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Slovanská liturgie na Moravě v IX. věku.
Napsal Fr. Hýbl.

Uvedení křesťanství do zemí našich provázeno bylo někte
rými okolnostmi odlišnými od počátků křesťanství u jiných ná
rodů a v jiných zemích, a to okolnostmi pro ně a pro náš národ
namnoze nepříznivými. Nejvážnější a nejosudnější z nich bylo
bez odporu, že počátky křesťanství u nás spadají právě do doby
velikého zápasu mezi církví západní a východní, a že země naše
přijímajíce novou víru náhle se octly uprostřed bojujících stran.
Avšak i jiná věc zasáhla tu rušivě do klidného vývoje nových
kulturních poměrů, věc na pohled čistě formální, jež nikde jinde
nenabyla hlubšího významu — a to byl spor o liturgický jazyk.
Zároveň s počátky nauky křesťanské uveden byl к nám v opaku
ke všem zemím evropským obřad konaný jazykem domácím,
který stal se kamenem úrazu v nábožensko-kulturním přerodu
národů slovanských. Co jinde bylo věcí vedlejší, co jinde vůbec
ani nevzbudilo pozornosti, jest důležitým faktorem ve vývoji
dějin našich, a v důsledcích dějin všeslovanských, i zasluhuje
zvláštní pozornosti se strany historie.
К počátkům slovanského obřadu pojí se řada otázek povahy
nejen historické, nýbrž i filologické, diplomatické, církevně-právní
i theologické. Není mým úmyslem probírati tyto různé záhady
v celém souhrnu jejich. Nebudu se zde zabývati otázkami, kdy
písmo slovanské bylo nalezeno, které z obou písem nám zacho
vaných jest původní, který jazyk stal se Slovanům jazykem
liturgickým a spisovným, kdy které překlady byly pořízeny a
pod. — o všech těchto věcech nedávno vyšlé pojednání Jagičovo
představuje dnešní stav našich vědomostí.1) Vytkl jsem si v pří
tomné práci za úkol prozkoumati výhradně poměr stolice papežské к slovanské liturgii v IX. století, totiž otázku, dośel-1i
slovanský obřad v Římě schválení čili nic. Podle stavu dosa
vadní literatury mohlo by se zdáti, že věc tato vlastně jest roz
řešena; v kruzích slavistů převládá aspoň mínění kladné.2) Běží
tu, jak známo, v první řadě o pravost dvou listů papežských,
') Jagič, Zur Entstehungsgeschichte der kirchenslavischen Sprache
(Denkschriften vídeňské akademie 1900).
*) Není možno v práci toho druhu, jako jest přítomná, núti zření
к veškeré ohromné literatuře o slovanských apoštolích, jež na př. v Zíbrtově bibliografii II. (z r. 1902) čítá na str. 880—936 na 1500 čísel, nehledíc
к pracím pozdějším. Budu přihlížeti jen к těm pracím, jež v naší otázce
pronesly nějaké vážnější mínění anebo jinak zasluhují pozornosti.
č. C. h. XIV.
T
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jež o slovanské liturgii se vyjadřují příznivě; jest to list papeže
Hadriána II. z r. 869 a list Jana VIII. z r. 880. Nemáme-li zření
к starší literaturěTTtoby, kdy nebyl ještř po"ruce veškeren li
stinný materiál nyní známý, tož krajní mínění na jedné straně
zastupují hlavně němečtí theologové Friedrich a Goetz tvrdíce,
že papežská stolice slovanského jazyka v “bohoslužbě nikdy nepřipušťiTa; Goetz na tomto” základě vypsal život obou apoštolů
slovanských.1) Tyto názory však celkem nedošly souhlasu v po
zdější literatuře. Abych uvedl jen některé hlasy význačnější:
Francouz Lapótre, Němec Bretholz stejně jako Slované Jagič,
Mályšeyskij, Potkanski, Pastrnek, Snopek a celá řada jiných,
kteřio věci jen “mimochodem se vyslovili, pokládají schválení
slovanské bohoslužby od papeže za věc zjištěnou.2) V kruzích
slavistů, pokud vím, mínění Goetzovo po odmítavé kritice jeho
spisu v Arch. f. slavische Philologie XX. (1898), str. 124 sld. (od
R. Nachtigalla) nenalezlo nej menšího ohlasu.8) Ba i Alex. Brückner,
který nej nověji v řadě pojednání zaujal v některých otázkách
obou bratří se týkajících stanovisko příkře odchylné od dosa
vadního pojetí, nepochybuje, třeba že list z r. 869 má za padělaný,
o pravosti listu z r. 880 a o příznivém projevu papeže Jana VIII.4)
— 'Tento výslední stav otázky nejlépe se hlásí v nej novější pu
blikaci obou sem hledících listů, totiž ve Friedrichově Codex
diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae (Praha 1904). Friedrich
označuje list Hadrianův (str. 7, pod č. 12) slovy: „dubiae fidei“,
list pap. Jana Vílí. (č. 24) přijímá za pravý.
x) Friedrich. Ein. Brief des Anastasius Bibliothecarius an den Bischof
Gaudericus von Velletri (Sitz.-Ber. der bayer. Akademie der Wiss. Hist.
CI. 1892). Srv. i zprávu Vondrákovu v сСМ. 1897, str. 341. — Goetz.
Gesch. der Slavenapostel Konstantinus (Kyrillus) und Methodius (Gotha
1897).
’) Lapotre, L*Europe et le Saint-Siěge á ľépoque carolingienne (Pař.,
1895); Bretholz. Gesch. Mährens (Brno 1893—1895). Jagič v cit. díle;
Malyševskí]^ Житіе св. Кирилла и Меѳодія (Kijev 1886, — mně bohužel
nepřístupné), Potkanski, Konstantyn i Metodyusz (Krakov 1905);
Pastrnek, Dějiny slovanských apoštolů Cyrilla a Methoda. Spisů v poctěných
jubilejní cenou Král. České společnosti náuk čís. 15. (V Praze 1902.) Snopek
hlavně v práci: List Hadriana II. v pannonské legendě a bulla Jana Vili.
