdy neopomíjí
udati, bojoval li kde Soběslav k žádosti Lotharově. Bachmann při
tom dovolává se Bernhardiho, ale ten ani na jednom z citovaných
míst něco podobného ani netvrdil, ani nedokázal, spíše ze str. 532 nn.
vysvítá opak toho. A také r. 1135 byl Lothar sám prostředníkem
mezi Soběslavem a Boleslavem — Bachmann se o tom nezmiňuje...
Po zdárné vládě Soběslavově na trůn vstoupil nikoliv syn, jak
bylo přáním otcovým a jak mu slíbeno, nýbrž bratrovec Soběslavův
Vladislav, jemuž jest věnována 9. kapitola: Böhmen unter König
Wladislaw II. 1140—1113.
Nezdá se mi nevyhnutelným ten výklad pramenů, *) že by opat
Sázavský Sylvester býval téměř donucen zříci se biskupství (str. 307).
Palacký, pod jehož vlivem Bachmann také zde již stojí, vyjádřil se
zdrželivěji. A stejně nutno pochybovali o tom, že by biskup Zdik
byl podnikl výpravu do Prus, aby se vyhnul domácím různicím
(str. 308; tomu odporuje Bachmann sám na téže a násl. str.). Ale
jisté jest ovšem, že povstání r. 1142 účastnili se i moravští příbuzní
Vladislavovi.
Povstání skončeno, když Vladislavovi II. přitáhl ku pomoci
jeho švakr král Konrád III. Že ani jeho pomoc nebyla nezištná
(což ostatně nepřekvapuje), prozrazuje souvěký kanovník Vyše
hradský slovy: »sumta promissa pecunia in propria profectus est,«
což Bachmann překládá (str. 313): »für Mühen und Kosten nach
Möglichkeit entschädigt« . . .
V líčení těchto bojů i dalším Bachmann zpravidla velmi těsně
přidržuje se (činil tak ostatně již Palacký) vypravování Vincenciova,
nevím zda vždycky právem. Vincencius psal přece jenom mnohem
později, a třeba jistě měl nějaký starší pramen, někde přece jeho
obšírnost stává se podezřelou. Že by Vladislav II. se byl účastnil
výpravy krále Konráda do Polska, jest dosti nejisté, třeba o tom
mluvil Vincencius, a jistě neoprávněn jest způsob Bachmannův,
který nejprvé připouští tuto možnost jen podmínečně (str. 321),
ale již několik řádek níže mluví velmi určitě. Na str. 324 pozn. 2.
Bachmann právem se obrací proti mínění, že by onen »Conradus
marchio«, uvedený v listině krále Konráda (Stumpf č. 3550), byl
moravský Konrád. Vyvrácení jest snadné, poněvadž titul marchio
pro moravského knížete v této době jest nemožný (jak již Bretholz
konstatoval, Děj. Moravy 290). Bachmann tohoto důvodu neuvádí,
což lze vysvětliti, vzpomeneme-li, že jinde často (str. 232, srv. i 235,
243, 284) užívá tohoto označení pro Moravu, i v dobách, kde je
nenáležité, jak již jinde správně vytčeno.
') Mimochodem připomínám: nelze určitč tvrditi, že by mnich Sázavský
byl pramenem Annálů Hradištsko-Opatovských, třeba to často slyšíme (str. 307,
pozn. 1).
19*
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Vedle Vladislava II. po celou téměř dobu jeho vlády stojí
dvě vynikající knížata duchovní, z nejlepších, která kdy země české
měly. Starší z nich. r. 1150 zemřelý Jindřich Zdík Olomoucký, jemuž
pilné účastenství v diplomatickém jednáni té doby nepřekáželo
v horlivé činnosti duchovní, zaujímá jistě význačné místo v dějinách
církve české, jak již častěji plně bylo uznáno, a jak také Bachmann
v pěkné karakteristice (str. 327—328) uznává. Ovšem tak dalece
jeho osobnost nepokládám za známou, aby se o něm mohlo říci,
že o několik generací předstihl svoje současníky (str. 327). Obvyklá
u Bachmanna polemika proti Palackému i tam, kde je nejméně na
místě, vystupuje zde ve zvláštním světle Na str. 328 pozn. 1. čteme:
»Eine Ähnlichkeit mit St. Adalbert, auf die schon Palacky hinwies,
finde ich noch weniger als Bretholz.« Palacký vyslovil jen podmí
nečně hypothesu, že si Zdik oblíbil sv. Vojtěcha za vzor, a právě
teprve Bretholz jest to, který výslovně mluví o podobnosti, udávaje
ovšem také rozdíly . . .
Ještě před smrtí Zdikovou na pražský stolec biskupský vstu
puje druhý z těchto mužů, dříve probošt pražský Daniel, jenž, třeba
horlivostí ve správě duchovní Zdikovi nemohl se rovnati, v umění
diplomatickém nad něho vynikl, zvláště ve službách císaře Friedricha.
Ale také český kníže přesvědčil se záhy o jeho obratnosti, když
Daniel r. 1152 na říšském sněmu v Merseburce odvrátil nebezpe
čenství možných nových bojů o trůn český.
Líčení Bachmannovo při této příležitosti není zcela přesné.
»Schon hatte der staufische Löwe zum Schlage gegen Böhmen
ausgeholt« čteme na str. 330, ale žádný ze současných pramenů
neví o tom, a Bachmann sám nepřináší dokladů. Události v Merse
burce r. 1152 důkazem nejsou. Slova »... ging die Rede, der Kaiser
habe, durch Geld gewonnen, dem Prinzen Ulrich, Sobieslaws jüngerem
Bruder, die Investitur mit Böhmen zugesagt« (str. 330) nejsou
správným výkladem Vincencia (jediného zpravodaje, jemuž Bach
mann jinde tolik věří); Vincencius nemluví o tom jako o pověsti,
nýbrž jako o faktu. Že synové Soběslava I. hledali podpory u dvoru
Friedrichova, nesvědčí o chystaném plánu Friedrichově, zakročiti
v Čechách, mělť Friedrich dosti zaměstnání jinde.
Ovšem poměry byly napiaté, než přece neopravňují k domněnce,
ze by Vladislav II. již za pobytu Friedrichova v Itálii byl hledal
smíření s ním (str. 330). Bachmann dokládá ji místem z Vincencia
(FRB. II., 423), ale Vincencius tam nepraví, že by byl tenkrát
(r. 1155) ony zbořené věže viděl, nýbrž až později, když s Danielem
procestoval Itálii, což jest dosti patrno několik řádků výše ze slov:
»quos nos ipsi nobis hec referentibus, qui huic victorie aderant,
vidimus«. Ale i kdyby výklad Bachmannův byl správný, jistě z toho
nelze uzavírati, že by Vladislav II. byl poslal povinnou pomoc
k výpravě italské (str. 330, pozn. 5); pro to není nikde dokladu.
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Lesk vlády Vladislava II. na venek, úspěchy nákladných výprav
do ciziny, zaslepovaly oči souvěkých kronikářů, kteří při tom za
pomínali určitěji karakterisovati znenáhlý (ovšem již minulostí při
pravovaný) úpadek uvnitř, kde začínají se křižovati a na újmu
celku potírati nejrůznější zájmy i jednotlivých tříd, i jednotlivých
praetendentů trůnu českého, což nejpatrněji objevuje se průběhem
prvního pětadvacetiletí po smrti Vladislavově. Pro říši německou
jest to doba slávy rodu štaufského, doba mohutného Barbarossy
a kruté bezohledného Jindřicha VI. V obou těchto jménech expansivní snahy, které říše německá dostala již do vínku, dosahují
vrcholu, u obou těchto panovníků, jimž vždy hmotná moc platila
více nežli právo, lze také přirozeně očekávat! touhu po seslabení
silného postavení knížat českých. Ale sotva lze pochybovat!, že
jejich panstvíchtivé choutky nebyly by se mohly uplatniti (aspoň
tou měrou ne), kdyby jim naznačený vývoj věcí českých nebyl
usnadňoval cestu. Jest to nejsmutnější doba vévodských Čech, doba
nejhlubšího pokoření pod moc říše, jak již naznačuje titul 10. ka
pitoly: Übergewicht des deutschen Reiches vom Tode König Wladislaw II.
bis zur Thronbesteigung Přemysl Ottakars I.
Bachmann na jejím začátku, uvažuje o příčinách rychlého pádu
vévody Friedricha, dospívá k výsledku: »Das Regiment König
Wladislaws war nicht nach dem Herzen seiner Unterthanen, nicht
genug national gewesen« (str. 349). Pro toto tvrzení bylo by těžko
nalézti doklady. Naopak válečná sláva imponuje obyčejně širokým
massám, a byli-li Čechové opravdu tak ukrutní ve vedení války —
a nepochybuji o tom; byl to zvyk doby a svědčí o tom spolehlivé
zprávy — právě hojná příležitost k nabytí kořisti musila činiti
vládu Vladislavovu oblíbenou. O tom, že byla »nicht genug national«,
není vůbec třeba se šířiti.
V následujících partiích — při vypravování o vládě Sobě
slavově a novém nastoupení Friedrichově — viděti znovu, jak
znamenitým dílem jsou Palackého Dějiny. Bachmann přidržuje se
jich zde velmi těsně, a náleží-li tato partie k zdařilým, značná část
zásluhy připadá již Palackému, který zejména dobře osvětlil, jak
vlna dějin světových působí tu na vývoj dějin českých, jak pád
Soběslavův a povznesení vévody Friedricha souvisí s uklizením
schismatu papežského. Že vedle těchto všeobecných uplatnily se
také příčiny bližší, hmotnější, jest přirozeno, není třeba nevěřiti
zprávě, že vévoda Friedrich nabízel Barbarossovi veliké peníze,
zprávě, jež v parafrasi Bachmannově zní až příliš eufemisticky
(»dem er überdies eine grosse Geldsumme schuldete« str. 361).
V bojích mezi Soběslavem II. a knížetem Friedrichem došlo
23 ledna 1179 ke krvavé bitvě u Loděnic,1) po níž Friedrich ustoupil
*) Zvláštním nedopatřením to, co Jarloch (II., 474) vypravuje o této bitvč,
Bachmann (str 368) uvádí až při bitvě u Loděnic na Moravě r. 1185!
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k Prčicům. Bachmann (str. 362 pozn. 1.) zamítá Jarlochovo vý
slovné udání tohoto místa, poněvadž prý je vzdálenost příliš značná,
a domnívá se, že spojení stalo se někde v údolí Litavky u Lochovic.
Ale Jarlochovo vypravování je přesně datováno, a dobře se, tuším,
shoduje s poměry místními. Bitva u Loděnic strhla se 23. ledna,
spojení Friedrichovo s Moravany stalo se v noci ze 23. na 24. leden,
což není nemožno při rychlém pochodu, který přes únavu vojska
nutno předpokládat!. Mínění Bachmannovu odporuje také ta okol
nost, že spojené vojsko táhne od místa spojení k Sázavě.
Různice domácí, podporující panstvíchtivé choutky štaufské,
v té době dospěly již vrcholu — někdy jednotné vévodství české
tou dobou rozpadlo se na 4 samostatná knížectví říšská (str. 370).
Ovšem nechybělo lidí, kteíí pozorovali tento úpadek, a Konrád
Ota, sám první markrabí moravský, došed trůnu českého, snažil
se napraviti, co dříve sám pomáhal kaziti (str. 371). V tom směru
i samo povolání na trůn Jindřicha Břetislava nebylo neštěstím, ač
jinak nemohu souhlasiti s Bachmannem v úsudku o tomto knížetibiskupu — Jarloch není zde nestranným pozorovatelem, nýbrž
mluví se svého tendenčního stanoviska, které je nejlépe patrno
také tam, kde mluví o volbě a přísaze Milikově, jemuž církevně
tendenční historik vytýká krok se stanoviska zemí českých důležitý
a správný.
Hluboký úpadek knížecí moci české naznačuje Bachmann
(str. 381—383) v úvaze, jak se změnil způsob osazování trůnu
českého, při čemž ovšem mohlo býti podotčeno, že těmito násil
nostmi, k nimž převaha štaufská zjednávala moc, nebylo založeno
nějaké nové právo, jak nejlépe ukazuje doba následující, v níž
vyschnul jediný pramen těchto faktických proměn starého právního
poměru — hmotná síla.
Ale i když část zásluhy — a snad větší — náleží těmto změ
něným poměrům, na jistou část také Přemysl Otakar I. může činiti
nárok. Jisté zlepšení objevuje se již v té zevnější okolnosti, že ně
kolik měsíců po volbě Přemyslově slyšíme o účastenství českém
při volbě Filipa Štaufského, a ještě více v obnovení královského
titulu a v rozšíření práv českých od krále Filipa.
Jedenáctá, poslední kapitola druhé knihy Bachmannovy má
titul Böhmens geistige und materielle Entwickelung im 11.und 12. Jahrh.
Vady, které již dříve byly vytýkány, objevují se zase. Také zde
vracíme se znovu do 10._stol, a ještě dále zpět...
Že německý vliv v Cechách záhy nabyl převahy, toho nebude
popírati nikdo, a Bachmann aspoň připouští, že· objevují se také
vlivy jiné (ovšem v míře mnohem menší). Také nikdo nebude popírati, že křesťanství (zvláště od pádu říše moravské) mělo k nám
přístup hlavně ze západu. Ale lze říci, že celá církevní organisace
přešla k nám z Němec? (srv. co Bachmann sám píše o činnosti
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legáta Guidona na str. 3161). — Co potom se vypravuje o kolonisaci Chebska a Vitorazska, řekl již — a z části mnohem správ
něji — Palacký, který se také jinde často v této kapitole ozývá.. .
Nikdo také nebude popírati, že vynikající členové duchovenstva
nabývali vzdělání v cizině, ale proč při tom nemáme věřiti, že ku
př. sv. Václav byl vyučen také v slovanských knihách, proč nemá
býti uvedeno, že ku př. Kosmas vzdělával se také na školách
pražských, proč se nedovídáme, že ku př. biskup Daniel nabyl
vzdělání v Paříži? Vždyť tím přece převaha německého vlivu u nás,
již každý připustí, nebude nijak odstraněna.
Není ani jinak možno, než že se při tom dostavují vnitřní
rozpory a nedůslednosti. Bachmann na několika místech téměř
popírá účastenství Methodiovo a jeho žáků při pokřesťanění Cech
(str. 389, 393 a j.) — a připustil jsem výše sám, že činnost jejich,
byla-li zde, neměla (v liturgii) trvalého výsledku — ale to mu nikterak
nepřekáží, aby hned zase (str. 394) mluvil o plánech na přeměnu
církevní organisace ve smyslu slovansko-národním, které od ně
meckých biskupů, opatů a proboštů byly zamezeny. Jsou to ony
hypothesy, o nichž již dříve byla řeč. Věc sama jistě je problema
tická, ale také při problémech nutno zaujmouti určité stanovisko.
Svoje stanovisko vyložil jsem svrchu, Bachmann zaujímá stano
visko pokaždé jiné, a pokaždé nenepředpojaté.
Co Bachmann uvádí jako příčiny, že úspěch německého ducho
venstva nebyl úplný (str. 398), jest celkem správné; v pramenech
stížnosti na neznalost českého jazyka u biskupů ozývají se častěji,
než Bachmann připomíná. Ale smíme z tohoto fakta, které odpoví
dalo skutečné potřebě, souditi o nějakém národním záští? A smíme
vůbec všecko to, co Bachmann potom uvádí, pokládati za speci
fické vlastnosti české? Jistě byla ku př. tou dobou v Čechách
rozšířena pověra (str. 400 n.), ale bylo tomu tak jen v Čechách?
Byla již dříve o tom zmínka, že Bachmann onoho národního
zášti vidí všude příliš mnoho (srv. na př. str. 399 kde to, co se
praví o Lanzovi, nekryje se s tím, co vypravuje Kosmas II. 22—23;
hlavní příčinou odporu proti Lanzovi bylo to, že byl cizinec). Jistá
místa vracejí se znovu a znovu. Tak zejména připomenutý již
»Deutschenhass» Kosmův objevuje se mimo jiné na str. 396, 399
a znovu při celkové karakteristice Kosmy (str. 417 n.), k níž Bach
mann dostává se po úvodě, vyličujícím, proč tak pozdě objevují
se historické památky u nás. Proč zde (str. 415) užívá se výrazu
»die Czechen Böhmens», těžko uhádnouti. .. Na tomto místě
Kosmovi čest prvního českého dějepisce odnímá skladatel »Epilogu«
(str. 416); zdá se, že Bachmann zapomněl, co řekl na str. 263.
Čelková karakteristika Kosmy není příliš šťastna. Na jedné straně
žádá od Kosmy, čeho od středověkého kronikáře žádati nesmíme,
na druhé straně zapomíná onoho historického taktu, relativní
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kritičnosti i jiných vlastností, jimiž Kosmas vyniká nad přemnohé
kronikáře středověké, jak to již Palacký a po něm J. Vlček pěkně
pověděli. Proti některým výtkám, že nepoznal hlubšího politického
pozadí jednotlivých událostí (str. 418), lze Kosmu dobře hájiti
konstatováním, že toto pozadí vidí teprv Bachmann, ale nesprávně.
Přirovnání Kosmy k malému dítku, které, nechápajíc potřeby učení,
horší se na učitele (str 417), hodí se také na Bachmannův poměr
ke Kosmovi. Také z knihy Bachmannovy na každé stránce je
patrno, čím jest nám kronika Kosmova, a přece Bachmann Kosmu,
lze tak říci, nenávidí.
Ještě méně šťastno je vypravování o pokračovatelích Kosmových (str. 418). Již výklad Kosmy III., 59, že kolem něho byli
také jiní literárně činní (jeden z nich prý jest první pokračovatel),
není nutný: ale ani jako domněnka, tím méně tak apodikticky, jako
činí Bachmann, nesmí býti pronášeno tvrzení, že prvnímu pokračova
teli bylo pokračování v kronice svěřeno (übertragen str. 419)! Že
by tento pokračovatel byl kanovníkem pražským, Bachmann v MJOG.
XXI. nedokázal. A věty »in seinem Deutschenhasse gleicht er
seinem Vorgänger« nelze naprosto dokázati. Celá práce kanovníka
Vyšehradského svědčí proti ní.
Také vypravování o mnichu Sázavském nevyhovuje a jest
z části již opraveno od Bachmanna samého MJÖG. XXL, ač ovšem
ani tento článek neuspokojuje. Míním se věcí zabývati jinde, zde
jen poukazuji na mylný důvod Bachmannův, jako by vypravování
o založení kláštera nebylo zachováno celé (str. 420 pozn. 1.), po
něvadž prý začíná slovy »praefatus dux«, ač dříve o něm není
zmínky. Ve vypravování tomto ovšem ne, ale v kronice Kosmově,
do jejíž první knihy toto vypravování vloženo! Úsudek o výbornosti tohoto kronikáře (str. 419) po tom, co dříve řečeno, bude
nutno zmírniti, naproti tomu plně platí soud Wattenbachův o kanov
níku Vyšehradském, který Bachmann (t. pozn. 3.) zamítá.
Stručné vylíčení dějin umění v Čechách neuspokojuje nikterak,
leč uznávám obtíže tohoto thematu. Mimochodem podotýkám, že
na str. 423 uvádí se ve výzdobě kostela vyšehradského za Sobě
slava I. ještě »eine Krone«, ač již dávno ukázáno, že to byl svícen.
IV.

Třetí kniha, nadepsaná Das böhmische Erbkönigreich der Přemysliden, počíná se kapitolou Böhmens politische Entwickelung unter
König Přemysl Ottokar I. {1198—1230). Přemysl Otakar I., jak již
v předešlých partiích (na str. 388) bylo patrno, netěší se přízni
Bachmannově. Ani nepopiratelné jeho schopnosti vladařské a poli
tické — na říši římskou ovšem jeho politika neměla ohledu, ale
doba sama to přináší, že poměr Čech k říši, měl-li zůstávati pro-
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spěšným, musil žádati větších výhod pro sebe — nedocházejí
u Bachmanna náležitého ocenění. Aspoň tolik musí ovšem připustiti (str. 427 n.), že Filipovi Švábskému přátelství Přemyslovo
prokázalo platné služby, ale hned potom, přecházeje k vystoupení
kurie proti Filipovi, neopomíjí Přemyslovi vytýkati (str. 428), že
neměl tolik stálosti, aby na straně staufské vytrval.
Jedné věci nelze zapomínati. Přemysl vlastně nikdy nepřestal
býti Ghibellinem. I když na čas byl ve straně guelfské, necítil se
jaksi volným. Ovšem za vzor spojenecké vytrvalosti (jako ku při
kladu Vratislav II.) Přemysl platiti nemůže, ale on právě není také
výjimkou mezi tehdejšími knížaty, tak jako on chovali se téměř
všickni ostatní. Jest také pravda, že kurie mohla nepěknou záleži
tostí rozvodu Otakarova provozovat! naň jistý vliv, ale bylo by
mylné domnívati se, že jen ohled na tento manželský process a jeho
příznivý výsledek převedl Otakara k Otovi IV. Ve vší politice Pře
mysla Otakara I. lze najiti jeden cíl, který možno nazvati vyšším,
cíl, k němuž vybízela sama doba, získati co nejvíce pro sebe a své
země (Bachmann to sám naznačuje str. 443, kde však tuší až příliš
mnoho). A právě politika, která spěje důsledně za určitým cílem,
nebývá obyčejně posuzována odmítavě, a zvláště, podaří-li se jí
cíle dojiti, úsudek historie (řekněme třeba, že tu politika demoralisuje historii) nebývá nepříznivý.
Jest snad patrno, co Bachmannovi vytýkám, třebas jinak uznávám
s ním, že Přemysl nebyl vytrvalým a spolehlivým spojencem (jako
i většina jiných). O Přemyslovi Otakarovi lze říci, že se svým cílům
velmi přiblížil, a také způsob, jímž toho dosáhl, svědčí o značné
obratnosti. Objevuje se to již při jednání s kurií. Bachmann dobře
podotýká (str. 429), že kurie otázkou rozvodu mohla provozovat!
nátlak na Otakara, nicméně jeho přechod k Otovi IV. nestal se
za okolností pro něho nepříznivých. Již v tom, že kurie váhala
vyřknout! rozsudek, byla koncesse, a příznivé rozřešení otázky
biskupství Pražského spolu s uznáním královského titulu byla jistě
značná cena, již zvýšilo také potvrzení privilegia Filipova od Oty IV.
A rovněž jinde lze nalézti příklady diplomatické dovednosti Pře
myslovy. Z té příčiny bych ku př. účastenství markraběte Vladi
slava na sjezdu Bamberském v září r. 1201 posuzoval jinak než
Bachmann (str. 432); byl to podle všeho obratný tah českého krále
na oklamání dosavadních spojenců, jak se i později s něčím po
dobným setkáváme.
Že Přemysl Otakar byl si vědom svých cílů, ukazuje také
snaha po dosažení církevní samostatnosti zřízením arcibiskupství
Pražského. Pokus nevedl k cíli, ale aspoň nebezpečenství, kterým
hrozilo nedávné ustanovení Friedricha Barbarossy, a které potom,
byvši vládou Jindřicha Břetislava seslabeňo, v praxi pominulo, nyní
také v theorii bylo odstraněno, ano králi českému dostalo se ještě
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jiné dotud nebývalé výhody, že na příště pominulo obvyklé dotud
udílení regalií biskupům Pražským od císařů.
Způsob, jímž Bachmann o věci vypravuje, nutí všimnouti si
blíže otázky, jaký byl poměr Pražského biskupství k říši. O všech
snad Pražských biskupech od založení biskupství do r. 1197 lze
dokázati, že po zvolení přijímali t. zv. regalie (investituru) z rukou
panovníků německých. Jaký byl význam tohoto obřadu, sotva může
býti pochybnosti. Mělo to znamenati uznání říšské svrchovanosti,
biskup Pražský tím prohlášován za knížete říšského. Než při tom
se zdá, že přece celá tato věc (i když snad ne původně, aspoň
během času) měla spíše pouze vnější, formální ráz. Jako panovník
český zaujímal jisté zvláštní místo mezi světskými knížaty říšskými,
tak také biskup Pražský (a Olomoucký) mezi knížaty duchovními.
O nějaké povinnosti účastniti se výprav říšských neslyšíme *) tuším
nikdy (věc bude ještě nutno probrati), u dvora císařského setkáme
se s biskupy Pražskými velmi zřídka (Daniel I. jest výjimkou,
a také za jeho pobytu při dvoře císařském mluví se o dovolení
panovníka českého; srv. také list Friedricha Barbarossy Sobě
slavovi II. u Sudendorfa, Registrum L, 80 č. 35). Z toho lze souditi, že přijímání regalií od císařů bylo pouhou formalitou, která
sice mohla časem (a snad původně chtěla) znamenati více, jíž však
chyběl obsah. Okolnost, že císaři nebylo volno udíleti regalie komu
koli, nýbrž že byl vázán učiniti tak tomu, kdo byl zvolen, nebyla
by tu rozhodující. Také při udílení léna českého byl císař vázán
přijetím od pánů českých, a proto přece panovník český byl vasallem. Ale přes to se zdá, že biskup Pražský rovnoprávného po
stavení ostatních knížat říšských nezaujímal, jak k tomu vedl
dlouholetý vývoj, když při zadávání biskupství Pražského ze tří
rozhodujících faktorů (které Bachmann správně uvádí na str. 369)
vůle panovníka českého stále více nabývala vrchu. Proto také sněm
Řezenský r. 1187 znamená novotu. Jeho ustanovení pokoušelo se
vliti do prázdné formy nový obsah, biskupství Pražské mělo se
státi skutečným knížetstvím říšským. A že tato novota nebyla vý
voji státní organisace české příznivá, netřeba připomínati.
Se stanoviska, s něhož svou knihu píše, Bachmannovi ona
novota staufská jest sympathická, její odstranění není mu milé
(srv. str. 429, 433 a j.); že však snaha obdržeti udílení regalií
biskupům do vlastních rukou nebyla pro české panovníky nevý
hodná, svědčí i ta okolnost, že také jiní knížata němečtí stáli o toto
právo. Také kurii papežské není příčin činiti výtky (str. 433), po
něvadž jí nepříslušelo právo rozhodovati, kdo má biskupům Pražským
*) Že to bylo povinností ostatních říšských biskupů, o tom ovšem nelze
pochybovali (srv také doklady, které podává Weiland v práci často dotčené
FDG. VIL).
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udíleti regalie, a také jí více záleželo na tom, stane li se tak před
svěcením nebo po svěcení. A ovšem nejméně případný je výrok:
»Dasz der König den bisher reichsfreien Bischof... herabgedrückt.«
Mělo se aspoň říci, od které doby ono »bisher« začíná.
Docela ve shodě s názory Bachmannovými právě vyloženými
jest také to, co se vypravuje o konečném úplném rozpadnutí
Přemysla s Filipem Švábským (str. 435), kde však ještě jiná věc
překvapuje. Bachmann uvádí nejprve hlasy současných svědků, kteří
si stěžují na všeobecnou věrolomnost knížat, ale i při tom celkovém
stavu jest mu chování Přemyslovo nápadné, a připojuje k tomu:
»Damals entstand das Sprichwort: Czechische Treue keine Treue«,
k čemuž v pozn. 5 se cituje: Unde successit proverbium: non est
fides in Bohémo. Chron. Engelh. bei Leibniz Ss. rr. Br. II. 1112!
Engelhus psal v 15. stol., zde má býti dokladem pro počátek 13!
Vpád český a uherský r. 1203 do Durynska skončil neslý
chaným zpustošením krajin tamních, o němž zvlášť podrobnou
zprávu podává Arnold Lubecký. Jest ovšem otázka, pokud jeho
udáním lze věřiti, ale ovšem tak, jak činil Palacký, tyto zprávy
vykládali dovoleno není. Bachmann zprávám i číslům Arnoldovým
věří bez výhrad, z jeho knihy vypravování Arnoldovo často ozývá
se doslovně (jen zprávy, že také Filip pustošil území, vypuštěny);
co má tedy potom znamenati pozn. 2 na str. 437: »Für den thürin
gischen Feldzug sehe ich mit Winkelmann die Ann. Colon, maximi
als Hauptquelle an«? Před tím ozývají se z jeho vypravování jen jako
doplněk Arnolda, proti výslovnému jejich znění mluví Bachmann
o tom, že Čechové zůstali v Durynsku, i potom zase věří nezaru
čené zprávě Arnoldové, že Čechové při loupení utrpěli mnohé
ztráty; kde zůstala ona »Hauptquelle«?
Roku následujícího štěstí nepřálo zbraním českým, a když
vojsko Filipovo ohrožovalo Čechy, král Ota pak neměl ani chuti
ani možnosti svému přívrženci pomoci, došlo k srovnání se stranou
staufskou. Bachmann o tom soudí takto (str. 440): Der edle Staufe
verzieh dem Böhmenfürsten, so tief ihn auch dessen Abfall gekränkt
haben musste. To zní přece jen poněkud nereálně. Ať byl Filip šle
chetný čili nic, smírné vyrovnání sporu bylo přece nejpolitičtějším
možným činem. Snad vojenská moc byla by mohla Filipovi dopomoci k úspěchu také — prameny mají o síle jeho vojska zprávy
až přepiaté — ale v každém případě znamenalo vítězství také
seslabení mocného krále českého, a tím eventuálně vlastní strany.
Smírného vyrovnání žádala tedy ne nějaká šlechetnost, jako spíše
pouhá politická prozíravost, zvláště když — což sotva lze popírati —
Filip Přemysla příliš vysoko cenil, aby ho v této době chtěl na
hradit! kandidátem dosud neosvědčeným. O tom, že by byl Otakar
musil postaviti rukojmí, že zůstane věren, prameny nic nevědí,
oznamují toliko, že musil postaviti rukojmí za slíbenou summu
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7000 hřiven. Rovněž bezpodstatná jest domněnka, že české vojsko
neúčastnilo se výpravy r. 1206 proti Otovi IV., aby prý říše byla
ušetřena průchodu loupeživých bojovníků (str. 441). Běží spíše o to,
byli-li k tomu povinni, k čemu se hned vrátím v jiné souvislosti.
Přátelství Oty IV. s kurií nemělo po jeho císařské korunovaci
dlouhého trvání, a zase byl Přemysl mezi prvními, kdo k vyzvání
kurie přihlásili se mladému dědici staufskému. Bachmann tu (v tu
chvíli vlastně sám Ghibellin) soudí o Přemyslovi příznivěji, ale jeho
umění diplomatické přece tuším podceňuje. Aspoň přítomnost
markraběte Vladislava na. Normberském sněmu r. 1212 nyní po
pravděpodobném vysvětlení Bretholzově *) bude asi nutno vykládati
jinak, než činí Bachmann (str. 447). Podobně asi sotva lze pochybovali,
že vypuzení Černínovo (Bachmann nesprávně mluví o »Flucht«)
souvisí nějak s politickými událostmi (srv. Ann. Boh. FRB. II., 283:
Rex Prziemysl rebellat imperátori et Chyrninus eiicitur de Bohemia),
ač bližšího nic o věci říci nelze.
Odměnou za rychlé přilnutí Otakarovo byla zlatá bulla Friedri
chova ze dne 26. září 1212. Jest nepochybno, že mohou vzniknout!
kontroversy o její výklad, názor Bachmannův (str. 448) dovede je
ještě rozmnožiti, snad více než třeba. Domněnka, že by povinnost
docházeti ke dvorům krále německého na tři místa omezena byla
toliko pro dobu krále Friedricha II., nezdá se mi správná, ’) třeba
v listině byla vynechána zmínka o nástupcích Friedrichových. To
lze dobře vysvětlit! nepořádkem kanceláře Friedrichovy.8) Rovněž
tak nezdá se mi správným mínění, že by králové čeští vedle po
vinného účastenství (nebo vyplacení) při výpravě římské také
k jiným výpravám byli samozřejmě vázáni. Bachmann nespokojil
se tím, co nachází Pernice (Verfassungsgeschichte 113, 114), že
totiž nedostatek dokladů, které by přímo svědčily o této povinnosti
české (doklady, které máme, jsou vesměs toho druhu, že účastenství
české jeví se jen jako ochota spojencova, ne jako povinnost), ne
svědčí pro zrušení tohoto závazku, poněvadž podobný zjev vidíme
téměř u všech současných knížat německých. Místo toho pokusil
se dokázati, že tato povinnost trvala, v exkurse II. a III. (str. 877
až 881), pochybuji však, zda se zdarem.
Důkaz opačný lze uvésti právě na základě téhož dokumentu,
na kterém založil Bachmann důkaz svůj — jest to listina o smíru
*) Bretholz, Mocran et Mocran MJÓG. Ergzb. IV., 237—238. — ’) Z okol
nosti, že později krále české nacházíme skoro na všech sněmích říšských,
neplyne potvrzení názoru Bachmannova, poněvadž tímto snížením povinnosti
nebylo králům českým odňato právo navštěvovat! dvůr císařský, jehož tím
ochotněji užívali, čím více toho žádaia politická situace. — ’) Srv. o ní
Bretholz na u. m. 246, a také, co Bachmann sám praví o vzniku této listiny
na str. 704. Stylisace tohoto místa ukazuje také, jak Bachmannovi vydání této
listiny jest málo sympathické.
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Přemysla Otakara II. s Rudolfem Habsburským r. 1277 (Reg. II.
č. 1089). Již samo sebou mohlo by býti nápadné, jak lze listinu
vydanou po porážce vzepřelého vasalla srovnávat! s listinou odměňu
jící věrnost horlivého stranníka, a bližší srovnání poučí, že tyto
rozpaky nejsou bez podstaty. Listina č. 1089 nemůže býti směro
datná pro posuzování výše koncessí z r. 1212 z těchto důvodů:
Na jejím začátku se praví, že Otakar má ponechané země
držeti s touže nezkrácenou mocí, jako je držel dříve sám i jeho
předchůdci (sicut umquam nos et progenitores nostri tenuerunt
eosdem). Jest to jistá koncesse učiněná Otakarovi. Rudolf původně
chtěl (a později přes tuto koncessi nepřestával chtíti) více, totiž
brániti poddané Otakarovy před jeho pomstou. Již toto přiznání
dovoluje tušiti, že při ostatních výminkách míru k těmto starým
zvyklostem nebylo hleděno, že Otakar musil vžiti těžší závazky,
než dříve on i jeho předkové nesli. A faktum samo, touto stylisací
jen indirektně naznačené, přímo jest dosvědčeno onou podmínkou,
že při jízdě římské král český má německého provázet osobně nebo
aspoň pomocnými vojsky, o výplatě z této povinnosti, jak ji povolo
vala zlatá bulla Friedrichova, není řeči — zřejmý důkaz, že zde bě
želo o zmenšení dosavadních práv českých.1) A přece i zde, ač běží
o zhoršení dosavadního poměru, ozývá se formule »prout hoc iuris
debito obligamur«, jako se užívá jejích variací o ostatních bodech
stiženi. V této souvislosti ovšem tato formule nabývá náležitého
osvětlení. Neznamená tedy, že by opravdu vše, k čemu se Otakar
zavazuje, bylo skutečnou starou povinností, nýbrž že ji Otakar,
ztrativ staré výhody, nově přijímá. Ale to vše jest zároveň spolehlivým
důkazem, že této listiny Přemysla Otakara II. nemůže býti užíváno
při výkladu o významu zlaté bully z r. 1212 v tom smyslu, jako
činí Bachmann. Připouštím, že zlatá bulla r. 1212 jest v lecčem
problematická, ale takovouto cestou spolehlivého výkladu nedo
jdeme, spíše výkladem Bachmannovým vzdalujeme se pravdy. Co
se míní oněmi dvěma záhadnými statky, jichž dostalo se Vrati
slavovi, vysvětlil po vydání knihy Bachmannovy Bretholz.
Každým způsobem, třeba výklad nebyl ve všem jasný, zlatá
bulla Friedrichova znamená důležitý krok k upevnění samostatné
moci- králů českých. Dalším krokem na této dráze byla volba
Václava I. za krále českého (r. 1216) ještě za živobytí otcova.
S tím, co Bachmann o ní vypravuje (str. 453), sotva bude lze sou*) Výklad Bachmannův, že to bylo »fiir diesmal«, nemá opory v pra
menech. To, co Bachmann uvádí, že Friedrich III. r. 1462 počet průvodců
nebo výši výkupného snížil, a co má býti dokladem, že při tomto jednání
s Přemyslem Otakarem II. »die alte Bestimmung sonst aufrecht blieb<, do
kladem není, poněvadž — třeba podmínkami, jež přijal Otakar II., zlatá bulla
Friedrichova byla porušena, přece r. 1348 Karel ji obnovil a tím jí novou
platnost zjednal.
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hlasití. Souvisí to s jeho výkladem slov zlaté bully »quicunque ab
ipsis in regem electus fuerit« (str. 387, 448, srv. také Exkurs II.
str. 877 n.), podle něhož ab ipsis ~ ex ipsis a míní se členové rodu
Přemyslova. Všem podrobnostem tohoto výkladu nelze přisvědčiti.1)
Dejme tomu, že ab ipsis = ex ipsis jest filologicky přípustné, tím
větší důraz leží pak na slově »electus«. Za jediné možný mám podle
toho ten výklad, že zlatou bullou r. 1212 zavazuje se německý
král po příště šetřiti zvyku dotud platného (ač zejména od Staufovců
častěji porušeného), že Čechy mají v léno uděleny býti tomu, koho
země za pána uzná, že tedy na příště násilnosti, jakých se do
pouštěli němečtí králové, mají přestátí. Odkazy na události za
Břetislava II., Soběslava I. a Vladislava II. nejsou správné, po
něvadž při volbě Václavově řádný postup byl zachován (nejprve
electio, pak confirmatio). Ale sotva lze pochybovali, že znění listiny
Friedrichovy vedlo k tomu, aby také pro příští eventuální obsazo
vání trůnu českého (po vymření Přemyslovců) tato jlectio snažila
se býti respektována.
Brzo potom vzniká veliký konflikt Přemysla Otakara I. s bi
skupem Ondřejem. Zdá se mi, že Bachmann neoceňuje správně, oč
ve sporu běželo — dokonce bezdůvodná jest již pozn. na str. 458,
že biskup Ondřej pokládal při udílení investitury krále českého za
pouhého zástupce císařova — nechce viděti, že běželo o konflikt
mezi mocí církevní a státní, k němuž přirozeně vedl tehdejší vzrůst
moci a tím i požadavků církevních, jejichž biskup Ondřej byl
horlivým zastancem a jejichž provedení také žádal, jistě leckde
na újmu dosavadních zvyklostí českých. To vše vyložil dobře již
Palacký, jehož příslušná partie (až na jeden mylný detail, který
Bachmann na str. 457, pozn. 3 opravuje) vysoko vyniká nad vy
pravování Bachmannovo.
V době Přemysla Otakara I. nastává také důležitý obrat
v hospodářských dějinách českých, začíná se doba německé koloni
zace, již Bachmann líčí v druhé kapitole: Böhmen und, die deutsche
Kolonisation des 13. dhrdts. Ať již příčiny stěhovavosti německé
(jež Bachmann na str. 470 n. vykládá) byly jakékoli, o tom ne
může býti pochybnosti, že do zemí našich německým osadníkům
otvírala přístup vůle panovníků (a po jejich příkladu také vel
možů českých), jako také to jest jisto, že české panovníky vedly
při tom Qhledy hospodářské a finanční, snaha zlepšiti své příjmy,
které vlivem rozličných okolností během času byly ztenčeny, a k jichž
zvelebení dosavadní způsob finančního hospodářství neposkytoval
záruky. Také o tom nikdo rozumný nebude pochybovali, že cizí
') Srv. nyní vysvětlení celé záhady u Golla, K výkladu privilegia Fri
dricha II. V.Ú Sp. 1903, kde také politické pozadí volby Václavovy správně
vystiženo.
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přistěhovalci přinášeli k nám cizí mrav a namnoze, pokud sami
kulturně stáli výše, také vyšší kulturu, že jejich zásluhou bylo
zejména oživení obchodu a průmyslu, a vůbec připraven veliký
hospodářský převrat, který se potom dostavuje, jako také i jinak
vliv cizí, rozumné byv zachycen, šťastně se uplatňoval.
Ale právě
tak nelze tvrditi, že by cizí osadníky byla k nám vedla snaha šířiti
zde kulturu, nýbrž v první řadě snaha po zlepšení vlastních exi
stenčních podmínek.
Tyto názory jsou tak samozřejmé, že o jejich správnosti nelze
pochybovati, nicméně přece, zvláště v německých knihách, dočítáme
se zase a zase, jak k nám němečtí osadníci chodili za účely kultur
ními. Bachmannova kniha po této stránce jest střízlivější. Ačkoli
podle úvodních partií této kapitoly mohlo by se zdáti, že také
Bachmann podobný závěr má na mysli, při vlastním líčení německé
kolonisace nikde k němu nedospívá, nýbrž líčí věci, jak se skutečně
udály. Názory jeho vrcholí asi ve větě: »Die Deutschen kamen nach
Böhmen und Mähren nicht etwa getrieben von Liebe zu Gott und
dem Nächsten, sondern um vor Allem das eigene Wohl zu bessern«
(str. 473).
Také jinak to, co Bachmann v této kapitole vypravuje, zaslu
huje uznání. Jenom na to bude třeba položití větší důraz, že cizí
přistěhovalci, i když jejich hospodářství bylo snad lepší, měli proti
domácímu lidu neocenitelné výhody, které k vzrůstu jejich blaho
bytu přispívaly jistě více, a za jakých i domácí lid byl by mohl
k zvýšenému blahobytu dospěti.
Jest ovšem přirozené, že o thematě často již probraném nelze
říci mnoho nového. Někdy bychom si přáli, aby to, co čteme,
nebylo tak staré ... Strany 484—85 skoro celé bude nutno škrtnouti,
poněvadž jsou z největší části založeny na listinách t. zv. Codexu
Tišnovského, které také jinde najdeme citovány (str. 480 pozn. 1,
486 pozn. 1, 469 pozn. 1 a j.), ačkoli již r. 1897 Friedrich (ČČH. III.)
dokázal, že listiny ty jsou falsa.
Kapitolou třetí, Böhmen unter Wenzel I. von 1230—1241, vra
címe se zpět k dějinám politickým. Název kapitoly není vlastně
dobře volen, spíše by jí slušel titul »Otázka rakouská v 1. 1230 až
1240«, a ani ten nevystihl by ještě plně jejího pestrého obsahu,
v jehož směsi české dějiny téměř úplně se ztrácejí. Řekl jsem již
svrchu, že často jest těžko najiti pravou míru, kolik místa věnovati
dějinám zemí sousedních při vypravování dějin českých, aby jim
bylo porozuměno, a že tu platí: raději více než méně. Ale i při
tomto stanovisku veliká část toho, co Bachmann sem pojal, mohla
odpadnout! bez nebezpečenství neporozumění českým dějinám této
’) Srv. některé pozoruhodné myšlenky, jež pronáší J. Šusta při kritice
Lipperta v ČČH. V. 57.
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doby (srv. ku př. jen str. 506—507). Značnou část tohoto místa
mohl Bachmann ušetřiti pro dějiny Karlovy.
V detailech nelze se vším souhlasiti. Že markrabí moravský
Přemysl stál r. 1233 na straně Friedricha Bojovného (str. 500),
o tom — třeba prameny byly velmi chudé — nelze dobře po
chybovat! (srv. okolnost, že po odtažení Rakušanů odevzdán mu
Bítov). — Na str. 509 čteme: »Es bedurfte klaren Blickes und fester
Überzeugungen, um bei dem raschen Flusz der damaligen Ereignisse
und der Energie diverser Bestrebungen ungeirrt seines Weges zu
gehen. Das war bei König Wenzel nicht der Fall.« Má-li to býti
výtka, je nepochopitelná, neboť Václav I., opustiv politiku ghibellinskou, přes dočasnou změnu za Přemysla v rodě jeho tradicionální, ukázal, že na této pohyblivé půdě dovede se dobře pohybovat!.
Kapitola čtvrtá má titul Wenzel 1241—1246. Der Mongolensturin
und seine Folgen. Otázka tato častěji byla již probírána, nejnověji
také Bretholz- velmi pěkným článkem přispěl k jejímu objasnění.
Bachmann práci Bretholzovu častěji cituje, a proto tím více pře
kvapuje, že jeho vylíčení, ačkoli mohlo se o tuto dobrou práci
opírati, má četné nedostatky. Na str. 523 setkáváme se zase s mí
něním Palackého, že ohrazení Prahy souvisí snad s nebezpečím ta
tarským. Cituje se k tomu Tomek I. 175 n., ale Tomek právě na
tomto místě dokázal, že obezdění Prahy jest pravděpodobně starší,
a že to, co vypravuje Dalimil o opevňování v době strachu tatar
ského, jest asi vykládat: o opravě hradeb hradu Pražského.
Než jsou ještě podstatnější věci. Jest ovšem pravda, že list
krále Václava (se zprávou o bitvě Lehnické) obsahuje mnoho vlastní
chvály, a že jest ho tudy velmi opatrně užívati, ale jest vůbec do
voleno tak jej vykládati, jak činí Bachmann na str. 523—524? Jest
vysvětlení pro přítomnost Václavovu na Konigsteiné (s těmi všemi
hypothesami, co tam hodlal činiti), které se podává na str. 524,
vůbec možné? A je-li možné, jak lze potom Václavovi vytýkati,
že nezabránil vpádu do Moravy (nebo že i potom Moravu zanedbal),
když nepřítele čekal jinde?
Bachmann tuto výtku opakuje po Bretholzovix) — při nazírání,
jaké sám navrhuje, jistě zcela neprávem. Mám však za to, že i proti
Bretholzovi, ač při jeho výkladu pramenů výtka jest mnohem mo
tivovanější, lze krále Václava dobře hájiti. Tataři nezdrželi se na
Moravě tak dlouho, aby byl k zakročení stačil čas. To dokázal
(a v tom s ním, jako i jinde často, Bretholz souhlasí) již Goll —
jehož práci u Bachmanna na tomto místě citovánu nenajdeme, A v tom
jest také nejlepší vysvětlení toho, proč Václav, ačkoli ještě 7. května
dovolával se pomoci ciziny, potom přece nic rozhodného nepodnikl.
') Není tedy správné, tvrdí-li Dvořák (ČMM. XIX., 105), že Bachmann
v obviňování krá'e Václava »nezabíhá tak daleko jako Bretholz«.
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Ne proto, že by se byl pokládal ze slabého proti Tatarům (str. 526),
ale patrné proto, že již byli z Moravy odtáhli. *)
Z práce Gollovy (a zase Bretholzovy) jest také patrno, jak
málo jest oprávněna věta (str. 525): »vor Olmütz wurden sie erfolg
reich abgewiesen«. Na základě spolehlivých pramenů nelze tvrdit,
že by u Olomouce vůbec bylo došlo k bitvě. Rovněž tak přepiata
jest věta, že by Tataři byli na Moravě řádili »bis das flache Land
von den Abhängen der Karpathen bis nahe an die böhmische
Grenze eine Wüste war«.
Při zmínce o Olomouci Bachmann v poznámce dotýká se také
básně Jaroslav v RK. Ale báseň tato není jediné falsum, které se
ke vpádu tatarskému pojí. Na str. 528—529 Bachmann mluví o tom,
jak král Václav snažil se přispěti k povznesení zpustošené Moravy a dále
»Auch Papst und Kirche und die mächtigen Adelsgeschlechter des
Landes, vor allem aber das deutsche Bürgerthum standen dabei dem
König thatkräftig zur Seite ...« Kdyby »das deutsche Bürgerthum«
nemělo u nás jiných zásluh, než právě jen tyto, bylo by to s jeho
zásluhami velmi smutné. Na doklad cituje se v poznámce 7 listin,
ale jsou to vesměs listiny, které za falsa usvědčil Bretholz v téže
práci, kterou Bachmann při tom cituje.
Kapitola pátá, Böhmen und das babenbergische Erbe 1246—1254,
líčí nejprve pozdvižení Přemysla Otakara II. proti Václavovi.
Bachmann praví sice (str. 542, pozn. 2), že jeho vylíčení opírá se
o současné prameny (a tím vyniká nad Palackého), ale nevím, je-li
jeho výklad pramenů všude správný a není-li také jiný možný. Na
str. 549 brání krále Václava proti podezření, že by byl úmyslně
otálel přispěti pomocí synu svému v jeho tísni uherské, ale pode
zření toto se v pramenech výslovně ozývá a motivuje dávným ne
přátelstvím k Přemyslovi II. — Zvikov ovšem neleží »am Zusammen
flüsse der Moldau und L^sc^nriz« (str. 538).
K obvyklé polemice proti Palackému na str. 537 pozn. 1.
přistupuje podobná polemika proti Emlerovi. Ona část pokračování
Kosmova, která jedná hlavně o povstání Otakarově (ale stručně
také o celé vládě Václavově) byla prý »von Emler irrig Geschichte
K. Wenzels I. genannt«. Jest snad Emler vydavatelem tohoto pra
mene v MG. (srv. také Wattenbach II., 322), kde se pojmenován
História Wenceslai I. poprvé vyskytuje?
Po dosti značném místě, které věnováno Přemyslovi Otakarovi II.
v této kapitole, není zcela případný titul kapitoly šesté, Přemysl
Ottokars 11. Anfänge. Die Erwerbung der Steiermark 1254—1261.
Přemysl Otakar II., zapomenuv na své ghibellinské mládí, zůstal
potom po celý život Guelfem, opíraje svou politiku o kurii pa
pežskou, která ho však velmi nevděčně opustila. Jest jisto, že na
*) Srv, co o věci napsal J. Demel, ČMM XXL, 317 n.
Č. č. H. ix.
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kurii spoléhal ve svých plánech, které měly tuším hlubší motivy
než pouhou ctižádost, jest však otázka, od které doby lze o těchto
plánech mluviti. Pochybuji, že jest možno přisvědčili Bachmannovi
všude, kde líčí poměr Přemyslův ke kurii a k volbám králů římských.
Bachmann opírá se (zvláště v otázce druhé výpravy do Prus a jejího
slibu) o některé listiny, ale může býti spor o to, je-li datování
Regest a (částečně jiné) datování Bachmannovo správné. K tomu
bylo třeba všimnouti si, více než Bachmann učinil, knihy Gollovy
Čechy a Prusy, zvláště str. 31 n., jak dokazuje nyní znovu Goll
sám (srovn. Č. Č. H. VIII. 368).
V líčení bitvy u Kressenbrunnu (str. 568 n.) Bachmann se
častěji odchyluje od Lorenze a, přidržuje se těsněji pramenů, při
chází častěji k podobným výsledkům, jako Kalousek v polemice
proti Lorenzovi. Jest proto velmi nápadné, že se Bachmann o této
práci Kalouskové ani při této příležitosti, ani později nikde ne
zmiňuje.
Následující kapitola sedmá, Böhmens kulturelle Entwickelung
unter König Ottokar II., umístěna jest vzhledem k tomu, co před
chází a následuje, dosti nevhodně a působí rušivě. A při tom lze
říci, že v ní Bachmann pokouší se zapříti autora druhé kapitoly
této knihy. Již na str. 576 při vypravování o motivech Otakarova
podporování německé kolonisace setkáme se s problematickými
»ideale Güter«, na str. 579, když byl vyložen krutý žpůsob, jakým
Přemysl zjednal místo pro německé osadníky v podhradí Pražském,
zarazí věta: »Widriger als die Härte, mit der Ottokar die altan
sässige Bewohnerschaft ausweisen liess, war es, dass man ihm dabei
nationale Momente unterlegte«, věta, která je sama o sobě nepo
chopitelná a která ke všemu ve slovech letopiscových, od Bachmanna
na doklad citovaných, nedochází nejmenšího potvrzení. O stránku
dále (580) připomíná Bachmann: »Die Erwerbung der deutschen
Herzogthümer zwang den König das nationale Moment durchaus
zurückzustellen und inmitten der Bevölkerung in Österreich und
Steier sich möglichst als ihres gleichen zu halten.« Je v tomto
případě tato touha německých členů říše Otakarovy, aby panovník
s nimi cítil, méně »widrig«? . . . K takovým nedůslednostem vede
tendenčnost, s kterou Bachmann píše, a která se projevuje na str. 581
také tvrzením: »Die ... neuerbauten Adelsburgen ... bekamen ihre
deutschen Namen, weil ihre Baumeister Deutsche waren.« Není
třeba pochybovali, že asi mnoho hradů u nás stavěli němečtí
stavitelé (dokladů bohužel máme málo), ale důvod takový přece
nemůže býti brán vážně I
Než i jinak, po stránce věcné kapitola neuspokojuje. Že Přemysl II.
podporoval německou kolonisaci městskou, jest ovšem jisto, ale tím
není ještě řečeno vše; tato stránka jeho politiky obrací se také na
jinou stranu, má ostří namířené proti změně, která přijímáním
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nových řádů nastávala v postavení šlechty. Smí v líčeni hospo
dářské politiky Otakarovy chyběti zmínka o tom, jaký význam má
založení Č. Budějovic a z části i Zlaté Koruny? U Bachmanna na
tomto místě jí nenajdeme, a tím se stává, že, když potom v jiné
souvislosti věci dotčeno (str. 638), přichází zmínka nepřipravena
a působí dosti rušivě. Aspoň v podstatě měla býti věc vyložena
již zde. Také bylo již s jiných stran právem vytčeno, že činnost
biskupa Bruna vylíčena velmi nedostatečně.
Mnoho místa věnováno tu líčení německé literatury (dvorských
básníků) v Čechách. Bachmann při tom zachází až do dob Václava II.
Ale pak neměla by také chyběti zmínka o české literatuře tenkrát
vznikající (Alexandreis atd.). Z odborné literatury literárněhistorické
uvádí se tu dosti mnoho a právě proto překvapí, že o Wolkanovi
nečteme zmínky ani jediné (ač referát Krausův o díle Wolkanově
jest uveden).
Hlava osmá, Ottokar II. 1261 bis zum Konflikt mit König
Rudolf I. Sein böhmischdeutsches Grossreich, přivádí nás na vrchol
slávy Otakarovy, která po r. 1260 rostla i v té době ještě, kdy
kurie papežská začínala již svému stranníku býti nevděčná, ač on
proto jejím stranníkem býti nepřestával, třeba do jisté míry naň pře
cházelo dědictví ideí staufských. Nevděk kurie jeví se již také v ko
nečném odmítnutí žádostí Otakarových stran Litvy a chystaného
arcibiskupství v Olomouci, o němž Bachmann (str. 596—597) opa
kuje tvrzení již dříve vyvrácené, jak nyní znovu dokázal Goll/)
k jehož práci také co do ostatních nesprávností odkazuji. Odtud
také patrno, že nijak nelze jednání Přemyslovo označovat! jako
»rücksichtslose, egoistische Art« (str. 597).
Jako důkaz přízně, kterou kurie Otakarovi projevovala, uvádí
se také výhodné pro něho obsazování některých biskupství; mezi
jiným čteme tu také (str. 595): »In Passau erlangte nach Bischof
Ottos Tod der Czeche Petr ..., Wyschehrader Propst, das Bistum.«
Odkaz v pozn. 2 upozorňuje, že Bachmann tohoto Petra pokládá
za totožného s královským protonotářem a později kancléřem, ale
to jest asi omyl (citovaná Reg. II. č. 501 pro toto obsazeni bi
skupství Pasovského nepřináší nic). Petra, úředníka kanceláře, lze,
tuším, sledovati od r. 1262, od r. 1265 objevuje se jako probošt
Vyšehradský a kancléř do r. 1280. Naproti tomu Petr, biskup
Pasovský, již r. 1266 jest biskupem, a že jest rozdílný od předešlého,
ukazuje Reg. II. č. 720, kde vystupují vedle sebe. Podle toho bude
nutno rozdělit! tyto osoby v rejstříku (str. 904).
Ku konci kapitoly Bachmann se zmiňuje — ne zcela postačitelně — o tom, co jsme pohřešili v kapitole předešlé, o rozporu
’) Srv. Goll, K. Ottokars v. Böhmen zweiter Kriegszug. MJÖG. XXIll.,
231 n.
20*
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králově se šlechtou. Jakým právem lze mluviti o »unbegrenzten
Egoismus«, ponechávám nerozhodnuto, ale v ústech Bachmannových jistě překvapí věta (str. 607—608): ». . . desto mehr emp
fanden die österreichischen und steirischen, aber auch böhmischen
und mährischen Herren, dass sie dem Könige nur Mittel, nicht
Genossen der Herrschaft seien.« Vždyť přece Bachmann všude jinde
popírá, že by šlechta, zvláště česká, byla měla vůbec nějaké úča
stenství ve vládě. Také to, co se na samém konci praví o státnickém
rozhledu Ottakarově, v této příkré formulaci není správné, jak hned
z toho, co následuje jest patrno.

Nejstarší kronika česká.
Napsal Jos. Pekař.

II. Ještě námitky Kalouskovy.
Pan prof. Kalousek otiskl v »Osvětě«, str. 538—551 pod
titulem »O legendě Kristiánové
*
repliku na mé výklady uveřejněné
v tomto časopise na str. 125 a násl. Jí věnován je tento článek,
v němž pro lepší přehled i pro udržení evidence o tom, které
jsou podstatné kusy sporu, zachoval jsem totéž rozdělení věcné
jako v prvé své odpovědi (Čes. Čas. Hist., IX, str. 125—163).
Čtenáři, jejž věc zajímá, doporučuji proto, aby této prvé odpo
vědi zároveň věnoval pozornost.

1. Stáří a závislost jednotlivých legend. Zlomky Kristiána.
Tvrdím: 1. Legenda Gumpoldova je rozvedená legenda »Cre
scente fide«. — Kalousek se nyní důkazů, kterými důležitou tuto větu
dovozuji, nedotýká ani slovem, ale opakuje klidně omyl mnou
vyvrácený, že autor »Crescente fide« vypisoval z Gumpolda.
2. »Diffundente sole« je výtahem z Kristiána. — Kalousek se
o otázce vůbec nezmiňuje.
3. »Legenda Wattenbachova« je zlomkem Kristiána. — Ka
lousek připouští jen, že leg Wattenbachova »jest utržena« z nějaké
delší legendy, ale neuznává za vhodné ani slovem dotknouti se
mého důkazu, že je to část Kristiána.
4. Legenda »Recordatus« etc. je částí Kristiána. — Zase ani
slova o mých argumentech.Kalousek jen praví (po omluvném
*) Nejen to, že ani slova ale Kalousek stylisoval svou větu takto:
»Pekař zase na první pohled dokonale byl přesvědčen, že jest to kus leg.
Kristiánovy« — jakobych důvodů pro své mínění byl vůbec neuvedl!
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výkladu, proč nepovšiml si Dobrovského zpráv o této legendě
a nevěnoval náležitou pozornost rukopisu jejímu z 12. st.; kritiky
tohoto výkladu pomíjím), že pochybuje, že by leg. »Recordatus»
byla tak stará jako leg. Wattenbachova a to proto, že v této jsou
zázraky nemnohé a nevelké a vypravování je stručné, v oné zá
zraky jsou již mnohé a některé veliké a vypravování je rozvláčné.
Odpovídám: Je zcela přirozeno, že v té části života sv. Ludmily,
jež vypravuje o smrti světice, je méně zázraků než v části další,
jež líčí posmrtné zásluhy a — zázraky její. Tak tomu je a musí
býti všude, neboť zázraky dějí se pravidlem nad mrtvým tělem,
později. V životech sv. Václava na příklad není žádného zá
zraku při umučení Václavově; prvý a jediný zázrak je po zabití
jeho (nesmytelná krev), pak je (jaksi zázračné) strestání vrahů
(jako v životě sv. Ludmily), ale velké a mnohé zázraky počínají
se teprv přenesením těla do Prahy. S tím souvisí ovšem přirozeně,
že ty partie legend, jež jednají o zázracích, jsou mnohem delší
a podrobnější než zprávy jejich o vlastním umučení; v zázracích
je přece hlavní důkaz pravosti a velikosti světce. Důvod Kalouskův
tedy není podařený. Kalousek měl však na prvém místě obirati
se otázkou hlavni, je-li »Recordatus« částí Kristiána čili nic, měl
pokusiti se zvrátiti mé důkazy v té příčině. Toho neučinil, ale
uvedl přece argument zdánlivě závažný proti mému výkladu. Podle
leg. »Recordatus« nepodařilo se tělo sv. Ludmily pochovati v ne
jmenovaném kostele Pražském dotud, dokud kostel nebyl vysvěcen.
Kalousek nyní praví (str. 542.), že oba kostely pražské, na něž
tu možno mysliti, P. Marie i sv. Jiří, byly dávno vysvěceny, že tu
tedy Kristián (je-li leg. »Recordatus« částí Kristiána), mohl míniti
jenom kostel sv. Víta. O tomto chrámu však Kristián níže mluví
tak, jakoby kostel sv. Víta za života Václavova vůbec nebyl do
stavěn a tedy ovšem ani vysvěcen. V tom nalézá Kalousek po
divný odpor mezi leg. »Recordatus« a pozdějším vypravováním
Kristiánovým a ovšern také důkaz nejednotné komposice. Celou
půl stránky věnuje Kalousek potom rozličnému zužitkování tohoto
argumentu proti mému stanovisku, posmívaje se mé logice, jež
žádá, abychom věřili, že »Kristián neznal Kristiána . . .« Nikoliv —
Kristián znal Kristiána, ale Kalousek nezná dobře Kristiána! Kristián
zajisté praví (str. 140. mé edice), že otec Václavův Vratislav, když
upevnil svou vládu, vystavěl kostel na čest sv. Jiří, ale smrtí za
chvácen nedoíkal se vysvíceni jeho. Kostel byl tedy podle Kristiána
vysvěcen až za panováni Václavova, je to patrně to vysvěcení,
o němž mluví Kristián při přenesení sv. Ludmily (leg. Recordatus),
sv. Ludmila byla vskutku pochována v kostele sv. Jiří, kde od
počívá doposud, skoro tisíciletí, a v Kristiánovi není nejmenšího
odporu. Naopak — nalézáme nový argument poměrné samostat
nosti a velké ceny jeho .legendy, jež jédiná nám zachovala zprávu.
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že kostel sv. Jiří nebyl vysvěcen za Vratislava. Nalézáme dále
výmluvný důkaz jednotné komposice celé práce — a to obratem
ruky zase na tom místě, kde Kalousek domníval se postihnout!
známku nejednoty komposice!
5. Legenda Vavřincova je z konce 10. století. — Zde Ka
lousek zase nepostavil se ani proti jednomu z mých důvodů a ne
zmínil se o nich; jen v poznámce (str. 545—6) vyložil nový argument
proti thesi mnou hájené: Vavřinec praví, že pro hojné zázraky
u hrobu sv. Václava slove nyní kostel sv. Víta skoro obecně
kostelem sv. Václava. V tom prý je »zlý rozpor« *) s prologem
Kristiánovým, kde se tvrdí, že Čechové si málo váží svého patrona.
Odpovídám: Naprostou bezpodstatnost Kalouskovy námitky o do
mnělém rozporu prologu Kristiánova (že si Čechové neváží jedi
ných svých světců tak, jak by si jich vážili na západě, ve Francii)
se zprávami o skutečném uctívání sv. Václava v Čechách v 10. st.
vyložil jsem s dostatek již v prvé své odpovědi Kalouskovi. (ČČH.,
IX., str. 146.) Dodávati něco není třeba — připomínám jen, že
Kristián sám o zázracích a uctívání sv. Václava přináší zpráv více
než Vavřinec a že jeho práce celá je nejslavnějším dokladem kultu
václavského v 10. st. v Čechách a zároveň výmluvnou illustrací
toho, jak násilně snaží se Kalousek vložiti do prologu Kristiánova
něco, co tam není. Kostelík sv. Vítský mohl býti zván svatováclav
ským zcela dobře po mnohých zázracích nad hrobem sv. Václava
již v 2. polovici 10. st.; přestavba Spytihněvova z r. 1060 a násl.
oficielně platila již kostelu sv. Víta, Václava a Vojtěcha. I zmínkou
tou hlásí se Vavřinec spíše do 10. než do 11. st.
»Zlý rozpor« tedy vskutku je jen v představě Kalouskově.
Přes to stačí tato domněnka Kalouskovi, aby svou chybu přičetl
mně a hned z ní uzavíral pro všechnu mou práci o »lehké mysli«,
s jakou pracuji a malé spolehlivosti mých vývodů. Nebudu Ka
louskovi spláceti stejným a pronášeti hned ukvapený soud celkový
o práci Kalouskově, na př. z toho fakta, že pře se o legendě
Kristiánově, neznaje dobře jejího obsahu. Nebudu také pronášeti
soud o tom, že Kalousek nezaujal určitého stanoviska k žádnému
důkazu mému, pokud jde o filiaci legend, jimiž jsme se dosud
obírali, že mlčí o mých vývodech a staré omyly klidně opakuje
dále — ač by zde bylo velmi na místě pověděti s Kalouskem
(str. 548.), že jsou to »obyčeje, jež ve vědecké polemice znamenají
') Že by ostatek bylo nebezpečno »zlý rozpor« v práci historikově vy
kládat! v neprospěch její pravosti, možno doložiti dvěma výroky Kalouska
samého. V Osvětě str. 119. praví Kalousek: »Přiznávám se, že jsem si s dobou
vzniku legendy Kristiánovy nikdy nebral velkou práci.« V Osvětě str. 548.:
»Kdybych řídil se sympathiemi, byl bych již před Pekařem vyhlásil legendu
Kristiánovu za dílo 10. věku; chuť jsem k tomu, měl . . ■«
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konec* (jedno slovo, jež Kalousek připojil attributem k slovu
»obyčeje«, ostýchám se opakovati).
Kalousek ovšem mlčení své odůvodňuje obšírným výkladem,
že o závislosti dvou nedatovaných textů může míti každý badatel
úsudek jiný; on sám že v takovém rozsuzování »nevidí žádné
jistoty* (str. 539.). Při této skepsi Kalousek podivným způsobem
zapomněl cele na to, že každý badatel musí soudy své podpírati
důkazy^ o jejichž váze lze souditi jinému, že v zjištění stáří a pří
slušnosti nedatovaných textů historická kritika vykonala v minulém
století veliký kus práce, že máme množství dobrých prací v tom
směru a cenné methodologie, jež právě methodu těchto histori
ckých úkolů stanovily dokonale, že počet záhad nerozluštitelných
je vskutku nepatrný a že zejména filiace legend českých je prací
methodicky jednoduchou. Je-li to tak smutné s jistotou našeho
poznání v příčině stáří a závislosti nedatovaných textů, jakým
právem, táži se prof. Kalouska, drží se tak houževnatě starších
výkladů o stáří a povaze legend Crescente, Vavřincovy, Wattenbachovy, Recordatus atd. ř Vždyť to všechno podle Kalouska ne
může míti »žádné jistoty«, tím spíše, že nikdo z badatelů starších,
kteří Kalouskem zastávaná mínění o sporných legendách založili,
neuvažoval a nepracoval o svém thematu na základě tak širokém
a s takovým užitím materiálu rukopisného jako jář! Jak patrno,
odsoudil se svou zásadní skepsí Kalousek sám! A dále: není-li
jistoty v kritických soudech, o něž běží, bude zajisté prof. Ka
louskovi snadno ukázati, že argumenty, jimiž svou novou filiaci
našich legend podpírám, jsou nedostatečné. Kalousek přes svůj
zásadní odpor ku kritickým úvahám toho druhu se přece tu a tam
o takový důkaz pokusil, ale dosud vždy s nezdarem. To také ne
nasvědčuje správnosti jeho methodologického stanoviska a ovšem
také ne oprávněnosti jeho pochybností a soudů ve věci samé. Chce-li
prof. Kalousek, aby pochybnosti jeho měly nárok na obecné uznání,
musí vývodům mým se postaviti na celé čáře, argument proti
argumentu. To je zajisté požadavek spravedlivý; glossami a po
známkami »na příklad* uvedenými nezíská vědecká kontroversa,
jejímž cílem musí konečně býti poznání pravdy, pranic. Filiace nej
starších pramenů dějin českých je otázka v české historiografii na
výsost důležitá; je vlastně smutné, že teprve sto let po Dobrovském
otázka ta se opravdu řeší. S otázkou pravosti Kristiána souvisí
pak otázka ta mnohonásob; ona je vlastně částí této; Kalousek
se jistě mýlí, má-li za to, že otázka, je-li Wattenbachova legenda a
legenda Recordatus částí Kristiána čili nic, je bezvýznamná pro
otázku stáří Kristiánova. Že jsem se neobmezil pouze na otázku
stáří Kristiánova, ale rozšířil bádání své i na všechny ostatní le
gendy václavské, je jenom důkazem toho, jak vážně jsem se pro
blémem svým obíral a jak všestranně snažil jsem se jej řešiti.
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2. Kosmas znal a užil Kristiána.
Důležité tvrzení, jímž nadepsána je tato kapitola, pokusil se
Kalousek, jak známo, zvrátiti především. Věnoval polemice s ním
neméně než šest stran v prvém svém článku o Kristiánovi, doka
zuje, že Kristián Kosmovi znám býti nemusil. že předlohou Kosmovou
mohl býti Gumpold V odpovědi své vyložil jsem zcela přesvědčivě,
že Gumpolda Kosmas znáti nemohl, a že odkazy Kosmovy na
legendu o sv. Václavovi mohou týkati se jen Kristiána. Co pře
kvapuje v replice Kalouskově «především, je podivná okolnost, že
Kalousek .nepovažuje za nutné čtenáře »Osvěty« zpraviti o tom,
kterak jsem hlavní důkaz jeho úplně podvrátil, ukázav, že Gumpold
Kosmovi pramenem býti nemohl. Podivné je také, že nedotýká se
mého podrobného a tuším jasného výkladu o jeho omylech ve
výkladu zmínky Kosmovy o Podivenovi a že odbývá s překvapující
stručností hlavní kdysi svůj důkaz na třetině stránky, pravě pouze,
že jsem z něho nevyvrátil nic. Domněnky takovéto váží však v kontroverse velmi málo — zde platí a platíti budou jenom důkazy.
Jednu okolnost věcné povahy Kalousek však při tom přece vytýká:
»Bezpečnější pravdou než ty jeho (1, t. j. moje) dedukce jest pře
stavba kostela Svatovítského, počatá Spytihněvem r. 1060, a na
tuto přestavbu Pekař zapomněl při svém prvním důkaze z hrobu
Podivenova, a když jsem jej na ni upomenul, zavírá nad ní oči
a dělá, jako by jí nebylo. Tak se pravda nehledá a nenalézá.«
Souhlasím úplně s Kalouskem, že protivník v polemice nemá
vyhnouti se žádné námitce soka svého — chce-li prof. Kalousek
po této zásadě srovnati mou odpověď se svou replikou, vzdá mé
úplnosti v této příčině zajisté chválu neobmezenou. Nevyhnul jsem
se jediné jeho námitce s úmyslem — nikde jsem toho nepotřeboval,
protože všechny námitky Kalouskovy bylo lze bez obtíží vyvrátiti.
V případě, o nějž jde, jsem vskutku nevěnoval pozornosti — mea
culpa — zmínce Kalouskově, snad proto, že Kalousek ji uvedl
slovy, že na ní již nezáleží (str. 119.); že se to nestalo úmyslně,
pozná prof. Kalousek z toho, že námitka, na niž takový důkaz
klade, nemá nijaké váhy důkazné.
Kosmas praví na místě často citovaném (srv. ČČH., IX., 134.
až 135.), že biskup Šebíř (byl biskupem 1031—1067), když roz
šiřoval kapli okolo hrobu sv. Václava, dal vykopati kosti Podivenovy, protože jinak nedala se položití zeď a vložil je do rakve do
komory, kde se chovaly církevní poklady. Kosti ty našel náhodou
r. 1124 biskup Menhart v sakristii. — Jde o to, kdy toto rozšíření
kaple nebo kostela sv. Václava bylo provedeno? Ze zprávy cito
vané nedovídáme se o tom víc, než že se to stalo někdy v 1. 1031
až 1067. K r. 1060 vypravuje však Kosmas, že kníže Spytihněv
na podzim rozhodl se zbořiti malý okrouhlý kostelík sv. Víta,
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v němž tělo sv. Václava odpočívalo, i druhý kostelíček k němu
přistavěný jako ve dveřích, kde byl hrob sv. Vojtěcha, a postaviti
nový velký kostel pro oba světce. Hned v dlouhém kruhu určil
polohu kostela, položil základy, zeď se zdvihala, ale začátky pře
trhla časná smrt knížete (1061, 28. ledna). Jiných zpráv o stavbě
této není — kdy kostel byl dostavěn, nevíme naprosto; jen k r. 1091
se dovídáme, že kostel sv. Víta, Václava a Vojtěcha shořel, r. 1096
že byl znova vysvěcen.1)
Dbáme-li obou jediných zpráv našich, vidíme tři možnosti:
Šebíř mohl rozšiřovati kostelík sv. Václava: 1. před r. 1060,
2. rozšiřování to souvisí s přestavbou započatou Spytihněvem
a náleží asi do r. 1060—1063,2) 3. Šebíř rozšířil (asi v 1. 1064
až 1067) kostel již za Vratislava v 1. 1061—1063 nově vystavěný.
Uvažujeme-li o pravděpodobnosti jednotlivých možností těchto,
prohlásíme za nejvíce pravděpodobný případ č. 2., za možný
případ č. 1. a za zcela pravdenepodobný případ č. 3. Neboť je
jasno, že sotva mohlo komu rozumně na mysl přijíti, rozšiřovati
kostel ve velkých rozměrech nově vystavěný po dokonání stavby
jeho již za 3—4 léta (r. 1067 Šebíř zemřel).
Nuže, který případ přijímá prof. Kalousek? Pt-ávě ten třetí!
Praví odvolávaje se na Tomka: Kristián mluví o prvním hrobě
Podivenově na hřbitově vedle starého kostelíka sv. Víta. Tento
kostelík 1060 Spytihněv zbořil, vystavěl nový větší kostel na jeho
místě, v něm zřídil zvláštní kapli pro hrob sv. Václava a vedle
něho v téže kapli pochovali znova Podivena; tuto kapli v novém
kostele Šebíř rozšířil, při čemž kosti Podivenovy dal přenésti do
sakristie ... Z toho — dodávám já, chtěje srozumitelným učiniti stanovisko Kalouskovo — plyne pro otázku o poměru Kosmy
ke Kristiánovi, že mezi oběma prameny je neshoda v názoru, kde
pochován byl Podiven. Podle Kosmy vykopal Šebíř kosti Podi
venovy ležící v nové kapli nového dómu Spytihněvova vedle
sv. Václava, Kristián mluví však jen o tom, že Podiven pochován
byl na hřbitově u starého kostelíka sv. Víta, oddělen jsa zdí od
pána svého. Je tedy sotva možno, že Kosmas vědomost svou
o místě pohřbu Podivenova čerpal z Kristiána.
To je výklad 1. a priori pravděnepodobný, 2. nemající
žádné opory v pramenech. Nikde prameny nepraví nic o tom, že
Spytihněv (nebo Vratislav nebo Šebíř) zřídil v novém kostele
zvláštní kapli pro hrob sv. Václava, nikde není zmínky o tom, že
v té kapli 'pochovali znovu*· Podivena (Tomek také ani tohoto
') Srv. zejména mimo Tomka Děj. Prahy článek Neuwirthův »Der vorkarolinische Veitsdom in Prag« v MVGDB, 38., 210. sq. — ’) To počítáme
velmi málo; restaurace nového kostela po požáru r. 1091 trvala pét let.
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tvrzení ani předchozího ’) nezná), nikde není pověděno, že Šebíř
rozšířil kapli v novém kostele. Jak jsme poznali, je možnost tato
zcela pravděnepodobná. Nad to by bylo neméně pravděnepodobné,
že by Šebíř rozšiřuje novou kapli hlavního kostela, v níž prý ležel
Podiven vedle sv. Václava, musil kosti Podivenovy vyzdvihnouti
a dáti je do sakristie. Celý výklad krátce, přistupme k němu
z kterékoliv strany, jeví se nedržitelným.
Já mám za přípustnou jediné tu možnost, že Šebíř rozšiřoval
kostelík sv. Víta před r. 1060 a za pravděpodobnou tu, že zpráva
týká se přestavby z let po r. 1060 nejblíže následujících. Mám za
• naprosto nepodobné pravdě, že by v novém kostele po r. 1060
vystavěném, kde prý novou kapli václavskou založili, tuto kapli
již dva nebo tři roky potom chtěli rozšiřovat!. Potom však je ne
zbytno vztahovati Kosmova slova o větší kapli, v níž byl hrob
sv. Václava, na starou rotundu václavskou a tvrditi buď, že tu jde
o rozšíření její z doby před r. 1060 nebo předpokládali, že starý
kostelík nebyl r. 1060 pobořen úplně, jak tomu původně chtěl
Spytihněv (že ho vskutku zbořil, Kosmas také nepraví). Je na snadě
domněnka, že rotunda sv. Víta pojata byla nějakým způsobem do
nové stavby, tvoříc v ní pravděpodobně zvláštní kapli (maiorem
capellam). Tělem sv. Václava při tom hnuto býti nemusilo. Roz
šířením jejím může Kosmas míniti zcela dobře připojení k nové
stavbě; při tom vykopali kosti Podivenovy u kostelíka venku na
hřbitově ležící a postavení nové zdi překážející a uložili je v ko
moře kostelní. To znamená (a to i bez domněnky o pojetí starého
kostelíka do nové stavby) pro naši otázku v prvém i v druhém případě:
Zpráva Kosmova je v plné shodě s Kristiánem; soud, že Kosmas
svou vědomost o tom, kde Podiven původně pochován byl, čerpal
z Kristiána, má tu také oporu dostatečnou. Kalousek sice mínil v prvé
své polemice, že Kosmas mohl zvěděti také odjinud, kde Podiven
byl pochován; nebylo prý to v době jeho tajemstvím (jako dnes
na př. mnozí lidé vědí, kde leží těla sv. Václava a sv. Ludmily),
ale při tom zapomněl úplně na to, že Podiven od doby biskupa
Šebíře vůbec zvláštního hrobu neměl, že kosti jeho zapomenuty
byly v sakristii, kde je vrstevník Kosmův, biskup Menhart, r. 1124
nalezl náhodou.
Abychom konečně patrnou podřízenost celého argumentu
Kalouskova z přestavby Spytihněvovy v našem sporu si uvědomili,
*) Tomek praví pouze, že v kostele Spytihněvově byla od starodávna
kaple sv. Václava, v níž vedle těla sv. Václava bylo položeno i tělo Podivenovo. Toto druhé tvrzení je v odporu s prameny; Kalousek si je však
osvojil. Tomek původně (Děj. Prahy, I., 1. vyd., str. 13.) měl za to, že Šebiř
rozšířil kapli, o niž jde, již za knížete Oldřicha nebo Břetislava; v opravách
rozhodl se pro výklad, že Šebíř rozšířil kapli v novém kostele. Neuwirth
vykládá věc jako já, že rozšíření spadá v jedno s přestavbou z let 1060 sq.
(1. c. str. 219.).
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třeba rekapitulovali, oč vlastně tu jde. Kosmas praví, že o skutcích
Podivenových se dostatečně vypravuje v životě sv. Václava. Tvrdil
jsem: zde Kosmas patrně odkazuje na Kristiána — jinou legendu
nemůže míti na mysli. Kalousek v prvé své odpovědi dovozoval
proti tomu, že Kosmas může míniti Gumpolda, ne Kristiána. Do
kázal jsem mu však (ČČH, IX, 136 sq), že I. Kosmas z Gumpolda
nečerpal, a že II. odkaz Kosmův může se týkati jen Kristiána
a to 1. proto, že jen na Kristiána může se vztahovali zmínka:
v životě sv. Václava vypravuje se dostatečně o Podivenovi, 2. proto,
že jen o Kristiánovi platí slova Kosmova o skutcích Podivenových,
3. proto, že Kosmas zná jako Kristián Podivena jako klienta,
4. proto, že Kosmas ví, patrně z Kristiána, že Podiven byl po
chován tak, že byl jen zdí oddělen od hrobu sv. Václava. Kalou
skovi nyní je celý důkaz sub I. ničím, ničím jsou mu argumenty
1—3 v punktu II. — a »bezpečnější pravdou než ty jeho (t. j. Pe
kařovy) dedukce» je najednou pokus zvrátiti argument č. 4., pokus,
založený na výkladu a priori zcela pravděnepodobném (přes to, že
jej přijal Tomek).
Tak vyhověl jsem Kalouskovi i ve vyvrácení námitky, kterou
on původně považoval (zcela správně) za podružnou. Tvrzení své,
že zmínka Kosmova o legendě václavské týká se Kristiána, pode
přel jsem v prvé odpovědi Kalouskovi, jak vyloženo, ještě důkazem,
že Gumpold pramenem Kosmovi býti nemohl; nebyl-li jím Gumpold,
nezbývá (podle Kalouska samého) než Kristián — Kalousek za
jisté pohrdl logicky možnou, ale vskutku zoufalou námitkou, že
odkazy svými může Kosmas míniti nějakou nám neznámou legendu.
Konečně podepřel jsem tvrzení své ještě poukázáním na některá
místa ve výkladu Kosmově, jež nutí k závěru, že vzata býti mohla
jenom z Kristiána: přeneseni sv. Václava do Prahy stalo se na
rozkaz Boleslavův, stalo se v noci. Důkaz ten nazývá Kalousek
»o něco lepší» a dokonce sesiluje jej; vyznávám rád, že pěkně
a vtipně. Praví asi: Tento motiv musil vyjiti z jedné hlavy; je tu
důkaz, že Kosmas s Kristiánem souvisí vskutku. Ale, praví —
»ale« je ovšem nezbytné pokračování — tím není ještě podán
důkaz, že Kosmas motiv ten vzal z Kristiána; mohlo tomu býti zcela
dobře naopak, mohli oba vžiti to z předlohy třetí, ztracené atd... .
Kalousek by měl v této věci pravdu zcela, kdybychom otázku
poměru Kristiánova ke Kosmovi řešili pouze na základě tohoto
jediného místa. *) Já však, jak již pověděno, předeslal obšírný,
jasný a přesvědčivý důkaz, že také Kosmova zmínka o Podivenovi
na Kristiána jako pramen jeho přímo odkazuje, že mimo Kristiána
’) To platí i o Kalouskově poznámce o slovech Kosmových shodných
s Kristiánem: »aesi eodem die foret textus«. S tím nelze vskutku počíti
nic, poněvadž je to obrat tak běžný, že mohl vyskytnout! se u obou zcela
samostatně.
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není legendy, jež by tím pramenem býti mohla. A co víc: dodal
jsem obšírný a budiž mi dovoleno říci, velmi výmluvný důkaz, že
některé zprávy Kristiánovy mohly v Čechách napsány býti jen
před Kosmou, a dále že Kristián nikde v nejmenším závislosti na
Kosmovi neprozrazuje. Nikoliv jenom na základě jediné zprávy této,
ale na základě všech těchto úvah a argumentů stojí můj závěr
a jen na takovém základě lze otázku tuto řešiti.
Tím je zároveň odpověděno z polovice na námitku druhou,
kterou tu činí Kalousek: Vzal-li Kosmas místo o rozkazu Bole
slavově (přenésti tělo Václavovo v noci) z Kristiána, dokazuje to
‘ jen tolik, že ta část Kristiána, v níž zpráva je, je starší Kosmy,
nikoliv však, že celá práce Kristiánova je starší Kosmy. Budiž,
odpovídám — ale Kosmův odkaz na zprávy o Podivenovi učí, že
nejen výše dotčená část, ale i celá kapitola o Podivenovi (devátá)
jeví se nepochybným pramenem Kosmovým; na tuto kapitolu od
kazuje Kristián již v kap. šesté; Kristián nám také vypravuje
o počátcích křesťanství českého, t. j. vypravuje o tom, co také
Kosmův pramen, pojednávající o životě sv. Václava, měl obsaho
vat!. V těchto faktech mám dostatečnou oporu pro soud, že
(řekněme) velká část legendy Kristiánovy byla známa Kosmovi. Že
měl před sebou legendu celou, to uzavírám potom z toho, že
legenda ta je literárním, stylistickým celkem, komponovaným tak
jednotné a programmové, jako málo která legenda — odkazuje-li
Kosmas na dvě nebo tři stati jeho, znal patrně spis celý.
Tím přicházíme k důležitému bodu sporu. Tvrdil jsem od
počátku, že je práce Kristiánova dílo jednotné, komposicí i stylem,
vyšlé z jednoho péra. Žádal jsem prof. Kalouska, aby se aspoň
pokusil dokázati, že je pravdou, co on patrně o legendě věří, že
je to totiž směs textů rozličného původu a stáří, něco z 10. něco
až ze 14. st. Kalousek mi nyní vyložil dva důvody pro své mínění,
že práce Kristiánova není komponována jednotně. Oba již známe
a oba jsme snadno vyvrátili (srv. výše str. 301.): 1. leg. Recordatus
je mladší než »legenda* Wattenbachova; 2. Kristián si nápadně
odporuje v zprávě o pohřbení sv. Ludmily. Důvodem, jejž Kalousek
potřeboval, byl by vlasně poněkud jen tento argument druhý,
kdyby všecka síla jeho netkvěla jen v Kalouskově malé znalosti hlav
ního pramene, Kristiánovy legendy, a kdybychom v něm nebyli
naopak postřehli důležitý a vděčný doklad jednotné komposice její.
Proti jednotné komposici nemůže tedy Kalousek dosud uvésti ni
čeho; proti jednotnému stylu a jazyku nepověděl také nic. Důkazy
takovéto jsou ovšem velmi těžké; kdyby však Kalousek měl
pravdu v svém soudu o Kristiánovi, nebyly by nijak nemožné.
Kalousek místo toho mi vyčítá, že mu mám za zlé, že má
práci Kristiánovu za kompilaci. Naprosto nikoliv! — mám Ka
louskovi za zlé, že má Kristiána za kompilaci ij st.! Že je to
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kompilace, ovšem kompilace se samostatnými dodatky a opra
vami a kompilace z pramenů většinou ztracených, o tom jsem
přesvědčen sám dokonale — vždyť jsem sám věnoval tolik práce
tomu, abych vyčetl známé nám i ztracené prameny Kristiánovy.
Já však šel ještě dále a ukázal jsem podrobně na dvou pra
menech Kristiánových, na »Crescente fide« a Gumpoldovi, jak
jich Kristián užil; já chtěl poznati, jak si Kristián kompiluje
počínal, a při tom jsem došel poznání, že Kristián sice jednu stať
své předlohy přijal slovně do své práce, ale dobrých 9O°/o zpra
coval samostatně, opravuje a dodávaje po stránce věcné a roz
šiřuje a přidělávaje po stránce formální. Kalousek však představuje
si legendu Kristiánovu jako kompilaci 14. st. a kompilací-mosaiku,
kde celé staré legendy jsou obsaženy, beze vší změny ve věci i formě.
A tento výklad mám a musím míti za nemožný zcela. Proč, vy
ložil jsem obšírně ve své prvé odpovědi.
Tam vyložil jsem také znovu a podrobně, že nejstarší pověsti
české, jak je zaznamenal Kristián, nemohly zaznamenány býti
někým, kdo Čerpal z Kosmy, že je to formulace mnohem starší
Kosmovy. Kalousek proti výkladům mým nepraví věcně ntčeho\
opakuje jen (beze všeho důvodu), že co je u Kristiána, je ab
strakce z pověstí, že nevěří, že je to zárodek pověstí. Odkazuji
prostě na to, co jsem v té věci již pověděl. *) O jiných mých
důvodech, že Kristián musil psáti před Kosmou, se Kalousek
nezmiňuje.