Industriae tuae. (Velehr. Sborník VI. 1896.) — V Němcích bylo dílo Goet
zovo přijato příznivě (srv. posudek v Hist. Zeitschrift 1898, str. 152),
ale bez dalších toho důsledků v literatuře.
’) Goetzovi uškodila nejvíc neznalost slovanských jazyků a slov,
literatury, odkud vzešly omyly někdy až nápadné, takže celý jeho pokus
nabyl v některých partiích rázu dilettantismu.
4) Bruckner vyložil své názory v řadě prací napsaných německy,
česky (Naše Doba XI.) a polský. Srv. ČČH. IX., 474. Úhrnnou formulaci
svých názorů podal posledně v článku: Thesen zur Cyrillo-Methodianischen
Frage v Arch. f. slav. Phil. XXVIII., 19Ó6, str. 186 sld., а к němu tedy
budu hlavně přihlížeti.
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Přes to myslím, že otázka ještě není vyřízena a zasluhuje
znovu zevrubného prozkoumání.
*

*

*

Srovnáme-li činnost slovanských apoštolů s působením jiných
missionářů prvního středověku a třebas i doby pozdější, vynikne
v jedné věci znamenitý rozdíl mezi nimi; jest to bedlivost a dů
kladnost, se kterou Konstantin poučen svými dřívějšími zkuše
nostmi konal přípravy pro chystaný svůj úkol maje už předem
plné zření ke kulturním potřebám národa, к němuž se ubíral.
Stačí tu vzpomenouti jenom na př. Augustina a jeho druhů jdou
cích r. 597 na missii do Anglie, Bonifacia a všech ostatních missio
nářů německých, Ansgara, apoštola severu, našeho Vojtěcha,
Bruna Querfurtského a později mnicha Kristiána vydávajících
se na missie do Prus, duchovních, kteří kázali Slovanům polab
ským, a nepřehledné řady jmen méně významných. Všichni ti
mužové vydávali se na hlásání evangelia národu cizímu takořka
beze vší přípravy; autorisace stolice papežské, nanejvýš ještě
souhlas knížete aneb knížat příslušné krajiny, bylo z pravidla
vše, co vedle osobního zápalu pro věc dostačilo jim pro první
počátek. Život a kulturní stav národa, jemuž nesli novou víru,
jeho dosavadní názory náboženské, zvláštnosti, zvyky, poměry
politické a společenské zůstávaly mimo jejich předběžnou po
zornost; ba ani řeč národa toho nezdálo se jim nutným seznati,
někteří z nich neznali jí při prvním vstupu na cizí území vůbec. —
Jak zcela jinak pojal svůj úkol Konstantin chystaje se hlásati
evangelium Slovanům! On nespokojil se kázáním pouhého slova;
vytvořil národu, к němuž se obracel, hned také písmo a spisovný
jazyk, počal překládati knihy do jazyka toho, dal počátek jeho
literatuře, zkrátka pojal práci missionářskou hned předem plněji
maje na mysli netoliko prosté povrchní obrácení dosavadních
pohanů na novou víru, nýbrž hlubší proniknutí víry v ně a jejich
všestranné povznesení v duchu křesťanském. Snad v tom bylo
leccos neuvědomělého, náhodného, ale byl to jistě čin, kterým
působení a zásluha jeho vypínala se vysoko nad úroveň obvyklého
missionáře doby tehdejší.1)
Avšak právě, že činnost taková, vynalezení nového písma,
překlad knih posvátných do jazyka dosud neznámého, tolik se
odlišovala od obecných názorů té doby, musila buditi nedůvěru
v kruzích, jež byly cele obepjaty myšlenkou dvou toliko přípust
ných kulturních jazyků, latiny a řečtiny. Nedůvěra a námitky
l) Nemá zde významu otázka, pomýšlel-li Konstantin při tom pů
vodně na missii u Slovanů jižních v Makedonii, či hned od prvopočátku
na missii moravskou (srv. Brückner v Arch. f. slav. Phil. 1906, str. 197 sld.),
proto ji nechávám stranou.
i*
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toho druhu, pokud byly pronášeny jen theoreticky od osob věci
vzdálených, neměly ovšem velikého významu, leda že zapletly
Konstantina do celé řady hádek o přípustnosti překladů písma sv.
do nového jazyka, jak nám je líčí legendy; ale v jedné věci Kon
stantin i Metoděj narazili mnohem hlouběji a rozvířili pozornost
kruhů v skutku rozhodujících, totiž pokusem uvésti jazyk slo
vanský také doliturgie. V té věci poměry na západě i na východě
byly сеІкепЛиэШепу, aneb se aspoň ustalovaly ve smyslu do
cela jiném.
Jakmile v církvi počala bohoslužba nabývati pevných a urči
tých forem, od nichž nebylo dovoleno se odchýliti, vznikly zcela
přirozeně také liturgické jazyky. Potřeba udržovati slovní apparát
obřadů v podobě co nejryzejší bránila libovolným změnám ho
vícím jazykové různosti jednotlivých krajin a nedopouštěla převáděti jej do jazyků, jež nepovznesly se ještě к spisovné ustále
nosti. Později spolupůsobila tu i jednotnost církevní správy, jíž
velmi dobře se hodilo užívání jedné aneb alespoň jen několika
málo vynikajících řečí. Na východě, kde nauka křesťanská ší
řila se již v nejstarší době, kdy ještě nebylo zmíněné ztrnulosti,
mezi národy, jejichž jazyky byly poměrně vyvinuty a také lite
rárně vzdělávány, obřady konaly se hned od prvopočátku v růz
ných jazycích; vedle řečtiny vešla v zemích, kde jinak ve veřejném
životě převládala, takev bohoslužbě v užívání řeč syrská, koptická,
později arménská a j.1), ale i v těchto případech pozdější vývoj
bral se tím směrem, že řeč posvátných knih zůstávala stálou,
třeba že řeč obecná se od ní znenáhla odchylovala. — Na západě
byly poměry od samých počátků křesťanství poněkud jiné. Ťam
šířilo se křesťanství poměrně později, ve formě hotovější, a nad
to veškery západní provincie římské ovládány byly jediným
kulturním jazykem, latinou. Zcela přirozeně tedy stala se tam
latina také jazykem liturgickým, ačkoliv i ona vlastně musila
nejprve vytlačiti starší liturgický jazyk, který zároveň s věrou
křesťanskou přinesen byl na západ, totiž řečtinu. V prvních sto
letích křesťanských v Římě samém převládal liturgický jazyk
řecký a měl tehdy vedle latiny významné místo i v provinciích
západních; zbytky jeho udržely se ostatně v liturgii latinské až
do dneška.8)
Vylíčený stav nezměnil se, když stěhováním národů jedno
duché poměry národopisné se přetvořily a když latina stala se řečí
i v románských zemích prostému lidu nesrozumitelnou, zkrátka
4 Konstantin dovolával se ve svých disputacích také těchto kon
krétních případů. Srv. Pastrnek, str. 83, pozn. 78.
*) Srv. Thalhofer, Handbuch der kathol. Liturgik. (Freiburg i. B.
1883), str. 399 sld.
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řečí mrtvou. Germáni usazující se v provinciích římských, při
jímali bez odporu liturgickou řeč latinskou zároveň se vší vy
spělou kulturou starých Římanů. Když pak křesťanství počalo
se šířiti i za hranice bývalé říše římské, do Anglie a do Němec,
byla již latinská řeč liturgická čímsi tak samozřejmým, že nikomu
ani nenapadlo pozastavovati se nad řečí lidu nesrozumitelnou.
Missionáři přicházejíce do krajin, kde domácí jazyky teprve
mnohem později zvolna se vyvíjely v řeč spisovnou, konali boho
službu řečí, které byli uvykli z domova. — Dominující postavení
latiny v zemích nerománských usnadňovala vedle skutečné její
kulturní převahy i sama podstata kultu křesťanského. Již dávno
minuly doby, kdy bohoslužba, jako v době apoštolské, byla spo
lečným úkonem věřících a duchovních vůdců obce. V době, když
církev šířila se mezi národy, bohoslužba knězem vykonávaná ne
byla z velké části (mše, svátosti) už výrazem náboženského cítění
a duševní potřeby všech věřících, nýbrž úkonem, jejž duchovní
vykonával na místě a jménem Kristovým, sice za přítomnosti
lidu, pro něj a v jeho prospěchu a zájmu, ale ne jeho jménem.1)
Veliká, a právě podstatná část bohoslužby stávala se tedy v očích
věřícího lidu jakýmsi mystickým, zázračným aktem, jemuž laik
sice byl přítomen, na kterém však neměl žádné přímé účasti;
byla tedy již svojí podstatou čímsi stojícím mimo vlastní nábo
ženské cítění jednotlivcovo, předmětem nepochopené úcty a zá
zračné tajemnosti. Jednostrannému tomuto vývoji stavěla se
ovšem na odpor živá potřeba věřícího lidu projevovati své vlastní
náboženské city a účastniti se bohoslužby zpěvem, jak to činíval za
dob pohanských. Těchto pohanských zpěvů musil zanechati a
náhrady za ně se mu nedostalo. Pro nesrozumitelnost jazyka
nemohl se účastniti ani těch částíbohoslužby, jež nebyly výhradnou
doménou duchovenstva. Lid tento nedostatek trpce pociťoval,
ale odpomoc byla zjednána teprve dlouhým pozdějším vývojem
Jednotlivci z vyšších tříd, kteří měli příležitost se vzdělati, přiučovali se zpěvu latinských žalmů, jež pak spolu zpívali v kostele
(určité zprávy jsou u nás na př. o sv. Ludmile, Václavovi, kněžně
Jitce v XT. stol.), prostému lidu musila zprvu dostačovati jen
stereotypní invokace Kyrie eleison, jíž při četných úkonech boho
služebných vpadali na způsob refrainu všelijak ji podle svého
ústrojí jazykového obměňujíce (Kirleis, Krleš, Kier lesz), a k tomu
některé jiné fráse liturgické častěji se opakující, takže lid mohl je
*) Srv. Thalhofer I1, 306: Ais latreutischen Cult vollzieht ihn (sc.
den katholischen Cultus) zunächst Christus, welcher selber der eigentliche
Opferer ist und als Haupt der Kirche in seinen sichtbaren Stellvertretern
auch betet. An Christus, das primäre Subject des latreutischen Cultus,
schliesst sich als secundäres Subject die Kirche an etc.