3. Kristián psal v 10. století.
Tu jsme u hlavní otázky. Kalousek praví zcela správně, že
důkaz o tvrzení: Kristián psal v 10. století, může se vésti jen tak,
dokáže-h se: 1. že věci v Kristiánovi zmíněné a slova v něm ob
sažená hodí se do konce 10. věku ; 2. že v Kristiánovi není anachronismů. Otázku anachronismů nechrne zatím stranou; věnujeme jí
kapitolu následující; věc je ovšem nepřímo obsažena již v po
žadavku č. 1. Kalousek, jak známo, má Kristiána za kompilaci
14. st., do níž pojaty jsou »mnohé prastaré legendy«.2) Očekávali
bychom tedy, že k punktu 1. dokáže, že kompilace má aspoň
v jistých částech ráz spisu 14. st. a že ty části svým jazykem
nebo stylem nebo zmínkami věcnými nehodí se do 10. st. Ka
lousek však nic z toho nedokazuje, ani nepokouší se o to! Já
vyčetl naproti tomu velký počet míst povahy věcné i formální,
*) Srv. ostatek ve Zprávách o článku Brúcknerově. — ’) To je, mimo
chodem řečeno, veliká koncesse mému stanovisku; do r. 1902 Kalousek
o Kristiánovi tak příznivého mínění neměl. K tomu by byl Kalousek ovšem
ještě dlužen důkaz, o nějž jsem také marně žádal, že totiž je pravděpodobné,
aby někdo v 14. st. kompiloval tak, že by· celé staré legendy pojímal do
práce beze změny.
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jež hlásí se přímo do 10. st. nebo o nichž tvrdím, že jsou karakteristická pro 10. st. nebo pro dobu před 12. st. V tom nikde mi
Kalousek nepraví, že bych neměl pravdy, nikde nepraví: to a to
slovo, ta a ta zpráva se do 10. st. nehodí! Mohl bych tedy uza
vřití klidně tuto kapitolu tvrzením: proti mé větě, že Kristián hlásí
se věcně i formálně do 10. st., není námitek; věta stojí nesporná;
přejděme k těm několika anachronismům rázu věcného, jež do
mnívá se postihnouti v Kristiánovi Kalousek . . .
Kdybych tak psal, choval bych se methodicky zcela správně.
Já však jsem ochoten postaviti se Kalouskovi i tam, kde přímou
linii methodicky vedené kontroversy opouští. Kalousek chce uniknouti totiž mému důkazu k punktu 1. tímto způsobem: '‘Čím
dokonaleji se provede důkaz,« že v Kristiánovi jsou zmíněny pro
jevy, instituce, obyčeje, fráse, slova hlásící se do 10. st., »tím
jistěji budeme véděti, že do Kristiána jsou pojaty mnohé prastaré
legendy, netoliko ty, které známe z 10. st., ale i jiné nám nyní
neznámé.« To je vskutku velmi podařený — chybný závěr logický!
Neboť úsudek tento by mohl jenom tenkráte míti nárok na platnost,
kdyby byl Kalousek předeslal dostatečný důkaz, že Kristián je
kompilace 14. st., jinými slovy, že v Kristiánovi musíme rozezná
vat! partie, psané neznámým kompilátorem až v 14. st. (na př.
úvod, spojení, přechody atd.) a potom partie starší, čerpané z pra
starých legend. Kdyby takový nepochybný důkaz o vzniku částek
Kristiánovy práce až v 14. st. byl podán, potom by ovšem musily
doklady o tom, že ráz jiných částí svědčí o 10. st., vykládány
býti tak, jak chce Kalousek. Ale důkazu takového Kalousek ne
podal, ba ani se oň nepokusil — a nyní žádá, aby ten důkaz,
který u každého starého textu je rozhodujícím pro dobu jeho
vzniku (v našem případě důkaz: legenda se věcně i formálně
hlásí do 10. st.), byl jen podporou jeho bezdůvodné domněnky,
že je to kompilace z 14. st.! Musím tu užiti kárných slov Ka
louskových : tak se pravda nehledá a nenalézá . . .
Zavírám: můj důkaz k punktu 1. (Kristiánova legenda se
věcně i formálně hlásí do 10. st.), důkaz rozhodující, stojí ne
otřesen, námitkou vůbec nedotčen.x)
Tento důkaz provedl jsem v rozsahu dostatečném: vyčetl
jsem 1. místa, kde se legenda přímo hlásí do 10. st.; 2. vyčetl
zmínky o institucích a obyčejích, ukazujících k 10. st.; 3. vyložil
obšírně, jak v pojetí celkovém i ve zprávách jednotlivých možná
je celá práce zase jen v 10. st. a konečně 4. vybral ze slovné
zásoby řadu dat, jmenuje slova, jež jsou karakteristická pro 10. st.
a jež jsou cizí 14. st. a z největší části již st. 12. Kalousek se
*) Zde ovšem, jak již výše zmíněno, držím se rozdělení Kalouskova,
vyhražuje věcným anachronismům kapitolu zvláštní.
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o punktu 1.—3 v odpovědi nezmiňuje (kde není s námitku,
tam zásadně mlčí), za to věnuje pozornost punktu 4. a ukazuje,
ža ta a ta slova vyskytují se tu a tam také v 12.—14. st. K tomu
odpovídám nejdřív všeobecně, že sbíráním takovým Kalousek svému
stanovisku neprospěje nikterak. Předně je zcela zbytečné shledá
vat! slova z 12. st., protože jsem nikde nenapsal, že všechna ta
slova jsou v 12. st. neobvyklá a za druhé je také zbytečné, vytýkati je jednotlivé také ze 14. st., protože jsem připustil, že slovo
konečně může se ozvati v době pozdější, jíž je cizí. Já však tvrdím
o všech těch slovech : Jsou pravidlem v památkách z 10. st., vý
minkou v památkách z 14. st., některá výminkou již v památkách
z r. 12. st.1) Ukáže-li mi Kalousek, že dostatečná část těch slov
je pravidelně užívána v 14. st. a je výminkou v 10. st., pak vyznám
rád, že Kristián psal v 14. st. Já nevolil slova, o něž jde, »beze
všeho rozmýšlení«, jak má za to Kalousek, ale seznámil jsem se
dřív s latinou Widukindovou, Hrotsuitinou, Thietmarovou, někte
rými legendami 9.—10. st. a i jazykem listin. Doporučuji pra
meny ty pozornosti Kalouskově — pozná z nich, že formou svou
hlásí se celý Kristián do 10. st.
Nyní však k slovům samým. Předně: pontifex (místo episcopus).
Tvrdím: tvar ten převládá v 10. st. daleko nad tvarem episcopus
Od 12. st. užívá se formy »episcopus« (též praesul, antistes).
jednotlivé vyskytování se jména toho později nedokazuje zde nic;
sám jsem uvedl z Marignoly případ takový. Ostatek i Kalouskem
sebrané dva doklady ze 14. st. jsou patrně ohlasem staré před
lohy. Při obou dokladech (vlastně jednom) z mnicha Sázavského
nepověděl Kalousek opatrně, kolikrát je za to v témže prameni
slovo episcopus a praesul. Mše »pontifikální« se říká doposud.
»Hojné užívání slova regnum o zemi a panství knížat českých.«
Trvám na svém, že je to karakteristické pro starší středověk.
Věděl jsem, že u Kosmy se vyskytuje; je tam mnohokrát více.
než míní Kalousek. Cituje jen stranu 86. ve Fontes (pro Čechy)’
je tam však i str. (17.), (26.), 29., 49., 50., 66., 74., 91., 136., 147.’
148., 154., 196., o Moravě ještě 178., 184. Slova ducatus je však
o Čechách užito Kosmou nesčetněkrát! U Kristiána je to naopak —
»ducatus« o Čechách přímo vlastně Kristián nikde neužívá.
To souvisí ovšem se slovnou zvláštností, jež je také zároveň
dokumentem ústavního vývoje středoevropského (a v tom je hlubší
základ mého argumentu) a již jsem vytkl slovy: splývání názvů
dux, rex, princeps. V tom vidím známku 10. st., event. staršího
středověku. V tom, vyznávám, dopustil jsem se chyby — nebyl
jsem totiž pro opponenty, kteří nechtějí rozuměti, tak opatrný, abych
*) Kalousek nepravdivě imputuje mi (544.), že o slovech, jež uvádím,
tvrdím, že v 12. véku a později již nebyla v užívání.
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při každé zmínce o této věci výslovně poznamenával: důkazné je
zde zaměňování pojmů rex a dux, nikoliv rex a princeps nebo
dux a princeps. Neboť v knize své na str. 11. pravím výslovně:
»legendář píšící počínaje někdy v st. 12. byl by tu přesně rozeznával;
dux a rex byly tenkrát termini technici určitého a nepochybného
obsahu.« To je přece zřetelné — ale prof. Kalousek, aby mohl vy
vracet!, přehlédl tuto srozumitelnou zmínku, a shledává doklady,
že také v 12. st. jména dux a princeps splývají I Zaměňování názvů
»vévoda« a »kníže« je známo přece každému, je to fakt známý
a nesporný; slova kníže užívalo se nadto a užívá dosud často pro
panovníka vůbec. Prof. Kalousek neměl by přece sahati k tak
laciným prostředkům polemiky.
Slovo »presbyter*. Trvám zase na tom, že se tohoto slova
užívá v starším středověku o knězi velmi hojně, v pozdějším zřídka;
zde daleko převládá: sacerdos. »Sacerdos« je u Kristiána třikrát,
»presbyter« šestkrát Presbyter je v starším středověku vlastní
termín pro kněze; z něho je německé »Priester«, jemu odpovídá
české kněz — neboť »presbyter« latinsky znamená »senior« a to
je česky v starším středověku kníže čili pán. Pojem sacerdos
(původně často biskup) je vůbec širší než pojem slova »presbyter«;
sacerdotium primi ordinis je episkopát, sacerdotium secundi ordinis
presbyterát. Vytkl jsem slovo presbyter jako karakteristické pro
stáří Kristiánovo proto, že v legendách václavských 13.—14 st.
užívá se o knězi vesměs názvu »sacerdos«; název ten také daleko
převládá v historických spisech českých 14. —15. st., na př. v Huso
vých. U Kosmy je »presbyter« častěji než míní Kalousek: též na
str. 77., 104., 196.; několikrát je tam pak ovšem i »archipresbyter.«
O třinácti jiných slovných dokladech mých se Kalousek ne
zmínil} ke slovům »rector«, »didascalus« a »christicola« nalezl
Kalousek po jednom »dokladu« z 11, —12. st. Na to odpovídat!
nemusím — dodám však Kalouskovi, že u Kosmy je i slovo
»substancia« ve smyslu majetek na str. 139., 169., že je u něho
»didascalus magistrorum« na str. 100., »apparitores« (str. 146.),
že je u něho Kristiánovo dominus dominorum (str. 52.), dokonce
»coepiscopi« (str. 107.), ovšem v cela jiném smyslu než u Kristiána,
»litterarum apices« (108.), »magnalia dei« (129.), »magnificus rex«
(118.), »stuba« (123.). Doklady bych mohl rozmnožit! z ostatních
pramenů našich z 12. st. Chci prof. Kalouskovi ukázati, že znám
prameny tyto dokonale a že v shledávání jednotlivých slov, jež
jsou u Kristiána a jež odpovídají zcela usu 10. st., v pramenech
st. 12. nevidím žádného argumentu proti mému tvrzení. Co veršů
o sv. Vojtěchu se týče (v nich nalezl Kalousek slovo »christicola«
a »pontifex«) musím poznamenat!, že stáří této rýmované legendy
není dosud zjištěno spolehlivě; mám za to, že je z 11. st. Ve Fontes I.
přidrželi se nemožné domněnky, že jejím autorem je Kosmas.
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Z legendy ostatek ozývá se hlavní předloha její, Kanaparius, tedy
pramen z poč. 11. st.
4. Domnělé anachronismy a chyby Kristiánovy.
Smím-li z mlčení Kalouskova souditi, musím uzavíiati, že
několik domnělých anachronismů obětoval naprosto. Nezmiňuje
se totiž již v nejmenším o titulu sv. Augustina »doctor magni
ficus«, o slovanské mši u Cechů a Moravanů, o proroctví Methodově
a o tom, že Kristián píše tvrdě o zločinu otcově. Jiné anachronismy
vytýká znovu, ignoruje většinou mé výklady, něco dodává. Za
chovám v odpovědi týž pořádek jako v odpovědi prvé.
Předem prolog. Kalousek opakuje na pěti řádcích omyl, jejž
jsem jasné a pro každého přesvědčivě vyvrátil již v prvé své od
povědi a jehož jsem si dotkl i výše (str. 302 ). Důvody mnou vy
ložené Kalousek ignoruje. Nebudu tedy věcí se dále zabývali a od
kazuji na to, co jsem v té věci pověděl. Že Čechové r. 994 neměli
plného officia (responsoriorum cantilena cum antifonis, adiectis exortacionibus sermonum) k svátku sv. Václava, je pravděpodobno samo
sebou; můžeme Kristiánovi tedy věřiti docela dobře, dokud někdo
nedokáže, že officium to měli. Že by Čechové »neměli mešních
a jiných modliteb« k sv. Václavu ku konci 10. st., toho Kristián
nikde nepraví (Kalousek mu to stále imputuje). Celý důvod z pro
logu ostatek lze jen s velkou liberálností přijmouti mezi doklady
anachronismů.
Pokřtěni Moravy v době římské; domnělý omyl, že sv. Cyrill
žil v 4.—5. st. po Kr. Zde musím, ač nerad, vytknouti, že Kalousek
odbývá výklad, kterým jsem prokázal násilnost a nepromyšlenost
této námitky Vackovy-Kalouskovy, způsobem nechvalitebným. Ne
budu však čtenáře neveselým doličováním této stížnosti obtěžovati.
Poznamenávám jen, že Kalousek se nezmiňuje slovem, jak přesvědčivě
jsem dovodil, že Kristián mohl napsati, že Morava byla pokřtěna
již za času sv. Augustina a že nepraví čtenáři »Osvěty*: v Kristiánovi
není pověděno, že sv. Cyrill byl vrstevníkem sv. Augustina; to já
pouze do Kristiána vkládám! V místě, o něž jde (srv. ČČH., IX.,
str. 147.) je jistě omyl, podle toho, jak chceme je vyložiti: 1. buď
Kristián zná jen jedno pokřtění Moravy, podle pověsti v době
sv. Augustina, za starých časů, jemuž předcházelo pokřtění Bulharů
a jež vykonal sv. Cyrill — v tom případě musil by Kristián sv. Cyrila
klásti do 4.—5. st., anebo 2. Kristián rozeznává dvojí pokřtění
Moravy, jedno v době římské a druhé skrze sv. Cyrilla a dopouští
se omylu pouze toho, že praví, že Bulhaři byli mnohem dříve
pokřtěni než Morava při prvém pokřestění svém. Neboť druhou
zprávu, že Cyrill se vydal na Moravu, když již Bulhaři byli křesťan
ství přijali, lze hájiti jako pravděpodobnou nebo aspoň nelze z ní
č. č. H. ix.
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kouti důvod proti pravosti Kristiánově. Kritikovi náleží rozhod
nout! mezi oběma výklady. Přijmeme li výklad prvý, znamená to:
Kristián klade sv. Cyrilla do 4.-5. st. po Kr., tím zároveň tvrdí,
že v 4.—5. st. žil sv. Method, žil Svatopluk, žil Bořivoj. Ale
o Bořivojovi Kristián ví, že to byl děd sv. Václava, zabitého
r. 929, vypočítává, že otec Václavův Vratislav zemřel stár 33 let,
děd Bořivoj že zemřel stár 35 let — musí tedy nade vši pochyb
nost věděti, že Bořivoj a s ním Svatopluk moravský, sv. Metoděj
a Cyrill žili v 2. pol. 9. st. Imputovati Kristiánovi, že klade Cyrilla
do st. 4.—5., je tedy nehorázné a výklad ten třeba zamitnouti
a limine.
Výklad ten ovšem Kalousek zamitnouti nechce, neboť Kristián
nesmí pocházeti z 10. st. Vykládá nehorázný omyl Kristiánův
s Vackem (který jej v tom však zatím opustilj »snadno« do
mněnkou, že »Lži-Kristián, nějaký pozdní kompilátor, nezběhlý
v dějepise církevním, popletl si našeho Cyrilla Soluňského se
sv. Cyrillem Alexandrinským, který byl vrstevníkem sv. Augustina
(f r. 444)«, jak je to v pozdních legendách cyrillských, také
v breviáři Opavském »mezi výpisky z legendy Kristiánovy«. Od
povídám: je pravda, že pozdní legendy cyrillské (od polovice
14. st) omylem tvrdí, že bratři Cyrill a Method pocházeli
z Alexandrie, ale žádná, z těchto legend (plných ostatek všelikých
omylů, jichž nikde se nedopouští Kristián) neklade život obou bratři
do 4.—5. st., nýbrž zcela správně do 9. st., nemate si tedy století
páté s devátým. To prof. Kalousek ve své snaze najiti v Kristiánovi
chybu, třebas naprosto nemožnou, přehlédl . . . Přehlédl také, že
je neuvěřitelné, aby nějaký falsátor 14. st. (a k tomu tak geniální
historik, jakým by musil býti falsátor Kristián) mohl míti tak ne
slýchané vědomosti historické, aby, maje tolik kronik cizích a do
mácích, kde události z říše Svatoplukovy, působení Methoda,
Cyrilla, křest Bořivoje atd. jsou zcela správně položeny do st. 9.,
mohl vše to datovati o 4 až 5 století zpátky. To znamená:
»nehorázná chyba«, kterou Kalousek do Kristiána vkládá, byla
by nevysvětlitelná, i kdyby Kristián psal v 14. st.
»Právě v duchu nehorázného omylu Lži Kristiánova psáno
bylo roku r. 1467 do breviáře Opavského mezi výpisy z legendy
Kristiánovy, že sv. biskupové Cyril a Method byli bratří rodilí
z Alexandrie řecké« — praví Kalousek (546). S tímto udáním,
jež je stylisováno, jakoby šlo o závažné potvrzení argumentu, že
Kristián padělal někdy v 14--15. st., má se to vskutku takto:
V 2. pol. 14. st. nebo ještě později bylo u nás složeno plné officium
k svátku sv. Cyrilla a Methoděje (v mnohých breviářích z 14.—15. st.
najdeme je v připsaném dodatku). Lekce, t. j. podstatnou vlastní
část officia, obsahující »legendu« o svátých, vzal autor skladby
z Kristiána (častěji z leg. moravské), antifony a responsoria text
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tento provázející, vzal však z oné pozdní legendy o Cyrillu a Methodovi, legendy bohaté omyly nebo daty, jichž starší legendy ne
mají. Kritikovi nepředpojatému a legend cyrillských znalému je
toto officium na prvý pohled důkazem velkého stáří lekcí vzatých
z Kristiána, neboť rozdíl mezi oběma součástkami officia bije do
očí — Kalouskovi je dokladem podezřelosti Kristiánovy!... Povážlilivější pro stanovisko Kalouskovo ke Kristiánovi je naproti tomu
okolnost, že legenda Kristiánova je v rukopisu kapitulním (psán
je v 1. pol. 14. st.) mezi samými legendami z 10. a 11. st., a to
na prvním místě mezi legendami václavskými, a že je tam se všemi
památkami těmito před Kosmou. Písař tohoto kodexu podivným
způsobem (stojíme-li na stanovisku Kalouskově) vsunul mezi nej
starší české památky literární z doby před r. 1120 kompilaci
starou nanejvýš 10—20 let . . .
»Co pak Pekař,« pokračuje Kalousek, »píše na obranu výroku
Kristiánova, že Cyrill ustanovil čisti mši po slovanskú, to jsou
pouhá slova bez dokladu a bez opory v situaci«. Tedy: »pouhá
slova« a »bez dokladu! . . .« Věc je pro způsob polemiky Ka
louskovy zajímava. Kalousek tvrdil (Osvěta, 120) v prvé své pole
mice: »podle hodnověrných nejstarších pramenů Cyrill a Method
za svého prvního působení v Moravě zavedli jen slovanské hodinky,
nikoli však mši slovanskou, a teprv když papež dal jim v Římě
k tomu svolení, a Method vrátil se jako biskup na Moravu, uvedl
také slovanskou mši do kostelů«. Věděl jsem hned, že Kalousek
se mýlí; v pramenech není nic takového (znám je dobře). Proto
jsem věc odbyl stručně, pravě: »z kterých »hodnověrných nej
starších pramenů« Kalousek futo zprávu čerpal, nevím«, a odkázal
jsem na nejdůležitější pramen, život Cyrillův, jenž praví, že bratři
soluftští učili moravské žáky hned od počátku nejen slovanským
hodinkám, ale i mši (tajna služba) a že po příchodu bratří do Říma
zpívána byla jimi mše v jazyku slovanském, což by nebylo možné,
kdyby již na Moravě mše neposlovanili . . . Tedy odpověděl jsem
doklady z hlavního pramene; tázal jsem se, jaké doklady má Kalou
sek k svému mínění? Odpověď Kalouskova je výše — on, který
vskutku spokojil se v této věci »pouhými slovy« »bez dokladu«,
upadnuv v patrný omyl, vytýká mi, jenž mu doklady z hlavního
pramene opak dokázal, že nepřináším dokladů, že to jsou pouhá
slova ... Tak se pravda etc. ut supra.1)
Velmi dlouho prodlel Kalousek tentokráte při důkazu z peněz
rozdávaných Podiveném, na němž si byl tolik zakládal a z něhož
nezbylo po mé replice ničeho. Prohlašuje, že nepřijímá nového
*) Chce-li Kalousek i stránky z vydání žití Cyrillova ve Fontes, stůjtež
zde: str. 29, 35. Na str. 549 Kalousek se drží slova »statuit« (Cyrill slo
vanskou mši). Lituji, že Kalousek nepohrdl tak ubohou vytáčkou.
21*
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překladu, »jenž byl sdělán pro nynější potřebu Pekařovu«, poněvadž
se prý odchyluje od originálu. Tvrdí, že ten překlad je správný,
jenž rozeznává jednak rozdání almužny 10 peněz, jednak rozdělení
potravy mezi 30 chudých a konečně praví (zcela správně), že
zpráva Kristiánova buď jak buď znalost a oběh peněz v Čechách
v době Václavově předpokládá. »Kdyby výklad Pekařův byl správný,
musili by Čechové netoliko za panování Václavova, nýbrž již
dlouho dříve míti stříbrné ražené peníze k placení, takže by za
Václava již byli zvyklí všechno ceniti za peníze. Opravdu však
počaly se první české (podtrhuji já) denáry raziti teprve za Bole
slava I. Výkladem svým se tedy Pekař dostal skoro z deště pod
okap . . .«
Odpovídám: 1. Kalouskova nechuť k mé práci jde tak daleko,
že ignoruje nové mé vydání Kristiána; cituje i nyní z Fontes, jež
otiskly edici P. Athanasia z r. 1767, vynechavše však neomluvitelným
způsobem jeho textové poznámky. Tím dopouští se Kalousek ne
méně než tří chyb v citované větě (má býti vero, nikoliv: viro;
quando quidem, nikoliv: quandove eidem; a má býti dodáno nu
merům za slovy »quindecim ille addebat). 2. Překlad p. kustoda
Truhláře je dobrý a nebyl nikterak »udělán« z rozpaků; nemám
v obyčeji chovati se tak ve vědeckém sporu a nepotřeboval jsem
toho také nikterak, protože argument Kalouskův z nummů žádným
způsobem neohrožuje pravosti Kristiánovy. Že je překlad dobrý,
to uzavírám ze stupňování deset — pět, třicet — patnáct, jež mi
nasvědčuje, že jde v obou případech o tutéž formu almužny, tedy
o »alimenta« a poněkud i ze slova »numerum*, jehož Kalousek
v svém špatném textu nemá (quindecim ille addebat numerum).
Podíváme-li se do Du Cange na slovo numerus, vidíme, že se ho
také užívalo ve smyslu nějaké jednotky peněžní (etymologicky
beztoho numerus a numus souvisí a palaeograficky je záměna velmi
snadna) — přijmeme-li však Du Cangeovu domněnku, že se místo
toho má čisti »nummus« měli bychom i v druhém případě, kdy se
zcela nepochybně rozdávala potrava (nikoliv peníze), pověděno, že
Podiven přidával za patnáct nummů. 3. Můj výklad předpokládá
ovšem znalost i oběh ražených peněz v Čechách aspoň v 2. pol.
10. st. Tenkrát jsme měli již české ražené peníze — Kristián mohl
zcela dobře přenésti usus jazykový i konkrétní představu své doby
do let dvacátých 10. st., kdy českých peněz nebylo. Tak na př.
Kosmas praví, že při nastolení Dětmarově na biskupství kníže
(Boleslav II.) a čeští velmoži zpívali německou píseň (die heiligen
alle helfet unser) — což si přece můžeme vysvětlit! jen tak, že Kosmas
obyčej své doby přenáší do 10. st. 4. Ale k výkladu předchozímu
utíkati se není v nejmenším potřebí; v Čechách kolovaly ražené
peníze, ovšem rázu cizího, na př. bavorského, i před Boleslavem I.
a zejména při dvoře knížecím musilo jich býti užíváno a — potřebo
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váno hojně. To mi tuším Kalousek nepopře —je to zajisté věc samo
zřejmá a zjištěná nálezy.1) Neboť v Kristiánovi nikde nestojí, že
nummi, o nichž se mluví, byly nummi českého rázu — to zase
jen Kalousek libovolné do Kristiána vkládá. Tak i kdybych
Kalouskovi koncedoval, že jeho překlad citovaného místa je možný
a že tedy Podiven rozdával přímo nummy, nebude lze z fakta,
že v době Václavově vlastní české mince nebylo, dovozováno
býti, že v Čechách nekolovala ražená mince vůbec a výtka anachronismu rozplyne se zase v nivec.
Konečně poznamenávám, že musil jsem odkazuje na >nummata« v Du Cangovi odkázati na heslo nummus, neboť slovo
»nummata« zvláštního hesla nemá (je pod heslem »nummus«) a že
u Du Cange na str. 623 v posledním sloupci uprostřed jsou také
doklady na to, že nummi — nummata. I kdybych Kalouskovi
připustil, že jeho překlad: Podivenovi uloženo bylo rozdati almužny
deset peněz, je možný, musil bych vykládati to tak, že měl
Podiven rozděliti almužny za deset peněz, v ceně deseti peněz,
neboť rozdávání almužny chudým v penězích je zcela pravděnepodobné. Výklad ten nebylo by ani třeba podpírati faktem
známým ze staršího středověku, že peníz je často jen početní
jednotkou, nikoliv skutečnou mincí, jinými slovy, že ne všude,
kde je řeč o dávce tolika a tolika peněz, můžeme si mysliti na
placení raženou mincí. Srv. o tom více v Inama-Sterneggově,
Deutsche Wirtschaftsgeschichte I. 193, sq. 461 sq. — Kdyby
ostatek místo o Podivenově rozdávání almužny bylo paděláno, jak
patrně Kalousek věří, v 14. st., musil by Kristián napsati, že Po
diven rozdával 10 grošů. Padělatel v 1. asi 1150—1300 neužil by
pravděpodobně slova »nummus«, nýbrž denarius. Tak i ze stano
viska Kalouskova místo, o něž jde, dokladem anachronismu není —
Kalousek je však považuje za anachronismus »zřetelný a nena
pravitelný ...»
Zbývají ještě dvě tři maličkosti.
Kristián praví, že Václav bořil také ^fana profanorum« t. j.
svatyně nebo obětiště pohanské. Kalousek neuvádí to mezi důvody
*) Srv. Fialu, České denáry, str 152 o nálezu v Novém Dvoře u Oseku,
nejstarším nálezu českých denárů v Čechách, zakopaném v 1. 960—970, kde
vedle asi 50 (podle Smolíka, Denáry Boleslava I. etc., str. 22 jen 30) denárů
Boleslava I nalezeno 150 denárů vévod bavorských a vedle toho ještě jiné
denáry bavorského původu. Srv. u Fialy dále podrobné zprávy o vskutku
evropském rozšíření peněz arabských, byzantských, anglosaských a j v střední
Evropě v 10. st., jak o něm svědčí nálezy. Při nálezu mančickém (okr. Ko
línský) také z 10. st., je vedle 15 mincí českých 150 cizích, z toho 60 bavor
ského původu. České denáry za to nejhojněji nacházejí se v severním Polabí
a Poodří; tam též plno jev nálezech denárů bavorských, anglosaských a j. —
Celní sazba raffelstettenská z r. 903 — 906 (Erben, Regesta, č. 58) stanoví, jak
známo, pro obchodníky z Čech (de Boemanis) sazby celní v penězích.
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nepravosti legendy, ale praví, že zprávě nevěří, že si ji Kristián
vymyslil, poněvadž jinde není zmínky o chrámech pohanských
Cechů. Poznamenávám krátce, že důvod z mlčení pramenů zde,
kde mimo Kristiána o pohanství českém z 10 st. zpráv takřka
nemáme, je zcela nevhodný; při slově »fana« nemusíme ostatek
hned mysliti na chrámové stavby; možno spokojiti se skromnějším
výkladem za místa obětní, kde snad nějaké sochy, idola, byly po
staveny.
Kristián praví, že Václav bořil šibenice a žaláře To Kalousek
také neche věřiti. Poznamenávám opět zcela krátce, že totéž tvrzení
má již legenda »Crescente fide«, nejstarší z legend latinských a na
psaná patrně ještě za Oty I. Proto tvrzení mám za zcela spolehlivé
(potud ovšem, pokud tvrzením takovým v legendách lze věřiti)
a přijal bych z něho vskutku do historie Václavovy větu, již jsem
napsal v své knize: >Zdá se vskutku, že v době Václavově1) nebylo
v Čechách šibenic.«
Kristián praví, že Cyrill přeložil celý starý i nový zákon do
jazyka slovanského. Kalousek jako prve, tvrdí i nyní, že tomu
nevěří. Odpovídám: nevěřím tomu také, ale ukázal jsem již v prvé
své odpovědi, že zprávu mají nejstarší legendy o Cyrillu a Methodovi, legendy starší než Kristián (srv. ČČH., IX., 151).

5. Dvě sporné otázky z českých dějin.
Kalousek o celé věci nepraví již nic více, než že jsem »přibájil« bavorského Arnulfa do slovanské legendy. O mých výkladech
v obou kontroversních punktech ani slova!
6. Některé poznámky konečné.
S replikou Kalouskovou jsme hotovi — bylo-li ještě co třeba,
aby všechny námitky Kalouskovy byly prokázány bezpodstatnými,
přičinil jsem se o to tuším s plným úspěchem. Tam, kde Kalousek
k vývodům mým mlčí, nebo kde o prokázaném omylu svém pouze
praví, že na něm trvá, tam přestává všechen spor, a musí mi
stačiti, nepřesvědčil-Ii jsem prof. Kalouska, že budou přesvědčeni
jiní, kdož jsou kompetentní o věci souditi — Kalouska, jak již
víme, a jak nyní poznamenává výslovně, přesvědčí jen autograf
Kristiánův, který se nikdy nenajde! Celkem lze však z Kalouskovy
odpovědi poznati, že mu silně ubylo přesvědčení, že Kristiánova
práce je kompilací 14. st. — vět jako »přišel jsem na jinou bez
pečnou stopu toho, že legenda Kristiánova byla . . . látána teprv
*) V knize mé (str. 54, pozn. 2) je omyl každému patrný: v době
Vojtěchové (místo Václavově) nebylo v Čechách asi šibenic. Půl stránky
věnoval Kalousek shledáváni argumentů proti tomuto patrnému přepsání!
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po r. 1306,« v ni již není Kalousek většinou poznamenává bez
důkazů, co by věřil a co nikoliv, nebo mlčí k výsledkům, jimž se
nemůže postaviti, a jen tam, kde domnívá se v mých vývodech
postihovat! chybu nebo mezeru, pokouší se chybu dovoditi. Po
znali jsme, že chybu, omyl nebo ukvapení nemohl mi prokázati
nikde — jediné přepsání v poznámce (>v době Vojtěchově« místo
»Václavově«) vyjímaje; a ani tímto přepsáním nepohrdl — přesto
uzavřel jednu stať své repliky celkovou, velmi nepříznivou a velmi
podivnými výrazy zahájenou karakteristikou mé [ ráče (»všeliké
nedopatření, unáhlení, nadsázky, přijímání možnosti za skutečnost,
fantastické důsledky«), aby nedostatky tyto hned vykládal a —
omlouval mým vyznáním, že »zajímá li mne thema, pracuji nejen
rychle, ale horečně.« Nevím, co bych na to odpověděl — leč to,
že mi pro posouzení kvality mé práce stačí úplně, že Kalousek
zůstal pro svou karakteristiku této práce vesinčs dlužen důkazy,
kdežto já přesvědčivě dovodil, že ani jediná z četných jeho námitek
proti pravosti Kristiánově — námitkou není. Je-li pak nikoliv moje
práce sama, ale má zmínka o horečném způsobu mé práce Ka
louskovi měrou ceny práce této, posloužím mu milerád dalším
materiálem k důkazu, že mé vývody jsou bezcenné: prvá redakce
mé práce o Kristiánovi, počítaje od té doby, co jsem poprvé
přečetl prolog legendy Kristiánovy, až k dokonanému vytištění
celého pojednání (jež mělo 44 stran), vyžadovala všeho všudy
12 dni časul A během té doby jsem P. Athanasia edici a vývody
vůbec do rukou nedostal!
Na tón Kalouskovy repliky mohl bych si právem stěžovati,
ale pomíjím to. Chci brániti se jen výtce, že má prvá odpověď
psána je »povýšeným tónem« — zde asi Kalousek převahu mých
věcných argumentů zaměňuje s tónem mé odpovědi. Já respektoval
náležitě v prof. Kalouskovi nejen badatele, jakož je slušno u každé
polemiky mezi odborníky, ale i professora staršího věkem i zásluhami.
Pracuje o své knize, pozoroval jsem nerad, že Kalousek ve výkladu
a ocenění našich legend ve své »Obraně sv. Václava« přijal úplně
starší nedostatečně založená tvrzení, že neužil ani materiálu zná
mého Dobrovskému, nevšiml si cenných rukopisných materiálů,
i když o nich věděl, stavěje své vývody s nekritickou důvěřivostí
na ledabylém základě datovém a textovém z prvého svazku »Fontes«
atd. Ale vše to jsem v knize své sotva naznačil, vzdávaje se vší
nepříznivé kritiky svého předchůdce. Já dokonce vzdal se úmyslu
rozšířit: knihu svou o kapitolu synthetickou, v níž by vylíčen byl
sv. Václav historicky na novém základě pramenném, jejž stanovila
má práce — chtěl jsem vyhnouti se vší polemice se stanoviskem
Kalouskovým, nechtěl jsem ukazovati čtenářstvu, že historický
§v. Václav jej^fece jiný, než. Václav Kalouskův. Kalousek nejen že
neocenil s dostatek tuto reservu, ale dal se zbytečně v beznadějný
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spor, jenž měl ukázati ne tak nespolehlivost mé práce jako za·
chrániti práci vlastní — nyní dokonce, v replice Kalouskově,
str 549., nalézáme sv. Václava tak, jak jej vylíčil Kalousek, mezi
důvody podezřelosti Kristiánovy legendy: poněvadž Václav Kristiánův
je nepodobný Václavu Kalouskovu, nebylo by lze, argumentuje
Kalousek, v tom Kristiánovi věřiti, ani kdyby se nalezl autograf
Kristiánův, psaný r. 994 . .
Tak daleko ovšem za Kalouskem jiti
nemohu . . .

DROBNĚJŠÍ články.
4. O interdiktu v Praze r. 1411. Že interdikt, jejž arcibiskup
Zbyněk vyhlásil v květnu r. 1411, minul se s účinkem, o tom uvádí
V. T. Tomek v Dějepisu města Prahy III. na str. 492 některé doklady.
Ze dvou bullí papeže Jana XXIII. zanesených v archivu Vatikánském
v registrech Lateránských nro 168 na fol. 157 a nro 172 na fol. 92
poznáváme zřejmě, že strach před hněvem krále Václava a dvořanů
jeho byl toho příčinou, že i někteří řeholníci, ač tuzí odpůrci Husovi,
neposlechli arcibiskupa a sloužili v kostelích svých. Později ovšem se
káli a prosili papeže za prominutí trestu církevních, které byli na sebe
nucenou neposlušností svou uvalili. Suppliky papeži zaslané od převora
a bratří kláštera Karmelitanů u Panny Marie Sněžné na Novém městě
Pražském a opata Mikuláše a řeholních kanovníků Praemonstratských
na Strahově v té příčině papeži zaslané nezachovaly se sice ani v ori
ginále ani u výtahu v registrech supplik, ale z těchto přešly do bullí
papežských, jimiž kajícím odpuštění se dostalo. Dne 27. září 1413
ukládá papež Jan XXIII. opatovi benediktinského kláštera sv. Ambrože,
aby jménem jeho udělil absoluci Karmelitanům Novoměstským z pro
vinění, jež uvedeno v bulle těmito slovy:
»Exhibita siquidem nobis pro parte Johannis prioris et fratrum
domus ordinis beate Marie de Montecarmeli in Nova civitate Pragensi
peticio continebat, quod cum dudum contra quosdam heretica labe
respersos et varias opiniones erroneas per dictam sedem reprobatas ausu
sacrilego tenentes et in illis partibus commorantes, qui Wiclefiste vul
gariter nuncupantur, tam apostolica quam ordinaria auctoritatibus non
nulli processus diversas excommunicacionis, suspensionis et interdicti ac
’) Kalousek ovšem formuluje to tak: (Ani po nalezení autografu Kri
stiánova nevěřil bych), »že by Václav skutečný byl tak nepodobný tomu
obrazu, jaký nám o něm podávají legendy slovanské, a že by byl takový,
jak jej líčí Kristián podle Gumpolda a j;ných starších legend latinských.«
Zde je ovšem konstruována uměle veliká protiva mezi Kristiánem a Vostokovskou legendou.
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alias sentencias, censuras et penas in se continentes emanassent et pro·
pterea civitas Pragensis et certa alia loca tunc expressa ecclesiastico
interdicto supposita fuissent, prior et fratres predicti propter metum
carissimi in Christo filii nostri Wenceslai, regis Bohemie illustris, et
offidalizim suorum, ipsis sub pena perdicionis corporum et rerum id
mandandum, compulsi ac eciam tamquam simplices et iuris ignari
eodem durante interdicto missas et alia divina officia in ipsorum ec
clesia et alibi, non tamen in contemptum clavium, celebrarunt et illis
se inmiscuerunt, penas et sentencias in dictis processibus, qui eciam
exigente iusticia pluries aggravati fuerunt, contentas et promulgatas in
currendo. Cum autem, sicut eadem peticio subiungebat, prior et fratres
predicti, de premissis dolentes ab intimis, cupiant deo reconciliari et
ad gremium sancte Romane ecclesie cum habilitate redire, pro parte
eorundem prioris et fratrum, asserencium, quod ipsi alias pro eo, quod
tamquam obedientes filii similia interdicta observarunt, gravia in bonis
dicte domus damna sustinuerunt, nobis fuit humiliter supplicatum, ut
ipsos ab huiusmodi sentenciis et penis, quas propter premissa incurre
runt, absolvi mandare et alias eis ac ipsorum statui in premissis provi
dere de benignitate apostolica dignaremur.«
Strahovští Praemonstrati nátlaku, který na ně podnikl místopurkrabí
hradu Pražského Vikéř z Myšlína, nepodlehli všichni, ale jen jistý jich
počet — nonnulli. Za ně přimlouvá se opat i konvent u papeže. Jan XXIII.
bullou danou v Bononii dne 23 března 1414 ukládá skolastikovi kapi
tuly Vyšehradské, aby těm členům kanonie Strahovské, kteří se po
rušením interdiktu provinili — si hoc humiliter pecierint, — uloživ jim
pokání spasitelné, prominul tresty církevní, v něž upadli. Ze slov bully
papežské i z klausulí uvedených v supplice (ut dicebat, ut dicebatur)
bylo by snad možno souditi, že konvent Strahovský, pokud se týká
kroků arcibiskupových proti Husovi a přívržencům jeho, nebyl plně pře
svědčen o legálnosti jich. Místo v bulle papežské vyňaté ze suppliky
opata a konventu Strahovského zní takto:
»Exhibita siquidem nobis nuper pro parte dilectorum filiorum
abbatis et conventus monasterii Strahoviensis alias Montissyon Pragensis
Premonstratensis ordinis peticio continebat, quod cum olim venerabilis
frater noster Sbinco, archiepiscopus Pragensis, nonnullis tunc, ut dicebat,
legitimis subsistentibus causis generale interdictum in civitate Pragensi
nec non ab ea ultra duo illius patrie miliaria distanciam parcium qua
rumlibet ecclesiis, monasteriis atque locis ecclesiasticis singulis per eum
auctoritate ordinaria positum fore decrevisset observandum et successive
quibusdam eciam diversas excommunicacionum, suspensionum et inter
dicti aliasque sentencias, censuras atque penas continentibus contra
Johannem Huss, presbiterum Pragensis diocesis, sua, ut dicebatur, intu
mescente contumacia auctoritate quarundam litterarum apostolicarum
habitis processibus inibi publicatis ac propterea eciam civitatis eiusdem
et nonnullarum parcium aliarum tunc expressarum ecclesiis atque locis
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huiusmodi, ut asserebatur, suppositis interdicto, licet abbas et conventus
prefati veluti obediencie filii quibusdam temporum intervallis interdicta
ipsa in eorum monasterio curavit (sic!) observare, urgentibus tamen
diversorum laicorum insultibus, eciam per ipsum archiepiscopum posito
interdicto durante ac eciam illo sublato post habitam noticiam proces
suum predictorum, postquam nobilis vir Wykerius de Misslyn, burgravitis castri Pragensis^ adiunctis sibi quibusdam suis in ea parte complicibuS' prefatum monasterium hostili more subintrans, plerisque ex
canonicis monasterii eiusdem inibi tunc repertis, ut divina restituerent
officia, eciam formidabilium adieccione penarum necnon relegacionis sive
expulsionis a monasterio prefato, iniungere nullatenus trepidarat, non
nulli ex dicti monasterii canonicis missas et huiusmodi officia divina
celebrarunt seque illis immiscuerunt publice, minis veluti ac terroribus
afflicti pariter et oppressi. Cum autem, sicut eadem peticio subiungebat,
ipsi abbas et conventus timeant, celebrantes* eosdem premissorum occa
sione irregularitatis labe irretitos existere necnon sentencias, censuras
atque penas in ipsis processibus, ut premittitur, contentas eciam incur
risse ac celebrantes ipsi de premissis doleant ab intimis cupiantque ad
sancte matris ecclesie gremium cum humilitate redire, pro parte dicto
rum abbatis et conventus nobis fuit humiliter supplicatum, ut in pre
missis eciam canonicis predictis, qui celebrarunt, ut prefertur, ac ipsorum
statui oportune providere de benignitate apostolica dignaremur.«
K y. Novacek.

LITERATURA.
Fr. Pastrnek, Slovanská legenda o sv. Václavu. Podle rukopisu
charvátsko-hlahol. a rumjancevského vydal, překladem a poznámkami,
jakož i úvodem opatřil... (Z Věstníku král. Uč. Spol., 1903, stran 88).
Naše produkce historická stojí nyní ve znamení Husa a — sv.
Václava; a máme-li na mysli produkci odborně-vědeckou, shledáme
tuším, že sv. Václav má převahu nad Husem. R. 1901 vyšla kniha
.Kalouskova »Obrana knížete Václava sv.«, pak přišly Jagicavy zajímavé
edice starých hlaholských legend svatováclavských, pak rriá- revoluční
práce »Nejstarší kronika česká« s celým průvodem polemik a kontrcvers, současně článek Vondrákův v Časopisu Čes. Musea a nyní vychází
nový důležitý příspěvek k poznání nejstarší tradice svatováclavské, nová
edice prof. Eastrnka.
Slovanské legendy o sv. Václavu (t. zv. Vostokovské) známe tři
recense. Nejobšírnější je (cyrilská) recense Cetiich Minej čili Makarijská
(obsažená ve velké sbírce životů svátých, kterou sestavil arcib. novgorodský Makarij za cara Ivana Hrozného v polovici 16. st.), zachovaná
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v třech rukopisech 16. st. Vydal ji Jos. Kolár r. 1873 v Pramenech
[
ději» čes. I. (z jediného rukopisu) a pak archaeografická komissc v Petro
hradě (základem této edice je týž rkp, jejž vydal Kolář; z dvou ostatních,
z nichž jeden, sofijský, je prý starší, připojeno jen málo variantům Re
cense druhá, o něco málo stručnější, také cyrilská, sluje Rurnjancevská, 7 *
podle (jediného) rukopisu musea Rumj. v Moskvě z konce 15. nebo
poč. 16. st. Tento rukopis objevil Vostokov a z něho poprvé legendu
vydal r. 1827. Pozdější edice Miklosichova (1858) a Srezněvského
(1865) jsou jen otiskem edice Vostokovovy; Srezněvskij však připojil
nebo navrhl některé opravy textu. V Pramenech dějin českých uvedl
Kolář varianty této recense v poznámkách. Třetí recense, nejkratší, ob
jevena byla v nejnovější době v hlaholských breviářích z 15 st., lublaň
ském a římském, V. Jagičem (srv. ČČH., VIII, str. 369 a IX, str. 112);
zlomek její z breviáre moskevského znal již Kolář. Již Kolářovi jevilo
se pravděpodobným, že legenda o sv. Václavu byla původně napsána
písmem hlaholským; nejnovější bádání potvrdilo tuto domněnku.
Práce prof. Pastrnka přináší nyní dvě důležité a zajímavé novinky:
1. ještě jeden text z hlaholského breviáře, 2. nové vydání rukopisu
rumjancevského. Nový hlaholský text pochází z breviáře (z 15. st)
v chorvatském městě Novi. Opis učinil P. Jos. Vajs; podle tohoto opis u
vydává ji Pastrnek, přidávaje do závorek varianty z ostatních hlaholských
textů (str. 25—39). Ke kontrole textu tištěného přidány jsou fotogra
fické snímky. Text breviáře novljanského jeví se prof. Pastrnkovi nej
lepším ze všech hlaholských textů (dokladem zejména jméno vraha
Václavova: Tuža že eter' i fráse: nine tebě chošču uni biti; str. 3 a 70).
Nový přepis rukopisu Rumjancevského učinil pro Pastrnka prof. A. J.
Sobolevskij, přední znalec staroruských rukopisů; přepis ten Pastrnek
otiskuje, pomíjeje však z typografických příčin některé pravopisné nuance
palaeografického přepisu Sobolevského. Vydání (str. 39—85) je učiněno
velmi prakticky, podle vzoru kdysi Dobrovského: celý text je rozdělen
ve věty (vlastně krátké odstavce), označené řadovými čísly od 1 až
do 38; za otiskem textu věty následuje český překlad; pak drob
nějším písmem uvedeny jsou vždy varianty z recensí ostatních spolu
s věcným nebo kritickým výkladem rozdílů těchto, jejich důležitosti
a jejich literatury. Tento materiál poznámkový má ovšem velikou pře
vahu nad edicí samou; v poznámkách drobnějších vytýkají se rozdíly
nové edice od edice Vostokovovy a zejména opravy Srezněvského.
Práce Pastrnkova má ještě jednu stať: Přehled kritických úvah
o slovanské legendě (str. 6 — 25). Zde autor většinou prostě referuje.
Stať informuje dobře, ale leckde přáli bychom si, aby autor vytkl určitěji
své vlastní stanovisko.
Co v práci neradi postrádáme, je kritická úvaha o otázce hlavní:
o poměru jednotlivých recensí slovanské legendy k sobě. Pastrnek se
nevyhnul otázce této zcela: v hojných kritických svých poznámkách
k textu rumjancevskému dotýká se jí znOvu a znovu; bylo však třeba,
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aby rozptýlené poznámky tyto shrnul a zpracoval jednotné, aby nám
podal zdůvodněný výsledek. To se nestalo, o tento úkol se Pastrnek
nepokusil. Kdyby to byl učinil, nepochybuji, že by dospěl k určitému
resultátu a to stejné překvapujícímu jako novému. Z poznámek autoro
vých vysvitá totiž dosti jasně, jaké mínění o vzájemném poměru jedno
tlivých textů autor má: je to mínění, že text rumjancevský je lepší a
původnější než text makarijský (mínění platné dosud obecně) a potom
mínění, že texty hlaholské představují recensi ještě starší a ještě původ
nější ; z nich je rozveden text rumjancevský a ještě více rozveden text
makarijský.
Pročetl jsem pilně texty a varianty Pastrnkem vydané a při tom
došel jsem k úsudku právě opáčnému; 1. text makarijský je celkem
lepší a původnímu patrně bližší než text rumjancevský, 2. hlaholské texty
jsou pouhé výtahy z původního širšího textu.
U tohoto druhého tvrzení možno prodleti zcela krátce. Texty hla
holské jsou texty z breviářů; že jsou kráceny z obšírnější legendy re
cense makarijské nebo rumjancevské, je patrno na první pohled. Prof.
Jagič vytkl to také hned, vydávaje text lublaňský (Leg. o sv. Vjačeslavé. 1902, separát, str. 6), vyložil dobře příčiny i modality toho zjevu.
Podrobné srovnání textů obojího druhu poskytlo by skoro v každé větě
argumenty pro tento soud. Prof. Pastrnek je však ochoten (tak zejm.
str. 53, věta 12, str. 78, věta 32, str. 82, v. 35, str. 83—84, datum smrti
Václavovy a i str. 41, věta 4, 5) důležitá a jinak zcela nezávadná plus
legendy cyrilské vykládati jako pozdější přídavky. Vskutku se má věc
právě naopak — podrobnosti, určitá data, individuální rysy neměly ceny
pro sestavovatele breviáře, který chtěl míti krátké lekce. Potom ovšem
musí býti methoda, jíž užívám textu hlaholského jako kontroly textu
cyrilského, poněkud jiná než je ta, kterou volil (ne však všude) prof.
Pastrnek.
Důležitější je druhé tvrzení, jehož bych si dovolil hájiti, neboť ono
ustálený již názor o legendě slovanské mění velmi podstatně, tvrzení,
že rukopis Makarijský a nikoliv Rumjancevský je bližší původnímu textu.
Všimněme si nejdřív vad rukopisu Mak.: má jednak vsuvku ruského
původu, srovnání Boleslava českého s ruským knížetem Svatoplukem,
jenž zavraždil bratry své, Borisa a Glěba (r. 1015); chrám sv. Víta
jmenuje chrámem sv. Emmerama; rukopisy zkazily pak jméno Emmerama v Avraama (Abrahama). To je to hlavní a — skoro vše; vsuvka
může octnouti se v textu nejlepším, změnu se sv. Vítem možná také
vysvětlit! bez nesnází (přepisovač legendy vyložil si asi nejasné místo
věty 20: Přišel den sv. Emmerama, k němuž Václav »blažennyi oběť
svoi tvorjaše — tak, že Václav zasvětil kostel sv. Emmeramu). Ostatek
jsou nedůležité maličkosti: na str. 71 oslovuje Boleslav Václava otče
i brate (má snad býti jen: brate), na str. 76 má Mak. chybně »rek’še«
místo »rozsěkše«, na str. 73 je pokaženo jméno Gněv’ka (místo Gněvisa),
na str. 72 nemá jména vraha Václavova >Tuža«, ale v tom je v shodě
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s dvěma hlaholskými výtahy, na str. 74 zná jméno ješté jednoho za
bitého: (Mstinu a) Ellinu, což prý je chyba písařská místo akkusativu
zájmena edin’, na str. 76 jmenuje kněze, jenž pochoval Václava, >Krasei«,
kdežto jiné rkp. mají »Krastéi«.
To je vše. Všimněme si nyní vad rukopisu Rumjancevskěho. Vadou
velmi hrubou je, že věta 15. v Rum. podává pravý opak pravdy a za
měňuje Václava s Boleslavem (v Mak. je to správně); těžko srozumitelný,
t. j. velmi porušeny je Rum. dále ve větě 28, 29, 32 (Mak. všude lepší).
Z jednotlivostí vytýkám: Rum. má všude již ruské Vorotislav, Mak.
dobře Vratislav, Rum. nezná jméno biskupa Notara (str. 43), má špatně:
i navyče razum’ dobré (Mak. dobře: razumu všemu v’ bor’zé, str. 47),
špatné: boľnyja raby (Mak. dobře: božija raby; str. 53 — 54); nemá
dobré: stran nyj§ priimaše (str. 55), má špatně »naučili« místo »naustili«,
špatně »vydati« místo »vygnati«, špatně citát z apoštola Pavla (vše na
str. 58), špatně >s* drugi svoimi« místo >se slugami svoimi« (str. 67).
Na str. 68 vynechává podmět »Židove«, na str. 69 má hůř »polovim’«
místo lepšího >ubiem’«, tamtéž porušené: »dobr* bě nam’ gospodin’ večer' *
(místo: včera; v Mak. však chybí zase: >bě nam«). Tamtéž a na str. 71
vynechává i (a vynechání předmětu je zde hojné), má nesrozumitelný
konec ve větě 26, má (str. 74) chybně: »v borzě« místo »k* Prazě«,
je horší na str. 75 než Mak. (»oniže p’si< atd.), je horší ve větě 33
(str. 78), kde porušuje smysl povážlivě, jakoby Boleslav byl pozval
kněze, aby pochoval sv. Václava (má býti jako v Mak.: Tu prizvaša ..
Na str. 80 nemá staršího: »ne raci«, na str. 82 chybí v něm důležité
»radi«.
Toto srovnání obou rukopisů stačí, jak za to mám, k úsudku, že
rukopis Rumjancevský je v textu mnohem více porušen než Makarijský.
Tím by ovšem nebylo zároveň prokázáno, že Makarijský text je bližší
textu původnímu, ale jedna opora tvrzení o větší původnosti textu
Rumjancevského padá tím přece. Druhá opora tvrzení tohoto tkví patrně
v té okolnosti, že text Rumjancevský je stručnější než Makarijský. Ne
třeba vykládati, že větší stručnost nemusí býti vždy důkazem většího
stáří: může tomu býti a vskutku často bývá i naopak — stručnost
jednoho textu může povstati krácením a vynecháváním z původního
obšírnějšího. Položíme-Ii si pak u Rumjancevské recense otázku: má
její stručnost ráz stručnosti textu staršího nebo stručnosti textu odvo
zeného, kráceného?, a zkoumáme-li text po této otázce, dojdeme, tuším,
závěru, že je to text krácený z textu obšírnějšího. Důkazem toho je
mi řada nesrozumitelných míst v textu tom, míst, jež jsou v Makarijském
zcela dobře stylisována a jejichž nesrozumitelnost v rukopisu Rumjancevském vznikla jen z úsečné stručnosti písaře, jenž jakoby nestačil
diktátoru, zejména ku konci souvětí a vynechával spojky, zájmena, před
měty nebo krátil citáty z písma (na př. str. 63).
Ve větě 22 (str. 67) má text Rum. poslední větu na př.: >1 ne
uvěřil tomu, na Boha vzložil(!)«. Mak.. »rozšiřuje«: >on však nedal
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víry slovu tomu a všechnu naději svou složil na Boha; a ten den celý
pili a veselili se u Boleslava«. Ve větě 24 (str, 68) má Rum. poslední
větu: >A vstav šel na jitřní«. Mak.: >A v tu chvílí vzav sandaly své,
obul se a líce si umyl a šel na jitřní.« Ve větě 26 (str. 71) Rum.:
(Václav porazil bratra a pravil:) »Tedy ti Bůh (!), bratře«. Mak: »Co
jsi to usmyslil, bratře?« Ve větě 27 (str. 71—72) Rum,: »Tuža při
skočiv udeřil do ruky«. Mak.: »A přiběh* jeden zrádců těch, sekl do
ruky (usěknuv1 ruku) blaženého knížete Václava«. Věta 28 (str. 73) je
dokladem nejvýmluvnějším:
Rum.
Zabili pak v tom hradě s ním
nějakého Mstinu, jiní však mužové
utekli rychle. Ty pak pobili (!), druzí
však rozběhli se po zemích, mlá
dence jeho pak pobili, boží sluhy
oloupili, vyhnali je z hradu. Ženy
jejich pak provdali za jiné muže.
A všechnu zlou žádost vykonali:
zabili knížete svého.

Mak.
Zabili pak v tom hradě s ním
Mstinu a Ellinu a na jiné muže šli
ku Praze, jedny zbili, a druzí se
rozběhli po zemích; a mládence
zbili pro něho; a boží sluhy a chudé
(? niščich’) oloupivše, vyhnali je ze
země a ženy jejich provdali; ti psi
bezbožní, zabivší pána svého.

Zde je, tuším, jasno, že text Mak. je původnější; Rum. je zcela
zmatený, až nesrozumitelný, a stručnost jeho vznikla zde, jak zřejmo,
krácením vypravování širšího. »Utekli rychle* (v orig.: v1 borzě) v Rum.
je nedorozuměním z pravého: k Praze. Podobně a ještě výmluvněji učí
nás o tom srovnání věty 32 (str. 78) a poč. věty 33:
Rum.
Obávavší pak se máti jeho smrti,
uprchla do Chorvát; neboť strašné
jest, aby jí od cizích rukou ne
utrpěla (!). Poslav pak, nezastihl jí
Boleslav. Zavolav pak (1, t. j. Bole
slav!) kněze Pavla . . . pochovali
ctné tělo etc.

Mak.
Obávavší se pak máti jeho smrti,
prchla do Chorvát, neb strašná jest
smrt od cizích rukou, a ona jí ne
chtěla přetrpěti. Boleslav pak, chtěje
ji zabiti, poslal za ní zlé rádce; oni
pak, šedše, nenalezli jí. Tu pak po
zvali popa Pavla, ... a pochovali
ctné tělo etc.

Mám za to, že tyto ukázky svědčí s dostatek, že mám v názoru
svém o poměru obou textů pravdu. Potom bude lze všimnouti si i některých
míst, jichž výklad působí obtíže v obou textech — budeme věděti za
jisté, že znění recense Makarijské zasluhuje pozornosti větší. Tak hned
záhadné místo ve větě 20 (str. 65), jež zní v Rum.: »Přišel pak den
sv. Emmerama, k němuž obětován (?, v orig.: k nemůže oběščan’« ;
hlahol.: »obětan*«, což Jagič vykládá »oběťn« — erat devotus) sv. Václav
veselil se v Bohu
je patrně v původnějším znění zachováno v Mak.:
»Přišel pak den sv. Emmerama, k němuž byl blažený slib svůj učinil
(k’ nemůže bě blažennyi oběť svoi tvorjaše — Pastrnek vytýká ne
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správnost: bé tvorjaše), i veselil se v Bohu.« Nesnáze poskytuje obojí
čtení, ale druhé, tuším, méně; toto je patrně v souvislosti s předchozím
vypravováním o úmyslu Václavově založit! kostel na jméno sv. Víta
(Emmerama). Na den sv. Emmerama, vykládám, měla býti nějaká slav
nost, týkající se kostela Václavem založeného, buď založení, buď dokonání.
V tomto případě bv mohl jiný vykladatel zastávati snad porušenost
rukop. Mak. i pro ten případ, že Mak. je původnější. Všimněme si však
věty 21 (str. 65.—66.). Mak má zde: Bylo pak posvěcení chrámu
tenkrát [t. j. v Boleslavi Staré] a velká mše v neděli, v níž se slavil
svátek sv. dobrodinců Kosmy a Damiána. Rum. má však: Bylo pak
svěcení chrámě ve všech hradech. Václav pak jezdil po hradech\ zajel
do Boleslavova hradu. V neděli pak byla mše atd. — V Rum. je, jak
patrno, něco zcela jiného a řekněme hned, něco nám nesrozumitelného.
Mak. text shoduje se se všemi jinými legendami, že bylo posvícení jen
v Boleslavi, že tam byl Václav pozván — Rum. mluví o svěceni ko
stelů ve všech hradech, o tom, že Václav hrady objížděl a tak dostal
se i do Boleslavi. Mám za to, abych příliš dlouho při tomto zajímavém
rozdílu textů neprodléval, že zde Rum. text je porušen, že ruský nějaký
obyčej přenáší na českou půdu.
Rozdíl zajímavý je i ve větě 38. Mak. praví: I pochovali jej
v chrámě sv. Emmerama, jejž byl sám vystavěj po pravé straně oltáře
dvanácti apoštolů. Rum.: I položili jej v chrámě sv. Víta, po pravé
straně oltáře 12 apoštolů, kdež byl sám řekl: Vystavím chrám tento.
Mak. je v shodě s ostatními legendami a srozumitelnější; přes to nechci
zde rozhodovat!, které čtení je lepší.
Konečně máme zajímavý rozdíl ve větě 6:

Mak.
A když bylo otci jeho Vratislavu
posaditi chlapce na svém stolci —
sám byl stár, očekával své smrti
— pozval Vratislav knížete (var.:
knížata), jenž byl tenkrát v jeho
zemi a biskupy a všechno ducho
venstvo chrámové. Dobrý pak a
blahověrný biskup Notár s celým
duchovenstvem, odzpívavše svátou
mši . . . pozdvih chlapce, postavil
na stupně před oltářem, a blaho
slavil ho řka. .

Rum.
I vzrostlo pachole, že mu bylo
ujmouti vlasu; i pozval Vratislav
kníže jakéhosi biskupa se vším
duchovenstvem; a když odzpívali
mši . . . vzav pachole, postavil je
na stupních před oltářem, a žehnal
je, takto řka . . . Ipostřikli knížata
jiná.

Zde je nejnápadnější rozdíl, že text Mak. neví nic o obřadu postřiženi. Zmínka textu Rumj. o postřižinách je potom vůbec jediná
zmínka o postřižinách u českých Slovanů, konaných nad to za assistence řezenského německého kléru. Již Biidinger vyslovil obavu, nebyl-li
ruskými přepisovači legendy z neporozumění zaměněn známý ruský
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obřad s českým. Mně, jemuž text Makarijský jeví se původnějším,
musí ovšem domněnka tato býti pozoruhodnou. Přiznávám zároveň
prof. Pastrnkovi, že má domněnka, že kníže Vratislavem pozvaný byl
Arnulf Bavorský (srv. Nejst. kr. česká, 39 a ČCH., 1903, 157), ne
stojí na pevných základech — ne však proto, že Rum. má: postřihli
knížata jiná, ale že Mak. má variant (na nějž z ruského vydání upo
zornil Pastrnck): Vratislav pozval knížata.1) Prozatím se jí však vzdáti
nemusím.
Nyní však to nejzajímavější — ve všech těch čtyřech případech,
které jsme právě vyložili a z nichž v jednom předpokládáme určitě po
kažení textu Rumjancevského ruskými vlivy, v jiném je máme za pravdě
podobné, ve všech těch případech shoduje se text rumjancevský věcně
s hlaholskými výtahy*) Tak naskytuje se nám problém nový a na mysl
dere otázka: není-li možno, že hlaholské výtahy jsou pořízeny již z po
rušeného textu cyrillského ř (Obecné mínění chce totiž tomu, že hlaholské
lekce v breviářích jsou přímé zbytky původní hlaholské legendy.) Jinými
slovy: nejsou-li texty hlaholské překládány z cyrillských dosti pozdě,
nebyl-li tu postup takový: Z hlaholské legendy cyrillská a z cyrillské
legendy hlaholské lekce z breviářů 15. st. ? Tuto otázku nemůže však
řešiti historik, nýbrž slovanský filolog. U Jagiče, Leg. o sv. Vjačeslavě
(str. 7.) jsou některé doklady, jež mohou býti uváděny proti možnosti,
kterou jsem naznačil, ale není jich tolik tuším, aby řešení v jiném smyslu
cele vylučovaly. Buď jak buď — bude třeba otázkou, již jsem položil,
jistě se zabývati. —
Všechny výklady tyto nejsou, jak se rozumí samo sebou, namířeny
proti práci Pastrnkově. Je to práce pěkná, za niž musíme býti autorovi
vděčni; jeho přehledné a praktické vydání textu Rumjancevského teprve
umožnilo srovnání obou recensí, o něž jsem se právě pokusil. Bránil-li
jsem v polemice s Kalouskem aspoň poměrné ceny recense Makarijské,
mohl jsem podrobným srovnáním obou textů dodělati se nyní zadostučmění, že jsem měl nejen pravdu, ale že textu Makarijskému náleží,
buď jak buď, přednost před RumjancevsKým. I v tom se kritický smysl
prof. Koláře, jehož edice staroslovanských legend ve Fontes I. jsou
poměrně nejlepšími edicemi v tomto svazku, patrně osvědčil. Nyní by
ovšem bylo třeba nového vydání textu Makarijského. Není vyloučeno,
že na Rusi je rukopisů více než tři dosud známé; vydání archaeografické komise pak, jak se zdá z Pastrnka, varianty příliš horlivě ne
uvádělo.
') Ve větě Mak.: »iže bě togda v’ svoej oblasti« klade i (jako prof.
Kalousek) Pastrnek za »svoej« sic!, jakoby to bylo špatně. Nejsem filolog, ale
myslím, že by pak musilo býti i špatně: »1 v’da ego baba svoja Ljudmila
učiti« (str. 47.) a (str. 63.): »Avšak Boleslavu vsel ďábel do srdce, by navedli
jej »na bratra svoego*. Tím bych zároveň opravil svůj výklad v ČČH., 1903,
str. 157. — *) Na několika místech (nedůležitých) je však shoda mezi textem
Mak. a výtahy hlaholskými a není mezi Rum. a těmito výtahy.
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Prof. Pastrnek ovšem přijímá výsledek mých studií o legendě
Kristiánově a také datum smrti Václavovy k r. 929. Na několika místech
(str. 63, 68, 77) upozorňuje na shody legendy Vostokovské s Kristi
ánem a to polemicky proti mně, jenž mám za vyloučené, že Kristián
užil slovanské legendy. I zde přiznávám prof. Pastrnkovi, že srovnání
se Židy (str. 68) může býti považováno za jakousi stopu příbuznosti;
nemohu však nijak souhlasiti se shodami naznačenými na str. 63 a 77.
Proti mým výkladům v Nejst. kronice české str. 39 není, tuším, možná
hájiti názoru, že Kristián z legendy slovanské čerpal. Toho Pastrnek
také netvrdí — že tu nepřímo, prostřednictvím jiných pramenů nějaká
souvislost býti může, připustil bych.
Vytkl bych konečně, že Pastrnek překládá staroslovanské >grad«
do češtiny slovem: »město«. Měst v Čechách do 13 st. nebylo.
Jos. Pekař.

Naselja srpskih zemalja. Rasprave i gradja. Uredio Dr. 3. Cvijič,
Kňiga I. (Srpski etnografski zborník. Kniga IV.) U Beogradu 1902,
str. CCXXXVII a 499. 8°. Cena 5 din. — K tomu: Atlas 4°, XXXII
tabulek, cena 150 din.
Dr. J. Cvijič, professor zeměpisu na vysoké škole v Bělehradě, začal
před několika lety, a sice hned, jak nastoupil tuto kathedru, vedle svých
prací fysikálně-geografických a geologických obraceti pilný zřetel na
anthropogeografický a ethnografický výzkum zemí balkánských, v první
řadě ovšem srbských. Uznal za potřebné, aby se napřed systematicky
prozkoumalo osídlení, pokud jest s fysikální geografií v jisté souvislosti, a
potom jiné další otázky anthropogeografické a ethncgrafické. Jako ředitel
zeměpisného semináře při Bělehradské vysoké škole hleděl tato studia
sorganisovati a především sbírati potřebný materiál vědecký. Sestavil a
vydal proto již r. 1896 stručný »Návod pro studium osad v Srbsku
a ostatních- zemích srbských«, a ten byl později ještě zvláště vytištěn
a rozšířen pro Srbsko, Bosnu a Hercegovinu, pro Staré Srbsko a Mace
donii pomocí jednak vlády srbské, jednak akademie srbské. K těmto
studiím hleděl si prof. Cvijič vychovati jednak spolupracovníky mezi svými
žáky ve svém semináři, jednak získati spolupracovníky mezi učitelstvem
a kněžstvem srbským. Všecka práce byla soustředěna v semináři Cvijičově, tu probírány zprávy posílané od přátel těchto studií, odtud roze
sílány různé poukazy a potřebná poučení přihlásivším se spolupracovníkůmochotníkům. Žáky pak vycvičil si Cvijič na hojných exkursích vědeckých,
s nimi hleděl všestranně objasňovati otázky, problémy anthropogeografické,
souvislost i závislost různých jevů geografických a ethnických. Mimo to
dále byly také probírány staré památky historické, listiny starosrbské,
staré cestopisy po balkánském poloostrově, statistické zprávy z doby
okkupace rakouské, jakož i statistické zprávy z novějších dob. Žáci konali
dále práce kartografické, označována historická topografie starosrbská
na zvláštní mapě, pokud to bylo možno podle zpráv listinných, zpracovány
č. č. H. ix.
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podrobné mapy jednotlivých osad, mapy illustrující původ obyvatelstva,
hypsometrické mapy označující, v jakých výškách se usadilo obyvatelstvo
atd. Pořízena značná sbírka fotografických snímků i jednotlivých typů
domu selského i hospodářských stavení, taktéž typů osad, vesnic.
V tNávodu« žádají se nejdříve přesné údaje o poloze osady, popis
poměrů klimatických, jak jsou položena pole, jak se nazývají, čím se
osévají, popis pastvísk, lesa, dobytka a jiné ; typ vesnice, rozbitý čili
sražený aneb smíšený, části vesnice, jména obyvatelů, kolik jest domů
ve vesnici a v jednotlivých částech jejích, byly aneb jsou-li tam zádruhy
a o kolika duších, dům a jeho poloha, dvůr, nádvoří, popis domu a jeho
* části a jich jména a j., pověsti o původu vesnice, zprávy nejstarších
osadníků o dějinách vesnice a osadnictva, o jednotlivých rodinách staro
usedlých i nově přistěhovalých, jich jména, je-li seřazení domů ve ves
nici ve spojení se stářím a původem obyvatelstva, údaje o oslavách
rodinného patrona u jednotlivých rodin; čím se liší obyvatelé od oby
vatelů sousedních vesnic. Starší i mladší osady v okolí, jsou-li poblíže
staré hrady aneb jich zříceniny, podhradí, tržiště pod nimi, staré hřbi
tovy a hroby, sledy starých cest, silnic, jich směr; zaměstnání obyva
telstva, zemědělství, dobytkářství, ovocnictví, rybolov, lomy, hornictví;
hospody a krámy, provozují-li sedláci zvláštní řemesla a živnosti, jdou-li
jinam po práci zemědělské, nádennické; jsou-li na kraji vesnice cikáni,
jakého jsou původu, kterým jazykem mluví, čím se zabývají a j.
Takové a jiné ještě otázky klade tento návod, zabíhaje takto do
velkých podrobností a čině možným, že z přesných a důkladných od
povědí možno utvořiti podrobný obraz o celé vesnici a jejím obyvatel
stvu, o jich přítomnosti a též minulosti. Jest to otazník vzorně pro
pracovaný, tak že by náležitě pozměněn mohl sloužiti za vhodný návod
pro podobná studia také u nás. Proto myslili jsme, že nebude zbytečná
bližší o něm zmínka.
První svazek tohoto díla obsahuje obšírné úvodní pojednání J. Cvijiče
* Antropogeograjické problémy balkánského poloostrova* (str. CCXXXVI)
a tři detailní studie tří Cvijičových žáků vypracované na základě jeho
programu.
Cvijičovo pojednání patří mezi nejskvělejší práce, které v tomto
oboru o zemích srbských máme Shrnuje výsledky dosavadních studií
i studií autorových, a stanoví zároveň program pro příští práce a studie.
Podává přehledný obraz o vývoji národnostních poměrů na Balkáně,
t. j. zvláště západní jeho polovice, o nynějších poměrech i vnitřních
poměrech Srbska a Srbstva, čímž značně ulehčuje poznání i porozumění
dnešních poměrů politických, a otvírá zároveň pohled do budoucna, jak
by se poměry za jistých okolností mohly vytvářeti po případě pro
samostatnou státní existenci srbskou — o národní existenci mluviti
není třeba, neboť není v dohledné době v nebezpečí.
Studie Cvijičova začíná statí částečně se vymýkající z programu
jejího. Jest to znamenité akademické historicko-politické essay Kulturní
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pásy balkánského poloostrova* (str. XXII —XXXVII), které také dříve
vyšlo zvláště v Bělehradské revui »Srpski kňiževni glasnik«. Spis, roze
znává čtyři hlavní kulturní pásy, a sice 1. byzantsko-aromunský (čili
byzantsko-cincarský), 2. patriarchální, 3. italský, 4. středoevropský;
k těmto pak připojuje ještě 5. turecké vlivy kulturní. Kulturní sféře
byzantsko-cincarské podlehly Thracie, Východní Rumelie, Makedonie,
Řecko s Epirem a nejjižnější kraje Albánska. Vliv kultury této rozšířil
se mimo to ještě hluboce do Srbska údolím Moravy, a pozoruje se
dále též na černomořském pobřeží Bulharska. Území její spadá celkem
s územím mediteranního klimatu — mimo západní přímoří Balkánského
poloostrova, a jest ostře ohraničeno na severu Šarem s Karadagem
a Balkánem. Hlavními nositeli této kultury jsou Řeci a Cincaři, podlehly
jí též ostatní národnosti obývající země a kraje tohoto území, nejméně jí
podlehli Turci a vůbec Mohamedáni bez ohledu na jazyk a národnost
následkem své víry a zvláštního života rodinného. Ale kultura tato neokkupovala naskrze tyto kraje, než vyskytují se namnoze značné i roz
sáhlé oasy života patriarchálního, oasy to dle národnosti zpravidla slo
vanské, a sice nejhojněji v západní Makedonii v krajinách hornatých,
méně již ve východní Makedonii. Makedonie poskytuje takto nejenom
národnostně a jazykově, než také kulturně velice pestrý obraz. Tato
kultura jest nejvíce rozšířena v zemích balkánských od dob dávných,
ale zvláště se rozšířila za doby panství tureckého, jednak působením
kněžstva řeckého, více ještě působením řeckých a cincarských kupců,
řemeslníků, formanů a hostinských. Byzantský kupecký duch panoval
celým balkánským poloostrovem mimo západní Srbsko a Starou Srbii,
přesahoval Dunaj i Sávu, až v Sremu, Banátě i Báčce do nedávna každý
kramář nazýval se Řekem. Pod vlivem řeckého kupce utvořila se většina
kupeckých čtvrtí (čaršija) též v severních zemích poloostrova, zvláštní
duch >čaršije<, způsob života i práce. Pod tímto vlivem byla města
v údolí Moravy, z měst se duch tento šířil mezi obyvatelstvo selské,
zvláště v krajích jižnějších. Do očí padají zvláště morální představy
tohoto kulturního pásu. Zvláště pojem povinnosti jest velmi slabé vy
vinut, hlavním motivem vedoucím jest touha po zisku a jím ospravedl
ňují se všecky prostředky. Do krajnosti takto vyvinutý egoism působil
destruktivně na hospodářský život, a nepochybně přispěl ke zničení
zádruhy zvláště v Makedonii.
Území patriarchálníhcL kulturního pásu tvoří Bosna a Hercegovina,
celá téměř Černá Hora, severní a střední Albánsko, jakožto i hornaté
kraje jižního Albánská (mimo úzký pruh přímořský), téměř celé Srbsko
se Starou Srbií a severní Bulharsko mimo přímoří východní. Není to
ale území kulturně homogenní, do severních jeho částí pronikla kultura
středoevropská, a tato se od doby osvobození šíří na úkor kultury
patriarchální; v Srbsku pak proražena byla namnoze kulturní sférou
byzantsko-cincarskou. Na území této patriarchální kultury žijí fysicky
nejsilnější a ethnograficky nejsvěžejší kmenové Balkánského poloostrova.
22*

/·

332

Literatura.