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podržeti v paměti. Teprve později počal se z těchto skrovných
začátků vyvíjeti zvláštní církevní zpěv lidový.1)
Z toho jest zřejmo, že bohoslužba v neznámé řeči vykonávaná
v zájmu církevní jednoty nevyhovovala hned od počátku duševním
potřebám lidu. Nedostatek ten necítil se tak v zemích románských,
kde i lid zpíval chorál gregoriánský,2) za to mnohem více u Germánů a Slovanů. Bylo by snad postačilo lidu rozřešení té věci
ve smyslu asi nynějším, uvedením zvláštního „lidového“ zpěvu
do bohoslužby, avšak tomu církev se bránila, nechtíc připustiti
do kostela jiný zpěv mimo liturgický.3) A přece neozval se od
nikud odpor proti bohoslužebnému jazyku latinskému. Pěkným
příkladem, jak liturgie latinská už záhy zcela bez závady šířila
se i tam, kam nesahalo ani politické ani kulturní ovzduší starého
Ríma, jest Irsko; v zemi té již ve IV. a V. stol, pronikla zároveň
s naukou křesťanskou beze všeho odporu liturgie věcně sice roz
dílná od římské, ale jazykem latinská.4) Jest v celém tom vývoji
patrně viděti nelidový ráz tehdejší bohoslužby. Vyšší vrstvy,
které měly příležitost se vzdělati — a vzdělání dávalo se jim
hned od nej nižšího stupně na základě latiny6) — neměly proti la
tině, jež byla jediným tehdy jazykem kulturním na západě a na
pomáhala jim povznášet! se nad vrstvy nižší, přirozeně námitek;
duševní potřeby prostého lidu nepadaly na váhu.®) Ba došlo na
západě tak daleko, že někteří ani v soukromí nechtěli se otčenáš
modliti jinak než latinsky a že vůbec zavrhovali bohopoctu v každé
formě jinak nežli po latinskú, takže bylo třeba výslovného usne
sení synody ve Frankfurtě z r. 794: Ut nullus credat quod nonnisi tribus linguis Deus orandus sit: quia in omni lingua Deus
adorätur et homo exauditur, si justa petierit.7)
Na západě tedy zcela přirozeným během věcí beze všech
zvláštních příkazů latina stala se jazykem liturgickým a zůstala
jím, když i v provinciích románských nikdo jí beze zvláštního
studia nerozuměl. Avšak i na východě, kde řečtina mezi ostatními
jazyky nenabyla nikdy toho dominujícího postavení, poměry
vytvářely se směrem pro její nadvládu výhodným. Působily
tu jednak spory náboženské, které velkou část křesťanstva v Syrii
a v Egyptě strhly v náruč nestorianismu a monofysitismu, tedy
nauk pravověrnou církví neuznávaných, jednak postup islamu,
který počínajíc VII. stol, znamenitě seslabil křesťanství v přední
l) Srv. Nejedlý. Počátky husitského zpěvu (Spisů poctěných jubi
lejní cenou král. čes. společnosti náuk č. ХѴІГІ. v Praze 1907), str. 16
sld., kde tyto věci velmi pěkně jsou vyloženy.—*) Nejedlý 17. —3) Ne
jedlý 23. — 4) Srv. K. Potkaňski, K. i M. 55 sld., kde sleduje vývoj jazyků
liturgických. — •) Srv. Specht, Geschichte des Unterrichtswesens in Deutsch
land, Stuttgart 1885. — •) Tento psychologický moment rozhodoval
možná vedle jiných příčin trochu také u Svatopluka, že nepřál obřadu
slovanskému. — ’) Hardouin, Coll, cone. IV., str. 909, c. 52. Thalhofer 406.
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Asii a v sev. Africe. Tak se stalo, že církve národní, jež užívaly
svého vlastního liturgického jazyka, octly se v postavení ne
patrných menšin mizejících proti převaze církve cařihradské, a
že, pokud jde o jazyk liturgický, církve ty jevily se pak namnoze
jen jako výminky z pravidla všeobecně platného. A poněvadž
církev východní v prvním středověku zanedbávala činnost missionářskou, nebylo vůbec podmínek, aby otázka nových domácích
jazyků liturgických tam až do IX. stol, mohla vzniknouti. Jest
zajímavo, že obnovené úsilí missijní v IX. stol, tuto otázku hned
mělo v zápětí.
Není bez užitku pro nás pozorovati, jak v křesťanské boho
službě také po jiné stránce původní různosti ustupovaly zásadě
jednoty. V celé církvi bohoslužba neměla s počátku formu ve
všech krajích stejnou; na západě i na východě bylo v prvním
středověku více různých forem liturgických, jednotlivé kraje
měly tu své zvláštnosti. Na západě byla to v samé Italii liturgie
ambrosiánská v Miláně, ve Španělích dominovala od r. 633 li
turgie zvaná mozarabská (č. gótská), ve Francii měla od počátků
křesťanství vrch liturgie gallikánská, ve staré Britannii a Irsku
rovněž zvláštní liturgie, příbuzná gallikánské.1) Všechny tyto
různé formy liturgické na západě — připomínám, že všechny
zpívaly se jazykem latinským! — musely postupem času ustoupiti ritu římskému. Francie sjednotila se v té věci s Římem už
za krále Pippina v VIII stol.,2) v Britannii, kde Anglosasove
hned od počátku shodovali se v bohoslužbě s Římem, liturgie
i u vlastních Britů přizpůsobovala se víc a více římské, až posléze
v XI. a XII. stol, i v Irsku a Skotsku zavládl obřad římský; mozarabský ritus ve Španělsku podlehl v XI. stol, spojenému úsilí
papeže Řehoře VII. a krále kastílskeho Alfonsa VI. — Stejně
i na východě mezi všemi různými tamními liturgiemi na konec
největšího rozšíření došla liturgie cařihradská.3)
Z vylíčeného jest viděti, že bohoslužba v církvi záhy, již v kře
sťanském starověku, nabývala ustálených forem nejen po stránce
obsahové, nýbrž i jazykové. Všechen další vývoj nesl se к jednotě
а к uniformitě. Různé prve formy liturgické ustupovaly vý
hradnému panství ritu latinského a cařihradského; po stránce
pak jazykové ovládla na západě úplně pole latina, na východě
znenáhla nabyl ne sice podobně výlučného postavení, ale aspoň
největší rozšířenosti a převahy jazyk řecký. Stav ten vyvinul se
z poměrů zcela přirozeně, církev nezasahovalo do něho přímo,
a nikde neozval se proti němu odpor.4)
*) O různých formách liturgických pojednává Duchesne, Origines
du culte chrétien (3. vyd. Pař. 1903), str. 46 (na východě) a str. 86 (na zá
padě).— *) Duchesne 103.—s) Thalhofer 345. — *) „Meines Wissens“ —
praví Thalhofer I., 406 — „wurde bis tief ins Mittelalter hinein nirgends
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Faktický tento stav věcí tak zdomácněl v myslích současného
křesťanstva, že záhy našlo se pro něj i theoretické odůvodnění
v tehdejší theologické literatuře. Třemi pouze jazyky jest sloužiti
bohu, hebrejsky, řecký a latinsky, pravilo se, neboť jsou to jazyky
posvátné, posvěcené tou okolností, že jimi byl od Piláta napsán
nápis na kříži Kristově. Toť ona „trijęzyćnaja jeres“ (trojjazyčné
kacířství), proti níž tolik bojoval Konstantin. Počátky této
theorie jsou již u Hilaria poitierského (IV. stol.) a u Jeronýma
(V. stol.); oba mají ovšem na mysli ne výhradné panství oněch
tří jazyků v bohoslužbě, nýbrž jen jakousi přednost jejich před
jinými.1) Určitěji vyslovuje se v pozdějším smysle již biskup
pařížský Germanus (v VI. stol.) ve výkladě o liturgií gallikánské:
Incipiente praesule Ecclesiae Aius (sc. ‘Síyiog) psallet dicens La
tino cum Graeco, ut ostendat junctum Testamentům Vetus et
Novum. Dictum Amen ex Hebraeo instar tituli, quod in trinitate
linguarum instigante Deo Pilatus posuit super crucem confitens
quamvis ignarus Jesus Nazarenus, id est Sanctum et Regem.
Tres autem parvoli, qui oře uno sequentes Khyrie eleison Hebraea
scilicet Graeca et Latina, vel triům temporum saeculi, ante legem
scilicet, sub lege et sub gratia.2) — Zmíněné už snesení synody
frankfurtské z r. 794 jest důkazem, že koncem VIII. stol, theorie
tří liturgických jazyků — mezi nimi měla hebrejština ovšem
význam pouze theoretický — byla hotova.
Tak stály věci, když ok. r. 864 3) objevili se na Moravě Kon
stantin a Metoděj, nesouce našim předkům nové písmo a překlady
knih posvátných.
* *
*
ein Wunsch laut, es möge die Liturgie in den Volkssprachen gefeiert
werden, und es existirt aus dieser Zeit kein kirchlicher Erlass, durch
welchen die Feier der Liturgie in lingua vulgari wäre verboten vorden.“
Nemíní se tu ovšem kraje slovanské, o nichž spisovatel jedná zvlášť. —
*) Doklady u Snopka, Velehr. Sbor. VI., str 94 sld. Jeroným (v listě
к Heliodorovi) mluvě o rozšířenosti víry Kristovy mezi národy praví:
Taceo de Hebraeis, Graecis et Latinis, quas nationes fidei suae in crucis
titulo dominus dedicavit. A Hilarius (In librum psalmorum prologus 15):
Quia his maxime tribus linguis sacramentum voluntatis Dei et beati
regni exspectatio praesentatur.
*) Migne, Patrol, lat. LXXIL, str. 89—90. — ’) Příchod obou bratří
na Moravu obecně se klade do r. 863. Ačkoli věc nesouvisí s předmětem
této práce, dotkl bych se přece rád některých pochybností proti roku obecně
přijatému. Dobu příchodu obou bratří na Moravu úrčiti lze jen nepřímo
z údajů, které jsou v legendách o délce jejich pobytu na Moravě. Leg.
Konst, (c. 14) vyměřuje délku tu na 40 měsíců, leg. Meth. (c. 5) na 3 roky,
leg. římská (c. 7) na 41/, roku. Rozdíly ty vysvětlovaly se dosud (srv. na
př. Pastrnek 72, Malyševskij 140, Vondrák, Studie z oboru církevně-slovanského písemnictví. Pr. 1903, str. 115) tím, že legenda římská bere
v počet zároveň již také pobyt bratří u Kocela a v Benátkách, druhé dvě
pak jen jejich pobyt na Moravě. Avšak není pravděpodobno, že by oba
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Nelze dosti určitě rozhodnouti, kdy poprvé počalo se na Mo
ravě užívati slovanského jazyka při bohoslužbě, a zdali oba bratři,
Konstantin a Metoděj, hned předem zanášeli se myšlenkou
novoty tak rozsáhlé, jako bylo zavedení bohoslužebného jazyka
dosud nebývalého. Neposlední příčinou této nejistoty jest nepřes
nost legend, jež nerozeznávají náležitě vlastní liturgie — mše,
hodinek, obřadů při svěcení a j. — od pouhého překládání písma
do slovanštiny a vyučování lidu v jazyku slovanském.1) Pozorovati
jest to v jejich výkladě o všech disputacích, jež Konstantin pod
nikal na obhájení svého díla, ať už disputace ty staly se za těch
okolností, do kterých kladou je legendy, čili nic.2) Mohlo by se
připustiti, že Konstantin na samém počátku svých příprav neměl
hned v úmyslu zavěsti domácí jazyk také do4|iturgie a pomýšlel
pouze na překlad evangelia a písem, aby mu byly podporou při
jeho missionářské činnosti,3) avšak z pobytu na Moravě jsou již
určité zprávy, že přeložil celý obřad církevní do slovanštiny.4)
Jiná jest ovšem věc, zdali také překladů těch skutečně počal při
bohoslužbě užívati. V tomto případě dlužno uvážiti, že oba bratři
neměli na Moravě ještě náležitých kanonických hodností, aby
novotu takovou mohli nedím zaváděti, ale i sami vykonávali.
Byltě Konstantin pouze knězem, Metoděj mnichem-laikem,6)
byl tedy pouze “ Konstantin oprávněn konati obřady bohoslubratří voláni jsouce od papeže do Ríma a majíce tedy určitý cíl, byli se
zdrželi téměř i1/, roku na cestě, ať již povolání papežovo zastihlo je na
Moravě Či v Benátkách. O nějakém působení v Pannonii, kterou ovládali
duchovní němečtí, v té době ne.může.hýti ješfě řeQZ Leg. římská označuje
ostatně určitě délku pobytu na Moravě dobou 4x/a roku. Poněvadž no
vější theorie o vzniku legend význam italské legendy proti pannonským
stavějí do pozadí, (jiného mínění jest ovšem Goetz), sluší tuším dáti těmto
přednost ve věci naší. Jest ostatně velmi pravděpodobno, že rozdíl vznikl
chybou pisatelovou aneb pisárskou a že místo 41/, má býti зх/а (III et
dimidium místo IIII et dim.; možné jest také nesprávné vyčíslení značky
slovanské či řecké). Potom by všechny 3 prameny se shodovaly; v leg.