Jádro tohoto kulturního pásu tvoří částečné Černá Hora se sousedními
kraji hercegovskými, území sjenické a severní Albánsko. Tu se u Srbů
a Albánců udrželo vědomí kmenové, vědomí svazků rodových a kme
nových, organisace fisová, a krevní msta. To jsou kmenové nejplodnější
a nejexpansivnější, odkud vycházejí neustále nové proudy osazující sou
sední kraje. Kmenové tito, hlavně chov dobytka pěstující, vynikají ne
méně přednostmi duševními, obzvláště ctnosti rytířské jsou u nich silně
vyvinuty. Není většího rozdílu než mezi těmi kmeny a kmeny byzantsko
cincarské kultury, a spis, vytýká kontrast mezi Gegy severního Albánska
a Tosky Albánska jižního. Od tohoto jádra slábnou na všecky strany
zvláštnosti života patriarchálního. — Pro oba tyto kulturní pásy jest
charakteristický zvláštní způsob transportu pomocí karavan mezků neb
malých koníků, na jihu také někdy velbloudů, rozšířený po celém polo
ostrově, který ovšem nyní ustupuje vlivem železnice i též nových silnic,
ale nicméně dosud jest všeobecně rozšířen, také do Bělehradu ku př.
docházejí takové karavany ze středu země.
Třetí kulturní pás italský, zaujímá úzký přímořský pruh na západě
poloostrova, a vlastně pouze města jeho, jen místy pronikl hloub do země,
tak zvláště údolím Neretvy. Není ale jednakého rázu, severní dalmatská
část podlehla vlivu speciálně benátské kultury, kdežto jižní, albánská část
přijala typ kultury jihoitalské.
Mnohem menší území zaujala a menším vlivem dosud působila kul
tura středoevropská; zaujala totiž pouze a to částečně severní, posavské
a podunajské kraje srbské, mimo to též města, hlavně podél železnice.
Spis, vytýká s důrazem, jak ve většině měst srbských trvá silný zápas
mezi byzantsko-cincarskou a středoevropskou kulturou, a jak tento zápas
se projevuje hospodářsky ve změně morálních zájmů, zvláště na intelligenci srbské, která se vytvořila z rodin kupeckých aneb z okruhu
byzantsko-cincarské kultury. Neblahý pak vliv toho na veřejný, poli
tický život!
Tureckým kulturní pás jest obmezen na obyvatelstvo mohamedánské;
jen vyšší vrstvy jeho jsou pod silným vlivem kultury byzantsko-cincarské.
Ale tento kulturní pás měl vliv zvláště na hospodářský život, a to opět
na obyvatelstvo městské, selské obyvatelstvo křesťanské nikdež není silně
jim dotknuto.
Podle těchto různých kultur jsou u téhož národa namnoze po
změněny typ domu, typ vesnice i města, vnitřní život a obyčeje, také
kroj, a třeba proto vžiti je v úvahu při ethnografickém výzkumu národů
balkánských. Prof. Cvijič vytýká při otázce makedonské jakožto velice
důležitý kulturní moment, neboť Makedonie jest pod nejsilnějším vlivem
kultury byzantsko-cincarské a tím liší se od patriarchálního jádra jak
srbského tak bulharského národa.
Po tomto skvělém kulturně historickém náčrtku přistupuje prof.
Cvijič k vlastnímu předmětu této studie, vyšetřuje především příčiny,
za kterých vznikly osady v určitých polohách (str. XXXVIII sl.). Tyto
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příčiny jsou u vesnic hlavně, ba téměř výhradně čistě přírodní, u měst
a městysů také rozhodují hlavně přírodní podmínky, ale mimo to
rozhodovaly tu také jiné okolnosti. V západních krajích balkánského polo
ostrova převládají osady rozložené po horách obyčejné nižších neb střed
ních — zřídka vyšších aneb na jich svazích — dosahují někdy i výše
od 1400 do 1500 w, městečko Zabijak leží 1460 m vysoko, něco málo
výše ještě Čepelar v Rhodopech —, zřídka vyskytují se osady v hlubo
kých údolích a roklích mezi horami. Ve východních pak krajinách
poloostrova položeny jsou osady téměř výhradně v údolích, a vrchy tu
nejsou osazeny. Spis, dotýká se také otázky, jakým způsobem osídlili
slovanští kmenové kraje balkánské, poukazuje na to, že Turci nikterak
se nemíchali do vnitřního života podrobených národů, jak někteří kme
nové daleko od hlavních komunikací bydlící žili takřka samostatně, na
každý způsob volněji se vyvíjeli nežli v středověkém státu srbském;
myslí, že tehdy namnoze se posilnily aneb ožily hluboké ethnické in
stinkty a pocity, potlačené státním zřízením středověkým. Rozmnožily se
únosy, krevní msta, sesílila se zádruha, nastal návrat k prvobytným
útvarům hospodářským aneb aspoň k útvarům blízkým jim. Podle Cvijiče
jest doba turecká doba ethnografické rekreace, návratu k prvotní ethnografické svěžesti. I tak domnívá se, že by se nyní ještě při hlubším
prozkoumání daly shledati sledy prvotných hospodářských názorů i po
měrů. I dříve i později po osvobození mohly se při volném zaujímání
půdy jeviti ethnické črty, které v základu svém se neliší od oněch, podle
kterých srbský národ zabíral volnou zemi v dobách dávných. Nejvíce by
se v tom ohledě mohl badatel poučiti na území patriarchálního života,
v černohorských Brdech, v severní Albánii a sousedních krajích. —
Podobně naznačuje Cvijic, jak a za jakých podmínek zakládána města,
dotýká se důležitých cest komunikačních a obchodních i poukazuje na
převrat nastalý v době nové. Ethnický moment měl velice slabý vliv
na polohy osad balkánských. Ten může se konstatovat! pouze ve větším,
menším počtu měst a městýsů. Tyto jsou hojnější v krajích hustěji
Turky osídlených, kde jest mohamedánstvo rozšířeno a kde je větší
vliv byzantsko-cincarské kultury. Jest jich poměrně více v Makedonii,
Bulharsku, též v Bosně, než v Srbsku. — Potom určuje Cvijic různé typy
osad (str. LXII sl.). Pojem »sela«, vesnice jest různý nejenom na Bal
kánském poloostrově, než také v zemích srbských. Typů takových jest
několik, Cvijic rozeznává jich celkem pet (str. LXVII sl.), vyšetřuje pak
podmínky, které měly vliv na vytváření těchto typů (str. LXXX sl.).
Hlavní jsou dvě skupiny »razbijeni tip« a »zbijeni tip« a třeba vyšetřiti
příčiny, za kterých se vyvinuly. Spis, poukazuje na to, že rozloha těchto
dvou typů se shoduje namnoze s rozlohou prvotných obyvatelů Balkán
ského poloostrova, Illyrů a Thraků, ale nechce vykládat! vznik oněch
typů vlivem těchto národů. Příčiny jsou různé, jsou též ethnické, ale
silnější jest vliv poměrů přírodních, zeměpisných, klimatických a pak
též kulturních. Zvlášt se opět stanoví různé 'typy měst a městysů, jsou
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3 hlavní: dalmatskobenátský, albánský a řecko-mediteranský (str. LXXX VIII
sl.), konečně jest byzantsko-turecká skupina. Konstatuje se stejná dege
nerace městského obyvatelstva jako v ostatní Evropě, doplňování měst
ského obyvatelstva živly venkovskými, a následkem toho slavisace ně
kterých měst makedonských, kterýžto process se v novější době také
pozoruje v Soluně. — Když byl prof. Cvijič stanovil osady (vesnické
i městské), přistupuje konečně ke studiu domu (str. XC1X sl.), určuje
prvobytný jeho ráz, který se dosud místy zachoval, probírá rozmanité
změny domu dřevěného, kamenného atd., určuje vlivy kulturní na další
změny, ukazuje rozšířenost různých typů, popisuje též vnitřní zařízení
domu atd., pak stavení hospodářská, dále vsunuje exkurs o dobytkářství a pastýřství (str. CXXIX sl.). — Zvláštní pozornost věnována jest
nomenklatuře topografické (str. CXLI sl.), pokud podporuje studia
anthropogeografická; uvádí tak jména osad ukazující na obyvatelstvo
pořímštěné, určuje a seskupuje jména podle původu. — V poslední
kapitole pojednává se o původu obyvatelstva a migracích doby staré
i nové (str. CLIV). Tu podává se obraz velice pestrý a poutavý, neboř
není v celé Evropě kraje s tak hojnými novějšími pohyby obyvatelstva,
s tak velkými ethnografickými processy jak Balkánský poloostrov. V Srbsku
jmenovitě jsou ve většině osad mladí přistěhovalci, většina rodin, zvláště
v Starém Vlachu a v Šumadiji není starší nad 100—150 let. Hlavním
úkolem anthropogeografických studií jest tu určití původ obyvatelstva,
a spis, podává způsob, methody, jimiž tu možno a třeba postupovat!:
sbírati ústní tradice, kterých možno do jisté míry i užívati, mnozí venko
vané pamatují velmi dobře své předky, původ, ba i genealogie své rodiny,
jsou ovšem též tradice historické a místní, které mají pouze důležisost
jakožto materiál folkloristický. Spolehlivější jest ovšem studium anthropo
geografických a ethnografických zvláštností obyvatelstva, studium osad,
domů, vnitřního života zádruh, nomenklatury topografické, různých obyčejů
a zvyků, zvláště t. ř. slávy, t. j. oslavy domácího rodinného patrona,
studium kroje a studium dialektologické. Ale ovšem pouze do jisté míry,
neboť ethnografické zvláštnosti přistěhovalců dosti záhy hynou, mizí,
tak ku př. kroj mužský, noví osadníci přijímají brzy kroj nového svého
okolí, také dialekt se namnoze přizpůsobuje a j., hlavně podle té míry,
ve které se nalézají noví osadníci k obyvatelstvu usedlému. Bezpečnější
by byly výsledky studií somatologických zvláštností, ale tato studia jsou
v samých počátcích. Při assimilaci přistěhovalců s usedlým obyvatelstvem
třeba přihlížeti mimo poměr číselní a dobu osazení ještě na assimilační
sílu usedlého obyvatelstva, po případě na resistenční sílu přistěhovalců.
Cvijič ukazuje v tom ohledu na různé kraje Srbska, Šumadije ku př.
jest ethnograficky velmi pestré komposice, převládají v ní přistěhovalci
z krajů jihozápadních, ze Sjenice, z černohorských Brd, ale i ti se při
způsobili přírodním poměrům a ve mnohém jsou jinačí než v rodném
kraji. Jsou promíseni přistěhovalci z různých krajů, ale dávají přece typ
obyvatelstva a ostatní přistěhovalci se jim dosti brzy assimilují. Naopak
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ve východním Srbsku tento process assimilace postupuje mnohem po
maleji, dosud se ku př. poznávají v okolí Zaječara staří přistěhovalci
kosovští, více ještě ze Sjenice. — Líčí se dále různé způsoby jakož
i směry stěhování (str. CLXIV sh), předně migrace velké, hlavně od
doby invase turecké, jakož i v dobách pozdějších, za pokusů o osvo
bození Srbska, za prvního povstání i potom až do našich dnů. Vedle
těchto větších migrací jsou ještě malé, drobné, t. ř. seljakaňe následkem
příčin hlavně hospodářských z krajin hornatých brzy přelidněných do
úrodných nižin a rovin. Na pohyb obyvatelstva měly vliv dále ještě ne
pohody klimatické, nemoci, krevní msta, poměry hospodářské, místní
povstání. Velice zajímavé jsou processy splynutí různých národností,
postup národností jedněch na úkor druhých.
V tomto ohledu jest nejpozoruhodnější a pro srbský národ přímo
osudný postup albánského živlu proti srbskému. Po srbském prvním
stěhování zaujali Albánci Metochii, Podrim, Kosovo, stále zatlačovali
a potlačovali zbylý tam srbský živel, vnutili mu svůj kroj a namnoze
též jazyk, postoupili dále na východ až do Binačké Moravy, zaujali
Karadag skopský, a odtud v nejnovější době sestupují níže a blíží se
hranicím bulharským; též na jihu postupují na východ, zatlačujíce slo
vanské obyvatelstvo kraje tetovského a gostivarského, taktéž kičevského,
a jednotlivé avantgardy albánské postoupily ještě dále na východ. Pohled
na poslední mapu Makedonie od Kánčova podává velice názorný o tom
obraz. Jinak zachovali Slované Balkánského poloostrova celkem svoje
území, místy je rozšířili. Ethnografickou hranici mezi Srby a Bulhary
stanovití nepokládá Cvijié za možné nejenom v dobách dřívějších než
i nyní »nepozorovaně přechází jeden národ v druhý . . . tak že nelze
určitě říci, kde přestává srbský a počíná bulharský«. V národě srbskochrvatském projevil větší expansivní sílu živel pravoslavný, než kato
lický, ale spis, nechtěl by příčiny toho shledávat! ve víře. Konečně
probírá prof. Cvijic ve svém spise podrobněji původ obyvatelstva
v jednotlivých krajích, ukazuje hlavní proudy migrační a jich směr a
splývání různorodých kmenů. Nejzajímavější i největší byl přistěhovalecký proud z krajů jihozápadních, z Hercegoviny, Černé Hory, kraje
novopazarského, též z Bosny do Sumadije; jihozápadní proud migrační
osídlil rovněž jihozápadní kraje srbské, přistěhovalci jsou tu z největší
části rašského původu; v kraji valjevském a podrinském činí hlavní část
přistěhovalců Hercegovci. V údolí moravském jsou přistěhovalci nejvíce
ze Staré Srbie, z kraje skopského a z Makedonie a j. Do východního
Srbska pronikli hlavně osadníci z Kosova a prizrenského kraje. Mimo
to byl nepatrný proud přistěhovalecký z krajů bulharských, a do severo
východní části Srbska konečně proud rumunský z krajů severních. Spis,
dotýká se ještě ethnografického rázu kraje Novopazarského »průchod
ního a transitního«, jeho významu politického, pak Metochije a Kosova,
Černé Hory, Bosny a Hercegoviny, skopské Staré Srbie a Makedonie:
tu důkladněji líčí postup Albánců a poukazuje na stěhování slovan
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ského obyvatelstva z Makedonie na sever v dobé starší turecké, jakož
i v době novější.
Obšírně sice a přece opět velmi stručně podali jsme tu hlavní
otázky a problémy, které v pojednání svém prof, Cvijič jednak řeší
jednak předkládá, a jichž důkladný výzkum požaduje.
V prvním svazku této knihy nalézají se tři rozpravy žáků Cvijičových o různých krajích srbských, vypracované hlavně na základě jeho
návodu a pod vedením učitelovým.
První od Jovana Erdeljanoviče »Done Dragačevo. Antropogeografska proučavana* (str. 1 — 224) podává velice podrobný popis dol
ního Dragačeva, kraje v jihozápadním Srbsku, a studium o původu
i o životě jeho obyvatelstva. Částečně překročuje program daný v Ná
vodě Cvijicově, popisuje jmenovitě ethnografické zvláštnosti, zvláště kroj,
obyčeje, najmě též >slávu«. Všeobecnější význam má, že spis, poukazuje
na sledy pořímšténých potomků starých Illyrů (str. 70 sl., 110). Ve
speciální části této studie vypisuje se podrobně každá jednotlivá osada,
její poloha, půdy a lesy, typ vesnice, o jménu vesnice, starožitnosti
v jejím okolí se nalézající, vyšetřuje se původ osady a jejího obyvatel
stva, vypočítávají se starší a mladší rodiny v ní usazené. Rozprava tato
mohla by se s dobrým svědomím doporučovati jako vzor pro podobná
studia u nás.
Druhé pojednání od Petra
*Sredne Polimľe i Potarje
u Novopazarskom Sand&aku* (str. 225 — 356) vyšetřuje podrobně oby
vatelstvo kraje nad řekami Limem a Tarou v Novopazarsku. Spis, po
stupuje částečně jinak, podává nejdříve zeměpisný obraz toho kraje, líčí
klimatické poměry a půdu, historický vývoj osad a jich dnešní stav,
původ a pohyb obyvatelstva, dům a hospodářské poměry. Místo po
drobného popisu jednotlivých osad, který jsme našli v pojednání ErdeIjanovičově, podává Mrkoňic seznam jmen obyvatelů, jich osad, zazna
menává někdy též, odkud se přistěhovali, rovněž, kterého slaví domácího
patrona.
Třetí pojednání od Svetozara Tomiče líčí Drobnak (str. 357 — 497),
kmen sídlící na území patřícím nyní k Černé Hoře. Po zevrubném po
pise geografickém líčí se opět typ osad, domu, původ obyvatelstva,
vznik osady, a každá osada zvlášť se popisuje, úhrnem ještě pojednáno
o zaměstnání obyvatelstva, pastýřství a zemědělství.
Každému pojednání přidány jsou důkladné seznamy jmen místních
i rodinných. Sv. Tomič přidal zvláště seznam jmen rodinných atd. stejně
jako P. Mrkoňic.
Takovým způsobem spojil tedy Cvijič v první knize svého velko
lepého podniku popisy různých krajů srbských a různých kmenů srb
ských. Ke knize pořízen byl ještě zvláštní „atlas, kde mimo jiné spatřu
jeme nárysy jednotlivých krajů a osad, nalézáme označeny různorodé
osadnictvo, usedlé i později přistěhovalé, vyobrazení domu, jeho částí,
různých hospodářských stavení, chat a salaší a p.
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Končíme vřelým přáním, aby prof, Cvijič tento tak zdárné zapo
čatý podnik šťastně dovedl dále až ke konci. Bude to podnik, který
budeme ze vší duše závidéti Srbům.
7. Polívka.
Stan. Kutrzeba: Handel Krakowa w wiekach šrednich. (Rozpravy
krakovské Akademie.) V Krakově 1902. 196 str.
Podáno více, než zdálo by se podle nadpisu. Vylíčen obraz obchodu
krakovského v době největšího rozvoje, jeho vztahy k cizině i zápasy
s městy konkurujícími. Autor omezil se na dobu kvetoucího obchodu
transitního, počínající se v době, kdy dostalo se Krakovu privilegií měst
ských u prostřed 13. století a sahající do stol. 15.
V oddílu 1. podán obraz cest obchodních, vedoucích přes Krakov,
a vyložena důležitost jich stálosti a nezměnitelnosti, třeba často i nu
cené, pro cla státní i městská, z nichžto zvláštního významu nabylo
t. zv. právo skladu. Obchodní cesty přes Krakov jdou různými směry.
Na sever nejdůležitější cesta vedla do Toruné, odtud po Visle do
Gdanska a po moři do Flander a do Anglie; na jih šlo její pokračo
vání z Krakova přes Karpaty na Košice.
Druhý směr cest obchodních prochází Krakovem od západu na
východ, prostředkující spojení krajin na západ od Polska, zvláště
Slezska, částečně i Cech a jižního Německa s krajinami na březích
Moře Černého. Z drah tohoto směru převahu má dráha Vratislavská.
Cesty ku Praze a Vídni jsou skrovného jen významu. Časem vznikly
nové cesty, buď pro obejití cel neb pro jiné výhody, ale neudržely se.
Přirozených cest obchodních, jako splavných řek, málo použito, tak po
Visle plaveno jen dříví.
V 2. oddíle podán obraz obchodu zevnitřního provozovaného kupci
krakovskými od Flander až po Kaffu na pobřeží Moře Černého. Po
dráhách vedoucích skrz Krakov, převážejí kupci a to z počátku hlavně
kupci cizí zboží rovněž cizí. Jen jeho menší část zůstává v Polsku,
ostatní prochází do krajin jiných. Snahou Krakova jest, dostati do svých
rukou prostřednictví tohoto obchodu. K tomu používá práva skladu, na
něž dostal privilegie r. 1372, 1387 a 1483. Skladu pravidelně pod
léhal cizí kupec s cizím zbožím, ale byly též různé odchylky. — Kupci
krakovští docházejí později sami do Flander a Anglie, kam neexportují
produkty domácí, nýbrž cizí. Do Flander hlavním předmětem vývozu
jest měď. Celý běh obchodních poměrů pruskopolských, pokud jde
o vývoz, závisí na mědi, dovážené z Uher přes Polsko a Prusy do
Flander. Druhou větví transitního obchodu tvoří zboží východní, koření
a hedvábí, pro něž byla tržištěm Rus. Obchod s tímto zbožím mají
v rukou kupci pruští.
Záměnou z Flander a Anglie v hojné míře dováženo sukno a ze
severu přes Prusy do Krakova přiváženy ryby solené. V obchodu
s Flandry konkurují s Krakovem kupci pruští; jsou s nimi stálé spory
o právo volného vyvážení mědi z Uher přes Krakov. S Uhrami nava-
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zány zdárné styky obchodní již v 14. st. Z Polska dováží se do Uher
sukno a olovo, začež v záměnu odebírá se měď, vosk, víno, koně, do
bytek a obilí. Vývoz olova je výlučně v rukou kupců krakovských.
Železa nevyváženo tolik jako médi, v Bochni platí se jím za sůl. Obchodní
převaha při obchodu tomto jest na straně kupců polských. Vyvážejí do
Uher, nejen by předali obchodníkům, ale přímo interessentům.
Zvláště živý obchodní ruch panoval v obchodních stycích Krakova
se Slezskem. Přes Vratislav vedou cesty dále do Němec. Vratislavští
záhy brali podíl v obchodu s Ruskem, docházeli na trhy do Vladiměře
a do Lvova; tomu Krakovští hleděli zabránili. Na jich žádost ustanovil
král Kazimír pro cizí kupce nová. cla. R. 1354 dáno Krakovu privi
legium, že host, t. j. kupec cizí, nesmí v Polsku s hostem obchod uzavírati. Tím kupec krakovský stával se výhradně pánem trhu, nabýval
zboží z východu, by je vyměnil za slezské a naopak. Proti tomu ovšem
zdvihal se odpor, kupci vratislavští a pruští snaží dostati se na Rus
jinými cestami — přes Litvu. Brzy však z neznámých příčin nastávají
poměry normální.
Přes Slezsko jdou též cesty pojící Polsko se zeměmi českými
a rakouskými. O přímém obchodu s Prahou jsou jen slabé stopy; ne
pomohly mnoho ani smlouvy ujednané králi Ludvíkem a Karlem IV.
Kraje ty neměly si čeho vyměňovati. Přes Čechy šlo v st. 14. z části
zboží z Norimberka, z části však přes Vratislav.
Na východě jsou důležitá střediska obchodní Vladiměř a Lvov —
trhy různých dvou světů, východu a západu. Západ dodával své výrobky
průmyslové, sukno, výrobky vlněné a zboží kramářské, východ koření,
hedvábí surové i výrobky z něho. Lvnv je vedle Benátek hlavním
trhem na hedvábí v Evropě a mezi městy polskými zaujímá po Kra
kově prvé místo.
Z východu jdou 2 dráhy obchodní. Od Moře Černého z Kaffy
přicházejí kupci janovští. Ke konci stol. 14. otevřena nová cesta do
Multan, na Sučavu. K udržení obchodní převahy na těchto cestách uza
vřeli Lvovští ze své moci cesty na východ, a privilegiem krále Ludvíka
r. 1379 dosáhli toho, že každý kupec přicházející z východu nucen po
14 dnů vystavili zboží své ve Lvově a teprve pak dále mohl vézti.
Pro veškerá města i městečka tím cesta přes Lvov uzavřena, jen Kra
kovu to nevadilo, ježto zabezpečena mu s obejitím Lvova cesta přes
Podolí.
Mocně rozvinutý obchod zaražen náhle postupem Turků, jimiž
ohroženy obchodní kolonie na pobřeží Moře Černého. Opanováním
Multan Turky, klesá obchod Krakova na jihu. Od severu blížila se po
hroma z odkrytí nových cest do Indie Východní. Obchod Krakova tím
však přece nezaniká, našel si náhradu v obchodu vývozném, který v té
době počíná utěšeně zkvétati.
K vzrůstu Krakova přispěl nemálo též obchoď domácí, v hranicích
Polska. Při obchodu domácím velkou úlohu měla cla, nejen svou výší,
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nýbrž také uvolněním některého zboží neb kupců od nich. Cla nevybí
rají se jen na hranicích, nýbrž také uvnitř země v městech. Vedle cel
královských, jsou i soukromý patřící jednotlivým osobám světským neb
korporacím duchovním. Některé předměty jsou cel prosty docela, někdy
vyvážené, jindy dovážené. Panovníci osvobozovali od cel, začež ovšem
dali si hojně zaplatiti. Krakovu dostalo se osvobození privilegiem
r. 1288, Vladislavem Lokietkem roku 1306 rozšířeno na všechny
jeho země.
Jak při zahraničném tak i při domácím obchodu převládají sůl
a sukno. Od 13. st. dodávají Polsce hojné soli doly ve Věličce a Bochni.
Prodej soli není úplně volný, smí se prodávat! jen na určitých místech.
Celý obchod solný v rukou solařů věličských a bocheňských a kupců
krakovských. Hlavní trh na sůl v Krakově a rovněž na sukno. Kupci
z menších míst, kteří nemohli obstarati zboží své v městech cizích,
nuceni byli zásobovat! se v Krakově. V Krakově prodává se zboží buď
na náměstí neb v krámech. Jsou zvláštní krámy pro určité zboží, pro
železo, zboží koloniální, pro sukno známé >Sukiennice<. V krámech
mohli prodávat), jen kdož měli městské právo, kdož patřili do cechů.
V oddíle IV. vyložena zevrubně organisace obchodu vnitrního
i zahraničného, spolků a podnikatelstev obchodních. S cizími kupci
vcházeti ve spolky nebylo dovoleno. Organisaci mající na starosti ochranu
práv obchodních zastupuje v Krakově rada městská, stará se též o ži
votní potřeby města.
Ale kdo chrání práv Krakova v cizině? Při obchodu s Flandry
došel toho svazkem z hansou. Svazek ten ale velmi volný, ježto ne
slyšíme, ani že by Krakov přispíval na společné záležitosti Hansy.
Když přestává obchod s Flandry, přestává s ním i spojení Krakova
s hansou.
Pro cizí kupce v Krakově zvláštní předpisy, ty však neplatí
v jarmarcích, kdy každý volný prodej i nákup v malém i velkém.
Kontrolu nad zbožím trhovým provádí rada městská, má dozor nad
mírou a váhou zboží, z čehož plyne městu velký užitek. Od stol. 14.
ustanoveny jsou zvláštní cenníky zboží.
Práce podána na širokém základě, čehož třeba, by vynikl vlastní
obchod Krakova. Použito svědomitě pramenů současných všech míst,
s nimiž Krakov v spojení, jak vysvítá z hojných dokladů i zpracování
moderních.
Fr. Doucha.

Wilhelm Franknói, Papst Innocenz XL und Ungarns Befreiung
von der Türkenherrschaft. Aus dem Ungarischen übersetzt von Dr. Peter
Jekel. — Freiburg im Breisgau 1902. VII -j- 288 str. 8°.
Není to novinka — původní spis v madarském jazyku vyšel již
r. 1886. Spisovatel, jenž náleží k vědecky nejzasloužilejším duchovním
hodnostářům uherským, vydal dílo to na památku 2001etého jubilea
osvobození Budína od Turků (1686). Práce založena na diplomatických
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listinách a korrespondencích papežského archivu; jsou to hlavné úřední
zprávy a dopisy papežského nuncia při dvoře ve Vídni, kardinála Buonvisi,
jež Franknói téhož roku tiskem vydal.1) Francesco Buonvisi byl, pokud
se týče Rakouska, pravou rukou Innocencia XI. Papež tento již svým
mládím byl předurčen k svému budoucímu poslání; dlelť jako mladík
v Polsku a súčastnil se několika bitev proti Turkům. Teprve po svém
návratu do vlasti (pocházel z bankéřského rodu Odescalchi v Comu)
dal se na dráhu kněžskou. Hned po svém nastoupení na stolec papežský
(r. 1676) jal se Innocenc XI. se vší horlivostí prováděti svůj program
osvobození křesťanstva od Turků. Zdar svého snažení očekával od
uskutečnění tří podmínek: uzavření míru mezi Ludvíkem XIV. a Leo
poldem 1., narovnání císaře Leopolda se stavy uherskými a alliance
mocností od Turků nejvíce ohrožených, totiž Rakouska, Polska a re
publiky Benátské — Rusko tehdy ještě v počet bráno býti nemohlo.
První podmínka byla uskutečněna hlavně přičiněním Buonvisiho, jenž
neúnavně Leopoldovi radil, aby podmínky Ludvíkem XIV. nabízené
přijal a nespoléhal ani na spojence ani na bojovné své rádce, až posléze
císař přistoupil na mír v Nimwegách r. 1679. Avšak druhá věc se přese
všechno namáhání nunciovo nezdařila následkem neústupnosti konferenč
ních ministrů císařových, Hochera, Konigsegga, Lobkovice a j., kteří
hájíce theorii o ztrátě práva, k žádným ústupkům nespokojencům
uherským svoliti nechtěli, čímž však jen připravili půdu pro vystoupení
Tôkôliho. Za to snahy o allianci mezi Rakouskem a Polskem provázeny
byly plným úspěchem přes překážky kladené francouzskou diplomacií,
k čemuž nejvíce přispěla hmotná podpora půl millionu zlatých od papeže
Soběskému slíbená. Vítězství pod Kahlenberkem a osvobození Vídně bylo
prvý stkvělý úspěch politiky papežské. R. 1683, dalším přistoupení Benátek
k spolku rakousko-polskému, čímž utvořena »svátá liga«, jež výslovně
svým protektorem uznala papeže. Jest známo, že další události neod
povídaly zcela mnohoslibnému začátku, že vyskytly se potíže se strany
Francie, uherských povstalců, ba i Polska a dvora císařského — kde
nebylo vždy porozumění pro dobré snahy papežovy; avšak Innocenc XI.
nikdy neochaboval, s podivuhodnou trpělivostí nové a nové překážky
odstraňoval, žádných obětí nešetře. Za to dočkal se aspoň ještě pádu
Budína a velkých úspěchů tažení r. 1688—89, dobytí Bělehradu, osvo
bození Srbska, části Bosny a Valachie a zemřel v čas : nepříznivého
obratu r. 1690 již nezažil. — Smrtí Innocenciovou (12. srpna 1689)
kniha se končí. Líčení válečných událostí let 1683—1689, ač dosti po
drobné, nic nového nepřináší; za to zajímavě osvětluje spisovatel poměry
na vídeňském dvoře, zejména těžké postavení Buonvisiho. Těžkost tu
snadno lze pochopiti při známé nesamostatnosti Leopoldově, na kterou
Buonvisi tak často ve svých zprávách si naříká, a kterou přímo císaři
') Monumenta Vaticana Historiam Regni Hungariae Illustrantia. Series II.
Tomus II. Budapestini 1886.
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vyčítal, napomínaje jej slovy Tarifovými, >ne vim principatus rcsolveret,
cuncta ad senátům referendo«. U domácích rádců císařových potkával
se Buonvisi přes své očividné zásluhy velice často s nedůvěrou a záštím,
k čemuž ovšem snad také přispívala horkokrevná jeho povaha. Za takových
okolností není divu, že Buonvisi několikráte žádal za odvolání; v žádosti
své v dubnu 1689 přímo označuje své postavení co mučennictví.
Krátce před smrtí Innocenciovou konečně Buonvisi Vídeň opustil. —
Zajímavo jest též, jak značnými obnosy peněžními papež Rakousku na
válku s Turky přispěl; tak poslal r. 1683 dvorské komoře 400.000 zlatých,
r. 1684 175 000, a zároveň vyzval duchovenstvo k příspěvkům, jež vy
nesly 316.000 (almužna odpustková laiků, jíž papež dal vybírati, však
jen 16.000, hlavně ze Švýcar a Španělska), r. 1685 poslal zase 100.000
a povolil uložiti dávku klášterům v Rakousku, jež vynesla 1,600.000 zl.,
r. 1687 daroval 300.000, r. 1688 zase 150.000 zlatých, četné menší
příspěvky a pomoc v naturáliích, léčebných prostředcích atd. nepočítaje.
Mimovolně namane se nám otázka: jak uctilo Rakousko památku tohoto
svého velkého dobrodince? Malé sousoší ve chrámu sv. Štěpána ve
Vídní, znázorňující Innocencia XI. a Leopolda I. modlící se k P. Marii
jest jediným pomníkem, jenž dnes nám jest viditelným znamením velkých
zásluh jeho o říši a křesťanstvo. — Kniha Franknóiova je velmi cenný
příspěvek k dějinám onoho papeže, jehož zajímavá postava nám doposud
byla známa hlavně z obšírného sice, ale jednostranného spisu Michaudova
(Louis XIV. et Innocent XI., Paříž 1882), v němž působení jeho vylíčeno
jest ve světle nepříznivém, an Michaud čerpal hlavně jen ze zpráv fran
couzských vyslanců.1)
J. Ružička.

V. A. France v, Očerki po istorii češskago vozroždenija. Russkočešskija učenyja svjazi konca XVIIl i pervoj poloviny XIX. st. Var
šava 1902. II - 386 + LXXI -L VI.
V dějinách českého obrození důležitým a hybným činitelem byla
také idea slovanská. Již dávno před Kollárem vlastenci naši v duchu
přichylovali ,k velikému tam se dubisku, jenž vzdoruje zhoubným až
dosaváde časům*. Síla a moc Ruska stále vzrůstající posilovala jejich
naděje v lepší budoucnost. Tato složka v řadě jiných sil, jichž výsled
nicí bylo obrození národnosti a literatury české, není dosud jak náleží
oceněna a změřena. Když obrození naše přestalo býti ,velikým zázra
kem*, přirozené jeho příčiny byly hlavně hledány v osvětovém hnutí
západoevropském, ve filosofii a literatuře německé. Ze byly i vlivy slo
vanské, zejména ruské, vědělo se, ale nebylo to dosud obšírněji vylo
ženo. Příspěvek k osvětlení vlivů ruských přináší kniha ruského slavisty
Francova, známého svým delším pobytem v Praze a hojnými studiemi
z oboru české literatury. Francev pojal celou otázku šíře, neobmezuje
!) Dílo M. Immichena, Innocenz XI. (v Berlíně 1901) se týká poměrů
tohoto papeže k Francii.
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se jen na určení vlivů ruských na naše obrození, nýbrž podává obraz
rusko-českých učených styků vůbec.
V první hlavě spisovatel kreslí první momenty těchto styků na
konci XVIII. a na začátku XIX. st. Vyličuje, jak pobyt vojska ruského
v zemích českých, války Napoleonské a vzrůst politické moci Ruska
vzbudily v Čechách nejasné, ale velice populární ideje o velké úloze
slovanského Východu na příští osudy západních Slovanů. Reflex těchto
ideí, tužeb a nadějí stopovati možno v listech českých vlastencův a
v básnické literatuře naší, v níž se vyskytují četné básně a ódy nadšeně
. opěvující Rusko a cara Alexandra I. Následkem toho dostavila se při
rozeně snaha poznat i a studovati Rusko. Dobrovský svou cestou na Rus
a učenými pracemi, které u ruských učenců vzbudily mimořádnou po
zornost, položil k literárním stykům česko-ruským základní kámen. Po
jeho rukověti ruského jazyka vyrojily se hojné návody k naučení se
ruskému jazyku, dály se také pokusy opraviti orthografii českou podle
azbuky a p. Vše to Francev obšírně vykládá a hojnými citáty ob
jasňuje.
Po Dobrovském, Puchmajerovi, Jungmannovi a A, Markovi jako
zvláštní .rusolibci' prosluli Hanka a Čelakovský, jimž je věnována hlava
druhá. Český čtenář najde tu kromě věcí už známých podrobné a de
tailní zprávy o přijetí, ocenění a překládání ,znamenitých českých objevů1,
jak spisovatel rukopisy Královédvorský a Zelenohorský nazývá, od
tehdejších učenců ruských, zejména od Šišková a kroužku Rumjancova,
dále o Hankově vydání ,Slova o polku Igorevě‘, které na Rusi právem
neuspokojovalo. V kapitole o Čelakovském zajímají českého čtenáře
zvláště zprávy o ruských recensích ,Slovanských národních písní', .Ohlasu
písní ruských' a o osudech .Polabského slovníku', jejž Čelakovský na
Rus poslal.
Rozvoj slovanského hnutí v české nauce, literatuře i v společen
ském životě, stálý vzrůst a síla slovanských sympatií a ideálův u Čechův
obracely na sebe záhy pozornost nemnohých, ale horlivých přívrženců
slovanských studií na Rusi, v jichž čele stál A. S. Šiškov a P. J. Keppen.
I pojali plán povolati přední slavisty české na Rus, aby tam jako professoři neb bibliotékáři šířili a podporovali slovanské studie. Vybráni
byli Šafařík, Čelakovský a Hanka. Celá historie tohoto zajímavého vy
jednávání vylíčena je v hlavě, třetí, Francev užil mnohých detailů z ne
vydané dosud korespondence zúčastněných osob a vykreslil mnohem
zevrubnější obraz celého jednání než před tím Kočubinskij (Načalbnyje
gody russk. slavjanověd.J. Jsou tu i pěkné příspěvky k charakteristice
Šafaříka, Hanky i Čelakovského. K ješitnému Hankovi, jenž svým ruským
přátelům sypal prach do očí a obratně si nasazovaly masku velikého
odborníka v slavistice, utěšenou folii tvoří skromný Šafařík, jenž stále
uvažoval a přemítal, zdali jest schopen čestně a důstojně zastupovat!
důležitý úřad, který se mu na Rusi nabízel. Neobyčejnou domýšlivostí
překvapují některé výroky Hankovy v dopisech k Šiškovú, na př.:
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,Zdaří-Ii ve Vídni professura slovanské řeči a literatury, kterou tam
chtí zaříditi, budu se snaziti všemi silami, aby i v Praze taková kathedra se zavedla, kde by zvláště veliký prospěch přinesla'. Proč se
povolání českých učenců na Rus nezdařilo, není ani z podrobného líčení
Francevova zcela jasno; mělť nitky celého jednání v rukou Hanka, který
se najednou Speranskému vytasil s projektem zcela novým. Zdá se tedy,
že je diagnosa Čelakovského správna, jenž vinil Hanku, že celou věc
zkazil, obávaje se, že sláva jeho, až by ho na Rusi důkladněji poznali,
rozprchla by se jako dým. Důkazem, že Hanka neudal prý Čelakovského
u ruského vyslanectví pro známý článek v Praž. Novinách (1835 N. 92),
spisovatel končí tuto hlavu.
Když se stroskotal projekt povolati české slavisty na Rus, posláni
byli mladí Rusové, kteří měli převzíti kathedry slavistiky na universitách
ruských, do Prahy, která díky velikému geniu Dobrovského a neúmorné
píli Šafaříka slynula tehdy jako centrum slavistiky Ve čtvrté hlavě své
knihy Francev detailně vypravuje o pobytu Bodj^nského, Pogodina,
Kastorského, Ivaniševa, Srezněvského, Prejsa, Dubrovského, Grigoroviče
a j. v Praze a podává obraz jejich styků s učenci českými. Postava
Šafaříkova vystupuje tu v popředí, zejména jeho veliké dílo ,Slovanské
Starožitnosti*, které byly na Rusi horlivě překládány a komentovány.
Jsou tu i zajímavé posudky ruské, příznivé i nepříznivé, díla Šafaříkova
uvedeny.
Ruští učenci vrátili se ze svých cest domů a zaujali slovanské sto
lice na universitách: Bodjanskij v Moskvě, Srezněvskij v Charkově,
Grigorovič v Kázáni atd. Působení jejich a styky s učenci nražskými
vylíčeny jsou v hlavě páté*. Jest tu i neutěšená kapitola, jak Hanka svou
bibliotéku prodával, a zevrubná zpráva o Hankově vydání Remešského
evangelia, jak to byl Francev již v Žur. Minist. Nar. Prosv. 1900 č. 330
a 1901 č. 335 vylíčil.
V příloze spisovatel otiskuje hojnou korespondenci dosud nevydanou,
týkající se osob a věcí, o nichž se v knize jeho pojednává. Jsou tu
jmenovitě listy Čelakovského, Hanky, Šafaříka, Purkyně a Erbena, listy
poslané Dobrovskému, Jungmannovi, Čelakovskému, Purkyňovi, Havlíč
kovi, korespondence ruské Akademie o vydání ruského překladu Šafa
říkových ,Starožitností*, posudky děl J. Kollára atd.
Kniha Francevova jest vůbec vzácnou snůškou rozptýleného, z části
ještě v archivech a bibliotékách uloženého materiálu, kterým se objas
ňují literární styky česko-ruské, jichž vnější historie nakreslena sytě a
plně. Z každého téměř řádku je patrno, že knihu psal nejen odborník
ovládající úplně látku a důkladný znalec české literatury, nýbrž i nad
šený přívrženec slovanské vzájemnosti, jenž má plné porozumění a po
chopení pro kulturní snahy našeho národa. Sympaticky líčí a charakterisuje zejména přední zástupce vědy slovanské v Čechách, Dobrovského,
Hanku, Čelakovského, Šafaříka a jejich učené práce.
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U Hanky však sympatie spisovatelovy přesahují i krajní meze.
Francev dívá se naň ještě stále důvěřivýma očima ruských obdivovatelů
Šišková, Keppena, Bodjanského a j. Celá česká protirukopisná literatura,
obviňující Hanku z četných falsifikátův a dokazující mu vyložené pa
dělky, jako by proň neexistovala! Že Francev dosud neochvějně věří
v pravost podvržených rukopisů staročeských, to je věcí jeho vědeckého
přesvědčení, a bylo by zbytečné mu to vytýkati. Ale když pojednával
o Hankově napodobování ruských národních písní, o jeho zimniční snaze
rozšířiti na Rusi známost svých ,objevů4, neměl pomíjeti mlčením důle
žitou otázku rukopisnou, jejímž centrem je právě Hanka. Souvisíť to
těsně s vědeckým úkolem, který si předsevzal, neboť v podvržených
rukopisech spatřuji se zřetelné vlivy ruské, ,Slova o polku Igorevě1,
Karamzinovy historie, ruských národních písní. Hanka imponoval vůbec
na Rusi nejvíce jako šťastný nálezce ,znamenitých stč. objevů1. Spiso
vatel mohl zcela objektivně o celé otázce referovati, mohl tak klidně
reagovati na výklady českých badatelův a vyložiti své stanovisko, jako
to v jiných případech učinil, ale naprosté ignorovat! tuto otázku neměl.
Kdo o rukopisech a Hankovi pojednává, historii našeho obrození objas
ňuje, ten se důležité otázce této vyhýbati nesmí, nechce-li býti jedno
stranným. Jako odborník v ruské literatuře, jako důkladný znalec ruské
národní poesie a zároveň jako badatel v rukopisném sporu neinteressovaný mohl pronésti o celé otázce zajímavé mínění.
K nepěkné historii, jak Hanka prodával staré knihy české na Rus,
možno uvésti zajímavé doklady také z korespondence Erbenovy, z níž
jest zřetelno, jak se pohlíželo v Čechách na toto nedůstojné kramaření
Hankovo.
Při vší důkladnosti, s jakou Francev obraz styků rusko-českých
rýsoval, lze v detailech leccos doplniti a opraviti. K básním na ruské
vojsko a cara Alexandra I. řadí se na př. drama Štěpánkovo ,Vlastenci,
aneb Zpráva o vítězství1, v němž pěkně zobrazeny sympatie, jichž tehdy
Rusové v Čechách požívali. Neoceněn zůstal vliv článku Dobrovského
,Srovnání ruské a české řeči1, který povzbudil mladší generaci buditelskou přejímati slova ruská do českého jazyka spisovného. Že by prí
zvučná prosodie Dobrovského souvisela s učením Treďjakovského a
Lomonosova o tonickém veršování ruském, není pravdě podobno. Dobrov
ský měl názory své o přízvuku a prosodii české v podstatě ustáleny
před svou cestou na Rus (srv. Král, Listy fil. 1893. 192). Čelakovský
nepřišel r. 1818 poprvé do Prahy, neukončil studií filosofických v Linci,
nemohl psáti 1. července r. 1823, že dostal z censury poslední svazek
národních písní ruských. Francev má také za pravdu, co Čelakovský
psal Kamarýtovi o básni ,Rusové na Dunaji1, vydávaje ji za ruskou
píseň, kterou r. 1828 ruské vojsko na Dunaji zpívalo. Kdyby to byl
skutečně holý překlad ruské písně, jak Čelakovský ve svém listě píše,
nebo přepracovaná píseň ruská, jak to Francev modifikuje, Čelakovský
nebyl by ji zajisté pojal ve svůj Ohlas a vydal ji za svou vlastní práci.
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Jest známo, že Čelakovský rád mystifikoval Kamaryta i jiné, posílaje
jim na ukázku své básně, a prohlásil také ,Velikou panichidu* za ruskou
píseň, ,která z plného srdce ruského pojiti musila a tam se zpívá1
(Čelak. Sebr. L. 497). Vskutku však jsou .Rusové na Dunaji* a ,Ve
liká panichida' stejně originální plody Čelakovského jako ostatní písně
Ohlasu.
Francev kresle obraz literárních styků rusko-českých, podává také
cenný příspěve k khistorii českého obrození. Škoda jen, že přestal pouze
na vylíčení zevnější historie těchto stykův a nezaložil svou studii hlou
běji. Obrazu jeho schází širší base, podrobnější vylíčení stavu národ
nosti české v XVIII. st, vysvětlení vnějších i vnitřních podmínek, jež
obrození české podporovaly, reliéfnější kresba celého prostředí, jehož
složkou byla vzájemnost českoruská. Začíti bylo ne od nahodilých zjevů,
jako byl pobyt ruského vojska v zemích českých, nýbrž od studií sla
vistických, které byly základem myšlenky slovanské v Čechách a vedly
přirozeně k literárním a vědeckým stykům rusko-českým. Podrobnější
vylíčení vzniku a rozvoje studií slavistických v Čechách bylo by po
skytlo spisovateli nejpevnější bod, o nějž lze opříti celý obraz literár
ních styků českoruských a jednotlivé projevy jejich shrnouti ve vnitřní
souvislost.
3. Máchal.
♦

♦

*

Věstník České Akademie, roč, XI. (1902), č. 7 —9. — Zubatý
,
Grundriss der Indo-Arischen Philologie u. Alterthumskunde (soustavný a z
samostatný referát, a někdy více než referát, o Bůhlerově-Kielhornově »Grundrissu<). — Flajihans F., K literární činnosti M. Jana Husi (1. zpráva o jednom
zlomku Husova Výkladu z rkpu kapitulního a otištění kap. 30 a zač. kap. 31.
Výkladu, doplňkem k Erbenovi I. 59, 2. otištění recense latinské podle
rkpu kapitulního a české podle rkpu musejního Husova kázání Contra corizantes).

Věstník České společnosti náuk, 1902. — Zachar O., Alchymista
Bavor Rodovský z Hustiřan a jeho rukopis nyní Leydenský (zpráva o dosud
neznámé knize Rodovského >o dokonalém umění chymickém« z roku 1585
a rozbor i otištění dvou traktátů z tohoto díla). — Máchal
O dvou
českých komediích biblických z XVI. st. (ze sborníku Stolovského v Museu;
první jest Pavla Kyrmezera Komedie o vdově z r. 1583; je volně vzdělaná
podle stejnojmenné německé hry Culmanovy, ale v značné míře samostatná
a zejména líčením společenských poměrů současných zajímavá; druhá —
Komedie o Šalamounovi od neznámého autora z r. 1581 a 1604 — jest roz
vedený překlad latinské hry Sapientia Salomonis od Sixta Bircka). —
Šafránek J., O Josefínském popise škol v království Českém (z rkpu místodržitelského archivu; pochází z let 1790—1792 a je sestaven podle 16 krajů;
autor seznamuje s formou a obsahem popisu a uvádí některé příklady ja
kožto příspěvky k užívání češtiny v josefínské škole, k poznání učební methody
Č. č. H. ix.
23
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tabellární, hmotných poměru učitelů, návštěvy školní a j.) — Krczmář A..
Über die Bestimmung des Umfangs und der Detaile der babylonischen und
assyrischen Geschichte. — Flajšhans F., Μ. Jana Husi traktát o otmrti
(otištěn podle rkpu kapitulního a připojeny varianty z rkpu olomouckého). —
Dengel
Ph^ Ein Bericht des Nuntius Josef Garampi über Böhmen im
Jahre 1776 (byla sepsána po selských bouřích a dotýká se hlavně českých
poměrů hospodářských a náboženských, zvláště v Praze). — Zahradník
Über neuere Bibliographie der Inkunabeln, besonders der böhmischen (ostrá
kritika bibliografických prací Schubertových; autor ukazuje, že Schubertovo
dílo >Die Wiegendrucke in Olmütz« není než místy velmi neobratné opsání
Smékalova katalogu olomouckých prvotisků s připojením čísel z Haina a
Coppingera a že v druhé bibliografické práci své o českých prvotiscích
(Centralblatt f. Bibliothekwesen, XVI, 1899) Schubert přehlédl 12 českých
inkunabulí, jichž jest dle dra Z. celkem 38) — Grass H.t Václava Březana
regesta daných městu Českému Krumlovu za panství rožmberského. — Salaba J., O nekrologu Třeboňského kláštera a Chronicon Rosense (Nekrolog
složen byl mezi r. 1367—1384 nejspíše od mnicha Beneše; pro svou málo
mluvnost a nedostatek jmen a rokuv histor. cena jeho nevalná. Chronicon
Rosense má 2 texty, z nichž první byl předlohou druhého a ponenáhlu, po
čínaje od 2. pol. 14. stol., vznikal, jsa sestavován od mnichů třeboňských,
zvláště onoho Beneše, na základě záznamů roudnických, zápisů vyšebrodských a současných událostí, a brzo po roku 1420 znovu opsán a sloučen.
Druhý text, vlastní Chr. R., vznikal již v 1. pol. 15. stol, a jest vlastně jen
prodloužením a redakcí textu prvního i jiných starších předloh, blízkých
Roudnici. Jakýs podíl na formálním jeho sestavování měl Oldřich Kříž
z Telče. Histor. cena Chr. R. je nepatrná. Text její autor otiskuje z rkpu
universitního). — Nováček V
Paralipomena de vitis episcoporum Olomucensium ab a d. 1482 usque ad a. 1571 (z rkpu vatikánského; životo
pisy ty, jichž spisovatelem byl podle dra N. Martin Gerstmann, kancléř
biskupa Prusinovského a pozdější biskup Vratislavský, vztahují se hlavně
k Prusinovskému [cf. článek dra B. Navrátila v Č. Č. H. V.]; připojeny čtyři
istiny z roku 1571, týkající se sporu Prusinovského s měšťany Olomuckými
o pochovávání nekatolíků při chrámech katolických)
Zeitschrift des deutschen Vereines für die Geschichte Mährens und
Schlesiens. VI. Jahrg. (1902) s 2. dodatkem ke katalogu spolkové knihovny.
— A. Rz&hak, Neue prähistorische Funde aus Mähren. — K. Wotke, Zwei
Mildereliquien. Týká se Moravana Milde, někdy biskupa Litoměřického. —
Hans Schulz, Zierotin-Funde. 4 listy Žerotínovy zemsk. hejtmanu slezskému
Stittenovi z r. 1613, otištěné ze státního archivu berlínského. — Hans Welzl,
Brünn im 15. Jahrhundert. Data místopisná a statistická z brněnského
městsk. archivu. — Ol. Sloklaska, Die Testamente der Brünner Bürger. Autor
snaží se tu z testamentů z let 1412—1783 zachovaných osvětliti současné
poměry brněnského měšťanstva. Českých zápisů jen asi 2 proč. (64), a to
hlavně z let 1540—1620; latinských ještě méně (jen 52 z 3448), výhradně
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z 15. a počátkem 16. století. Na konci otištěny na ukázku dva testa
menty, latinský a německý.
Jul. Leisching, Die bürgerliche ArtillerieCompagnie von Brünn. — Alf. Žák. Die Beziehungen der niederösterrei
chischen Prämonstratenserstifte Geras und Pernegg zu Mähren. Obšírné vy
líčení majetkových poměru klášterních na Moravě. Odtud nastalo vnikání
slovanského živlu mezi mnichy; toho se však spisovatel jen krátce dotekl. —
Jul. Wallner, Geschichte des Convictes in Olmütz (1566—1782). Přítomný
ročník obsahuje však jen osudy konviktu do r. 1724. Líčení další až do roku
1782, kdy konvikt trvale splynul s vídeňským Teresianem, a slíbené přílohy
zůstaveny na příště — R. Tramfier. Der mährische Karst in der Geschichte.
Zmínky o moravském Krasu (zejména jeho jeskyních) počínají se v literatuře
teprve dobou Rudolfa II.; zde jsou sledovány až do konce 18. století. Uve
dených spisovatelů není mnoho a kromě dvou jsou úplně bezvýznamní; proto
nemá ceny upozornění, že byli všichni Němci — Ant. Breitenbach. Über die
Quellen und die Glaubwürdigkeit des »Granum catalogi praesulum Moraviae«.
Viz referát v prvním čísle ČČH. IX. — K. Knaflitsch. Einiges über die schau
spielernde Thätigkeit der Troppauer Ordensleute. Počátek práce, jež chce na
základě místních památek opavských podati kulturně historický nástin diva
delní činnosti Jesuitův a Minoritů v Opavě. — Z miscellí uvádíme: Μ. Sim·
bock. Der Codex Gelnhausen und seine Miniaturen (s 3 vyobrazeními) —
Ad. Raab. Die Erwähnungen Brünns im »Chronicon Aulae Regiae«. Z nich
se dovozuje, že Brno již tehdy stojí v popředí Moravy. — Hans Welzl. Zur
Geschichte der mährischen Theaterzensur. III. — Zmínky zasluhuje ještě
Bretholzův posudek knihy Alfr. Fischela »Das österreichische Sprachenrecht«,
Dále ohlašuje se nový časopis »Oberschlesien«, jenž bude dbáti též článků
historických. Vydavatelem jest dr. Zivier. archivář ve Vratislavi.

Zeitschrift des Vereins für Geschichte und Alterthum Schlesiens.
Sv. 37. (1903.) Důležitější pro nás články jsou: A. Kern. Die Reform des
Steuerwesens in Schlesien (1666 — 71) (první pokus ve Slezsku nahraditi starou
daň odhadní soustavou daní nepřímých). — Feist. Sylvius Friedrich, Herzog
von Oels (1672—1697). — C. Grünhagen. Oberschlesiens Sonderstellung in
der Geschichte. (Přehledný článek, původně přednáška, ukazuje, čím se dělilo
horní Slezsko od ostatního a jak několikráte se schylovalo k tomu, že se
horní Slezsko od ostatního úplně odloučí; tak při jednání s Pruskem r. 1742
bezmála by bylo celé zůstalo Rakousku.) — Bauch. Beiträge zur Litteraturgeschickte des schlesischen Humanismus V. (pojednává o dvou slezských huma
nistech v 16. stol.: Bernh. Feyge a Mik. Winmannovi) — H. Schubert. Ge
lehrte Bildung in Schweidnitz im iS. u. ló. Jahrh. (líčí hlavně děje lat. škob
jež byly ve Svídnici v 1. 1561—1635; v příloze seznam universitních poslu
chačů ze Svídnice na cizích universitách v té době). — L. Burgemeister.
Das ehemalige Jakobskloster auf der Sandinsel zu Breslau. — W. Schulte,
Die angebliche Stiftungsurkunde für das St. Vincenzkloster auf dem Elbing. —
B. Krusch. Krämer Martinus Kotbus. der Chronist von Bolkenhain (zjišťuje
z poplatkových register m. Bolkenhainu, že slezský kronikář XV. stol. Martin
23*
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z Bolkenhainu jest tamní zámožný měšťan Martin Kotbus č. Kromer). —
Friedensburg^ Eine numismatisch-historische Fabel (týká se původu slezských
denárů s obrazem sv. Jana Křtitele). — Z kratších článků zasluhuje zmínku
ChrzuszcZf Bergbau und Eisengewinnung in der Toster Herrschaft wáhrend
des ló. Jahrh.

Českoslovanské Letopisy Musejní. Roč. I. (1902). Číslo 1.—6. Časopis
tento povstal na místo zaniklého Čermákova »Věstníku českoslov. museí«
a pod obratnou redakcí Václava Jeníčka všímá si mnohem bedlivěji ruchu
musejního v Čechách a na Moravě, než jeho předchůdce. Většina místa také
věnována zprávám o činnosti musejí. Vedle toho tu a tam se objevují články
významu širšího; tak v ročníku I. článek F. Jenička »České archivy« (str. 50),
pojednávající všeobecné o zařízení archivů městských, a k témuž oboru se
nesoucí článek J. Peřinky »Slovo o organisaci městských archivů« (str. 116).
Dále sem patří články L. Červinky »Pěstování praehistorické archaeologie na
Moravě« (str. 53, 73, 104, pěkný historický přehled) a B. Skrbka »Jak pořá
dat! sbírky numismatické« (str. 144), F. J. Čečetky »Adamité (kus kulturní
historie z XVIII. stol.)« (str. 149). Programový článek »O některých úkolech
museí východočeských« podal K. Adámek (str. 140). Národopisně-historický
význam má výborný článek Fr. Dobiáše »Ze života moravských Kopaničárů«
(str. 83). Větší biografická stať věnována je L. Domečkou archiváři jindřicho
hradeckému Fr. Tischerovi (str. 101).
Sborník museálnej slovenskej společnosti 1902. Ľud. A. Reusst Miestne
báje a zkazky. Pokračovanie. (S všeobecnou úvahou. Historická je místní
pamět o poustevníku Zvorádovi na Skalce u Trenčína, kde vznikl na po*
čátku XIII. st. benediktinský klášter.) — Julius Bottol 7 gemerského Hrona.
Náčrtok miestopisný. — Alexander Karodss, Príspevky k miestopisu Slo
venska. (Abecední seznam maďarských a slovenských názvů nynějších osad
s udáním příslušnosti k jednotlivým okresům) — J. Petrikovich, Sto rokov
z dejov uherského umelectva 1800—1900. (Je to název knihy, kterou vydal
pomocí ministerstva vyučování maďarský kulturní historik Tomáš Szana.
Kniha je bohatě ozdobena 235 obrazy v textu a 30 přílohami a jedná
o uherském malířství a sochařství v jmenované době. Petrikovich podává
obsah.) — K, A, Aledvecky, Kelšice, Mankovce a Ziatnô. Miestopisné črty. —
Kronika baňsko-Štiavnická. (Jsou to dle roků sestavené výpisky z knih
o krajině šťávnické, jež si učinil Ignác Opluštil, pamětník let 1786—1861.
Zajímavější jsou vlastní záznamy Opluštilovy, otištěné v tomto ročníku do
r. 1848.) — Andrej Kmeti Ďalšie výskumy z obvodu Sitna. (Zprávy o histo
rických a četnějších archeologických památkách jmenované krajiny. Nalezeny
byly hlavně popelnice.) — J. Petrikovich^ Katalog numismatickej sbierky mus.
slov. spol. (Třetí doplněk.)
Časopis museálnej slovenskej spoločnosti 1902. Emil Kolenyii Mená
slovenských rodin, ktoré nachodia sa od r. 1829 v hajdušických matrikách.
J. B.' Lovinobaňa (kdysi banské městečko v horním Novohradskú). — Staré
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maľovky (Krátká zpráva o nálezu nástěnných obrazů v Porubském kostele
v Nitranské stolici, prý ze XIV. století).
Slovenské Pohľady. R. XXII. 1902. Fr. K Sasíněk: Slováci. Na pa

miatku svojho 50-ročného spisovateľstva (Článek jubilejní obsahem — autochthonie Slováku v horních Uhrách — i známou methodou). Týž: Dejepisné
záhady I. Byhorský Velehrad (Bellarad u Anonyma krále Bely = Velehrad
“ Velký Varadin). II. Svatý Benedik nad Hronom (Královská listina z r. 1075,
kterou se stvrzují rozsáhlé statky jmenovaného latinského kláštera, je padělek,
a klášter byl asi založen později). III. Turci a Maďari (Arpádovi Turci u cis.
Konstantina nejsou Maďaři). IV. Jakými národami boli Turci Arpádovi? (Ne
Maďaři, nýbrž Chazaři a neslovanští Bulhaři.) Týž: Děvín a Velehrad. (Proti
Červinkovi Sasinek dokazuje, že sporný Velehrad nelze klásti na místo Stolič
ného Bělehradu ani na Slovensko, nýbrž na území vlastní Moravy). Á. B—y:
Báňská Bystrica a jej okolie. (S historickými poznámkami). Julius Botto:}^
Zápoľa (Dějepisný nákres tahy jednoduchými a v celku ne novými. Přihlíží
se, rnísty polemicky, k některým spisům maďarským. Autor všímá si také
národnostních a sociálních poměru; byl tu zápas Němců s Maďary, ale hlavně
hospodářský. Na Slovensku ani husitství ani protestantismus neměly takového
významu jako v Čechách). Týž: Utiešenič a posledný Zápoľovec Ján Žigmund
(Nákres podrobnější a všestrannější; záhadná politika Utěšinovičova se od
suzuje [proti stanovisku maď. spisů]), Týž·. Štefan Bocskay a jeho anjeli (Po
dobně pracovaný přehled uherských dějin za Rudolfa II. Obsahem jsou
hlavně bouřlivé politické dějiny této doby). Ľud. V. Rizner: Prehľad slovenskej
literatúry z r. 1901. (Autor chystá bibliografii slovenské literatury od nejstarších dob do r. 1900. Další léta chce sledovat v ročních přehledech.
O přehledu za rok 1901 sestaveném abecedně dle spisovatelů připouští, že
není snad úplný. Z cizích literatur o Slovensku zaznamenává jen málo prací
českých a maďarských. Přehled ukazuje číselnou a ještě více obsahovou
chudobu slovanské literatury.) J. Gr. Bella*. Slováci v Békešskej stolici 1718
až 1900. (Mluví se hlavně o Čabě, do r. 1840 vesnici s 22 tisíci obyvatel,
která dostala nynější slovanské obyvatelstvo evangelickou kolonisací v 18. sto
letí a stala se zase východiskem slovenské kolonisace v jmenované dolnouherské stolici.) Emil Stodola: Príspevok ku Štatistike Slovenska. (O pohybu
obyvatelstva na Slovensku, o stěhování vnitřním — do dolních Uher — a
nezdravě velikém vnějším — do Ameriky.) Josef Škultétyx Cudzia slová
v slovenčině. (Cizí slova přišla do slovenštiny s křesťanstvím — táž jako
u Čechů — od Němců v starším středověku — slova společná všem západním
Slovanům, málo od Němců v Uhrách, více z latiny různých dob. Pastýřské
názvosloví je z rumunštiny, z maďarštiny málo slov i naopak; slovanská slova
v maď. jsou z jazyků jihoslovanských. Neúplný materiál nestačí k autorovým
závěrům.) Týž: Professor Hattala a spisovná slovenčina. (Spisovná slovenčina
není dílem jen Hat., ač má o ni svou gramatikou velkou zásluhu.)

Květy. Ročník XXIV. 1902. — Zd. K Tobolka, Ze života Karla Havlíčka
(zvláště o pobytu na Rusi). — Jos. Pavlíky Slovinské písemnictví nové doby. —
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Edmond Barthčlemy^ Jane Welsh Carlylová (překlad). — Klim. Čermák, Ně
kolik slov o mincích Keltských. — Ant. Tomíček, Obecní hromady na Litomyšlsku počátkem 19. století. — Anežka Schulzová, Zdenko Fibich. — J*
V. Prásek, Jiljí V. Jahn. — Ludvik Kuba, Staré malby v Hosíně u Budějovic. ’)
Zlatá Praha. Ročník 19. — Z článků: F F, Krejčí, Victor Hugo; Karel
Lužan, Z nejstarší korrespodence Julia Zeyera; Antal Stašek, Jablonský a
Sabina (upomínky na oba). — Z podobizen a životopisných dat: Ed. Albert,
Vine. Brandl, Svat. Čech, Gustav Dörfl, Jos. Durdík, Ant. Frič, Emil Holub,
Ign. Hořica, Jil. Jahn, Boh. Jiruš, Jos. Kořenský, Vil. Kurz, Jan Lepař, Ant.
Lhota, Jos. Schöbl, Vojt Šafařík, Μ. Talíř, Jos. Thomayer, Karel Tůma.

Vlast, roč. XVIII. (1901-2). — Čečetka E, Na rathouze kolínském
(z kolínského archivu čerpané zprávy: o obnovování rady městské, o její
činnosti policejní, o jejím poměru k okolní šlechtě; o sousedech, nájemnících
a podruzích; o vybírání berně a zbrojení před válkou; konečně o službě
městských rychtářů. Zprávy týkají se většinou 10—20tých let 17. st).

Obrázková revue, roč. III. (1902). — Čečetka F. J., Sedlák Franěk
Jan Vavák. Příspěvek k české literární historii (zprávy o životě Vavákově,
o jeho spisech a o ceně Pamětí pro lidovědu). — Týž, Služebníci obecní.
Kulturní obrázek z obecního hospodářství přir. 1600 (z kolínského archivu). —
Procházka K, Rek 1848 na Novém Strašecku (drobné zprávy místního interessu čerpané z pamětních knih Honické, Žehrovické, Malkovické, Kornouzské
a z vypravování pamětníků).
Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken
herausg. vom kön. preussischen hist. Institut in Rom. Bd. V. 1902. — K.
Sčkellhass, Akten zur Reformthätigkeit Felician Ninguarda’s insbesondere in
Baiern u. Österreich 1572—1577 (dokončení z předešlých ročníků, sr. ČČH.
VI. 81, VII. 382 a VIII. 369; v tomto ročníku zajímá nás zejm. pamětní spis
Ninguardův z r. 1577 o zlořádech, jež nalezl Ninguarda na své visitační
cestě v některých klášteřích v Německu, Čechách a na Moravě). — řK
Fritdensburg, Regesten zur deutschen Geschichte aus der Zeit des Pontifikats
Innocenz X (1644—1655). Aus der Abtheilung >Lettere< des Vatikanischen
Geheim-Archivs (pokračování, sr. ČČH. VIII. 369; jsou tu regesta listin z let
1649—1655 a na konci je otištěno několik kusů v plném zněni; mezi regesty
uvádějí se zas některá bohemika: několik listů kard. Harracha psaných kar
dinálům do Říma většinou stran beneficií pro Harracha i pro jiné; list Caramuelův papeži, jímž hájí svůj spis >S. R. imperii pax<, a jiné kusy Caramuela
se týkající; list Ferdinanda III. papeži v příčině kláštera reformovaných
karmelitek v Praze a odpověď papeže; list arcikn. Leopolda Viléma papeži
stran ustanovení Jana Gobbara suffraganem Olomouckým a usnesení konsis) Článek vznáší obžalobu, že se na českém jihu restauruje podobně
nešťastně od restauratéra doporučeného centrální komissí, jako se restauro
valo na Karlštejně.
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stoře v téže věci a j.). — J. Dengel, Nuntius Josef Garampi in PreussischSchlesien und in Sachsen im J. 1776. Bericht über seine Reise von Warschau
über Breslau nach Dresden. — V tomto ročníku je zvláště bohatá rubrika
zpráv, řízená K. Schellhassem, v níž podává se zevrubná bibliografie italských
publikací historických, z cizích pak zaznamenávají se ty, které se týkají
italských dějin nebo pro badatele v italských archivech jsou užitečné.

ZPRÁVY.
JU. Dr. Jan Slavík vydal právě objemnou knihu * Slované a Šimci
v staré dobi* zejména CL Ptolemaia Velká Germania.« (Jindř. Hradec 1903.
Stran 406. S mapou Ptolemaiovy Germanie.) Kniha působící dojmem dlouho
leté a pilné práce, je však opětně typickým příkladem stále bující školy
autochthorústické, operující s nemožnými etymologiemi a nemožným výkladem
historických zpráv za tím účelem, aby pověděla něco z trusu nového a do
vodila existenci Slovanů tam, kde jí jiní neuznávají, a jíž je zejména Múhlenhoff
oblíbeným terčem nejrůznějších polemik a útoků. Stanovisko toto ovládá
celou knihu tak silně a tak do detailů, že do polemiky s ní pouštěti se ne
třeba. Rozběhla by se v nekonečno. Stačí pověděti, že cílem knihy je ukázati,
že Slované seděli odedávna od Rýna až k Dněpru a k Černému moři, dělíce
se na skupinu západní, sedící v Germanii a zvanou Suevy, a východní
v Sarmatii zvanou Borany (nebo Skythy rolníky). Nad Slovany od pradávna
seděli Němci — Kimmerijci starých pramenů, kteří návalem iránských kmenů
ustoupili později z části do Asie, z části dále do severní Evropy, zasáhnuvše
podél severního moře až k ústí Rýnu a do Belgie. — Pokud se české hi
storie týče, zamítá spisovatel existenci Bojů v Čechách a klade je do Bavor,
odkudž je vypudili Markomani. Tito byli později usazeni z části při dolní
Moravě (Baimi Ptolemaiovi). Čechové žili v Čechách od pradávna. Na tuto
osnovu navázáno je pak množství velmi kuriosních detaillů. Srv. na př. výklad
o příchodu durynských Boemú r. 530 (str. 245) nebo výklad pověsti o Kro
koví (str. 250), výklad o kmenu Vítkoviců — Vithingů (str. 324) atd. A.
Jediný dosud odborný posudek cizí o mojí práci »Nejstarší kronika
česká*, jejž v Kwartalniku Historycznem (1903, str. 91 sq.) otiskl prof. AL
Bruckner^ posudek pochvalný, vytýká s důrazem velikou cenu »kroniky«
Kristiánovy (»najcenniejszy,najdawniejszy okaz literatury historyeznej ezeskiej«,
*skarb Czechów najwi^kszy^) a zajímá se zejména o novou formulaci báječ
ných dějin českých, vytýkaje nespolehlivost tradice, kterou zachoval Kosmas
(podoben jsa v tom polskému Vincenciovi, jehož předchůdce Gallus podoben
je zase poněkud Kristiánovi). »Dějiny české počínají se nikoliv Kosmou, ale
Kristiánem«. Kritice nejstarší české pověsti na novém základě daném Kristi
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ánem věnoval Brúckner zároveň celý dlouhý a velmi zajímavý článek v Biblio
téce warszawské (1903, II., str. 36—70), pod názvem Fata Morgana. Jako je
bájkou Vincenciova Wanda, tak bájkou je Kosmova Libuše, jako Piastovci ne
měli předkem nějakého Piasta, tak rozrod >Přemyslovcu« od Přemysla po
věsti je dílem pozdějších kronikářů, v Čechách Kosmy, jenž z nejasných
zmínek pověsti lidové a z naivních etymologických kombinací falšoval bá
ječné české dějiny. Vrátím se k výkladům Brucknerovým zvláštním článkem
v tomto časopise.
J. P.

V >Kwartalniku historycznem«, 1903 (seš. 1., str. 1—28) otiskl Karel
Potkaňski pojednání ^Przywilej z 1086 roku*. Je to zase úvaha o otázce pra
vosti sporného insertu ze zakládací listiny biskupství pražského a nový pří
spěvek k přehojné literatuře této záhady. Autor klade, tuším, upřílišený
význam na některé neshody mezi textem listiny z 1086 v kronice Kosmově
a v staré kopii mnichovské; důležitý je v práci jeho a ovšem v neprospěch
pravosti insertu mluvící výklad, že ve vymezeni hranic diecése pražské až
k Bugu a Styru ozývají se nároky kiále Vratislava naMalopolsko (je možná,
že Vratislav vskutku Krakovsko tenkrát měl v rukou), že hranice v Haliči
a v Uhrách vytčené kryjí se s rozsahem panství Boleslava Smělého (a snad
i diecése krakovské) v těch končinách a že nemohou býti hranicemi Čech
za Boleslava I. a II. Ve výkladu je však dost hypotetického. Poznamenávám
konečně, že všichni historikové čeští nejsou přesvědčeni o pravosti insertu
sporného (srv. ČČH., 1903, 159) a že Potkaňski patrně nezná B.tetholzovy
^ráce o nenáležitosti Moravy k Čechám za Boleslavů.
J. P.

Před lety k podnětu, který vyšel od Tom. Masaryka, stal se pokus
o založení Spolku pro vydáváni písemných památek náboženského a církevního
vývoje národa českého. Pokus ten se nepodařil (sr Č. Č. H. IV. 9). — Nyní
se k tomuto pokusu vracíme. Ale není to jen pokus; stojíme hned při za
čátku podniku. Počala již vycházeti Sbírka pramenů českého hnuti nábožen
ského ve XIV. a XV. století. Rychle po sobě vydány 2 sešity. Je to podnik
nové nakladatelské firmy Jaroslava Buršíka; na obálce prvního sešitu však
čteme: 5podporou fondu k vydáváni pramenů atd. Teprv druhý sešit nás
poučuje, že je to fond zřízený při České Akademii. A teprve druhý sešit při
náší titulní listy, jeden vztahující se k celé Sbírce pramenů atd., druhý k od
dělení, jež počalo vycházeti. Jsou to Spisy M. Jana Husi. A druhý sešit má
také předmluvu, která však nepřináší o mnoho více, než co se vědělo již
dříve. Předmluva nevychází od Akademie nebo od kommisse akademické;
dává ji dr. Vád. Flajčhans sám. Jest pravda, že Palacký sbírání a vydávání
náboženské literatury doby husitské ponechal jako úkol pro budoucnost
jiným, avšak nikoli z obavy, >že by z publikace traktátů 14. a 15. století
vznikly hádky náboženské« mezi námi. Vydávání takové sbírky netřeba dnes
ani odůvodňovat! ani omlouvati. Běží zde o náklady o organisaci celého pod
niku. O tom nás však předmluva nepoučuje dostatečně. Snad vyjde později
ještě předmluva jiná; zatím jsme odkázáni na to, co jsme již věděli a co
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nám pověděl prozatím jeden spolupracovník. Dr. Flajšhans jde nazpět k své
přednášce, kterou měl r. 1900 ve Společnosti Nauk o potřebě vydání spisů
Husových, potom se dovídáme o poradách v Akademii r. 1901, ke kterým
vedle akademiků přibrán byl též dr. V. Novotný; od něho vyšel návrh, »aby
se jednalo o vydávání širší Sbírky pramenů českého hnuti náboženského.* Mezi
tím zřízena podobná kommisse (což vešlo již dříve ve známost) od rady
města Prahy, která se radila o vydání spisů Husových. Obě akce splynuly
nyní v jedno. K návrhu prozatímně kommisse akademické přijalo v březnu
t. r. valné shromáždění Akademie, aby Akademie počala vydávati Sbírku
pramenů českého hnuti náboženského 14. a 15. století^ k tomu konci zřídí se
při Akademii stálá kommisse šestičlenná, která se má potom zorganisovati;
dále má býti založen zvláštní fond. Počátek k založení fondu učinila rada
král. hl. města Prahy věnováním 2000 K (pro jednou navždy?), která také
vydala provolání k zastupitelstvům měst, okresů a obcí. V dubnu zřízena
nová stálá kommisse při Akademii, jež má Jos. Kalouska za předsedu a za
jednatele A. Truhláře. To jsou počátky celé organisace, pokud se o ní do
vídáme z předmluvy p. Flajšhansovy; některé podrobnosti jsou v ní více jen
naznačeny, než určitěji vyloženy; nelze dosud o celém podniku si učiniti
obraz jasný. Nevíme zejména, proč se právě těmito spisy Husovými počíná.
Jsou to Expositio decalogi (č. 1) a De corpore Christi (č. 2); De sanguine
Christi (č. 3) vyjde co nevidět. Učinil se patrně odhodlaně počátek těmi
spisy Husovými, které měl vydavatel dr. Flajšhans připraveny. Dlouhými
poradami, prováděním potřebné organisace napřed jistě by se byl podnik
zdržel; rychlý, ale nahodilý počátek není však bez nebezpečenství. Více
dosud o celku říci nelze. I co se týče kusů již vydaných, obmezíme se pro
zatím na některé poznámky. Při úvodu ku prvnímu číslu (Expositio decalogi)
nemile působí začátek vypočtený, jak se zdá, na širší kruhy čtenářů neb
vlastně odběratelů. Je psán slohem nad míru květnatým: auktor Exposice
ŕauktorství Husovo třeba teprve dokazovati) pohlíží na dobu starší (arci
biskupa Arnošta) »z dáli, tak jako z výše hor zdají se nám vesničky a města
v nížinách poetickými sídly ideálů.* Exposice decalogi vyšlo také ještě jiné
vydání s úvodem německým, který jest napsán střízlivěji a do kterého ze
jména toto vytčené místo nepřešlo Nepřešlo do něho ani jiné místo, které
zní: »Vždyť skoro třetina textu zaznívá nám tu jako akkord polozapomenutý,
tu jako melodie ještě v nás žijící — vždyť tušili jsme při prvním čtení těchto
slov ono silné péro velikého Čecha, lví drápy ještě drží pevně ty rozpadávající
se listy kodexu olomuckého . . .< Podobná místa by mohla u odběratelůvzbuzovati illusi a potom sklárnám'. Nebylo by lépe povědět širšímu obe
censtvu, na jehož účastenství se počítá, že se tu apelluje na jeho vlasteneckou
obětavost? — Latinské theologické traktáty Husovy najdou čtenáře jen
v kruzích odborných. Než teprve na jich základě (a je jich mnoho nevydá*
ných) bude lze poznati Husa celého a všestranně. I zde bude třeba napřed
práce vědecké; pak doufejme, že se najde i šťastná ruka spisovatele popularisujícího (v dobrém slova toho smyslu).
J. G.
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V slavnostním čísle »Zlaté Prahy«, vydaném k oslavě Husově, otiskl
F. Novotný obšírnou stať o Husovi, jež v mnohém doplňuje nebo prohlubuje
biografii Husovu, kterou vydal r. 1897 v Ottově Slovníku Naučném. —
V »Pamětním listě« vydaném k položení základního kamene pomníku Hu
sova je článek o významu Husově od Jos. Pekaře; tamtéž otištěn překlad
posledních částí relace Mladenovicovy z péra VI. Kybala.
Bindrova spisu »Die Hegemonie der Prager ím Husitenkriege«, o jehož
první části bylo referováno v Č. Č H. VIII. 84, vyšla část druhá (Prager
Studien IX. 140 str). Co bylo řečeno o první části, platí celkem též o druhé.
' Hlavním pramenem je i tu kronika Vavřince z Březové (spis přestává jako
tato bitvou u Něm. Brodu'; Binder nepřináší a nemohl přinésti proti tomu,
co najdeme u Tomka, mnoho nového. U Tomka často najdeme více i o tom,
co by bylo mělo podle titulu spisu Bindrova z jeho vypravování patrněji
vyniknouti (hegemonie Prahy). Některé doplňky však i tu se vyskytují; tak
při vypravování o dobývání Mostu r. 1421, kde v Dějepisu města Prahy IV.
nebylo užito pramene již dříve (1877) vydaného (Gesch. des Mag. Joh. Leonis,
vydal Schlesinger). Pro tažení knížat německých téhož roku Binder však
nepřibral pramenů vydaných v Reichstagsakten VIII. (1883). Přídavek o kon
fiskacích (Die Berauburg der Prager Deutschen und anderen Katholiken durch
die Husiten Prags) spočívá na Tomkových Základech a seznamu konfiskací
u Hoflera II. Binder sestavil zde obsažený materiál tabellárně s jmény star
ších a pozdějších majitelů. Druhá část spisu Bindrova se od první liší ve
svůj prospěch poměrně klidnějším tonem a zvláště tím, že se tu již nenajde
onen neslušný způsob polemiky proti Tomkovi, který jsem vytkl i ve svém
kratším referátě v tomto časopise i v delším ve Věstníku Spol. Nauk. Na
tento delší referát odpovídá nyní spisovatel v dodatku (Zur Abwehr s do
slovem redakce) k druhé části svého spisu. Ozval jsem se proti tomu, co tu
čteme, v denníku Politik č. 168. Že neslušný způsob polemiky proti Tomkovi
v druhé části se nevrací, lze pokládati za dobrý účinek referátu ve Věstníku_____
7- G.

»Comenium« vydalo právě prací E. Smetánky druhý dil Chelčického
Postilly. Kniha o 534 str. obsahuje text, obšírný slovník, index a stručnou
rozpravu o Postille. V rozpravě této důležitý jsou zejména poznámka první,
ve které se ukazuje mylnost názoru Lenzova, jako by byl Chelčický zajeden
z účinků smrti Kristovy pokládal také osvobození lidu od poddání jakémukoli
pánu světskému, a poznámka devátá, kde provedeno srovnání Postilly Chel
čického s Husovou. Kniha je dost drahá (pro členy »Comenia« 12 K. v knih*
kupectví patrně dražší); mély by se o rozprodání její postarati tedy především
knihovny.
Za autora polemiky proti mé přednášce o Janu Husovi (srv. ČČH., IX.,
str. 234) přihlásil se p. prof. Masaryk. V replice své (Naše Doba X., 635 až
686, 708—709) nebrání již své oblíbené myšlenky, že idea náboženská je zá
kladní nebo vedoucí myšlenkou dějin našich, ale polemisuje s mým výkladem,
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že vedoucí myšlenkou našich dějin je myšlenka národní. Je povážlivé řešiti
otázky tak široké na prostoru jedné tiskové stránky, i když oba, jak před
pokládám, stojíme na stanovisku, že myšlenkou vedoucí, hlavním motivem,
smyslem (nebo jak lze to jmenovati rozličně) míníme tu ideu nebo snahu,
která mezi četnými jinými složkami dějinného života jeví se nám nejdůleži
tější, t j. nejvíce činorodou. Ani já nevylučuji náboženské idey z důležitých
složek našeho vývoje, ani prof. Masaryk, tuším, nevylučuje z nich myšlenky
národní. Jde o to, které z obou snah naleží význam větší Tvrdím, že snaze
národní a to mnohem větší než snaze náboženské. Důkaz toho je snadný,
ale vymyká se z rámce polemické zprávy. Stojí-li oň prof. Masaryk, podám
mu jej při vhodné příležitosti. Než několik poznámek budiž uvedeno hned.
Co prof. Masaryk v své replice proti stanovisku mému uvádí, to je dialektika,
jejíž síla tkví v tom, že volí raději chytati se za slova než snažit se poroz
uměli a právbýti na snadé jsoucímu stanovisku opponcntovu. 1. Napsal jsem:
Palacký správně vidí hlavní obsah dějin našich v stýkání a potýkání češství
s nimecMm ; nemyslí tím jen boj, jen negaci, jak mylně soudí Masaryk, nýbrž
i rozmanité zažívání ciziny. Prof. Masaryk odpovídá: Právě český wiklifism
nedostal se k nám od Němců, ale z Anglie, »také Anglie je cizina, ale běží
o cizinu německou«. To je retování se slovem »němectví«. Kdo Palackého
zná, ví, že Palacký formuluje své dvojité síly také slovy: Germán-Slovan,
západ-východ. Potom přijetí a zažití wiklifismu Čechy hodí se výborně do
výkladu Palackého; srv. ovšem, co jsem v té příčině o Palackém vyložil
v Politik v březnu 1899. 2. Že by se náboženské hnutí české doby husitské
zrodilo ze snahy nacionálni, jsem nikde netvrdil a nechápu, jak mi to může
prof. Masaryk imputovati. 3. Nemodifikuji své vývody, ani neustupuji v ničem,
pravím-li, že vedle hospodářských a společenských příčin přispěly v prvé
řadě protivy národnostní v Čechách k mohutnému rozvoji hnutí nábožen
ského. To je ostatek věc obecně známá a bylo by smutno, kdybych této
věty musil dnes hájit proti universitnímu professoru. Prof. Masaryk se chytá
ovšem slova »náboženského«. Souhlasím s ním, že náboženství nelze odvo
zovali z národnosti nebo hospodářství (nikdy jsem toho také netvrdil), ale
chci hájiti proti němu, že určitá snaha náboženská může býti posílena, stupňo
vána, rozplameněna vlivy zcela jinými, na př. národnostními, hospodářskými,
stavovskými. 4. Prof. Masaryk svým příkrým oddělováním snahy národní a
náboženské znemožňuje si nejen pochopení českého husitství, ale ociťuje se
v protivě s mnohonásobnou zkušeností z minulosti i přítomnosti o častém
splývání obou myšlenek v jedno vědomí, v němž náboženský a národní
prvek nelze takřka odloučiti od sebe (na př. u Rusa, Turka i. 5. Opakuji:
jednotného vědomí národního Němci v středověku neměli; u nás však již
v 15. stol, roste národní vědomí v uvědomění slovanské; u nás myšlénka
národní od počátku má velmi důležitou úlohu, u Němců (pokud u nich se
jeví; pravidlem jako vlastenectví saské, bavorské a t. d.) nepatrnou. Dalimilova
až fanatického nacionalismu nemá žádná středověká práce německá (a také
ne Treitschke, Lagarde, Lenzat. d.). 6. Jak vyložím, že odpor proti Němcům
nezabránil poluteránštění husitismu? Zcela jednoduše; »Zázrakem«, o němž
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mluví Bartoš, t. j. tím, žc Němci, že Luther dali Čechům za pravdu, stali se
obránci a podporovateli jejich. To zmírnilo staré protivy a část kališníků
přijala novou nauku. Ale otázka prof. Masaryka je vůbec položena nevhodně:
opakuji, že s Palackým vykládám polaritu Čech-Němec (Germán-Slovan) ne
pouze v: »odpor proti Němcům«, ale i v přijímání a zažívání vlivů německých.
O *Los von Rom* neslevuji nic; mínil jsem totéž slovy, že hnutí vzniklo
»jen z boje proti nám« i slovy, že vzniklo z motivů povahy politické. Vím
o článku Masarykově v Beilage zur Allg. Zeitung (jejž jsem četl s velkým a
nemilým překvapením), kde prof. Masaryk Němcům dokazoval, že hnutí má
základy hlubší, »víc náboženské než nárcdní«. Vím však z protestantských
pramenů, že myšlénka soustavné propagandy o »Los von Rom«, jíž se pak
ujala strana Všeněmců, pronesena a hájena byla poprvé dvěma vídeňskými
mediky, ten den po pádu Badeniho. O tom mluvíme; nikoliv o nějakém
platonickém »Los von Rom«, jež lze redukovat! na boj proti klerikalismu
nebo na programmy starších stran liberálních. Ostatek zdá se mi nelogickým
tvrditi, že mohl li jednou nacionalismus přispěti k rozvoji jistých snah nábo
ženských, že by tyto účinky musil míti nacionalismus i jinde nebo všude.
Této chyby se prof. Masaryk vskutku dopouští.
Tvrdil jsem, že Čechové donutivše církev římskou k hádáni o dogma
tických otázkách, dosáhli největšího vítězství v dějinách. Prof. Masaryk to
pcpíral, nerozuměje tuším, oč jde (ačkoliv jsem jej upozornil na práci Hof
manovu). A i nyní nerozumí nebo rozuměti nechce, popíraje, že ^obesláni snímu
Basilejského bylo největším českým vítězstvím«. Takovéhoto způsobu obrany
byl bych nečekal — nejde o obeslání koncilu, ale o soudce smluveného
v Chebu! Ostatek i ve své nepodařené obraně prozrazuje prof. Masaryk, že
české reformaci nedobře rozumí — praví totiž, že v obeslání koncilu vidí
opuštění reformního stanoviska, slabost a počátek konce. Ale Čechové ne
chtěli se odloučiti od církve, jednání s koncilem Basilejským je přirozeným
důsledkem jejich stanoviska. Tu jsme u výtky, kterou jsem prof. Masarykovi
učinil, že užívá Husa na protestantsko. Vidíme (a mohli bychom z výkladů
Masarykových o Husovi vůbec to doložiti ještě dokonaleji), že jedna z příčin
toho tkví v Masarykově nedokonalé znalosti Husa a českého stanoviska
vůbec. V Husovi, je pravda, hodně protestantského, ale ještě víc středověkokatolického; historik musí dbáti obou stránek — jen stranník může si voliti
jedinou.
A ještě maličkost. Vytýkal jsem »Naší Době«, že články nebo kritiky
odsuzující a kárající nepodpisuje plnými jmény. Prof. Masaryk se brání, že
se užívá šifer »jako v ostatních listech«. Stačí taková obrana?
J. P.
V Deutsche Literaturzeitung 1903 č. 22 najdeme referát O, Webra o novém
díle Denisovi La Bohéme depuis la Montagne blanche. Referent nachází, že
Denis píše nejen jako přítel Čechu, nýbrž také jako nepřítel Němců, ale při
znává se, že nové jeho dílo četl od počátku do konce s rostoucím zájmem,
že je to dílo jediné, které obšírně a v celé souvislosti jedná o svém před
mětu, dílo, které třeba respektovat.
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V »Dějinách Čech a Moravy nové doby«, vycházejících u Kobra, do
končil právě J. Prášek knihu Vlil., jež obsahuje »Panování císaře a krále
Josefa II.< ve dvou svazcích (491 a 378 stran). Při příležitosti se k práci
této vrátíme.
Z Mittheilungen des österreichischen Vereins für Bibliothekswesen v VI.
ročníku 1902 přinesly: J. Truhlář* Verzeichnis der neugeordneten hand
schriftlichen Cimelien der Universitäts-Bibliothek in Prag (dokončení v ročn. 1.
1903; srov. ČČH., 1902, str. 117), dále referát R. Wolkana o Zíbrtově Biblio
grafii české historie L—II., referát celkem velmi pochvalný, který však přece
pokládá za chybu methodickou, že se dávaji celé obsahy registrovaných knih;
k tomu se to neděje stejně a důsledně. Mnoho bude na tom záležeti, jak se
vydaří rejstřík. Na konci přináší referát dodatky. Zvláště chválí referent
v prvním svazku Bibliografie seznam bibliothek a šlechty v zemích českých;
oddíl filologický však pokládá za nepodařený.

Hradec Králové oslavil 851eté narozeniny svého rodáka V. V. Tomka
slavností uspořádanou městskou radou (23. května). K slavnosti vydán
velmi pěkně psaný spis o Tomkovi složený od Rud. Urbánka. V slavnostní
přednášce Gollově vylíčena podrobněji mladá léta Tomkova a jeho literární
počátky — na mnoze na základě dosud nevydaných pamětí Tomkových
Z nich některé kapitoly z let nejmladších otištěny od té doby ve Zvonu
(č. 38—39).

V Třeboni zemřel v červnu Th. Antl* úředník schwarzenberského archivu.
Vydal, nejvíce z archivu třeboňského, hojně rozličného materiálu k místním
dějinám českého jihu. Materiály k dějinám vsi Kojakovic (z níž Antl pocházel),
vyšly v ČČH, doplněny a zredigovány J. Pekařem; letos vydal Antl důležité
doplňky k nim ve feuilletonu »Budivoje«.
Sjezd slavistu v Petrohradě r. 1904. K letu budoucího roku připravuje
se ruskými slavisty sjezd všech pěstitelů věd slavistických do Petrohradu
Myšlenka není z doby poslední. Už na ruském sjezdu archaeologickém
v Kijevě r. 1889 hovořeno bylo delegáty českými o potřebě kongressů slovan
ských filologů, vedle stávajících již sjezdů archaeologických, jejichž program
čím dále tím více se obsahově rozbíhal a i zhusta na pole filologické pře
cházel. Zároveň byl vysloven návrh, aby se první sjezd nového směru konal
v Praze, jakožto nejvhodnějším a nepřístupnějším středisku všech Slovanů.
Návrh tento byl sice sympaticky přijat ode všech stran, ale uskutečnění ne
došel. O příčině toho nechci vykládati. Jisto je jen, že nebývá ruskými
žurnály zcela správně určována. Jakmile se zpráva o nezdaru přípravných
prací v Praze dostala do Ruska, uchopil se myšlenky kijevský professor
Dm. Florinskij a navrhl petrohradské Akademii věd, aby ona sama převzala
její uskutečnění a aby první sjezd slavistů konal se v Petrohradě. Tento
návrh v Petrohradě přijali a energicky přistoupili k provedení. Cestu, kterou
k tomu cíli zvolili petrohradští slavisté, pokládám za velmi šťastnou. Aby
se totiž vyvarovala nedostatečné přípravy ku sjezdu, — zlo toto stihá pra-
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videlně podobné podniky - svolala nedávno na jaře (23.- 28. dubna) ruská
Akademie jakýsi interní sjezd předběžný členů akademie a slavistu ruských,
jehož úkolem bylo projednat! a stanovití program budoucího velkého sjezdu
r. 1904 a zejména stanovití přesně jeho úkoly. Oboje se podařilo plnou
měrou, jak dosvědčuje zejména interessantní referát prof. Jagiče, který jakožto
člen Akademie do Petrohradu jel a sjezdu předsedal, ’) a jak každý uzná,
kdo se seznámí s prací předběžným sjezdem vykonanou. O vnějším průběhu
šířiti se nechci a odkazuji k uvedenému již referátu Jagičovu. Obrátím po
zornost jen na podniky a úkoly pro budoucí hlavní sjezd určené. Jen menší
část jich předložena bude sjezdu k rozhodnutí; o většině je již definitivně
rozhodnuto, a úkolem sjezdu bude jen vnější schválení a podrobnější pro
pracování prostředkem přímé výměny náhledů. Prvním a hlavním podnikem
/
má býti encyklopedie slavistiky. Myšlenku, vydati podobné dílo německy (pod
titulem »Grundriss der slav. Philologie«), pojal Jagič už r. 1894, staral se také
o její provedení, ale nemoha si zajistiti včas všechny práce, provedení raději
odložil. Nyní byl projekt obnoven a to v rozměrech mnohem větších, než
jak Jagič zamýšlel. Je těžko říci, zda se toto rozšíření stalo na prospěch věci
čili ne, neboť je jisto, že, bylo-li těžko provésti menší Grundriss, bude ještě
hůře s uskutečněním velké Encyklopedie. ’) Ale snad jsou poměry a nálada
dnes jiné a lepší. Hlavním redaktorem opět zvolen Jagič, což každý musí
vítati. Jeť on dnes bez odporu jediný, jenž styky svými, spojením a výší své
autority dovede celé dílo organisovat, spojit všechny různorodé práce v jedno
a jednotně je zredigovat. Dílo bude vydáno, jak je přirozeno a správno, rusky,
ale jednotlivé stati mimoruských badatelů, budou event. vydány i v jiných
slovanských jazycích nebo v některé řeči světové. Z nového programu za
jímat: bude čtenáře ČČH. to, že pojaty do něho i úplné dějiny slovanských
národů. Druhým velkým podnikem Akademie a sjezdu má býti vydání vel
kého kritického slovníku cirkevní reci slovanské, poněvadž starší slovníky
daleko již potřebě nauky nestačí, třetím podnikem kritické vydávání staroruských a staroslovanských památek jazykových. Na konec má sjezd rozhod
nout! ještě otázku vydávání slavistické bibliografie. Jak známo, byl pokus
o podobnou bibliografii učiněn nejdříve v Praze r. 1901 vydáním polyglottního I. svazku Věstníku slovanské filologie a starožitností. Současně pojali
myšlenku podobnou i petrohradští slavisté, a ačkoliv sami pražský Věstník
;i * finančně značně podporovali, ustanovili přece vydávati podobnou, jen ve
formě poněkud se lišící bibliografii jazykem ruským, a sice nejprve bibliografii
slavistiky mimoruské, od r. 1902 i ruské. Tím ovšem stanuly proti sobě dva
podniky stejného účele, slavistom stejně přístupné, — slovem chtě nechtě
konkurenční, a bylo ihned na jevě, že se oba neudrží. Konec tento nedal
l) Referát uveřejněn pod záhlavím »Der erste russische Philologentag<
v příloze k >Allg. Zeitung< Nr. 110 1903 (také ve zvláštním otisku). Srv. též
Predvaritelnyj sjezd russkich filologov 10.—15. apr. 1903 J. Bjulleteni, Petr.
1903, str. 143. — ’) Jagič sám podotýká, že objem nové Encyklopedie bude
asi pětkrát až šestkrát větší dříve projektovaného Grundrissu.
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na sebe dlouho čekati: pražský Věstník zastavil vydáváni po II. svazku
z příčin čistě finančních a ruský zatím také. Oběma bibliografiím přišlo vhod,
že na blízkém sjezdu bude možno jednati o obnovení, a není také pochyby,
že, podaří-li se sjezdu k všestranné spokojenosti projekt znovu realisovat, ’)
mezera vzniklá zaražením bibliografie roku letošního, dá se už poměrně
snadno nahraditi dodatečným svazkem bibliografie za r. 1902—3. A tak přerývky ani nebude. Vedle těchto hlavních podniků literárních zabýval se pří
pravný sjezd ještě dvěma důležitýma otázkama rázu jiného. Předně se
usjednotil na návrhu, aby studium slavistiky na ruských universitách bylo
důkladné reformováno^ aby totiž odstraněn byl na dobro dnešní neudržitelný
stav, v němž professor slavistiky přednášeti musí nejen o filologii a litera
turách slovanských národů, ale i o jejich národopise a dějinách (místo toho
sjezd navrhuje 3 professury·, a dále aby se knižný obchod ruský dostal konečné
do jiných lepších kolejí. Všichni zajisté, kdo u nás v slovanských literaturách
pracují, stěžují si nesmírně, jak je těžko knihy z Ruska dostati a Rusové si
na vzájem stěžují na podobnou obtíž s knihami mimo Rusko vydanými.
V otázce této nesjednotil se však sjezd na určitých návrzích a odkázal pro
vedení celé otázky na komitét pořádající v Petrohradě r. 1905 slovanskou
výstavu průmyslovou.
L. Niederle.

O prvém svazku znamenité práce Konst. Jiřička: Die Romanen in den
Städten Dalmatiens während des Mittelalters. II. Theil Wien 1903 (Denkschriften der kais. Akad. der Wiss. Phil.-hist. Cl. Bd. XLIX.) referovali jsme
již v VIII. ročníku ČČH., str. 205. V něm byl vyložen historický zánik starého
románského osídlení Dalmácie, a zejména vývoj slavisace. Již tam jsme upo
zornili, že práce Jirečkova poskytne mnoho zajímavého nejen historikům, ale
i filologům románským a slovanským. Druhý právě vyšlý svazek přináší řadu
18 románských textů z Dalmácie. Jsou to většinou listiny z let 1284—1528,
psané z menší části v Zadru, Splitu a Baru, Dulcignu, z větší v Dubrovníku.
K textům připojeny obsáhlé a důkladné rejstříky jmen osobních románských,
řeckých a slovanských (hlavně nobilů).
*) Ve které formě se podnik znovu uskuteční, zda ve formě českého
Věstníku nebo ruské bibliografie, je jedno Hlavní věc je, abychom bibliografii
měli, forma je vedlejší. Čeští pracovníci jistě rádi pro věc samu přijmou
kteroukoliv formu. Řádnou realisaci podniku dosti nákladného, — hlavní věc
je totiž, že náklad je stálý, — představuji si ovšem po zkušenostech v Praze
nabytých jen tehdy, kdyby finanční pomocí všech akademií slovanských
byla zabezpečena každoročně dostatečná summa (5—6000 K) k vydávání.
Toto finanční zabezpečení je nutné a první, a doufáme, že se do sjezdu po
daří získati od zmíněných vědeckých institucí aspoň zásadní sliby určité,
čímž bude dán reální podklad pro další jednání. O způsobu provádění dalo
by se mnoho uvažovat. Sám bych soudil, že by se práce mohla nejlépe roz
vrhnout! po národech tak, že by český oddíl Čechové, polský Poláci atd.
odevzdávali do určité lhůty centrální redakci, jež by vše spořádala a vydala,
disponujíc výdajem na tisk i honorářem.
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V minulém roce vyšla kniha K. Schraufa Die Matrikel der ungarischen
Nation an der Wiener Unwersiiät 1453—1639. Viděn 1902. Autor otiskuje
matriku studentů« bakalářů a mistrů zapsaných do národa uherského a při.
dává k tomu instruktivní úvod. I na universitě vídeňské byli členové roz
děleni na čtyři národy; dle prvotního statutu z r. 1366 byly to dva národy
německé: saský a rakouský, a dva cizí: český a uherský. Reorganisace
university za Albrechta r. 1384 přinesla změnu: mezi čtyřmi národy stanovila
tři německé — všichni cizí členové byli sloučeni v národ jeden, kterému
dán název >n. uherského«. Sem patří tedy i Čechové — proto má edice
Schrauffova také pro nás svou zajímavost. Matrika uherského národa počíná
teprve od r. 1453 — mnoho-li českých studentů před tím ve Vídni studovalo,
odtud určití nemůžeme. Hlavní příliv českých studujících byl na konci XV.
a na začátku XVI. stol. Ale přece jich bylo jen málo vzhledem k vlastním
Uhrům. Za dobu necelých dvou století tvoří Čechové jen 14% veškerého
počtu. Nejvíce studujících je z Moravy. Schrauf podává statistiku studujících
dle rodiště; z ní vidíme, že největší počet českých příslušníků je x Btm.
Za tímto následují Olomouc, Jihlava, Znojmo — teprve pak česká města
Budějovice, Cheb a Plzeň. Seznam těchto míst podává nám také odpověď
na otázku, proč Čechové chodili na universitu vídeňskou; byl to vedle
vědeckého úpadku českého učení hlavně jeho utrakvismus. Dlužno však ještě
připomenouti, že matrika uherského národa nezjišťuje nám jména všech Čechů,
kteří ve zmíněných létech ve Vídni studovali: nebylť na vídeňské universitě
nikdo nucen, aby se dal do některého národa zapsati, a mnozí vskutku, ne
vidouce pro sebe v tom žádného prospěchu, opomenuli toho.
7· F,

Nákladem Wagnerova knihkupectví v Inšpruku a řízením prof. A Dopsche
počnou vycházeti koncem t. r. Forschungen zur inneren Geschichte Oesterreisch. V nich budou uveřejňována pojednání z oboru titulem naznačeného
co do objemu nejméně pětiarchová, vycházející o sobě v lhůtách volných.

Velmi zajímavé materiály vydal Varšavský historik Alex. Kraushar.
Jsou to paměti vynikajícího historika a politika polského Julidna Niemcewiczer
jenž náležel mezi přední vůdce národa polského v době království kongressového a činně účastnil se povstání r. 1831 jako jeden z revolučních ministrů.
Část pamětí jeho vydal r. 1871 Kraszewski v Poznani; počátek jejich však
pokládán byl za ztracený. Teprve nedávno objeven byl v Petrohradské
veřejné bibliothece, kdež uloženy pod názvem neznámého spisovatele. Ob
sahují léta 1807—1809 a tudíž velmi zajímavý, dosud neznámý materiál pro
dějiny Varšavského knížectví. Istoriceskij Věstník 1903. seš. 3. podává z nich
slušný výtah (Niemcewicz Jul. Urs., Pamietniki o czasach kniestwa Warszawskiego 1807 — 1809. Warszawa 1903).

Polskému »Przewodniku bibliograficznemu*' kterému u nás nemáme nic po
dobného, dovolena zase po delší době doprava do Ruska, což zajisté přispěje
k jeho rozvoji, neboť zákazem jeho v království Polském trpěl značné finanční
ztráty.
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Ve Varšavě zemřel v červnu letošního roku vynikající polský ethnograf
a redaktor folkloristického časopisu Wisla, Jan Karlowicz (nar. r. 1836). Vy
nikal obsáhlými a hlubokými vědomostmi nabytými jak studiem na několika
universitách (v Moskvě, Paříži, Heidelberce, Brusselu a Berlíně), tak i samo
statným bádáním. Na počátku své literární činnosti obíral se dějepisem,
teprve později odbočil k jazykozpytu a národopisu. Historická jest jeho la
tinská dissertace doktorská, kterou podal v Berlíně a která později vyšla
i polský p. n. Wyprawa Kijowska Boleslava Wielkiego (Poznaň 1872). Ze
mřelý byl jedním z nejupřímnějších přátel našeho národa, smýšlením idea
lista a slovanofil jako před tím zemřelý přítel jeho Bronislav Grabowski.
Byl jedním z předních představitelů starší vymírající generace Varšavské
vědecké intelligence.
J B.

Druhé (jazykozpytné) oddělení Petrohradské akademie nauk zamýšlí
vydati ke konci srpnu 1904 Sborník slátej po slavjanovédeniju> který by po
skytoval pokud možno plný a věrný obraz toho, co bylo provedeno za první
století slavistiky. Sborník dle toho má být jakousi slavnostní publikací za
mýšleného sjezdu slavistu, který, jak se proslýchá, má se sejiti právě koncem
srpna 1904. Zmíněné 2. oddělení rozeslalo asi před dvěma měsíci pozvání ke
spolupracovnictví jednotlivým českým badatelům, avšak krátká lhůta (konec
října 1903), ve které rukopisy mají býti odevzdány redaktorovi prof. Lamanskému, odstraší nepochybně mnohé od účastenství.

Společnost pro dějepis, filologii a právo při Varšavské universitě, r. 1900
založená vydala nedávno (r. 1902) první sešit své publikace Zapiski obšcestva
istorii, filologii i prava pri imp. Varšavskom universiteté, v níž dlužno
vytknouti článek prof. Ljubovice »O statističeskom methodě v priloženii
k istorii«.
Ruský právní historik, prof. F. J. Leontovič vydal užitečnou knihu,
t. důkladnou bibliografii dějin ruského práva, která tvoří 1. sešit patrně obšírné
a široce založené Istorija russkago prava. Vypusk pervyj. Literatura istorii
russkago prava. Varšava 1902. Přednost knihy jest bohatá literatura polská.
Ke svým učebnicím staré, středověké a nové historie napsal X J. Karéjev
ještě zvláštní příručku pod názvem *Glavnyja obobščenija vsemirnoj istorii*^
Petrohrad 1903, 146 str. a 2 mapky. Je to pěkná populární příručka vše
obecných dějin kulturních. V úvodě jedná se o pojmu historické vědy a
o všeobecné historii (je to otisk článku Istoria z Brockhausova-Efronova
Malého Encykl. Slovníku), v 1. hlavě vykládá se všeobecná historie států a
národů, v 2. hl. historie kulturního vývoje lidstva, v 3. a 4. hl. historie vý
voje hmotné, sociální a duchovní kultury. V příloze vytčeni jsou hlavní
historikové novověcí a jejich díla, vysvětleny některé cizí výrazy a vyloženy
přiložené mapy.

Vyšel 13. svazek veliké publikace pramenů novověké politické historie
ruské Sobranije traktátov i konvenci] zakljucennych Rossiej s innostrannymi
derzavami. Sostavil F. Martens. Tom XIII. Petrohrad 1902. Publikace tato
Č. Č. H. IX.

94

362

Zprávy.

vychází již plných 13 let. Prvních 12 svazků obsahuje smlouvy a p. s Rakou
skem, Německem a Anglií. Svazek 13. začíná řadu smluv s Francií. Přednost
díla jest, že nepřináší text smluv v plném znění, nýbrž že spíše obsahuje
pěkné vylíčení diplomatických styků na základě příslušného materiálu. Začíná
se počátky styků rusko-francouzských v 17. století, pojednává se o návště
vách Petra Vel. ve Francii, o francouzském vyslanci Chetardie. Končí se
r. 1807 — textem smlouvy Tylžské.
V Žurnále ministerstva narodnago prosvéščenija 1903, seš. 3. uveřejnil
P. Mitrofanov článek Materiály k islorii Josifa 11^ podávající nejen obsah,
nýbrž i zároveň ocenění a kritické spracování některých materiálů, naléza
jících se v královské bibliothece Brusselské, důležitých pro dějiny revoluce
rakouského Nizozemí v letech 1787—1789.

Společnou prací (11) studentů Petrohradské university přeložen byl do
ruštiny spis Debidourův o dějinách Evropy v 1. 1815—1818. Překlad tvoří
1. díl Bibliotéky obkcestvennych znanij. Istoričeskij Visinik (1903. 5.) referuje
o této publikaci přeje si, aby v Rusku bylo více pozornosti věnováno ději
nám bližších zemí a národů, jako Uhrám, Rakousku, Čechám a Polsku, při
čemž lituje, že hlavní spisy Palackého a Tomkovy dosud nejsou přeloženy
do ruštiny.
Mezinárodní kongress historický byl shromážděn v Římě v minulém
dubnu (2.-9.). Předešlý kongress r. 1900» v Paříži za výstavy, čítal 850 účast
níků, letos se počítalo na počátku kongressu přítomných přes půldruhého
tisíce a za kongressu vzrostl tento počet na 1800. Počet přihlášek vzrůstal
krátce ještě před otevřením kongressu tou měrou, že přijímání dalších při
hlášek zastaveno. Čím to? Přijímání členů bylo velmi liberální. Rozličné vý
hody, na př. značné snížení jízdného na italských drahách, vyhlídky na
pozvání k slavnostem, jež se očekávaly v Římě po čas kongressu — to vše
lákalo. Přihlásili se mnozí, kteří jen proto přijeli . . . K tomu bylo lze (kdo
jen o tom včděl!) dáti zapsati i ženu i dceru . . . Tím ovšem se vysvětluje
i značný počet přihlášek, i potom jejich obmezení. Chyba konečně nebyla
tak velká; opravdu v kongressu, jeho jednání a práce účastnili hlavně ti, kdo
přijeli na kongress pro kongress. — Kongress byl opravdu mezinárodní se
značnou převahou Románů. Mezi Romány ovšem na prvním místě stáli Vla
chové, po nich přišli Francouzové; Němců se dostavilo hojně, ač hned po
kongressu v Římě ohlášen byl kongress historiků německých v Heidelberce;
bez něho by jich bylo přišlo ještě více. Ze Slovanů nejvíce bylo Poláků; pak
přišli co do počtu Rusové, po nich Čechové; nejméně bylo Jihoslovanů Ne
míním uvádět jména; připomínám jen, že Českou Akademii zastupoval
Jaxomír Čelakovský. Mohl bych však uvésti mnoho jmén velmi známých od
presidenta začínaje, vlašského historika Villari. Otázka jazyková uspořádána
beze sporů. Jednací řeč byla vlašská; vlašsky byly sepsány všecky ohlášky,
protokolly atd.; ve vlašském jazyku vydáván >Diario<, přinášející programmy
a summární zprávy, o jednání na kongressu atd. Vlašsky mluvili častěji i ti, kdo
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nejsouce Vlachy, vlašsky mluviti dovedli, když byli povoláni do předsednictva
a řídili jednání (zvláště v sekcích); mnozí z nich měli v tom jazyku i celé
přednášky. Vlachové mohli pozorovali s oprávněnou pýchcu, jak často se
ozval jich jazyk z úst cizích. Po vlaštině nejčastěji bylo slyšet frančinu, něm
činu řidčeji, než bylo lze očekávati při poměrně značném počtu Němců. Mezi
národní ráz kongressu přišel k platnosti i v tom, že se při volbě předsedů,
skutečných i čestných, k rozličným národnostem přihlíželo — Kongress se
dělil na sekce. Bylo jich osm : sekce samy byly rozděleny na podružné od
díly (gruppi), které však v některých sekcích se spojovaly k společnému
jednání. První sekce byla určena pro starověkou historii a klassickou filologii.
Druhá sekce pro dějiny středověké a novověké měla mimo svůj hlavní oddíl
ještě oddíly podružné pro methodiku, archivářství, bibliografii a vědy po
mocné, a také zvláštní pro dějiny doby Napoleonské; byla ze všech nejčet
nější. — Třetí sekce měla na programmu dějiny literární, čtvrtá (ve čtyřech
oddílech) archaeologii, numismatiku, dějiny umění výtvarného, hudby a umění
dramatického, pátá dějiny práva a národního hospodářství, šestá dějiny
geografie, sedmá filosofie, osmá dějiny věd ostatních. — Schůze sekcí a od
dílů byly vyplněny přednáškami delšími a kratšími bez rokování a thematy
předloženými ad disputandum s resolucemi přijatými neb neschválenými.
Vypočítávati jich nelze. Jen tolik lze říci, že jich bylo příliš mnoho. To byla
hlavní chyba v organisaci kongressu již proto, že sekce a oddíly musily —
neměl-li kongress trvati několik neděl — zasedati současně, a nebylo lze
býti najednou přítomnu na více místech. K tomu velká část přednášek se
nehodila vůbec pro přednášení (byly to často rychle čtené články určené
pro tisk) anebo měla obsah příliš speciální. Zde měla býti provedena přísná
censura — věc ovšem dosti obtížná — anebo již napřed mělo býti ustano
veno, co se pro kongress internacionální hodí. Mnohé přednášky zajímaly ne
tak předmětem jako osobou přednášejícího, značný počet obojím. Diskussí
a resolucí bylo samo sebou mnoho — i tu nadbytečně — a přece poměrně
ku přednáškám nedosti mnoho. Jednání při některých bylo velmi bouřlivé,
zvláště při takových, které by se byly spíše hodily pro kongress vlašský a
při kterých ostatní členové často dobře nerozuměli, proč ta bouře vzniká·
Za příklad resoluce vhodně navržené lze uvésti resoluci vyslovující přání,
aby archivy pro bádání v historii moderní byly snadněji přístupné, než sku
tečně jsou, a to nejméně až do r. 1847. Přijatá resoluce se obrací k vládám;
bude míti účinek? — Přednášky a debatty i resoluce — to není celý kongress.
Styky osobní, shledání se známými a přáteli i nové známosti, to vše, jak
známo, tvoří podstatnou i cennou část každého takového kongressu. A lze
říci, že se v té stránce kongress velmi dobře podařil. Rozdíly národnosti
politika a vše ostatní, co by bylo mohlo vadit, skutečně nevadilo. Bylo
patrno, že účastníci kongressu rádi zapomněli na čas na to, co dělí, a těšili
se z toho, co spojuje. Snad k tomu přispívalo i místo kongressu: Řím.
Společných vycházek po Římě a výkladů při tom nebylo však tolik, kolik
mohlo býti. Návštěva na fórum, jehož tvářnost se novými objevy v posledních
letech tak značně změnila, ovšem nechyběla. - Vedle kongressu bylo několik
24*
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výstav; nejzajímavější z nich byla »mostra di tipografie romana«, výstava
tisků a starších vyobrazeni věčného mésta. — Ze slavností nejstkvělejší byl
večer na Kapitolu, kde byl domácím pánem purkmistr (sindaco) kníže Colonna.
Hosté se sešli v museum kapitolinském a procházeli se při elektrickém světle
mezi sochami starých bohů a římských císařů. Byl to obraz nad míru stkvélý
a nádherný.
7. G.

V dubnu sešel se periodický kongress historiků německých pod pro
tektorátem vlády badenské v Ileidelbcrce. Některé z veřejných přednášek
vzbudily značnou pozornost a čilá diskusse připoutala se k nim. E. Meyei,
známý spisovatel dějin starověku, snažil se dokázati, že Augustus byl v jádru
svém republikánem, že snažil se umožniti říšský mír se zachováním občanské
svobody a navazoval spíše na Sullovo nežli na Caesarovo dílo — O vzniku
moderního kapitalismu mluvil právní historik Below ; polemisoval proti ná
zorům vysloveným sociálním theoretikem Sombartem a dokazoval, že nikoliv
renta z nemovitostí nastřádaná, nýbrž obchod utvořil první větší kapitály
v městech na sklonku středověku. — O známé bronzové sošce Karla Veli
kého chované v Paříži dokazoval ředitel archivu v Metách, 7 Wolfram, že
není památkou karolinské renaissance; povstala v Metách teprvé na počátku
16. stol. Professor Marburský 7 Halier, známý svým vydáním pramenů
koncilu Basilejského, ukazoval, že idea svobod církve Gallikanské nevznikla
na poč. 15. st. vlivem vlády francouzské, nýbrž že byla vypěstována v kruzích
university; mimo to že nebyla myšlenka ta původní, nýbrž pouhým ná
podobením anglické snahy po církvi státní jevící se již za Eduarda III.
Bonnský professor E. Gothein líčil poměry v rakouských zemích předních,
hlavně v Breisgovsku za Marie Terezie a Josefa II, především tamní rozsáhlou
samosprávu stavovskou. Také o methodě a hranicích bádání historického
rozpředla se po přednášce Brněnského professora F, Gottla živá diskusse,
v níž většina účastníků pod vedením Belowovým a E. Meyera se postavila
proti známým thesím Lamprechtovým, který je osobně hájil. Příští sjezd byl
určen do Solnohradu.
Kritickou studii o vývoji historického umění Rankova podává B. Schmeidler
ve Schmollerově Jahrbuch f Gesetzgebung XXVII. 2. Dílo velikého historika
jest tu plně oceněno, zdá se však, že zastiňuje v názoru spisovatelově po
někud práci generací pozdějších. — Novějším sporům o methodě a předmětu
dějepisu platí článek italského historika R. della. Volta »Sulla interpretatione
economica della storia< (Archivio Storico Ital. 1902. 4.), v němž autor podro
buje kritice novější pokusy o převrat v dějepise, vycházeje při tom hlavně
od nových prací Loriových a Seligmanových.

Berlinski Jahresberichte für Geschichtswissenschaft vydané letos vztahují
se k literatuře z r. 1901 a vyplňují, jako obyčejně, silný svazek, ač i tu zase
mnohé rubriky — mezi nimi i tentokráte dějiny české — nejsou zastoupeny. —
V části o dějinách římských je (srovn. Č. Č. H. Vlil., 123) patrný interess pro
Nerona a jeho dobu, vzbuzený známým románem Sienkiewiczovým. Bylo
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očekávati, že kniha Pascalova z r. 1900 o požáru Říma r. 68 Ľincendio di
Roma e i primi Cristiani vyvolá oprávněný odpor. Knize samé polemika
prospěla, tak že r. 1901 vyšla v druhém vydání. Také u nás vzbudila ohlas
v Naší Době (leden 1903) v článku L. Brtnického již svým titulem nezcela
šťastném. Pro toho, komu dějepis není hrou fantasie, při které všecko do
voleno, prameny nepřinášejí žádného problému, jenž by zněl: »zapálili
křesťané Řím?< — třeba to Pascal stokráte tvrdil a dokazoval. Prameny znají
jenom ten problém; zapálil-li Řím Nero čili nic. O celé věci lze mluviti
klidně, bez indignace, že Pascal křesťany, líče je jako náboženské fanatiky,
dělá žháři, jako je udělal (subdidit reos - praví Tacitus) kdysi Nero, aby
od sebe odvrátil podezření — ať již oprávněné neb liché, jestliže požár vznikl
náhodou (forte). Kdyby naše prameny křesťany skutečně tak líčily, musili
bychom to snésti. Ale náš pramen (Tacitus), který přece křesťanů nemiluje»
nedává k takovému tvrzení nejmenšího práva. Historie má dosti skutečných
problémů, dělati problémy nové tak lehkomyslné, jak se zde děje, je frivolní
hra. Než ona slavná kapitola Tacitova o křesťanech měla již ten osud, ač je
v hlavní věci zcela jasná, že se dělaly při ní zbytečné hypothesy. Takovou
zbytečnou a neoprávněnou hypothesou je tvrzení, jež ani v nejnovější litera
tuře nevymizelo, že Nerona, jenž byl filosemita, jehož manželka Poppaea
Sabina byla náboženským smýšlením položidovka (bohabojná), proti křesťanům
popudili židé. Židovští spisovatelé na př. Joél, jenž je v Brtnického článku
na konci citován, mstili se tím, že počali vrhat podezření na křesťany, tvrdíce,
že aspoň z požáru se těšili, že nehasili a p. Pascal šel jen o krok dále; jeho
hypothesa je tedy vlastně velmi laciná. A tak rozmnožena literatura o Tac.
Anál. XV. 44 zase o několik zbytečných kusů. Máme tu zároveň příklad
aspoň pro jeden pramen oné hyperprodukce, jež zaplavuje literaturu hi
storickou do nekonečna. Brtnického referát nepřidává se k Pascalovi sice
úplně, ale kritický referent měl se proti jeho knize ozvati rozhodně.
, *G-

Historickou knihou, která vznikla z retrospektivní snahy, ukázati na
přechodu z 19. do 20. st. výsledky vykonané práce minulého věku v oboru
řecké historie, vystopovat! její změny v nazírání a směry v methodě a tím
způsobem podati obraz z historie duchovního života starověku i 19. st., chce
býti V. Byzcskul-ovo* V vedenie vt» istoriju Grecij, Charkov, 1903, str. V -f- 535
Dělí se ve 2 části: Obzor po pramenech a Obraz zpracování řecké historie
v 19. st. První část opírá se v mnohém o Wachsmutha, Schafera, Christa,
proto cena její nespočívá tak v původním zpracování thematu, jako v pře
hledném a jasném shrnutí výsledků dosavádního bádání v tomto odboru.
Druhá část je pěkným příspěvkem k vývoji všeobecné a zvláště německé
historiografie 19. st. Vykládá s náležitým zřetelem k vývoji veškeré literatury
historické i klassické filologie novou renaissanci klassickou v l$r a na začátku
19. st., oceňuje práce a vliv F. A. Wolfa, Niebuhra, Bockha, K. O. Můllera,
Grotea a j., líčí rozvoj epigrafiky a výkopů i zpracování materiálu v 70. a
80. letech, objevy v 90. letech i zač. 20. st., -stručně charakterisuje novější
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práce Bělochovy, Ed. Meyerovy, Göhlmannovy, Burckhardtovy, Wilamowizzowy, Rohdeovy, Abbotovy a j. a končí vylíčením všeobecné povahy současné
historiografie o řeckých dějinách. Kniha je pozoruhodná též tím, že seznamuje
čtenáře s ruskou literaturou o řecké historii.

Ve sbírce monografií ku světovým dějinám vydávané katolickými hi» ' storiky německými (Weltgeschichte in Karakterbildern) vyšel i život Kristův
V
prací známého theologa H. Scheila Církevní a konfessionální postavení
autorovo jest ovšem historickým vývodům spisovatelovým pevným podkladem;
krásně psaná a bohatě illustrovaná kniha jest však značným činem pokrokového
katolicismu německého, v jeho snaze sblížiti římskou orthodoxii s vědeckou
kritikou moderní.
Kniha Bedr. Bigebnaira, která vyšla r. 1902 jako 8. číslo publikací
církevně-historického semináře v Mnichově s titulem Die Beteiligung der
Christen an öffentlichem Leben in vorconstantinischer Zeit (340 str.) nepřináší nic
podstatně nového, nicméně bude mnohému čtenáři vítána, ježto se opírá
o hojnou literaturu novější a ji též zaznamenává. Obsah její je širší, než na
značuje titul. Rozdělena je ve 2 části; první jedná ve 4 kapitolách o poměru
křesťanů k státnímu životu, druhá rovněž ve 4 kapitolách o poměru křesťanů
k společenskému životu. První kapitola první části (Die rechtliche Stellung
der Christen in vorconstantinischer Zeit) podává — vždy na základě novější
literatury — dějiny persekuce se strany státní moci. — Je známo, že antický,
stát a antická společnost dlouho křesťanství odmítaly. Než také naopak
křesťanství odmítalo antický stát i společnost. Nicméně přišlo konečně k smíření,
protože se záhy mezi křesťany samými vedle negativního, radikálního směru,
jehož zástupcem je Tertullian, vyskytl a pak rostl směr mírnější, ke kompromissu hotový a čím dál tírn ochotnější.

Nová kniha Adolfa Harnackax Die Mission und Ausbreitung des Christen
tums in den ersten drei Jahrhunderten (v Lipsku 1902, 561 str.) netýká se
toliko zevnějších pokroků pokřesťanění říše římské, pro kteroužto otázku
máme ostatek prameny jen nedostatečné, nýbrž obírá se hlavně otázkou širší,
vnitřní missií, ptá se také po příčinách, proč náboženství a církev křesťanská
zvítězily netoliko nad vulgárním pohanstvím, nýbrž i nad jinými náboženstvími
a kulty s křesťanstvím — ize užiti toho výrazu — konkurrujícími Kniha je
nesouměrně pracována, což vysvětluje se tím, že do ní pojaty byly kusy již
drive jinde uveřejněné; je psáné duchaplně, ale často hledaně a jen věci již
znalým zcela srozumitelně.
Pod redakcí professorů Bejowa (v Tubinkách) a Meinecke (ve Štras
burku) za účastenství četných spolupracovníků počíná vycházeti systema
tická sbírka monografií pro dějiny středního a nového věku pod názvem
Handbuch der mittelalterlichen und neueren Geschichte. Ivana Müllera Hand
buch der klassischen Altertumswissenschaft má tu býti aspoň do jisté míry
vzorem; tím se též vysvětluje název — nezcela vhodný tu i tam — Handbuch.
Podle vydaného programmu budou vydány čtyři řady. V první řadě (All-
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gemeines) budou zastoupeny dějiny dějepisu, druhá řada se bude skládat
z 8 monografií o všeob. dějinách politických od konce starověku až do naší
doby, k čemuž by ještě přistoupily dějiny pruské; v 3. řadě budou zastoupeny
dějiny právní a hospodářské, 4. řada bude věnována pomocným vědám a
starožitnostem. — Na posledním místě čtvrté řady programmu ohlašuje dílo
AMna Schultze Das häusliche Leben der europäischen Kulturvölker vom
Mittelalter bis zur zweiten Hälfte des 18. Jahrh. A podivným způsobem
práce na posledním místě uvedená také již vyšla. Spisovatel je velmi zběhlý
v dělání knih; na mnoze je to jen přelévání z jedné nádoby do druhé. Podle
programmu lze očekávat, že z celé sbírky vyjdou nejdříve: historická geo
grafie (Kretschmer), palaeografie (Tangl), dějiny pozdějšího středověku
(Loserth), dějiny evropských států (1648—1789) a dějiny středověkého názoru
světa (Baeumker).
Po třech letech vyšla v Mon. Germ. Hist. druhá část třetího dílu
Diplomat (v. Č. Č. H. VII 111). Obsahuje Bresslauovu předmluvu o listinách
císaře Jindřicha II., doplňky, opravy a vzorné rejstříky: pramenný, knižní,
jmenný, osobní a věcný.
Kniha K. Breysiga Kulturgeschichte der Neuzeit (Č. C. H. VII. 113) do
spěla svým třetím svazkem (Entstehung des Christentums — Jugend der
Germanen) k r. 1300, ale tím vždy ještě ne ke konci úvodu. Velmi nepříznivý
úsudek zvláště o těch částech, o nichž recensent mluví jako odborník, uveřejnil
o díle Breysigově v letošním ročníku Zeitschrift für Socialwissenschaft Belew
(nyní professor v Tubinkách).
Professor švýcarské university ve Freiburku, F. Steffens, vydává pod
názvem »Lateinische Palaeographie< sto, systematicky seřaděných světlotisků,
obsahujících ukázky latinských písem od dob Augustových až ku r. 1700
s transskripcí a přehledem vývoje písma latinského. Sbírka jest rozdělena na
tři oddělení, celková cena 42 marek. První oddělení vyšlo a obsahuje dobu
až ku Karlovi Velikému.

Múnsterský professor A. APeister vydal první sešit rozsáhlé práce
o dějinách italské, diplomatické kryptografie (Die Anfänge der modernen
diplom. Geheimschrift. Paderborn 1902), kde podává přehled tajných písem
antiky i středověku a ukazuje, jak moderní umění šifer vzniklo v renaissanční
Itálii. Následující příspěvky budou věnovány hlavně tajným písmům pa
pežské kurie.

Vyšlo druhé vydání vynikajícího díla Fr. Ratzela »Politische Geographie«
(v Mnichově 1903). Kniha zůstává důležitou pomůckou pro historika, uplatňujíc
vzájemný vliv vývoje politického a půdy i poměru přírodních.
’) Středověk stojí sice na titulu, ale v knize je ho málo. — V předmluvě
spisovatel praví, že v Praze by byl nenašel dost pomůcek, kdyby byl chtěl
vydatně přihlížet k časopisům. Vůbec ukazuje již předmluva, že to vlastně
není nová práce.
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Stará sbírka bavorských pramenu Monumenta Roica počíná vycházet!
v novém pokračování a ve změněném rázu řízením akademie Mnichovské.
V prvním svazku nové serie vydaném od J. Petze a obsahujícím Norimberské
a Onolzbašské urbáře 14,—15. věku odůvodňuje předmluva změny edice,
z nichž hlavní jest ta, že němčina vystřídala dosavadní latinu poznámek
a úvodu.

Pro spory s nakladatelem, který zavinil také dočasné zaniknutí němec
kého časopisu pro sociální a hosp- dějiny, zastavil Jiří Steinhausen časopis
»Zeitschrift f. Kulturgeschichte« a počal na místě jeho vydávati nový »Archiv
für Kulturgeschichte«. První dva sešity ukazují snahu věnovati více místa
základním otázkám kulturním, nežli drobnostem zábavnějšího rázu, které
převládaly v zanikším časopise.
Nový časopis pro dějiny reformace byl t. r. založen v Berlíně. Archiv
für Reformationsgeschichte bude za redakce W. Friedensburga přinášet!
dosud nevydané nebo nepřístupné a vzácné prameny, kritické studie o nich
a přehledy novější literatury (samostatných publikací i drobnějších příspěvku
v časopisech). Archiv bude vydáván po sešitech v neurčitých lhůtách.

Veliké dílo A. Schulte o obchodu středověkém mezi Itálií a Německem
západním vyvolalo živou polemiku. G. v. Below postavil se (Hist. Zeit. 89)
proti thesi, že by byl přechod přes Sv. Gotthard v 13. st. uskutečněný býval
měl rozhodný význam pro vznik svobody švýcarské, a připojil k tomu řadu
jiných výtek. Schulte odpověděl ve Schmollerově Jahrbuchu (XXVI., 4), načež
Below replikoval v Mnichovské Allg Zeitung-Beilage 56. Nelze popříti, že
částka vývodů Belowových jest správnou a že obmezuje smělá tvrzení, k nimž
Schulteho snad přílišné nadšení pro velký nový objev svedlo. S druhé strany
nutno však podotknout!, že příliš chladný a břitký ráz právnické polemiky
proti dílu tak velice významnému není zcela na místě.

J. Maulbacha^ Die Kardinále und ihre Politik um die Mitte d. XIII. Jhds.
(Bonn 1902) je souhrn životopisů a politických tendencí všech členů kollegia
v letech 1243—1268, tedy v době vítězství papežů nad Štaufovci. Slouží
dobře ku okamžité orientaci o jednotlivých osobách a jejich postavení v rámci
kurie římské.
Právní dějiny kollegia kurfirstů až k smrti Karla IV. hodlá vylíčiti ve
větší práci Μ. Krammer. První část vyšla právě jako berlínská dissertace a
zabývá se vlivem papežství na volby císařů a kollegium volitelů. Spisovatel
klade důraz na parallelu mezi volbou biskupskou a královskou v poměru ku
potvrzení papežskému

Ve slavnostním spise věnovaném mnichovskému historikovi Heiglovi
z r. 1903 má Joetze článek o jednání Čechů s koncilem Basilejským. Jedná
se tu hlavně o původu a pramenech spisu »Tractatus de reductione Bohemorum«
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Akta soudního processu Lutherova, která znal Pallavicino z archivu
konsistorialního, nevyšla dosud na světlo a process nebyl ještě s kanonického
stanoviska dokonale oceněn. K. Müller pokouší se nyní v Briegerově »Zeit
schrift f. Kirchengeschichte< XXIV. 1 o to, aby rekonstruoval postup processu
na základě odpovědí Lutherových a bull papežských.
Velikou, trojdílnou publikaci o dějinách protestantismu a inquisičních
soudu proti němu ve Španělsku konaných vydal E. Schäfer (Jüterbogk 1902)
Thema není nové, bylo často probíráno, třeba že reformace ve Španělích
nikdy vážného významu nedosáhla a vlastně na dvě lokální skupiny (Valla
dolid a Sevilla) se obmezila, které inquisicí pojednou byly zničeny. Nové
prameny, které Schäfer dosti rozvláčným způsobem otiskuje, dokazují znova
tento známý ráz hnutí. Zajímavým jest, že starší názory o znalosti inquisičních
processu novým materiálem se značně redukují. V rámci řádů trestního pro
cessu 16. st. vůbec nestojí inquisice nikterak na posledním místě; drsný ráz
všeobecný jest jí také vlastní, ale žaláře jsou lepší než ostatní, volnost vězňů
v pohybu a ve styku s okolím dle našich názorů velmi veliká; tortury užívalo
se v míře mnohem menší nežli u práv světských.

V březnovém sezení akademie Mnichovské přednášel bavorský historik
Riezler o válečných dennících hlavního tábora ligy r. 1620. Maxmilián Ba
vorský dal od svého tajemníka Mandla zaznamenávat! podrobně události
tažení českého a poznámky ty staly se podkladem officiálního bavorského
popisu války, vydaného v Mnichově pod titulem »Böhmisch Journal«. Riezler
zmiňuje se o různostech pramenu a tisku a přidává tři nová diaria téhož
tažení psaná od Maxmiliánova zpovědníka Buslidia (S. J.) a kazatele Drexela
(S. J.) a konečně od italského karmelitána Petra ze Sieny. Nové prameny
přinášejí dosti důležité zprávy o poměrech ve vojště iigy a jeho podnicích
v Čechách. Výňatky ty budou později otištěny ve spisech akademie.
Pěkný obraz ze života a činnosti knihkupce Witmberského v době
reformační podává 77. Leauatd v monografii »Samuel Selfisch, ein deutscher
Buchhändler am Ausgange des 16. Jhdts.« (Volkswirt. Abh. hg. v. W. Stieda,
v Lipsku 1902). Manipulace obchodní a kreditní, censura, privilegia a trhy
knižní jsou zde věrně vylíčeny.

Ot, Lorenz* professor někdy ve Vídni, nyní v Jeně, u nás známý hlavně
jako spisovatel díla o dějinách německých v době Rudolfa a Přemysla Otakara,
vydal r. 1902 dílo o nejnovějších dějinách německých Kaiser Wilhelm L und
die Begründung des Reiches 1866—1870* ve kterém o politice rakouské,
o státnících rakouských soudí co nejnepříznivěji a píše tonem, jaký v Ně
mecku, zvláště v Prusku býval kdysi častý, nověji však přestává. Dílo potkává
se s odporem v kritice německé, ovšem z jiné příčiny. Jak již v titulu na
značeno, obrací se proti dílu Syblovu a proti Bismarckovi, dokazujíc, že
Vilém a knížata založili novou říši a ne Bismarck. Pramenem mu byly při
tom zápisky některých knížat a nevydané archivální prameny. Zvláště ne
příznivou kritiku nového díla uveřejnil v Histor. Zeitschrift Erich Brandenburg, _
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Krátký přehled dějin žebroty podává Olshausen v Schmollerově Jahrbuchu (XXVI. 4) pod názvem »Geschichte des Bettelwesens.« O německých
poměrech podobného rázu jedná spis K. Hampe »Die fahrenden Leute in
der deutschen Vergangenheit« (Monographien zur deutschen Kulturgeschichte
X. 1903).

Stručný, ale obsažný přehled všeobecných dějin kolonisace zámořské
podal známý historik hanseatský Dietrich Schäfer ve sbírce Góschenových
příruček.

Příspěvkem ku obchodním dějinám moře Stredozemského jest mono
grafie Jiřího Yvera o obchodu jihoitalském v 13. a 14. století (BibL dts
Écoles fran^aises ďAthěnes et de Rome. Fasc. 88). Hlavní důraz klade spiso
vatel na obchodní politiku prvních Anjouovců až k roku 1343. Pramenem
byl mu archiv Neapolský; nejdůležitější části knihy jsou zprávy o roz
hodujícím postavení florentinských kapitalistů v hospodářském životě jiho
italském.
Nový řád archivní vydaný pro Itálii na konci r. 1902, o kterém podává
zprávu Historische Vierteljahrsschrift' zřizuje vedle ministerstva vnitra poradní
sbor 12 členů, odpovídající rakouské polozaniklé archivní radě. Úředníci jsou
buď vědečtí, buď správní; mezi nimi a sluhy stojí jakási třída poloúředníků.
Přijetí za úředníka předchází konkurs, při kterém se skládá zkouška ústní
i klausurní. Při větších archivech — i v městech, kde jsou university — jsou
zřízeny kursy pro palaeografii a vědu archivní. Státních archivů je v Itálii 19,
vedle nich jsou archivy provinciální na jihu, které ještě nejsou ve správě
státní, ale mají do ní přejiti, jakož také mají jiné archivy — obecní a cír
kevní — své archiválie v nich deponovat. Plat personálu v archivech státních
obnáší ročně bez mála 600.000 lir.
K historickým institutům v Římě přibude v nejbližší době nový totiž
belgicky. — Švýcary nemají v Římě žádného ústavu, ale pro centrální archiv
Švýcarský pracuje již více let v italských archivech, hlavně ve Vatikáně,
K. IVirz. R. 1902 vydaná publikace Bullen und Breven aus italienischen
Archiven 1116—1623 (Quellen zur Schweizer Geschichte sv. 21.) je výtěžek
této práce, nejhojnější pro dobu od prostředka 15. století. — Ve sbírce
Quellen zur lothringischen Geschichte vydal H. Sauerland 1. svazek podobné
publikace Vatikanische Urkunden und Register zur Geschichte Lothringens
I. 1294—1342.
Dílo, které počal vydávat A. MolinierQ »pramenech dějin francouzských«
(Les sources de ľhistoire de France, srovn. Č. Č. H. VIII. 97) r. 1901, a
jehož programm při vydání 2. svazku r. 1902 rozšířen až k r. 1815, rychle
pokračuje; letos přibyl svazek třetí (248 str.) pro dobu od r. 1180—1328.

P. Viollet, vydal třetí svazek své »Histoire des Institutions politiques
et administratives de France« věnovaný vlastní »francouzské« době středověku.
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Mezi novými publikacemi o dějinách francouzských od revoluce Revue
Historique (1903) oznamuje nové dílo Gomelovo. Charles Gomel vydal již
dříve dvě knihy v dějinách financí za revoluce: Causes financieres de la Révolution fransaise a Histoire financiere de la Constituante. V novém díle
(1902) v předmětu tom pokračuje: Histoire financiére de la Legislativě et
de la Convention I. (1792—1793). O financích v revoluční době něco pozdější
jedná též nové (1902) dílo Stourmovo: Les finances du Consulat. — Alma
Soederhjelmovd vydala (1901) 2. svazek svého díla týkajícího se tisku za revo
luce; Le Régime de la presse pendant la Révolution fran^aise; vlastní předmět
je tu poměr tisku k vládě, svoboda a nesvoboda tisku. — Dílo hraběte Vandala
Ľ Avénement de Bonaparte obsahuje ve svém 1. svazku dějiny 18. brumairu
a počátky konsulátu; referent (Reuss) uznává, že dílo je stkvčle napsáno, ale
vytýká, že spisovatel se bez reservy postavil na stranu vítěze. V bulletinu
(Reussově) se dále referuje o četných publikacích, týkajících se válek doby
Napoleonské. Téže době svým předmětem náležejí dílo Bonnefonsovo o Frid
richu Augustovi, posledním kurfirštu a prvním král. Saském: Un allié de
NapoUon a dílo Weillovo: Le Prince Eugene et Murat 1813 — 1814, jehož
3.—4. díl vyšel 1902, založené z části na archiváliích Vídenských. — Vítanou
pomůckou pro rostoucí literaturu této doby byla by E Kircheisen-a (v Lipsku)
Ribliographie hapoléonienne (v Paříži 1902); je to vlastně katalog jeho vlastní
sbírky či knihovny prací o době od 1789—1815 jednajících, která čítá
30.000 kusů — jen kdyby byla lépe uspořádaná.

Nedávno zesnulý, slavný romanista Gaston Paris shrnul krátce před
smrtí své životní dílo ve stručné, ale významné práci, která vyšla nejdříve
v anglickém překladu (Mediaeval French literatuře. London 1903. 1 Sh.).
Knížečka nemá ?ni dvou set stránek, ale podává přehled literárního vývoje
v plném osvětlení kulturním a s mistrnými karakteristikami. Svým rozdělením
dle period a opomenutím bibliografického apparátu liší se od známé starší
příručky Parisovy, která probírala literaturu dle hlavních forem básnických
a to jen až do 14. st. Práce nová jde až ku počátkům doby nové. Zcela
jiného rázu jest »Manuel de ľHistoire de la Litterature fran^aise«, kterou
r. 1902 vydal známý publicista francouzský F. Brunetiěre. Důraz jest zde
kladen na novou dobu a na místě objektivního posouzení stojí namnoze
strannická ideologie katolického rázu.

Gaston Paris zemřel 5. března u věku 63 let (* 1839). Byl první autoritou
ve francouzském jazykozpytu i v dějinách staré literatury francouzské. V ovzduší
studií, jimž se oddal, vyrůstal od dětství (otec jeho, Paulin Paris, byl vážený
učenec). Slavnější dílo synovo je i materiálně veleobsáhlé: počet titulů se
braných k jeho bibliografickému soupisu odhaduje se prý na patnáct set.
Jsou tu spousty informací i problémů řešených nebo naznačených. Co se
týče literárních dějin, G. Paris byl cele proniknut přesvědčením o svrchované
jich důležitosti pro historii národní, psychologii historickou a i pro výchovu
národního vědomí. I ři tom volil rád themata dosvědčující mezinárodní vztahy
kulturní Doktorská jeho these z r. 1865, '»Histoire poétique de Charlemagne*,
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zůstává podnes jedním ze základních děl o problémech národního eposu
francouzského; ^La littérature fran^aise au moyen áge* (1888, 2. vyd. 1890)
v nevelkém svazku je výborný přehled pro studium (právě vyšlo stručnější
zpracování založené na postupu chronologickém, zatím anglicky). Parisovy
práce (z knižních vydání buď jmenována monografie o Villonovi, 1901) nej
četněji jsou tištěny v »Romanii«, v »Journal des savants«, v »Histoire littéraire de la France« (zde »Romans en verš du cycle de ia Table rondě« ve
sv. 30., »Jean, sire de Joinville« ve 32.). — G. Paris byl vědě pláten i jinak
než osobními výzkumy. Poznav na studiích (1856—1858) německou organisaci
vědeckého vyučování, horlil pak a snažil se skutkem ve Francii o opravy ve
‘ zřízení vysokého školství; srov. od něho >Le haut enseignement historique
et philologique en France« (1894, ze »Journal des Débats«) Zde lze též při
pomenout! školní výbory ze »Chanson de Roland«, z kronikářů a j. G. Paris
sám byl professorem na École des hautes études (pro románskou filologii
od založení r. 1868; od 1885 předsedou odboru histor.-filologického) a na
Collěge de France (pro řeč a literaturu franc. středního věku, titulárním od
1872; od 1895 administrátorem). Znamenitým učitelem mimo nevšední kvality
vědecké činily ho laskavý styk, namnoze přátelský s žáky, a kde bylo po
máhat! snaze a nadání, ochota obětující vlastní čas a práci. Touto školou
prošla snad většina těch, kdo dnes na obou polokoulích pracují v romanistice. Konečně G. Paris vědecké práci opatřil velecenné pomůcky, byv za
kladatelem (s P. Meyerem, resp. i s jinými) »Revue critique« (1866), »Romanie«
(1872), »Société des anciens textes fran^ais«. — Byl členem Académie des
inscriptions od r. 1876, Académie fran^aise od 1896. Jeho význam byl, jak
patrno, větší, než výtečného specialisty. Širší obecenstvo samo mohlo ceniti
jeho elegantní přednášky a essaye přizpůsobené vzdělaným laikům (souborně
ve dvou řadách *La poesie du moyen áge* 1885, 1895, * Penseurs et poetes*
1897, ^Poemes et légendes du moyen äge* 1900); psychologicky jemné studie
o některých literátech současných ukazují také, jak otevřen zůstával jeho
smysl všelikým zjevům moderního života.
H. Jarník,
Anglie nemá nedostatek učených společností zejména takových, které
vydávají publikace historické. Letos k nim přibývá Akademie, odpovídající
akademiím jiným, pokud se týče některých tříd. Nová British Academy se
dělí ve tri třídy: pro dějepis a archaeologii, pro filologii, pro práva a národní
hospodářství.

R. 1901 počalo vycházet! v N. Yorku (New-York and London, Funk
and Wagnalls; 1. svazek Aach—Apocalyptic Literatúre, XXXVIII — 685 str. 4°)
The Jewish Encyclopedia. jejíž předmětem jsou podle dlouhého titulu židovské
dějiny, víra, literatura i mravy od nejstarší doby do nejnovější. Dále se na
titulu oznamuje, že encyklopedie, která r. 1903 pokročila k druhému dílu
(Apocryphe-Benash), má více než 400 spolupracovníků. Je to dílo inter
nacionální, čítající mezi svými spolupracovníky také křesťany. Referent
v R. H. při vší chvále vytýká také mnohé nedostatky, při podobných pu
blikacích obyčejné, jako nestejnost práce a zbytečné neb bezcenné illustrace.

Adolfa Bachmanna Geschichte Böhmens.
Referuje Václav Novotný.
(Dokončení.)

V následujících kapitolách obraz života Otakarova mění se na
velikolepou tragoedii, ale ne náhle, jako ani ve skutečnosti konec
náhle se nedostavil. Krise se připravuje v kapitole deváté, Ottakar II.
und Rudolf von Habsburg 1273—1276.
O tom, že v této době Otakar stál o korunu římskoněmeckou,
nemůže býti pochybnosti, jako také o tom ne, že nebyla to pouhá
ctižádost, která myšlenku tuto v něm vzbudila. Bylo to prostě
příkazem politické nutnosti, chtěl-li říši svou udržeti na tom stupni,
na jaký ji povznesl. Každý jiný kandidát, třeba sebe nepatrnější,
musil býti nebezpečný, poněvadž právě v něm musila vzniknouti
touha po dědictví Babenberském, jak také nejbližší budoucnost
tyto obavy Otakarovy potvrdila. Nový král, sotva zvolený, vzta
hoval ruku po bohatém dědictví od Otakara zvelebeném — Bachmann
na str. 616, pozn. 1 odříká se tohoto svého dřívějšího mínění tuším
neprávem. Odporuje tomu sám na str. 615, ačkoli také tato strana
zase jinak není v souhlasu se str. 614, kde Bachmann nechce chápati, že Otakar nemohl jednati jinak, a kde tvrdí věc v této stylisaci nemožnou, jako by jenom spor o platnost volby Rudolfovy
byl přivedl konflikt.
Události nejsou jednoduché, nýbrž vespolek velmi propleteny,
a z nich vyzařuje také vnější tragika osudů Otakarových. Říšští
knížata nepřejí volbě Otakarově, obávajíce se jeho moci, ale v tu
chvíli, kdy volí si nepříliš významného hraběte, jehož moc ne
vzbuzuje obav, onen kandidát, jehož moc byla překážkou k do
sažení trůnu, zároveň má býti oslaben — opravdu tragická ironie
dějin. Než nepřátelství proti Otakarovi, které se v tom jeví, při
volbě Rudolfově neprojevilo se toliko tím. To, co knížatům volbu
Rudolfovu doporučovalo, bylo výhodou také pro Otakara, když
nemohl provésti kandidatury vlastní. Ne příliš mocný při svém
zvolení hrabě Rudolf, i když mu knížata přiřkli dědictví Babenberské, nebyl by se ho dovedl zmocniti. Otakar byl by mohl — o tom
sotva může býti pochybnost, a Bachmann to také (str. 616, pozn. 1),
ovšem v jiném poněkud smyslu připouští — kdyby Rudolfa byl
uznal, v panství se udržeti, Rudolf neměl tolik moci, aby mu je
vyrval. Ale při volbě Rudolfově proti všem zvyklostem a proti
všemu právu volební právo české bylo způsobem neslýchaným
ignorováno — kandidáta takto zvoleného Otakar nemohl uznati.
č. č. H. ix.
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(Ann. Prg. FRB. II. 302) »recesserunt a rege« nežádají nutně to
hoto výkladu, nýbrž znamenají prostě »odpadli od krále«, jak již
(po jiných) Redlich a Šusta vyložili, proti nimž polemika Bachmannova (str. 639 pozn.) zdá se mi zbytečnou. Při vypravování
o výminkách míru (str. 645) musí ovšem nyní ve smyslu toho, co
vyloženo svrchu, býti podotčeno, že mír znamenal ve velmi čet
ných bodech značné zhoršení dosavadního státoprávního poměru
Čech k říši, jako podle toho bude také nutno opraviti, co se tvrdí
v Exkurse III., str. 879—881.
Řečená zrada šlechty působila svými následky ještě dále, více
• než je patrno z knihy Bachmannovy, jejíž všecky podrobnosti
(ku př. datování Reg. II. 1056 a 1057) sotva dojdou souhlasu,
a jež také nedovede proti Otakarovi všude býti klidná. Co má
znamenati věta, že Vítkovici byli »Helfer König Rudolfs, der sie
kraft Reichsrecht an sich gerufen«? Vždyť přece Bachmann jinde
nepochybuje, že podobné »Reichsrecht« v Čechách nikdy ne
platilo.
Velmi smutné periodě českých dějin věnována jest kapitola ná
sledující (11.), Die brandenburgische Vormundschaft. König Wenzels II.
Anfänge 1278—1290. Na začátku jejím setkáme se se zprávami
o pustošení, které čeští pánové sami podnikali. Ale zde je přece
zapotřebí jisté opatrnosti v užívání pramenů. Jistě málo správná
jest věta (str. 659): »Es war, als ob der Adel, durch den strengen
König so lange im Zaume gehalten, mit einer Art grimmiger Lust
in Raub und Verheerung nachholen wollte, was er in langem
Stillsitzen versäumt hatte.« Výslovné zprávy máme o podniku
Vítkoviců proti Budějovicům (a snad Zlaté Koruně) — Bachmannova zmínka o Vyšším Brodě (str. 659 a zase 674) zakládá se
patrně na omylu, vždyť Vyšší Brod byl přece založení Rožmber
ského, neznamenal nic nepřátelského proti nim, a také nemáme
zprávy, že by proti tomuto klášteru bylo co nepřátelského pod
niknuto A k vysvětlení tohoto nepřátelství není ovšem zapotřebí
důvodu, který Bachmann udává. Jinak tu, jak řečeno, třeba opatr
nosti. Kronika Zbraslavská opírá se sice o starší prameny, ale jest
tu možno mysliti na nedorozumění (jaké, bylo by dlouho vykládati),
a Jindřich Heinburskýpravděpodobně má na mysli teprve události
za správy braniborské.
Doba této poručnické vlády není vylíčena nestranně. Tendenčnost projevuje se nejen tím, co čteme, ale také tím, co vy
necháno. Proč se ku př. čtenář nemá dověděti o nepěkném spo
jení německého měšťanstva Pražského s Otou Braniborským proti
’) Při zmínce o jeho identitě se spisovatelem kroniky Žďárské (str. 638
až 639, pozn. 4) mělo býti vedle Kronesa vzpomenuto také Emlerovy prio
rity tohoto důkazu.

Adolfa Bachmanna Geschichte Böhmens.
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Kunhutě? Proč mají býti omlouvány násilnosti německých měst
(srv. ku př. pro pozdější dobu jednání měšťanů Pražských v době
moru, o němž i Bachmann (str. 666) se zmiňuje, ovšem tak, aby
nebylo viděti, na koho padá tato skvrna, hnusná i v této, pořád
ještě barbarské době) a žoldnéřů proti českému obyvatelstvu, které
vzbuzují odpor, i když o nich čteme jenom klidné, o prameny opřené
líčení Tomkovo, jehož zde přece nikdo nesmí obviňovat! z národní
předpojatosti. U Bachmanna jináče. Na str. 660 čteme také větu:
»Mit dem Gedeihen und der wachsenden Bedeutung der deutschen
Städte im Lande war auch die Eifersucht und der Unwille der
slavischen Bevölkerung erwacht, die sich durch die Zugewanderten
verdrängt und verkürzt glaubte.« Proč »glaubte«? Což tomu ne
bylo (zvláště v poslední době) skutečně tak? A jestliže Bachmann
se snaží vyložiti český odpor proti braniborským brutálnostem
jako pokračování oné »Lust an Raub und Verheerung«, která
však dovedla počínání své »schlau genug mit einem nationalen
Mäntelchen zu umgeben«, jest ovšem snadno mu dokázati jeho
omyl. Něčeho takového nebylo třeba, poněvadž chováni německých
měst a braniborské vlády nutně musilo tuto národní reakci
vzbuditi.
Ovšem jest o této době dosti nesnadno psáti. Není pochyb
nosti, že Ota braniborský měl uloženu péči o veřejné dobré a že
s tohoto stanoviska nemohl trpěti výtržností Vítkoviců a jiné šlechty,
než rovněž tak nemůže býti pochybnosti, že způsob, jakým Ota
vládu provozoval, zasluhuje mnoho výtek (srv., co o jeho zisku
chtivosti konstatuje Bachmann sám na str. 667). Co jeho z ciziny
přivedení žoldnéři, a ve spojení s nimi němečtí měšťané provozo
vali, nedovede ani Bachmann omluviti, a nepomůže mnoho, že —
proti znění pramenů — chce vinu (pokud ji připouští) svalití na
cizí žoldnéře (str. 663). Tento krutý a vyděračný způsob musil
působiti nepříznivě na všecky naše zpravodaje. To vždy nutno
vžiti v úvahu, a nelze tedy všemu, co v pramenech čteme, věřiti
doslova. Ale k takovému vylíčení, jaké najdeme u Bachmanna,
prameny naše neopravňují.
Bachmann podniká tu marnou práci, vylíčiti braniborské po
ručnictví téměř jako dobrodiní pro Čechy. Způsob, jakým mluví
(str. 661) o oloupení kostela Pražského skrze Otu, jest nepocho
pitelný u toho, koho jinde takovým mravním rozhořčením naplňuje,
jestliže někdy čeští bojovníci spálili nějaký kostel. Při povaze pra
menů nelze v nich nalézti opory pro domněnku (str. 664): »Auch
erwies sich offenbar das Verschulden des Markgrafen, mit eigenen
Augen gesehen, viel geringer, als der König (Rudolf) geglaubt
hatte.« Že Otovi byla správa země ponechána, neopravňuje k to
muto závěru (srv., co praví Bachmann o Otovi v prvních řádcích
str. 662). Také vylíčení činnosti biskupa Ebrharda není, než
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pouhým omýváním mouřenína. Proč užívati pro jeho násilnosti
eufemismu »den öffentlichen Frieden aufrecht zu erhalten.« Jak se
Eberhard osvědčil, ukazuje ta okolnost, že po obnovené smlouvě
musil býti odstraněni Proti tomu všemu lze postaviti správnou
karakteristiku zachovanou v klassickém výroku současného svědka
(FRB. II., 339): »qui rem publicam terrae Bohemorum a simplicioribus et ratione tardioribus gubernare videbantur, sed, ut verius
dicam, destruere ipsam nitebantur . . . «
Po návratu z braniborského zajetí, když Václav ujal se vlády,
vedle něho a skoro na jeho místě stojí jeho otčim Záviš z Falkenštejna, muž jisté neobyčejný, někdy protivník Otakarův a spolu
s jinými spolupůvodce jeho pádu, později, jak se zdá, dědic jeho
programmu. Vlastně po jeho pádu teprve na český trůn po velikém
otci vstupuje veliký syn Václav II., jehož osudy líčí poslední (12.) ka
pitola této knihy, Die Könige Wenzel II. und Wenzel III. von 1290 bis
1306. Aussterben des Premyslidischen MannesStammes. Bachmannovi
Václav není sympathický, již karakteristika jeho v předešlé kapitole
(str. 673) tomu nasvědčuje. Osobnost Václavova jest ovšem proble
matická, jsou v jeho povaze rysy na pohled nesmiřitelné, ale jeho stát
nické nadání ohlašuje se již velmi záhy. V té době Václav byl ještě
mlád a potřeboval rady, ale již to jest velikou předností, s kterou
se ne u každého panovníka setkáváme, dovede-li si dobré rádce
vybírati. O Václavovi to Bachmann aspoň indirektně připouští
(str. 682, kde mluví o získání opata Bernarda).
Mezi těmi, kdo na mladého Václava měli vliv, a od koho se
zejména mohl naučiti diplomatické obratnosti se všemi jejími stkvělými i stinnými stránkami, byl také Rudolf Habsburský; přece však
se mi zdá, že Bachmann význam jeho přeceňuje oním výrokem
na str. 680: »Der Abt von Königsaal bezeichnet Rudolf geradezu
als Urheber des Friedens und der Wohlfahrt im Lande« (srv. str.
687, jež s tím úplně se nekryje). Ale kronika Zbraslavská (nehledě
k tomu, že citát není přesně označen) jest pro tuto dobu pramen
poměrně pozdní, Bachmann na to později sám upozorňuje (str. 684,
pozn. 1). Na tomto místě upozornění Bachmannovo poněkud pře
kvapí, jednak proto, že se již značně dříve nerozpakoval užívati
kroniky Zbraslavské jako pramene spolehlivého, jednak také proto,
že na tomto místě není rozhodující příčiny k pochybnostem. Vy
pravuje se tu o schůzi Václavově s Albrechtem ve Znojmě r. 1292,
a Bachmann (poznámka 4) označuje vypravování toto jakožto
»durchaus tendenziös«. Ale zpráva akcentuje především úskočnost
a věrolomnost Albrechtovu, kteréžto rysy nemohou přece z jeho
povahy býti vylučovány.
V další části Václavovy vlády výborné vlastnosti jeho objevují
se stále více, ale Bachmann k mohutné mluvě fakt nepřičiňuje po
známek Václava správně oceňujících, spíše některé mohly dobře
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odpadnouti,1) jako ku př. pozn. 4 na str. 692, nemístná, když Bachmann neuznal za dobré zmíniti se o jednání šlechty rakouské s Vá
clavem. Že se Albrecht Václavovi pokořil, Bachmann nepochybuje,
kronika Zbraslavská líčí to velmi podrobně. Situaci, v níž Albrecht
byl, by líčení odpovídalo, ne tak jeho povaze.
Listinu ze 14. března 1298 (Rg. II. č. 1785) Bachmann za
»sicher unecht« prohlašuje (str. 695) po mém soudu bezdůvodně.
Jest zachována v originále, musilo by to tedy býti falsum staré —
a která doba byla by vhodná k jeho vzniku? Věcný obsah listiny
pochybností vzbuditi nemůže; co Bachmann proti němu v pozn. 3
namítá, jest neudržitelné. Slova citovaná z listiny ze dne 17. listo
padu 1298 (Reg. II. č. 1821) nejsou s listinou touto v odporu,
a jeví-li se později privilegia česká v něčem méně znamenitými,
proč by nebyl mohl Albrecht nedostáti slovu?
Shodou s Albrechtem politika Václavova vzdává se jaksi
práva na země, které byl kdysi držel otec, a obrací se intensivněji
k východu. Nabytí koruny polské stalo se v souhlase s Albrechtem,
jenž jistě tímto způsobem mínil také spláceti Václavovi dluh za
jeho ochotu v říši povinný, a lze tedy v tom smyslu říci, že
Albrecht záměry Václavovy podporoval, ovšem jen do té doby,
dokud nevzniklo mezi nimi nepřátelství. Co kronika Zbraslavská
vypravuje o vzniku jeho, k vysvětlení nestačí, nelze však pochy
bovat!, že základní rys jejího líčení jest správný, ten totiž, že to
byla lakota Albrechtova a snad i žárlivost na úspěchy Václavovy,
jak i jiné prameny potvrzují. A ovšem neposledním důvodem byla
vůle papeže Bonifáce VIII., jíž se Albrecht vůbec více podřizoval,
než bylo nutno, v tomto případě arci tím ochotněji, poněvadž
oslabení Václavovo bylo mu vítáno. A z týchž důvodů nezdá se
mi možnou domněnka (str. 703), že by Albrecht nebyl se vzdával
úmyslu nabýti Uher. Bylo by to znamenalo rozpadnutí s Boni
fácem, na něž Albrecht jistě nepomýšlel. Také výklad, že Albrecht
svoje požadavky opíral o zlatou bullu Friedrichovu z r. 1212,
nepokládám za zdařilý a vůbec možný. Chování Albrechtova nelze
karakterisóvati jinak, než jak učinil Palacký, s nímž polemika na
tomto místě (str. 704, pozn. 3) jest úplně neoprávněna.
O výpravě Albrechtově do Čech r. 1304, čteme: »Sieben
Wochen lang warteten (Albrecht a spojenci) . . . umsonst auf den
Feind« (707). Má-li to býti výtka, jest její hrot dvojsečný: mohli
přece také sami nepřítele vyhledati. Palacký, který také vypravuje,
že se Čechové nenabízeli k bitvě, vyložil na základě pramenů, proč
se tak stalo, že Václav vložil silné posádky do jednotlivých hradů,
na něž se Albrecht neodvážil útoku.
*) Na str. 689 uveden také »Kloster Zabrdowitz in Máhren«, patrně
omylem. Míněny jsou Zábrdovice u Brna (něm. JObrowitz).
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Albrecht pokusil se o Kutnou Horu, »doch schon nach vier
Tagen gab er, die Treue und Tapferkeit von Besatzung und Bürger
erkennend, die Belagerung auf« (str. 707). Čtenáře by asi také za
jímalo véděti, že veliteli posádky byli Jindřich z Lipé a Ješek
z Wartenberka. Udává tak Dalimil, a bylo by se jistě doporučo
valo zmíniti se aspoň pod čarou, proč se jeho vypravování nedů
věřuje. Bachmann pod čarou vyslovuje se proti spolehlivosti jiného
pramene — kroniky Zbraslavské, zvláště proti zprávě její, že ve
vojsku Albrechtovu zmáhaly se nemoci následkem požití zkažené
(od obhájců) vody. Netvrdím, že by všemu, co kronika vypravuje,
bylo nutno věřiti, ale důvod, který Bachmann proti hodnověrnosti
této zprávy uvádí, jest zcela pochybený. Kutnohorští prý nemohli
zkaziti vody, poněvadž tok Labe jest několik hodin od Hory
vzdálen. Ale kronika Zbraslavská (FRB. IV. 89) nemluví o Labi,
nýbrž o vodě, která skutečně kolem Hory teče, totiž o Malešovskéin potoku, jak již Emler ve svém vydání správně naznačil.
Na str. 708 vysvětlí se poněkud vypuštění zprávy Dalimilovy
o českých velitelích posádky kutnohorské. Albrecht opustil zemi,
a »die böhmischen Herren wussten ihre Mannhaftigkeit wieder
nur in verdoppelten Übergriffen gegen Kirchen und Klöster zu
üben.« To potřebuje delšího vysvětlení. Jest to sice jenom článek
v řetěze tendenčnosti Bachmannovy, ale ukazuje zároveň, kam až
tendenčnost může zavěsti. Bachmannovi ušlo v kronice Zbraslavské
podrobné vylíčení násilností a ukrutností, jichž se dopouštělo vojsko
Albrechtovo a jeho spojenců (zvláště Uhři), naproti tomu všiml
si této zprávy o škodách, které utrpěly kláštery. A přece právě
na tomto místě jest patrno, že spisovatel kroniky — sám mnich —
dívá se na tuto událost se svého jednostranného stanoviska a že
při všem jejím zveličení nedovede uvésti jediného momentu, k jehož
vysvětlení by nestačila nutnost zásobiti vojsko nebo nejvýše snad
zpupnost žoldnéřů, jíž přece nelze přičítati celku. A ještě nepří
jemněji působí, že si Bachmann »nepovšiml« bezprostředně za tím
následujícího vypsání škod, které utrpěl klášter Sedlecký. Ale
ovšem těch škod nezpůsobili čeští páni, nýbrž král Albrecht . . . .
Při zmínce o smrti Václava II. patrně nezcela postačitelná
Bachmannova znalost češtiny dala podnět k pozn. 4. na str. 708
až 709, v níž se spatřuje rozdíl mezi českým a latinským Pulkavou; obě místa povídají totéž (confectus senio — starosti nadtrápen). — Příčiny smrti Václava III. sotva budou kdy objasněny.
Zůstaly utajeny již současníkům V takových případech fantasie
lidu má nejširší pole, a fantasie lidu odpovídá pak obyčejně na
otázku cui bono. Že pro Albrechta smrt Václavova byla výhodou,
nelze popírati, a proto také nelze souhlasiti s větou (str. 712,
pozn. 1): »Die Meldung Dalimils und des Mönches von Fürsten
feld, dass man König Albrecht beschuldigte, ist natürlich ganz
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haltlos«. Právě naopak povést taková byla zcela přirozená, a není
příčiny nevěřiti, že vznikla, zvláště když ji dva neodvislí svědkové
zachovali; ale ovšem není také nejmenšího důvodu domnívati se,
že by měla nějaký věcný základ.
Kronika Zbraslavská vypravuje při tom o jakémsi Konrádovi
z Botenštejna (ne Potensteina), který byl zabit, když prchal po
vraždě králově se zkrvácenou dýkou z paláce, kronikář však po
nechává nerozhodnuto, byl-li opravdu vrahem. Bachmann uvádí
v poznámce citáty z několika kronik cizích, jež tvrdí, že Václav
byl zabit »a suis«, a vidí v tom potvrzení zprávy Zbraslavské.
Neprávem. Kronika Zbraslavská výslovné praví, že Konrád byl
»nacione Thuringus« (srv. Dalimila 206), i není v tom tedy potvrzení
toho, co ony kroniky podávají. Věta »Die Ruine Pottenstein sieht
man noch heute in der Nähe von Wamberg in Ostböhmen«,
která má snad také pravdivost udání kroniky Zbraslavské (ve vý
kladu Bachmannově) potvrzovali, zabloudila sem patrně nedopa
třením a nedokazuje ovšem pranic.
V.
Vymřením rodu Přemyslovského končí se třetí, odtud počíná
se čtvrtá kniha, nazvaná Böhmen unter Königen aus verschiedenen
Häusern. Název mohl by se zdáti nepřípadným, uvážíme-li, že vedle
dvou králů z různých rodů, jichž vláda netrvala déle čtyř let, celá
další perioda (tedy přes 90 let) náleží třem z rodu jednoho (po
nichž ještě následoval čtvrtý). Ale nepřesný titul jest jistě nejmenší
vadou, již této partii knihy Bachmannovy lze vytýkati.
První kapitola, Böhmen unter König Rudolf. Die Erhebung
Heinrichs v. Kärnten (1306—1301), začíná se (str. 715, pozn. 1) pole
mikou proti Palackému, ne zcela oprávněnou, neboť tvrzení Bachmannovo není věcně docela správné. O tom přece nemůže býti
pochybnosti, že Čechům (aspoň do jisté doby) náleželo určité
účastenství při osazování stolce královského (na str. 716 se to, ač
ne ve všem správně, připouští), kteréž — až na malé výjimky
zřejmého násilí — vždy bylo respektováno, a jemuž — přes opačné
tvrzení Bachmannovo — dostalo se sankce zlatou bullou z r. 1212.
Vymřením rodu královského nastal nepředvídaný případ a s ním
konflikt mezi zvyklostí za právo uznanou a mezi zásadami lenního
práva jinak platnými, jimž hmotná moc mohla dodati důrazu.1)
Král Albrecht ovšem nebyl muž toho druhu, aby připustil
jiné mínění, než že Čechy jsou lénem na říši spadlým, o jehož
zadání rozhoduje vůle panovníka říšského bez ohledu na dosavadní
') Není »unstreitig«, že Viadivoj povolán na trůn, poněvadž byl synem
Dubravčiným.
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zvyklost, a strach před jeho mocí jisté v Čechách působil, jak do
svědčuje současný svědek; nicméně, co vypravuje kronika Zbraslavská
o tom, jak po vtržení nepřátelských vojsk do Čech strana rakouská
pro Rudolfa se prohlásila, neopravňuje k mínění, že by zvyklost
dotud zachovávaná, která uznávala jisté účastenství Šlechty při
zadávání českého léna, byla nějak porušena — arci s tím rozdílem,
že přijetí nebylo jednomyslné — strana korutanská jistě se ne
účastnila — a že se stalo zjevně pod nátlakem zbraní. Proto také,
co čteme na str. 717—18, není správné, neboť před uznáním
Rudolfa v zemi — a na tom záleží, ne na tom, za jakých okolností
se stalo — Čechy Rudolfovi v léno uděleny nebyly, a také udělení
léna ve Znojmě všem synům Albrechtovým stalo se, jak Bachmann
sám konstatuje, teprve po výslovném svolení české šlechty (ovšem
zase jen strany rakouské).
Vláda Rudolfova, ačkoli jistě byl vládcem výborným, pro svou
krátkost znamená pouze málo významnou episodu dějin českých;
4. července 1307 zemřel v Horažďovicích.1) Strana rakouská ovšem
cítila se vázána úmluvami Znojemskými, zůstala však v menšině,
a na trůn povolán Jindřich Korutanský.
Při vypravování o výpravě Albrechtově do Čech udává Bach
mann (str. 723), že velitelem obležené Kutné Hory byl »der
tüchtige Konrad von Auffenstein«. Zprávu o tom zachoval jediný
Jan z Viktringu (Böhmer, Fontes I. 353), tedy pramen o věcech
českých ne nejlíp zpravený; nicméně nebylo by příčiny upírati mu
víru, když jeho udání neodporují pramenům lépe zpraveným.
Kronika Zbraslavská přičítá hlavní zásluhu o zachránění Hory
Jindřichovi z Lipé a Janovi z Wartmberka, a také Dalimil po
tvrzuje tuto zprávu, vzpomínaje nebezpečného postavení. obou
těchto pánů, kteří nebyli před Horníky bezpečni. Bachmann tuto
zprávu Dalimilovu uznal za hodnověrnou tím, že ji kombinuje se
zprávou Jana z Viktringu. Větu »Die Bürgerschaft, anfangs der
österreichischen Sache nicht abgeneigt« sotva lze vyložiti jinak,
než jako ozvuk zmíněných slov Dalimilových. Proč tedy nevěřiti
také jinému jeho udání? Nelze zde řešiti otázku, zakládá-li se udání
Jana z Viktringu o Konrádovi z Aufíensteina na pravdě či na
omylu, ale jistě vynechání bezpečně· potvrzené zprávy (která i při
úplné hodnověrnosti Jana z Viktringu může obstáti) o účastenství
českých pánů usvědčuje Bachmanna z malicherné národní ten·
denčnosti.
A nic jiného nelze říci o pozn. 4 na str. 725: »Ein Überfall
bei Hohenmaut gelang den Böhmen, weil sie die Waffenruhe misz') Polemika s Palackým (str. 720, pozn. 1) zdá se mi zbytečnou, poněvadž
obě zprávy (i listiny i kroniky Zbraslavské) lze dobře spojití, jak to učinil
Palacký. Co má znamenati citovaný Beneš jako pramen pro tuto dobu?
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achteten und Hilfe bei dem Landvolke fanden«. O věci zmiňuje
se Dalimil, nic nevěda o porušení příměří, rovněž kronika Zbraslavská
nic o něm neví. Bachmann cituje rýmovanou kroniku štýrskou, zde
najdeme vypravování nejobšírnější a v něm také zmínku o pomoci
selského lidu — ale pranic o porušení příměří. A všecky tyto
prameny nedovedou ani odpovědět! k otázce, z čeho si Bachmann
svoje porušené příměří i jenom vykombinovati mohli
Kapitola druhá, Böhmen unter König Heinrich {dem Kärtner)
1307—1310, všímá si blíže velikého sporu mezi pány a městy, jehož
vlastní příčiny nevystihuje však zcela přesné. Na str. 729 čteme:
»dasz der neue Landtag fortan eben auch etwas Neues, eine Ver
tretung beider Völkerstämme sein sollte . . .« To jen s velikým
omezením lze říci, ve svém základě spor nebyl toho druhu. Jest
ovšem pravda, že města snad veskrze byla německá, šlechta pře
vahou česká, nicméně nelze říci, že by spor byl býval národnostní.
Byl povahy především stavovské. Mezi šlechtou českou v dobách
posledních Přemyslovců přece značně ujímala se němčina, jak
Bachmann sám na svém místě pověděl, byli mezi ní, jak známo,
i cizinci, také mezi duchovenstvem lze nalézti stále ještě živly
německé,1) a přece nikdy nebylo sporu, má-li jim náležeti účastenství
na sněmu. Také nebylo městům upíráno proto, že byla německá,
nýbrž proto, že stála mimo dosavadní vývoj zřízení zemského
(třeba i zde vliv zřízení jejich počínal se jeviti), což ostatně
Bachmann sám dobře poznal (str. 728).
Jestliže se při tom národnostní moment dostavil (a u některého
zpravodaje do popředí vystupuje), jest to věcí přirozeného vývoje,
ale v podstatě o spor národnostní nešlo, a také nebyl moment
národnostní, třeba se — zcela přirozeně — stále více uplatňoval,
rozhodující, když spor byl rozřešen ve prospěch měst. Rozhodnutí
nedostavuje se náhle, a třeba se zdálo v tu chvíli, že vypadne pro
města příznivě, přece nedostavuje se (nehledě k zjevům, které jsou
výjimkami) ani ve, 14. stol., ačkoli směr budoucího vývoje již
začíná se jeviti. Účastenství na sněmích ve 14. stol, městům ne
náleží (až na řečené výjimky), a je-li možno nějaká pravidla změny
stopovati, lze snad nejvýše říci, že městům přiznáno účastenství
jenom na sněmích, které se zabývaly volbou nového krále. Úplné
rozhodnutí ve prospěch měst přináší teprve válka husitská (spory
pozdější — a již také z části jiného rázu — nemám na mysli),
kdy již města jsou převahou česká, a i tentokrát rozhodnutí
v jejich prospěch nedostavuje se proto, že se celku přiblížila ná
rodně, nýbrž proto, že se přiblížila organicky.
’) Na str. 728 mezi Němce v kléru počítá se také »der jüngere (sic!)
Mönch von Sazawa, Gerlach . . .« Jarlocha se zatím Bachmann odřekl (nevím,
zda právem); o mnichu Sázavském jest jeho německý původ více než pochybný.
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Jestliže již z toho, co právě vyloženo, jest patrno, že Bachmannovo vylíčení nepokládám ve všem za správné, přihlédnutí
k detailům potvrdí oprávněnost mých námitek.1) Na str. 730 čteme:
»Zu Beginn 1309 ward ein Landtag, diesmal nach Kuttenberg
berufen, zu dem die Einladung auch an die Städte erging.« K tomu
se cituje (pozn. 2). — Pulkava, jemuž se při tom dostává lichotivého
uznání, že jest »(in Böhmen) der einzige politische Kopf, der über
diese Dinge berichtet«. I kdyby tento názor byl správný, zůstala
by vždy závažná námitka, že Pulkava jest pro tuto dobu pramen
velmi pozdní (což Bachmann připouští velmi opatrně). Ale ze slov
, Pulkavových nevyplývá, co Bachmann v nich vidí. Znějí (FRB. IV.
194) »Henricus . .. induccione civium Maioris civitatis Pragensis
et eciam Montis Cuthnis solempnem regalem curiam in eadem
civitate . .. indixit«. I když připustíme, že je zde řeč o sněmu
(k dosažení plné jistoty bylo by nutno znáti terminologii Pulkavovu),
praví se tu, že na sněm byli zváni i měšťar.é? Ten výklad zdá se
mi nemožným, a odporuje mu také Pulkava sám, který bezpro
středně pokračuje: »ad quam dum barones regni propterea convocati
convenissent. . .« Politický důvtip Pulkavův omezuje se tím pouze
na to, že krále Jindřicha pokládá za spoluzodpovědného za ná
silnosti měšťanů proti pánům. A podle toho tím spíše musí od
padnout! poznámka Bachmannova na str. 731 (pozn. 3): »Natürlich
war die Aufrechthaltung der vom Könige zugesagten Landtags
fähigkeit der Städte vorausgesetzt«. Nemohla býti »vorausgesetzt«,
poněvadž nebyla »zugesagt«. Jediným dokladem jest ono místo
z Pulkavy, které si Bachmann, jak ukázáno, mylně vyložil. Ale
i kdyby mínění Bachmannovo, že k onomu sněmu města pozvána,
byl správný, neplynulo by z toho, že by se smělo mluviti o ně
jaké přípovědi.
Také to, co městům při smíření slíbeno (str. 738), nepokládám
za tak jisté. Rýmované kronice štýrské se tu sice obyčejně věří
(také Palacký a Tomek), nicméně zdá se, že zpráva její jest psána
pod dojmem pozdějších událostí. Kdybychom však zprávě její
chtěli úplně věřiti, nezbudu — poněvadž města později tak velikých
výhod nepožívají — než přisvědčit! Tomkovi (I.2 491 n.), že smlouva
později zrušena, čemuž i neprovedení smluvených sňatků šlechtickoměšťanských mohlo by nasvědčovali.
Kdybychom směli věřiti řečem, které svým jednajícím osobám
do úst vkládá opat Zbraslavský, byl by Jindřich VII. stavěl se
rovněž na stanovisko, že Čechy vymřením Přemyslovců spadly na
*) Na str. 729—730 (pozn. 2) čteme zase poznámku, že prý nářek kroniky
Zbraslavské nad utrpením klášterů nachází doplnění v Dalimilovi (kap. 102),
kde prý se totéž povídá o pánech českých. V tom jest omyl. Dalimil sice
mluví o špatných zvycích i také bojích českých pánů, ale slova kroniky
Zbraslavské, jistě v mnišském rozhorlení nadsazená, nedocházejí zde potvrzení.
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říši (ovšem byly již zadány rodu habsburskému). Nemožný tento
názor není, ale z toho, co konečné vidíme, nutno souditi, že také
Jindřich VIL, mél-li původně jiné plány, přece konečně přiznal
účastenství při obsazování českého léna také stavům českým. Na
stoupení krále Jana neznamená žádné novoty v dávných zvyklostech.
Změna doby, která se v rozbrojích za Jindřicha Korutanského
ohlašuje, jeví se také za Jana, jehož začátky líčí kapitola třetí,
Böhmen unter König Johann bis zur Prager Richtung (1319). Hned
na začátku jeho vlády šlechta dala si svoje právo zaručiti jistou
kapitulací, která jest zachována toliko jako formulář. Bachmann
pochybuje (str. 744, pozn. 1), že by vše, co se tam žádá, bylo
bývalo povoleno. Třeba vůči formulářům bylo vždy zapotřebí
opatrnosti, mám za to, že k pochybnostem není příčiny a že
zejména důvody, které snesl Bachmann zde i v Exkurse IV. (str.
881—4), k jejich odůvodnění nestačí. Čerstvá vzpomínka na přechvaty Jindřicha Korutanského v tomto směru sama vzbuzovala
touhu po bezpečnější záruce, a z toho, že později proti této záruce
jednáno, nelze ještě souditi, že by nebyla bývala dána. Také
srovnání privilegia českého s moravským ze dne 18. června 1311
(zachovaným v originále) nestačí k sesílení nějakých pochybností.
Nesmíme zapomínati, že listina jako formulář zachovaná platí
Čechům i Moravanům, kdežto privilegium z 18. června 1311 platí
pouze Moravě. Některé neshody (ku př. o berních korunovačních
a svatebních a p.) lze snadno vysvětliti zvláštním postavením, které
Morava k Čechám zaujímala, jiné pak jsou toliko zdánlivé, neboť
ustanovením privilegia moravského se ustanovení velikého listu
Janova neruší, nýbrž toliko doplňují vzhledem k Moravě. To nej
lépe jest viděti z ustanovení o osazování zeměpanských úřadů.
Poněvadž privilegium moravské slibuje toliko osazování župních
úřadů Moravany, tvrdí Bachmann, že také v Čechách bylo slíbeno
jenom tolik, a že král Jan nemohl se zavázati, jak čteme ve
formuláři, nezadávat! cizincům úřadů zemských ani dvorských. Ale
formulář slibuje tak výslovně pro Čechy a Moravu, nelze tedy
pochybovali, že privilegium moravské jej pouze doplňuje, ustano
vujíc výslovně, že úřady župní na Moravě mají (krom toho) býti
zadávány jen šlechticům z Moravy (ne také z Čech). A proto jest
také nesprávné, jestliže Bachmann později (str. 750) dovozuje ne
oprávněnost české nespokojenosti mezi jiným také slovy: »Keiner
der Deutschen Herren besasz irgend ein Župenamt . . .« Právě
z toho lze souditi, že původně slíbeno více, jak to ve formuláři
čteme.
Jest ovšem nemožno rozhodovali, byla-li by dobrodružnost
Janova méně se vyvinula, kdyby jeho vláda padala do doby méně
pohnuté, ale o tom nelze pochybovali, že již na začátku jeho vlády
politická situace nutila ho všímati si - značnou měrou věcí za
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hraničních. Ještě ne plná tři léta seděl mladý Jan na trůně českém»
když v Itálii zemřel (24. srpna 1313) rovněž mladý ještě jeho
otec, císař Jindřich VIL, a jeho smrt dala život otázce, kdo má
býti nástupcem. Bachmann neposuzuje situace správně, praví-li
(str. 746): »Mit der Leichtlebigkeit der Jugend überwand Johann
die Trauer und wandte er sich den Aussichten zu, die ihm selbst
auf einmal erwachsen waren: er, des Verstorbenen einziger Sohn,
glaubte sich in erster Reihe zur Nachfolge im Reiche berufen.«
Ozývají se z toho prameny (Jan Viktrinský a Petr Zbraslavský),
a také Palacký řekl již totéž — se svého stanoviska o poměru
Čech k říši správně, zde však lze se Jana ujmout! proti Palackému ;
jeho kandidatura měla hlubší důvody. Události posledních let ukázaly,
jak těžko lze český trůn podržeti bez souhlasu říše. Jindřich Korutanský a Habsburkové byli toho živými doklady. Pro Jana, chtěl-li
se udržeti v Čechách, kde přece jeho panství nebylo nijak utvrzeno,
jeho vlastní kandidatura byla politickou nutností. A jestliže vlastní
volba nebyla možná, nejnebezpečnějším kandidátem byl Friedrich
Rakouský, jehož rod znamenal negaci legitimnosti vlády Janovy
v Čechách. Při jednání o volbu, ač jistě větší část zásluhy náleží
jeho rádcům (u Bachmanna 746—48 není vše vyloženo jasně),
objevují se všecky přednosti budoucího diplomata. Získání Ludvíka
(a tím oslabení Friedricha) bylo jistě mistrným kusem diplomati
ckého umění.
Ludvík Bavor děkoval za své zvolení hlavně králi Janovi, i hleděl
hojným uznáním odměniti se za pomoc minulou i budoucí. Ale
krále Jana zdržely od neodkladné pomoci záležitosti domácí. Šlechta
stěžovala si, že vláda Janova neodpovídá platnému zřízení, Bachmann
podotýká k tomu (str. 750): »so wenig diese Beschuldigung stich
haltig war«. Ale že nelze věci odbýti touto lehkou poznámkou,
ukazuje již ta okolnost, že Jan šlechtě ve všem vyhověl. Pro po
chopení odporu českých pánů proti cizím rádcům mohl by si
Bachmann sice uvědomiti, co napsal na str. 794 při analogickém
případu odporu Tyrolska proti českým rádcům Jana Jindřicha,
nesmíme však zapomínati, že příčiny odporu proti cizincům byly
asi také jiné, v jejich osobním chování založené, a ne národnostní,
když brzo po té, po nových zmatcích, jmenování cizince (arcibiskupa
Mohučského) zemským hejtmanem stalo se, jak kronika Zbraslavská
svědčí, na přání Čechů.
Další část kapitoly této všímá si ošklivých bojů domácích,
k nimž příčinu z části dal sám král i královna, ale nejvíce šlechta.
Že chování její nemohlo v mladém králi vzbuditi větší náklonnosti
k zemi, je přirozeno (Bachmann 755 mluví o jeho odporu proti
»Czechen«), a za těch okolností nabývá jisté pravděpodobnosti
zpráva pozdního zpravodaje (a tedy jen opatrně přípustná), že Jan
pomýšlel na výměnu Čech za rýnskou Falc.
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K roztržce s poddanými přistupují sváry mezi královskými
manžely. Za jejich původ označuje kronika Zbraslavská, že páni
(zvláště Jindřich z Lipé) namlouvali králi, jakoby Eliška chtěla se
zmocniti vlády ve prospěch svého syna. Vysvětlení není zcela
uspokojivé; nezbývá však, než se ho přidržeti. Bachmann dovede
o sporu vypravovat! věci překvapující.1) Příčinou byly prý jednak
neshody pro chystanou výměnu Čech za Falc (bylo již řečeno, že
zpráva není zcela jista), jednak naléhání Eliščino, aby Jindřich
z Lipé byl potrestán. Ano dovídáme se dokonce (str. 758): »In
den Erörterungen zwischen den königlichen Gatten darüber hat
wohl Elisabeth allzu sehr fühlen lassen, sie sei Königstochter und
Erbin des Reiches, Johann ein Fremder, der zu wenig das Gefühl
seiner Würde besitze . . .« To zní skoro jako divinace!
Následující kapitolou čtvrtou, Böhmen unter der Herrschaft dei
Barone (1318—1334)·) dostavuje se již onen výše vzpomenutý chvat,
s kterým Bachmann spěchal dovésti knihu svoji ku konci, ačkoli
zde není přece ještě tak patrný jako v kapitolách následujících.
V popředí líčení stojí osoba krále Jana a jeho zahraniční činnost.
Není snadno zachytili význačné momenty této mnohostranné čin
nosti, jejímž jevištěm byl celý svět, a jejíž vedoucí myšlenka (po
vznesení moci vlastní i svého rodu) leckdy se téměř ztrácí ve spoustě
překvapujících kombinací a nej odvážnějších plánů — neprovedených,
neboť vytrvalost nenáležela k vlastnostem povahy Janovy — ale
při vší zdánlivé dobrodružnosti přece ne jen tak nahodilých a ne
promyšlených, a zejména také našim zemím, v jejichž dějinách
jinak jméno Janovo není zapsáno písmem nejpěknějším, ne neprospěšných. Uznávám, že se Bachmannovi stručné vyznačení čin
nosti Janovy podařilo dosti dobře; zejména po srovnání s kapitolami
následujícími nutno tuto kapitolu uznati za jednu z nejlepších.
Osobnost krále Jana jest jisté jedním z nejzajímavějších zjevů
tehdejší historie. Muž bez odporu vynikajícího nadání, ale nepatrné
kvality morální, na jedné straně k vysokým cílům směřující a na
druhé nejnižším výstřednostem oddaný, ozdoba rytířstva — ne
ohrožený bojovník —a nezřízený svéták, výborný diplomat a špatný
vládce, stále horečnou činností rozčilovaný a nikdy po klidu ne
toužící, tolikrát ve svých plánech zklamaný, ale hned zas pro nové
nadšený, věčně bez peněz a věčně marnotratný — poetická postava
krále prostopášníka, u něhož nebylo možno, aby se nestal před
mětem obdivu poesie souvéké, a u něhož se jen divíme, že se
nestal také miláčkem poesie dnešní . .. Souvěkým básníkům, kteří
jeho činnost opěvovali, hlavně rytířské vlastnosti ho činily sympathickým, dnešnímu historiku imponuje více jeho neobyčejná
') I v tom podlehl Bachmann suggesci Palackého, jen že Palacký také tu
vyjadřuje se opatrněji a souhlasněji s prameny.
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obratnost diplomatická, která se nejstkvěleji objevila tím, že Jan
dovedl si udržeti přízeň kurie za tvrdého — více finančníka než
papeže — Jana XXII. i za jeho nástupců, aniž se proto odřekl
císaře Ludvíka, i když Ludvík byl stižen klatbou. Tím Jan vyniká
vysoko nad své okolí, zejména nad samého císaře.
Ludvík Bavor nemůže býti nazván dobrým politikem a při
všech svých osobních vlastnostech rytířských není také postavou
heroickou. Jestliže v jeho bojích s kurií — při zmínce o nich na
str. 771 neradi pohřešíme odkaz na nejlepší o tom předmětu spis
K. Můllera — Sympathie naše stojí na straně Ludvíkově, jest toho
příčinou neobyčejná hrdost a úskočná obojetnost, jakož i urážlivá
arrogance praetensí kuriálních více než způsob boje Ludvíkova,
v němž se vystřídala celá stupnice di.-harmonických tónů od nejhlubší poníženosti do nejvyšší zpupnosti v nejnemožnějších a nepo
chopitelných variacích. Ale nejnepříjemněji působí, co bychom mohli
nazvati příznačným motivem postavy Ludvíkovy, jeho nestálost, ne
spolehlivost, až i věrolomnost, kterýchžto vlastností také král Jan
několikrát měl zkusit.
Ludvík byl Janovi zavázán vděčností za své zvolení i za po
zdější podporu, Janovi náležela také největší zásluha o výsledek
posledního boje, jenž Ludvíkovi pomohl k vítězství — bitvy u Mühldorfa r. 1322. Ale právě od té chvíle začíná se nevděk Ludvíkův.
Zprávu, že Jan stál o Braniborsko, nepokládám za bezpečně po
věřenou, ale o tom nelze pochybovati, že Ludvík přispěl k zmaření
sňatku Guttina s Friedrichem Míšeňským. Bachmann vytýká
(str. 767) Janovi lehkomyslnost, s jakou to snesl. Myslím, že ne
právem. Odpovědí Janovou bylo rychlé smíření s Habsburky. Také
tato smlouva podává důkaz neobyčejné diplomatické dovednosti
Janovy. Dosáhl, čeho žádal, aniž se proto rozešel s Ludvíkem —
ten význam má ona výhrada o válečné pomoci, již Bachmann ne
vhodně překládá: »wäre Johann ja genötigt, von Reichswegen
gegen Österreich zu kriegen . . .«
Chvat knize Bachmannově tak osudný se všemi škodlivými
následky zvláště nepříznivě začíná se jeviti v kapitole páté, Böhmen
unter König Johann und Prinz Karl {1334—1346}. Snaha po
stručnosti způsobila velmi často nejasnou stylisaci, v níž správný
obraz i postup dějů se ztrácí,1) ale ve spolku s chvatem v práci,
který se k ní přidružil, zavinila také omyly věcné. Na str. 786
*) Ze stylisace na str. 785 mohlo by se zdáti, že Karel byl v Čechách
již v čas bitvy u Mailberka (v březnu 1332), ačkoli návrat jeho z Itálie padá
teprve do konce října 1333. — Rovněž na str. 793 mohlo by se zdáti, že
smlouva s Uhry náleží již do r. 1337, ač její datum jest 1 března 1338, při
čemž zmatek se ještě zvyšuje chybným citováním (v pozn. 3 má býti Rg. IV.
518—19). Nejasné (již svým umístěním) jest vypravování o poměru kráie Jana
k Ludvíkovi (str. 795) a p.
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mluví se o vyjednávání Karlově ve Vídni r. 1335, ale Karel tou
dobou ve Vídni nebyl, a jeho protest stal se pravděpodobně
v Linci. Připomenutí na str. 791: »Der unbehilflichen Widerspen
stigkeit des czechischen Volkes und der harten Selbstsucht der
böhmischen Grossen gegenüber hatte er [Jan] aber mehr als
vordem für die blühenden Kommunen des Landes Sorgfalt gezeigt«
není v této době ani správné ani odůvodněno (zvláště ne, co se
týká baronů), a také jest vždy možno tvrditi, že podobné nízké
motivy, jaké Janovi Bachmann podkládá, nikdy u Jana neroz
hodovaly.
K tomu pak přistupuje ještě neporozumění, s jakým Bachmann
vypravuje o volbě Karlově. Poznámka (str. 801): »und so ungestüm,
voll brennenden Ehrgeizes drängte sich der Luxemburger zum
Königtum, dass er darüber des Reiches und des eigenen Interesses
vergasz« opírá se o názory starší, dnes již z části zastaralé litera
tury. Že proti nim lze, ano jest nutno Karla se ujímati, ukázal
velmi dobře ku př. Werunsky, jehož věcné, o prameny opřené vy
líčení vysoko vyniká nad Bachmannovo, jež zde znamená krok zpět...
Jest pravda, zvolení Karlovo působí do jisté míry tísnivě; Karel
(zvláště fakticky) uznal všecky požadavky kurie, ale toho nelze
neuznati, že chránil se to, co byl nucen připustiti fakticky, přiznati
také písemně. Jeho písemná kapitulace (smíme-li tak říci) jest
mistrovským kusem diplomatickým, není v něm přiznáno nic, co by
odporovalo usnesení v Rense, nejvýš snad poněkud zmínka o Itálii
(v níž ovšem není to, co v ní Bachmann vidí v pozn. 2), ale právě
zde snesení v Rense nezní zcela určitě. Tato mistrná stylisace
způsobila, že Karel později mohl odmítnout! praetense kuriálni,
nezrušiv daného slova . . . Ovšem i tak vítězství kurie v tu chvíli
zdálo se skoro úplným, říše skoro poraženou. Ale nesmíme zapomínati, že ve výminkách, které Karel musil přijmouti, není mnoho
nového. Mnoho z toho, co slíbil Karel, slibovali již Rudolf Habs
burský a Jindřich VIL; skoro vše, co přiznával nyní Karel, byl
kdysi ochoten přijmouti také Ludvík, při čemž Karel měl tu vý
hodu, že přiznával dobrovolně, kdežto Ludvík přiznával jako po
ražený. A že by byl Karel zapomenul prospěchu říše, je nesprávné.
Ludvík přivedl říši tam, že hlouběji nebylo možno; Karel svou
volbou pokusil se zachrániti, co zachrániti bylo lze, a svou vládou
napravil, co předchůdce zkazil. — V literatuře o zvolení Karlově
měl býti citován Lindner,, jehož užití bylo by mohlo Bachmanna
zachrániti před zastaralým a nesprávným stanoviskem, které v knize
zaujal.
Není jistě předností knihy Bachmannovy, že se v ní velmi
často na místech z nepochopitelných důvodů od sebe oddělených
setkáváme s věcmi, které vlastně k sobě náleží. V této partii
ku př. na třech (ano čtyřech) místech* setkáváme se s karakteč. č. h. ix.
26
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ristikou osoby a vlády Karla IV. Po tom, co již uvedeno, přichází
další karakteristika v kapitole šesté, Karl IV. (I.) als deutscher
Kaiser und König von Böhmen. Die materiellen und ideellen Grundlagen
seiner Herrschaft Co se zde o zákonodárné činnosti Karlově do
vídáme, nemůže postačiti, třeba to, co nejvíc této partii díla Bachmannova škodí — přílišný chvat — poněkud se umirňuje.
Se všeobecnými úvahami o Karlovi setkáváme se v úvodu
a zase na konci kapitoly (str. 808—12, 834 — 35) a potom zase
v kapitole následující. Otevřeně (aspoň indirektně) své stanovisko
přiznává autor ve větě, jež začíná: »Auch dem, der Karls IV. Art
und Führung in ihrem innersten Wesen unsympathisch findet . . .«
Že Bachmann mezi tyto badatele náleží, ukazuje vše, co tu napsal.
Záleží však více na tom, je-li jeho mínění správné. Nepříznivé
úsudky o Karlovi nejsou nic nového, jsou naopak až příliš staré.
Již současníkům nelíbil se ve mnohém způsob Karlův. Jest pravda,
Karel hledal především prospěchu svého a svého rodu. To činili po
příkladu Rudolfa Habsburského všickni jeho nástupci až po Ludvíka
Bavora, i Karel, s tím rozdílem, že toho, čeho Ludvík hleděl
dojiti bezohledností a věrolomností, Karel dosahoval promyšleným
postupem a obratným užíváním chyb, jichž se protivníci dopouštěli.
Rudolfovi a Albrechtovi jejich snaha po zveličení moci rodové se
nevytýká, a čteme-li proti Ludvíkovi Bavorovi někdy výtky, jest
to hlavně proto, že svou hrabivostí i uškodil sobě, i zmařil to,
čeho chtěl dosíci. Smějí se nyní Karlovi činiti výtky, že počínal
si tak, aby cíle došel ř A smějí se činiti, uvážíme-li, že Karel při
všem nespouštěl s očí ideálního pozadí svých snah, posílením
vlastního rodu prospěti celku?
V názorech Bachmannových jeví se příliš vliv úsudku pro
neseného někdy od panovníka, který sám nebyl oprávněn vytýkati
někomu špatné vlastnosti vladařské. A vliv tento jeví se ještě více
tam, kde Bachmann skizzuje postavu Karlovu jako krále němec
kého (str. 809—81o). Uznává nemožnost nějakého přetvoření roz
drobené říše německé na mocnou říši, připouští, že výtky, které
byly Karlovi činěny, nejsou oprávněny, ale přece vyhýbá se
spravedlivému ocenění Karla, spokojuje se neurčitými narážkami,
ne vždy správnými. A jest přece tak lehko vystihnouti pravý stav
věcí, řekneme-li, že Karel udělal pro říši německou vše, co v té
době učiniti bylo možno . ..
A skoro bych řekl, že se Karlovi podařilo více, než bylo
možno očekávati, jako vůbec jeho zákonodárná činnost má pra
říši německou mnohem dalekosáhlejší a blahodárnější význam, než
Bachmann připouští. Jest pravda, mnoho nového zákonodárná
činnost Karlova nepřináší; jako celá osobnost Karlova, tak také
jeho legislativa má ráz převahou konservativní. Karel nepokoušel se
tak stanovití nové zásady, jako spíše uzákoniti to, co vývoj přinesL
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Že již samo zákonné utvrzení ne zcela upevněných právních
zvyklostí jest zásluhou, není ovšem třeba blíže odůvodňovati. Ale
i při tom činnost Karlova není pouze passivní, recepční, nýbrž
zároveň aktivní, tvořivá. Jeden ideální rys karakterisuje zákono
dárnou činnost Karlovu vždy a všude. Přejímaje, co vývoj přinesl,
Karel snažil se postřehnout! směr dosavadního vývoje, a tímto
směrem postupovat! dále. Jeho činnost neznamená tedy pouze
uzákonění vývoje dosavadního, nýbrž také jeho urychlení, a v tom
právě stává se tvořivou i tím, že přináší, co jinak by se bylo do
stavilo teprve později, i tím, že zároveň klade základy, na nichž
bylo možno stavětí dále. Tento rys, pro celou legislativu Karlovu
karakteristický, objevuje se markantně také ve zlaté bulle, nejdůležitějším zákonu, jaký kdy ve středověku říše německá dostala.
A kdyby nic jiného Karel pro uspořádání rozbité říše, jejíž členům
bylo nejvyšším zákonem urvati co nejvíce pro sebe na ujmu celku,
i kdyby nic jiného Karel pro říši nebyl vykonal, již zlatá bulla
sama měla by mu pojistiti nárok na trvalou vděčnost její . . . Jen
s tohoto stanoviska jest možno činnost Karlovu posuzovati a s tohoto
stanoviska novější bádání historické odzbrojilo také všecky výčitky,
které se od dob okřídleného slova Maximilianova ozývaly, i takové,
které se zdály neodzbrojitelnými. . .