Konst, měli bychom asi výpočet nejpřesnější, jejž leg. Meth, zaokrouhluje
na 3, leg. římská na з1/, roku. Počjtáme-li tuto dobu nazpět od r^_ 868
či od konce 867 (dříve odchod z Moravy sotva lze klásti) přijdeme k r./'B&fí
Právě toho roku byla také politická situace na Moravě taková, že**Vysvětlovala by navázání styků s Cařihradem. Srv. Dudík, Děj. Moravy,
štr.. 90.
x) Srv. v té příčině na př. leg. Konst, c. 15. a 16., leg. Meth. c. 6.
(Nedostoit nikotorujemuže języku iměti bukv svoich — tedy vůbec
písma — razvě Evrei i Gr’k i Latin), leg. řím. c. 7. 8 (zde vůbec není zmínky
o obřadu). —2) Míním tu pochybnosti vyslovené Brucknerem, na př. o nebytí
disputace v Benátkách. Arch. f. si. Phil. XXVIII., 192. — 3) Srv. Pastrnek,
str. 70, pozn. 63. Proti tomu vyslovil se rozhodně l^avrov v recensi tohoto
díla (Vizant. Vremennik X.) míně, že slov, obřad byl předmětem ujednání
poslů Rostislavových již v Cařihradě. — 4) Leg. Konst, c. 15. Srv. Pastrnek'74.
— 6) Pastrnęk 77. Že Metoděj až do svého příchodu do Říma nebyl knězem,
dokazuje také Snopek, Velehr. Sbor. VI., 47 sld.
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žebné, a to jenom nižší; i jest svrchovaně pochybno, že by byl
prostý kněz z nenadání přicházející do cizí země počal hned s no
votou tak dalekosáhlou. Pravděpodobně sloužil tedy Konstantin
mši jazykem řeckým a obmezil se na pouhé přípravy pro obřad
slovanský, na^vyuŽování a vychovávání učcnníků.1) Bohužel
nelže nám nyní rozhodnouti věc jistě zajímavou, jejíž známost
by nemálo přispěla к osvětlení temných začátků slovanské li
turgie, jaký byl totiž poměr obou bratrů jednotlivě к společnému
dílu. Konstantin byl muž vědy, snílek ideálních názorů, Metoděj
naopak politický talent, obratný diplomat, nelekající se konsekvencí nej dálnějších, jak z celé jeho činnosti jest viděti,2) a není
nemožno, že slovanská liturgie byla dílem ne Konstantinovým,
nýbrž výhradně Metodějovým.
Pivní výslovnou a bezpečnou zmínku o skutečném konání^
obřadů jazykem slovanským máme teprve ve stížném spise, kterým
bcíýorští biskupové r. 871 ohradili se proti zřízení arcidiecese
moravsko-pannonské. Stěžují si tam (c. 12.), že práva jejich v Pannonii tak dlouho zůstávala neporušena,,,usque dum quidam Graecus
Methodius nomine noviter inventis Sclavinis litteris linguam Latinam doctrinamque Romanam atque litteras auctorales Latinas
philosophice superducens vilescere fecit cuncto populo ex parte
missas et evangelia ecclesiasticumque officium illorum qui hoc
Latine celebr averunt.3) Stížnost ta, třeba ne dosti určitě, svědčí,
že Metoděj okolo r. 870 konal již bohoslužbu jazykem slovanským,
a je?t? určitěji to vyplývá ze známého zákazu papeže Jana VIII.
z r. 873*)
Tedy okolo r. 870 Metoděj zcela bezpečně sloužil mši a ostatní
obřady jazykem slovanským.6) Avšak mezi r. 870 a pobytem bratří
x) К podobnému výsledku dochází Jagič, Zur Entstehungsgesch. L, 13.
uváživ svědectví legend o věci té. Pravi-11 však Jagič dále: ,,Wohl aber
ist es denkbar, dass Cyrill und Method manchen einheimischen Priester,
der bis dahin lateinisch die Messe las, für ihren ёіпь crbkovbnyj gewannen,
die nebst ihnen den kirchlichen Gottesdienst in griechisch-slavischer Weise
verrichteten — nelze mu v tom přisvědčiti. Z důvodů nahoře uvedených
nemohu přisvědčiti ani PotkansKému, který (str. 32 sld.) soudí, že Kon
stantin velmi záhy počal Vylfônaváti obřad slovanský, aby získal si naproti
kléru německému půdu u lidu. Jsou to předpoklady nijak prameny ne
odůvodněné. —QpSrv. Jagič Zuř Entstehungsgesch. 17: Der jüngere Bruder
war ein Mann von idealer Begeisterung für die Missionen, er war rede
gewandt und auf jede Polemik gut vorbereitet. Eine grosse Gelehrsamkeit,
Belesenheit in der heil. Schrift und Patristik stand ihm dabei zur Seite.
Aber auf die Bedürfnisse des praktischen Lebens legte er als ein idealer
Mensch kein Gewicht. Sein Bruder Methodius war dagegen mehr ein
Praktiker, wie-^uich allem Anscheine nach ein guter Administrator und
Organisator. —De conversione Bagoariorum et Carantanorum libellus.
Pastrnek, str. 271.—Zákaz sám nezachoval senám, avšak papež mluví
o něm v listě z r. 879^3ak bude-uvedeno. — 3) Ponechám zde stranou otázku,
který to obřad konán byl na Moravě jazykem slovanským, zda cařihradský.