U Bachmanna tyto výčitky vracejí se znovu . . . Mohu si blíže
všimnouti jenom některých. Na str. 810 (a znovu 842) čteme, že
účelem zlaté bully vedle jiného bylo také »namentlich aber die
rivalisierenden Häuser Habsburg und Wittelsbach-Bayern zurůckzudrängen.« Setkáme se s touto výčitkou ještě jinde, na tomto
místě zajímá mne její oprávněnost vzhledem k zlaté bulle.

Zlatá bulla přiříká volební právo 7 knížatům, kteří již tím
zaujímají zvláštní místo mezi ostatními a jimž se v poměru k tomuto
postavení přidávají zvláštní výhody, jednak dosavadním vývojem
již přinesené, jednak ve směru tohoto vývoje a podle vzoru po
stavení, jaké zaujímal král český, jim nově udělené. Počtu volitelů
Karel nevymyslil, byl již dán vývojem více než stoletým. Bylo
ovšem možno pominouti tento počet a rozšířiti právo volební na
větší počet mocnějších rodů. I kdyby se Karel byl odhodlal k této
novotě všem tradicím odporující, co z toho plynulo při tehdejší
měnivosti rodové moci, nežli základ k novým různicím ? A jestliže
již při tomto omezeném počtu tak často docházelo k nesvorným
volbám, nebylo se toho ještě větší měrou obávati při počtu zvý
šeném ? A byla nějaká příčina dávati podklad pro nové různice,
když je bylo lze předejiti? Stálo za to, aby královská moc, bez
toho dost slabá, plýtvala silami na jejich potlačení, když bylo lze
nalézti východisko jiné? Podržení tradicionálního počtu bylo jistě
rozřešení nejjednodušší.
26*
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Ale k tomu přistupuje ještě jiná věc. Celá minulost ukazovala,
že největší podporou nesvorných voleb bylo mylné a základům
instituce kurfirstské odporující mínění, pokládati volební hlas za
vlastnictví rodu. Proti němu obrací se zlatá bulla, stanovíc zásadu, že
voličské právo spojeno jest s čestným úřadem říšským a jeho
územím, nikoliv s rodem. A také zde nelze upříti, že to bylo roz
hodnutí vyššími pohnutkami diktované a jediné možné. Měl Karel
zásadu sotva stanovenou zároveň prolamovat! a respektováním
některého mocnějšího rodu podkopávat! právní základ sotva po. ložený? Jestliže při tom Karel z rodu Wittelsbašského rozhodl se
pro větev falckou, nelze v tom hledati osobní motiv (anebo aspoň
ne jenom osobní motiv). Osoba, která zastávala tak důležitý úřad
říšský, s tolika starými a významnými tradicemi spojený, jako byl
úřad falckraběte, nemohla přece býti ignorována.
A také ty neustálé nářky na křivdy některému rodu učiněné
měly by již konečně umlknouti.
Rodu Wittelsbašskému nebylo nijak ukřivděno, druhá (bavorská)
větev zůstala rovněž v držení hlasu voličského (braniborského).
A také nebylo ukřivděno rodu Habsburskému, který nikdy nebyl
v držení nějakého čestného úřadu říšského, a jemuž právo volební
nikdy nenáleželo. Při spisování zlaté bully nerozhodovaly u Karla
nízké motivy strannické, nýbrž hluboké důvody věcné.
O činnosti Karlově v Cechách mluví Bachmann, třeba místy
ne bez nepříznivých akcentů, přece celkem s uznáním, ale větší
důraz měl býti položen na to, že Karel při svých plánech sesilováním Čech sloužil také sesílení říše. Nicméně vše to, co tu
řečeno, nestačí, nevyhovuje, ačkoli se Bachmann mohl opírati
o knihu Werunského, v některých partiích sem spadajících zvláště
podrobnou a spolehlivou. Věta o pronásledování Židů na str. 813
(že u nás chyběly materiální a morální jeho příčiny) jest nejasná;
čtenář z ní ani nepozná, že u nás (mimo Cheb a Vratislav) k pro
následování Židů ani nedošlo. Také citát (str. 813, pozn. 4) »Vgl.
auch Čas. čes. mus. 1879< jest neurčitý a nelze najiti, k čemu
se táhne.
Nastr. 822 se dovídáme: »Die Stützen seines Waltens suchte und
fand aber Karl IV. in dem starken, wohlhabenden, selbstbewussten
deutschen Bürgertum seiner Lande«, což v této mnohomluvné
formulaci není zcela správné, neboť hned potom vypravuje se
o založení Nového města Pražského, při kterém — a to nemělo
býti vynecháno — osazení nebylo vyhrazeno cizincům, nýbrž
otevřeno také lidem domácím. Také nelze již bez výhrad mluviti
o »deutsches Bürgertum«, třeba dosud Němci měli většinu. Při
rozený process počeštění, který se dostaviti musil, počíná se již
za Karla.
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Jak rozuměti při vypravování o založení university konečným
slovům této věty (str. 826): »Sowie Böhmen in staatlicher Hinsicht
die Grundlage des Kaisertums, materiell stärker und blühender als
irgend ein zweites Territorium zufolge Ausdehnung und Volkszahl
sein wollte, so wollte es Karl nach innerer Gesetzlichkeit und der
Bedeutung und Kraft seines Bürgertums auch zum Mittelpunkt
geistigen Lebens . . . machen« ř V odkazech na literaturu po
hřešujeme spis Deniflův a Tadrovy Příspěvky ve VUSp. 1890.
Práce Paulsenovy najdeme (neurčitě) citovány v opravách a do
plňcích (str. XVIII.) a příslušná partie knihy Bachmannovy (str.
826 n.) bohužel příliš jasně dokazuje, že jich nebylo užito. Co se
vypravuje (str. 827) o čtyřech národech, pokládám v této sou
vislosti za pochybené; než na tomto místě nelze se o věci obšírněji
zmiňovati. — Odkud víme, že dílo Dalimilovo bylo »zufolge seiner
ständisch-nationalen und deutsch-feindlichen Tendenz dem Herrscher
persönlich entschieden unsympathisch« (str. 830)? A proč se na
str. 832 užívá označení »der sogen. Pulkawa« ?
Na konci kapitoly (str. 834—835) Bachmann se vrací ke vše
obecným úvahám o vládě Karlově, hlavně o jeho poměru k církvi.
Jest pravda, že Karel opíral se o shodu s mocí duchovní, ale
příliš daleko zabíhá tvrzení: »Auf die Mitwirkung der Kirche bei
seinen staatlichen Zwecken wollte er nie verzichten, ja vielfach sah
er sie als Ausgangspunkt und allein maszgebend an«! Při vší své
opravdové zbožnosti a oddanosti k církvi Karel jistě nejméně byl
ten, který by si byl dal od církve předpisovat! v otázkách poli
tických. Naopak, také církve chtěl Karel užívati ve svůj prospěch,
a že to dovedl, dokazují nejlépe dějiny jeho vlády.1)
Jiná jest ovšem otázka, jak souditi o Karlově činnosti ve
prospěch kněžstva v zemích našich. Nelze pochybovat!, že činnost
tato měla vážné účinky také na vývoj věcí dalších. Hnutí husitské
připravuje se již v době Karlově i tím, že Karel otevřel k náin
cestu světovému proudu duševnímu, i tím, že přílišnou štědrostí
k církvi a rozmnožováním duchovních ústavů podporoval mimovolně příčiny, jež staly se morálním podkladem budoucího hnutí.
A přece se zdá, jako by i zde Karel byl viděl dále, jako by, ne
chtěje se sám této činnosti odříkati, přece pozoroval nebezpečenství,
které s přílišným rozmnožením jmění církevního jest spojeno. Týž
Karel, který sám tolik statků duchovenstvu rozdal, týž Karel jest
původcem nařízení, že bez svolení královského nikdo nesmí osobám
a ústavům duchovním nějaké jmění odkázati. Toto upozornění
nemělo by v knize Bachmannově chyběti.
*) Srv. pokud je s tímto názorem Bachmannovým v souhlase to, co
uvádí sám o chování kurie vůči Karlově výpravě italské na str. 837.
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Čím končí kapitola tato, začíná se také následující (sedmá),
Karls IV. politische Thätigkeit. Bemühungen um die territoriale Aus
gestaltung des böhmischen Reiches, v níž velmi nepříznivě projevuje
se to, co je vadou celé této partie díla Bachmannova. Karakteristika
Karla IV. pohybuje se stále ve stejných kolejích, ano někdy jsou
názory Bachmannovy, dříve již vytčené, ještě stupňovány. Slova
». . . dasz man ihn bewundern müsste, wenn ihm im höheren Masse
Reinheit der Ziele und echte Genialität eignen würde« (str. 836)
nemohou platiti za více, než za pouhý nedoložený projev osobní
antipathie, jak jsme ji poznali již dříve.
A jak jinak ani není možno, tato vlastnost s jinými již dříve
vytčenými působí nepříznivě na celou práci Bachmannovu v této
kapitole. Její nedostatky objevují se nejlépe v líčení prvm' římské
jízdy Karlovy. O ni bylo již tolik psáno, že požadavky smějí tu
býti nejpřísnější, Bachmannovo vypravování nevyhovuje však ani
mírným. Jest to vypravování omezující se jenom na povrch, beze
všeho historického pozadí, bez zmínky o posledních římských
jízdách, zejména Jindřicha VIL, což k porozumění chování Karlova
jest nezbytné. — A k tomu druží se tolik pochybení v detailu,
že jenom na nej důležitější mohu se omeziti.
Jest pravda, že Karel slíbil Benátčanům přijíti do máje 1354
za Alpy, ale smíme říci: »dass er... sich nicht rührte, als der
Krieg eine für die Liga wenig günstige Wendung nahm« (str.
837—38)? V literatuře, již Bachmann pod čarou cituje, jest dobře
konstatováno, že Karel, ač by byl rád, dříve odejiti nemohl pro
odpor kurie a pro zápletky v říši, o nichž se Bachmann hned
potom zmiňuje, ale způsobem zase ne uspokojivým. Jsou to zvláště
spory s Wittelsbachy, jejichž vylíčení (str. 838—39) — ne bez
tendenčnosti — v této formě často není správné (srv. zabarvení
zprávy o vykoupení Ruprechta ze zajetí, pomlčení o tom, že Karel
do Itálie přes území Ludvíkovo nešel, a že tedy ústupek Ludvíkův
neměl proň ceny, z čehož znovu patrno, jak se pričiňoval o uspíšení
římské jízdy atd. atd.).
Pomíjím dále výtku Bachmannovu (aspoň poněkud odůvod
něnou), že Karel »musste sich dann aber gefallen lassen« (str. 840),
aby jeho korunovace lombardská konala se místo v Monze, jak
původně smluvena, v samém Miláně, tedy v obvyklém místě
korunovačním (čehož Bachmann neuvedl), avšak za okolností pro
Karla tísnivých. Není však správné prostě tvrditi, že by se Karel
byl vyrovnal s Visconty »entgegen seiner bündnerischen Pflicht«.
Za pobytu Karlova v Udine došla zpráva o smrti hlavy rodu
Viscontů (Giovanna), čímž situace se změnila, že každý střízlivý
politik byl by se musil pokusiti o vyrovnání. To učinil také Karel,
a teprve, když smír s ligou se nepodařil, zjednal aspoň pro sebe
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smír (velmi výnosný), což mu nemůže býti vytýkáno, poněvadž
jinak cesta do Říma byla nemožná.
O pobytu Karlově v Římě Bachmann mluví sice bez výčitek,
ale se zřejmým pohrdáním. Je pravda, Karlův pobyt působí dojmem
poněkud skličujícím, ale Karel dostál danému slovu do písmene.
U jiného tato vlastnost bývá chválena; Karlem mělo by se proto
pohrdati, a zejména v tomto případě, když dodržením daného slova
dosáhl více, než by byl mohl jinak? Karel stál v čele znameni
tého vojska, nebylo by mu bývalo nemožno vstoupiti ve šlépěje
četných předchůdců a vzbudili nový boj s kurií, které dříve vždy
končívaly porážkou císařství . . . Smí se mu vytýkati, že tak ne
učinil? Karel ukázal jindy, jak lze nad kurií zvítěziti bez krve
prolití; srv. ku př. jen zlatou bullu; — že jí odčiněno, co Karel
při volbě byl nucen slíbiti, Bachmann opominul uvésti.
Ani návrat Karlův není výpravou heroickou — a Karel také
nepřišel do Itálie hráti si na hrdinu a pokoušet se o výboje na
území říše, jako mnozí před ním. A třeba současníci o jeho cestě
vtipkovali, novější seriosní bádání uznává jednosvorně (a zvláště
Lindner to krásně vyslovil), že Karlovi se podařilo utvrdit panství
říše v Itálii více než celé řadě jeho předchůdců od nepamětných
dob. U Bachmanna se toho nedozvíme, čteme jenom zmínku
o pouličním boji v Pise a odporu Cremonských, kteréž ku karakteristice římské jízdy Karlovy nebyly zrovna nutné ve vypravování,
jež molochu stručnosti obětuje věci mnohem důležitější.
Mylný jest názor, že by zlatá bulla byla přinesla Karlovi ne
přátelství s Wittelsbachy (str. 842), a jako neuspokojuje vypsání
sporů s Wittelsbachy, tak také sestavení fakt o poměru Rudolfa IV.
ke Karlovi není bez tendence. Vylíčení otázky o nabytí Branibor,
jak je najdeme u Bachmanna, po článku Lindnerově v MJOG. XII. —
Bachmann jej cituje — pokládal jsem za nemožné . ..
Že by Karel byl začal pomýšleti na volbu Václavovu teprve
koncem r. 1378 (str. 850), jest ovšem jen chyba tisku, jimiž ostatně
kniha Bachmannova není chudá. Provedení volby bylo jedním z nej
obtížnějších činů diplomacie Karlovy, a není divu, že žádalo znač
ných obětí, ač cena byla (i pro říši i pro rod Karlův) vždy ještě
větší. Tvrzení, že by Karlovi při jednání s kurií o uznání Václa
vovo bylo běželo jenom o to, »die Erhebung . . . über allen Zweifel
sicherzustellen» (str. 851), není správné. Kurii papežské nebylo již
v této době možno upírati právo na approbaci, záleželo jenom na
tom, může-li zvolený před dosažením approbace převzíti vládu.
Fakticky tohoto nároku kuriálního Karel neuznal, ale jinak nelze
zapírati, že diplomatická fikce jeho mohla utvořiti velmi nebez
pečný praejudic.
Jestliže jsem dosud vyvracel neoprávněné výčitky Bachmannovy, musím nyní (z důvodů, jež hned vysvitnou) postaviti na
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jejich místo výčitku, kterou Karlovi skutečně činiti lze. Ne způsob,
jakým nabyl marky braniborské — o tom již poslední slovo řekl
Lindner, dokázav, že Karel nemůže býti viněn z neloyálnosti vůči
Wittelsbachům, poněvadž nelze tvrditi, že by na zabrání Brani
borska ode dávna byl pomýšlel, nýbrž obratně jenom užíval jejich
chyb, a že, stihla-li rod Wittelsbašský pohroma, byl jejím původcem
falckrabí Ruprecht — ale způsob, jakým koupi marky braniborské
realisoval, může Karlovi býti vytýkán. Část ohromné kupní summy —
zdá se, že Karel Braniborsko přeplatil — měla zaplatiti některá
říšská města. I věc sama (ač docela neoprávněn k ní Karel nebyl),
‘i zvláště způsob, jakým to Karel učinil (maskoval své jednáni
tvrzením, že trestá města, ač věděl, že vina není na jejich straně),
vzbuzuje odpor. A zde lze také nalézti velikou politickou chybu
Karlovu, již Bachmann přehlíží, zmiňuje se toliko o věci samé
(str. 851—52). Města byla nucena sáhnouti k svépomoci — zbytek
vlády Karlovy vyplněn jest odbojem měst, při jehož uklizení Václav
dobře se osvědčil, ale jehož za života otcova ukliditi nemohl, přejímaje
toto nemilé dědictví pro vládu svou. Karel otázky městské ne
vyvolal, ale jistě ji značně přiostřil a nerozřešenu zůstavil synovi.
Všecko úsilí vlády Václavovy láme se o toto tvrdé úskalí.
Spravedlnost dějin za otce trestá syna, trestá ho za otcovu vinu
skutečnou i nespáchanou, probouzejíc touhu pomstiti svůj rod
v té větvi rodu Wittelsbašského, která nejvíce k pádu svého
rodu přispěla.
Těmito událostmi až do ssazení Václavova vyplněna jest po
slední (3.) kapitola, Die politische Entwickelung Deutschlands und
Böhmens bis zur Absetzung Wenzels IV. (L). Der Sturz der böhmischen
Groszmacht (1318—1400). V ní velmi příjemně překvapí příznivá
celkem karakteristika krále Václava, ačkoli ovšem po značné
satisfakci, kterou tomuto králi dala novější historiografie, karakte
ristika nepříznivá musila by překvapit! ještě více. Také toho nutno
s uznáním vzpomenout!, že Bachmann — a také zde mu novější
literatura platně posloužila — nesvaluje všecku vinu na Václava,
jehož vůbec posuzuje spravedlivěji než Karla, a snaží se poznati
příčiny, které se jeho opravdové snaze stavěly v cestu. Bohužel
při chvatné stručnosti knihy na jejím konci nebylo možno věci
zcela uspokojivě provésti.
Doba, v níž tolikeré a tak různé zájmy se křižují, kdy to, co
středověk činilo středověkem, začíná se rozpadati — ona ještě
nedávno tak vysoko vypjatá a směle fingovaná jednota vlády nad
světem ztrácí se schismatem papežským —, kdy ve stínu rozkolu
církevního (a také v tom obráží se dosavadní vůdčí postavení
církve) vyrůstá rozkol státní, kdy do tohoto víru, a jím posilňován,
stále hlasitěji ozývá se hluk příští bouře husitské, kdy celý proud
dějin, vždy silnější než vůle a možnost jednotlivcova, jako by
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navzdor za to, že Karel chtěl se pokusiti o jeho regulování, tím
úsilnéji hledá cesty vlastní — doba taková nedá se směstnati na
několik stránek, které jí Bachmann věnoval. Mnoho z toho, co zde
Bachmann tvrdí, znělo by pravděpodobněji, kdyby šíře bylo odů
vodněno, mnoho nebylo by asi napsáno, kdyby se mělo v širším
rámci ocitnouti. Tak ku př. líčení stavu vlády Václavovy v Čechách
na str. 866 nevyhovuje, a odporuje inu z části hned to, co ná
sleduje. Forma, jež Bachmanna stísňuje, nedovolila určitěji karakterisovati chování odbojných pánů k Václavovi, tak že při srovnání
s kapitolami dřívějšími, kde Bachmann proti šlechtě dovedl býti
až příliš přísným, tato kapitola zdá se křivditi Václavovi a na
držovat! šlechtě. Rovněž to, co se vypravuje o sporech s domácím
duchovenstvem a o zřízení nového biskupství, nestačí — proč, ne
mohu vykládati, nechtěje propadnout! témuž nebezpečí, kterému
propadl Bachmann. Připomínám jen, že jest dnes povinností každého
historika, naznačit! určitěji své stanovisko, dotýká-li se otázky
svatojanské. Při Janovi z Jenštejna vidíme s potěšením, že se
Bachmann nepřidržuje lichých vývodů Loserthových (srv. můj
článek v Ottově Sl. N.), ale proč nemá býti uvedeno Loserthovo
vydání listáře Jenštejnova, proč se vůbec necituje výborné vylíčení
Tomkovo?
Přese všecku snahu, býti k Václavovi spravedlivým, nedovedl
toho Bachmann všude. Domnělý obrat jeho politiky (str. 861) ani
v tomto vylíčení není nijak pravděpodobný, o jeho sesazení ne
mluví se správně. Věty, jako: »Die eigentliche Ursache der Er
hebung gegen den König blieb aber doch die Überzeugung, der
König sei zur Verwaltung des Reiches und zur Führung des
Königtums in so schwerer Zeit untauglich« nelze dokázati, tím
méně hájiti. Proč dávati nízkým choutkám ctižádostivého jednot
livce pláštík nějakých vyšších motivů, zvláště když právě v této
době o nějaké neschopnosti Václavově nemohlo býti řeči, a když
Ruprecht po koruně sáhal již mnohem dříve, než ještě myšlenka
o neschopnosti Václavově (vznikla-li vůbec) vzniknout! mohla?
A co říci o větě: »Der Böhmenkönig selbst hatte die Reichskrone
aufgegeben« ?! . . .
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III. Text bodecenský.
Starší vydání Kristiánovy legendy, prací P. Athanasia z roku
1767 počínaje, založena byla na jediném rukopisu knihovny kapitolní. O druhém rukopisu, universitním, věděli sice vydavatelé, ale
•nikdo ho vskutku k srovnání nepoužil a jak se zdá, vůbec v rukou
neměl. O třetím rukopisu, rovněž universitním, nebylo vůbec
známo nic. Čtvrtý konečně rukopis,1) bodecenský, jehož variantů
užili Bollandisté, otiskujíce edici Balbínovu, byl ze zpráv Bollandistů dobře znám Dobnerovi, P. Athanasiovi, Dobrovskému, ale
později cele zapomenut. Ani Emler nezmínil se o něm v Prame
nech dějin českých — při práci své jsem jej takřka nově objevil.
»Objev* tento záležel ovšem jenom z obšírnějšího zlomku, jenž
otištěn je u Bollandistů cele (druhá kapitola Kristiána a prvá dvě
souvětí kap. třetí) a pak z variantů a zpráv z kapitol 3 — 5, dvou
konečných vět z kapitoly prvé a jednoho variantu z kap. šesté.2)
O rukopisu samém poznamenali Bollandisté pouze, že je to passionál pergamenový na měsíc září v augustiniánském klášteře
v Boddeke v diecési Paderbornské, opis pro ně že učinil P. Jan
Gamans (v 1. pol. 17. stol.). Jak starý je kodex bodecenský, zda
obsahuje celou práci Kristiánovu, či jenom část a kterou — o tom
není v Acta Sanctorum slova. O textu samém podány ještě nezcela jasné zprávy,3) že prý je obšírnější, rozvedenější (prolixius)
než Balbínův text Kristiána a že jsou věty tu a tam proměněny
') Jiný, dosud jak se zdá neznámý, rukopis znal patrně Bonaventura
J. Piter, opat rajhradský (f 1764); podle Dobnera srovnal Piter několik
(v Čechách neznámých?) textů Kristiána. Dobner praví o tom (Annales, III.,
546): Datum smrti Lidmiliny k 15. září (XVII. K lend. Octobris) nalezl jsem
také »in MS. vetere Codice apud piae memoriae Reverendissimum Praelatum
Rayhradensem Bonaventuram Pitter, ubi ante annos quinque (t. j. asi r. 1760)
praesens editionem Balbini contuli et ailquas variantes lectiones excerpsi.
Qui idem Reverendissimus Vir cum inter plurimos ibi de Christanni exemplaribus variantibusque lectionibus sermones mihi nullum prorsus scrupulum
circa hanc diem moverit, nullus dubito has easdem XVII. Kalendas Octobris
in quinque et ni fallor, sex aliis MSS. Codicibus, quos cum Balbini editione
contulit, notatas fuisse*. Ibidem na str. 256 Dobner, mluvě o slovech Kri
stiánových o Bořivojovi: »plenus dierum bonitateque«, praví, že čtení jiné:
»plenus dierum bonorum« má nejen rukopis bodecenský a kapitolní (to je
nesprávné: Bod. má: »plenus dierum et omni bonitate«; Kap. viz mé vydání
str. 138), ale i *alii tres vetusti codices*, jež s edicí Balbínovou srovnal B.
Pitter. Srv. ibidem str. 653. Srv. i Dobrovský, Wenzel und Boleslaw, 37
až 39. — *) Srv. Nejstarší kronika česká, str. 125 a poznámky na str. 134,
138. — *) Srv. ibidem, str. 125.

Nejstarší kronika česká.

399

(na jiném místě, že mnoho je změněno). Co Bollandisté z rukopisu
bodecenského uvedli sami, zdálo se spíše nasvědčovat! tomu, že
je to recense tu a tam kratší, v celku však s textem rukopisu
kapitolního se kryjící.
Důležitost rukopisu bodecenského byla mi patrna od počátku,
zejména z toho důvodu, že z formy jmén vlastních (Zuentepulk,
Primiz), v něm zachované, bylo patrno, že kodex bodecenský sám
nebo aspoň předloha, z níž písař opisoval, musí pocházet! aspoň
z 12. stol. Tím by byla prokázána existence Kristiánovy práce,
nebo aspoň 1—5 kapitoly její v době dvě sté let starší doby, do
které ji klade Dobrovský a argument ten nebyl by zbytečný ani
po konstatování fakta, že t. zv. legenda Wattenbachova, zacho
vaná v rukopise z 2. pol. 12. stol., je zlomkem vytrženým z Kri
stiána ani po nálezu jiného velkého kusu Kristiána v rukopise
z 12. stol.1)
Pokoušel jsem se ovšem přijití kodexu bodecenskému na
stopu, ač snahy ty od počátku byly málo nadějné. Klášter bode
censký byl zrušen r. 1803. knihovna jeho byla při tom rozptýlena.
Informace, jichž se mi dostalo od prof. dr. Philippiho, řiditele
král, archivu v Miinsteru, seznámily mne sice s hlavními sbírkami,
v nichž bodecenské věci jsou rozptýleny, ale zároveň ohlašovaly,
že ve třech sbírkách těchto hledaný kodex není, že však bude
snad majetkem svob. pána Brenkena. Ale i tuto naději rozptýlila
zpráva prof. Finkeho (jenž na mou prosbu dal po kodexu pátrati)
— bylo zřejmo, že bez neobyčejně šťastné náhody stálo by hle
dání kodexu mnoho času i peněz, a naděje na úspěch že by ne
byla valná.
Obrátil jsem se proto na museum jesuitské společnosti Bollandovy v Brusselu, naděje se, že v něm zachovány budou opisy,
jež Bollandisté v 17.—18. století shromáždili a k vydání svému
užili. Se vzácnou a neobyčejnou ochotou, jíž vděčně vzpomínám,
zaslal mi obratem pošty P. Hippolyte Delehaye, jeden z proslulé
družiny vydavatelů Analecta Bollandiana a Acta Sanctorum, celý
svazek opisů a materiálů k životům svátých na dny 15, —16. září
(sv. Ludmila) a brzy potom silný svazek na dny 28.—29. září (sv.
Václav). V něm jsem nalezl nejen opisy P. Gamanse z passionálu
bodecenského (z r. 1641—1642), ale i řadu kopií jiných legend o sv.
Ludmile a sv. Václavu a i zajímavé kusy z korrespondence Balbínovy s Bollandisty z r. 1669.
Co je bodecenský rukopis Kristiánův, povím krátce předem:
Obsahuje část Kristiána od třetí věty kapitoly prvé počínaje (Quirillus quidam natione Graecus . . .) až na konec kapitoly páté. Je
to text více nebo méně formálně rnénéný a krácený i textu, jejž
*) Srov. Čes. Čas. Hist., IX., str. 128—130.

400

Jos. Pekař·.

známe z rukopisů jiných — předlohou předělávače byl však pa
trné text pocházející aspoň z 12. stol. Lekce ke dni 28. září, ke
dni sv. Václava, vzaty jsou v passionálu bodecenském z legendy
»Crescente fide«, jež je však týmž asi způsobem přestylisována
jako Kristián, s tím rozdílem, že tu upravovatel krátil text měrou
daleko větší.
Probíraje se starými materiáliemi Bollandistů, poznal jsem
s překvapením, že Gamansovy opisy z passionálu Bodecenského,
učiněné r. 1641 a 1642, byly již jednou zaslány z Nizozemí do Čech
— a to Bohuslavu Balbínoví, prvnímu badateli o českých legendách.
Učený jesuita český byl ovšem nejvhodnějším zpravodajem o čes
kých legendách pro pokračovatele velkého díla Bollandova. Vzá
jemné styky Balbína s P. Danielem Papebrochem, tenkráte duší
podniku, jejž vzala na se kollej antwerpská, náleží podle zacho
vané korrespondence do r. 1669. Jeden z prvých příspěvků, jejž
Balbín z Prahy do Antwerp poslal, byla — legenda Kristiánova
(18. října). Byl podal o ní a o jiných českých legendách zprávy
již dříve, oznámil, že ji vydá ve své Bohemica história a vysvětlí
poznámkami a dostal patrně navzájem z Antwerp k srovnání opis
Gamansův z kláštera bodecenského, jejž prohlásil za text zkrá
cený. Neboť Papebroch odpovídaje Balbínoví d. d. Antverpy 30.
srpna 1669 na list z 18. srpna (není zachován), poznamenává:
»Omnino verum est et notavi saepissime, quod pleraeque MSS.
Bodecensium vitae sint contractae.
*
Bezmála sto let později dopsal Gelasius Dobner vydavateli
Kristiána v Acta Sanctorum, P. Konstantinu Suyskensovi, o infor
mace o rukopise bodecenském — dozvěděl se, že text bodecenský
nemá prologu a neobsahuje části druhé, jednající o sv. Václavovi;
jinak prý se skoro kryje s textem vydaným od Balbína.1) Toto
poslední tvrzení ovšem správné nebylo, ač oprávněnost jeho zdála
se vysvítati i z vydání Bollandistů v Acta Sanctorum (r. 1755 až
1760). Suyskens zajisté, uváděje varianty z textu bodecenského,
uváděl jich velmi malo, tak málo, že činí sotva 1 °/0 variantů všech.
Tím musil vzbuditi mínění, že text bodecenský neliší se mnoho
od textu kapitolního a vyvolati nedůvěru k tvrzení, jež opakoval
v úvodu k své edici, že totiž autor textu bodecenského měnil,
nebo mnoho měnil znění legendy.
Zlomek, jejž otiskl z rukopisu bodecenského Suyskens cele
(kapitola druhá a počátek kapitoly třetí) je náhodou proměněn
nejméně, jen prvý odstavec jeho je přestylisován radikálně i pod
statně zkrácen. Ale vůči opětovanému tvrzení Suyskenovu, že text
bodecenský je měněn, bylo třeba k věcným rozdílům recense bo*) Srv. Dobner, Annales, III, str. 261. Na toto místo upozornil mne
P. Vacek.
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decenské chovati se zdrželivě — proto ve vecných výkladech
svých držel jsem se důsledně textu rukopisu kapitolního a jen na
dvou třech místech (o nichž více níže) hájil jsem znění bodecenské jako patrně lepší než znění textů pozdějších; hlavní věcí
bylo mi stále, že text bodecenský pochází aspoň z 12. stol, nebo
na textu z 12. stol, musí býti založen. Patrného omylu dopustil
jsem se, maje za to, že jednodušší a přirozenější pořádek slov je
dokladem většího stáří textu bodecenského. Vskutku vznikl jedno
dušší pořádek slov zásluhou neznámého upravovatele — upozornil
mne také na to záhy prof. Král, ukazuje, že umělý a jaksi hle
daný slovosled je vlastní Kristiánovi a podobný přeumělému
slovosledu Gumpoldovu, moha v tom býti zároveň známkou jeho
stáří. Poznáme ovšem, že věc tak jednoduchá není; měl jsem pro
soud svůj oporu i v zlomku Wattenbachově z 12. st.; odtud je
patrno, že již před úpravou bodecenskou byl slovosled Kristiánův
v rukopisech mimočeských poněkud zjednodušen.
*
*
*
Upravovatel passionálu bodecenského užil pro historii Václa
vovu nikoliv Kristiána, ale kratší legendy »Crescente fide«. I tuto
jak pověděno, v slohu proměnil a zkrátil. Ukáži nejdříve, jak si
zde počínal, a to vydáním začátku obou textů. Text »Crescente
fide« v passionálu bodecenském počínal se na f. 152 a, opis ve
svazku musea bollandistického k 28.-29. září je na f. 134a až
135a. Začátek »Crescente fide« neotiskuji z Fontes I., nýbrž vy
dávám přímo z nejstarších rukopisů, podle znění kodexu mnichov
ského z 10. —11. stol. (11. stol, zdá se mi nejvhodnějším určením
stáří tohoto kodexu) č. 4605 (f. 133 £). Varianty uvádím z mni
chovského rukopisu č. 2552 (f. 125 a) z let 1126—1146 (zname
nám jej 12£) a z mnichovského rukopisu č. 18.547 a (f. 153 ô),
jenž pochází také ještě z 12. stol, a má čtení rukopisu nejstar
šímu nejbližší (znamenám jej 12í), konečně z otisku legendy ve
Fontes L, str. 183, jenž založen je nepřímo na kodexu římském
z 12. století (znamenám jej 12</). O kodexu mnichovském nej
starším viz více v »Nejstarší kronice české« str. 46, o všech třech
rukopisech mnichovských pak článek Teigův »Různočtení legend
českých z rukopisů král, knihovny mnichovské« (Věstník Uč.
Spol., r. 1891, str. 51 sq.). Do variantů Teigem uváděných vlou
dily se některé omyly;, také pravděpodobné vročení kodexu
č. 18.547 a do 13. stol, mám za nutné opraviti.
V rukopisu nejstarším ukazují římské číslice po straně na roz
dělení textu v lekce; ve vydání svém vložil jsem je v závorkách
do textu samého. Ve jménech vlastních snažil jsem se formu ruko
pisnou podati věrně, proto zachoval jsem na př. uu ve slově: uuencezlaus, kde jí rukopis užívá. Vytištěno* býti musilo ovšem Uuen-
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cezlaus. Incipit je psáno majuskulí, v níž u = v. V otisku položil
jsem tedy také uu.
»Crescente fide« znění původ
»Crescente fide« textu bodecenskeho.
ního.
Incipit passio sancti Uuencezlauui
Passio sancti Wenezlai ducis
Boemiorum, quae colitur IV. Camartyris Christi.
(I) Crescente fide Christiana in lend. Octobris.
illis diebus nutu et ammonitione
Crescente fide christiana larga
dei sponte dux Poemorum1) no- dei proveniente gratia Dux Bohe•mine Zpitigneus una cum exercitu miorum nomine Zptigneus, una cum
nec non et omni populo suo sor exercitu nec non et omni populo
des idolorum abitiens baptizatus est. suo, sordes idolorum abijciens bapti
Isque moenibus ^cclesiam condidit zatus est, et ita perfectus factus
sanct^ dei genetricis Mari^ et ali est in amore dei, ut aedificaret
am quoque in honore sancti Petri ecclesias ac monasteria, de quibus
principis apostolorum, in quibus unum in honore perpetue virginis
dei largiente gratia plurima ope Mariae dedicare fecit, alterum in
rata sunt prodigia. (II) Cumque honore beati Petri principis apo
praefatus venerabilis vir transisset stolorum. Cumque venerabilis dux
de hoc seculo, omnes populi qui iste transisset de hoc saeculo, omnes
eius fuerant,2) congregantes se, qui sub regimine eius constituti
elegerunt fratrem suum iuniorem fuerant, pari consensu fratrem ipsius
nomine Uvirizlaum3) ducem et nomine Wirozlaum ducem pro eo
principem pro eo. Qui etiam in constituerunt, qui et ipse in Chri
religione Christiana magnopere per stiana religione magnopere perse
severabat, quique construxit eccle veravit et ecclesiam in honore
siam in nomine beati Georgii mar beati Georgii martyris Christi con
tyris Christi. (III) Cuius filius maior struxit. Cuius filius maior beatus
beatus Uuencezlaus 4) dei instinctu Wenezlaus dei instinctu ab ineunte
ab ineunte etate semper deside aetate semper desiderabat discere
rabat discere litteras,5) et optans litteras, et animus eius versabatur
pater eius desiderium animi ipsius circa studia virtutum diebus atque
perficere, misit eum in civitatem noctibus. Tunc Wirozlaus pater
nuncupatam Budceam,6) ut ibi dis eius desiderium filii cupiens adim
ceret psalterium a quodam vene plere misit eum in civitatem nun
rabili 7) presbytero nomine Uceno.8) cupatam Pudnezneam, ut erudiretur
Tunc beatus Uuenzeslaus9) capaci ibi a quodam viro venerabili no
mente gratanter cepit10) discere, de mine Woceno. Cum igitur bonae
die in diem melius meliusque pro- indolis puer Wenezlaus ibidem nu*) 12rf Poenorum, 123, 12ď Boemiorum (v rasuře). — ’) 123: qui eius
ditionis fuerant. — ·) Tak 12£ i 12c (tento po straně chybnou opravu: Bolezlaum); 12 d má Wratizlaum. — 4) 12 ď Uendezlavus, 12 b Venzezlaus. —
‘) 123 sacras literas. — ·) Zrovna tak 12ď a 12</; 123: que vocatur Budcea.
— ’) Nemá 12rf. — 8) 12 3 Vceno, 12 d Uenno. — 9) 123 Venzezlaus, 12 c
Uuencezlaus, 12ď Uendezlavus. — *°) 12c doplňuje nad čarou: sacros libros.
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ficiens. Postea autem migravit pa
ter eius nomine Uuirizlaus *) de
hoc mundo. (IV) Interea convene
runt omnes populi illius regionis ’)
et elegerunt beatum Uuenzaelaum 3)
ducem pro patre suo et sedere
eum fecerunt in throno ipsius. Tunc *)
predictus illuster puerulus perma
nens in principatu minime disces
sit a 5) disciplina. Fidelis namque 6)
erat et sapiens et7) verax in ser
mone et iustus in iudicio. Et cum
iudices illius aliquem condempnare voluerunt ad mortem,8) statim
ille occasionem aliquam9) faciens,
exiebat foras, memorans hoc, quod
dicitur in evangelio: Nolite condempnare et non condempnabimini
(V.). Carceres quoque destruxit et
omnia patibula succidit. Orphanorumque fuit misericors ut10) pater,
gementium et viduarum sauciatorumque consolator, esurientes alens,
sitientibusque potum subministrans
et de vestimentis suis tegens nudos,
infirmos visitans, mortuos sepeliens.
Hospites et peregrinos ut proprios
proximos n) recipiebat, presbiteris
et clericis honorabiliter ministrans,
errantibus viam veritatis ostende
bat. Insuper etiam 12j humilitatem,
patientiam, mansuetudinem potissimumque caritatem observabat. Per
vim atque fraudem nulli hominum
aliquid abstulit, exercitumque suum
induebat non solum armis 13) sed
etiam optimis vestimentis.
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triretur, pater eius viam universae
carnis ingreditur. Hisque factum
est, ut omnes populi regionis illius
beatum Wenezlaum ducem sibi in
locum patris substituerent.
Permanens itaque in principatu
minime a disciplina Christianae re
ligionis discessit: erat enim fidelis
et sapiens, nullum iniuste condem
nans, nullius personam in iudicio
accipiens. Carceres quoque de
struxit, patibula succidit et inter
alia sanctitatis studia in suscep
tiones pauperum et peregrinorum
omnem operam suam intendens,
debitum honorem presbyteris et
clericis ac reverentiam impendit.
Humilitate praeterea, patientia,
mansuetudine et charitate, ultra
quam credi possit, pollebat; per
vim sive fraudem nulli aliquid
abstulit, exercitum suum tam in
spirituali honestate quam in saecu
lari probitate procuravit.

’) 12c nemá: nom. Wir.; 12b má jen: Wirazlaus (i v textu nejstarším
je Uuirizlaus patrně opraveno z Uuarazlaus); 12í má: nomine Uuarazlaus.—
*) Slovosledem shoduje se cele 12c\ 12b má: convenerunt interea populi
omnes regionis illius. ’) 12 £ Vencezlaum; 12ď Uuencezlaum; 12 d Vendezlavum. — <) 12tum. — *) 12 c dodává nad řádkou: sancta. — ·) 12 c dodává
nad řádkou: Christo. — ’) 12 £ nemá. — 8) 12 b má místo: condempnare ad
mortem: occidere. — ’) 12íZ nemá. — 10j 12^ nemá; 12c opravuje nad řádkou
ut v: ac; 12 d má patrně špatně: misericors, et pater atd. — 1') 12 d dodává:
libenter. — ”) 12 £ nemá. — “) 12 d má pořádek slov: armis induebat.
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Tímto způsobem je parafrasována celá legenda —jen modlitbu
na konci, jež je ve všech starých rukopisech (Fontes, I., str. 190)
předělávač vynechal. Zajíinavo je, že autor k přepracování svému
užil i Gumpolda. Prostá řeč Václavova k Čechům (»Cum autem
factus esset vir . . .<; str. 185) mu nestačila: sáhl po Gumpoldovi
a parafrasoval celou polovinu jeho dlouhé a nabubřelé řeči Václa
vovy (str. 156 ve Fontes od slov: Quocirca vanescat až dolů na
konec odstavce), pokračuje potom zase slovy »Crescente fide«:
In tempore illo multi sacerdotes de provincia Baioariorum et de
Suevia . . . Užití Gumpolda postřehl jsem ještě na dvou místech:
v líčení zavraždění sv. Václava a ve vypravování o nesmytelné
krvi na místě vraždy. Z Gumpolda je dodatek, že svátá krev ta
až dosud je viditelná na místě zločinu a z Gumpolda zpráva, že
vrahové rozsekali tělo Václavovo na kusy.
Na otázku, o jak starý text legendy »Crescente fide« se
bodecenský vzdělavatel opíral, lze s jistou pravděpodobností odpovědéti. Byl to nejspíše text z 1. pol. 12 st. nebo text z něho
odvozený, blízký mnichovskému rukopisu z let 1126 —1146 (12 b).
Má s ním (začínám shodami méně důležitými) společný tvar Bohemiorum, tvary: »de provincia Baioariorum« (nejstarší text má
Bauuariorum, zrovna jako Kristián), má s ním společný začátek
věty: Cuius corpusculum pauci fidelium (ostatní rukopisy začínají:
Eiusque exanime corpus), zejména pak důležitá jest shoda v datu
zabití Václavova slovy: quarta Kalenda Octobris. (Rukopis nej
starší i 12 c má chybu. III. Kal. Oct ; rukopis římský má IIII. Kal.
Octobris.) S mnichovskými rukopisy nejstaršími má bodecenský
text i společnou chybu, že translace sv. Václava slaví se tercia
Nonas Marcii (jen římský rukopis má — podle vydání DudikovaEmlerova — správné IIII. Non. Martii).
*
*
*
Popatřme nyní, jak bodecenský vzdělavatel upravil svého
Kristiána.
Že vynechal prolog, již víme. Vynechávání prologu je i při
úplných přepisech starých legend zjevem častým. Tím méně může
překvapiti u upravovatele, jenž chtěl docíliti kratšího výrazu pod
statného obratu legendární historie.
Prvý odstavec kapitoly prvé vzdělal takto (text bodecenský
počínal se v passionálu na f. 86a; opis P. Jana Gamanse z r. 1641
je na dvou hustě na obou stranách popsaných listech foliových):
Text původní:
Moravia, regio Sclavorum, anti
quis temporibus fama memorante
creditur et noscitur Christi fidem

Text bodecensky:
Quirillus quidam, natione Grae
cus, tam latinis quam ipsis Grae
corum apicibus instructus, postquam
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percepisse Augustini, magnifici doctoris, ut aiunt, temporibus. Bulgori
vel Bulgarii attamen longe ante
-eadem potiti fore referuntur gracia.
Siquidem Quirillus quidam, nacione
Graecus, tam latinis quam ipsis
Grecorum apicibus instructus, post
quam Bulgri crediderant, agressus
est in nomine sancte trinitatis et
individue unitatis eciam supradicte
genti, Moravie degenti, fidem do
mini nostri lesu Christi predicare.
Et cooperante divina gracia post
quam illos Christo lucratus erat,
eciam apices vel caracteres novas
comperit et vetus novumque testa
mentum pluraque alia de greco seu
latino sermone sclavonicam in lin
guam transtulit. Missas preterea
ceterasque canonicas horas i n ecclesia
publica voce resonare statuit, quod
et usque hodie in partibus Sclavorum a pluribus agitur, maxime in
Bulgariis, multeque ex hoc anime
Christo domino acquiruntur.
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Bulgri vel Bulgarii fidem Christi
perceperunt, agressus est in nomine
sanctae trinitatis et individuae uni
tatis regionem quandam Slavorum,
quae Moravia nuncupatur, quatenus
in ea verbum domini constanter et
intrepide praedicaret. Postquam
igitur cooperante divina gratia
lucratus est gentem illam domino,
etiam apices vel characteres novos
invenit et vetus novumque testa
mentum pluraque alia documenta
Sacrae Scripturae de graeco seu
latino sermone in slavonicam trans
tulit linguam. Missas praeterea cete
rasque canonicas horas publica re
sonare voce statuit, quod et usque
hodie in partibus Slavorum a plu
ribus agitur, maxime in Bulgariis,
multaeque ex hoc animae Christo
domino acquiruntur.

Jak pozorujeme, sáhl vzdělavatel teprve k třetí větě, k slovům :
Quirillus quidam . .. Okolnost ta mohla by snad vzbuditi domněnku,
že předloha bodecenského upravovatele počínala se teprv těmito
«lovy, zrovna jako jimi začíná text breviáře olomúckého.1) Vskutku
však vidíme, že vzdělavatel měl před sebou známý nám text
Kristiána, a že užil i obou prvých vět kapitoly prvé. Jeho: »Bulgri
vel Bulgarii * je vzato z druhé věty a jeho: »regionem quandam
Slavorum, quae Moravia nuncupatur« je z věty první. Positivních
dat, jež obě prvé věty sdělovaly, upravovatel pominul. Zachoval
se tu vůbec stejným asi způsobem jako níže, předělávaje prvý
odstavec kapitoly druhé. Uvedeme zase oba texty vedle sebe:

Text původní:
At vero Sclavi Boemiae ipso sub
Arcturo positi, cultibus idůlatrie de
diti velut equus infrenis sine lege
sine ullo principe vel rectore vel
wbe, uti bruta animalia sparsim

Text bodecensky:
Tandem pestilentiae cladibus
afflicti infelices illi, qui nunc Slavi
Boemi sub Arcturo positi, postquam
diu sine lege, sine principe vel
rectore vel urbe, uti bruta animalia

*) Srv. mé vydání Kristiána, str. 132, _pozn. 1.
Č. č. H. IX.
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vagantes, terram solam incolebant.
Tandem pestilencie cladibus attriti
quandam phitonissam, ut fama fertur,
adeunt, postulantes spem consilii
responsumque divinacionis. Quo
accepto civitatem statuunt nomen
que inponunt Pragam. Post hinc
invento quodam sagacissimo atque
prudentissimo viro, cui tantum agriculture officium erat, responsione
phitonisse principem seu guberna
torem sibi statuunt, vocitatum cog
nomine Premizl, iuncta ei in ma
trimonio supramemorata phitonissa
virgine. Sicque a clade et multi
plici peste tandem eruti, dehinc
a supra memorato principe ex sobole eius rectores seu duces preposuere sibi, servientes demoniorum
simulacris et prophanis sacrificiorum
ritibus bachantes, donec ad extre
mum dominatus eiusdem regni per
venit ad unum ex eisdem principibus
ortum, vocitatum Borziwoy.

sparsim vagantes, fructibus terrae
suae sive aliis rebus suis destituti
sunt, pythonissam quandam adeunt,
postulantes ab ea spiritum consilii
et responsum divinationis. Quo
accepto civitatem statuunt, cui no
men Pragam imponunt. Postea in
vento quodam sagacissimo ac pru
dentissimo viro, cui notissimum erat
agriculturae officium, responsione
pythonissae gubernatorem agrorum
suorum statuunt, cognominatum
Primiz, iuncta ei in matrimonio
supramemorata virgine pythonissa.
Sicque demum a clade et multiplici
peste eruti, ducem sibi vel principem
praeposuerunt, vocitatum Boriwoi,
servientes ipsi, uti coeperant, dae
moniorum simulacris et profanis
sacrificiorum ritibus debacchantes.

Zde, jak patrno, sáhl upravovatel pro začátek také teprv
k druhému souvětí celého odstavce a souvětí prvé spracoval teprv
v souvislosti s tím, co následovalo. Zde z neporozumění nebo
nedbalosti dopustil se, předělávaje, i chyb věcných, položiv místo
tantum (cui tantum agriculture officium erat) podivné notissimum,
ač-li tu nemáme co činiti s pouhou chybou písařskou. Chybou je
jistě změna 'gubernátorom agrorum suorum statuunt«, chybou
změna, že Čechové sloužili Bořivojovi demoniorum simulacris etc.,
ač-li nemáme ipsi za slovem servientes považovati za nominativ
množného čísla. Opomenutím patrným je konečně vynechání zprávy,
že Bořivoj byl jedním »ex sobole« Přemysla a Libuše. Čhyba
tato, jíž mé dohady o rukopisu bodecenském zdály se dávati
autoritu starší pravdy, měla za následek, že prof. Bruckner v svém
článku v Bibliotéce varšavské (1903, II, str. 36 sq.), dokazuje
nespolehlivost a pozdní vznik báječných dějin českých, zamítl i roz
rod Přemyslovců od Přemysla.
Odstavec, kterým jsme se právě obírali, náleží náhodou k těm,
jež bodecenský upravovatel změnil nejvíce. Práce jeho je však
velkou většinou mírným upravením znění původního, takže pra
vidlem je ve větě několik slov změněno nebo přehozeno, věta
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méně důležitá zkrácena nebo vazba její změněna. Ale text nový
to přece není, velká většina textu původního je zachována a v pod
statě nedotčena změnou. Větší zkratky nebo výpustky známy
jsou již z mého vydání Kristiána — více jich není — a náležejí
skoro veskrze kapitole páté, kde vzdělavatel krátil mnoho. Věc
ných změn nebo smysl rušících chyb nepostřehujeme kromě těch,
jež již byly vyloženy nebo jež jsou v mém vydání registrovány,
nikde; z těchto posledních třeba upozorniti jen na dodatek o Svato
plukovi na str. 135 (srv. Nejstarší kronika česká, edice) k pozn. r
a na dodatek, jenž je výkladem, na str. 137 k pozn. u.
*
*
*
Rozumí se samo sebou, že za takového stavu věci nepozbývá
text bodecenský, třebas přeměněný, důležitosti; bylo·li by pak lze
dokázati, že autor jeho čerpal z textu staršího než jsou dosud
známé rukopisy Kristiána, mělo by zpracování jeho stále cenu ve
likou. Soudil jsem již z ukázek podaných v Acta Sanctorum, že
text bodecenský musí pocházeti aspoň z 12. stol. Nyní, kdy znám
text celý, mohu mínění toto opříti dokonaleji, v tom smyslu ovšem,
že předloha, že původní text Kristiána, z něhož upravil bode
censký vzdělavatel svůj text, musila pocházeti aspoň z 12. stol.
Podstatným kusem důkazu bude i zde forma vlastních jmén
našeho rukopisu. Svatopluk sluje zde všude Zuentepulk (čtyřikrát),
což by v textu mladším století 12. bylo nejvýš pravděnepodobné.
Ludmila sluje Liutmila (v zlomku Wattenbachově z 12. století
Liudmila), Přemysl Primiz, Strojmír Zroimir (vydání v Acta Sanc
torum má nesprávně: Zreimir), Slavibor Zlaubor, Spitihněv Zpitigneu,1) Pšov Psou (vlastně Spou patrným omylem; v Acta Sanc
torum je špatně: Speu), Budeč Budz. Vratislav sluje všude Watizlau, Václav Wenezlaus. Jména ostatní jsou: Boriwoi, Dragomyr,
Zcodor (místo Ztodor, pochopitelnou záměnou c a t jako v ruko
pise Un. a), Thunna, Common, Thetin, Gradicz, Quirillus, Methudius, Moravia, ostatek však lokální tvar tylorawe (nikoliv Morauwe,
jak jednou vytištěno v Acta Sanctorum; i ruk. univ. má Moraue).
O Slovanech užito vesměs formy Slavi (nikoliv Sclavi), ale mám
za to, že je to vinou opisu Gamansova.
Druhým argumentem je nápadná příbuznost textu bodecenského se zlomkem Wattenbachovým, zachovaným nám v ruko
pise z 12. stol. (srov. o něm mou knihu str. 26, 127 a poznámky
k vydání na str. 142—145). Zde pozorujeme, že leccos, co v slovo
sledu textu známého z rukopisu kapitolního změnil, jak by se
zdálo, upravovatel bodecenský, je již zrovna tak změněno v ruko
pise (a lze říci rukopisech — srv. ČČH., IX, str. 91, poznámka)
z 12. století. Jsou to tato místa (stránky odkazují na mé vydání):
’) Jednou (srv. výše str. 402) sluje s patrnou chybou Zptigneu.
27*
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Str. 142, k pozn. u Kap.: armis se ipsam fidei totam muniens; Wat. a
Bod.: armis fidei se (ipsam) totam m.
» 143,
>
incumbere me sinite ; Wat. a Bod.: me in
i
cumbere sinite.
>
>
> 143,
studuerunt servare ; Wat. a Bod.: conserva
aa
vere.
> cc >
» 143,
redeuntibus; Wat. a Bod.: recedentibus.
> gg >
> 143,
commendavere ; Wat. a Bod.: commendave
runt.
> kk »
> 143,
in evum; Wat. a Bod.: in aeternum.
» n >
> 144,
tyrannus Tunna; Wat. a Bod.: Tunna ty
rannus.
» s >
» 144,
germano cum suo; Wat. a Bod.: cum suo
germano, cum germano suo.
> aa >
> 144,
propriis de habitaculis; Wat. a Bod.: de pro
priis habitaculis.
>
> bb
> 144,
in diversaque fugientes; Wat. a Bod.: et in
diversa.
» ee >
> 144,
Sic impletus est; Wat. a Bod.: Et impletus
est.
» h
»
» 145,
agendum sibi quid foret, ignorabat: Wat. a
Bod.: quid sibi agendum foret, ignorabat, q. s.
foret agendum, ignorabat.

Důležitá shoda je také v tom, že Wat. má datum smrti Ludmiliny XVII Kalendas octobris, jako rukopis bodecenský (a české
rukopisy 14.—15. stol.), kdežto rukopis univ. knihovny pražské
z konce 12. století (sign. 6 E 13) má: sexta decima Kalendas
octobris (srv. ČČH., IX, 130, pozn. 1.).
Shody tyto jistě nasvědčují tomu, že předlohou upravovatele
bodecenského byl text blízký onomu, z něhož vyjmuta byla pro
passionál heiligenkreuzský »legenda« Wattenbachova. Byl to text,
jenž již poněkud byl urovnal umělý tu a tam slovosled legendy
v slovosled přirozenější — bodecenský upravovatel v tom šel
ovšem mnohem dále.
Nelze však říci, že by předloha bodecenského vzdělavatele
kryla se s textem Wattenbachovým úplně; nalezli-li jsme na 12
shod, oběma vlastních, nalezli bychom v několika případech opět
neshody, t. j. místa, kde bodecenský text kryje se s textem kapitolním nebo universitním a nekryje se s Wattenbachovým. Bode
censký na př. má ještě umělejší slovosled: »gaudium . . . innocentis de nece« (str. 143, k pozn. w), zr<>vna jako kapitolní text,
ale Wattenbach má: de nece innocentis. Bodecenský má (144, t}
správně s pražskými rukopisy *capitali sentencia«, kdežto Watten
bach má chybně ^sinodali sentencia«; Wattenbach má jedno
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dušší: terque quaterqu^ hauserunt oculorum acie (145, e); bodccenský zrovna jako kapitolní: oculorum hauserunt acie. Bylo
by lze snad říci, že předloha bodecenského neznámého autora
nebyla v odstranění některých umělostí slohových ještě tak po
kročila, jak to vidíme již v zlomku Wattenbachově a že tedy byla
asi starší, než zlomek Wattenbachův. Ale úsudek takový lze pro
nést! jen s reservou. Za to můžeme soud, že předloha, jíž užil
vzdělavatel textu bodecenského, byla aspoň z 12. stol., hájiti jako
nejvýš pravděpodobný.
Jak známo, máme v rukopisu z konce 12. stol, zachovánu
i část Kristiánovy kapitoly čtvrté a část kapitoly páté (srv. ČČH.,
IX, str. 128—130). Je to breviář českého původu, z kláštera
panen svatojirských na hradě pražském. Text jeho kryje se takřka
úplně s pozdějším textem kapitolním a v tom liší se značně od
zlomku Wattenbachova. Z toho uzavírám, že předlohou bodecen
ského upravovatele nebyl text pocházející z Prahy, ale nějaký
text jihoněmecký, nejspíš bavorský — není tedy vyloučena na
děje, že někde v říši bude lze najiti Kristiánovu legendu v ruko
pisu starším než jsou texty pražské.
Z toho, co vyloženo vysvítá, že rukopis bodecenský přes
změny upravovatelem provedené, může vydavateli Kristiánovy
práce prokázati při recensi textu značné služby. Tu a tam ozývá
se z něho znění starší a lepši, jemuž patrně třeba dáti přednost
před našimi texty z 14. stol. Ukáži na důležitější taková místa.
Tak na str. 133 k pozn. z je zajisté >canonicas horas* rukopisu
bodecenského (i breviáře olomúckého) správnější než canoniforww
horas« rukopisů pozdějších. O dva řádky níže (k pozn. dd) má
Bod. monařÁzďww habitům«, jako Un. a Brev. Na str. 134 k pozn.
a má Bod. * totis nequiciarum armis indutus«, jako Un. a Brev.
(Kap. má totus}. Tamtéž k pozn. h a i má »pellm?« a »privar^«,
jako brev. olomúcký. Vydavatel nyní rozhodne se pro toto čtení,
jež odstraňuje jednu věcnou nesprávnost z Kristiána — Svatopluk
chtěl strýce vyhnati ze země a zbaviti zraku i o život připravili.
Jistě lepší čteni má Bod. tam (str. 134, k pozn. cc\ srov. text
výše citovaný na str. 406), kde praví, že Čechové žádali od věštky
»spiritum consilii«; *spem consilii« pozdějších rukopisů je nesroz
umitelné. Lepší čtení je jistě i na str. 135 k pozn. ee, kde Bod.
v proroctví Methodově nemá slova *tuorum* (dominus dominorum
tuorum) a k pozn. ff, kde nemá slova -»cottidie^, zrovna tak ostatek
jako rukopisy universitní. Na soudu tom třeba tvrditi nejen z dů
vodů věcných (srv. ČČH., IX, str. 155—156), ale i z toho fakta,
že rukopis bodecenský, počínaje od druhého odstavce kapitoly
druhé (v němž se nalézá slovo, o něž jde) mění text původní
velmi málo, od slov: »Verum sessionis ei locus« až k slovům »ineffabili leticia« na str. 136 ani ne tolik, na kolik jsme zvykli
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v různočteních dvou rukopisů téhož nezměněného textu.1) Na
str. 136 má Bod. lepší čtení v těžké větě v ř. 4—7 shora (srv.
str. 136, pozn. a, d), k pozn. ŕ má dobré >mellifluis< (znovna jako
rukopisy univ.), jehož ruk. kapitolní nezná, k pozn. aa lepší »propriis armis sumptis«, na str. 137, k pozn. c má své » iudica pacem
*
(ostatní »rege pacem«), jež by sotva mohlo býti změnou upravo
vatele (je pravděnepodobno, že by si ve výkladu slova dovolil
libovolné změny); mám je za dobrý variant starého rukopisu a
opakuji, že v této partii legendy jsou změny vzdělavatele mini
mální. Na str. 138, k pozn. j uznáme za starý tvar: »Hic inquam
.primus fundator
*
bodecenského textu (ostatní rukopisy »inquam«
nemají). Na str. 139 je patrně lepší čtení bodecenské: »Liutmila
viduata viro, orbita iam< etc. Na str. 140 má Bod. k pozn. r,
že Václav učil se »in civitate, quae Budz nuncupatur«, tedy
praesens, kdežto text kapitolní má Dobnerem vytýkané »vocabatur«; za to Bod. vynechává v řádku následujícím »et inest«
(v Budči kostel sv. Petra). Lepší je na téže straně k pozn. m vlo
žené »ardore« v textu bodecenském, lepší patrně (na str. 141,
k pozn. d) vložené (castellum) *
haud longe positum«, jak to má
i rukopis universitní. Na téže straně 141 pozorujeme v místech
vzatých z Gumpolda, že text bodecenský má k pozn. /, i, p totéž
čtení jako nejstarší texty Gumpolda, tedy lepší. Na str. 143,
k pozn. dd je znění bodecenské: »magno cum fletu
*
jistě lepší
než »metu« textu Wattenbachova i českých rukopisů. Na str. 147
pozorujeme některé shody textu bodecenského s ruk. musejním
10 B 7 (k pozn. f, g, cc\ ale na str. 148 shoduje se bodecenský
zase s hlavními rukopisy na rozdíl od rukopisu 10 B 7. Datum
o nalezení a přenesení těla sv. Ludmily (str. 148, ř. 5—7 shora)
má text bodecenský tak zkráceno, že vznikla patrná chyba: »Repertum est autem corpus felicis et deo devotae famulae Liutmilae
quarto decimo Calendas novembris, sexta feria«. Toto feria sexta
vzato je patrně z data přeneseni, o řádek níže, z data, jež upra
vovatel bodecenský úplně pominul.
Věcných změn si upravovatel nedovolil mimo ty, o nichž řeč
byla a jichž je nejvíce v partiích námi výše cele otištěných. Krátil
nejvíc v kapitole páté, na stranách 146 a 150 našeho vydání. Vy
nechání narážky místní a časové postřehujeme mimo »et inest«
o kostelu sv. Petra v Budči (str. 140, ř. 6 shora) jen ještě na
*) Na str. 135, ř. 10 zdola, je tu jen přehozeno: »repelli sedibus«
v »sedibus repelli«, v ř. 6 zdola pik misto: »boni michi confert« stojí:
»mihi boni conferet«. Pak pokračuje Bod.: »Si, inquit praesul Methudius, abrenunciaveris idolis et habitantibus in eis demonibus, dominorum dominus
efficieris, cunctique hostes tui subicientur dicioni tuae et progenies tua
augmentabitur sicut fiuvius maximus, in quo diversorum confluunt fluenta
rivulorum«.
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str. 134 k pozn. w a vt kde vynechána je o zkáze Moravy věta:
»usque in hodiernum diem deflent«.1) Že měl vzdělavatel před
sebou celou legendu Kristiánovu, uzavírám z té okolnosti, že
v práci jeho nacházíme i větu (str. 139, poslední věta prvého od
stavce kapitoly třetí), která na pokračování o Václavovi a Bole
slavovi určitě odkazuje: >Sed haec locum suum praestolantur«.
Vydavatel Kristiána v Acta Sanctorum uvedl z ruk. bodecenského
také variant náležející šesté kapitole Kristiánově (srv. mou edici
str. 125); vskutku je to však variant z »Crescente fide«, nikoliv
z Kristiána. Neznámý autor bodecenského passionálu dal patrné
přednost mnohem kratší legendě »Crescente fide* před obšírným
Kristiánem.
Varianty a zlomek textu bodecenského otištěné Bollandisty
v Acta Sanctorum nejsou bez chyb tiskových i omylů věcných.
Na chyby důležitější, zejména v znění jmén vlastních, jsem již po
ukázal; z ostatních zmiňují se jen, že na str. 137 k pozn. d nemá
Bod. »Teutones«, nýbrž »Teutonicos* jako ostatní rukopisy Kri
stiána.
Do které doby náleží asi vzdělání Kristiána, jímž jsme se
obírali, nedovedu pověděti. Vzdělání samo určité známky k řešení
otázky neposkytuje; soud z formálních známek znesnadňuje jak
fakt, že upravovatel držel se v podstatě textu originálního a ne
koncipoval volně, tak ta okolnost, že opis P. Gamanse z r. 1641
aspoň v pravopisu, jak nepochybno přizpůsobil jej zvyku jeho
doby (na př. documenta Sacrae Scripturae, a Summo Pontifice,
důsledné ae místo e, cum Methudio Pontifice). Domněnkou bude
pouze, položíme-li terminus ad quein bodecenského vzdělání naší
legendy na poč. 15. stol., kdy klášter bodecenský přestal býti
klášterem ženským (benediktinské regule) a stal se augustinián
ským. Jen v ženském klášteře, tuším, mohl vyvinouti se tak značný
zájem o historii sv. Ludmily, o životu mučennice, jejíž ostatky
choval nejstarší a nejaristokratičtější panenský klášter království
českého.

IV. Boj cyrillice s hlaholicí a správné datum umučení sv. Ludmily.
»Cause célěbre* o prioritě hlaholice či cyrillice je rozřešena
již, jak se zdá, definitivně ve prospěch hlaholice. Jeden z nepo
sledních argumentů vzat je i z textu našich slovanských legend
o sv. Václavu — v cyrillském textu legendy Vostokovovy je totiž
datum přenesení sv. Václava z Boleslavi do Prahy udáno na 3. březen
’) Upravovatel tu totiž dvě skupiny větné stáhl v jedno: Quapropter
a pontifice beatae memoriae pars illa, quae diabolo potius elegit servire
quam Christo, anathemate percussa cum sulcis suis et fructibus diversis cladibus attrita, data est in direptionem etc.
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místo 4. březen: opisovač patrně čerpal z předlohy hlaholské
a opsal mechanicky písmě
jež v hlaholici znamená 4, v cyrillici
však 5.1) Vykládaje datum slovanské legendy o roku umučení
sv. Václava, nalezl jsem další doklady chyb číselných, vzniklých
tímto způsobem: indikce druhá v legendě Vostokovské je nejspíše
chybou místo správného čísla třetí (rok 929 má indikci3); v totiž
v cyrillici znamená dvojku, ale v hlaholici trojku. Číslo kruhu
slunečního pro rok 929 je 14, což hlaholsky se píše ig\ ve Vosto
kovské legendě je však jen^· (~ 3). Abychom dostali správné 14,
• musili bychom předpokládat!, že vypadla desítka (i) nepozorností
písaře a zbylo jen g. Byl-li jsem na rozpacích ve své práci2) tolik
chyb předpokládat!, tvrdil bych nyní pravděpodobnost chyby tohoto
druhu určitěji, protože hlásky i užívalo se také jako spojky mezi
číslicemi (na př.: v’ léto: 6000 i 300 i 30 i 7), při čemž snadno
mohl kopista dopustiti se omylu, i protože text makarijský má v datu
patrnou mezeru: »krug’ solncju g luně«. Zde, jak slovo »luně«
ukazuje, bylo udáno asi i stáří měsíce, jinými slovy zde chybí
číslice a spojení jejich.
Doklady tohoto druhu ke však z našich legend rozmnožiti,
lze zejména ukázati, že je velmi pravděpodobnou že chyby zaviněné
bojem hlaholice s cyrillici zanechaly mnohou stopu v latinských
legendách.
Slovanský prolog o sv. Ludmile, cyrillským písmem psaný,
udává stáří sv. Ludmily v čas její smrti na 61 let (»živši x i a léto«).
Legenda Menkenova v nejstarším známém rukopisu z 12. st. má
však 41 let, a totéž tvrdí ostatní známé rukopisy Menkenovy legendy,
vyjma universitní (pražský) rukopis z 1. pol. 14. st., jenž má jako
slovanský prolog číslo 61 let.2) Nuže — zde máme, tuším, co činiti
pouze s rozdíly obou slovanských azbuk v psaní čísel. Číslo 60
píše se hlaholsky m, ale v cyrillici znamená m 40. Resultát zdá
se býti ten, že staré latinské rukopisy legendy Menkenovy závislý
byly nějak, přímo nebo ještě pravděpodobněji nepřímo, na cyrillské
předloze, která nepozorně čerpala z originálu hlaholského; poměr
opačný je sotva myslitelný, neboť písmě x, jež v cyrillici (a řecké
unciále starší) znamená 60, není v hlaholici vůbec znakem číselným.
Týž slovanský prolog o sv. Ludmile tvrdí, že Bořivoj zemřel
maje 36 let: »Borivoi že l i dz lěť žiťja sego otide«. Stejné číslo
má Menkenova legenda, ale Kristiánova legenda má zde 35 let.
Zde máme — předpokládaje ovšem, že neběží o pouhou chybu
písařskou — týž případ jako výše. V hlaholici píše se číslo 6
hláskou e, ale v cyrillici znamená e pětku. Z toho třeba souditi,
tuším, že na Kristiánův údaj (nebo na pozdější opravu Kristiánova
*) Srv. mou knihu str. 116—117. — *) Srv. mou knihu str. 31.
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textu) působila néjak předloha cyrillská, jež mechanicky opisovala
čísla pramene hlaholského.
Slovanský prolog o sv. Ludmile klade památku umučení svě
tice na den 16. září. V den ten světí se památka sv. Ludmily
doposud. Ale všechny známé texty Kristiána mají datum umučení
k 15. září. Tu jsme u místa nejzajímavějšího. Datum 15. září jako
datum umučení sv. Ludmily přijímá se obecné — a vskutku je
pravděpodobnou chybou, jež vznikla nepozorným převáděním textu
hlaholského v text cyrillský. Víme již, že písmě e, jež v hlaholštině
znamená 6, znamená v cyrillštině 5. Datum smrti Ludmiliny známe
jen z Kristiána, a tu je zajímavo, že nejstarší český zlomek Kristiána,
zachovaný v rukopise z konce 12. st. (univ. rukp.óE 13; srv. ČČH , IX.,
130, pozn. 1.) má určité 16. září (sexta decima Kalenda octobris).
Podobně týž zlomek v breviáři 7 G 7 ze 14. st.; rukopis bodecenský i Wattenbach mají: XVII. Kalendas octobris, t j. 15. září.
Otázka, jak je možno, že staré legendy udávají umučení Ludmilino na 15. září, když svátek její od nepaměti slaví se dne
16. září, zaměstnávala již Balbína, Dobnera, Pubičku a Dobrov
ského. Balbín počítal s možností, že starší rukopisy Kristiána
mají datum 16. září; Pubička v druhém dílu své »Čhronologische
Geschichte* (vyšla r. 1771) proti tomu ukázal na nový doklad
pro datum 15. září, na legendu Wattenbachovu (o níž podali
zprávu Bollandisté) a snažil se svým způsobem podivnou neshodu
vyložiti. Nesouhlasil s (nedržitelnou ovšem) domněnkou Dobnerovou, jenž měl za to, že svátek sv. Ludmily byl slaven 15. září
až do r. 1245, kdy kurie zavedla svátek Narození P. Marie; oktáv
jeho spadal na 15. září a proto svátek sv. Ludmily byl prý po
sunut na den následující. V pražském martyrologiu pravil Pubička,
není ještě stopy po oktávu Narození P. Marie a svátek sv. Lud
mily je přece 16. září. Pubička vystoupil s výkladem jiným: sv.
Ludmila byla zabita »prima vigília noctis«, t. j. večer dne 15. záři;
staří Čechové počítali však den od západu slunce — podle jejich
počítání byla sv. Ludmila zardoušena 16. září. Při tom ovšem na
razil Pubička na podivný odpor, že Kristián by počítal počátek
dne jinak, než jej prý počítali staří Čechové, od půlnoci do půl
noci — a na tom odporu ztrácí také výklad jeho všechnu pravdě
podobnost. Dobrovský vrátil se k nemožnému výkladu Dobnerovu; datum Kristiánovo (15. září) uznal za správné, naleznuv
ještě v opatovickém kodexu vídeňském z 12. stol. (sign. Hist.
eccles. N. L.) utrpení sv. Ludmily poznamenáno k 15. září. Ruko
pisu pražského 6 E 13 nepoznal a nedbal také toho, že v starých
českých kalendářích den 16. září je jako svátek umučení Ludmilina uváděn veskrze.1)
') Srov. Balbín, Miscell. Decas I., 1. 4V § 7, Dobner, Annales, 3, 546,
Dobrovský, Ludmila und Drahomiř 45.
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Výklad náš, jejž jsme mohli opříti dokladem, že již v 12. stol,
bylo v Praze umučení sv. Ludmily kladeno k 16. září, luští zá
hadu snadno. Bylo by lze ovšem říci, že tu jde pouze o chybu
písařskou, že má snad býti v Kristiánovi: XVI. Kal. Oct. —
ale potom bylo by véřiti v neuvěřitelnou náhodu, že v tolika pří
padech je náhodná chyba v datu latinské legendy zrovna tou
chybou, jež vzniká při nepozorném přepisu textu hlaholského
v cyrillský.
Tím vším přicházíme na stopu jiné chybě. Sv. Ludmila byla
zavražděna v sobotu o prvé vigílii na noc dne 16. září. To však
nemohlo býti r. 921, neboť toho roku byla sobota 15. září. Den
16. září připadl na sobotu r. 920 ‘) a sv. Ludmila byla tedy umu
čena dne 16. září 920 — jak tvrdil již Hájek a Veleslavín.
Z data tohoto plyne však dále, že nemůže býti správné ani
datum dosud za bezpečné pokládané,2) že totiž Vratislav zemřel
13. února r. 921. Vratislav zemřel jistě dříve než sv. Ludmila;
nejzazší možný rok jeho smrti, je-li datum dne v měsíci, jak pravděpodobno, dobré, může býti rok 920.8)
Vše, co tuto vyloženo, bylo by nepravdou pro ten případ,
že by byla cyrillice starší hlaholice, t. j. že by z textu cyrillského
mechanickým opisováním vznikla nesprávná čísla v textu hlahol
ském (z 41 let stáří Ludmilina 61 let, z 36 let stáří Bořivojova
nebo vlády Bořivojovy 35 let, z 15. září jako dne smrti Ludmiliny
16. září) a z hlaholského opět správně t. j. správně v chybách
svých převedena byla v cyrillici Uvažujeme-li však možnost tako
véhoto řešení otázky, přijdeme ve všech směrech k poznání, že
jsme na stopě nepravé.
Možno ovšem jiti dále. Postřehli jsme u Menkena i Kristiána
chyby vzniklé pravděpodobně nesprávným převodem abecedy hla
holské v cyrillskou. Ve třech případech mohli jsme je kontrolovat»
cyrillským prologem, náhodou patrně v datech svých pečlivým a
spolehlivým. Pro jiná data latinských legend kontroly nemáme; nemůžeme-li však i tu předpokládat» chyby ? Spytihněv prý umřel maje
40 let — není-li to chyba místo 60, táž chyba, která jeví se u Men
kena v čísle stáří Ludmilina? Není 33 let, udaných jako stáří Vrati
slavovo, omylem místo 52 předpokládaného textu hlaholského?
(Pro 30 je v cyrillici značkou l, jež znamená však v hlaholici 50.)
Odpověď bude záporná: zemřela-li sv. Ludmila r. 920 v stáří
61 let, narodila se r. 859; nejstarší syn její mohl, zemřel-li za
života jejího, dosíci nanejvýš 44 let. Obě data o Spytihněvovi
a Vratislavovi třeba tedy považovat» za správná.
’) Ostatní možná léta: 915 a 999 nebéřeme v úvahu. — ’) Srv. Ka
lousek, Obrana sv. Václava, 7, pozn 9 a mou knihu str. 32, pozn. 1. —
·) Datum smrti Ludmiliny k r. 921, umřela-li r. 920, mohlo by býti správné,
kdyby počátek roku byl počítán po byzäntinském způsobu od 1. září.
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Cechové na koncilu Kostnickém.
Napsal Jaroslav Fikrle.

III.

Na sklonku koncilu.
Po volbě papežské znova vynořila se idea reformace na povrch
a zvolen výbor reformační — od počátku koncilu již třetí.1) V té
době M. Mauricia slyšíme zase přimlouvat! se za nápravu církve,
ale z jeho řeči2) vyznívá již nedůvěra. V té shodovali se s ním mnozí;
vyslanec vídeňské university, píše o volbě nového papeže, v trpké
předtuše praví: »Modlete se; neboť nebude-li v tomto koncilu
zjednána náprava, bojím se, že málo z nás v tomto životě se jí
dočkáme.« 3) Též v den papežské volby mluvilo se, že koncil svěří
záležitost reformy výboru deputovaných a sám se rozejde.4)
Jak známo, koncil nápravu církve »v hlavě i údech« nepřivodil;
a se stejným nezdarem potkal se jeho pokus řešiti »českou otázku«.
K ní po vykonané volbě papežské znovu obrátil pozornost. Exekuce
kostnické nepůsobily v Čechách dojmem odstrašujícím, jak se byl
koncil zprvu nadál. Naopak husitství šířilo a vyvíjelo se dále
a dospívalo ke koncům, jichž nikdo dříve byl neočekával. Sym
bolem nového hnutí stal se kalich. Universitní konfesse z 10. března
vytýká přijímání pod obojí jakožto pro spasení nevyhnutelně po
třebné,5) a mistr Jakoubek zdůvodňuje je citáty z Písma a svátých
učitelů.6) Proti němu dal koncil mandát některým svým členům,
aby hájili dosavadní zvyklost církevní.7) Mezi nimi byl také
M. Mauricius, jenž svůj elaborát předložil někdy koncem listopadu
neb počátkem prosince.8)
Tyto polemiky bývají větším dílem stejného rázu: tytéž argu
menty, totéž základní stanovisko přechází z práce jedné do druhé.
Také spis Mauriciův neliší se v ničem od ostatních; ovšem jeho
zajímavost stoupá tím, že jest to jedna z prvních prací toho druhu.
Jsou to polemiky proti utrakvismu; ale přijímání pod obojí bylo
přece více jen zevnějším symbolem nového hnutí; podstata tohoto
hnutí ležela jinde: v opposici proti autoritě církve, na jejíž místo
*) Hefele 328. O průběhu konklave klassické svědectví máme od Fillastra (Finke, Quellen und Untersuchungen). —
Ms. vid. dvorní bibl. 4948
fol. 236b—239a »Ecce ego mitto . . .« — 3) Pulka 28 v AFÖG. XV. 61. —
‘) Pulka 28 v AFÖG. XV. 61. — s) Hardt III. 761. AČ. III. 203. — s) Hardt
III. 805—827.— ’) Hardt III. 21. Prolegomena. — 8) Rkp. vid. dvorní knihovny
4176 fol. 92b má datum 22. listopadu, Hardt III. 804 podle berlínského rkp.
datuje 8. prosince. Otištěn u Hardta III. 779—804 a Mansi XXVII. 432—446.
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kladlo husitství autoritu Písma. Proto Gerson ve své polemice toho
roku vydané *) na prvním místě klade »deset pravidel o autoritě
Písma«, v nichž dovozuje nutnost přidržovat! se výkladu církve;
proto také Mauricius na počátku své polemiky klade thesi, že
učení církve, opírající se o autoritu Kristovu, je závazné pro každého
křesťana, jenž má články víry srdcem věřícím přijímati, i kdyby
tisíc mistrů i doktorů hlásalo opak. Z této these plyne pro něj,
že usus církevní, přijímati pod jednou, sám o sobě je dostatečným
důvodem pro zavržení husitského učení. Jako Kristus měnil před
pisy starozákonní, tak církev může také prováděti změny; jako
příklad — v polemikách protihusitských až do omrzení opako
vaný — uvádí se změna, kterou učinila církev ve formuli křestní.
Přijímání pod jednou postačuje úplné, neboť Kristus je cele tělem
i krví přítomen pod kteroukoli způsobou. Výroky Písma, uváděné
od husitů, jako: »Kdo jí mé tělo a pije mou krev etc.«, nemají
se vykládat! doslovně, nýbrž jen symbolicky.
Polemika Mauriciova dostala se vskutku tam, kam byla určena,
do Čech. Jeho traktát najdeme potom také v nejstarším seznamu
bibliotheky českého národa na universitě.8)
Ještě jednou vrátil se M. Mauricius k tomuto thematu:
v květnu (21.) roku následujícího — tedy již po skončení koncilu —
píše pani Elišce z Rožmberka, aby se varovala přijímání z kalicha
»jako jedu«.8) Z tohoto stručného listu snad ještě více než z jeho
traktátu vysvítá onen zásadní rozdíl stanoviska husitského a kato
lického: »Věř tak silně radě kostelnic jako božské*, píše Marik ...
»sama zápověď z nehřiechu hřiech i peklo činí«. — Vdova po
Jindřichu z Rožmberka byla jednou z paní, které čítány byly mezi
příznivkyně Husovy;4) nedospělý její syn Oldřich vychováván
byl v ideách husitských: tehdy ovšem nikdo nemohl ještě tušiti,
že stane se později hlavní oporou církve v Čechách. Tenkráte
zdálo se, že mocný rod Rožmberský je pro věc husitskou získán,
a proto rozumíme dobře úzkostlivému napomínání m. Maříka:
»stój bezpečně dokonce a ssebú nehýbaj, neboť na tobě mnoho
leží jako na slúpu . ..«
V posledních měsících koncilu vidíme, že Mauricius i Páleč
sblížili se těsně s poselstvem polským. Vedle národní příbuznosti,
tehdy již dobře cítěné, působily tu stejné názory a snahy. U Mauricia
přistupovalo k tomu osobní přátelství s Pavlem Vlodkovičem, který
v Kostnici zastupoval universitu krakovskou. A Pálče pojily s polským
') Hardt II. 765 a násl. — ’) Loserth, D. älteste Catalog der Prager
Universitätsbibliothek v Mitth. d. Inst, für oest. Geschichtsforschung XI. 301.
Je to však jen katalog bibliotheky českého národa na universitě. Cf. Wolkan,
Geschichte der deutschen Litteratur in Böhmen. Prag 1894, p. 59. — *) Archiv
Český III. 199. — 4) Palacký, Děj. nár. čes. III. 1, 236.
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poselstvem svazky ješté těsnější: Polsko stalo se mu v té době
druhou vlastí. V listě ke Křišťanovi z Prachatic (14. prosince)1)
vyslovuje sice ještě naději, že v Čechách vrátí se staré lepší časy,
ale skutek ukazuje, že sám byl dalek podobných illusí. On sám
pro svou osobu nemohl naprosto pomýšleti na návrat do země,
kde tupen byl jako zrádce.2) To byly pohnutky, které jej přiměly,
že hned dva týdny po zvolení Martina V. podal mu suppliku
o apoštolskou provisi na arcijáhenství v Kališi, prohlašuje při tom,
že jest ochoten vzdáti se svých praebend v Čechách 3) (t. j. fary
v Kouřimi a oltářnictví v Kutné Hoře). Fara kouřimská byla pro
M. Štěpána prozatím jako ztracena; jeho střídník, patrně téhož
smýšlení jako Páleč sám, zažil osud jiných kněží katolických: byl
od měšťanů kouřimských se svolením krále a podkomořího vy
puzen a na jeho místo dosazen jiný. M. Křišťan z Prachatic, jeden
z dřívějších přátel Pálčových, byl při tom Kouřimským nápomocen
a v listu tónem přátelským psaném sdělil mu toto opatření.4)
Páleč na to odpověděl v prosinci t. r. dlouhým psaním,5) z něhož
se ozývá trpkost. Hned s počátku staví se na příkré odmítavé
stanovisko, že s kacíři nemá míti pravověrný křesťan žádného
obcování. Žádost Křišťanovu, aby nového faráře uznal, rozhodně
odmítá, neboť zná prý ho z dřívějších dob jako husitu; vytýká
bezprávné zasahování do svých práv a vyslovuje naději, že časy
bohdá zase se obrátí v lepší. — Jeho protest byl ovšem bezmocný
a v květnu roku následujícího (1418) stěžuje si Páleč, že pro odpor
»Wyclifistů« nemohl dosud získati pro svého nástupce uznání
královského, a prosí za dispensaci, aby mohl praebendu kouřimskou
podržeti tak dlouho, dokud nebude moci ustanoviti tam pravověrného faráře.6) Měl ji vskutku až do r. 1419, kdy Sigmund
presentoval na faru kouřimskou jednoho ze svých kaplanů.') Byla
to ovšem praebenda »in partibus infidelium«; v Kouřimi, nestaraje
se o nominelního držitele, již působil jiný, králem Václavem
ustanovený.
Kostnický koncil, když byl svolán, vzbuzoval v srdcích lid
ských mnoho nadějí, z nichž většina však zůstala nesplněna. Jednou
takovou nadějí byla také stará myšlenka unie s církví východní,
která znovu byla vzkříšena, tentokráte vlivem polským. Spojení
Litvy s Polskou přivodilo těsné styky katolicismu s pravoslavím,
z nichž vyplynuly pokusy o sblížení a sjednocení obou církví. Se
strany polské byl tento projekt horlivě podporován, a když v únoru
*) Documenta 669. — *) Chron. univ. prag. ve Fontes rer. boh. V. —
a) Archiv Vatik. Suppl. Martini V. ao I. Fol. 94. Opis v Zemském archivu. —
4) Documenta 669. Höfler, Geschichtschreiber II. 233. — 5) Documenta 670
až 673. Höfler 1. c. II. 233 a násl. — s) Arch. Vat. Suppl. Mart. V. ao I.
Lib. V. de vac. Fol. 199. Opis v" Zemském archivu. — ’) Altmann, Urk.
Sigmunds 3935. ^Oršova 1419, 28. říjen.)
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r. 1418 přišel do Kostnice pravoslavný metropolita kyjevský Řehoř,
aby ujistil papeže, že chce se přičiniti, aby kraje ruské vrátily se
k poslušenství římské stolice, uváděli ho před papeže dva polští
biskupové. A protože metropolita neznal latiny, mluvil za něj
M. Mařík.1) Zde vidíme jej poprvé ve službě polských interessfi.
A dále vystupuje M. Mauricius v jiné záležitosti, která se
přímo dotýkala nejvlastnějších zájmů polské říše.
Také Polsko mělo svou zvláštní otázku při koncilu Kostnickém.
Starý spor s řádem Německých rytířů i po slavné bitvě u Grunwaldu táhl se dále. Řád nebyl nikterak ještě pokořen a s tím
větším záštím obracel se proti Polákům. A protože zkusil, že
samoten je přece jen sláb proti spojení Polsky a Litvy, hledal
pomoci na západě. Ten úkol měl spis dominikána Jana Falkenberga,2) vydaný s vědomím velmistra řádu: představili Vladislava
i Vitolda jako kacíře a ochránce kacířů a pohanů a boj řádu
proti nim odíti v roucho svátého boje. Na stížnost polskou byl
Falkenberg jat, ale, byv v únoru 1417 zase propuštěn, pokračoval
ve své agitaci protipolské dále. A našel společníka; tím byl ne
známý blíže Jan de Bomberga.3) Na jejich útoky odpovídal vedle
Pavla Vlodkoviče4) také M. Mauricius. Jeho spis, který čelil
proti osmnácti konklusím Bombergovým, je pro nás ztracen. Známe
z něho pouze fragment, jenž obsahuje repliku na první dvě konkluse
Bombergovy. Zachoval se nám proto, že Vlodkovič přijal jej do
slova do svého výše připomenutého spisu.5)
Obsah oněch dvou vět Bombergových je v krátkosti tento:
Pohané a nevěřící nejsou »ovcemi Kristovými« ve smyslu zná
mého výroku Kristova k Petrovi, ale »šelmy věrolomné, vzpurné
a ukrutné«,6) proti nim je dovoleno všechno; jsou úplně bezprávní,
všechny jejich veřejné instituce jsou bez právního podkladu.7)
Způsob, jakým Mauricius opponuje těmto větám, je ryze
doktrinářský. Proti první thesi klade ideu vševládného papežství;
týmž argumentem už dříve také Pavel Vlodkovič bojoval proti
Falkenbergovi. Ale přece je mezi oběma mistry rozdíl. Polák
v protivě k idei vševládného impéria, kterou Sigmund zase vzkřísil
ze zapomenutí, obnovuje starou theorii »dvou mečů« papežských
') Fillastrův denník (ed. Finke 1. c. 236.) — ’) Höfler v Sitzungsber.
vid. ak. (citováno v předmluvě), Bess, Joh. Falkenberg (cit. v předmluvě). —
·) Naproti Bobrzyňskému (Starodawne prawä polskiego pomniki V. 155),
který identifikuje Falkenberga s Bombergem, ukazuje Bess (1. c. 424) na
údaje, které této identifikaci jsou na odpor. — 4) »Tractatus de ordine
cruciferorum ad confutanda scripta Joh. de Bomberga« v Starod. prawa pol.
pomniki V. 233 a násl. — 5) Starod. prawa polsk. pomniki V. 268—274. —
·) Starod. prawa polsk. pomniki V. 268. — ’) Starod. prawa polsk. pomniki
V. 272.
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a tvrdí, že i císař má svou moc od papeže.') Byl to zájem o samo
statnost Polska, jenž Pavlovi diktoval tuto reakcionárskou zásadu;
Sigmund později vskutku žádal na Polácích, aby uznali svrcho
vanost říše nad sebou.
)
*
M. Mauricius v tom se svým žákem nejde;
jemu vedle vševládného papežství stojí vševládné císařství, první
jako moc duchovní, druhé jako moc světská.8) Nejsa Polákem,
necítil v té větě patrně toho ostnu, jejž dobře postřehl polský jeho
žák. — Mauricius hojnými citáty dokazuje dále, že vykupitelské
dílo Kristovo vztahuje se na všechny lidi bez rozdílu. Pro středo
věký názor nebylo ovšem spasení mimo církev možno; úkolem
budoucnosti tedy jest převésti také pohany a nevěřící do lůna
církve, nikoli vésti proti nim vyhlazovací boj. Pro to mluví celá
apoštolská činnost učenníků Kristových; a božskou sankci spatřuje
Mauricius ve vidění Petrově ve Skutcích apoštolských X. o plátnu
plném zvířat nečistých, jež hlas s nebe kázal Petrovi jisti. Větu
Bombergovu prohlašuje Mauricius za kacířskou, protože se přímo
protiví Písmu. Ale ještě více kacířská je věta druhá: neboť nutnou
konsekvencí z ní je haerese Wycliffova.
M. Mauricius argumentuje takto: Nemá-li pohan pro hřích
nevěry právo panovati, analogicky prelát nebo kterýkoli vladař
pro jiný hřích smrtelný ztrácí rovněž právo na svůj úřad. Z these
Bombergovy plyne tedy haerese wycliffská, kterou koncil Kostnický
právem byl zavrhl. Ale s tím se M. Mauricius přece nespokojuje
a shledává pracně místa z bible, z nichž by mohl dovoditi, že
i písmo svaté uznává právo i nevěřících vladařů. Uvádí tu známé
vypravování, jak Kristus uznal povinnost platiti daň císaři, cituje
výrok Petrův (I. Petri 2) a Pavlův (I. Tim. 2) a několik jiných. Někdy
stačí mu k důkazu pouhé slovo »dominus« nebo »dominari«, užité
o pohanských vladařích. A na konec vrhá řádu v tvář těžkou
výtku, že nechce tomu, aby pohanští Prusové přijali víru Kristovu,
protože potom by neměl záminky ke svým loupežným vpádům ;
řád touží jen po světském panování a dávno již pustil se zřetele
svůj původní účel, hájiti svátou zemi. Nekonaje svého úkolu, ztrácí
řád svůj právní základ, je zbytečný a bezúčelný: to je vůdčí motiv
polemiky Mauriciovy.4)
Rytíři Němečtí měli přece ještě mocné ochránce. Řád platil
za repraesentanta západního živlu na nejzazším východě. V dobré
paměti byla ještě doba slavných »reys« na Litvu, kde hledali dobro
družství mladí rytíři francouzští i němečtí. Romantický půvab, který
od té doby obestiral rytíře řádové, trval i potom. Západ pořád
ještě viděl v řádu bojovníky za svátou věc. A tak se stalo, že
*) »De potestate papae et imperatoris respectu infidelium«. Starod. prawa
polsk. pomn. V. 170. — 2) Caro, Geschichte Polens III. 466. — *) Starod. prawa
polsk. pomniki V. 269 — *) Starod. prawa polsk. pomniki V. 268.
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soudcové od koncilu deputovaní traktát Falkenbergův sice zavrhli,
ale rozsudek ve veřejné sessi prohlášen nebyl. A papež nemohl —
a snad ani nechtél — postaviti se proti koncilu a usilování Poláků
konejšil sliby a odklady. A tak došlo k rozčilující scéně 22. dubna
(H18).1)
Byla to poslední, závěrečná sesse koncilu. Kardináljáhen titulu
s. Viti in Macello pronesl už závěrečnou formuli: »Domini, ite in
*
páce
a na kazatelně stanul kazatel, který měl míti poslední
kázání, když Poláci ústy svého prokurátora znovu žádali za
pronesení rozsudku nad Falkenbergem. Hned ozvaly se hlasy od
poru, a když papež nedovedl než opakovati oblíbené své opatrné
rčení, že bude zachovávat! vše, co »conciliariter< bylo usneseno,
jal se Pavel Vlodkovič předčítat! appellaci k příštímu koncilu.
Hrozba církevní klatby přiměla jej sice k umlknutí a protest
odevzdán pouze notářům koncilu. Ale Poláci se tím nespokojili
a něco málo dní na to — 4. května — byla Kostnice dějištěm
nového vzrušujícího výjevu. Páni polští s družinou svou v plné
zbroji přitáhli k biskupskému paláci, kde sídlil papež, a nedbajíce
strážných, vnikli do vnitřka domu. Dvéře papežských komnat byly
vypáčeny, papež zděšen prchá z pokoje do pokoje, Poláci za ním
a tu vnucují papeži, který se zdráhá a na znásilnění naříká, appellaci
na příští koncil do rukou.2)
Na této appellaci čteme vedle jmen polských také dvě česká
jména: Mauricius de Praga a Stépán Páleč připojili také svoje
podpisy.3) A s prvním z nich setkáme se ještě za pět dní potom,
když papež svolal consistorium publicum, kde papežský advokát
ve vší formě vinil duchovní členy polského poselstva, že appellaci
k budoucímu koncilu provinili se proti povinné poslušnosti k pa
peži.4) Polské preláty hájil tu M. Mauricius, ale podle slov pro
kurátora řádu jejich vinu ještě zhoršil. Nesmíme zapomenout!,
že píše to zapřisáhlý protivník Poláků, a pokud nemáme o tom
odjinud zpráv, nemůžeme o řečnickém výkonu M. Mauricia souditi.
Zdá se, že věc byla v podstatě ta: Šlo o to, zda lze od rozhodnutí
papežova appellovati na koncil. To bylo zcela v duchu theorií,
které po útěku Jana XXIII. zavládly v koncilu. Ale když listo
padové konklave dalo církvi nového papeže, poměry se změnily.
■Obnovené papežství nedopustilo seslabení své moci a Martin V.
mohl se v březnu 1418 odvážiti k vydání dekretu, jímž smělá
budova konciliárních theorií se zřítila: appellace od papeže ke
*) Hardt, IV. 1549 -1557, Mansi XXVII 1198 a násl. — Hefele 368. —
Goll, Čechy a Prusy 138. — ’) Bess 1. c. v Anhang IV. p. 452 otiskuje list
řádového vyslance (není to prokurátor řádu Petr Wormedith) k vel
mistrovi. — *) Codex epistolaris cath. cracoviensis II. 438. — \ Bess 1. c.
Anhang, Nr. 6, p. 456. List Petra Wormeditha velmistrovi.
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koncilu byla zapověděna naprosto.1) Poláci, appellujíce na příští
koncil, přestoupili tento zákaz a postavili se na stanovisko koncíliární, a tu můžeme tušiti, proč M. Mauricius, maje hájiti polské
preláty, »brochte sie grosslicher in die schult«.
)
*
Nemohl v daném
případě mluviti jinak, než ve smyslu svých konciliárních theorií
z r. 1416, jež ovšem nyní, když už koncil nezasedal, v přítomnosti
papežově dobrý dojem nepůsobily.

Doslov.
Položili jsme si na počátku otázku: Pokud mimo oba processy,
Husův i Jeronýmův, Čechové vystupují činně v dějinách koncilu?
Seznali jsme, že v první periodě koncilu, dokud poslední český
»kacíř« nezhynul, čeští členové sboru si takořka ani nevšímají jiných
záležitostí; »česká otázka« poutá úplně jejich interess. Teprve
potom, když také Jeronýma stihla smrt v plamenech, když »česká
otázka« aspoň na čas zmizela s programmu koncilu, teprve potom
vstupují na širší jeviště dějin konciliárních.
Ovšem nikoli všichni. Česká strana orthodoxní nejen co do
počtu, ale také co do duševní kvality svých členů ustupovala do
pozadí před stranou protivnou; téměř všechny bystřejší hlavy
najdeme v táboře Husově. A v Kostnici, v tom »shromáždění
největších duchů Evropy, kde sešlo se vše, co na ten čas zářilo
učeností a talentem« (Morawski), lidé prostředního nadání snadno
zapadli. To platí o mnohých českých účastnících koncilu. Z nich
toliko dvě postavy vynikají nad zástup nepovšimnutých, málo
významných lidí: jsou to Štípán Páleč a Mauricius Rvačka;
řekl jsem také již svrchu, že na ta dvě jména lze redukovati
účastenství české v posledních dvou letech koncilu.
Jakým směrem brala se jejich činnost, jaký byl její obsah
ideový ?
Třeba si připomenouti, že oba mistři jsou orthodoxními katoli
ckými theology, že projevují názory své uprostřed katolického
sboru, který jim vzdává pochvalu. Jejich názor je názor katolické
církve.
Oba jsou syny své doby, toho neklidného patnáctého století,
v němž začínala se krisis středověkého názoru světového. Ale pro
ten čas nesmíme v to slovo vkládati příliš mnoho. Hlavní problém,
o nějž se točil spor, bylo učení o církvi. Tlak církevní autority,
omezující volnost přemýšlení, byl pociťován také v těch kruzích,
které neztotožňovaly se s haeresemi. Kořen zla spatřován v tom,
že svrchovanou moc má v rukou jediný člověk — papež. Proti
absolutismu papežskému obracela se opposice v církvi. Z pařížské
*) Hardt IV. 1532. — ’) List Wormedithův, Bess I. c. 456.
č. Č. H. ix
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university vyšla snaha, nad papežství, diskreditované schismatem
postaviti moc jinou, vyšší — všeobecný koncil. Tato theorie měla
na koncilu četné přívržence a k ní připojili se také čeští mistři.
Také jim církev stále zůstává nejvyšším rozhodčím ve věcech
víry; její autorita je bezmezná; jí nutno poslouchat!, i kdyby tisíce
doktorů hlásalo opak;1) proti jejímu výroku nic nezmohou roz
umové důvody, ba ani autorita Písma.2) Ovšem veškeru církev,
t. j. společenstvo všech pokřtěných, shromáždili je fysicky ne
možno ;s) musí tu býti nějaká instituce, na niž by přecházela
»plenitudo potestatis«. Tou je všeobecný koncil.4) Štěpán Páleč,
dokud dlel v Čechách, smýšlel jinak. Ve svých polemikách s Husem
vkládá nejvyšší moc, rozsuzovat! v otázkách víry a discipliny
církevní, do rukou papeže a kardinálů?) Na koncilu působil naň
patrně vliv pařížských theologů, takže ve své řeči reformační ne
pokrytě tvrdí, že autorita koncilu je větší než papeže i s kardinály
dohromady.0) A o několik let později, když už dlel v Polsku,
definuje moc koncilu ještě určitěji: koncil stojí nad papežem, může
jej souditi i sesaditi; výroky koncilu jsou neomylné a nemůže jim
ani papež odporovat!.7) Na koncilu šel Páleč dále než Alliacus;
ve sporu o prioritu tvrdil, že koncil vůbec nepotřebuje papeže.8)
Ale ovšem: koncil je jen shromážděním duchovenstva. Mauricius
mluví o koncilu biskupů,9) Páleč po příkladu radikálních Francouzů10)
jde ještě dále a definuje koncil jako shromážděni duchovních všech
hierarchických stupňů bez rozdílu, od něhož žádný věřící kněz
nemá býti odmrštěn.11) Laik nemá žádného činného účastenství,
jest odkázán na bezpodmínečnou poslušnost nařízení duchoven
stva.18) A aby tato autorita kléru mezi laiky v žádné příčině
neutrpěla újmy, k tomu směřují Pálčovy i Mauriciovy snahy o ná
pravu mravů, proto kladou na kněze požadavek vzdělání a bez
úhonnosti mravní, proto horlí za odstranění simonistického pro
půjčování duchovních hodností.
Vedle koncilu, jakožto nejvyšší instituce církevní, stojí papežství
jen málo omezené. Obsah moci papežské zůstává neztenčen: i papež
*) Mauritius contra Jacobellum c. 2 (Hardt III.). — ’) PAled, De autoritate romanae ecclesiae (MS.) 140 a. — ·) Mauritius c. Jacob c. 6. PAled, Re
plicatio c. Quidamistas (ed. Loserth 1. c. p. 350). — ‘) Mauritius u Ailliho
(Hardt VI. 58); srv. str. 257. — 5) De ecclesia (Loserth 1. c. 341). Replicatio
(Loserth 1. c. 346).
6) Hardt I. — T) De autoritate rom. ecclesiae f. 139b:
»Generale concilium universalem ecclesiam representans est regula a spiritu
sancto directa, tradita a Christo, ut quilibet cujuscunque status etiam papalis
existat, eandem audire et eidem oboedire teneatur«. — Ibidem fol. 140a:
»Universalis ecclesia militans, quam sanctum concilium repraesentat, est majoris
autoritatis quam papa . .. potest facere constituciones, quibus non licet papae
contravenire. — ·) Hardt I — ·) Mauritius c. Jacob. c. VI. — ,0) Viz str. 184. —
**) PAleS, Tract. de autor. rom. eccl. f. 139b. — **) Mauricius c. Jacob. c. 13
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má »plenitudinem potestatis«,1) je duchovním pánem celého světa.2)
Omezení je pouze formální: papež neodvozuje svou moc na zá
kladě apoštolské sukcesse přímo od Krista, nýbrž církev mu ji svě
řuje jako svému výkonnému orgánu.3) Větu Augustinovu, že Kristus
svěřil klíče ne jednotlivci, nýbrž celé církvi, opakuje také Páleč.4)
Po infallibilitě papežské nenajdeme tu ani stopy; naopak oba vý
slovně připouštějí, že papež může se mýliti a v blud upadnouti;
v tom případě má koncil úplné právo, papeže sesaditi a nového
dáti zvoliti.5)
U Mauricia nalézáme jen povšechné věty o superioritě koncilu
nad papežem; jak si však představoval provedení této theorie
v praxi, nevíme. Za to ze spisů Pálčových lze si utvořiti přibližně
obraz konstituce církevní, jaký jemu tanul na mysli. A neliší
se příliš od stávajících řádů. Jen ten je rozdíl: vedle papeže a
nad papežem stojí koncil. Ale to není instituce stálá; koncil
svolává se jen příležitostně, a to od papeže.6) Jen v určitých pří
padech dovolena výjimka: při sporné volbě a je-li papež kacíř
a špatného života; kdo však potom má koncil svolati — to ne
chává Páleč nerozřešeno.
Myšlenka, učiniti z koncilu jakýsi církevní parlament, byla příliš
ideální, aby se dala uvésti ve skutek. Tak četné shromáždění
ze všech konců světa křesťanského nemohlo býti než mimořádnou
institucí — už tím klesá jeho význam. A dokud trvalo se při zá
sadě, že spása jen v církvi je možná prostřednictvím svátostí,
udílených kněžstvem, dotud papež vždy zůstati musil držitelem
nejvyšší moci duchovní.
Jak patrno, nejde tato reforma do hloubky, nýbrž zůstává lpěti
na povrchu. Opposice nesměřuje proti autoritě církevní, nýbrž proti
formě, v níž se tato autorita dosud projevovala. V Kostnici zvítězil
však na konec starý princip monarchický. Papežství během tisíci
letí příliš se vžilo, než aby se dalo rázem oddekretovati. To po
zorujeme také v názorech obou českých mistrů. Páleč horlivě
dokazuje nutnost papežství7) a Mauricius vyměřuje moc jeho co
nejšíře,8) takže koncil vedle papeže přese všechna ta zvučná slova,
jimiž oba mistři vynášejí jeho autoritu, hraje jen podřízenou úlohu
pomocníka z nouze.
Ale přes to, že nemůžeme theorii konciliární v té formě, jak
jeví se u Pálče a Mauricia, ceniti příliš vysoko, zůstává ona přece
') Mauricius u Dupina, Gers. opp. V. 661 a Ailliho (Hardt VI. 58).
— 2) Mauritius, Contra J. de Bomberga v Star, prawa polsk. pomniki
V. 269. — ’) Mauricius, srv. pozn. 1. Palec, De autor, rom. eccl. f. 141a. —
4) Páleč, De autor, rom. eccl. f. 140b. — ·) Ibidem fol. 140b. Mauricius srv.
str. 255. — s) Páleč, De autor, rom. eccl fol. 143. — ’) Páleč, de reforma
tione (Hardt I., 836). — 8) Mauritius, Contra Joh. de Bomberga, Starod. prawa
polsk. pomniki V. 269.
28*
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významným zjevem v myšlenkovém vývoji katolicismu. A vzhledem
k našim Českým mistrům: to je karakteristické pro náboženskou
náladu české duše té doby, že také nejhlavnější odpůrci husitského
hnutí, ti, které zvykli jsme pokládati za živel naprosto reakční,
stojí v té době na krajním levém křídle katolického světa.
Dospěli jsme ke konci. V květnu papež i císař opustili
Kostnici, která zase nabyla svého rázu maloměstského a mohla si
oddechnout! po čtyřech pohnutých letech konciliárniho života.

Z Kostnice odešli také Mauricius i Páleč. Věnujme jim ještě
nějaký okamžik. Kam obrátili se oniř
O M. Mauriciovi vyslovuje Jar. Bidlo — ovšem s reservou —
domněnku, že odešel snad do Polska.1) Jest jisto, že u té generace
polských bohoslovců, která kvetla v době Basilejského koncilu, lze
konstatovat! podobné názory, jako jsme seznali u M. Mauricia.
Jakób z Paradyza v jednom svém spise uvádí dokonce doslova
jeho deset konklusí z r. 1416; ale to vše ještě nedostačuje. Jeho
spisy mohly se dostati do Polska i jinou cestou, třeba prostřed
nictvím Pavla Vlodkoviče. Prameny, kterých Bidlo ještě nemohl
znáti, poukazují spíše na opačnou stranu Evropy, do vlasti Ailliho
a Gersonovy.
M. Mauricius již v červenci 1417 vzdal se dobrovolně své fary
v Solnici -) a v lednu r. násl. také jeho jméno najdeme mezi supplikanty, kteří nového papeže žádali o provise na benefícia. 15. ledna
obdržel gratiam exspectativam na priorát augustiniánského kláštera
s. Lupa v Troyes.3) Dva týdny později jmenoval jej Martin V.
»motu proprio« papežským kaplanem.
)
*
Štěpán Páleč po skončení koncilu odešel do Polska a tam
jako arcijáhen kališský prožil poslední léta svého života, bojuje
i zde proti husitismu, který v letech dvacátých také sem našel si
cestu. Universita krakovská získala v něm učeného theologa5).
a vliv jeho učitelské působnosti jeví se v názorech pozdější gene
race polských bohoslovců, jako u Jakoba z Paradyza a Jana
Elgota.6) V lednu 1420 nalézáme jej ve Vratislavi, kde Sigmund
rozsuzoval při polskopruskou.7) Téhož roku v září zúčastnil se
provinciální synody v Kališi, kterou svolal arcibiskup Mikuláš
*) Po něm přejímají to Fijalek (Studya etc. 72) a Morawski (Dzieje
uniw. I. 107 a 178). — 2) L. Conf. VII. 234.(16. července 1417.) 3) Arch. Vat.
Suppl. 1, 2, lib. II. de vac. Martini V. ao. 1, fol 168. Opis v Zem. Archivu. —
*) Arch. Vat. Suppl. 1,. 2, lib. II. de vac. Martini V. ao. 1, fol. 280. (28. ledna
1418.) Opis v Zemsk. archivu. — 5) Zeissberg, Das älteste Matrikelbuch der
Universität Krakau 12. Dzialynski, Lites ac res gestae II. 131. Starodawne
prawa polsk. pomniki IV. 257. MS. vid. dv. bibl. 1431, j. 122a. — 6) Fijalek
Jakób z Paradyza I. 342. — ’) Dzialynski, Lites ac res gestae ... II. 131 a násL
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Tr^ba na poradu o prostředcích proti vzmáhajícímu se v Polsce
husitismu.1)
V staré vlasti mistrově, kde zatím >a libellis processum est
ad arma«, ozvaly se v té době také sympathie polské. Na boží
hod vánoční r. 1420 vyjelo z Prahy slavné poselstvo nabídnout
králi polskému korunu českou. Při poselstvu byl také Petr Payne
a Jan Kardinál.2)
M. Štěpán setkal se tu se svými protivníky naposled tváří
v tvář. Zda činně se zúčastnil disputace před králem, kde se strany
českých mistrů padlo ono pyšné slovo, že přišli »informare et non
informari«, to při nedostatku bližších zpráv určití nemůžeme; ale
přítomen — zdá se — byl. Poselstvo české podalo králi list obce
pražské, obsahující programm husitských stran, shrnutý ve známou
formu čtyř artikulů. Páleč cítil se »svým úřadem vázán« vyvraceti
znovu bludy kacířské. Je to poslední plod Pálčovy polemiky
s husity, kde, opíraje se o slova evangelia »Portae inferi non
prevalebunt adversus eam«, obrací se proti čtyřem kusům pražským.
K tomuto traktátu přidal — snad něco později — ještě dva jiné:
první je de autoritate romanae ecclesiae, v němž pozměňuje ve smyslu
konciliárních theorií své názory proslovené ve stejnojmenném
traktátu z r. 1412; druhý de clavibus jedná o plnosti moci církevní.3)
M. Štěpán sám tyto traktáty spojil dohromady a věnoval je
arcibiskupu hnězdenskému.4) Je to poslední literární čin Pálčův,
zajímavý tím, že starý mistr podává tu svůj názor náboženský,
k jakému dospěl na sklonku svých let. Tyto tři traktáty psány
jsou několik let po koncilu Kostnickém, kdy v Čechách chrámy
se měnily v zříceniny5) a světem se roznášela vojenská sláva
Žižkova.6) Ale duch, který z těch výkladů vane, je duch theorií
na koncilu hlásaných. Srovnáme-li je s dřívějšími názory Pálčovými,
jak jeví se v jeho polemických spisech z let 1412 — 13, poznáme
převrat, jaký názory jeho prodělaly na koncilu.
Ještě jednou setkáme se s jménem Pálčovým r. 1422, kdy
papežský legát Antonius Zeno vyslýchá svědky ve sporu němec
kého řádu s Polskem. Výpovědi Pálčovy týkají se vratislavského
výroku Sigmundova (z r. 1420) a dovozují, že císař počínal si
předpojatě a nesprávně.1)
A to je poslední zpráva o Štěpánu Pálčovi.

l) Starodawne prawa p. pomniki IV. 257. — *) Tomek, Děje Prahy
IV. 52 a násl. — Goll, Čechy a Prusy 142. — ·) MS. vid. dvorní bibl. 4131,
fol. 122*—180K — 4) Ibid. fol. 122*. — *) De auct. rom. eccl., fol. 121. —
·) De clavibus, fol. 152*. — ’) Dzialyňski, Lites ac res gestae II. 131.
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Dodatek?)
1. Spisy Mauricia Rvačky.
1. Sermo de triplici statu hominis mgri Mauritii studii pragensia
et fratris ad s. Crucem maiorem v rukopise pražské univ. knihovny
I. D. 32. Chart. 4°. Fol. 150a—150b. Kratičká řeč, zaujímající skoro
jen jediný sloupec. Kodex náležel dříve klášteru v Třeboni. Incipit:
Tres sunt status vitae Christianae.
2. De corpore Christi M. Mauritii v kod. pražské univ. knihovny
V. F. 13, chart. 4°, fol. 63v—71v. Incipit: Frater mihi in domino Jesu
predilecte. Precibus tuis . . .
3. Sermo in synodo post Viti v témž kodexu jako č. 2. Na thema
»Apparuit caritas dei in vobis« 1. Joh. 4. Po úvodu, v němž omlouvá
svou řečnickou nedostatečnost, vykládá, že kněžím potřebí je vědění^
svatosti života, nezištného dychtění po věcech nebeských a nedbání po
zemských statků, pokory, stálosti a lásky. Je to patrně táž řeč, kterou
t. zv. nejstarší katalog universitní knihovny pražské zaznamenává v kodexu
P. 41. pod titulem »Sermo synodalis M. Mauritii a Sancta Cruce«
(Loserth, D. älteste Catalog der Prager Universitätsbibliothek v Mitth.
d. Inst. f. ost. Geschichtsforschung XI. 316).
4. Mauricii doctoris theologie in studio pragensi Collecta auctoritatum
ex libris diversis v kodexu petrohradské c.ís bibliotheky I. f., ch. 439.
(A. Blumenstock, Wiadomoéé o r^kopisach prawnohistorycznych biblioteki cesarskiej w Petersburgu. Archiwum komisyi historycznéj VI. 450.)
5. Haec sunt opposita Hussoni per reverendum magistrum Mauricium Rwaczkam contra sermonem eiusdem Hussonis, v kod. pražské
universitní bibliotheky X. F. 10. Fol. 54b—57b. Incipit·. Magister reve
rende. Postquam predicatione tua legem dei doces. Podle data odpovědi
Husovy lze klásti dobu sepsání tohoto listu na některý den krátce před
10. únorem 1411. — B. Dudík (Historische Forschungen in den Bibliotheken in S. Petersburg v Sitzungsber. vid. akad. 95, 352) nalezl
v kodexu cis. bibl. petrohradské lat. chart. I. na fol. 63 »Mauritii ad
Toh. Hus epistola«. Je to snad totožný s uvedeným? — Text listu
Mauriciova je také doslova přejat do odpovědi Husovy, kterou známe
pod názvem »Tractatus contra occultum adversarium«. (Opp. Hussi,
Norimberk 1558, I. 135 a násl.)
6. Conclusiones M. Mauritii z r. 1416, uvedené ve spisu Jakóba
z Paradyža »De statu et officio ecclesiasticarum personarum«, vyd. Fijaiek
v M. Jakób z Paradyža. Krakov 1900, II. 243.
‘) Výsledky cesty Zahradníkovýma klášteřích rakouských (Věstn. Č. Ak.
XI.) byly uveřejněny teprve, když tato práce nebyla již v rukou autorových;
nemohlo jich tedy býti již využito. Ostatně vyjma č. 16 nebylo tu nalezeno
nic nového.
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7, Conclusiones M. Mauritii v ruk. bibl. Ossoliňskich ve Lvově
(Srovn. Bobrzyňski, Starod. prawa pol. pomniki V. 149), otiskl Fijalek
(Jakób z Paradyža II. 245—249).
8. Sermo M. Mauritii in Concilio Constantiensi dominica IV. post
pascha factus Anno MCCCCXVI0 (to datum má ruk. krakovský) na
thema »Habeo vobis dicere«. Zachován v mnohých rukopisech: pražské
univ. bibi. X. F. 10. 49a—54b, vid. dvorní knihovny 3759 f. 214’ až
217b, 4292 f. 77’— 84b, 4958 f. 431b—439“, krakovské kapitulní
knihovny 221 f. 332*—335b. (Polkówski, Katalog r^kopisów kapitulnych
katedry Krakowskej v Archiwum do dziejów literatury i ošwiaty III. 153.
Bidlo, Čeští emigranti etc. ČČM. 1895, 235.) Otisknut od Hardta I.
860 a násl. z rkp. vid. dvorní knih. č. 3759. V žádném z uvedených
rukopisů není tento traktát datován, jen v ruk. krakovské kapituly.
Klade-li jej tedy Hardt do r. 1417, je to libovolné, a my musíme se
přece držeti data, které nám poskytuje rukopis krakovský, pokud není
důvodů proti němu.
9. Sermo M. Mauritii s. theol. professoris dominica VII. post festum
Penthecostes in Concilio Constantiensi predicata super illud »Attendite
a falsis prophetis. (Mat. 7.)« 26. července 1416. — V rkp. vid. dvorní
knihovny 4292 f. 146b—158“, 4958 f. 31b—42” v rkp. krakovské
kapituly 221 fol. 305b—311’ (Polkówski 1. c., Bidlo 1. c.) a v rkp. kl.
ve Wiheringu (Zahradník 1. c. 145). — V žádném rukopisu není udán
rok; ale v úvodu řečník praví, že mluví -»iteratum, quo vestra me ac
cendunt studia ex pristina audientia«.
10. Mauritii de Praga sermo factus in Concilio Constantiensi do
minica XV. post penthecosten in »Hec vidua erit (Luc. VII)«, anno
1416 (t. j. 20. září 1416). V rkp. vid. dvorní knihovny 3759 f. 214’
až 217b, 4292 f. 244b-251b, 4958 f. 42“—49b a v Lambachu cod.
chart. XXIII. Zahradník 1. c. 34.)
11. Epistola missa Sigismundo regi Ungarie contra communicantes
sub utraque specie z 21. října 1416. Rkp. dvorní knih. vid. 4902
f. lllb—112“. Inc.: »Sacrosancte regie Maiestatis capellanus humilis
M. Mauritius, s. theologie professor indignus. Anxie diuque sustinui...« —
Expl.x »perpetua sospitate data«.
12. Sermo de reformatione ecclesiae factus post electionem super
illud »Ecce ego mitto« Mat. 23. Cod. ms. vid. dvorní knih. 4948
f. 236b—239“. — Inc.-. »Sanctissimum concilium super fundamentum«.
Expl.: »ego dixerim vobis Joh. XV. a qua etc «
13. Tractaculus contra communionem sub utraque specie v rkp.
víd. dvorní knihovny 4131 f. 85b—92“, 4902 f. 186b—195“ (»Explicit
tractaculus M. Mauritii de Praga, correctus per me Michaelem de Causis
promotorem in causis fidei, Constantiae editus sub anno dni. 1417«),
4176 f. 87“ —92b (»Explicit tractatus m. Mauritii contra Wyclifistas
et Hussitas anno dni. 1417 die 22 mensis novembris pontificis sanctis
simi etc. domini Martini V. papae anno L«), 4945 f. 1“—13“ a v rkp.
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kl. Seitenstettenského č. CCLXII. chart. (Zahradník 1. c. 136.) —
Vydal Hardt, III., 779 z ruk, vid. dv. kn. 4945 a z nějakého rukopisu
berlínského. Od Hardta jej přejal Mansi XXVIII. — lne.: Apostolica
docet sententia de matrice . . . Expl.: subtilissima que corruscant. —
V t. zv. Katalogu bibl. pražské (Loserth v Mitthcil. des Inst. f. ost.
Gesch. XI. 311) v cod. P. 5: »Mauricius contra calicem«. Nejspíše
týž traktát.
14. Traktát proti Janovi z Bomberga. Zachoval se nám pouze
fragment, asi devítina celého díla, ve spisu Paula Vlodimiri »Tractatus
de ordine cruciferorum ad confutanda scripta Joh. de Bomberga« vyd.
. Bobrzyáski (Starod. prawa pol. pomniki V. 268—274).
15. List ku pani Elišce z Rožmberka 1418, 21. května; vydal
Palacký v Arch. C. III. 199.
16. Adversus quasdam propositiones per P. Cardinalem veronensem
(Seitenstetten CCLXII. č. 5. Zahradník 1. c. 136)
Nezachovalo se: 17. Mauritii de Praga theologi pragensis opusculum
contra impedientes Venceslaum Tyem quoad predicationem cruciatae
Johannis XXIII. Mluví o něm Hardt v Prolegomenech k III. dílu p. 9,
bez udání místa, kde by se choval.
18. Hardt, I. 12 (Prolegomena) praví, že v Reichenavském klášteře
našel Pregitzer Sermones Mauritii de Praga, cancellarii universitatis
pragensis (sic!)«.
19. Fijalek (Studya 73) přičítá též: Excerpta de scripto Durandi
super I. libro Petri Lombardi per M. Mauricium v krak. univ bibl.
BB. X. I. (Wislocki, Katalog r^kopisów uniwersytetu Jagielloňskiego 2183.)
Tractatus II. contra Jacobellum de Misa Pod tímto titulem
otiskuje Hardt III. p. 826 sq. traktát polemický proti přijímání pod
obojí z rukopisu vídeňského. Srovnání textové ukazuje, že to je ruk.
dvorní bibl. 4945, kde příslušný traktát je napsán na f. 26a—57b, ale
bez udání autora. Týž traktát čte se také v ruk. dvorní bibl. 4508
f. 29a—67b a zase anonymně. Třetí rukopis vídeňský, jenž obsahuje
tento traktát, je rkp. dvorní knihovny č. 4922 fol. la—29a, a tam je
označen v explicitu jako autor Mikuláš z Dinkelspuhel, doktor theo
logie, vyslanec vévody rakouského Albrechta na koncilu Kostnickém.
Hardt připsal tento traktát Mauriciovi nejspíš proto, že v rkp. č. 4945 —
kterýžto jediný Hardt v ruce měl — bezprostředně před ním předchází
traktát Mauriciův »Apostolica docet sententia« (t. j. č. 13).

2. Spisy Štěpána Pálče.

1. Positio mgri Stephani de Palecz. Quaestio, utrum de necessitate
salutis sit hominem confiteri solis presbyteris omnia sua peccata tam
mortalia quam venialia. Dvorní knihovna vídeňská 4515 f. 209b a 212a
až 215a. — Inc.: Nota primo hominem. . . Expl.: est falsa patet
ex dictis.
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2. Tractatus gloriosus. T. ruk. pražské univ. bibi. III. G. 6 otiskl
Loserth v AÖG. LXXV. 333 — 339. Balbín (Boh. docta, ed. R. Ungar.
III. 95) uvádí tento kus pod titulem: Tractatus glossatus contra Hussum. — Inc.: Cum in nullis scolis aliis . . . Expl.: sed hereticum com
probavit.
3. Tractatus de ecclesia. Rkp. vid. dvorní knih. 4941 f. 14b až
19a, 4933 f. 67b-72a, 4522 157a —162a, 4512 f. 138b—141a; v cod.
třeboňském A. 16. Vydal Loserth v AÖG. LXXV. 340—342. Fellerův
katalog lipské bibliotheky má traktát pod č. 201. Nejstarší katalog
pražské univ. bibl. uvádí jej v cod. P. 6 {Loserth v Mitth. d. Inst. f.
öst. Geschichtsforschung XI. 312).
4. Replicatio Quidamistarum (recte: contra Quidamistas) de stilo
Μ. Palecz (Responsio doctorum ad predictas duas replicationes . . . factas
contra consilium octo doctorum). Rkp. vid. dv. kn. 4303 f. 89a—96b,
4941 f. 58 — 67 a fragment v 4512 f. 142a—147b a v rkp. univ. kn.
pražské XI. E. 3 a v třeboňském cod. A. 16. Otištěn u Cochlaea (Historia
Hussit. 55—65), Höflera (Prager Synodalbeschlüssc 1353 — 1413 v Ab
handlungen der böhm. Gesellschaft der Wissenschaften V. 12. 1862,
p. 99—103) a Losertha (v Arch. f. öst. Gesch. LXXV. 344—361).
Rnkopis pražský má datum: »Scriptum Constancie anno Domini 1415
circa vel post festum Viti*. Toto datum je chybné; obsah spisu ukazuje,
že byl psán v Praze, a to před koncilem. Autor praví (vyd. Loserthovo
p. 359), že Hus a jeho přátelé »non audent cum illis (sentenciis) extra
Pragam publice apparere*. Podobně (vyd. Loserthovo p. 346) obrací
se k stoupencům Husovým a naříká si, že nemá volnosti potřebné, že
kacíři jsou chráněni a že »hic enim non est locus tales ostendendi«
(t. j. že nemůže na ně ukázati jako na kacíře ze strachu před králem).
Mluví o Husově straně: »ipsi in materia fidei nollint ad papam et suum
collegium recurrere, sed hic in Praga solum volunt per seculares indi
cari« (Loserth, p. 352). Na téže stránce zmiňuje se o několikerém od
souzení artikulů Wycliffových, ale konciliární odsouzení jich (3. a 14. května
r. 1415) nepřipomíná. — V osmi artikulích vyvrací Páleč žaloby husit
ských mistrů. Nejdůležitější je článek druhý, kde hájí učení, že i nehodný
kněz platně přisluhuje svátostmi; hájí hierarchickou definici církve, podle
níž papež s kardinály jediný má právo rozhodovat! ve věcech víry
a discipliny církevní. Odmítá zásadu, že Písmo je jediným prostředkem
důkazným ve věcech víry. Stěžuje si, že kacířství nachází podporu
u moci veřejné.
5. Sermo contra duo (t. j. 13tý a 34tý) articulos Wyclef. Rkp.
vid. dv. kn. 4933 f. 245b—257b. Z mnichovského rkp. lat. 5361 Chiem.
61, 4 chart, vydal Höfler v Geschichtschreiber der hussitischen Be
wegung II. 142.
6. Ä spiritu vivimus vyvracuje artikule Wycliffovy nejspíše po
10. červnu 1412. Rkp. třeboňský A. 16. Viz Loserth, Arch. f. öst.
G. LXXV. 300, pozn. 3.

430

Jaroslav Fikrle:

7, Sermo in concilio constanciensi factus dominica III. post festum
trinitatis 1417 in illud »Resistite fortes in fide«. Rkp. vid. dv. kn. 3759
f. 217b—232b, 4292 f. 131’—146“, 4958 f. 18’-31»; kapituly krak.
221 f. 298b—305b (srv. Polkówski 1. c., Bidlo 1. c.) a v Lambachu
č. XXIII. (cf. Zahradník 1. c. 34). Vydal Hardt, L, 824. Mansi XXVIII.
577—593. Zná ji také Balbín (Boh. docta III. 200).
8. V rkp. vid. dvorní bibliotheky 4131 na f. 122’—180b pod
titulem: Stephanus de Palecz Tractatus contra quattuor articulos Hussi
tarum jsou spojeny vlastné tři traktáty. Předchází (na f. 122“) krátká
předmluva, začínající »Quia teste beato Augustino . . .«; z ní dovídáme
se, že: ». . . Stephanus de Palecz, minimus professorum, archidiaconus
calissiensis ad laudem benedicte trinitatis ... ac ad honorem revdi in
Christo patris et domini domini Nicolai archiepiscopi sancte ecclesie
gnesnensis et primatis et venerabilis capituli eiusdem ecclesie ac totius
cleri per universum orbem diffusi . . . lector ordinarius in eadem ecclesia
gnesnensi circa materiam capituli XVP' (Matthei) tres collegi tractaculos,
unum de auctoritate romanae ecclesiae sub themate: Tu es Petrus . . .
secundum de clavibus regni celorum . . . tertium de portis inferi id est
quattuor articulis erroneis, quos Wyclefistae et Hussitae serenissimis
principibus regni Polonie et magno duci Litwanie pro katholicis presentaverunt sub themate: Portae inferi non prevalebunt adversus eam . ..«

První traktát de auctoritate romanae ecclesiae je na f. 122b—144’;
de clavibus f. 144b—163b; pak následuje v rukopise intimace Μ. Kar
dinála a Engliše, zvoucí k disputaci, a záporná odpověď rektora kra
kovské university; list pražské obce k Vladislavovi a Vitoldovi z r. 1420,
načež na fol 166’—180b je traktát de portis inferi.
Tento poslední traktát nachází se také v olomoucké lycejní bibliothece 2. II. 21. (Klicman, Zpráva o výzkumech etc. ve Věstníku čes.
Akademie II. 74), ve vratislavské universitní bibliothece I. Q. 87. f. 30
až 58 a I. f. 243, fol. 33—54 (srv. Klicman 1. c. a Miaskowski, Bei
träge zur Krakauer Theologengesehichte v Jahrbuch für Philosophie
und wissenschaftliche Theologie 1899, XIII. 479). — Anonymně též
v univ. bibl, krakovské č. 770, fol. 445—460 (cf. Wislocki, Katalog
rQkopisów etc. č. 770). Caro, Gesch. Polens III. 543 a Prochaska
(v Rozpr. Krak. Akad. VII. 1877, 192) měli jej omylem za dílo mnicha
Jeronýma z Prahy. — V pražské univ. bibi. IV. H. 17 fol. 67’ —89b. —
Fragmenty z něho vydal Höfler, Geschichtschreiber der hussitischen Be
wegung II. 479. — Traktát znal již Balbín, Boh. docta III. 200. Jiné
rukopisy našel Zahradník v Lambachu č. CCLIX f. 237—279, v Klosterneuburku č. CCCLVI a v Seitenstettenu č. CCLXXX (Věstn. Č.
Ak. XI. p. 19, 34 a 136).

9. Responsiones ad objectiones et picturas ve vrat. bibi. univ. I.
986 f. 112'—122 (Klicman ve Věstn. čes. Akad. II. 74).
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10. Positio Μ. Stephani de Palecz in aula v univ. bibl. krak.
AA. V. I. Wislocki 1. c. 1700 neudává než titul; možná že je totožný
traktát s uvedeným pod č. 1. Papírový kodex je z r. 1404.
11. Tractatus de universalibus; de ideis; de compositione hominis
ac de tempore. Rkp. krak. univ. bibi. DD. I. 28 fol. 1—96 (Wislocki,
Katalog r^kopisów etc. I. 848). Tento traktát zná také Balbín (Boh.
docta III. 97).
12. Dudík (Historische Forschungen in den Bibliotheken in S. Peters
burg v Sitz.-Ber. wien. Akad. 95, 353) našel v ruk. cis. bibl. petrohr.
I. 4°, 210 Pálečův sermo contra Μ. Joh. Hus, začínající »Gaude Maria
virgo cunctas hereses interemisti in universo mundo«.
Nezachovaly se: V t. zv. nejstarším katalogu universitní bibliotheky
pražské (vyd. Loserth v Mitth. d. inst. f. Ö3t. Gesch. XI. 311—316)
nalezneme titule těchto prací Pálčových, nám nyní neznámých:
Super duos libros sententiarum
v cod. Μ. 58,
Sermo de Spiritu Sancto
» P. 41,
»
» 41,
Sermo synodalis ad clerum
»
» 41,
Sermo de assumpcione b. virginis
»
» 41,
Sermo de Epiphania
»
» 41.
Recommendacio theologie
Balbín, Boh. docta III. 207, zná také: Epistola parenetica ad J. Hus —
chce prý odvrátiti Husa od dráhy nastoupené — v bibl. jesuitské u sv.
Klementa Y. 13, 82 a Antihussus — rozdílný od stejnojmenného trakátu
Štěpána z Dolan — taktéž v bibl. Klem.; udává též Incipit: Jesu Christi
servus. — Patrně o témž traktátu zmiňuje se Hardt III. v Prolegomena 9: Antihussus, opus nimium prolixum; neudává však, kde ho našel.
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Bismarck.
Napsal Ladislav Hofman.

Je jistě vždy ještě předčasný pokus, chtíti již dnes napsat úplnou,
opravdu vědeckou biografii knížete Bismarcka. Dnes chybí dosud zá
kladní podmínka pro ni: nutná vzdálenost do minulosti. Bismarck ne
patří ještě tak docela dějinám, aby již dnes byl o něm možný klidný
a věcný, skutečně historický soud. Platí to obecně o každém státníkovi
. a vůbec o každém činiteli, který jen poněkud hlouběji zasáhl do osudu
národů, a tím spíše o muži, který sám měl tolik tvrdosti, aby >s pý
chou« se hlásil k tomu, že v celé Evropě je > člověkem nejlépe a nej
více nenáviděným« . . . Zde je nakupeno ještě příliš mnoho politických
vášní (slepého záští jako slepého obdivu), a více než u Valdštejna bude
Bismarckův obraz dlouho neustálen v historii, von Parteienhass und
Gunst verwirrt. . . Ale nejde jen o to; k vědecké a úplné biografii
Bismarckově chybí dnes ještě i materiál. Ne ovšem, že by se málo
pracovalo, naopak — literatura Bismarckovská roste již dnes přímo do
nedohledna, ale pokud se pokouší o vyšší úkoly synthetické, je i ve
svých nejlepších představitelích vždy ještě jen povahy prozatímní. Ne
míníme záplavu literatury populární a tendenčně politisující; dnes i nejsmělejší karakteristiky, o jaké se pokusili na př. Benoist, Marcks a nyní
I.enz, jsou spíše jen these ad disputandum, velké pokusy, odvážné vržené
a pojaté skizzy. Vlastně stadium Bismarckovské literatury je v podstatě
dosud ještě na prvním stupni ; oč jde dosud především, je sbíráni ma
teriálu. A tu ovšem hlavní úkol dneška je shledávání všeho, co vyšlo
přímo z Bismarckova ducha: jeho dopisů officielních i soukromých,
jeho akt diplomatických, jeho četných řečí. K tomu přistupují paměti
těch, kteří s Bismarckem byli v živém a těsném styku, a jichž vzpo
mínky mají opravdu hlubší význam. Již dnes je právě v tomto směru
vykonáno mnoho velké a vážné práce, a další pokroky lze ještě oče
kávat!.
Abychom jen něco uvedli: dnes máme zejména Bismarckovy Gedanken und Erinnerungen, dílo přímo démonického kouzla a při všem
tom, co proti němu (a plným právem) namítá kritika, pramen prvního
řádu, a máme jeho nedocenitelné Briefe an seine Braut und Gattin,
knihu, v níž intimní Bismarck tak podivuhodně vykládá a doplňuje
Bismarcka politika. Rovněž ostatní jeho korrespondence ponenáhlu se
stává přístupnou (korrespondence s L. Gerlachem), i řeči jsou z velké
části již vytištěny, a zbývá jen ještě, aby také korrespondence officielní,
diplomatická byla větší měrou s veřejností sdělena, než se dosud stalo.
Vedle těchto pramenů bezprostředních máme bohatý materiál (abychom
tak řekli) svědecký. Stačí uvésti, co bylo uveřejněno z pozůstalosti
Abekenovy, a dokonce práce M. Busche uhájí si vždycky první místo.
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Tagebuchblätter vyvolaly ovšem rozsáhlou a ostrou diskussi, ale vý
sledek její vedl k rehabilitaci Buschově ; v díle jeho je mnoho přimí
šeno, je v něm mnoho prvků osobně Buschovských, ale i kdyby bylo
možno knihu celou nazvat (jak učinil Meinecke) Bastard des Bis·
marek'schen Geistes, Bismarck přes to v ní je vysloven pravdivě ; v ní
nalézáme věrný obraz Bismarcka v zákulisí jeho politiky — ovšem
mediem ducha velmi pomlouvačného a chtivého sensací. Busch, jak
známo, svou knihu vydal i anglicky a obě vydání vzájemně se do
plňují.
Z literatury, která na těchto základech o Bismarckovi byla dosud
napsána, kniha Lenzova ’) je dnes bez odporu dílo nejlepší. Již z toho
ovšem, co bylo řečeno, je zřejmo, že to není práce, která látku vy
čerpává a studium uzavírá, ale kolik je takových knih vůbec v děje
pise? A dokonce v tomto případě — jak bylo již naznačeno, dnes
otázka, kdy Bismarck najde svého životopisce (svého v nejpraegnantnějším smyslu slova) může být sotva položena. Ale co dnes bylo možno,
Lenz vykonal, a vykonal stkvěte. Po jedné stránce bychom ovšem chtěli
více, než se nám podává. Lenz vylíčil podstatu a vývoj Bismarckovy
politiky a diplomacie, ale Bismarck člověk, tato mohutná bytost, zůstává
u něho poněkud jakoby ve stínu. Do jisté míry bylo to již dáno vznikem
práce, jejím určením pro »Allgemeine Deutsche Biographie< (sv. 46);
ale litovati je toho tím více, že vedle Ericha Markse mezi Němci
Lenz dnes jediný je schopen tajemství Bismarckovy osobnosti pronik
nout v samé její podstatě. Tu a tam také bychom si přáli, aby rámec
byl o něco širší a pozadí hlubší; vázán ohledy čistě vnějšími, Lenz
omezil se co nejpřísněji jen na Bismarcka samého, na jeho politiku
a diplomacii; hlubokou a těsnou souvislost celkového vývoje spíše jen
naznačoval lehce a příležitostně — jeho kniha právě jest pouze »historií
Bismarckovou«, ne, jak bychom (trochu ovšem neskromně) chtěli my,
historií Bismarcka a jeho doby. Překvapuje dále nesouměrnost ve stavbě
a založení díla; jeho těžiště je v líčení Bismarckovy cesty k »nové
říši«, ale jeho politika v říši samé je pak vyložena poměrně krátce;
tu ovšem historie začíná již těsně se stýkat s politikou a dokonce s po
litikou dne — pochopíme proto, že zejména přes poslední okamžiky
vlády Bismarckovy přechází Lenz s diskrétní stručností. Konečně odbor
níkům vadí i nedostatek literárního apparátu; otisk v »Allgemeine
Deutsche Biographie* jej ovšem míti nemohl, ale proč ho nepřipojil
Lenz k vydání samostatnému (jak byl ostatně slíbil) ? Lenz stkvěle tu opět
osvědčil, jak intensivně dovede opanovati svůj materiál, a jeho kritickobibliografické poznámky by knize byly vzácnou ozdobou. Jinak ovšem
kniha se vyznačuje všemi přednostmi Lenzovy tvorby; dotkli jsme se
již hlubokého ovládnutí látky, k tomu přistupuje pronikavý kriticism
b Max Lenz, Geschichte Bismarcks. Leipzig, Duncker und Humblot
1902. 8° 455 str.
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autorův a, jak u Lenze nelze ani jinak, živý, často až vzrušený a přímo
osobní zájem o věc. K tomu sloh velmi karakteristický: zhuštěný a jako
přeplněný, s těžkou rhetorikou složitých period a silných slov, ve zvláště
povznesených okamžicích až s jistým nádechem mystickým. A stano
visko? Lenz není marně již synem nového Německa, »nové říše«; co
jeho knihu vyznačuje, je rozhodný politický »amoralism«, politické Jen
seits von Gut und Böse, t. j. (kladně řečeno) tvrdá politika moci,
úspěchu a síly, výbojné »evangelium« vítězů a bezohledného vae victis . .
Lenzovo intensivní vědomí protestantské, německé a pruské soustřeďuje
se tu v energickém kultu Bismarckově. Důrazným subjektivismem Len. zovým jakoby knize celé byla vtištěna markantní pečeť Bismarckova
ducha. . .
*

♦

♦

Politický vývoj Bismarckův, život a souvislost jeho politických ideí,
jejich soustava nebyly nikde dosud vylíčeny přesněji než v knize Lenzově. Vraťme se po jejích stopách.
Bismarck duchovně dozrál asi kolem r. 1847. Z politického i filo
sofického liberalismu svých mladších let dopracoval se tehdy nábo
žensky — a je zajímavo, že tu na něho velmi rozhodně působilo herrnhutské bratrství — takořka na samý práh pietistické Orthodoxie a poli
ticky k stavovskému monarchismu: rozhodný nepřítel ústavního libera
lismu stejně jako politisující romantiky (směr a okolí Bedřicha Viléma IV.),
byl Bismarck tehdy pro »křesťanský stát« v duchu nej přísnějšího junkerství a proti myšlence německé stavěl energicky své výlučné vlaste
nectví pruské. Tak r. 1848 hlučně vstoupil na politické jeviště; vy
jádřeno heslem, jeho programm tehdy zněl: pruská monarchie proti
revoluci, a revolucí rozuměl ovšem stejně moderní ideu konštituční jako
ideu národnostní. Přezdívka, která hned tehdy se vyskytla: der tolle
Bismarck, naznačuje dobře, jak daleko nezkušený ještě Pomořský junker
zacházel ve svém konservatismu; širší vrstvy tehdy obecně se teprve
zasvěcovaly do politiky, a naivnostmi svého reakcionářského radikalismu
i Bismarck osvědčil své začátečnictví. Ale lví spár projevoval se již
v těchto prvních pokusech ; hledíme-li k samým základům Bismarckova
programmu, k vnitřnímu smyslu jeho ideí, tento »červený zpátečník«
již tehdy byl vlastně největší revolucionář. Lenz pěkně mluví o preu
ssische Grundfarbe všeho jeho myšlení i cítění (str. 25), a tu jsme
u kořene věci: idea pruské moci, pruského státního egoismu, der preusische Machtgedanke (str. 45), to již r. 1848—1849 bylo vůdčí myšlenkou
vší politiky Bismarckovy. Bismarck sám nepostihl ještě tehdy důsledků
toho, ale dospíval k nim potom velmi rychle — nejkarakterističtější,
protože nejpodstatnější rys jeho státnického umění objevuje se nám
takto hned v počátcích jeho dráhy. V politice — to je skrytá theorie
těchto konkrétních názorů — jde vždycky především jen o moc a
zájem, to jsou vlastní principy politiky; politické »zásady« nejsou více
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než prostředky, a užívá se jich, jak je třeba k cíli — politická »dů
slednost« vede jen k politickému Don-Quixotství.
Tak Bismarck konečně pojímal svou úlohu, a třeba sklon ke kon
servatismu v něm vždycky zůstal (v tom Bismarck nikdy nezapřel jun
kera), v celku byla jeho politika prosta »předsudků* a pout theorií.
Proto také pochopíme úžas, jenž se zmocnil širší veřejnosti, když počal
konečné provádět! svůj programm — pro duchy doktrín a politických
dogmat byl Bismarck vždycky státníkem bezzásadního va banque . . .
Na politický vývoj Bismarckův zejména jeho pobyt na »Bundestagu* ve Frankfurtě (1851 — 1859) měl rozhodný vliv. Co je tu třeba
především vytknouti, jest jeho uvolňování se od konservativní theorie;
jeho ideje od té doby úsilně již dozrávaly v soustavu, a na konec i sám
princip jeho programmu došel své formulace: zájem a moc Pruska —
třeba, nutno-li, i Pruska zliberalisovaného. A ovšem: »ztracený syn
Německa«, v tom smyslu Bismarck rozhodně stál proti »německé my
šlence«, jak tehdy byla pojímána: Prusko opřeno o cara, musí zůstat
moci samostatnou, a rozřešení německé otázky je jen v jeho shodě
s Rakouskem; Prusko a Rakousko se rozdělí o kořist v Německu.
Politická situace a samo postavení Bismarkovo na »Bundestagu« vy
volávaly ovšem pochybnost, bude-li shoda ta ve všem a vždycky možná;
ale tu Bismark již tehdy byl pln důvěry v ostří a váhu pruského
meče !
Po nedlouhé činnosti vyslanecké v Petrohradě (1859 —1862) a
v Paříži (1862) byl konečně Bismarck v září r. 1862 povolán za mi
nistra zahraničních záležitostí a spolu v čelo pruského ministerstva.
Vilém I. dlouho se tomu vzpíral; on ze základů zamítal zahraniční po
litiku Bismarckovu (o které se vyslovil, že je to »politika gymnasisty«)
a jen pro vnitřní poměry pruské, proti liberální opposici chtěl v něm
míti ministra bojovníka. Ale Bismarck, jakmile byl u vlády, chopil se
hned kormidla sám rukou pevnou a jistou. My právě z té doby máme
jeho zajímavou autokarakteristiku; jak v říjnu r. 1862 řekl rakouskému
vyslanci v Paříži, on nezná jiné politiky než ungemuthliche Interessenpolitik, Zug um Zug und bar (str. 156) . . . Programm zůstal ovšem
nezměněn: silné a neodvislé Prusko, v Německu činitel (při nejmenším)
spolurozhodující, v Evropě velmoc. A za tímto cílem kráčel Bismarck
neohroženě a tvrdě, ochoten (bylo-li by třeba) pracovat i »krví a že
lezem«. V tom duchu vedl svůj násilný boj s pruským liberalismem,
v němž viděl podvrat mocenského postavení Pruska, a v tom smyslu
hleděl i na »německou otázku*. Není dosud jasno, jaké měl vlastně
plány se Šlesvikem a Holštýnem; ale tolik je jisto, že za každou cenu
chtěl zameziti vznik nového spolkového státu (vlastně státečku) a že
hned od počátku počítal s možností annexe. Spolu však rostla v něm
již myšlenka dalekosáhlejší: myšlenka hegemonie pruské' nad celým se
verním Německem, a rozumí se: hegemonie bez Rakouska, po případě
proti němu. Události vyvíjely se tak, že od konvence Gastýnské Bis-
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marek již přímo chtěl jen násilné rozřešení. V životě jeho jsou to ve
liké, historické dny: doslovně v boji proti všem — proti králi a dvoru,
proti veřejnému mínění Pruska i Německa, proti varovnému hlasu
Evropy — v obrovském vzrušení a nasazení celé své bytosti vynutil
tehdy Bismarck válku, vyvolal rozhodnutí (1866). Tak nastal onen
slavný »zápas o moc« — a jeho výsledek? Klíč k rozřešení německé
otázky byl nalezen . . .
V politice Bismarkové jakoby tu nastával náhlý obrat. Na venek
Bismarck dává jí zřejmě směr národní, a ve vnitřní soustavě došlo ke
kompromissu s liberály. Co to znamená? Právě tu vidíme nejjasněji
v samu podstatu státnického umění Bismarckova. Programm zůstal týž,
ale za změněné situace idea pruská, der preussische Machtgedanke,
stala se »ideou německou« — proto Bismarck, který vždy hleděl jen
ku podstatě moci, k jejímu positivnímu obsahu, zabočil za starým cílem
na nové cesty. Úlohou dne bylo především uvnitř organisovati nový
»Bund«. Jeho šíření na jih Bismarck považoval jen za otázku vývoje,
ale sám vývoj ten nemínil urychlovat. Ani s Francií původně na válku
nemyslil — k čemu také? Prusko v koncertu evropském mohlo nyní
již důstojně státi vedle druhého císařství . . . Ale politika je jako ha
zardní hra, a Bismark byl příliš »obratný hráč« (Lenz, str. 249), aby
neužil příležitosti, když se nabídla — i r. 1870 vyvolal Bismarck vý
buch svou vlastní iniciativou (Emská depeše).
»Nová říše« byla pak v podstatě zbudována na týchž základech,
na kterých stál severoněmecký »Bund«; práce tvůrčí připadla přiro
zeně i tu Bismarckovi — Bismark právě v naprostém smyslu slova je
Scheropf von Kaiser und Reich (str. 366) . . . Bismarck tehdy stkvěle
osvědčil, v čem byla sama podstata jeho politického genia: svou schop
nost reálně pojímati věci. Že přišel okamžik sjednocení, v ohni ná
rodního boje cítil tehdy každý, ale jak dílo vykonati?! Zde se křížilo
příliš mnoho zájmů, vášní a předsudků — jak je smířiti?! Jak vyrovnati
nejrůznorodější snahy a názory?! Bismarck proto byl i proti zřízení
císařství, a když přece povolil obecnému tlaku, ulomil idei hrot; co
tehdy utvořil, nebyl jednotný stát císařský, jak se o něm tolik snilo,
nýbrž v podstatě stát spolkový, místo jednoty národní spíše jednota států.
Partikularism semknouti v okruh říše, vyjiti mu co možno vstříc, založiti
spíše pevné sdružení než splynutí, ale aby při tom na venek mohla
býti rozvinuta plná síla, slovy Bismarckovými: aby budova byla fest und
sturmfrei — to byl cíl, jenž Bismarcka vedl při jeho práci. A onen
»uměle zhotovený chaos« (kunstvoll gefertigtes Chaos), jak s rozhoř
čenou ironií karakterisoval dílo korunní princ, slavně dnes chválí svého
mistra — oč tehdy nejvíce se báli, je dnes již zajištěno nade vši po
chybnost: trvání »nové říše«.
Tantae molis erat . . . Ale dílo bylo konečně hotovo a volaly nové
úkoly. Šlo o vnitřní organisaci nového útvaru, o to, na položených zá
kladech říši upevniti. A tu hned na prahu dějin nového Německa setká
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váme se ď kulturním bojem. Německý katolicism již předem stavěl se
k říši nepřátelsky, a k tomu se dostavil konflikt — jsme v době Vati
kánského koncilia — o meze moci církevní a státní. Bismarck vrhl se
v boj s celou vehemencí své bytosti. Byl ovšem dalek toho, chtít ně
mecké katolíky reformovati (jak o tom blouznili jeho zelotičtí spojenci),
ale zlomiti jejich politický vliv a politickou moc, proti nim plně a ví
tězně uplatniti práva státu — za tuto myšlenku stál jako vždy tvrdě
a s bezohlednou soustavností. Boj skončil se vlastně až r. 1886 a fakticky
krutou porážkou Bismarckovou. Bismark uhájil posice státu, ale výbojů
nedosáhl, v útocích byl odražen, a katolické centrum vycházelo ze zá
pasu jako důležitý politický činitel. A je v tom něco až tragického ;
právě ve svém nejtužším boji byl Bismarck opuštěn od nejbližších po
litických přátel, tato pověstná »deserce« konservativců patří k nejbo·
lestnéjším zkušenostem jeho života. Bismarck bez váhání pokusil se tehdy
vládnouti s liberály, ale spojení bylo krušné, byla to v pravdě (jak řekl
Roon) »mesalliance«, a Bismarck sám konečně provedl rozvod (1878),
který zpečetil jeho porážku. — A stejně se ztroskotala jeho vůle
o sílu organisace socialistické. V tom Bismarck nezapřel junkera, a se
stářím tato příkrost a absolutističnost názorů u něho jen vzrůstala;
v socialistech viděl on úhlavní protivníky svého díla a vytkl si proto
bezohledně za cíl jejich zničení. Pracoval proti nim negativně (sou
stavnou persekucí) i kladně (široce založeným sociálním zákonodárstvím),
ale i zde ocel narazila na ocel, a Bismacrk svou krajností ä outrance
způsobil konečně svůj pád.
To jsou veliké přehmaty Bismarckova stáří. Jinak však jeho čin
nost v »nové říši« byla mohutně tvůrčí, tvůrčí ve velkém slohu. Do
tkli jsme se již jeho zákonodárství sociálního, o kterém praví Lenz, že
je to snad jeho největší dílo vůbec (str. 439), a k tomu přistupuje
rozsáhlá politika hospodářská a finanční; podnikům koloniálním se Bis
marck nevzpíral, ale neměl také pro ně smyslu. Nejosobnější zájem
věnoval však jako vždycky i nyní otázkám zahraniční politiky. Jeho cíl
byl teď: udržeti mír v Evropě, ale zabrániti isolaci Némecka a vznik
protiněmecké koalice. Odtud vyplynula jeho allianční politika ; prvotné
pomýšlel na spolek s Ruskem a Rakouskem, po případě i s Itálií, od
války rusko-turecké však přes velmi přátelské styky, které vždy (i tajně)
udržoval s Ruskem, rozhodl se pro trojspolek s Rakouskem a Itálií.
I Francii snažil se upoutat ke kruhu své politiky; proto hned r. 1870
byl proti zabrání Lotrinska (spokojuje se s Elsaskem) a k týmž účelům
později diplomaticky využíval napětí francouzsko-anglického.
Tu jsme ovšem již vstoupili na půdu denní politiky, kde mnoho
fakt zůstává tajemstvím diplomacie. Ale i když neznáme, co vše se
dělo — výsledek vidíme sami, a nám nezbývá než opakovat, co bylo
již řečeno: i tu dílo nepřestává chválit mistra ... V celku činnost Bis
marckova byla korunována šťastným výsledkem, a když konečně ude
řila hodina pádu, mohl on hrdě hledět na svou minulost. Je ovšem
č. č. h. ix.
.
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známo, jak těžce nesl svůj nucený »odpočinek« (i z vlastní důstojnosti
při tom mnoho obětoval), — ale kdo dovede pochopiti, co utrpení a
hněvu bouřilo jeho duší tam v hlubokém stínu starosaských lesů ŕ!
Byron to krásně kdysi vyslovil se svou karakteristickou břitkostí: však
klid jest peklem činorodé hrudi . . .
*
*
*
K nejzajímavějším bodům »Bismarckovy historie» patří jisté jeho
poměr k Vilémovi I. Je známo obecně, že pro Viléma jeho doba se končí,
kdy Bismarkova se začíná; od r. 1862 iniciátorem pruské politiky byl již
Bismarck. Ale bylo dobře pověděno (Erich Marcks), že jen spojením
jich obou mohlo se státi, co se stalo — v tom smyslu Vilém právem
bude jmenován vždycky v historii. Vilém měl vzácnou vlastnost, že se
dal přesvédčiti; a byl-li konečně o čem přesvědčen, držel to pak dů
sledně a celou váhou své osobnosti V tom byla veliká síla Bismarckova, že i v nejsmělejších podnicích byl kryt Vilémovou autoritou.
Byl-li Bismarck (jak sám sebe nazval) »věrným služebníkem svého pána«,
byl Vilém svému služebníku pánem ještě věrnějším . . . Idyllický poměr
to ovšem nebyl. Vilém a Bismarck byly povahy sobě ze základů pro
tivné. Vilém byl pruský důstojník v pravém a lepším smyslu slova,
muž kázně a dressury, hrdý na čest Hohenzollera, Prusa a vojáka,
věrný a přímý, ale v podstatě těžkopádný, duch plný předsudků a tra
dicí, bez skutečné rozhodnosti a odvahy; mužem činu a iniciativní vůle
Vilém opravdu nebyl. Lze proto pochopiti jeho situaci, když ho uchvátil
závratný vír Bismarckovy politiky. My můžeme říci: Vilém vzpíral se
Bismarckovi ze samých kořenů své bytosti. Bismarck nutil jej oběto
vat! všecko, často i jeho nejsvětější víry a city, nejhlubší přesvědčení
a sympathie; ale Vilém byl povahy příliš seriosně a těžce založené,
aby povoloval snadno a hned — i byl styk jejich pln nejen vnitř
ních bojů, nýbrž docházelo k vnějším konfliktům. »Historie Bismarckova«
je stálý zápas s králem — zápas často o nejvlastnější základy a samy
principy nové politiky ; také Bismarcka nic tak nevyčerpávalo jako právě
tento boj. Ale i Vilém trpěl jeho tíží, a jestli o kom, lze říci o něm,
že svých činů a své slávy jen s bolestí duše se dopracovával. A situace
byla tím osudnější, že Bismarck neváhal boj vnésti i do královské ro
diny ; hnán jakoby mocí přímo démonickou, Vilém šel za Bismarckem
i proti vlastní manželce a synovi ... A tak vždy jen z nejtěžších krisí
vnitřních vycházel Vilém na scénu velké politiky — Německá říše ja
koby opravdu byla založena durch Wilhelm und trotz Wilhelm . . .
Hrany teprve s postupem věku pozbývaly ostří; vědomí velikého díla
společně vykonaného a dlouholetý zvyk spojily posléze, co příroda roz
dvojila — oba již v předvečer života, Bismarck a Vilém našli se na
konec jako přátelé . . . Jaké bylo vlastně mínění Bismarckovo o Vilé
movi ? Je známo od Busche, jak ostře se o něm Bismarck často vyslo
voval. Jako politickou hlavu Bismarck Viléma necenil; ale byl věrný
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poddaný, s živým citem monarchickým a vysoko si vážil Viléma jako
muže a karakteru. Vlastní podstatu poměru osvětlí nejlépe, co se vy
pravuje o Bismarckovi po attentátu Nobilingové (1886). Bismarck do
věděl se o události na venkově ; s rychlostí blesku zvážil hned, jakou
situaci politickou attentát utvoří, a hned ovšem našel východiště: roz
puštění říšského sněmu; potom teprve »s účastí« počal se vyptávati na
stav králův . . . Rozdíl dvořana a ministra nemůže být osvětlen proni
kavěji.
♦