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na Moravě leží důležité událpsti, cesta obou do Ríma a vysvěcení
Metoděje na arcibiskupství 4noravsko-pannonsk^ (867—869). V le
gendách, zejména v životopise Konstantinově, vypravuje se, že
papež Hadrian II. schválil za jejich pobytu v Římě překlady
posvátných knih; míní-li tím pisatel také knihy bohoslužebné,
nemůžeme při dotčené už nepřesnosti legend v tomto směru usuzovati.1) Poněvadž Konstantin v Římě zachvácen byl smrtelnou
chorobou, pokračování začatého díla zůstaveno Metoději, který
až dosud — aspoň podle zpráv legendárních — nevystupoval do
popředí, ač snad jeho účast na společném díle byla větší, nežli
připouští obsah legend. Po smrti bratrově stal se ovšem samo
jediným nositelem a průkopníkem společné myšlenky. — Jeho
životopis vypravuje, že .papež poslal jej nejprve na žádost Kocelovu
_do Pannpnie, Koceí pak vypravil jej nazpět do Ríma, aby papež
vysvětil jej na biskupa srěmského, nástupce sv. Ahdronika, což
se i~šťalo.2) Na'cestu "ke KocelovT dal mu papež s sebou velmi
důležitý list, znějící však nejen Kocelovi, nýbrž i knížatům morav
ským; proto velmi důležitý, že vidí se v něm první výslovné po
volení a schválení liturgie slovanské. List ten musí tedy býti
předmětem našeho zevrubného zkoumání.3)
či také římský. O té věci nej nověji protivná mínění vyslovili Szczęśniak,
Obrządek słowiański w Polsce pierwotnej, rozważony w świetle dziejo
pisarstwa polskiego (Varš. 1905) a proti němu Ptašickij, Slavjanskij obrjad
v Moravii i Pannonii i mnimoe ego suščestvovanie v drevnei Polšě (Žurn.
min. nar. prosv. 1906 září, str. 140 sld.). Ptašickij zastává thesi, že Methoděj zavedl jedině obřad řecký. — Jest jisto, že první přípravy к za
vedení slov, liturgie mohly se týkati pouze obřadu řeckého, jejž bratři
znali z domova, avšak není příčiny pochybovati, že'Métfioděj, kdyžtě
v jeho arcidiecesi (hl. v Pannonii) tolik převládal z dřívější doby obřad
latinský, hleděl získati i tento obřad pro svoji novotu. Pravost této
domněnky potvrzují výsledky bádání filologických a literámě-historických.
Srv. Pastrnek 94; Pekař, Die Wenzels- und Ludmilalegenden und die
Echtheit Christians (Prag 1906), str. 258.
x) V leg, Konst, praví se (c. 17) pouze: Prüm že papež’ knigy Slověn’skyj$ bsvęti i položí ję v cr’kvi svętyję Mariję, jaźe naricajet sę Fatni,
i pěŠQ nad nimi svętąją liturgiją. Potom vypisuje se ovšem, že nově vy
svěcení žáci konali v různých kostelích římských bohoslužbu slovansky,
ale zprávu tuto musíme, pokud liturgického jazyka seTýtá, odmítnouti
s poukazem na stanovisko pap. Hadriana II. к slov, obřadu ѴбЬесГТзЕ"
v dalším bude "prokázáno. — Leg. Meth, (c. 6) vypravuje prostěji a jistě
věrněji: svęti učen’je jeju poloz* Slovenskoj e jevangeľje na oltári svętajego Petra apostola, svęti že na popov’stvo blaženajego Method’j a. —
Snad se v leg. Konst, mají rozuměti jen některé slovanské modlitby aneb
prosté čtení"§1UV. evangelia.
■) Leg. Meth. c. 8, Pastrnek 230. — 8) O authentičnosti tohoto listu
není shodného mínění ani u těch, kdož jinak uznávají papežské schválení
slov, liturgie. Vedle Jagiče, Malyševského, Pastrnka, Potkaňského, Lapotra, Bretholze a j., kteří předpokládají plnou jeho pravost, a vedle
Brůcknera, který jako Goetz a kdysi Ginzel, vidí v něm padělek, ozvaly
se i hlasy prostředkující, na př. Vondrák a Snopek. Vondrák má jej za
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Jeho znění jest:
„Andrian jepiskup i rab bož’i к Rostislavu i Svętoplku i Koc’lju.
(i)slavav vyš’niich bogu i na zemli miř, v člověcěch blagovoljen’je.
jako o vas duchov’naja slyšachom, nyně že źędachom s želan’jem
i molitvoją vašego radi spasen’ja, kako jest vzdvigl gospoď sr’d’ca
vaša iskati jego i pokazał vam, jako ne t’kmo vóroją n’ i blagyimi
děly dostoit služiti bogu; věra bo bez děl mr’tva jest, i otpadająt
(2) ti, iže sę m’nęt boga znająste, a děly sę jego otmćtająt. ne t’kmo
bo u sego svętitel’skajego stola prosiste učitelja n’ i u blagověťnajego cěsarja Michaiła, da posla vam blaženajego filosofa Konstan
tina i s bratrom’, don’deže my ne dospěchom. ona že uvěděvša
apoštol’skajego stola dostojęśtę vaśę strany, kromě kanóna ne
stvoriste nič’sože, n’ к nam pridoste i svętajego Klimenta mošti
(3)nesąśta. my že tr’gubą radosť priimše umyslichom ispytavše po
siati Methoďja, svęt’se i s učeníky, syna že našego, na strany
vaśę, mąża že svr’šena razumom’ i pravověťna, da vy učit, jakože
jeste prosili, skazaję knigy na język vaš’ po v’semu cr’kv’nujemu
činu ispľn’, i s svętoją m’śeją rekše s sluź’boją i kr’šten’jem’,
jakože jest filosof načęl Konstantin, boź’jeją blagod6t’ją i za mo(4) litvy svętajego Klimenta, takože že ašte in kto vzmožet dostoino
i ргаѵоѵёг’по skazati, svęto i blagoslovjeno bogom’ i nami i vseją
katholikijeją i ąpostol’skoją cr’kv’ją bądi, da biste udob’ zapovědí
(S)boźję navykli, s’ že jedin chránite obyčaj, da na m’ši pr’véje
C’tąt apoštol i jevangeľje rim’sky, tače slovén’sky, da sę ispľniť
knižnoje slovo, jako vschvalęt gospoď v’si języci, i drugoide v’si
vzglagoljąt języky različ’ny velič’ja bož’j a, jakože dast im svętyi
(6) duch otvěštavati. ašte že kto ot sb’ranyich vam učiteľ i Ceśąśtiich
sluchy i ot istiny otvraśtająśtiich na blędi, nač’net dr’znąv inako
razvraštati vy, gadę knigy języka vašego, da bądet otląCen n'
t’kmo v sąd dan cr’kve, don’de sę ispravit;1) ti bo sąt vľci a ne
(7) ov’cę, jęźe dostoit ot plod ich znati i chraniti ich. vy že ćęda
vzljubljenaja, poslušaite učen’ja bož’ja i ne otriněte kazan’ja
cr’kv’najego, da sę obręstete istin’ni poklonitele bož’i, oťcu na
šemu nebes’skujemu s v’sémi svętyimi, amin.