*

*

Bylo již řečeno, že osobnost Bismarckova v knize Lenzově ustu
puje do pozadí; cíl Lenzův byl právě jiný než podrobné psychologické
a filosofické studium základů jeho bytosti. Ale Lenz je duch příliš
syntbeticky založený, aby celou svou prací nedal pronikat i svému
individuálnímu pojetí, a tak je tomu i zde ; čtenář z knihy samé, z je
jího ducha a rázu vycítí snadno, v čem Lenz vidí tajemství tohoto mo
hutného života. Pokusme se i tu jiti v jeho stopách a spojme v celek,
co dílo samo suggeruje.
Lenz pěkně a často mluví o tom, jak nezadržitelně, přímo živelné
postupoval Bismarck na své cestě k moci (viz zejména str. 189), a
právě tato vůle k moci je mu podstatou Bismarckovy bytosti, její qua·
lité-maitresse. Bismarck byl jistě rozená povaha vladařská, duše již a
priori určená k panování. Moc, která byla principem jeho politiky, byla
i základem jeho osobnosti; Bismarck proto v nejplnějším významu
slova žil svou politiku. Jeho duše byla vůle, jeho život byl čin; jej
právě karakterisuje přímo vášnivá vůle k činu. A ve službách této fa
tální síly stál rozum, jaký málokdy uděluje osud: rozum geniálně prak
tický, vzácný smysl (jak praví Lenz, str. 177) pro »reální činitele moci«,
schopnost proniknouti vždy a hned, takořka intuitivně až k samému
jádru věcí. A stejnou sílu čerpal Bismarck z hlubin svých vášní a citů;
Bismarck i v tom směru byl člověk živelný, vulkanicky založený, ale, co
u jiného byl by chaos, u něho činná vůle pojila v mohutnou jed
notu. Bismarck představuje nám tak celou svou bytostí typ člověka
v plném smyslu slova silného (slova Ch. Benoista), v pravdě »muže
velikého proudu«.
*
*
*
Tím bychom byli s knihou Lenzovou hotovi; ale ještě s jedné
stránky obrátili bychom rádi na ni pozornost. Co Lenz nám tu podal,
není jen »objektivní« a klidná práce historická, která chce pouze vy
pravovat!, co bylo; jeho kniha chce také poučovati, co býti má, je to
kniha plně a upřímně tendenční, vlastenecky a morálně tendenční. Bis
marck je v ní vylíčen ovšem jako historický činitel, jako historický
zjev, jako psychologicky zajímavá, protože vzácně mohutná osobnost,
ale zároveň také a stejně důrazně jako ideály jako nejčistší a nejvyšší
29*
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projev německého ducha v nynější době, politicky i mravně jako
exetnplum ad imitandum. Dílo Lenzovo má proto význam nejen historicko-kritický, ale také politický a morální; v něm máme karakteristický příspěvek k psychologii dnešního Německa.
Bylo by velmi zajímavo podrobiti toto pojetí národního ideálu hlub
šímu rozboru. Celé generace o něm pracovaly, a jeho konečná forma
je nepoměrně význačné signum temporis pro kulturní život německého
národa v 2. polovici XIX. století. Rozbor ideí, které tu nalézáme, bylo
by lze vésti směrem historicko-politickým a filosoficko-morálním; v obou
směrech byla by to práce nejen zajímavá, ale především hluboce vážná
a poučná. Jí dostali bychom se až k samým základům, až ke kořenným principům, na nichž stojí lidská společnost; sám základní její
problém postavil by se nám plně a určitě před oči: humanita či boj
o moc? A tu by byla důležitá úloha: vysvětlit! historicky, jak po vše
lidském humanitismu své klassické periody Němci dospěli k ideím
r. 1870, k svému hrdému »evangeliu« boje a výboje. Další úkol byl
by filosoficko-kritický: jaká je ne historická a politická, nýbrž mravní
oprávněnost tohoto ideálu? Je opravdu možno učiniti jej trvalým a plod
ným principem života? Či jest jeho význam vždy jen ad hoc, jen do
časný? A i tu německá literatura a německé dějiny poskytly by nám
materiál vzácné ceny. A mohli bychom postoupit! ještě dále k studiu
srovnávacímu: rozbor pověstných ideí r. 1789 a jejich stoleté praxe
spojití s výkladem ideí slovanských, zejména polských a ruských — jaké
by tu bylo krásné pozorováni a jak zajímavé výsledky!
Naznačili jsme aspoň hlavní myšlenky, které kniha Lenzova vy
volává. Jiti v tom směru hlouběji, překračovalo by meze historického
referátu, a kromě toho dostali bychom se tím na pole příliš odlehlé:
na pole politiky a morálky a zejména politické morálky. Tu historická
studia již sama sebou by se změnila v tractatus ethico-politicus, a s jeho
problémy bychom se vždy víc a více vzdalovali od půdy exaktní
historie — té historie, která chce věděti jen, »jak to vlastně bylo« . . .
Pro historiky je to ovšem thema zvláště zajímavé, protože právě histo
ričtí spisovatelé jsou v první řadě tvůrci ideí tohoto druhu. Stačí jen
upozornit! na veliké dějepisce francouzské; k nim důstojně se teď řadí
historikové němečtí. V 2. polovici XIX. století všecka slavná jména
německé historiografie najdeme v plném ohni a ve službách národní
myšlenky; i onen domněle tak universální a lhostejně »objektivní«
Ranke účastnil se úsilně společné práce. Není proto také náhoda, že
právě hlavní představitel celého hnutí a jeho snad nejdůležitější činitel
byl historik a historik prvního řádu (Treitschke). A ze školy Treitschkovy vyšel i Max Lenz; jeho Geschichte Bismarcks je toho novým a
karakteristickým dokladem.
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Czambel Samo Dr., Slováci a ich reč. V Budapešti 1903. Ná
kladem vlastním. (V komissi J. Gašparíka v Turč. Sv. Martině.) Stran 269.
Před rokem vydal Slovák Dr. Czambel v Turč. Martině brožurku
»A cseh-tót memzetség multja, jelene ésjovóje« (Československé jednoty
minulost, přítomnost a budoucnost), jež způsobila svou zjevnou politickou
tendencí u nás i na Slovensku velký rozruch a bouři nevole proti autorovu
maďarofilství. Kritika vystoupila i s obviňováním nejhoršího druhu. Byla
mu vytýkána zráda slovenské věci, snaha po dosažení karriery (jeť ta
jemníkem v uherském ministerstvu vnitra) veřejně a s tolika stran, že
Dr. Czambel viděl se nucen vyložit obsah i tendenci své brožurky znovu
obšírněji a po slovenskú. Stalo se tak nedávno vyšlou nahoře oznámenou
knihou, jež přes svůj filologický ráz bez odporu zasluhuje bedlivého po
všimnutí i od českých historiků. A to nejen pro to, že řeší i historické
problémy (počátky dějin slovenských), nýbrž i pro význam, který má
v našem vývoji národním, jako vrchol dosavadních separačních snah uher
ských Slováků. Tyto snahy opíraly se ovšem už dříve o samostatnost
jazyka a národa slovenského, ale vycházely především z přirozeného
práva individua vyvíjeti se samostatně. Jednak praktické, jednak čisté,
ideální myšlénky vedly Bernoláka, Hodžu a Štúra k založení slovenské
literatury; zejména to byla snaha, aby lid lépe rozuměl tomu, co mu
kniha podává, aby se lépe a snáze mohl vzdělávat! a aby zároveň
individualita a život národnosti slovenské před celým světem přišly
k platnosti.
Cíle p. Czambela nejsou již tak úctyhodné. V knize »Slováci a ich
reč< psané pro Slováky a Čechy nestaví je sice na odiv, zakrývaje je
toužením po potřebě prozkoumat! slovenštinu, ale po tom, co pro Maďary
napsal loni ve své brožurce, nemůžeme býti ani nyní o nich v pochyb
nosti. Cílem jeho separatismu není již jen záchrana slovenské národnosti
v boji s Maďary, nýbrž naopak sblížení Slováků s Maďary, rychlejší
uvedení Slováků do náručí maďarské kultury a maďarské státní idey.
V tom bylo dosud největší překážkou popírané sice a uvolněné, ale přece
jen existující ideové a literární spojení Čechů se Slováky, najmě český
jazyk bohoslužebný, česká kniha v rukou slovenského lidu. Proto volal
p. Czambel po naprostém přerušení i téch dosavadních beztoho uvolně
ných styků a vyzývá i vládu, aby důrazněji zakročila proti českým snahám
(zejména Českoslovanské Jednoty) a zbavila Slovensko všech posledních
stop styků a vlivů českých. Pak prý teprve Slovákům nastane samo
statný život a vývoj. To byl cíl brožurky p. Czambelovy a to jest, třebas
poněkud zakrytý, i cíl jeho nové knihy.
Ale tato politická tendence zadala první ránu i vědecké ceně spisu,
jež by jinak při schopnostech a vědomostech autorových na poli sloven
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ského jazykozpytu jisté byla značná. Vidíme celou knihou, jak se autor
snaží i násilně snížiti a seslabiti to, co by mohlo svědčit proti jeho
politickému cíli a ve prospěch spojení československého, a jak zvyšuje
a sesiluje všechno, co by se mohlo uvésti proti spojení. A tím žádoucí
vědecký klid a rovnováha jsou stále rušeny a v knize sleduje slabý
vývod jeden za druhým.
V celku p. Czambel shrnuje vývody své v následující závěr:
1. Slováci jsou původu zcela jiného než Čechové, nepřišli s nimi
do svých historických sídel, netvořili nikdy s Čechy jednotu, ale jsou
původně kmenem jihoslovanským, který v VI. století osadil severní Uhry,
. obývané dříve Poláky (srv. str. 86, 88).
2. Tito Slováci, seslabení tatarským vpádem, od XIII. stol., hlavně
však od dob husitských, přijímali mnoho českých živlů a vlivů (hlavně
literaturou). Následkem toho se jazyk jejich počeštil do té míry, že
představuje dnes už zcela něco jiného než byl původně (srv. str 75,
236 a j.), a že nesprávny jsou všechny dosavadní představy, jakoby
byla slovenština zachovala více své původní slovanské ryzosti a staro
bylosti než na př. čeština (str. 51—61).
3. Povstala-li od konce XVIII. stol, úsilovná snaha vysvobodit se
z těchto českých jazykových a literárních okovů, je snaha tato při
rozená, správná, má býti i vládou uherskou podporována a musí býti
také dokonale provedena. Je v tom prospěch Slováků a záruka pro
budoucnost.
Jednotlivé části těchto vývodů jsou v knize bohatě rozvedeny
v detaillech, pozůstávajících místy z materiálu originálního, místy však
jen ze řady dlouhých a leckdy zbytečných výpisků z různých autorů.
Není vše nesprávno, co zde p. Czambel uvádí (dobře na př. opravuje
náhledy Křižkovy, Sasinkovy a j. o starších dějinách Slovenska), ale
s hlavními· thesemi a s celkem vývodů Czambelových souhlasit! je
nemožné.
Už první historická these o samém počátku slovenské historie je
p. Czambelem zcela nesprávně postavena.1) S hlediska čistě historického
musíme ovšem uznati, že theorie o jihoslovanském původu Slováků není
nemožná. Historik, jenž se drží pramenných dat, nemá, co by proti
možnosti její namítal, ba našly by se i doklady, které by mohly svědčiti
pro ni, na př. to, že jméno »Slovanů« v staré době přikládané přede*) These tato není ostatně nová, a vyslovena byla poněkud v jiném
zabarvení už Dummlerem, Miklosichem, Maretičem a j., kteří vycházejíce
z národnosti pannonských Slovanů domnívali se, že tito byli Slovinci, a že
byli rozšířeni i na sever Dunaje do Moravy a Slovenska a uváděni jsou
v pramenech IX.—X. stol, pod jménem Moravanů. Výklad není správný, ale
ještě méně Czambelův (srv. str. 85). P. Czambel totiž soudí, že Slováci jsou
částí bulharskoslovinské větve jižních Slovanů, jež se, přicházejíc ze Za
karpatí, usídlili nejdříve v Multanech a Valašsku, odkudž čásť odešla na
Balkán (Bulhaři), část v druhé polovině VI. století do severozápadních Uher
4 Slováci),k Alpám (Slovinci).
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vším jižním Slovanům, udrželo se u Slováků, nebo to, že Maďaři pro
Slováky i Slovince méli společný výraz Tát.
Ale tyto historické doklady nesvědčí přímo, kategoricky — takového
dokladu historie nezná — nýbrž daly by se pouze ve prospěch jihoslovanské theorie užiti, kdyby jiná nauka v otázce té rozhodující — totiž
iazykozpyt — byla pro stejné řešení. Jazykozpyt je vždy a musí býti
hlavní direktivou v sporných ethnologických otázkách starověké historie
Evropy. Otázku tu historik positivně vůbec řešiti nemůže. Positivní od
pověď vyplyne historikovi jedině, poněvadž prameny mlčí, z výsledků
srovnávacífilologie slovanské. Ta jedině může říci, čim byli staří Slováci.
Kdo se pak v otázce té přidrží dosavadních studií Jagičových, Pastrnkových a j., a tak jsem činil ve svých článcích, jichž se hojně, ale
nezcela správně p. Czambel dovolává— dojde přirozeně a nutně
k thesi, že Slováci tvořili původně jakousi jednotu s Čechy, že přišli
spolu s Čechy do horních Uher ze severu, a že se hlouběji od nás
differencovali teprve během doby historické. Z tohoto »českého« filo
logického východiska každý jiný závěr na počátek slovenské historie je
nepravděpodobný a nesprávný, na př. výklad, že přišli Slováci odděleni
od Čechů a jinou cestou. Pro tuto separaci není pak vážného důvodu
ani ve filologii ani v historii.
Kdo ovšem vyjde, jako autor z these, že staří Slováci nebyli
jazykem Češi, ale Jihoslované, a že teprve od XV. stol, byli českými
kolonisty, církví a literaturou počeštěni, ten ovšem může se pokusit
odděliti původ Slováků a počátek jejich historie od dějin českých —
ale právo toto nastoupit! může jedině tehdy, když před tím filologickou
svoji thesi doloží a dokáže proti důvodům dosud obecně platným. To
měl také učiniti p. Czambel, to vykonati bylo jeho povinností: podati
totiž předem filologický důkaz »jihoslovanskosti« staré řeči slovenské;
potom teprve měl přejiti k vývodům historickým. Ale tento základ
v knize marně hledáme! P. Czambel věnuje valnou část své knihy
úsilovnému důkazu, jak je vlastně slovenština počeštěna a jakým způ
sobem se to stalo, hlavně od dob Jana Jiskry; při tom neváhá přiznati,
že je slovenština dnes vlastně česká řeč, jež vedle fondu českého přijala
i mnoho z němčiny a maďarštiny, tak že všechny představy o její za
chovalosti jsou jen bezpodstatné fantasie. Po tomto obšírném výkladu,
v němž neustále ukazuje a vytýká české neologismy, každý by od
p. Czambela, filologa, čekal, že oddělí tento fond čechismů, maďarismů
a j. od původního fondu slovenského a na tomto očištěném jazyku do
mácím že předvede svůj důkaz jihoslovanské příslušnosti. A to tím
spíše, že p. Czambelovi byla po ruce i řada starších pramenů, v nichž
slovenština musí býti ještě skoro čistě zachována, na př. bohatá jmény
listina krále Gejzy I. z r. 1075, kterou založen klášter sv. Benedikta
*) Srv. na př. na str. 25 ř. 14 shora, něho na str. 22. Příchod Slováků
do Uher nekladl jsem nikdy teprve k V. st. po Kr.
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na Hroné (nebo seznamy na str. 113 a jiné). Ale podobný postup,
příslušný rozbor a důkaz v knize, jak jsem řekl, marně hledáme. Pan
Czambel se sice místy dovolává shod a analogií s jihoslovanštinou (na
str. 76 sl., 80, 84), ale nedostatečnost jich cítí nejlépe sám a proto je
teprve slibuje v budoucnosti a omezuje se zatím na »několik příkladů«.
A těch je vskutku pramálo, a pokud jsou správné, vysvětlí se snadno
centrálním geografickým položením Slováků obklopených Čechy, Poláky,
Rusy, Bulhary a Slovinci.1) Jsou však i mnohé nesprávné, jak i filolog,
neodborník pozná, zejména v názvech topografických. P. Czambel se
domnívá, že uvedená jím řada názvů má své analogie jen v řečech
’ jihoslovanských. Ale kdyby byl vzal k ruce nějaký místopisný slovník
Čech a Moravy, byl by se s nimi setkal i zde, a někdy velmi často.
Jak mohou býti dokladem srbského nebo slovinského původu slovenštiny
jména Selce, Brdo, Breznica, Litava, Moštenica, Razputie, Raztoka,
Lučenec, Lučatin, Kleč, Klečany, Kaliště, Pieščany, když máme v Čechách
a na Moravě také Selce, Brda, Breznice, Litavu,2) Moštenice, Rozpoutí,
Roztoka, Lučenice (Lučíce, Loučen, Lučkovice), kleč, Kaliště (osmkráte),
Pišťaný (u Litoměřic) atd. P. Czambela patrně ani nenapadlo srovnati
slovenské názvy s českou nomenklaturou.
Na čem se tedy zakládá historická these p. Czambelova? Dosud
téměř na ničem. Ukáže-li p. Czambel v budoucnosti, že stará slovenština
byla příbuzná bulharštině, pak se počneme všichni, bez ostychu, jinak dívati
na počátky slovenské historie. Ale dokud se tak nestalo, dokud filo
logický důkaz předem chybí — do té doby odpadá i celý převrat
v dosavadním nazírání historickém. Budu klidně i na dále míti následující
představu o počátcích Slováků uherských, předpokládaje, že jsou a byli
vždy částí západní slovanské oblasti jazykové a při tom v nejužším
spojení s dialektickým centrem českým:
Slováci povstali v Zakarpatí, z řady dialektických středisk v oblasti
západoslovanské, a to v těsném nejbližším sousedství s tvořící se sku
pinou kmenů českých. Při šíření a postupu větve západní směřovali
Čechové od Odry a Visly přímo do Čech a na Moravu, jak svědčí úzké
jazykové spojení se Srby lužickými, a nemáme žádné příčiny, abychom
nepřipouštěli, že současně ve stálém styku pošinoval se na jih pod Karpaty
i lid hovořící dialekty praslovenskými. Blíže chronologicky ovšem určití
to nelze, neboť archaeologické nálezy, jejichž pomoci jsem jednou k tomu
užil, jsou do jisté míry ethnologicky sporné a na Slovensku málo pto*) A také celou prvotní historií sev. Uher. Neboť při předpokladu za
karpatské kolébky Slovanů je přirozeno, že buď Moravou nebo přes dnešní
uherské Slovensko šli na jih i Slovinci i Srbové. Gemerská Grlica může býti
dobře pojata i jako stopa těchto pohybů, ovšem prokáže-li se dříve její vy
soké stáří. Pro slovinskost nebo srbskost slovenštiny jednotlivé doklady
z nomenklatury vzaté nikdy nebudou míti přímé síly průkazné, nýbrž vždy
jen summa znaků z řeči samé. — 2) Na Moravě v okresu tišnovském; na
českou Litavu ukazuje něm. Littau (okres Manětín).
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bádány. Nicméně neváhám dosud na. základě šírení polí popelnicových
z Povislí na jedné straně do Čech a Moravy (lužická a slezská kultura),
na druhé přes Karpaty do Slovenska (dosud hlavně nálezy slezského
rázu) připustiti, že obojí země byly z části Slovany, a sice patně větve
západní, československé, osazovány už dávno před nar. Kr.1) Jak daleko
slovenské kmeny pronikly, zůstává dosud nevyjasněnou otázkou, jakož
vůbec celá jižní hranice starého českého živlu oproti osídlení slovin
skému. Podle vší pravděpodobnosti překročily Dunaj a stýkaly se se
Slovinci teprve uvnitř Pannonie, kdesi při Blatnú, ale jisté to není. Ani
termín obou Morav ani zprávy o Merehanech, Marhariech nepodávají
pro to jistého svědectví. Také východní hranice Slovenska pro dobu na
konci I. tisíciletí zůstává úplně nejistá a bude záviseti předem od filo
logického rozboru starých pramenů z té doby (zejména důležité svrchu
uvedené zakládací listiny krále Gejzy I.), aby se v té otázce mohlo po
vědět! něco určitějšího.
Ale najisto nemáme příčiny pochybovat!, že slovenský živel, který
se zde objevuje panujícím v dobách pozdějších, seděl už na Váhu. Nitře,
Hronu, Iplu, ovšem místy proniknut živly cizími — v té věci Czambel
pravdu má proti Křižkovi — a celkem klidně se dále vyvíjel. Ani
pohroma tatarská nezbavila zemi Slováků. Českých kolonistů bylo zprvu
jistě málo, teprve od dob Jiskrových více, ale podle mého dojmu i po
přečtení knihy p. Czambelovy nikdy tolik, aby slovenský živel na ven
kově byl jimi udolán a počeštěn. Totéž platí o kolonisaci a vlivu ně
meckém a maďarském. I tu p. Czambel vývody zveličuje. Pro mne lid
slovenský byl před 500 lety týž jako dnes, jen stupeň vlivů sousedních
byl o něco menší.
♦
*
*
P. Czambel, jak z předešlého vidno, snažil se v první, nejrozsáhlejší
části knihy svou thesí o jihoslovanském původu Slováků a o jich umělém
počeštění podati nový a historický důvod, proč je nutno, aby se Slováci
na dobro odtrhli od Čechů a počali nový samostatný život v lůně státu
uherského, vedeném dnes ideou národní jednoty (maďarské), čili jak se
p. Czambel opatrně vyjadřuje — v lůně faktických poměrů politických,
s nimiž dlužno se smířiti.
V druhé části své knihy po stručném přehledu dosavadních snah
separatistických nepokrytě hlásá nutnost tohoto definitivního odloučení
se od Čechů. To jest, jak jsem už napřed pravil, zřejmě hlavní cíl
knihy — tedy cíl politický, ne vědecký, jak by se z prvé části zdálo.
Cíl ten vede ho k zveličování všeho, co se mu hodilo, k potlačování
toho, co mu bylo na ujmu, vede ho i k nemístné podrážděnosti proti
Srv. o tom blíže v XI. kapitole 2. svazku mých Starožitností Slovan
ských, jenž vyjde počátkem budoucího roku.
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tém, již jinak soudí,1) ba docela i k podezřívání, jako bychom bůh ví
z jakých příčin stůj co stůj chtěli brániti Slovákům v jejich vývoji
a jako bychom ve prospěch těchto snah houževnatě lpěli na dosavadní
fikci historické, nikdy prý nedokázané (str. 247).
V tom se p. Czambel aspoň ve mně mýlí, ač i mě s něčím po
dobným podezřívá, ovšem omylem (na str. 25). Neváhám doznati, že
mi celý problém původu Slováků — byli-li od počátků českým kmenem
či jihoslovanským — je sice zajímavým problémem historickým, ale pro
otázku nynějších poměrů mezi námi a Slováky momentem na prosto
irrelevantním. Neboť konec konců, co dnes záleží na tom, přišli-li Slováci
pd severu spolu s Čechy, či od jihu z Bulharů? Pro dnešní otázku
československou je jisté už argumentem zcela vedlejším, co a jak bylo
před 1000 a více lety. Nyní stačí to, že dnes Slováci a Češi jsou si
nejbližší ze všech Slovanů, že dnes české knize porozumí i prostý Slovák
v míře tak dostatečné, jako knize v žádné jiné řeči napsané. Toho ani
p. Czambel nepopírá, vykládaje o dokonalém počeštění slovenštiny
a o české knize v rukou Slováka (str. 72, 75), ač jinde zase se z toho
sofisticky vykrucuje (str. 214). Může li býti promne něco východiskem,
z něhož se dívám na dnešní akutní otázku československou, je to právě
kniha p. Czambelova. Ona je eklatantním příkladem blízkosti obou řečí.
Obsah sice dokazuje, že Slováci jsou něco jiného, ale řeč její, přes to
že se p. Czambel snaží svoji slovenštinu zbaviti všech čechismů, je pro
každého Čecha od začátku až do konce srozumitelná — zkrátka je
psána jeho jazykem. Několik odchylných forem, tu a tam neznámý
dialektický výraz porozumění nevadí. Každý vzdělanější Čech ji jistě
přečte jako svoji. Může-li býti co lepším dokladem, jak jsme si dnes
blízcí? A to je hlavní, to musí býti východiskem v nazírání na moderní
československý problém. Ze stavu dnešního dlužno jej posuzovat a řešit,
ne z hypothes o domnělém stavu před 1000 lety. V otázce, mají-li
Slováci dnes Čechů se dále držeti, dále čisti české knihy — o tom, že
mají důvodné právo pěstovati svoji literaturu, pro mne sporu není —
nemají býti vůbec uváděny argumenty >předhistorické«, i kdyby správny
byly. Tu jiné důvody, jiní činitelé padnou na váhu, kteří rozhodnou, co
nám a Slovákům více bude ku prospěchu, zda setrvání v literární
a ideové jednotě, či definitivní rozluka ve smyslu Czambelově. Ale rozbor
toho zavedl by nás už daleko, a nemůže býti také úkolem tohoto referátu.
’) Nejhůře pochodil Šafařík za hlas, který povznesl ve prospěch literární
jednoty československé r. 1846. >Poneváč se dal do služby Čechov, musel
sa zriecť svojho učenia a presvedčenia, v prospech ktorého sa verejne
osvedčil (r. 1826) a musel motať a vyhľadávať frásy, aby vyplnil žiadost svojim
chlebodarcom« (Czambel str. 69). Proti tomu dí osobě autor: »Ja, súc úrad
níkom uhorskej vlády, smele môžem vysloviť pravdu o samostatnosti reči
slovenskej, ale nie tak tí, ktorí sa dajú do služieb Čechov.« Šafařík jistě
myšlenku o potřebě literární jednoty vyslovil z hlubokého přesvědčení. Ostatně
on vždy od počátku uznával slovenštinu za jazyk západoslovanský, češtině
nejbližší.
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Je to otázka příliš těžká a složitá. Tolik je však pro mne jisto, že poslechnou-li Slováci rad p. Czambelových a odřeknou-li se nás definitivně
a zavrou-li dvéře před českou knihou, pak jim při nynějším stavu slo
venské literatury (a ten dlouho jiný nebude) nezbude než učiniti vskutku
to, co p. Czambel má na mysli — obrátiti se k literatuře maďarské,
a poněvadž je tato celá proniknuta duchem maďarským, přijmouti
s ní maďarskou kulturu, maďarskou státní ideu ... Že by jim za to
Maďaři dali školy a ústavy, k vzrůstu literatury nutné naprosto ne
věřím, a nevěří nikdo, kdo sleduje myšlenky a řeči politiků maďarských.
Také p. Czambel je dobře zná ... A co zbude pak z národnosti slo
venské, i kdyby si řeč a třebas očištěnou zachovala ? Jakým pak je
Polákem němectvím proniklý Mazur v Prusku, jenž po polsku odpoví:
»Ja niestem Polák, ja Průsak!?«
Knihu p Czambelovu pokládám za pokus obsahu nezdařeného
a tendence neblahé, i když jí nepřikládám žádných pohnútek nepěkných.
L. Niederle.

Hermenegild Jireček, Právnický život v Čechách a na Moravě
v tisícileté době od konce IX. do konce XIX. století. N nákresích dějepravných, životopisných a knihopisných líčí .... Praha-Brno 1903.
Stran 528 velké osmerky. Nákladem vlastním.
Po Tomkovi nejstarší žijící historik český, Hermenegild Jireček
(* 1827), rozmnožil řadu hojných děl a spisů svých velikou knihou, jakousi
příručkou dějin českého právnictví. Práci celého života věnoval Jireček,
jak známo, tomuto thematu: sem náleží především třináct svazků jeho
velkého Codex iuris bohemici (1867—1900; čtyři svazky mají ještě
vyjiti), sem náleží nedoceněné, jak jsem již pověděl (srv. ČČH., VIL, 326)
»Slovanské právo v Čechách a na Moravě«, jež by bylo s to, aby opa
třeno módním titulem, na příklad »Sociální dějiny českého středověku«,
obstálo vítězně v konkurrenci s pozdějšími českými i německými pra
cemi, jež mají nadpisy podobné. Práce ta má ovšem mnoho vad, právě
základní názor na poměr české společnosti a českého práva k něme
ckému je v duchu starých pochybených theorií, ale podobných základních
omylů není prosta na př. také práce Lippertova, a dílo Jirečkovo přes
to, že čerpá mnoho i z pramenů, jež dnes zavrhujeme jako moderní
padělky, je poměrně přece nej vědečtější, především proto, že je zalo
ženo na rozsáhlé, dosud jiným nedosažené znalosti historických a právních
pramenů domácích. Co ve velké knize, jež právě vyšla, Jireček podává,
na této výši daleko nestojí, ale kniha přece, třebas by ve mnohém ne
stačila a nevyhovovala, má v některých směrech cenu.
Jireček sám karakterisuje své dílo jako soubor »nákresů« děje
pisných, životopisných a knihopisných, chce podati přehled činnosti, která
se v oboru práva a zákonů postupně vyvíjela v zemích českých od
konce 9. (!) do konce 19. věku, praví, že podává zevnitrné dějiny práva
v Čechách a na Moravě a že spis jeho je jaksi závěrem nedokončené
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ještě sbírky »Codex iuris bohemici*. Dílo Jirečkovo je vskutku především
jakýmsi slovníkem biografickým a bibliografickým k dějinám českého
práva, jenom že materiál není sestaven v pořádku abecedním, nýbrž
rozdělen věcně v sedm období a v každém období podán je chrono
logicky ; stati o českých právnících nebo o těch, jichž spisy mají dů
ležitost pro studium českého práva, data o životě a spisech jejich tvoří
největší část knihy. Zde právě dovídáme se mnoho nového — právní
historik odborník snad tuto chválu obmezí, ale jistě neodvolá cele.
Vedle toho jsou nejdůležitější články o rozličných zákonnících českých
nebo i důležitějších zákonech a jednotlivých vydáních jejich; najdeme
však i kratší stati o některých právních institucích i stati o právních
poměrech, tak zejména v prvé části knihy (Prvotiny práva domácího,
Postup kolonisace, Zřízení župní), pravidlem krátké výtahy ze »Slovanského
práva«. Konečné jsou tu články o věcech, jež jakkoli s právním životem
souvisí, na př. knihy právnické v Čechách (str. 205), Skolárové čeští
v Bononii (319), Písaři sborníků právnických (323), professoři na uni
versitě právnické a j. Literatura právnická z 2. pol. 19. st. přestává
v podstatě na bibliografii.
Kdyby práce v tomto rozměru a plánu pojatá stála na vrcholu
dnešního bádání, mohli bychom z ní míti radost velikou. Články
Jirečkovy jsou však většinou vskutku »nákresy«, v nichž mnohý dů
ležitý rys postrádáme; ostatek jsou ceny velmi nestejné. Hned na po
čátku setkáváme se mezi prameny s Rukopisem Zelenohorským, jenž
v exkursu je zvláště brán v ochranu proti pochybovačům !) — ale na
tuto okolnost bych váhy nekladl: pochopuji, jak nesnadno je loučiti
se stařičkému badateli s článkem víry, jenž srostl s celou jeho prací
životní. Soud sněmovní z r. prý 921 najdeme tu ovšem také, ač čtení
»synodali sententia« je pouhou chybou písařskou místo správného »capi
tali sententia«,*) Bočkových padělků Jjšňpvských je užito jako pravých,
ač jinde je autor zavrhuje (srv. str. 18. 35, 37 a 452). Takových chyb
v jednotlivostech najde jistě více právní historik. Největší vadou práce
Jirečkovy jsou však zcela. nedostatečné odkazy na literaturu předmětu.
Co říci tomu, že autor mluvě (str. 202) o starých českých urbářích a
vyčítaje je (a autor ví tu více, než bylo dosud známo), nezmíní se
slovem o Emlerových »Decem registra«? Nebo tomu, že mluvě o soudu
komorním, vyčítá edice z registru soudu komorního jen do 9. sv. Ar
chivu Českého a pro svazky ostatní spokojí se pouhým «atd.«? Přesné
a hojné odkazy na_literaturu Dy do příručky jeho náležely především, ale
těch právě nejvíce postrádáme; čtenář má dojem, že Jireček všímá si
') Důvody ovšem nedostatečnými: o nějakém sněmu Libušině z celé
země České nemůže býti řeči, o Francích st. IX nemůžeme tvrditi, že znají
Čechy jako celek, Beehaimi k r. 791 připomínaní seděli patrně při Dunaji
v dnešních Dol. Rakousích, o nějaké přesece kolem celé země v 9.-10. st.
nevíme pranic, rozdíl dědického práva českého a německého v době Libušině
je bájkou atd. atd. — *) Srv. Nejstarší kronika česká, str. 28, pozn. 1.
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poněkud literatury do konce asi let osmdesátých; práce pozdější jsou
citovány jen výminkou. Chybí ovšem nejnovější literatura o právu horním,
o Gelnhausenovi, o Všehrdovi, velkou nejistotu v té příčině jeví i literární
odkazy na př. o Mladenovici (Jireček opravuje asi dobře »Mladonovic«)
a Chelčickém. Velkou většinou odkazů k literatuře není vůbec.
Nestejná cena a jaksi náhodný výběr hesel bije rovněž do očí.
Velmi obšírně a poměrně dobře a pěkně podány jsou stati o právních
spisovatelích českých st. 14.—16. (na př. Adalbert Rankův, Viktorin ze
Všehrd), sneseny hojné zprávy o méně známých mistrech, přihlíženo
i k rukopisům jejich (životopis Pavla Kristiána Koldína podán podle
Jos. Jirečka), ale od 17. st. pozorujeme, že materiály autorem sebrané
nevynikají ani hojnostTáni propracováním. Příliš stručně odbyt je Žerotín,
Goldast, Balbín, a i Palacký, zcela opominut důležitý Vilém Slavata.
U M. Jiřího Kezelia Bydžovského (str. 388) nezná autor z literatury
nic, píše o něm: zdá se, že se usadil v Boleslavi Mladé . . .« Takových
případů bude nepochybně více, v stati o Jindřichu z Isernie mimo ne
uvádění literatury pozorujeme na př., že autor mlčí o důležitém ruko
pisu Krakovském, že signaturu rukopisu universitního udává nesprávně.
Literatura právnická 2. pol. 19. st. je také neúplná — chybí na př.
i důležitá kniha Soběstianského, Učenija o nacionálnych osobennostjach
charaktera i juridičeskago byta dřevních Slavjan. Poznamenávám zcela
mimochodem, že chybí i všechny sem náležející články »Čes. Časopisu
Historického*. Naproti tomu zbude autoru ta zásluha, že o řadě za
padlých právních spisů a spisovatelů z 17. —19. st., často důležitých,
podal první něco zpráv.
Třeba litovati, že Jireček, chtěje vydati své staré materiály a po
známky, v nichž jistě je obsaženo mnoho nového a důležitého, nevěnoval
redakci díla více píle a péče: byl by nás obdařil dilem vzácným. Ale
kniha jeho poskytne i tak, jak vypadla, pracovníku v českých dějinách
mnohou službu.
y P.
Jar. Bidlo, Jednota bratrská v prvním vyhnanství. Část II.
(1561—1572). Praha 1903. Nákl. král. České Společnosti Nauk.
Str. XXI. + 199.
Spis přítomný je přímé pokračování stejnojmenného spisu téhož
autora, jenž vyšel jakožto 2. číslo Historické bibliotheky (vyd. J. Goll
a J. Pekař) r. 1900. Spisovatel, jak sám v předmluvě praví, podržuje
v II. části týž ráz a směr jako ve spise prvním. Jest to podrobné líčení
dějin polské větve Jednoty bratrské, Jednoty v Polsku a Prusku, ale
jsou to také do jisté míry dějiny bratrské v Čechách a na Moravě —
pokud toho bylo potřebí k vysvětlení souvislosti a vzájemných vlivů
Kdežto v prvním svém spise líčil autor především vývoj a ustálení styků
Jednoty k přívržencům reformace švýcarské, v II. části pojednává se
hlavně o poměru bratří českých k lutheránům polským — a poněvadž
k vysvětlení těchto styků bylo potřebí zajiti hlouběji, probírá poměr Jed
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noty k lutheránům vůbec. Jest to doba, kdy lutheráni němečtí jsou roz
štěpeni na krajní přívržence učení Lutherova čili »gnesiolutherány* nebo
»flaciány« a na >kryptokalvinisty< nebo »filipisty«, t. j. přívržence pro
středkující theologie Melanchthonovy. »Jest přirozeno« — praví spisovatel
dále v předmluvě — »že, čím více se Jednota sbližuje s přívrženci re
formace švýcarské, tím více se odcizuje reformaci německé. Pokud
převládá v Německu prostředkující, kalvinisující směr theologie Melan
chthonovy, potud trvá Jednota ve shodě s reformací německou, aspoň
na zevnějšek . . . Poměr ten však povážlivě se zhoršuje od té doby, co
v Německu znenáhla nabývá převahy flaciánství, a to tím spíše, že
flaciáni jsou zeměpisně bližšími sousedy Jednoty jak v zemích českých,
tak i v polských. Jednota nátlakem poměrů nucena jest účastniti se
též velikého onoho zápasu mezi filipisty a flaciány, který vyplňuje dobu
asi 30 let po válce Šmalkaldské; dostavuje se ovšem na bojiště po
někud později, neboť do Polska, kde do boje byla vehnána, rozšiřují
se vlny zápasu teprve tehdy, když vlnobití německé znenáhla se již tiší«.
»Za svého zápasu s flaciány polskými a německými (Illyricus) Jed
nota prožívá podobnou asi krisi jako němečtí kryptokalvinisté, s nimiž
má mnoho společného. Výsledek této krise jest kalvinisace Jednoty, ač
ovšem úplné její provedení značné se zdržuje a opozdbje vlivem poli
tických poměrů českých, pro něž (z ohledu na společný zápas o svo
bodu svědomí s jinými protestanty) nutno neustále na oko zachovávat!
jakýsi zdánlivý souhlas s přívrženci Konfesse Augšpurské. Avšak úplné
slití Jednoty s přívrženci reformace švýcarské jest jen otázkou času
a vyplývá z vnitřní nutnosti, založeno jest v hlavních zásadách víry
českobratrské — dochází k němu jednou skutečně, ovšem již v roz
tříštění Jednoty za doby druhého jejího vyhnanství.«
Doba této vnitřní krise, kdy běží o to, aby Jednota zanechajíc
reservy, kterou sobě uložila po válce Šmalkaldské, zaujala určité stano
visko k reformaci německé a švýcarské, jest předmětem shora jmeno
vaného spisu. »Těžiště jeho leží ve vypravování o tom, jak se rozvíjel
poměr Jednoty k polským lutheránům a tím i k reformaci německé
vůbec.« Je v něm proto věnováno velmi mnoho místa otázkám dogma
tickým — při čemž spisovateli bylo možno na mnoze raziti si cestu samo
statně . . . »Krise, kterou Jednota prožívá v Polsku v letech 1561 až
1570, nekončí se pro ni zevně vůbec, neboť něco podobného se opa
kuje pak v letech 70tých v Čechách při jednání o pozdější Českou
konfessi — avšak vnitřní její dogmatický vývoj, t. j. uvědomění, v čem
záleží její rázovitost a vlastní podstata, ten hotov jest již před za
hájením sjednocovacích pokusů v Čechách za Maximiliána II. Zápas
Jednoty s flaciány polskými jest proto klíčem k porozumění chování
jejího v Čechách okolo r. 1575. Zápas onen končí se značným úspěchem,
lze říci i vítězstvím Jednoty nad velkopolskými lutherány (v »Consensu«
Sandoměřském) — těžko tudíž očekávati a žádati od ní, aby se podro
bila lutheránům českým.«
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»Zápas Jednoty s polskými lutherány není jediný, v němž má podíl.
Odpůrci jejími jsou i antitrinitáři, jsou i katolíci ... a konečně naráží
i na pravoslaví. Jednota boji těmito se vzdělává — a vůbec polské vy
hnanství má na ni vliv velmi blahodárný. V Polsku dostává se jí po
pudu, aby se účastnila současných proudů myšlenkových, aby se obírala
tím, co na západě jest běžné, časové. V Čechách je dusno, téměř
mrtvo pod tlakem absolutismu, reformaci nepříznivého, není možno
diskutovat!, veřejně přetřásati otázky reformační jako v Polsku. Tak
Jednota právě v době, kdy nejvíce se utvrzuje ve svých zvláštnostech,
nemůže se státi tělesem uzavřeným, společností jednostrannou. Čilý styk
a zápas s časovými proudy zamezuje ustrnutí v jistých formách a my
šlenkách . . .«
Spisovatel vyčítá ke konci předmluvy řadu rukopisných pramenů,
o které kniha jeho větším dílem se opírá. Jsou to Herrnhutské folianty,
rukopisy bibliothek a archivů Poznaňských, Vratislavských, Lešenských,
Krakovských atd. Nejvíce látky poskytla mu rukopisná sbírka Simlerova v městské bibliothece Curyšské a korrespondence Hosiova opsaná
z archivu Frauenburského pro Krakovskou Akademii věd.
Spis rozdělen jest na 4 hlavy (Jednota bratrská a lutheráni zemí
polských, Dovolení Konfesse bratrské v Polsku r. 1564, Zápasy s od
půrci [1565—1570], Dohodnutí Sandoměřské [1572]), obsahuje dva ex
kursy (o Konfessích bratrských se zřetelem k polskému překladu z roku
1563 a příspěvky k životopisu Jana Lasického, dějepisce Jednoty),
3 přílohy a rejstřík jmen a věcí.
J. Bidlo.

Noěl Valois, La France et le grand schisnie ďOccident, sv. 3.
a 4., v Paříži 1901 a 1902, stran XXIV ^ 632 a 610.
Prvé dva svazky díla Valoisova, které jednaly o letech 1378 až
1394 (viz o nich referát v Č. Č. H. II. 314—318), došly u odborníků
plného a zaslouženého uznání. Valois pramenného materiálu, jejž shledal
s příkladnou soustavností a důkladností, užil svědomitě a kriticky, pří
slušnou literaturu ovládl dokonale a výtěžky svého badání shrnul ve
vypravování, které přes svou detailnost netone v podrobnostech, nýbrž
podává jasný obraz předmětu. Autorova pochopitelná sympathie pro
Francii měla ovšem vliv na jeho pojímání některých událostí, ale nezkalila nikde klidného soudu historikova, založeného na hluboké znalosti
věci. O třetím a čtvrtém svazku lze opakovati tou chválu. Jimi dostává
se nám ukončení díla, o němž Valois, jak z předmluvy k třetímu svazku
se dovídáme, počal pracovati před 16 lety a o němž pracoval celých
13 let skoro bez přestávky. Valois vyslovuje naději, že nebyl jím marné
vynaložen čas věnovaný studiu doby, »v níž chybami jednotlivců a po
blouzením davů tím mocněji vyniká houževnatost víry a nepodvratná
síla principů«.
Třetímu svazku předeslán je vedle předmluvy úvod o pramenech
a literatuře obou posledních dílů. Poznáváme z něho, jak autor mnoho
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čerpal z archivů francouzských, italských í španělských. Z italských byl
to přirozeně v prvé řadě archiv Vatikánský a v něm zase především
registra papežské kanceláře oné doby.
Pokud se týče věcí německých a tím také českých, opírá se Valois
celkem jen o prameny odjinud známé, ale některé nové věci našel
přece pro kr. Václava v národní bibliothece v Paříži (ms. lat. 12542)
a pro Zikmunda v knihovně Vatikánské (cod. Palat. 701). Z literatury
mimo věci již vydané mohl užiti, hlavně pro koncil v Pise, také vý
věsků dávno ohlašovaného a z části vytištěného díla Erlerova, Ge
schichte der abendländischen Kirchenspaltung; pro koncil Kostnický
. měl k disposici materiál Finkem sebraný, ale ještě nevydaný.
Třetí a čtvrtý svazek díla Valoisova věnovány jsou době od smrti
papeže Klementa VII. r. 1394 až do ukončení schismatu po koncilu
Kostnickém. Autor nepodává tu všestranného obrazu o dějinách schis
matu; jde mu jen o to, jaké postavení zaujímala Francie v těchto dě
jinách, jaký byl poměr Francie t. j. francouzské vlády, francouzského
kněžstva a Pařížské university k dvojici papežské, jaký vliv měli tito
činitelé na trvání schismatu a jakým způsobem zúčastnili se snah o jeho
odstranění. V prvních letech schismatu Francie snažila se přivésti na
stranu Klementa VII. státy hlásící se k oboedienci římské. Tato snaha
objevila se celkem marnou. Při smrti Klementově byly hranice obou
oboedienci ustáleny, na podrobení jedné oboedience druhou nebylo možno
pomýšlet). Schisma bylo lze odstranit) pouze vyrovnáním obou oboe
dienci. Pokus o to stal se hned po smrti Klementově: francouzská
vláda chtěla zamezit) volbu nového papeže, aby snáze docílilo se sjedno
cení oboedienci, a když se to nezdařilo, způsobila svým vlivem, že
koncil francouzského kněžstva zvláště k tomu svolaný uznal za nejlepší
prostředek k odstranění schismatu odstoupení obou papežů t. zv. via
cessionis.
Ne bez úspěchu snažila se vláda francouzská získat) tomuto názoru
některé státy. K tomu cíli směřovala také schůzka krále francouzského
a jeho bratra Ludvíka Orleánského s králem Václavem v Remeši
v březnu 1398. O tom, co bylo ujednáno v Remeši, máme jen nejasné
a nespolehlivé zprávy. Podrobně zabýval se touto otázkou Lindner ve
známém spise svém o dějinách Václava IV. (II. 390—394 a 509—512).
Lindner pokládá sice za jisté, že Václav slíbil působiti na oba papeže,
aby odstoupili, ale poznamenává, že záleželo mu při tom více na sblí
žení s Francií než na sjednocení církve. Valois Lindnera v lecčems do
plňuje, ale celkový jeho soud o významu schůze v Remeši liší se
nemnoho od Lindnera. Vytýká s důrazem, že jednání Václavovo s králem
francouzským bylo velmi krátké, kdežto vévoda Orleánský neopouštěl
Václava skoro po celý měsíc. Vévoda Orleánský již před tím asi od
roku vysílal k Václavovi poselství za poselstvím (Valois má o tom nové
zprávy z rukopisu Pařížské národní bibliotheky) a na cestu půjčil mu
30.0C0 franků A tento vévoda Orleánský, který v Remeši vedl vy
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jednávání s Václavem, nebyl pro odstoupení obou papežů, nýbrž ujímal
se Benedikta. Proto ani nelze si mysliti, že by se byl namáhal získat
Václava k rozhodnému působení ve prospěch via cessionis. Skutečně
jediný výsledek jednání o otázce odstranění církevní roztržky bylo sblí
žení. krále Václava s Benediktem. Václav sice vypravil poselstvo k Bene
diktovi, aby jej hledělo pohnouti k odstoupení, ale mluvčím toho po
selstva byl oddaný tehdy přívrženec Benediktův Petr d’Ailly. V řeči,
kterou d’Ailly pronesl ex parte regis Romanorum (řeč ta, dosud jen
podle názvu známá, je zachována v bibliothece v Cambrai), slovo cessio
ani se nevyskytuje; mluví se tu jen všeobecně o snahách po obnoveni
jednoty a shodě mezi Václavem a králem francouzským. Poslové krále
Václava pak sice zavázali Benedikta k přijetí via cessionis, ale s vý
slovným poznamenáním, že nežádají než abdikaci zcela dobrovolnou.
Že by d’Ailly byl býval s podobným poselstvím krále Václava u papeže
Bonifáce, Valois stejně jako Lindner pokládá za smyšlenku.
Ve Francii zatím nabylo převahy smýšlení radikální. Koncil francouz
ského kněžstva v Paříži 1398 usnesl se pod silným nátlakem vlády vy
povědět! Benediktovi poslušnost a zastaviti placení všech dávek do ko
mory apoštolské. Následovalo obléhání papeže Benedikta v Avignone,
přerušované marnými pokusy vlády, aby papež pohnut byl k odstou
pení. Zajímavé a pro celou dobu velmi karakteristické jest při tom po
čínání papežovo: veřejně smlouval se s vyslanci francouzskými a činil
jim ústupky a tajně před notářem protestoval, že všechny sliby a zá
vazky, které svým protivníkům učinil, ale i takové, které snad v bu
doucnosti teprve učiní, jsou neplatné. Neústupnost Benediktova dobyla
úspěchu. Kněžstvo poznávalo, že očekávaná svoboda francouzské církve
je vlastně závislost kněžstva na vládě, která ukládala mu ve prospěch
státu veliké oběti hmotné. Odpor proti Benediktovi slábl a konečně
r. 1403 došlo k úplné restituci oboedience. Odtud nenaléhá se již na
bezvýminečné odstoupení papežů; připouští se, že má je předcházet!
dohodnutí obou stran o jeho způsobu a výminkách. Ale ve vyjedná
váních, která o to mezi oběma papeži byla zahájena, nebylo mnoho
upřímnosti.
Benedikt i v těch letech pokoušel sc ještě o rozšíření hranic své
oboedience. Doufal dokonce, že se mu podaří přivésti na svou stranu
kr. Václava i Zikmunda, a to, jak se zdá, pomocí moravského markra
běte Jošta. Valois podává o tom zcela nové zprávy. Otiskuje (na str. 386
dílu III. v pozn.) část listu, jejž kdosi z okolí Benedikta XIII. počátkem
r. 1405 poslal po doktoru theologie Janu z Moravy nejmenovanému
') Jest to osoba zřejmě rozdílná od Μ. Jana z Moravy, Pražského kollektora papeže Bonifáce, o němž psal Kollmann ve Věstn. uč. spol. 1897.
O Benediktovu stoupenci Janu z Moravy přináší Valois na str. 521 dílu IV.
ještě tuto zprávu, pocházející prý z r. 1400: »Et magister Johannes de Mo
ravia nuper, assistente Benedicto, tempore Clementis, publice predicabat
Parisiis, quod ambo contendentes (t. papežové) debebant mactari.«
č. Č. H. ix.
30

464

Literatura.

princi, blízkému příbuznému (germanus) kr. Václava a Zikmunda. Princ
ten velebí se tu, že jediný ze všech knížat Germanie uznal legitimitu
papeže Benedikta a že neváhal vyložiti ji kr. Václavu a Zikmundovi.
Valois soudí, že princ, jemuž list byl určen, je buď markrabě Jošt nebo
bratr jeho Prokop. O obou je skutečně známo, že v předešlých letech
udržovali jisté styky s dvorem Avignonským. Zvláště Prokop hned
v prvých letech schismatu podporoval zjevně přívržence papeže Avignonského a r. 1399 byl, ovšem z jiných příčin, stižen kletbou papeže
Bonifáce. Styky Joštovy s dvorem Avignonským jsou naproti tomu, pokud
je známe, příliš řídké a neurčité, abychom o něm mohli říci, že se
klonil k oboedienci avignonské. Ano podobá se, že právě v posledních
letech jeho poměr k Bonifácovi byl dobrý; svědčí o tom aspoň některé
(ještě neuveřejněné) bully, vydané tehdy (r. 1403) v jeho prospěch.
Nicméně z listu samého zdá se býti patrné, že oním princem míněn byl
přece Jošt a nikoli Prokop. Podle udání Valoisova naráží se v úvodu,
jehož Valois neotiskuje, na znalost věd a filosofie, kterou prý vyniká
onen kníže. V listě se dále mluví o *clarum eloquium^ quo prae ceteris
principibus polletis*. Tato chvála — jsou to sotva pouhé zdvořilé
frase — hodí se spíše na učeného Jošta než na Prokopa. Podle toho
Jošt tou dobou uznával legitimitu pap. Benedikta a pracoval u obou
králů v jeho prospěch. — Valois uvádí i jiné doklady snah Benedik
tových o získání krále Václava. Koncem února 1405 daroval Benedikt
25 skudů Petru, biskupovi Nazaretskému, vyslanci Václavovu, který
přišel do Paříže v záležitosti jednoty. V srpnu téhož roku vyslán byl
od něho Jindřich Bayler, biskup Aletský (Alet ve Francii) a admini
strátor biskupství Kostnického, jako legát do Německa a království
Českého, Polského a Uherského s úkolem napomínati schismatiky, aby
uznali Benedikta. Bullou z 5. srpna 1405 dána mu plná moc uděliti
kr. Václavovi absoluci, odpřisáhne-li oboedienci římskou. Benediktovy
naděje zakládaly se patrně na tom, že Václav byl roztrpčen proti pa
peži Římskému, který uznal jeho soupeře Ruprechta králem německým.
Zikmund zase těžce nesl, že měl býti zbaven koruny uherské Ladislavem
Dračským, stoupencem papežů Římských. Přes to nedosáhl Benedikt
u obou králů skutečného úspěchu.
Když vyjednávání mezi papeži ani po smrti Bonifácově nedařilo se
pro nedostatek obětavosti na obou stranách, počala se vlivem francouzské
vlády a university ujímati v obojí oboedienci myšlenka vypovědění po
slušnosti papežům. V květnu 1408 Francie odřekla se officiálně svého
papeže a prohlásila se pro neutralitu. Hned potom obojí kardinálové
opustili své papeže a svolávali koncil do. Pisy. Myšlence neutrality a
koncilu naklonila Francie také kr. Václava, kdežto Ruprecht a Zikmund
zachovali věrnost Řehoři XII. Koncil v Pise byl z valné části dílem
francouzské vlády. Vysvítá to jasně i z Valoisova vylíčení, ačkoli Valois,
který pochybuje o pravoplatnosti tohoto koncilu, protože byl svolán
proti vůli papežů, a ukazuje, že nemohl míti ani dobrý výsledek pro
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odpor značné části křesťanstva, protestuje proti tomu, aby odpovědnost
za koncil v Pise svalována byla pouze na Francii. První podnět k němu
byl prý dán přece od kardinálů, jichž většina byli Italové. Nelze prý
také mluviti o praeponderanci francouzské na koncilu; ani počet Fran
couzů nebyl tak veliký, jak se tvrdívá, a v radikálnosti smýšlení a řečí
Angličané, Italové a Němci nijak jim nezadávali. Celé shromáždění bylo
jakoby unášeno jedinou myšlenkou: odstraněním obou papežů obnovit
jednotu církve. Z té myšlenky vyplynuly theorie o povýšenosti koncilu
nad papežem, o sesaditelnosti papeže atd.; ona vedla i k processu proti
papežům Nové zprávy, jež Valois o něm podává, jsou velmi poučné
pro posouzení toho, jakou víru lze přikládat! obviněním v podobných
processech přednášeným (sr., co o tom pověděl Goll v Č. Č. H. VIII.
str. 487). Protože neústupnost papežů, jejich lpění na moci a nedo
statek obětavosti ve prospěch sjednocení církve zdály se býti patrně
příliš slabými důvody, aby mohli papežové býti prohlášeni za kacíře
a sesazeni, bylo připojeno k 37 hlavním článkům obžaloby 10 doda
tečných, které však, jak se zdá, byly podrženy toliko v záloze. V nich
byl na př. Řehoř obviňován ze styku s židovským lékařem, jenž se
oddával nekromantii, a na Benedikta bylo vážně žalováno, že užíval
služeb dvou démonů, které míval zavřené ve váčku.
Z poměru Francie ke koncilu v Pise vyplynulo přirozeně, že Francie
ujímala se papeže zvoleného koncilem i jeho nástupce Jana XXIII. jak
proti Řehoři tak proti Benediktovi. Na tom stanovisku setrvala i potom,
když bylo zřejmé, že koncilem v Pise nebylo docíleno ani jednoty ani
reformy církve. Nový pokus o dosažení obojího cíle nevyšel z Francie,
nýbrž se strany docela jiné. Svolání koncilu Kostnického je zásluhou
krále Zikmunda. Jeho snahy o svolání a obeslání koncilu vyličuje Valois
s některými novými podrobnostmi. Jednáním koncilu samého zabývá se
podrobně jen potud, pokud směřovalo k obnovení jednoty v církvi
a pokud v něm měli účastenství zástupcové francouzští. O processu
Husově a Jeronýmově zmiňuje se jen několika slovy a o reformní činnosti
koncilu mluví jen, pokud se týkala Francie. O obžalobách vznesených
na Jana XXIII. soudí, opíraje se o výpovědi svědecké dosud nevydané,
že mnohé z nich byly bezdůvodné, ale přes to zbývá tolik skutků ne
mravnosti, tyranství, ctižádosti a simonie, že opravňují k soudu nej
přísnějšímu. Mnoho pozornosti věnuje Valois sporům mezi Angličany a
Francouzi na koncilu v době po sesazení Jana XXIII. Když Zikmund
r. 1416 postavil se přímo na stranu Anglie proti Francii, pozbývali
Francouzové důvěry v koncil, který ovládán byl nepřítelem jejich
země. Nežádali na koncilu více, než aby dal církvi pravého papeže.
Názor jejich, že napřed má se provésti volba papeže a pak jednati
o reformu, nabyl vrchu. Zvolen Martin V. Jeho zvolením a smrtí Bene
dikta XIII. schisma bylo definitivně ukončeno. Ve Francii mělo sice
ještě dohru, která skončila se teprve r. 1467, ale dohra ta nemá histo
rické důležitosti.
30*
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V závěrečné kapitole připojuje Valois některé všeobecnější úvahy.
Stoje na stanovisku katolickém, pokládá schisma samo o sobě za zlo,
i zkoumá, kdo je zodpověděn za strašný zmatek, způsobený schismatem
v celé západní Evropě. O žádném z papežů, kteří se vystřídali za
prvých třicet let schismatu v obou oboediencích, nelze říci, že by nebyl
mohl v daném okamžiku učiniti konec roztržce církevní dobrovolným
odstoupením. Byla by to oběť, kterou bychom mohli žádati na papeži
skutečně velikém. Ale z oněch papežů žádný takové velikosti neměl.
I Řehoř XII. vzdal se r. 1415 teprve tehdy, když odstoupením svým
více získal než ztratil. Z pozdějších papežů Jan XXIII. zavinil z valné
části svými osobními vlastnostmi radikální jednání koncilu Kostnického.
Největší vina však spočívá na kardinálech. Oni svým nemužným cho
váním při volbě Urbana VI. a lehkomyslnou volbou druhého papeže
způsobili roztržku. Při tom a také v pozdějších událostech zhoubně pů
sobil poměr některých kardinálů k francouzské vládě; někteří z nich
byli vlastně dvořané krále Francouzského, závislí na něm také finančně
a proto neschopní odporovat! vůli dvora. Nicméně nelze kardinálům
upříti, že aspoň v pozdějších letech upřímně pričiňovali se o obnovení
jednoty v církvi. V Pise odhodlali se až k revolučnímu skutku, sesa
zení papežů, jichž legitimitu uznávali.
Politika v dějinách schismatu hrála smutnou úlohu, při počátku
schismatu snad ne tak velikou, jak se někdy tvrdívá, později však
velmi důležitou. Někteří z panovníků chtěli ze zmatku v církvi kořistiti
ve svůj prospěch (Ladislav Neapolský), jiní netečně přihlíželi k udá
lostem (kr. Václav, Ruprecht. Richard II. Anglický) a jiní konečně po
kládali za svou povinnost starati se o dosažení jednoty (král Francouzský).
Francie zprvu usilovně pričiňovala se o to, aby papež, jejž pokládala
za pravého, došel uznání v celém křesťanstvu. Když se to nedařilo,
snažila se pohnouti oba papeže k odstoupení, neohlížejíc se při tom na
národnost papežů a na nebezpečenství, že by mohl býti uznán papež
italský, a neváhajíc užiti proti svému papeži ani skutků násilných.
Usnesení koncilu v Pise stala se s plným souhlasem Francie. V Kost
nici iniciativa nenáleží Francii, nýbrž Zikmundovi. Ale dílo provedené
v Kostnici nebylo by možné bez předchozího vývoje konciliárních
theorií, k němuž Francie, především universita Pařížská, tolik přispěla.
Valois dotýká se též otázky, kdo z papežů z doby schismatu byli
legitimní. Dogmaticky otázka ta nikdy nebyla rozhodnuta, ale ustálila
se tradice ve prospěch papežů Římských, tradice *que les investigations
de ľhistoire tendent d confirmer*. Valois táže se, zda i jeho kniha,
třeba on sám váhal činiti závěr, nepřináší nových dokladů pro thesi
římskou? Také legitimita papežů z koncilu v Pise vzešlých je pochybná,
ač v officiální chronologii počítají se mezi pravé papeže i Alexandr V.
i Jan XXIII.
Ku konci rozhlíží se Valois po následcích schismatu pro Francii
a pro církev. Francii z něho prospěch nevzešel. V době schismatu vy
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manila se sice dvakráte z poslušnosti kurie, ale jen aby tím tíže po
cítila jho vlády světské. Poplatky, které kněžstvo platívalo komoře
apoštolské, pohltila pokladnice královská. Vláda rozhodovala někdy
i o otázkách náboženských, předpisujíc kněžstvu brzy revoluci proti
kurii, brzy poslušnost k ní. Tato změna přinesla sice světské moci ně
které výhody finanční, ale mravné spíše oslabila její autoritu, vydávajíc
ji kletbám papežským. Daleko více uškodilo schisma autoritě papežství.
Dalo podnět ke vzniku theorie o povýšenosti koncilu nad papežem,
bez níž sice odstranění roztržky bylo nemožné, která však v budouc
nosti měla velmi škodlivé následky pro papežství. Je známo, jaké dů
sledky byly z theorie té odvozeny v Basileji a v pozdější době zvláště
ve Francii. Vypočítávat! je znamenalo by psáti historii gallikanismu.
Prospěšný následek schismatu byl ten, že přesvědčení o potřebě re
formy církve v hlavě a v údech stalo se všeobecné.
Kamil Krofta.

Robert Holtzmann, Kaiser Maximilian II. bis zu seiner Thronbe
steigung 1527 —1564. Berlin 1903. 579 str.
Že se Maximilián klonil ku protestantství, že se však protestantem
nestal a jak se choval ku protestantům za své vlády, to jsou věci dobře
známé. Jestli že vychází nyní rozsáhlá monografie a to jen o Maximiliánovi
do smrti Ferdinanda I., očekáváme v ní nové věci, nové problémy anebo
objasnění problémů již vyslovených. Holtzmannova kniha, která se však
neobmezuje jen na věci náboženské a s náboženstvím souvisící, je zalo
žena na rozsáhlé známosti vydaných pramenů (co z nevydaných pramenů
přibráno, není dôležito) i literatury, a jde také ve všech podrobnostech
dále, než nacházíme v dosavadní literatuře. Než právě to láká k úvahám,
které by vedly konečné přece jen ku přání, aby tento způsob psaní
historie přece již přestal. Když se již někdo najde, kdo tak píše, kde
se má najiti čtenář, jenž to přečte — není-li to ubohý historik z po
volání (na př. professor), který literaturu svého předmětu znáti má a musí,
nebo dilettant, který čte všecko a cokoli? Tato jináče pilná, solidní kniha
je odstrašující příklad z té příčiny, že nedělí věci důležité a nedůležité.
I kdo by měl za to, že v historii hlavním předmětem je jednotlivec,
nemůže jiti v tomto svém individualismu tak daleko, aby vypisoval o té
historické osobnosti, které svou práci věnuje, všecko, cokoli ve svých,
pramenech nachází.
Jak daleko jde autor této knihy, patrno z toho, že najdeme v ní
všecky itineráře Maximiliánovy, i kdy na nich zcela nic nezáleží, a to
je skoro vždycky; i když poněkud záleží, nezáleží na takových podrob
nostech. Pro dějiny starší itineráře mívají, jak známo, daleko větší dů
ležitost z nejednoho důvodu, než i při dílech věnovaných středověku
itineráře se velmi často odkazují do příloh na konci knihy. Zde je na
jdeme v textu; my musíme cestovat s MaXimiliánem od štace k štaci —
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leda že tu a tam se přidá nějaký »kulturní« detail. Ale nás v té chvíli
nezajímá, jak králové v 16. století cestovali — o tom by se pak musilo
povědéti mnohem více. Kniha trpí i jináče vadnou komposicí. Autor po
stupuje od roku k roku a, ježto probírá činnost Maximiliánovu ve všech
směrech, má každý rok svoje repertorium. Maximilián zasahá na příklad
často do věcí uherských a tureckých, my musíme často s ním a za ním
do Uher, někdy do Čech, často do říše. Dejme tomu, že nás to všecko
zajímá (všecko se vypisuje se stejnou svědomitou a pedantickou podrob
ností) : než každý rok je roztříštěn na kusy a kousky, rozličné nitky,
které se táhnou od roku k roku, se neustále přetrhávají a potom zase
navazují. Kniha je komponována po způsobu »Jahrbücher« — k čemu?
I »Jahrbücher« mají jen relativní oprávněnost.
..Všecka píle a práce spisovatelova je marná. Co nás při Maximilianovi
před jeho nastoupením hlavně a skoro výhradně zajímá, je otázka nábo
ženská a církevní — vyjímaje leda otázku sukcesse v říši, má-li totiž
po Ferdinandovi přejiti na Filippa Španělského, než i tato druhá otázka
souvisí s první.
Tím se dostáváme zase k hlavnímu thematu knihy. Kniha se počíná
methodicky správně přehledem starší literatury. Ranke položil sobě
i pozdějším otázku, proč se Maximilián po svém nastoupení nestal prote
stantem a nacházel odpověď v politických i nepolitických událostech po
r. 1564, Reimann v událostech a poměrech ještě před r. 1564; pak se
do popředí dostává otázka druhá, kdy se stal Maximilián podle svého
smýšlení protestantem a pokud se jím stal a pokud upřímně, z pře
svědčení. Při tom se soud historikův o Maximiliánovi měnil v jeho ne
prospěch ; jedni Maximiliána odsuzovali, že proti svému přesvědčení
zůstal katolíkem, druzí mu vytýkali, že byl jen polovičatým protestantem,
ale tím snáze si pak vysvětlovali, že přece od katolické církve neodpadl.
Holtzmann nachází první stopy protestantského smýšlení nebo aspoň
sklonnosti ku protestantismu u Maximiliána značně dříve než jiní, kdo
o těchto věcech psali, totiž již r. 1547, než, co tu za doklad uvádí,
tolik nedokazuje, jakož vůbec naděje, které autor u čtenáře vzbuzuje,
že vnikneme do vnitra Maximiliánova, že prožijeme s ním od počátku
celý jeho vnitřní život, kniha potom přece nesplňuje; zejména pro po
čátky nemáme k tomu dostatečných pramenů. A celkový resultát?
Maximilián byl podle svého smýšlení protestant, zůstal však z politických
ohledů katolíkem t. j. v církvi katolické. Než každý čtenář sotva odloží
knihu s tímto dojmem, jak mu jej autor knihy na konci formuluje.
Maximilián byl přece jen polovičatým protestantem — jen že mu z toho
nemusíme hned dělati výtky a jej odsuzovati.
Ovšem že jsou mezi jeho činy i takové, které se vlastně ani s tím
polovičatým protestantstvím nesrovnávají, jako že syna svého Rudolfa
dal do Španěl na vychování. Ostatek by ten, kdo rozbírá a vykládá
osobnost Maximiliánovu, měl více, než se dosud děje, přihlížet! vedle
jeho duše také k jeho tělu; bylo by se však obávati, aby se při tom
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nedostal do rukou těch, kdo hledí a snaží se vykládati všecko co možná
pathologicky.
G.
Richard Mayr, Lehrbuch der Handelsgeschichte auf Grundlage
der Social- und Wirtschaftsgeschichte. 2. Auflage. Wien 1902.
Kniha Mayrova má mezi četnými učebnicemi obchodních dějin
(něm. Engelmannova a Haushoferova; franc. Consova) vynikající místo,
pro váhu, kterou klade na širší rámec dějin společenských a hospodář
ských, vyvozujíc obchod ze současného stavu výroby a kultury. Sotva
která kniha jiná shrnuje výsledky moderního bádání v oboru tom pro
školské účely tak dobře. První vydání vyšlo již r. 1894 a bylo rychle
rozebráno. Druhé vydání není pouhým otiskem jeho a zaslouží zvláštní
zmínku. Veden jsa patrně praktickou potřebou školy, zkrátil spisovatel
knihu značně; druhé vydání má skoro o sto stránek méně, avšak tím
důležitější otázky nebyly poškozeny. Za to znamená nové zpraco
vání pokrok věcný. Vydavatel čerpal z nových publikací po prvním
vydání vyšlých; tak ze spisů Ehrenbergových o 16. st. a ze známé
knihy Schultovy o středověkém obchodě; také bibliografie byla do
statečně doplněna. Na rozličných místech jest nyní látka s prospěchem
poněkud přeřaděna. Tak nastoupilo souhrnné vylíčení hospodářských a
kulturních poměrů středověkého venkova, města a církve na místo
rozervaných poznámek v jednotlivých kapitolách. Kniha zasluhuje plnou
pozornost a užívání nejen v obchodních, ale i na vysokých školách.
Jos. Susta.

/ r

R. Fr. Kaindl, Die Volkskunde. Ihre Bedeutung, ihre Ziele und
ihre Methode mit besonderer Berücksichtigung ihres Verhältnisses zu
den historischen Wissenschaften. Ein Leitfaden zur Einführung in die
Volksforschung. Mit 59 Abbildungen im Texte. Leipzig und Wien.
Franz Denticke 1903. s. XI a 149. (Die Erdkunde. Eine Darstellung
ihrer Wissensgebiete, ihrer Hilfswissenschaften und der Methode ihres
Unterrichtes. XVII Theil.) Cena K 6’—.
Svými četnými historickými a zejména lidovědnými pracemi
o východorakouských národech a kmenech, zvláště o Huculech známý
a osvědčený spisovatel podává v této knize velice vhodnou příručnou
rukovět lidovědy, určenou, jak sám v předmluvě a v poslední hlavě
knihy své praví (str. 139), především učitelům, doporučuje těmto
pěstování mladé této i dnes tak populární vědy ve školách (hlavně
středních) ovšem v nynějším rámci vyučovacím při předmětech blízkých
(zeměpise, dějepise, jazyce vyučovacím a p.). Spisovatel v tomto spise
vymezuje především vlastní rozsah a obor lidovědy (Volkskunde), poměr
její k jiným blízkým a příbuzným disciplinám vědeckým: ethnologii,
anthropologii, ethnografii, folklore-u a j. Jest to zvláště důležité, aby
tu nastala jakási shoda, neboť jmen těchto užívá se skutečně libovolně,
jak spis, praví (str. 20) »sotva dva badatelé v užívání těchto slov se
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úplně shodují«, ani hranice mezi těmito velice blízkými vědami nejsou
ostře vymezeny, jedna přesahuje do druhé, »což ovšem sotva kdy bude
lze zameziti<. Prof. Kaindl staví v čelo ethnologii, kterou německy by
označil »Völkerwissenschaft« »die Wissenschaft von dem, was dem
Bildungsgänge und in der Geschichte der Völker typisch und gemeinsam
ist«, nesouhlasí proto s těmi, kteří ethnologii překládají »Völkerkunde«,
co znamená vlastně pouze »die Kunde, die Kenntniss von allen Völkern«,
tedy příliš málo. Ethnologie jest vrcholem všeho lidského vědění, má
řešiti nejobsáhlejší i nejtěžší úkoly (str. 8). — Podstatným podkladem
ethnologie jest anthropologie, která má úkol líčiti fysické zvláštnosti
člověka, podávati přehled plemen lidských, jich přirozenou povahu, roz
šíření a styky. Pro tuto anthropologii navrhuje K. německý výraz
Völkerkunde (výraz »Rassenkunde« jest příliš úzký, jelikož anthropologie učí více než pouze rozdílům rasy). »Völkerkunde« pozoruje všecka
plemena (národy, kmeny) v jich vzájemném poměru i svazku příbuzen
ském, dělí je v rasy i kmeny, určí spojující a dělící je příznaky, jich
rozšířenost, vliv země (t. j. poměrů zeměpisných, klimatických) na oby
vatelstvo a j. Spisovatel tedy vkládá sem také obor »anthropogeografie«.
Zmiňuje se sice o této disciplině (srov. str. 9.), ale do svého rozvahu
těchto věd jí nepojímá. — Další pomocnou vědou ethnologie jest »Volks
kunde« čili »folklóre« : tato může se obmezovat! na jeden pouze národ,
líčiti obyčeje a zvyky, mravní i náboženské názory i představy, kroj,
způsob života, dům a jeho nářadí, podání, poesii — všecko slovem, co
charakterisuje vnitřní podstatu, psýché, duši jednoho národa, ale může též
na širších základech líčiti vnitřní život několika národů a j.
Méně přesně vymezuje spis, obor »ethnografie« čili jak příznačně
překládá termín tento do němčiny »Völkerbeschreibung«, tedy jako
bychom my asi řekli »lidopis«; tato věda podává »ze všeho něco«,
»přihlíží na psýché i physis, aniž by vyčerpala látku« (str. 23). K těmto
theoretickým výkladům připojen stručný přehled vývoje těchto věd
jakožto i přehled příslušné literatury, hlavně lidovědné, seznam časopisů
a j., ač nikoliv úplný: charakteristika ruských časopisů ethnograf.
(str. 38) není správná, český Národopisný Sborník úplné pominut, ač
koliv se spis, mohl o něm poučiti z výročních zpráv prof. Brücknera
v Zs. der Vereins für Volkskunde.
V další kapitole (III.) své knihy určuje spis, »význam lidovědy
pro vývoj našich poměrů společenských a pro vědu (str. 41 sl.), spe
ciálně pro historické vědy (str. 55 sl.). Obšírně pojednává o methodě
studií íidovědných a dává cenné, na vlastní bohaté zkušenosti se zaklá
dající pokyny pro sbírání materiálu lidovědného (str. 72 sl.), vyličuje
ku př. důležitost dotazníků a jak by tyto co nejvhodněji se daly
uspořádat! (str. 85 sl.), podává zajímavé poznámky pro vhodnost fono
grafu pro zapisování písní a j. (str. 91 sl.), vytýká důležitost museí
i velkých museí podle vzoru stokholmského Skansenu, plaiduje pro zří
zení rakouského Freilustmusea ve Vídeňském Prateru, píše o národo
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pisné vsi na výstavě Budapeštské, ale o naší Pražské neví (str. 96 sl.),
sám podává podrobný dotazník (str 98 sl.), zvláště pro studium reální
ethnografie, materiální kultury, a i tu připojuje různé své nákresy a výkresy
huculského domu i nářadí. Při každém jednotlivém odvětví lidovědném
připomínají se nejdůležitější (ovšem německé) spisy. Neméně důkladně
pojednáno o publikování a zpracování látek lidovědných (str. 116 slj.
Vysloveny myšlenky ne vždy zcela správné, tak ku př. žádá spis., aby
se publikovaly pouze nejlepší tradice (pověsti, pohádky), vyhledávali
pouze typičtí vypravovatelé a od těch aby se zapisovaly zvláštnosti
toho lidu a kraje. My naopak myslíme, že neméně důležité pro charakte
ristiku lidu jest též méně dokonalé vypravování, zvláště kde jako u nás
na západě lidové umění vypravovatelské všeobecně pokleslo: nechť srov
nají se ku př. V. Tillem vydané pohádky valašské s maloruskými sbírkami
Hnatjukovými z Karpat. Nestačí také pouze uváděti jméno dotyčného
vypravovatele, a vůbec osoby, od které se materiály zapisují. Prázdné
jméno jest pouhý zvuk, který nic neznamená, leč pouze poněkud legi
timuje zapsaný materiál. Pro kritické studium materiálu nemá takové
neznámé prázdné jméno žádného významu. Spis, měl proto akcentovali
ještě, že jest potřeba dodávati dále životopisná data o lidových vypravovatelích, pěvcích a j., jak to také novější vydavatelé folkloristického
materiálu činí. Tu také prof. Kaindl probírá různé methody při studiu
lidových tradic, hlavně Grimmovu a Max Můllerovu, jakož i methodu
školy ethnografické (Bastian, Tylor, Lang) i zaujímá tu stanovisko
prostředkující. Dotýká se též method jiných, ale neprohrál bohužel
podrobněji methodu Beufeyevskou (Cosquina a j ), methodu migrační.
To můžeme si ovšem vysvětliti tím, že se spis, sám takovými látkovědnými studiemi blíže neobíral. Velmi správně vytýká spis, důležitost
studia nových výtvorů duše lidové vedle studia starého materiálu,
i uvádí zajímavé příklady nově tvořících se pověstí, slavností lidových
a p. (str. 135 sl.).
Velmi sympathicky promlouvá spis, v závěrečné kapitole své knihy
(str. 139 sl.) o důležitosti pěstování lidovědy ve škole, o vysokém ethickém jejím významu, a nemůžeme než vřele doporučiti tyto řádky také
našemu středoškolskému učitelstvu. Krásně p^aví Kaindl: »jako když
kapka jedu zapadla do krve živého organismu, všecky jeho součástky
záhy otráví a rozruší, tak otráví lid každý útok na ideální jeho statky.
Kdo útočí na náboženství, národnost, jazyk jiného, namířil již dýku
proti sobě samému; kdo vydá posměchu národnost se všemi jejími
stránkami ideálními, s její příchylností k starobylému, s její věrností a
láskou ke zvykům předků, sází do ní ony záhubne mocnosti, které
hrozí jednou zničiti všecko«. Připojuje pak spis, seznam hlavních úhrn
ných spisů lidovědných a národopisných o národech rakouských i o kme
nech německých. Vůbec seznamuje Kaindl čtenáře v své knize s celou
rozsáhlou literaturou lidovědnou, promlouvá důkladně o názorech růz
ných vynikajících myslitelů a učenců, a tím způsobem uvádí začátečníka
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do vědy této a připravuje ho k samostatným krokům na jejím poli.
Proto budiž kniha tato také u nás vřele doporučen».
jpa.
K. Krumbacher, Das Problem der neugriechischen Schriftsprache.
Festrede, gehalten in der öffentlichen Sitzung der k. b. Akademie der
Wissenschaften zu München am 15. November 1902 (München 1902).
V loni kmitla se i našimi novinami zpráva o krvavých demonstra
cích, které vznikly v Athénách proto, že vydán byl novořecký překlad
Nového Zákona. Ze čtenářů našich novin leckdo asi podivil se tomu,
jak pouhé vydání překladu písma mohlo pobouřiti athénský lid a svésti
jej až k prolévání krve; a přece příčina těch rozbrojů se stanoviska
řeckého není ani nevysvětlitelná ani malicherná. Rozbroje ty byly jen
bouřlivou episodou v urputném zápasu Novořeků o jazyk spisovný, v zá
pase, jenž je značně zaměstnává již asi dvacet let.
Osvětlení příčin tohoto zápasu, výkladu, pokud protivná sobě sta
noviska jsou oprávněna, a návrhům, jak spor rozřešiti, věnován jest
spis, o němž referujeme.
Rozdíl mezi řečí spisovnou a obecnou vyskýtá se všude, ale u žád
ného národa není tak značný, jako u Řeků. Kdežto u většiny národů
řečí spisovnou jest vlastně řeč obecná s odchylkami celkem nepatrnými
v hláskosloví, tvarosloví, skladbě, ve stránce lexikální a zvláště ve slohu,
u Novořeků jest řečí spisovnou jazyk starořecký s pranepatrnými od
chylkami, učiněnými na prospěch živé mluvy. Odchylky ty jsou tak malé,
že ten, kdo umí starořecky, snadno se s nimi seznámí za půl dne, ba
že může leckdy novořeckým knihám rozuměti ani se s nimi neobeznámiv.
Má-li kdo na mysli, jak značně liší se na př. čeština nynější doby od
nejstarší nám známé češtiny 13. a 14. století, nebo nynější jazyky
románské od latiny doby Ciceronovy, snadno si představí, jak asi se
liší nynější živá mluva Řeků od mluvy starořecké, jíž se mluvilo před
2ooo lety, a která dosud jest řeckým jazykem spisovným. Oboje mluvy
liší se tak, že by starý a nový Řek se nedorozuměli, zrovna jako by
se nedorozuměl nějaký starý Latin s nynějším Francouzem a snad
i Italem.
Krumbacher vykládá nejprve (str. 7 n.), jak značně tato řeč spi
sovná odchylná jest hláskoslovné, tvaroslovně, lexikálně i ve skladbě od
mluvy, kterou v obyčejném životě mluví vzděláni i nevzdělaní, třeba
činila jisté, ač nepatrné koncesse živé mluvě a byla nucena zaváděti
nová slova, kterých stará řečtina neměla. A v takovéto mrtvé, jen uměle
oživované řeči píše se skoro celá nynější literatura až na skrovné vý
jimky (národní písně, bajky, některé básně umělé a některé části humo
ristických časopisů), jí užívají úřady, školy, vojsko, církev, jí píší se
i denní časopisy atd.
Poutavý je další výklad Krumbacherův, třeba obsahoval mnoho
věcí, odborníkům známých, jak se stalo, že mrtvý jazyk starořecký
přese všechny hluboké a přirozené změny, kterým po 2000 let pod
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léhal, udržel se jako jazyk spisovný až do našich dnů (str. 16 n.J.
Krumbacher vykládá, jakým způsobem na základě dialektu attického
vyvinul se po 4. stol. př. Kr. starořecký obecný jazyk spisovný (tak
zv. xoivt)\ kterýž se udržel (hlavně působením školským) i v době
římské, byzantské, ba i za vlády turecké až do dneska, přes to, že
staly se (v 12., 16.—17. stol.) několikráte pokusy o sblížení spisovné
řeči s živou řečí lidu. Pokusy ty však pokaždé byly zmařeny.
I v 19. stol, zvítězila při vytváření nové řeči spisovné tendence archaistická. Živá řeč lidu vyvíjela se vedle této řeči spisovné, udržované
uměle, arci dále svým způsobem (str. 22 n.). Po vymizení starořeckých
nářečí Qen v nynějším zakonském nářečí jsou ještě stopy starého nářečí
lakonského) vyvinula se vedle spisovné řeči nová řel obecná, od řeči
spisovné dosti odchylná, která poznána byla v novější době hlavně ná
lezy papyrů z doby alexandrijské a římské (je to řečtina, kterou psán
jest také Nový Zákon). Ta se zase rozštěpila v nová nářečí až dosud
existující, jež nejsou tedy pokračováním vymřelých nářečí starořeckých.
Tato nová řeč obecná změnila se přirozeným postupem, bez cizích vlivů,
hláskoslovné, tvaroslovně i syntakticky (ha hláskoslovné změny měl ne
malé působení důrazový přízvuk, který v té době zatlačil starý přízvuk
hudební); jen v pokladu slovním, jenž pojal do sebe mnoho slov latin
ských a italských, něco slovanských, rumunských a albánských, a hojně
slov tureckých, pozorovali jest silný vliv cizí, ovšem snadno vysvětlitelný.
Tento obecný jazyk hlásil se ovšem vedle starého jazyka spisov
ného záhy také k literárnímu životu. Již v době byzantské vznikají (od
11. stol.) díla básnická, psaná touto mluvou; stopy obecné řeči pozo
rovat! i ve mnohých dílech byzantských, psaných řečí spisovnou
(str. 32 n.). V 15. stol, i později užívá se jí ku psaní prosaických děl
na Kypru, v 16. a 17. století k básnění na Krétě. Panství turecké
učinilo však brzy konec těmto literárním počátkům a také vzniku nové
řeči spisovné, jež by zakládala se na živé mluvě. Při řeckém znovu
zrození v 19. stol, nepokračovalo se v těchto snahách; zvítězil opět jako
řeč spisovná jazyk starořecký. Mocně tu působila vedle tradice také
vzpomínka na staré Helleny, stkvělou jejich minulost a na literaturu,
kterou potomstvu zanechali. Ohledy historické zvítězily tedy nad prak
tickou potřebou.
Ovšem byli tenkráte i mužové, kteří toto ultrakonservativní stano
visko zamítali a chtěli jazyk spisovný obecné mluvě aspoň přiblížili,
ale s míněním svým nepronikli.
Reakce dostavila se mnohem později a z jiné strany. Na iónských
ostrovech, které nepodlehly Turkům, vyvinula se po nepatrných počát
cích v 16. stol, na konci století 18. a na začátku stol. 19. nová literatura
básnická a novellistická, psaná jazykem obecným, k níž přidružilo se
záhy i theoretické odůvodňování oprávněnosti živé mluvy jako jazyka
spisovného (str. 53 n.). Snahy tyto došly u jisté části spisovatelstva
řeckého uznání a podpory (působil tu zvláště Jan Psicharí). Mezi
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těmito novotáři a zastanci starořeckého spisovného jazyka, neboli tak
zv. »čisté* řečtiny, vznikl ostrý spor, vlekoucí se nyní dvacet let. Spor
ten vedl až ke krveprolití, když r. 1902 vyšel na podnět řecké krá
lovny novořecký překlad Nového Zákona, pořízený od slč. Somakisovy
(ostatně není to překlad samojediný), který nejen zastanci starořeckého
jazyka pokládali takřka za znesvěcení sv. písma, nýbrž který byl i autoritou
církevní zakázán jakožto nepřípustný, způsobující pohoršeni a zkrucováni
božských nauk, uložených v evangeliích (srv. otisk encykliky sv. synodu
a memoranda theologické fakulty athénské v tomto spise Krumbacherově
na str. 161 n.). Sahati na starořecký jazyk, posvěcený tisíciletou
tradicí, zdálo se rozhodujícím kruhům takovým proviněním, jako by kdo
otřásal samými základy národního řeckého bytí i řecké církve. A přece
šlo jen o to, aby evangelium stalo se každému, i nevzdělanému Řekovi
přístupno!
Z tohoto vylíčení Krumbacherova vychází na jevo, že oprávněné
snahy reformní strany, chtící zavésti na místě nesrozumitelného jazyka
starého srozumitelnou mluvu živou za jazyk sp sovný, nemají vyhlídky,
že by byly v brzce splněny. Krumbacher, výtečný znalec jazyka a lite
ratury byzantské a novořecké, spisem svým chce tyto snahy posíliti.
Spis jeho řízen jest patrné hlavně k Řekům a vedle toho také k těm
klassickým filologům, kteří podobně, jako valná většina nynějších Novořeků, spatřují v staré řečtině Sofokleové a Thukydidově nepřekona
telný ideál a z neznalosti přirozeného vývoje každého jazyka pokládají
každoukoli přirozeně vzniklou změnu tohoto jazyka za jeho porušování
a kažení. Námitky těchto konservativců, vesměs plané, Krumbacher vy
vrací (str. 63 n.). Přesvědčivě ukazuje, že i novořečtina může se dalším
vzděláváním státi toho schopna, aby mohla vyjadřovat! všecky, i nej
abstraktnější myšlenky (ukazuje v té příčině na ruštinu, češtinu, srbštinu
a bulharštinu), a to mnohem lépe než mrtvá stará řečtina, která každému
přirozenému vyjadřování myšlenek činí veliké obtíže. Přesvědčivě vy
kládá, jak nesmyslné jest neobmezené očišťování řečtiny ode všech
slov cizích (na str. 71 dostává se pokárání i podobným ukvapeným
snahám, bujejícím nyní v Německu), jakož i že dialektické zvláštnosti
živé mluvy nebrání tomu, aby z ní nemohl vzniknouti jazyk spisovný.
Oceňuje výhody a zvláště nevýhody nynějšího spisovného jazyka, jemuž
rozumí jen ten Řek, který prošel školou střední nebo v soukromí se
mu naučil atd. Důvody jeho proti této starořecké řeči spisovné jsou
pro každého, kdo jen poněkud s přirozeným vývojem řečí se obeznámil,
naprosto přesvědčující. Že jich ani někteří jazykozpytci řečtí (na př.
Chatzidakis) nechtí uznati (o většině intelligence ani nemluvíc), třeba
zajisté vyložiti hlavně tradicí a vlivem školy.
Velmi zajímavý je výklad Krumbacherův, jak zhoubné následky
má nynější řecká dvojjazyčnost, užívání totiž starořečtiny vedle mluvy
živé. Škola, jež užívá pouze starořeckého jazyka spisovného, velkou
část času musí věnovati učení tomuto jazyku, jehož znalosti dítě z do
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mova si nepřináší, a zanedbává tím úkoly jiné; v soudnictví i ve vojsku
povstávají užíváním jeho nemilé obtíže (před lety prý i válečná loď
jakás dostala se do svrchovaného nebezpečenství, poněvadž mužstvo
v rozčilení starořeckému veleni neporozumělo; str. 109 n.), a literatura
a také vzdělání lidu při něm hyne. Není knih, které by mluvily srozu
mitelným jazykem k srdci obyčejného Řeka, a proto se v Řecku málo
čte; i noviny, psané dosavadním jazykem spisovným, čtou se prý hlavně
jen ve větších městech. Že to ke zvýšení vzdělání obecného lidu nepři
spívá, jest samozřejmo.
Zajímavě vykládá Krumbacher, jak tento mrtvý spisovný jazyk,
v němž nikdo myšlenky své volně a nenuceně vyjádřit! neumí, vede
k prázdné frasovitosti a ničí tak i charakter národa.
Reformním snahám, které mají již přívržence po celém Řecku,
třeba by se potkávaly ještě s tuhým odporem, Krumbacher arci právem
je přízniv; naznačuje také, jakým směrem by se měla reforma bráti.
Základem nového spisovného jazyka musí býti podle jeho mínění živá
mluva lidu, která ovšem přijme leccos již ustáleného a v život vešlého
z nynějšího jazyka spisovného, zvláště po stránce lexikální. Reforma
jest dosud možná; působením církve a státu, poučováním čtenářstva
a spolupůsobením literátů mohla by věc v několika desetiletích býti
provedena. Ovšem i Krumbacher, znaje dobře situaci, soudí, že věda,
církev a stát asi dlouho ještě budou se držeti dosavadního jazyka spi
sovného, třeba poněkud k živé mluvě nakloněného. Obává se také
(str. 155), že jeho spis způsobí u Řeků bouři a nevoli, a že mnozí ho
budou vyhlašovat! za nejhoršího nepřítele Řecka nebo za blázna!
To snad vskutku se stane (a z části se již stalo). Nicméně kniha
Krumbacherova vykoná, ne-li hned, aspoň po čase plně svůj úkol
u Řeků, jimž hlavně je psána. Zasluhuje však plné pozornosti také
u odborníků, bližších i vzdálenějších, kterým otázky, o nichž pojednává,
nejsou docela neznámy. Krumbacher snesl z bohatých svých vědomost
í v díle svém a zvláště v poznámkách, k němu přidaných mnoho látky,
ne každému přístupné, tak že i odborník najde v jeho díle hojně po
učení. Spis sám psán jest konečně způsobem tak jasným a spolu pou
tavým, že i neodborník, jehož by otázka tato zajímala, snadno a bez
namáhání může se o nynějším jejím stavu poučiti.
Cech, čtoucí toto dílo, shledá na hojných místech poznámky a
vývody, při kterých maně vzpomíná na naše poměry a také na mnohé
naše literární zápasy, třeba povahy a podstaty zcela různorodé; modly
káceti jest, jak se zdá, všude nebezpečno.
Josef Král.
*

*
*
Časopis Matice Moravské, roč. XXVII. (1903.)— Karásek Josey Polská
dedikace Paprockého Vilémovi z Rosenberka (byl to úvod k Paprockého
pamfletu »Pami^č nierzadu< z r. 1588. Podává se jeho obsah a karakteristika. Vedle toho Karásek se šíří o politických událostech doby Paprockého
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s ohledem na tehdejší vzájemnost česko-polskou, a na konci se zmiňuje,
jaký význam se přičítá Paprockému v liter, historii české a polské). — Cvrček
Josef. Ze starých pamětí města Bzence. — Smyčka Jan. Antifonář Cholinský.
— Peřinka Franty Některé zaniklé osady na Znojemsku, část II. — Slavik
F. A.. Hnutí v lidu poddaném na Hukvaldsku r. 1695 (na základě současných
akt z místodržitelského archivu Brněnského). — Souček Si., O výtvarnictví
Frant. a Josefa Heřmana Agapita Gallašů. Bibliografický příspěvek. — Černý
Fráni.. Hus a Wiklif (nedlouhý tento článek slibuje svým hlavním i druhým
titulem »některé výklady o vzájemném poměru jejich učení« více, než
opravdu přináší; nehledě k výkladu octění obrazu, žádný ucelený a souvislý
výklad určitých navzájem shodných nebo od sebe různých kusů učení obou
theologů se tu nepodává, nýbrž uvádí se toliko několik málo míst z českých
spisů Husových (z Výkladu víry a z Výkladu desatera) slovně shodných
s Wiklifovými výroky o církvi, lásce, víře a o dvojím meči církve z traktátu
De ecclesia a s výroky o ctění obrazů z traktátu De imaginibus. Ale kon
statováním shody Husovy s Wiklifem v uvedených myšlenkách obsažených
v českých spisech Husových nezmenšuje se ani se nezvětšuje výsledek
Loserthovy práce, nýbrž jen se nepatrně potvrzuje a sesiluje. Poukazování
»jen tak mimochodem« na shody mezi Husem a Matějem z Janova jevící se
podle autora v definici Antikrista, v názoru na ctění obrazů a j. jest při
autorově nedostatečné znalosti spisův Janovových též kusé a positivně bez
výsledné). — Lepař Zdenek. Národnostní poměry na Moravě a ve Slezku
dle definitivních výsledků sčítání lidu ze dne 31. prosince 1900. — Snopek
Frant,. Nová akta kardinála Ditrichštejna (je to fascikul latinských kon
ceptů obsahující mimo jiné velikou řadu investitur na fary dieceze Olo
moucké z doby 1602—1635. Na základě těchto akt Snopek vykládá předkem
o tom, jakým způsobem kard. Ditrichštejn se snažil, aby přivedl své pod
dané k víře katolické a aby odpomohl nedostatku kněží, dále vytýká jeho
náklonnost k cizím služebníkům svým, jmenuje světské praesentatory-patrony
na venkově do r. 1618 s připojením far jejich a na konec otiskuje regesta
investitur, jakož i všech akt latinských a nových akt českých i německých,
týkajících se far a farářů, jako vzácný příspěvek k církevní topografii mo
ravské 17. stol.). — Prásek Vincenc. Řemeslnické cechy v Kroměříži. — Nopp
Leopold. Poddanské poměry na Strážničku před 300 roky (podle urbáře m.
Strážnice z r. 1609). — Z referátů vytýkáme obšírný a kritický referát Lad.
Hofmana o Francevových Očerki po istorii češskago vozrožděnija a referát
Jos, Bartochy o Literatuře české XIX. století. Fr, Rypáček podává přehled
programmů středních škol moravských za rok 1901. Týž sestavil podle látky
obsahové i odborové Repertorium XXV. ročníků ČMM. 1869 — 1882 a 1891
až 1901.

Sborník věd právních a státních. Ročník III. 1903. Sešit 2—3. Ze
článků vyjímáme: Mil. Stieber. Terminus monere (k výkladu desk puhonných). — Z oddělení »Literatura« upozorňujeme zvláště na referáty z oboru
sociologie a všeobecné právovědy, práva římského (Heyrovský, Dějiny a sy-
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stem soukromého práva římského; je to 3. rozmnožené vydání Institucí),
právních dějin (Kadlec, Vcrböczyovo Tripartitum; srv. ČČH. IX., 116; Jul.
Lippert, Bürgerlicher Landbesitz srv. ČČH. VIII., 78; H. B. Meyer, Hof-und
Zentralverwaltung der Wettiner 1248—1370), ústavního a správního práva
(Offermann, Das Verhältniss Ungarns zu »Oesterreich« 1902), politického
hospodářství, práva církevního (Stutz, Kirchenrechtiiche Abhandlungen 1.
Bonin, Die praktische Bedeutung des ius reformandi; 2. Gottlob, Die Servitientaxe im 13. Jahrb.; 3. Schaefer, Pfarrkirche und Stift im deutschen Mittel
alter). — Rubrika a Hlídka časopisů za rok 1902 při dějinách právních není
uspořádána podle časopisů, nýbrž podle látky.
Časopis Společnosti Přátel Starožitností Českých, roč. X., ^1902), číslo
3. a 4. — Z obsahu zaznamenáváme: Cerny A. B., Karlův kamenný most
v Praze roku 1716, s tab. a obrazy. — Haškovec Prokop Stížnost Jeronýma
z Malova o nevydávání strýce. — Simák 7. P.» Erbovní a šlechtické rodiny
turnovské z XVI. —XVIII. stol, (z archivu Turnovského i z archivů Praž
ských). — Teige Josef Akta k dějinám národnostního boje v Praze (jest to
1. prohlášení rady městské Menšího města Pražského o přednosti jazyka
českého v kostelích obecních r. 1613; 2. místodržitelská nařízení o užívání
jazyka českého pří úřadech v 18. stol, a 3. velice zajímavá petice k městské
radě Pražské z r. 1849 v příčině českého kázání v kostele sv. Jiljí, podepsaná Havlíčkem, H. Jirečkem, Kodýmem, Bělským, Strobachem, Strakatým,
Pichlern, Tylem, A. Fingerhutovou a j.).
Český Lid v XII ročníku přinesl značný počet drobnějších příspěvků
týkajících se zvyků, pověr, kroje, lidové literatury atd. Z ostatních příspěvků
vyjímáme: Fr. Baye^ Valašské názvosloví ze salašnictví a hospodářství. —
Gebauerová Marien Dopisy Boženy Němcové Janu K. Rojkovi a Z dopisů B.
Němcové V. Č. Bendlovi. — Č- Zibrt vydal dopisy V. Krolmusa Hankovi.
— Týž vydal Krolmusův rukopisný slovník obyčejů, pověstí, pověr atd., po
dotýkaje sám v úvodě, že výklady Krolmusovy jsou bezcenné. Zajímavý je
zápis o »Adamitech«, s kterými se Krolmus jako kaplan r. 1818 a 1819 se
známil, ovšem pokud je spolehlivý: co jim Krolmus do úst klade, to jistě
tak od nich neslyšel; při zápisku o P. Candidovi, Ungarovi, Dobrovském,
Pelclovi udává jako hlavní pramen vypravování Horčičky a j. — Jako v star
ších ročnících referuje redaktor i v tomto o nové literatuře kulturně-historické
(v nejširším slova smyslu) a ethnografické z r. 1902—1903. — FercL Pátek
sestavil podle abecedního pořádku jmen spisovatelských českou literaturu
lidovědnou za r. 1902.

Kwartalnik Historyczny. Ročník XVII. (1903) v seš. 2. přináší recensi
A. Brücknera o Zíbrtově Bibliografii sv. 2., veskrz pochvalnou; dále referuje
Al. Winiarz o K. Kadlce rozpravě o Verboczyově Tripartitum (ČČH. IX.,
116.), — O pojednání Voigtově »Der Missionsversuch Adalberts« vyslovuje
se Stan. Ketrzyňski podobně skepticky jako referát v ČČH. VIII., 212.
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Roczniki Towarzystwa Przyjacioi Nauk Poznanskiego v sv. 29. uve
řejnil Alfons J Parczewski pojednání Poczatki chrystjanismu w Polsce i misya
Irlandzka, ve kterém se pokouší o důkaz, že v Polsku dříve ještě, než Měšek
přijal křest, působili missionáři irští, přicházející ne sice přímo z Irska,
nýbrž ze Řezná, Fuldy a klášterů diecese Luttyšské, kde byli mnichové pů
vodu irského. Důkaz se sice nezdařil, pokud se týče působení Irčanů v Polsku
již v té době, nicméně článek je přece zajímavý pro nás, také tím, že se ne
jednou dotýká věcí českých. Upozorňuje na př., že kostely sv. Jiří byly
v Řezně, v Praze a Hnězdně. Onoho biskupa Vracena, který podle Kosmy
. byl na Moravě »ante tempora Severi«, pokládá za Irčana (Vraken zz Brakan).

Archiv für Slavische Philologie 1903 přináší v IV. sešitě začátek po
jednání V. Lamanského »Vita Cyrilli«, jehož ostatek přinese budoucí ročník.
Tamtéž otištěn krátký článek AI. Kočubinského o stycích J. P. Šafaříka
s Miklosičem.
Slovanský Přehled, ročn. V. 4. —10. (1902). L. Niederle. Kolik bylo Slo*
vanů koncem r. 1900 (t. 137—138 mil.). — J. Polívka. Ťiché literární jubilaeum
(Přehled lOleté činnosti »Srpské kniževné zadrugy«). — SĹ Řadič. Srbská
propaganda v Chorvatsku a chorvatská v Bosně i Hercegovině (Historiosofické úvahy ve směru smíření a vyrovnání národních a náboženských protiv
mezi Srby a Chorváty). — Vr. Černý. Černá Hora na prahu 20. stol. (Přehled
nejdůležitějších událostí v životě národním za rok 1902 — na př. vydání stát
ního základního zákona >o knížecí vládě a státní radě< a >o úřednictvu«.) —
F. Schrecker. Petr Vasiljevič Verigin a duchoborci. — Přehled literatur slo
vanských za rok 1902: Polská (P. Chmielowski). Slovinská (/< Vidic). Slo
venská (.4. Stefánek}. — L. Niederle. K sporu o ruskoslovenské rozhraní
v Uhrách (Výtah z podrobného úvodu k »Národopisné mapě uherských Slo
váků na základě sčítání lidu z r. 1900«. Praha 1903. Přehled usnadňuje při
ložená mapka národopisná). — K. Chodounský. Slovinci (Stav Slovinců v ohledu
národním — počet, sídla, oekonomické poměry) — P-a. Alfred Jensen o »pan
slavismu« (Obsah článku Jensenova uveřejněného v Bělehradské revue »Kolo«.
Jensen vytýká Slovanům přílišnou tendencí k separatismu. Ač panslavism zdá
se mu nemožným, přimlouvá se přece za těsnější spojení mezi jednotlivými
větvemi příbuznějšími — na př. mezi Čechy a Slováky). — V. Prach. Ruská
práce v Sibiři (Kolonisace, projekty železnic). — V. Prach. Makedonie a po
vstání makedonské (Podrobný přehled a přetřásání nedávných a současných
událostí — ovšem hlavně na základě zpráv časopiseckých).
Mittheilungen des Vereins für Geschichte der Deutschen in Böhmen.
Roč. 41., seš. 3—4. — Články: C. Jahnel. Der dreissigjährige Krieg in Aussig
und Umgebung (do r. 1639); při této velmi podrobné práci užito hojně pra
menů archiválních. — R. Schmidtmayer. Zwei Dokumente über die Gruft der
Herren von Rosenberg in der Hohenfurter Stiftskirche. — Fritz Graebner.
Böhmische Politik vom Tode Ottokars II. bis zum Aussterben der Přemysliden. I. Die Vormundschaft Otto des Langen (výtah z Graebnerovy disser-
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táce vydané v Berlíně s nadpisem Böhm. Politik atd. 1. Rudolf von Habs
burg gegen Otto von Brandenburg; přidán exkurs: Die Prager Aufzeichnungen
von Ottokars II Tode bis zur J. 1283); II. Zawisch. Práce v tomto ročníku
nedokončena. — K. Sieg/, Das Achtbuch II. der Egerer Schöffengerichtes
v. Jahre 1391 — 1668 (tato druhá kniha dosud za ztracenou považovaná na
lezena byla v administrativní bibliothece ministerstva vnitra a přenesena do
archivu Chebského. Siegl popisuje rukopis této soudní knihy obsahující
stručné zápisy achtové na krádež, loupež a mord spolu s údaji místa a času
i bližších okolností, za kterých čin byl vykonán, a potom podává věrný otisk
všech těchto zápisů, jež doplňuje hojnými poznámkami o osobách v textu
uváděných. O první knize otištěné v 39. sv. Mitth. srv. ČČH. VIL, 494). —
R. X. Hein, Adalbert Stifter. Sein Leben und seine Werke (dokončení). —
Eine Höritzer Urkunde (z r. 1399). — G. C. Laube, Alte Wege über das
Erzgebirge in der Gegend von Teplitz (s mapkou). — Z referátů v »Liter.
Beilage« třeba zmíniti se především o Lippertově recensi Schreuerových Unter
suchungen zur Verfassungsgeschichte der böhmischen Sagenzeit (srov. ČČH.
VIII., 333). Lippert v některých punktech s Schreuerem souhlasí (ku podivu
zrovna v nemožném identifikování Sama s Přemyslem), nechce však souhlasit!
se zamítáním zádruhy a odmítá více nebo méně určitě i jiné Schreuerovy
výklady. Hlavní kus recense je obrana proti Schreuerově odmítavému výroku
o Lippertovi, že své dějiny založil na hypothesách odvozených z jakési vše
obecné vědy sociální: Lippert ukazuje (a oba badatelé mají tu pravdu), že
hypothesa hraje u Schreuera samého roli přílišnou, že jeho soudy jsou za
loženy také na analogiích, vzatých odjinud a že konečně Kosmovo vypravo
vání o českých dějinách báječných nemůže naprosto býti pramenem pro stu
dium vnitřních poměrů českých v 7.-9. století. Této námitce, nejzávažnější
(srv ČČH., Vlil., 333), se Schreuer v své podrážděné replice (str. 54-56)
vyhýbá, své analogie a hypothesy a vůbec celou pochybenou methodu své
práce háje asi tak, že jeho analogie připínají se k positivním údajům Kosmovým, kdežto Lippert pracuje jen analogiemi. Lippert v duplice spokojuje se
obranou svého stanoviska o staročeském rodovém zřízení a zádruze, vlastně
odkazem na svou práci ve Wolfově »Zeitschrift für Socialwissenschaft«, (srv.
ČČH., VIII., 370). — Z ostatních referátů ještě zaznamenáváme: J. Schindler,
Das soziale Wirken der katholischen Kirche in der Prager Erzdiözese,
A. Morath, Schloss Schwarzenberg in Franken, Fr. Tezner, Die Slaven in
Deutschland (referent Emil Berneker praví, že to je snůška materiálu, při
nášející věci nové i staré, důležité i nedůležité, správné i nesprávné; vadí
též nedostatečná znalost slovanských jazyků; třetina knihy je věnována
Litvanům, což mělo býti na titulu knihy pověděno). A. Hübl, Catalogus
codicum manu seriptorum, qui in bibliotheca monasterii B. M. V. ad Scotos
Vindobonae servantur (referent Horčička vypsal z katalogu všecka bohemica.
Srv. ČČH. VI., 82). A, Tscherney, Schmaden an der Elbe, A. tyrany, Ge
schichte der Chemie und der auf chemischer Grundlage beruhenden Betriebe
in Böhmen bis zur Mitte des 19. Jahrh., A. Kiemann, Die ersten 40 Jahre
des Vereines »Deutsches Kasino« zu Prag; — Geschichte der Kämpfe
Č. Č. H.
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Österreichs. Herausg. von der Direktion des k. u. k. Kriegsarchivs. Österrei
chischer Erbfolgekrieg XI. (Tento svazek vydaný 1902 končí se zvolením
Františka za císaře). Die Kriege Friedrichs des Gr. Der Siebenjährige
Krieg. Abt. II. Band IV. H. Knapp, Matthias Hoe v. Hoenegg und sein
Eingreifen in die Politik und Publizistik des 30j. Krieges. Jar. Goll, Čechy
a Prusy ve středověku (ref. Horčička).
Zeitschrift des deutschen Vereins für die Geschichte Mährens und
Schlesiens. Roč. VII. (1903.) — Nejdůležitější příspěvek v tomto ročníku je
pojednání B. Bretholze »Johannes von Gelnhausen«, jehož první část vyšla
také zvláště. V. referát později. — Dále přináší týž ročník následující pojed
nání: Wollner, Geschichte des Convictes zu Olmütz 1566 1782 (dokončení).
Simbück, Der Iglauer Sprachinsel und ihre Besiedelung. — Trampler, Die
Herren von Holstein. — Fischel. Zur älteren Baugeschichte des Landhauses
auf dem Dominikanerplatze in Brünn. — Söffe. Der Brünner Theaterdirektor
H. Schmidt. — Welzl, Brünn im XVI. Jahrh. (příspěvek k topografii Brna
částečně s jmény majitelů domů; český živel vzrostl tím, že šlechta na
bývala domů v městě). — Z »Miscell« vyjímáme: Loserth, Fr. v. Krones (ne
krolog). — Scheuner, Wittenberg und Znaym (otištěn připiš university Witenberské z r. 1614, kterým si tato od Znojemských vyžádala příspěvek na pod
porování chudých studentů). — Bretholz, Die fürstlich Dietrichsteinsche Bi
bliothek in Nikolsburg und ihr neuer Katalog (nový katalog archiváře R.
Pindtera »Katalog der fürstl. Dietrichst. Fideikommissbibliothek im Schlosse
Nikolsbung« počal vycházeti »als MS. gedruckt«, 1. seš. 201 str., je však na
prodej v knihkupectví Nasově v Mikulově; zdá se, že přináší mnohem více,
než v katalozích bývá obsaženo — snad zbytečně). — V rubrice »Litera
rische Anzeigen« najdeme velmi příznivý referát Bretholzův o 2. sv. Zíbrtovy
Bibliografie. Místa v referátu: »Wenn man vor einer solchen Riesenarbeit
steht, so hat es keinen Wert, kleinliche Mängel oder selbst auch prinzipielle
Meinungsverschiedenheit, besonders wenn diese von berufenen Seiten schon
geäussert worden sind, von neuem vorzubringen. Um so weniger, als man aus
den einleitenden Worten — míněna tím předmluva k 2. svazku — ersieht,
dass er die Einwände die anlässlich des Erscheinens des ersten Bandes ge
äussert wurden, geprüft und envogen hat« — vztahují se patrně k referátům
v ČČH., není z nich však patrno, zdali a pokud Bretholz ony námitky po
kládá za oprávněné čili nic. Diskusse o těchto věcech by zásluhám velké
práce Zíbrtovy nebyla na újmu a dílu by mohla prospět.

Mittheilungen des Nordböhmischen ExcursionsClubs. Ročník 25 (1902)
přináší značné množství příspěvků namnoze drobných. Důležitější neb pro
nás zajímavější jsou: H. Ankert, Urtheile der Leitmeritzer Bäckerzunft (ze
zápisné knihy cechu pekařského r. 1636—1644; kniha byla vedena ovšem
po česku). — A. Paudler, Das bosnische Haus (o knize; R. Meringer, Die
Stellung des bosnischen Hauses und Etymologien zum Hausrath, vyšlé ve
Vídni 1901). — Wilhelmine Cartellieri, Erinnerungen an Wenzel H. Veit
dokončení). — A. Paudler, Das Lutherthum inLeipa um 1550. — Dr. Knothe
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Zu Presbyterologie der Stadt Rumburg (pramenem jsou tu hlavně libri confirma
tionum od r. 1361 začínajíc až do 17. století). — R. von Weinzierl, Archäolo
gisches aus dem Clubgebiete. — C. Jahnel, Zur Baugeschichte der Aussiger
Stadtkirche. — C. Jahnek Zur Familienkunde derer von Salhausen (příspěvek
zvláště k dějinám Ústí n. L. v 16. a 17. století). — J. Ankert, Aus Lěitmeritz
(mimo jiné o pobytu poselstva ruského v Litoměřicích r. 1600). — E. Brehm,
Vergehen-Entstehen (jedná o zaniklých osadách, o zakládání nových osad
v sev. Čechách se zřetelem k jich prvotní národnosti; o nových osadách též
pro poslední století). — Emil Meder, Die Herren von Kranach auf NiederEbersdorf bei Bensen. — A. Paudler, Slauko und Borscho (vykládá obě
jména oblíbená u pánů z Riesenburka jako německá (!); první jméno uvádí se
ve spojení se Slaucowerde, Schlackenwerd, druhé se vykládá jako Burso,
Pursch). — H. Ankert, Die Gräber und Grüfte in der Leitmeritzer Stadt
kirche. — Ig. Hackel, Das Bauerntreffen bei Liebich. Ein Beitrag zum Bauern
kriege 1680. — Adolf Kirschner, Geschichte der Schiffahrt auf der Elbe
zwischen Leitmeritz und der Landesgrenze (přehledně až do r. 1899). —
A, Paudler, Zur Ortsnamenkunde (spisovateli vždy hlavně běží o to, jsou-li
to jména česká či německá nebo která z nich jsou prvotní a která odvozena).
Národohospodářský Obzor, roč. III. (1903.) — Zd. V. Tobolka v článku
»Počátky dělnického hnutí v Čechách«, jenž vyšel ve zvláštním otisku, líčí
vývoj hnutí dělnického v Čechách od samých počátků až do konce r. 1849;
nejcennější jest, co se týká poměrů dělníků kartonářských a továrníků v Praze
v 1. 1844—1849; jmenovitě, co vypravuje o jednání mezi dělníky, továrníky,
národním výborem, zemským guberniem a pozdě i, po potlačení svatodušního
povstání i s říšskou vládou, je skoro veskrze nové a zajímavé i pro poznání
ekonomických názorů súčastněných stran. Příspěvkem ke charakteristice
vlády Metternichovy jsou stránky, na nichž spisovatel líčí, za jakých okol
ností teprve odhodlala se vláda, podrobiti dělnické podpůrné pokladny svému
dozoru (po r. 1844).
Naše doba. roč. X. (1903). — Z článků uvádíme: Glücklich Jul., K hi
storii našeho politického programmu. Otázka politického rozdělení Rakouska
na říšském sněmu ve Vídni a v Kroměříži 1848—1849 (hlavně na základě
Springerových Protokollů, v popředí stála otázka, zda rozdělení má býti pro
vedeno na základě historického vývoje či na základě národním). — Dolenský
L., Bedřich Smetana v letech 1840—1847. — Brinický J., Zapálili křesťané
Řím za císaře Nerona? (srv. ČČH. IX., 365). — Masaryk T. G., Rozhledy
církevním životem v roce 1902. — Žmavc Iv., Rakousko-německé snahy
o celní jednotu. Snahy po celní jednotě před r. 1866. Ministr v. Bruck. Snahy
po celní jednotě po r. 1866. — Karásek Jos., K otázce o literatuře Mace
donské, Starosrbské a Albánské. - Peroutka Em., Archaeologie v dnešních
Athénách (přehledný referát o školách archaeologických v Athénách, o vě
deckých exkursích po Peloponnesu a ostrovech aegejského moře a o výko
pech athénských škol). — Tobolka Zd. V., Příspěvky k bližšímu poznání K.
Havlíčka (na základě Havlíčkovy pozůstalostí 1. vypravuje se o jeho první
31*
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lásce; 2. ukazuje se, že Gablerovy Vzpomínky na Havlíčka psané z pamčti
r. 1896 mají silnou tendenci ukázat Havlíčka jako zastánce určitých názorů
a obhájit jednání Gablerovo za doby pobytu jeho v Srbsku vůči Havlíčkovi;
3. uvádí se Havlíčkův návrh Společnosti k zřizování vesnických knihoven a
4. podle archiválií z archivu ministerstva vnitra vypravuje se, jaké obtíže
měl Havlíček jako redaktor před r. 1848 s vládou). — Masaryk T. G.t Lev
XIII. — Karásek Jos., Zápisky dra Subotiče, účastníka slovanského sjezdu
(Subotič byl sekretářem srbsko-chorvatské sekce na slovanském sjezdu
v Praze r. 1848 a jeho autobiografie v »Matici srpské« vydaná obsahuje ně
které zajímavé poznámky o osobách sjezdu a o vnějším průběhu jeho, pokud
na něm Srbové brali účast). — Z referátů: V. J, Dušek o Karějevově Istoričeskoje Obozrěnie XI.—XII. a Zd. V, Tobolka o Maxe Lenze Geschichte
Bismarcks. — Přílohou vyšly A. Filona Dějiny anglické literatury od počátku
až na naši dobu v překladu V. Tille.
Česká Mysl, ročník III., (1902). — Z obsahu vyjímáme: Masaryk, Ke
klassifikaci věd (oprava a doplněk k výkladu klassifikace véd obsaženém
v Konkrétné logice: do filosofie nenáleží jen logika a metafysika, nýbrž
i ethika, jádro filosofie; na poslední místo klassifikačního vzorce náleží vě
decká theologie). — Klineberger, Právní cit a citové právo psychologický
příspěvek k filosofii práva). — Z rozhledu vytýkáme sociologické, v nichž B.
Foustka upozorňuje na Jellinkovu a Masarykovu klassifikaci věd s ohledem
ra sociologii. — Rubrika »Korrespondence slovanská« obsahuje referát O
Kádnerův o charvátské literatuře filosofické a referát 7* Mikšův o ruské filo
sofii z let 1855—1865 a o A. N. Giljarovu. — V rubrice Literatura referuje
se mimo jiné o Monroeovi spisu Comenius and the Beginning of Educational
Reform, o Steinerové Welt· u. Lebensanschauungen im 19 Jhr. a o Nettauově
biografii Mich. Bakunina.
Hlídka, roč. XIX. (1902). — Bervid A., Dějiny sčítání lidu se zvláštním
zřetelem na mocnářství Rakouské (první moderní sčítání lidu v Rakousku
rázu čistě politického bylo provedeno roku 1754 na základě císař, patentů
z r. 1753 a 1754; další sčítání [z r. 1761, 1771, 1777, 1784, 1804 a 1850/51]
jsou neúplná, poněvadž mají cílem pouze zjištění počtu branců; teprve na
základě zákona z r. 1857 a. zvláště zákona z r. 1869, který zavedl princip
bydlecí a jednotkový, provedena byla spolehlivější sčítání lidu ve všech zemích
Rakouska roku 1858, 1869, 1880 [tu se vyskytuje poprvé národnost], 1890
a 1900). — Týž, Cikáni na Moravě. Výsledky nejnovějšího sčítání cikánů na
Moravu příslušných. — Vrzal A., V. A. Žukovský a N. J. Gogol. — Oliva V,
Symbolické knihy protestantské. — Pavlík V, Amadeus Felix V., poslední
vzdoropapež (1440-1449). — Mikulka M., Stručné dějiny celibátu kněžského
až po Řehoře VIL — Mathon J,t Kroměřížský zámek (vedle popisu upozor
nění na obrazárnu s obrazy doby barokové). — Malec A., Kterého roku
Krištof z Teufenbachu povolal Hrvaty na Moravu? (R. 1583 a ne r. 1584
nebo 1585.) — Z rubriky »Písemnictví a umění« vyjímáme: Kakš J., Z netištěné korrespondence P. Dom. Fr. Rýnského (list Jungmannovi a Han-
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kovi). — Snopek F, K opravám diplomatáře moravského (pokrač., opravy
a doplňky k XII. a části XIII. dílu CDM.). - Žák A., Doplňky diplomatáře
moravského (drobné doplňky, celkem 15, k Mayerovu diplomatáři kláštera
Jerušského a tím i k III.—VI dílu CDM., z let 1249 — 1351).
Zhánél Z,
Hymny středověku (přehledný referát o Drevesových Analecta hymnica medii
aevi, jichž od r. 1886 do 1900 vyšly 34 svazky; první svazek této monumen
tální sbírky (vypočtena jest na 50 sv.), potřebné netoliko liturgistům, ale
i všem historikům středověké literatury a hagiografie, věnován jest českým
hymnům z 13., 14. a 15 stol.; přídavkem k II. dílu jest 41 písní vyšehrad
ských z rkpu 15. st. Dr. Kubíček v poznámce k referátu Zhánělovu upozor
ňuje na podobnou hymnologickou sbírku Moneovu (z r. 1853—55), Danielovu
(z r. 1855 — 56) a Morellovu (z r. 1868). — Snopek F, Nové dílo o sv. Cyrillu
a Methoději (bude registrováno zvlášť ve Zprávách).
Věstník českých professorů, ročník X., (1902 — 1903.) -- Karásek Jos.,
Václav Slepička, posud neznámý český spisovatel a Práva školská (exulant
17. stol, z Litoměřic — odtud Ornys Litoměřický). — Spiess B. T, Povídky
české zdob našeho vzkříšení * České Amazonky od Prokopa Šedivého 1792).
— Šťastný Jaroši.. List Vojtěcha Nejedlého Puchmajerovi (zajímavá zmínka
o Dobrovském). — Šafránek Jan, Památce Karla A. Vinařického. — Šťastný
Jaroši., Ze života Josefa Františka Smetany (do r. 1848). — Kamper Jaro
slav, Portréty dramatiku z let šedesátých (J. J. Kolára, Em. Bozděcha a
Frant. V. Jeřábka).

Paedagogické Rozhledy, roč. XVI., (1902—1903). — Drtina Fr.. Obecné
školství francouzské (rozvoj školství obecného od franc. revoluce a nynější
jeho organisace). — Novák J. K, Nové příspěvky k bibliografii Komenského,
(16 stručných referátů o nových vydáních a překladech spisů Komenského,
o literatuře o Komenském z let 1900—1902). — Referáty o Kvačalově Kor
respondenci Komenského, II. (Novák) a V. A. Franceva Očerki po istorii
češskago vozrožděnija (P. Papáček).
Zlatá Praha. Ročník 20. (1903).—Z článku: AI. Jirásek, Dva obhájci
Husovi v 18. století (Roykovy Dějiny koncil. Kostnického vzbudily polemiku,
která byla vedena pamflety satirickými, podobně jako také Stachův překlad;
článek se týká této polemiky). — O článku K Novotného v slavnostním čísle
věnovaném památce Husově, jenž od té doby vydán též o sobě, v. Č. Č. H.
IX. 354. — Fr. Khol,\ Stavební památky českého venkova a jich uchování
a ničení (jedná jen o Pardubicích; s illustracemi) — Arne Novák, Vývoj
středověké kultury ženiny v Evropě. — Z podobizen: J Arbes, Rich. Belcredi,
Tomáš Bílek, Pavel Durdík, Ed. Jelínek, AI. Jirásek, 1. P. Kotljarevský, B.
M. Kulda, Gaston Paris, Fr. L. Rieger, Aug. Sedláček (k 60. narozeninám),
Schulz Ferd., Studnička Fr. J , Vrchlický Jar., Winter Z., Zíbrt Č.

Zvon, ročník III. — V čís. 9. Josef Salaba, v článku nadepsaném >Jiří
z Poděbrad a Oldřich z Rožmberka r. 1450< snaží se objasnit otázku, proč
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tehdy pan Oldřich vystoupil z veřejného života. — V čís 38, 39, 44, 45 na
jdeme vyňatky z Tomkových Pamětí a to z mladých let. Srv. ČČH. IX 357.

Museum, časopis bohoslovců českomoravských, roč. XXXVII., (1903). —
Z obsahu zaznamenáváme: Večeřa K., Dějiny přijetí římského práva v ze
mích koruny české (především podle Otta). — Mlynář Ant., Proč se nesta
Karel Havlíček Borovský knězem. — Sloupský Lad.) O studiu historie české
v naší době (hlavně na základě novější literatury, na př. příspěvku Pekařova
v jubilejním Památníku Akademie, vykládá se o Palackého práci historické
o »historické škole Goliově« a o filosofii dějin).

ZPRÁVY.
Profi Brückner uveřejnil v »Beilage zur Allgem. Zeitung« (22. a 23. čer
vence t. r.) pod titulem * Mystifikationen. L Die Wahrheit über die ,Slavenaposte? und ihr Wirken* a v Przegladu Polskim (sv. 149) pod titulem *Cyryl
i Metody* dva obsahem si blízké essaye kritické, jejichž hlavním cílem je
vyložiti, že slovanská liturgie by znamenala uzavření Slovanstva kultuře Evropy
západní, t. j. kultuře vůbec, krátce zakrnění duševní. Svatopluk jednal jako
prozíravý státník, vyhnal-li slovanské kněží konečně ze své země. S tím spo
jena je kritika hlavních legend cyrillomethodějských, vykládající dílo bratří
soluňských z pohnutek více nebo méně prakticky-politických nebo praktickyosobních. Článek v »Beilage« na rozdíl od klidnějšího a věcnějšího výkladu
v »Przegladu« mluví o slovanské liturgii takřka posměšně; čtenář neubrání
se dojmu, že autora k tomuto příkrému projevu svedla také osobní nechuť
Poláka k některým ruským směrům politickým a vědeckým. Věcně nemohu
hlavní soudy Brücknerovy míti za správné — autor tuším zapomíná, že kul
tura byzantská 9. st. stála mnohem výše než kultura frankolatinská, zapomíná, že
není nikterak jisto, že příčiny pozdějšího úpadku jejího tkvěly v ní samé a ne
snad v situaci vnější, jež byla nepříznivá bezpříkladně, zapomíná, že slovan
ský jazyk literární všem Slovanům společný mohl vésti k výsledkům pro
politický i kulturní vývoj Slovanstva nedohledným. Kdyby hranice území
jeho sáhaly až po Labe a Sálu, horní Mohan a Řeznou (a dejme tomu třeba
k dnešní hranici jazykové), nemohlo by jistě ani vlivů západu na vývoj Slo
vanstva se nedostávat!. Vlivů románsko-germánských na kulturu Slovanů zá
padních nepodceňuji; do 13. st. nebyly však asi příznivější než by byl domácí
vývoj na základech slovansko-byzantských; co od 13,-14. st. vzrůstalo po
krokového a národového u nás, dálo se z části v odboji proti západu, ač
ovšem byl to západ sám, jenž dodal zbraně k boji tomu. Dnes však jsou otázky
jako: byli by Slované prospěli kulturně více, přičleněni jsouce duševně
k Římu či k Byzanci? — beznadějné, neboť nemůžeme dnes naprosto změřiti poněkud spolehlivě možnost politického a kulturního vývoje východo
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evropského, kdyby Slovanstvo bylo bývalo vychováváno v jedné církvi a
jednom jazyku církevně-líterárním a hranice kultury západní končily se na
Labi, Sále a Enži. Nad to Brückner na význam velkého daru Cyrillova,
písma a spisovného jazyka slovanského, neklade tuším důraz dostatečný;
poukazuji na př. na zděšený výkřik Bachmannův o škole (latinské a) slo
vanské v Budči (MIÖG., 20, 50): Slavischer Elementarunterricht im begin
nenden 10. Jahrhundert! A toto slovanské učení jsme měli, známe z legendy
»Crescente fide« i zajímavé jméno učitele »Ucen< (srv. výše str. 402) — kde
měli tou dobou cos podobného Němci? Konečně i s Brücknerovou kritikou
legend cyrillomethodějských nelze souhlasiti; mimo mnoho důvodů jiných
již proto ne, že Brückner má za prokázané, že skladateli tří hlavních legend
byli Cyrill a Method sami. A to je soud, ač autoritami za pravděpodobný
vyhlášený, přece málo pravděpodobný. Leccos ovšem z realistického nazírání
Brücknerova lze přijmouti, jakož vůbec v bohatém myšlénkami výkladu jeho
je dosti pozoruhodného. Ale celkem je stanovisko jeho zrovna tak extrémní,
jako stanovisko některých našich horlivců, kteří na př. i Husa a husitství
chtějí vyložiti z vlivů cyrillomethodějských. Prof. Brückner náleží mezi ba
datele neobyčejného talentu a neobyčejné erudice. S radostným zadostiučiněním
dovolal jsem se a dovolávám ’) autority jeho, když v otázce stáří Kristiánovy
legendy, za rozpačitého mlčení nebo polemických výkladů našich autorit
domácích napsal, že mám plnou pravdu. Smím autority jeho se dovolávat!
a opponovati jí zároveň? Myslím, že ano —autorita Brücknerova je jistě ne
sporná; uzná ji rád i ten, kdo v jednotlivých otázkách s názory jeho sou
hlasiti nemůže.
J. P.

Vedle svého velkého 3svazkového díla (Lehrbuch der Dogmenge
schichte) vydal Adolf Harnack ještě dílo menší téhož obsahu, ale objemu
menšího, které právě vyšlo v českém překladě Fr. Žilky (Knihovna Samo
statnosti sv. XIV.) pod titulem »Dějinydogmatu«. V předmluvě překladatel
podotýká, že důraz kladený na součinnost řeckého ducha ve vývoji křesťan
ského dogmatu je zvláštností Harnackovou, ve které spočívá síla a původ
nost, ale též jednostrannost jeho díla.

V knihovně Rozhledů (XXXI) vyšel nedávno překlad spisu W, E H.
Lecky-ho\ »History of the Rise and Influence ofthe Spirit of Rationalism in
Europe« (Dějiny racionalismu v Evropě). Lecky je jakož i u nás známý Draper
stoupenec Bucklův; v tomto díle methodou Bucklovou s podivuhodnou
šířkou vědění kreslí vliv racionalismu (termín ten zde znamená methodu
myšlení) na různé formy intellektuálního a mravního vývoje. Vývoj ten se
mu jeví jako pokrok, ježto ubylo smyslu pro zázračnost a pronásledování.
Pokrok tento dále vede prý k tomu, že se dogmatická theologie podřizuje
výrokům rozumu a svědomí Slovo dogmatický třeba zde podtrhnout!, neboť
‘) V novém čísle »Kwart. Histor.- praví o tom Brückner znovu: >Kto
bezstronny, ani na chwilg nic može w^tpič o slusznošci wywodów Pekarza.«
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Lecky není docela prostý starých theologických a deistických hledisk.
»racionální« ethiku stotožňuje s »křesťanskou ethikou« a jako podstatně kře
sťanské názory líčí »lásku ku pravdě a rozšířeni svobody«. Jak patrno, je tu
značná míra nehistorického pojímání starého křesťanství. Tyto oba ideály
dle Leckyho zatemnily prý theologické soustavy, které ležely na nich »jako
můry« (I. 283). Spisovatel zde se dopouští té chyby, že neprávem odděluje
křesťanskou ethiku od křesťanských dogmatických systémů. Také mu úplně
uniklo, že i hluboké náboženské přesvědčení vedlo k ideji tolerance; tak
bylo u Bratří českých. Na druhé straně kniha jeho proti Draperovým Kon
fliktům přináší křesťanství a zvláště katolictví více pochopení (na př. pěkné
místo o vlivu kultu Mariánského I., str. 224). Ač tedy, jak naznačeno, kniha
by potřebovala místy větší vědecké přesnosti, přece její význam i v dnešní
době je ještě značný.
Gl.

O Janu Drändorfoviy který jako žák Μ. Fridricha a Petra z Drážďan
kolem 1414 žil v Praze, po r. 1416 nebo 1417 kázal přes 3 leta v Jindř. Hradci
a v Praze a seznámil se s učením Táborů, které potom propagoval v Míšni,
Saších, Fojtlandu, Švábsku, Štrassburku, Basileji a Špýru, začež r. 1425
v Heidelberku byl upálen, podává pěkný článek sestavený na základě vý
slechu jeho O, Meltzer v Monatshefte der Comenius-Gesellschaft, XII. (1903),
str. 128 140.

Helfert uveřejňoval v Osvětě 1890—1897 část svých memoirů z let 1848
až 1849 a to r. 1890 »Z dnů říjnových roku 1848«, r. 1891 »Vznik minister
stva Schwarzenberg-Stadionova«, r. 1894 »Ústavodárný říšský sněm v Kromě
říži«, r. 1895 »Velká reforma studií«, r. 1896 »Vánoce r. 1848«, r. 1897 »Kata
strofa«. VIII. a IV. ročníku časopisu »Kultur« počal Helfert uveřejňovat! tytéž
články německy (patrně v jazyku originálů) v poněkud změněném pořádku
a s některými malými doplňky, hlavně biografickými. Na jednom místě v čl.
Ministerium Schwarzenberg Stadion má Osvěta (1891, str. 1067) více než
Kultur (roč. I1L, 1901, str. 210) o následující odstavec: »Na to (po nastou
pení Františka Josefa I.) měla býti krátká ministerská porada; knížeti Windiscbgraetzovi šlo o práva německých stavovských pánů, o právo svobodných
druhdy rodů říšských, na něž se podle jeho mínění v budoucí ústavě ne
mělo zapomenouti, zvláště, aby byly prosty vojenské povinnosti« atd.
Z novinek české literatury historické tohoto roku prozatím registrujeme
tyto práce: Jar. Bidlo, Jednota bratrská v prvním vyhnanství. Část druhá,
1561—1572 (srov. výše referát). — Jan B. Hanák, Formulář biskupa Tobiáie
z Bechyně (1279 -1296). Kniha vyšla jako 22. svazek Historického archivu,
vydávaného Českou Akademií a obsahuje edici dosud neznámého formuláře
s obšírným úvodem. — Zdeněk Nejedlým Dějiny města. Litomyšle a okolí.
Díl prvý až do r. 1421 (V Litomyšli, nákladem města a okresu, stran 372,
velké 8°). Kniha tvoří prvý svazek velkého podniku, jenž pod titulem »Litomyšlsko« a redakcí známého badatele v dějinách poddanských na Litomyšlsku,
Ant Tomíčka, má v osmi dílech býti ukončen. Tři svazky obsáhnou Dějiny
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Litomyšle od Nejedlého, dva svazky Dějiny selského lidu na LitomyŠlsku
od A. Tomíčka. — J. K Šimák^ Příběhy města Turnova nad Jizerou. Díl 1.
od založení města do r. 1620 (V Turnově nákladem musea městského za
přispění obce, okresu a spořitelny městské; stran 350). — MUDr. B. Drozy
Dějiny kláštera a města Žďdru na Moravě. (Nákl. vlastním, str. 211.) — Boh.
Rieger, Ústavní dějiny Rakouska (Praha, 1903; stran 72; zvi. otisk z Ottova
Slovníku Naučného).
Úmrtí papeže Lva XIJL připomenulo nám zvláště důrazně, zač mu pro
všecku budoucnost vděčna bude věda historická. Připomínati to budou vždy
četné publikace založené na pramenech Vatikánských. Již r. 1887 na základě
usnesení sněmu z roku předcházejícího počala v Římě práce badatelů če
ských. Zprvu se na vydávání tiskem prozkoumaných pramenů nepomýšlelo;
měly se jen opisy a excerpta ukládati v archivu zemském. Než již v prvním
ročníku ČČH. (str. 241) čte se ohlášení chystané publikace tištěné. Počátek
její se však zdržel déle, než se očekávalo. Za to dokončeny nedávno hned
dva svazky této publikace, které dán titul Monumenta Vaticana. Je to první
svazek přinášející celé kusy neb excerpta z register papeže Klimenta VI.,
který k tisku upravil Lad. Klicman, a první polovice svazku pátého, věnova
ného papeži Urbanu VI. a Bonifáciovi IX. vydaná Kam. Kroftou. — H. Kolman připravuje k vydání velmi zajímavé prameny z archivu Propagandy.
Redakci tohoto časopisu bylo letos posláno programmů středních škol,
přinášejících práce historické, nebo separátů těchto prací z Čech pět, z Mo
ravy tolikéž. — V programmů Novobydžovském dokončena letos práce po
čatá již předloni (ČČH. VIL, 502) »Paměti o věcech duchovních v král,
věnném městě N. Bydžově«; dokončení obsahuje hlavně přehled činnosti
děkanů Novobydžovských po r. 1831 až do nynějška. Celá práce přehlednutá
a doplněná, vyšla také nákladem městské rady a musejního spolku v Nov.
Bydžově. — O věcech náboženských východních Čech jedná též článek Frt.
Macháta v programmů Náchodském »Náboženské poměry na Náchodsku v 1.
1620—1660«. Založen je vedle tištěné literatury na pramenech bohatého archivu
Náchodského, a vtom spočívá hlavně jeho cena; než spisovatel jeho nespo
kojil se mechanickým snesením zpráv; co nám podává, je obraz postupu tak
zv. protireformace na Náchodsku v prvních třech desítiletích po bitvě Bělo
horské. Je to obraz hrozných útrap tělesných a duševních, které lidu neka
tolickému na Náchodsku protireformace přinášela. Rozhodný obrat ve pro
spěch církve katolické nastal teprve, když po pádu Valdštejnově Náchod
z držení Trčkův přešel na Octavia Piccolominiho, avšak i tu teprv po skon,
čení války 301eté za osobního účastenství nového majitele panství a za po
moci jezuitů. Z poznámky na počátku práce Machátovy patrno, že jsou nyní
v archivu Náchodském zásluhou knížete a nového archiváře p. O. Elstera, ná
stupce zemřelého Weyhe-Eimcke, poměry spořádané a vědecké práci příznivé.
Článek Machátův patří k těm, o kterých bylo vysloveno přání (ČČH. VIL,
501), aby se v programmech objevovaly častěji. — Době třicetileté války
náleží též článek známého historika, próf. Broumovského Vavř. Wintery
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»Braunau und der 30jáhrige Krieg«, při němž užito též pramenů rukopisných.
Podrobně tu pojednáno zvláště o známých příbězich Broumovských před po
čátkem českého povstání. Že krátce před tím protestantský kostel v Brou
mově nebyl zavřen, když lid provedení toho rozkazu nedopustil (srv. CČH.
VIII, 372), vyšetřil již Gindely a nebylo tudíž třeba proti němu polemiky tak
příkré. Tato pozoruhodná práce vyšla též ve zvláštním otisku. — Článek Fr.
Brunclika »Aeneas Sylvius a sněm v Benešově r. 1451« v programmu Benešovském netýká se ovšem lokální historie. Vypravování Eneáše o jeho vy
stoupení a jednání v Benešově, které vložil do svých Českých dějin, podrobil,
jak známo Palacký, kritice pro hodnověrnost Eneášovu nepříznivé ve Wůrdigung, pomocí řečí, kterou v Benešově měl skutečně, zachovalé v překladu
Prokopa z Rabštejna. Brunclík provádí ve svém článku toto srovnání a tuto
kritiku Eneášova vypravování dopodrobna. — Programm Jindřichohiadecký
přináší G. Hele Dodatky k dějinám gymnasia (životopisná data professorův
a zprávy o jich literární činnosti). — Fr. Kamenická Příspěvek k poddanství
lidu moravského ze XVI. století je vyňat z chystaného třetího dílu »Sněmů
moravských«. — V programmu Olomouckém uveřejnil K Prásek pokračování
článku >K dějinám latinských škol Olomuckých«, přinášející doplňky k první
jeho části vydané r. 1901. Spisovatel přidává seznam svých článků pro
grammových, počtem 18, vydaných od roku 1870 začínaje, jakož i nových
článků o školách, uveřejněných mimo rozpravy programmové. — Rozprava
Ant. Poláka v programmu gymnasia v Uh. Hradišti »Církevní politika Vá
clava IV., 1378—1400«, je založena hlavně na pramenech vydaných ve Sně
mech říšských (Reichstagsakten); tato sbírka totiž je míněna nevyloženou
zkratkou R. T. A.; Lidner všude třeba opraviti ve Liwdner. — Z programmu
Hodonínského zaznamenáváme rozpravy ředitele Fr. A. Slavíka »Krajina
u Hodonína a Břeclavě r. 1691 — 1702« a Ant. Podrábského »Vzrůst obyvatel
stva na Hodonsku a Hustopečsku od r. 1890—1900«. — Při té příležitosti za
znamenáváme ještě jinou cennou práci Fr. A. Slavíka, jejíž první část ne
dávno vyšla, s názvem * Moravské Slovensko od XVII. stol. I. Moravské Slo
vensko v XVII. stol.«. — V programmu Přerovském najdeme článek Em.
Vebra >Je li Ciceronova zpráva o centuriátním zřízení Servia Tullia zcela
spolehlivá?« — V některých programmech vypočítávají se na obálce starší
programmy s udáním všech obsažených článků; ještě vítanější bibliografickou
pomůcku vydal Bol. Dolejšek v programmech reálky ve V. Meziříčí na Mo
ravě z r. 1901 a 1902, totiž seznam programmu českých středních škol
v Čechách i na Moravě a v nich otištěných článku.
Nákladem města Prahy a prací městského archivu za redakci Vojtěcha
Krausa vyšel první svazek (266 str.) Dijin obecni správy král. hlav, města
Prahy za léta 1860-1880. Název »dějiny« slibuje příliš mnoho; co kniha
přináší, jsou, jak předmluva k ní sama naznačuje, »prameny a pomůcky pro
dějepisce Pražského novější doby«. Ostatek předmluva tomuto budoucímu
skladateli dějin města Prahy v novější době předpisuje program příliš hojný,
ukládajíc mu, aby i on podle vzoru Tomkova vytkl si za úkol v dějinách
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Prahy vypsati dějiny »celé vlasti, všeho národa českého«. Budoucí dějiny
města Prahy nebudou sice jenom, ale budou vždy hlavně dějiny města, obce*
správy obecní atd. A k tomu nové dílo bude jistě vítanou přípravou a po*
mučkou, i když na konci nepřinese slíbenou v předmluvě »stať o významu
Prahy jako střediska kulturního života českého od r. 1848 do r. 1880«.
Náš časopis s velkým zájmem uvítal a provázel nemálo obtížnou a ve
lice záslužnou práci, kterou podnikl Jos. Truhlář^ totiž katalogisování latin*
ských rukopisů Klementinské bibliotheky. Co nového tu na světlo vyneseno,
ukázaly Paběrky, uveřejňované nejdříve ve Věstníku Akademie, na konci
v -tomto časopise. S potěšením můžeme nyní ohlásiti, že je také vydání Tru
hlářova katalogu tiskem pojištěno; vyjde nákladem Společnosti Nauk s vy
datnou podporou slíbenou od ministerstva vyučování. Je také naděje, že vy
dány budou katalogy rukopisů ostatních. — V jubilejním Památníku Aka
demie r. 1898 (srv. ČČH. V., 48) bylo oznámeno, že se připravuje k tisku
katalog rukopisů kapitulních. Od té doby o slíbeném katalogu této naší nej
důležitější sbírky rukopisné více nebylo slyšeti.

Literatura česká 19. století, vycházející v Laichtrově Výboru (srv. ČČH.
VIII., 228 a 503) dospěla ke konci svého druhého dilu. Obsahuje těchto 15
hlav: 1. Mil. Zd. Polák (napsal Jar. Vlček). 2. Mladý Šafařík a Palacký (Jan
Jakubec). 3. Kollár básník a buditel (Jan Jakubec). 4. Slovensko katolické
(Jar. Vlček). 5. V. Kl. Klicpera (Jan Máchal). 6. Jan J. Marek (Jan Máchal).
7. České drama 1821—1848 (Jar. Kamper). 8 Fr. Lad. Čelakovský (Jan Ja
kubec). 9. Jungmannovy snahy o českou vědu národní (Jar. Vlček). 10. Ša
fařík na slovanském jihu (Jar. Vlček). 11. Šafaříkovy Slov. Starožitnosti (Lu
bor Niederle). 12. Jos. Jar. Langer (Jos. Hanuš). 13. Obrození české poesie
lidovou písní (J. Jakubec). 14. Tyl a Chocholoušek (J. Máchal). 15. Karel Jar.
Erben a J. Jar. Kalina (J. Máchal).
Arnoštovi Denisovi přisouzena jedna z cen udělených akademií francouz
skou za jeho nejnovější dílo >La Bohéme depuis la Montagne Blanche«.
Dne 22. července zemřel Jos. J. Toužimský, autor díla »Na úsvitě nové
doby« o r. 1848; v »Osvětě« od počátku měl rubriku Z dějin současných.
Ze seznamu přednášek na české universitě v zimním běhu 1903 — 1904
vyjímáme: 1. Na fakultě theologické. Kryštůfek, História ecclesiastica. Aevum
antiquum et medium; Soldát, Jus ecclesiasticum. De fontibus juris canonici
et de personis sacris; Soldát, Křesťanská nauka společenská a hospodářská.
— 2. Na fakultě vět právních a státních. Haněl, Právní děje německé; Stieber,
O germánském agrárním zřízení a vývoji německého práva majetkového;
Heyrovský, Dějiny a systém římského práva soukromého; Čelakovský, Dě
jiny práva v zemích českých; Kadlec, Dějiny ústavního práva uhersko-chorvatského; Heyrovský, Právo pandektové; Vančura, Dějiny a systém římského
práva soukromého, IV. Právo dědické; Henner, Právo církevní; Rieger,
Říšské dějiny rakouské; Pražák, Všeobecné a rakouské právo státní; Bráf,
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Národní hospodářství; Horáček, Národní hospodářství I. Národohospodářské
theorie. — 3. Na fakultě lékařské: Schrutz, Povšechné dějiny lékařství se
zvláštním zřetelem k starověku; Týž, Čtení a rozbor vynikajících děl staré
literatury lékařské (Hippokrates). — 4 Na fakultě filosofické· Masaryk, Filo
sofie dějin; Hostinský, Dějiny esthetiky; Drtina, Dějiny řecké filosofie; Čáda,
Dějiny psychologie v novověku; Goll, Dějiny středověku; Týž, Dějiny 16.
století; Bidlo, Dějiny říše Byzantské; Šusta, Dějiny novověku. III Francie
v XVII. století; Kalousek, Dějiny české od poč. 17. věku; Týž, O legendách
o českých svátých 10. věku; Novotný, Jednota bratrská v 15. století; Pekař,
Rakousko v době války 301eté; Týž, Vybrané kapitoly z českých dějin;
Friedrich, 1’alaeografie latinská; Týž, Diplomatika listin císařských; Palacký,
Rusko; Švambera, Politický zeměpis Evropy; Týž, Úvod do zeměpisu kolo
niálního; Hostinský, Úvod do studia dějin umění; Niederle, Slovanské staro
žitnosti. IV. Západní Slované; Zíbrt, Všeobecná historie kulturní; Týž, Dě
jiny knihtiskařství; Chytil, Perioda slohu románského se zvláštním zřetelem
k Čechám; Týž, Bratří vanEyck; Matějka, Dějiny sochařství; Kvičala, Čtení
o vybraných částech literatury řecké; Král, Státní starožitnosti řecké; Novák,
O životě, povaze a literární činnosti Ciceronově: Vysoký, Řecké starožitnosti
scénické; Groh, Řecká epigrafie; Gebauer, Vybrané části české literatury
doby starší; Polívka, Dějiny ruské literatury 17.—19. stol.; Máchal, Dějiny
českého dramatu až do poč. 19. stol.; Týž, Literatura jihoslovanská; Vlček,
Dějiny literatury české 15. a 16. stol.; Mohl, Historický vývoj jazyka fran
couzského; Mourek, Historie německé literatury doby nové; Kraus, Dějiny
literatury německé; Týž, Herder; J. Krejčí, Německá literatura doby pří
tomné; Týž, Goethe a Schiller; Frida (Vrchlický), Poesie italská doby renaissanční; Týž, Leconte de Lisle a škola Parnassistů; Tille, Principy literatury.
— V semináři filosofickém v oddělení řízeném prof. Drtinou ohlášen rozbor
a výklad Aristotelovy Politiky. — V semináři historickém pro první ročník
ohlášena historická propaedeutika (prof. Pekař), cvičení v 2. ročníku budou
říditi prof. Goll a dr. Šusta. — V prosemináři filologickém ohlášen výklad
1. knihy Thukydidovy (Vysoký) -- Z přednášek lektorům Brábek, Dějiny
literatury madhrské v stručném přehledu; Maleček, II Milione di Marco Polo
(četba a výklad); Mohl, Francouzská mysl v 17. století; Feller, Littérature
contemporaine. — Na české technice v Brně přednášet! bude Kameníček
o sociálních dějinách Moravských v 16. století.
Komisse pro novější dějiny rakouské, o které jsme se několikráte zmí
nili (posledně v ČČH. VIL, 107 a 247) a za jejíhož předsedu, když se min.
Dr. Rezek předsednictví vzdal, zvolen kníže A. Lichtenštein, vydala po dal
ších přípravách první svazek svých publikací: Chronologisches Verzeichnis
der österreichischen Staatsverträge I. Die österreichischen Staatsverträge von
1526 bis 1763 (226 str. 8°). Von Ludwig Bittner. — Pomýšlí se, jak v před
mluvě vyloženo, na vydání těchto pramenů v plném textu; prozatím se vydá
jich repertorium t. j. chronologický seznam se stručným udáním obsahu.
Roku 1526 zvolen jako počátek z toho důvodu, že >spojením Uher a Čech
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sc zeměmi dědičnými položen základ nynějšího státu rakousko-uherského«.
Které smlouvy by měly býti vybrány a do seznamu vřazeny jako »smlouvy
státu«, byla otázka dosti nesnadná; předmluva vykládá, podle jakých zásad
se to stalo. Jiné omezení látky vzniklo tím, že zaznamenány jen smlouvy
uložené rukopisně ve Vídeňském státním archivu a vydané ve sbírkách tiště
ných; tím zároveň vystoupí na jevo, která část archiválního materiálu je
dosud nevydaná. Ze všeho patrno, že je to publikace prozatímní a přípravná.
Na konci přidán abecední seznam kontrahentů a garantů.
Důležitou otázkou rakouských dějin hospodářských zabývá se monografie
-1/. Adle^ »Die Anfänge der merkantilistischen Gewerbepolitik in Oester
reich«; vyšla ve »Wiener Staatswissenschaftliche Studien« IV. 3. 1903. Snahy
o vzbuzení nových proudů v průmyslu rakouských zemí na sklonku 17. a po
čátku 18. stol, jsou thematem práce, české poměry důležitou stránkou. Obšír
nější referát podáme v příštích číslech.
Ve *F<mtes_rerum jaustriacarum* (Diplomataria et acta, 56. sv.) vyšel
právě prvý dít korrespondence císaře Leopolda I. s hr. Pöttingem, vyslancem
v Madridě, obsahující léta 1662—1673, prací professora A. Přibrama a Morice
von Pragenau (Privatbriefe Kaiser Leopold L an den Gr. F. E. Pötting.
Stran 430). Obšírný úvod (94 stran) uvádí do korrespondence a zároveň ji
zpracovává; listy, často důvěrného obsahu, týkají se nejvíce poměru císařova
k Španělsku, ale ovšem poskytují, jako korrespondence císařova vůbec,
mnoho materiálu k lepšímu poznání tohoto neobyčejného a daleko nedoce
něného panovníka. Bohemik je tu málo (něco zmínek o Lobkovicovi atd.),
víc ůngarik. Korrespondence tato je německá; vydání vzhledem k nečitel
nosti listů císařových a jazykové libovůli jeho (a jistě i se zřetelem k místům
příliš intimním, jichž není nedostatek v korrespondenci císařově s jinými
důvěrníky) budilo značné obtíže, ale je to práce velmi pečlivá, která užívá
a registruje mnoho i z diplomatické korrespondence, soukromou korrespon
denci císařovu provázející.
7. P.
Dne 8. srpna t. r. slavil officiální denník rakouský >Wiener_ Zeitung«
své dvoustoleté trvání. Již 17. stol, vyvolalo sice ve Vídni řadu tištěných
novin, ale žádný list netěšil se dlouhému životu. Teprvé r. 1703 počal Jan
Schönwetter vydávati stálejší list zvaný »Wienerisches Diarium«, který r. 1724
se stal úředním listem vlády a r. 1780 svůj dnešní název obdržel. Vydavatelství
oslavilo toto jubileum vydáním foliového pamětního spisu, z části vědeckými,
z části obchodními články vyplněného. Není tu sice souvislých a podrobných
dějin listu, ale přece řada příspěvků pro historika dosti zajímavých. Úloha
vládního listu v důležitých dobách francouzské revoluce, válek Napoleonských
a v roce 1848 vylíčena jest v článcích E. Gugliy a A. Helferta na základě
archiválních pramenů. Řada článků věnována jest vývoji techniky žurna
listické a umělecké kritiky. Druhá část slavnostního spisu slouží více účelům
reklamy, obsahujíc drobné monografie o důležitých průmyslových závodech
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a obchodních ústavech říše. Pěkným přídavkem slavnostním jest facsimile
prvního čísla Vídeňského diaria z r. 1703.
Dne 18. července t. r. zemřel ve Vídni ředitel ústavu pro rakouský
dějezpyt prof. Engelbert AfíHtlbycker. Nar. se v Dolních Rakousích r. 1843,
studoval původně theologii a vstoupil do řádu řeholních kanovníků sv. Augu
stina ve Sv. Floriánu. Od r. 1872 však věnoval se výhradně studiu histori
ckému na universitě v Inšpruku, kde učitelem jeho byl hlavně Julius Ficker,
a pak na ústavě pro rakouský dějezpyt pod Theodorem Sicklem. R. 1877
habilitoval se v Inšpruku pro pomocné vědy historické a pro dějiny středo' věku, r. 1881 povolán byl za mimořádného professora na universitu vídeňskou,
kde od té doby působil při historickém institutě rakouském R. 1896 stal se
řádným professorem, a zároveň svěřeno mu ředitelství řečeného institutu,
uprázdněné odchodem _Zeissbergoyým. Byl také členem centrální direkce
Monument Germaniae. archivní rady při ministerstvě vnitra a komisse pro
vydávání korrespondencí a akt k novějším dějinám rakouským — Literární
činnost Miihlbachrova s malými výjimkami je všechna věnována dějinám doby
Karlovců. Již r. 1874 ujal se k vyzvání Fickrovu nového zpracování Bohmerových R^gpstalmperii^ pro^dobu Karlovců 1752—918). Do r. 1889 vydán byl
silný svazek, obsahující regesta německých Karlovců. Druhý svazek měl
obsahovati regesta Karlovců mimoněmeckých, k jeho vydání však nedošlo.
Za to podnikl Muhlbacher po nějakém čase nové, zcela přepracované vydání
prvého svazku, jehož první část vyšla r. 1899, druhá byla dána poč. r. 1903
do tisku. Regesta Muhlbachrova v tomto druhém zpracování jsou snad nej
dokonalejší dílo svého druhu. Je tu snesen s největší možnou úplností všechen
tištěný i rukopisný materiál listinný, doplněný výňatky z pramenů vypravovacích. Každý kus je důkladně prozkoumán po stránce diplomatické a vý
sledky tohoto zkoumání jsou při jednotlivých číslech stručně naznačeny. Bylo
tu překonati veliké obtíže, protože zvláště mezi listinami Karlovými bylo ve
liké množství pozdějších padělků, jichž provenienci bylo třeba zjišťovati. Vy
dáním regest zjednán byl nový základ pro vydání listin Karlovců, jež Můhlbacher připravil pro oddělení Diplomata sbírky Monumenta Germaniae. První
svazek, obsahující listiny Karlovců do smrti Karla Velikého, jest vytištěn až
na rejstřík sestavený Tanglem. S tiskem druhého svazku mělo se začíti ještě
letos. Dějiny doby, které týkají se tyto veliké edice, vypsal Muhlbacher v knize
Deutsche Geschichte unter den Karolingern (vyšlo v Štutgartě 1896 ve sbírce
Bibliothek deutscher Geschichte). Dílo to určeno jest širším kruhům čtenářů
a je proto bez vědeckého apparátu. V úvodu však podal autor znamenitý
přehled pramenů oné doby. Spis sám vyniká mistrným seskupením látky,
originelní, ač někdy poněkud drsnou formou, živým líčením událostí i po
měrů, jemuž nechybí ani humor. Podivuhodná znalost doby svedla snad
autora někdy k přílišné podrobnosti, dodává však jeho spisu jednak skutečné
vědecké ceny, jednak zvláštního osobitého rázu: Muhlbacher o událostech
a lidech oné doby píše takřka se znalostí a zájmem, se sympatiemi a anti
patiemi současníka. Drobnější práce Můhlbachrovy týkají se z největší části
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specielních otázek diplomatických, k jichž studiu byl Mühlbacher veden pří
pravou svých edic. Všeobecnějšího rázu je důležité pojednání Kaiserurkunde
und Papsturkunde (Mitth. des Inst. f. öst. Gesch., Ergzbd. IV.), kde je ducha
plně vylíčeno, jak vzájemný poměr papežství a císařství obráží se ve formě
jejich listin. — Stejně plodná a významná jako Mühlbachrova činnost lite
rární byla jeho činnost učitelská. Na ní v poslední době nejvíce zakládala se
vědecká pověst ústavu, při němž po léta působil jako učitel a ředitel. Jeho
působení učitelské také pro rozvoj naší vědy historické nabylo významu tím,
že k jeho žákům patří celá řada mladších historiků českých, kteří studovali
na ústavě pro rakouský dějezpyt. Mühlbacher byl jim jako vůbec všem svým
žákům nejen výborným učitelem, nýbrž i přítelem vzácně upřímným.
K. Kr.

Díla Praknói-ova o stycích Uher se stolicí papežskou, vydávaného v ja
zyku maďarském, vyšel druhý svazek (1418—1526) r. 1902. Kniha jest založena
na mnoze na pramenech netištěných a dotýká se též husitské propagandy
v Uhrách.
V Römische Quartalschrift XVII. 1. 1903 je článek Gölleruv^ Papst
Johann XXIII. und König Sigmund im Sommer 1410. Jedná o smíru uherského
krále s kurií a o poměru obou ku Benátkám. Srv. ČČH., VIII., 343.

Právnickou studii ovývoji magnátského stavu v Uhrách, podává /.
Schiller^ jako výtah z větší uherské monografie, v Zeitschrift für vergl Rechts
wissenschaft LX. 1. Užívaje srovnání se vznikem anglického lordstva, doka
zuje, že také v Uhrách se magnátský stav v rámci ostatní šlechty neodlišil
na základě faktických poměrů soukromého práva, nýbrž prostředkem veřejno
právního momentu, totiž plného a přímého účastenství při zemském zá
konodárství.

Historik uherský A. Veress napsal k vyzvání akademie uherské obšírnou,
bohatě illustrovanou monografii Q_ manželce Jana Zapoljy, královně uherské
Isabelle (1519—1559,1. Z uherského díla podává nyní pro širší okruh italský
výtah pod názvem: »Isabella regina di Ungheria«. Roma 1903.
V Budapešti zemřel v červenci t. r. Julius Pauler^ ředitel státních ar
chivů uherských. Dříve obíral se jako spisovatel novějšími dějinami (r. 1876
vydal monografii o spiknutí Wessélenyi-ho), později starší dobou dějin uher
ských. R. 1893 vyšly Dějiny uherské za Arpadovců, roku 1900 nejstarší Dě
jiny uherské 895—1000. Ve spolku se Szilágyim vydal roku 1900 Prameny
o příchodu a výboji Maďarů v Uhrách (srv. výše str. 239).
Dr. Ivan Ruzič vydal právě spis *Stara i nova postojbina Hrvata*
(Záhřeb 1903, stran 56). Označen je pod titulem jako »Odlomak iz hrvatske
právně povjesti«, ale účelem je pouze dokázati, že Flrvati nepřišli od severu,
ale sedí v nynější své historické vlasti odedávna, že jsou a byli centrem
Slovanů, kteří se od nich rozšířili na ostatní strany. Podkladem je známá
bezpočtukráte opakovaná slovanskost Herodotových adriatických Venetů
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kterouž ovšem spisovatel žádným novým důkazem neprokázal, a všechny ony
tradice pozdější o rozchodů Slovanů z lilyrika (Let. kijev.), o příchodu Čecha,
Lecha, Meha a Rusa z Chorvatie (Dalimil, Boguchwal, Dlugoš) jsou mu víta
ným dalším dokladem. Práce je psána klidně, bez polemik, také jí nelze upříti
jistý stupeň znalosti pramenů — ale výklad je přece jenom dilettantský
a zejména nevchází v hlubší ocenění materiálu, jenž by ovšem ověřen, po
skytl výsledek zcela jiný. Spis má však svoji cenu, jako sbírka všech zpráv,
ukazujících na nejstarší historii Hrvatu až do doby Konstantina Porfyrogeneta.

V 68. sešitě Gierkových »Untersuchungen zur deutschen Staats- und
Rechtsgeschichte« vyšlo pojednání E. Goldmanna »Die Einführung der deut
schen Herzogsgeschlechter Kärntens in den slovenischen Stammesverband«.
Již titul ukazuje, že se spisovatel staví zásadně proti nejnovějšímu výkladu
intronisace korutanských vévod, kterým chtěli Peisker a Puntschart osvětlit
temno sociálních dějin slovanských kmenů západních. Otázka týká se také
českých poměrů a zaslouží podrobnější úvahu.
Alex. Brücknera »Dzieje literatury polskiej w zarysie« nejsou pouze
polský text díla německého vydaného r. 1901; je to dílo přepracované a
rozšířené, jak již patrno z jeho rozměrů; skládá se ze dvou svazků 476 a
497 stran. Srv. ČČH., VIII., 248. Český překlad by byl žádoucí.

Ve Vestníku Evropy 1903 (ses. červencový) pojednává prof. J. Baudouin
de Courtenay (»Po povodu sjezda slavistov«) o budoucím sjezdu slavistů v Petro
hradě (viz Č. Č. H. 1903 str. 357—359), jenž se má sejiti v září r. 1904. Spiso
vatel probírá návrhy týkající se názvu sjezdu tohoto z nichž nejlépe se mu
zamlouvá »Mezinárodní sjezd slavistů«. Dále přetřásá choulostivou ctázku
jednacího jazyka. Nesouhlasí s návrhem, dle kterého se referáty a diskusse
připouštějí ve všech slovanských nářečích a v německém a francouzském
iazycich. Nalézá to nepřesným a možnou příčinou nepříjemných sporů. Přeje
si, aby návrh zněl, že se referáty a diskusse dopouští ve všech literárních
slovanských jazycích Varuje před beztaktností hostí a napomíná pořadatelstvo
k obezřetnosti. Jazykem jednacím, t. j. publikací, veřejných, slavnostních
schůzí atd. má býti ovšem ruština, jako by jim byla přirozeně čeština, kdyby
sjezd se odbýval v Praze. Dalším předmětem úvahy Baudouinovy jest za
mýšlený »Grundriss« slavistiky. Poukazuje na to, že nezdar snahy Jagičovy,
vydati jej po němečku způsobily jen rozmanité výmluvy a záminky těch,
kteří měli býti spolupracovníky — a jistě je v tom mnoho pravdy. Původní
záměr Jagičův zamlouvá se mu nejvíce, ale shledává přijatelným i návrh druhý,
aby t. vydání podobné publikace předsevzalo II. oddělení Petrohradské aka
demie — a pak ovšem by publikace přirozeně vyšla jazykem ruským. Na
konec zastává se Jagiče proti neoprávněným útokům jisté části ruské
žurnalistiky.

Bibliothekář hr. Zamoyského ve Varšavě, prof. Tadeusz Korzon, vydal
letos v Krakově II. díl své pěkné Historya nowozytna (1649—1788). Jest to
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již třetí' jeho publikace toho druhu. Nejprve vydal Kurs historyi wieków
šrednich (Warszawa 1874) pak Historya nowoiytna tom I. (do 1648) (v Kra
kově 1889). Mezi tím obíral se důkladnými studiemi monografickými, jejichž
plodem byla obsáhlá a důležitá díla o dějinách Polska za Stanislava Augusta
(Wewn^trzne dzieje Polski za Stanislawa Augusta 2. vyd. 1897) a Jana Sobieského (Dola i niedola Jana Sobieského z r, 1898). Pramenové tyto studie
měly blahodárný vliv i na kompendiové práce Korzonovy, tak že to nejsou jen
pouhé kompilace, nýbrž obsahují i mnoho bádání samostatného. Vynikající
vlastnosti všeobecně historických prací Korzonových jsou široký obzor, všeobecně-historické hledisko, dokonalá methoda, populární forma (kniha čte se
velmi lehce a zábavně) a znamenitý výběr látky, tak že Korzonova historie
náleží mezi nejlepší a nej přístupnější kompendia všeobecného dějepisu. Spis
opatřen jest také dosti zdařilými reprodukcemi historických obrazů. Snad by
se doporučovalo aspoň jeho historii novověkou přeložiti do češtiny. Jen to
dlužno opět Korzonovi vytknouti, že upadl do starého slovanského a pol
ského hříchu v příčině jmen místních. Na přiložené mapě čteme na území
českém tato města: Budwajs, Chotusitz, Neustadt, Glatz, Znaim, Neitra.

7. Ä
O spise, který vydal r. 1902 Ludv. Afises ve Wiener staatswissenschaftliche Studien s titulem >Die Entwickelung der gutsherrlich-bäuerlichen Verháltnisse in Galizien 1772—1848« (srv. výše str. 118) soudí v Kw. Hist. 1903,
sešit 2. Zygm. Gargas celkem příznivě.

Hojná a zajímavá jest cestopisná literatura o Rusku, která obeznamovala
západní Evropu s neznámou a tajemnou touto zemí v dobách, kdy tato ještě
tvořila uzavřený svět před Petrem Velikým. Nejznamenitější cestopisné dílo
o Rusku 16. století napsal císařský posel Herberstein; v 17. století vyznačil
se podobně císařský posel Mayerberg, který Rusko navštívil r. 1661—1662.
Tento vedle popisu, ve kterém patrna jest jeho značná erudice, pořídil
i množství obrázků, někdy jen pouhých črt, ale přece velmi cenných. R. 1827
vydal jeho * Album* Adelung, známý badatel cestopisné literatury o Rusku, Teď
došlo k novému jeho vydání s užitím všech moderních vymožeností fotografie
a tisku. Jest to publikace velmi zajímavá a cenná, podávající barvitý obraz kul
turních poměrů ruských v pol. 17. století. Název její jest: Albom Meierberga.
Vidy i bytovyja kartiny Rossii XVII. veka. Objasnitelnyja primečanija k rišunkám sostavljeny F. Adelungom^ vnov prosmotrény i dopolneny A. M. Lovjaginym. Petrohrad 1^03.
A. I. Sobolevskij vydal ve Sborníku otdélenija russkago jazyka i sloves
nosti imp. Akademii nauk t. 84 řadu zajímavých článků p. n. Perevodnaja
literatura moskovskoj Rusi XIV.—XVII vv. Zvláště zajímavá je stať o do.
minikánu Benjaminovi, jenž k rozkazu novgorodského arcibiskupa přeložil
r. 1493 několik knih starozákonních do jazyka církevně-slovanského. Sobolevskij
dovozuje, že překladatel tento byl nejspíše Chorvát >glagoláš«, podobný těm,
které Karel IV. povolal do Emaus, a pro něž Vladislav Jagello založil klášter
Č. Č. H. IX.

on
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v Krakově na Klepáři. Na Rus dostal se nejspíše z Krakova. Ze spisu rumun
ského slavisty Bárbulescu (Vechile relati ale principaletor románe cu Croatia,
v Rukurešti 1903) vychází zajímavě na jevo, že podobná úloha (ve větší ještě
míře) připadala chorvatským glagolášům v Rumunsku, kteří sprostředkují
spojení pravoslavných s katolíky ke konci 15. a poč. 16. století.

Problém methodologický, pokud totiž historik muže a má také oceňovati historické zjevy, pokouší se řešiti kritická studie Arvida Grotenfelta
Die Wertschätzung in der Geschichte^ v Lipsku 1903, 227 str. Autor obšírně
ukazuje, že již z methodologické úvahy vyplývající nutnost výběru a seskupení
faktu podle jejich historické ceny a významu uvádí do historického bádání
subjektivní prvek a obmezuje do jisté míry jeho objektivnost. Tento výběr
historicky důležitých faktů a s ním spojené vylučování faktů bezvýznamných
nebo méně důležitých je sice u praktického historika docela instinktivní a
prosté všeho vědomého respektování apriorných principů hodnotních, ale
přece řídí se jeho názorem světovým a z něho vyplývajícími obecnými před
poklady o tom, co jest lidsky důležité a historicky cenné. U praktického
historika, praví Grotenfelt, je stálý kompromis mezi individuálním názorem
světovým a mezi ohledem na hodnotní city, názory a snahy národů a "časů.
Vedle subjektivního principu výběru je možný též princip čistě empirický
a tudíž objektivní, založený na kvantitativní úvaze o účinnosti rozmanitých
faktů historických. Ale tento princip předpokládá již sociologické pojímání
historie, dle něhož historie jest jen sbírání materiálu pro sociologické poža
davky. Kvantitativní princip výběru nestačí, aby každému faktu určil jeho
místo v historickém celku, neboť vyžaduje, aby historik se zdržel podati
celkový obraz kulturního vývoje a vytknouti jeho zvláště cenné momenty.
Pravá historie jako samostatná věda snaží se však plně pochopiti duchovní
vývoj lidstva. Za tím účelem pozoruje historické zjevy s hlediska jistých
vůdčích ideí, pojmů a citů, ač v tom je nebezpečenství její vědeckosti.
Historik musí toto vědomé pojímání vůdčích ideí spojití s instinktivní intuicí,
musí si uchovati vedle reflexe též intuitivní jemnocit pro historické reality.
Historik musí své filosofické ideály a hodnotní pojmy stálým ohledem na
reální historické útvary kulturní zkoušeti a opravovati. Ale dokázati nějaký
nejvyšší hodnotní princip není možno. Positivní, obsahové hodnocení spočívá
tudíž jediné ve výběru a spořádání historicky důležitých faktů. Tím se
vědecká povaha dějepisectví neničí, ačkoliv hodnotní výběr a vedle něho
vůdčí idee mají vliv na celkový obraz historický. — Takový je výsledek
filosoficky založené diskusse daného problému. Snahou po všestranném
osvětlení povahy historického hodnocení lze vysvětliti obšírné výklady ob
sažené v prvním oddílu o úloze, methodě, cíli a zákonech historie.
K.
Proti názoru Eduarda Meyera (Zur Theorie u. Methodik der Geschichte),
že pojem histor. zákona jest contradictio in adiecto, dokazuje Richard M.
Meyer v pojednání Über die Möglichkeit historischer Gesetze (Historische
Vierteljahrschrift, VI. 1903, 2) možnost histor. zákonů potud, pokud histor.
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dění lze redukovat! na statisticky měřitelné jednotky historicko-psychologické,
které poskytuje jednak psychologie davu, jednak vývoj histor. ideí.
Ve sbírce Grundriss der tkeologischen Wissenschaften, kde vyšly mimo
jiné Harnackovy Dogmengeschichte (srov. výše str. 475) a Mullerovy Kirchengeschichte, vydána byla velice užitečná příručka od Fr. Loofse (Symbolik
oder christliche Konfessionskunde, 1902) Dosud vyšlý 1. svazek obsahuje
vedle historického a methodologického úvodu systematicky uspořádané, jasně
podané a hojnými citáty z původních pramenů do textu vřazenými opatřené
vylíčení konfesse, dogmatu a kultu orientálních církví (řecko-katolické a ruské
církve) a zvláště církve římsko katolické.
K dějinám velikého schismatu v 14. a 15. st. dva malé příspěvky při
náší PI. Bliemetzriedner^ O S. B. v Studien u. Mitth. aus dem Benediktine? u. Zisterzienser-Ordeny XXIV, (1903) 1. Předně otiskuje z rukopisu dvorské
knihovny vídeňské odpověď vídeňské university z 26. Maii 1396 na proposice
delegátů university pařížské, kteří tehda do Vidně přijeli a u dvora i uni
versity pro politiku university pařížské (via cessionis obou papežů) působili
(cf. Valois, La France et le Grand Schisme d'Occident, 111, 80). Odpověď
vídeňské university, jež sama sebe nazývá filia primogenita university pa
řížské, vyznívá v ten smysl, že via cessionis zdá se jí býti jedním z nejpří
hodnějších prostředků k ukončení schismatu, a proto že spolu s vévodami
rakouskými bude se jí držeti. — Za druhé otiskuje Bliemetzriedner dva ano
nymní kanonistické traktáty z Bologny (konec 1408), z nichž první dokazuje,
že kardinálům obou obediencí náleží svolati koncil, a druhý, že Řehoř XII.
je notorický heretik a schismatik a proto že nemá ius administrationum in
papatu.

Ve Freiburku v Brisgově vyšly první dva svazky (třetí vyjde později)
velkého díla o dějinách Vatikánského koncilu: Geschichte des Vatikanischen
Konzils. Spisovatel je Theodor Granderath S. y.

Nové vydání listů Eneáše Silvia^ co do počtu značně rozmnožené, při
pravuje Rudolf Wolkan. První svazek vyjde r. 1905.
Ve své sbírce, jež má býti přehledným souhrnem starožitností soukro
mého, německého života, vydal vynikající germanista Moric Heyne 3. svazek.
První dva jednaly o obydlí a o potravě, třetí má název »Korperpflege und
Kleidung bei den Deutschen von den álteslen Zeiten bis zum 16. Jahrhundert.
Leipzig 1903.« Jest zde ohromný materiál shrnut a řada illustrací jej dopro
vází; škodlivým jest poněkud obmezení na německé prameny v otázkách,
kde všeobecnost módy vyšší společnosti žádala ohled na poměry národů
sousedních. Pro hospodářské dějiny má kapitola o hotovení látek a oděvu
zvláště význam; také zprávy o chorobách a medicíně středověké jsou účelně
přiřaděny.
A Doreny Deutsche Handwerker und^ Handwerksbruderschaften im
mittelalterlichen Italien, Berlin 1903. Příliv německých řemeslníků přes Alpy
32*
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jest zjeve ti pozdního středověku, jen částečně vyvolaným hospodářskou tísní
doby předreformační. Hlavní kontingent tvoří řemeslníci stavební a specia
listé uměleckého průmyslu, kteří zaváděli na jihu technické novoty. Důle
žitou větví proudu stalo se knihtiskařství. První officinu v Itálii založili Arnaldus z Prahy a Konrád Šváb r. 1464. Naši krajané i Uhři byli v počtu
Němců z pravidla spolu zahrnováni.

Allgemeine Zeitung přináší v 2 a 3. čísle přílohy (z 3. a 5. ledna 1903)
článek K. 7h. Heigela ^Zur Geschichte des sogenannten Nymphenburger Ver
trags vom 22. Mai 1741*. Jest to polemika proti stati r. 1900 vydaného
IV. svazku díla »Oesterreichischer Erbfolgekrieg 1740—1748«, v níž setník
O. Criste (jenž spolu s A. Porgesem svazek ten zpracoval) hájí pravost do
tyčné smlouvy, jejíž kritikou se zabývali již Zschokke, Stapfer, Schöll, Pajol,
Ranke, Droysen a j. Hcigel sám již o věci té několikráte psal,') a praecisoval své stanovisko tak, že v Nymfenburce uzavřena byla jen smlouva spo
jenecká mezi Bavory a Španělskem 28. května 1741, kdežto dílčí a spoje
necká smlouva mezi Bavory, Francií, Španělskem a Sardinií z 22. května
(dle jiných z 18. května) jest planou smyšlenkou. Smlouva ta nebyla nikdy
uveřejněna; když objevil se její text v novinách v Haagu (v srpnu 1741),
francouzská i bavorská vláda rozhodně proti tomu protestovaly, zavedly
proti vydavateli a tiskaři novin oněch process, a veřejnými vyhláškami exi
stenci takové smlouvy rozhodně popřely. Přes to veřejné mínění ve smlouvu
tu věřilo, zejména když později nalezeny byly její opisy v archivu franc.
min. zahr. zál. a v bavorském státním archivu, a na snahy bavorských hi
storiků, víru tu vyvrátiti, díváno se jako na vlastenecké pokusy vyhladit
z dějin bavorských zlou poskvrnu — neboť třetí článek oné smlouvy, jímž
Francii se slibuje rozšíření hranic na újmu Německa, znamenal by zradu
kurfirsta Karla, budoucího císaře, na vlastní říši. Originál dotyčné smlouvy
se však posud nenašel a dlužno doznati, že dle dnešního stavu věcí máme
více závažných důvodů proti než pro. Poslední článek Heigelův jest proto
zajímavý, ježto v něm spisovatel shrnuje a doplňuje všechny své dřívější
argumenty. Jádro jeho vývodů jest asi toto: 1. Originál smlouvy nikde nebyl
nalezen. 2. Obsah smlouvy, jak z opisů se nám jeví, na četných místech
odporuje ustanovením skutečně uzavřené smlouvy z 28. května, jak již ukázal
Droysen. (Rozpor jeví se hlavně v počtu pomocných vojsk a výšky vzá
jemných subsidií na penězích.) 3. Průběh událostí v následující válce byl
jiný, než jak dle smlouvy Nymfenburské by byl měl býti. Jest zjištěno, že
Francie se rozhodla definitivně k aggressivnímu vystoupení proti Rakousku
teprvé v červnu, což vylučuje možnost uzavření offensivní alliance již v květnu.
Ve smlouvě se dává Francii co podíl na kořisti rakouské Nizozemí, naproti
tomu jest jisto, že Francie nikdy neprohlásila ony části Nizozemí, jež v 1.1743
až 1747 obsadila, za annektovány. 4. Se strany francouzské byla existence

l) Heigel, Der österreichische Erbfolgestreit, Nördlinky 1877. — Heigel^
Zur Gesch. des sogen. Nymph. Tractates vom 22. Mai 1741. Mnichov 1884.
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dotyčné smlouvy vždy rozhodně popírána. Že byla popřena hned po do
mnělém uzavření, nebylo by ovšem divu; ale že by francouzská vláda byla
tuto smlouvu, Bavorsko tak zle kompromitující, tajila i po r. 1745, když
mírem Fússenským bavorský kurfirst úplně opustil politiku francouzskou,
nedá se snadno věřiti. 5. Žádné místo v listinách, dopisech, referátech,
smlouvách atd. k tehdejším událostem se vztahujících neobsahuje narážku na
to, že by smlouva toho obsahu za pobytu Belle-Isleova v Nymfenburce byla
bývala ujednána. Dva listy Belle-Isleovy obsahují sice zmínky o návrzích
a o jednáních o rozdělení zemí rakouských, nikoli však o hotové smlouvě.
Naopak sjednána byla teprvé 16. srpna 1741 mezi Francií a Bavorskem vo
jenská smlouva, týkající se velení, průchodu a zásobováni francouzských po
mocných vojsk. Ve smlouvě té praví se, že Francie vysílajíc pomoc Ba
vorům, vyhovuje podmínkám, jež ve dřívějších smlouvách na se vzala, ze
jména (>specialement<) smlouvou ve Fontainebleau z 12. listop 1727. Odvo
lával by se někdo na smlouvu z r. 1727, když by existovala ona tak určitá
a detailní smlouva z roku 1741? — Tolik Heigel. Co se týče tvrzení Cristeových, byla celkem slabě opřena, takže bylo Heigelovi snadným jevyvrátiti.
Jedna věc objektivitě článku Heigelova jest na újmu: totiž že místy ozývá
se v něm jakási animosita proti těm, kdož hájili neb hájí pravost oné
smlouvy. Tak na př., když mluví o její »Blodigkeit«, nebo když ji nazývá
>eine ebenso plumpe, wie niederträchtige Fälschung< — výrazy to přece po
někud ostré vzhledem k tomu, že, jak Heigel na konci sám přiznává, mnoho
v té věci ještě zůstává nejisto a sporno.
J. Rž.

Ve sbírce »Monografií k dějinám novověkým«, vydávané ve Varšavě,
vyšla jako číslo druhé kniha Mateje Loret-a^ jednající o dějinách Pruska
v době nejhlubšího úpadku Napoleona L, s titulem Miedzy Jena a Tylza
(1806 — 1807).

Julius v. Pftugk-Harttung vydal letos spis »Vorgeschichte der Schlacht
bei Belle-Alliance«. Revue ďhistoire modeme z 15. července spis chválí, peč
livým a bystrým seskupením zpráv dospěl prý spisovatel a dopracoval se
závěrů velmi důležitých, ke kterým nedospěl nikdo před tím, ale litovati prý
jest, že se nedovedl vyhnouti projevům šovinistickým.
V srpnu zemřel ve Vídni německý historik Onno Klofp, původem
z Frísska, oddaný přívrženec hannoverských Velfů, s nimiž po katastrofě
r. 1866 do Rakouska se přestěhoval. Zůstávaje zde neúnavným literárním
odpůrcem Pruska, přestoupil ku katolictví. Byl učitelem dějepisu arcivévody
Františka Ferdinanda. Z historických prací trvalou cenu má kniha »Tilly im
dreissigjährigen Kriege«, v druhém vydání na dějiny třicítileté války rozšířená.
Příkrou tendencí protipruskou veden byl ve spise »Friedrich II. von Preussen
und die deutsche Nation«. Vydání spisů Leibnitzových, Kloppem započaté,
nebylo ukončeno.

F Rimé byl definitivně zřízen nový historický ústav Belgicky. Hlavním
činitelem, který se o jeho zřízení zasazoval, byl Lovanský prof. Cauchie.
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Přípravné práce řídí dosud hlavně benediktin Dom Berliěre, který referuje
o programmu nového ústavu v >Revue Bénédictine«.
Také v Itálii neutuchá hnutí ve prospěch reorganisace veřejných ar·
chtvü, které vynikají bohatstvím nad sbírkami ostatní Evropy, nikoli však
nejlepším uchováním. Vyšetřením otázky byl italským ministerstvem vnitra
pověřen státní rada Dr. Salvarezza, který nedávno podal veřejnou zprávu
o potřebách a škodách, které byl shledal. Vedle návrhů ku zdokonalení
vlastních archivů státních žádá, aby veškeré archivy duchovní a municipální
státnímu dozoru byly podrobeny, aby důležité archivy notářské se státními
byly vůbec spojeny, a aby v každé z 69 provincií království nový, státní
archiv byl zřízen, jenž by shrnul roztroušené archivy menší a ulehčil velikým
sbírkám dosavadním.

Stálou pozornost vzbuzují osobní poměry v historickém ústavě prusském
v Římě. Dle posledních zpráv vzdal se známý kulturní historik Alois Schulte,
který teprvé před rokem v čelo ústavu byl postaven, vedení a jeho nástup
cem se stane gottingský professor P. Kehr, pro jehož veliký podnik sbírky
starých papežských listin jmenování to zajisté bude velkého významu (srv.
Č. Č. H.).
Třetí díl znamenitého díla P. Viollela »L’Histoire des institutions politiques de la France« vydaný letos (srov. výše str. 370), dospívá ke konci
středověku. V něm jedná se též o středověkých obcích (kommunách). Viollet
míní později ve svém díle pokračovat! až do revoluce.

F Revue Historique referuje R. Reuss v nových publikacích k dějinám
Francie za revoluce a po ní. Lacombe vydal nové dílo o Talleyrandovi do
r. 1791, kdy Talleyrand přestal být! biskupem (Talleyrand, évéque ďAutun);
vydání korrespondence paní Rolandové (Lettres de Mme Roland) dospělo k 2.
svazku (1788 -1793). — V knize Correspondance inédite de La Fayette
1793—1801 (tedy z doby zajetí a exilu) důležitější je přidaná studie (étude
psychologique) vydavatelova — je to JuL Tkomas — ze které patrno, že La
Fayette nebyl žádný znamenitý státník, což ovšem není věc nová. — Značně
vzrostl v posledních letech počet monografií o průběhu revoluce v jednotli
vých částech Francie a jiných podobných monografií. — Velké dílo Sorelovo
L’Europe et le Revolution dospělo k 5. svazku (Bonaparte et le Directoire
1795—1799). — Korrespondence Napoleonova doplněna svazkem (více než
1000 str.) přinášejícím 2326 čísel z 1. 1793—1815 (Derniěres lettres inédits de
Napoléon publ. p. Léonce de Bretonne); Camon vydal 1. část rozsáhlého
díla o Napoleonovi jako vojevůdci (La Guerre napoléonienne), k čemuž při
stupují monografie jiných o jednotlivých válkách na př. o poslední válce
Napoleonově (Saint Chamaut, Napoléon, ses derniěres armées).

Pro theoretický podklad veliké revoluce francouzské přináší zajímavé
příspěvky spisek A. Wahla, Politische Ansichten des officiellen Frankreich
im achtzehnten Jahrhundert, Tübingen 1903. Ukazuje, jak již v době Lud
víka XV., hlavně v parlamentech odpor proti absolutistickým názorům do
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cházel plného výrazu; proti všemcci panovníkově staví se staré fundamen
tální zákony a právo přirozené. Remonstrace parlamentů stávají se zvláště
pod vlivem Montesquieuových spisů ráznými a tvoří skoro přímý přechod
ku lidským právům r. 1789.
J. Maire, bibliotékář university pařížské, počal vydávati »Répertoire
alphabétique des thěses de doctorat des lettres des Universités frangaises
(1810—1900)«.
_____

The Cambridge Modem History je název všeobecných dějin nového věku,
které počaly vycházeti v Cambridgi (srov. výše str. 123). Také tyto všeobecné
dějiny jsou společným dílem více autorů. První díl (807 str.) čítá 19 hlav, složených
od 17 spisovatelů. Nadpisy jednotlivých hlav jsou: doba objevných cest, nový
svět, osmanský výboj, Itálie, Florencie: Savonarola, Florencie: Macchiavelli,
Řím a světský stát papežský, Benátky, Německo a říše, Uhry a slovanská
království, Španělsko, Francie, Nizozemí, První Tudorové, Hospodářské
změny (spisovatel W. Cunningham), Renaissance klassická, Renaissance kře
sťanská, Katolická Evropa, Doba reformační (spisovatel Charles Lea). Úvod
složil r. 1901 zemřelý Μ. Creighton (ČČH. VIL, str. 263). K textu kapitol
nejsou přidány žádné poznámky; bibliografií najdeme ve zvláštním přídavku
na konci, po kterém ještě najdeme index. O dějinách českých najdeme po
jednáno v kapitole nadepsané »Uhry a slovanská království« dosti chudě ;
zdá se, že autor (Emil Reich) z literatury českých dějin zná velmi málo.
Ale na štěstí zná dílo Denisovo. - Po druhém svazku vyšel letos hned sedmý,
věnovaný celý dějinám Spojených obcí. Skládá se ze 26 kapitol, které tvoři
souvislé jich dějiny až do začátku 20. století. I tu se o práci rozdělilo více
spolupracovníků.

Historický Spolek (Historical Society) v Londýně, vydal seznam všech
prací čtyř anglických historiků, zemřelých v nedávné době: A Bibliography
of the historical works of Creighton, Stubbs, Gardiner and Lord Acton.
O vlastních příčinách zaniknutí svobodného, rolnického stavu v Anglii
v době 1760—1850 píše H. Levy v Conradových Jahrbücher für National
ökonomie XXVI. 2. Spisovatel, který před rokem vydal v Mnichovských
»Volkswirt. Studien« knihu s karakteristickým názvem »Die Noth der eng
lischen Landwirte zur Zeit der hohen Getreidezölle«, zabývá se především
otázkou dnes i u nás časovou, jak ochranná cla působila na vývoj rolnictva
anglického. Dochází k výsledku, že zhoubně; zdražení obilin jimi způsobené
pomohlo velkostatkům, svedlo ku přepjatému zvýšení nájmů a zničilo sedláka
‘ drobného, který v chudých letech nestačil s obilím ani pro vlastní potřebu
a byl všeobecným zdražením nejvíce stižen.
Známý anglický historik kulturní William Edward Hartpole Lecky zemřel
v posledních dnech měsíce října 1903 v Londýně. Jeho místo v anglické
a evropské historiografii určuje jeho pomět k Bucklovi. Lecky jest pova
žován jako historik evropského »racionalismu«, t. j. racionalistické opposice

492

Zprávy.

proti positivnímu náboženství za nástupce Bucklova; Lecky stejně jako Buckle
akcentuje mravní a intellektuální faktory v dějinném vývoji a stejně jako
Buckle věří pevně v pokrok osvěty čili racionalismu ve směru negativním
ubývání smyslu pro zázraky a pronásledování náboženského) i positivním
(vzmáhání se svobody myšlenkové, náboženské a politické). Nad Buckle vy
niká všestrannějším a prohloubenějším pojímáním intellektuálního a mravního
vývoje lidstva a stkvěl} m, duchaplným, místy rhetorickým výrazem. W. E.
H Lecky narodil se 26. března 1833 (ne 1838) u Dublína. V Dublině na Tri
nity College konal svá studia a byl tam 1859 graduován. Nepřijav žádné
funkce veřejné, věnoval se úplně studiím kulturně historickým, jichž vý
sledkem byly jmenovitě dva spisy: History of the rise and influence of the
spirit of rationalism in Europe, 1865, něm. př. od Jolowicze, čes. překlad
od G. Žďárského (srov. ČČH. IX., 475.), a History of European morals from
Augustus to Charlemagne, 1869, 3. vyd. 1877, něm. př. od Jolowicze. Vedle
toho napsal History of England in the Eighteenth Century * 1878—90, 8. sv.,
2. vyd. 1892, 12 sv., něm. př. 1879 si. a History of Ireland in the Eighteenth
Century, 1892, 5 sv.
K

Ve sbírce »Ministres et hommes d’État< vyšla loni kniha o Disraelim
od Courcclla. Spisovatel správně rozebírá též i činnost Disraeliho jako ro
manopisce, nezbytnou pro poznání jeho osobností.
Jeden z nejpověstnějších mezinárodních traktátů nové doby, slavná ob
chodní smlouva Methuenova. z r. 1703, která zpečetila hospodářskou závislost
Portugalska od Anglie, slaví letošního roku výročí dvou set let. Smlouvě té
věnuje H. Schorer v Schafflově Zeitsch. f. Staatswissenschaft 59 delší, kritický
článek a dokazuje, že smlouva není nikterak nepochopitelná, nýbrž, že tvo
řila poslední a nutný článek delšího vývoje politického i hospodářského.
Oprava. V čísle třetím tohoto ročníku, str. 312, má býti v 15. řádku
shora osmčrdt místo třikrát. — Na str. 436 tohoto čísla, v 20. ř. zdola má
býti: Schöpfer místo Scheröpf.