Poněvadž list zachoval se nám pouze ve slovanském překladě
a ne v přepise původním, jest kritika jeho valně stižena; chybí
porušený a spatřuje v podstatné jeho Části odlesk (Reflex) listu Jana VIII.
z r. 88o (Arch. f. slav. Phil. XX., str. 141 sld.; srv. i ČČM. 1897, str. 348:
,,V jednotlivých částech může býti list Hadrianův pravý, ale ne jako celek.“)
Snopek po příkladu V. A. Bilbasova pokládá jej za výtah (po paměti uči
něný) pravého listu (Sbor. Vel., VI. 72).
x) Tak u Pastrnka, str. 229. Poněvadž místo patrně je porušeno,
upravil je nejnověji Šachmatov (Arch. f. slav. Phil. XXVII, 1905, str. 141)
takto: da budet otlučen ne ťkmo vsuda, n’ i cr'kve — vykládaje vbsudb
jako communio.
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všecky známky, podle nichž bychom mohli posuzovati jeho pra
vost po stránce stilisticky-formální, neboť nelze věděti, pokud
různé fráze a slohové obsahy spadají na vrub textu původního
a pokud zaviněny jsou nepřesným překladem . Z té příčiny naprosto
nemají váhy některé námitky Goetzovy,1) např. odchylná od jiných
listin papežských formule: Hadrianus episcopus et servus Dei
(Andrian jepiskup i rab bož’i) anebo dokonce tvar Svjatopolcus,
který není než dílem moderního překladatele (leg. má Svętoplku.)2)
Také přívlastek pius či orthodoxus (blagověrnajego), jenž se dává
císaři Michalovi III., nemůže býti příčinou к podezření, protože
v listě toho druhu není než diplomatickou frásí.3)
Při stavu, ve kterém list papežský se nám podává, poukázáni
jsme v přední řadě a hlavně na zkoumání jeho obsahu. A poněvadž
nej důležitější věc, o niž nám běží, jest slovanská liturgie, budeme
se na prvním místě ptáti, jakou formou a kterými slovy předpo
kládané její schválení jest tu vyjádřeno. A ku podivu, v celém
listě není žádného takového povolení či schválení! — Aby věc ta
byla zřejmější, třeba si ještě jednou uvědomiti, že spory, o nichž
legendy tolik vypravují, neměly za předmět pouze liturgii v užším
smysle, totiž užívání slov, jazyka při vlastní bohoslužbě duchovním
samým vykonávané, nýbrž že Konstantinovi bylo vytýkáno vůbec
zavádění nového jazyka a zvláštního písma do bohoslovné litera
tury a překládání bible do slovanštiny. Jak úzkoprsé byly v té
příčině názory leckde na západě, patrno jest z dotčeného už
snesení synody frankfurtské (794), patrno dále — z doby ovšem
o něco pozdější — z listu papeže Řehoře VII. českému knížeti
Vratislavu II., anebo z rozhodnutí papeže Innocence III., který
v daném případě zakázal (1199) překládat! písmo do jazyka do
mácího.4)
Mezi užíváním domácího jazyka při bohoslužbě a mezi vy
kládáním písma v jazyce tom nečiněno někdy rozdílu. Proto oba
papežové doby Metodějovy, od nichž máme zápověd slov, liturgie —
Jan VIII. i Štěpán V. — výslovně obé rozeznávají a zapovídajíce
x) Goetz 54. — •) Srv. o tom Vondrák v CČM. 1897, 349. — ’) O vý
raze tom srv. Snopek, Velehr. Sbor. VI., 65 sld.
*) Rehoř VII. píše: Quia vero nobilitas tua postulavit, quod secun
dum Sclavonicam linguam apud vos divinum celebrari annueremus offi
cium, scias nos huic petitioni tuę nequaquam posse favere. Ex hoc nempe
sępe volventibus liquet, non immerito s aeram scripturam omnipotenti deo
placuisse quibusdatn locis esse occultam: ne si ad liquidum cunctis pateret,
forte vilesceret et subiaceret despectui aut, pravé intellecta a mediocribus,
in errorem induceret. Friedrich. Cod. dipl. I., 81, str. 88. — O zákaze
papeže Innocence srv. G. Paris, La littérature franęaise au Moyen Age
202 (Pastrnek 83, pozn. 78). Není na škodu vzpomenouti si na tomto
místě analogického zjevu pozdějšího, totiž pěstění vědy jazykem domácím,
jak u nás Štítný zvláště je musil obhajovati.
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liturgii v řeči slovanské dovolují, aby se řečí tou lidu kázalo.1)
Z tono ovšem zase naopak vyplývá, že pouhé schválení překladů
písma do slovanštiny, pouhé dovolení, aby se tím jazykem písmo
lidu vykládalo, není ještě dovolením slovanské bohoslužby.
Nuže, v listě papeže Hadriana II. čteme: * . . . da vy učit
(Metoděj) .... skazaję knigy v język vaš' — a dále: „takože že
ašte in kto vzmožet dostoino i ргаѵоѵёг'по skazati . . . У, ale nikde
ani nejmenší zmínky, že by papež dovoloval sloužiti mši a jiné
obřady jazykem slovanským.2) Jsou ovšem v listě skutečné zmínky
o bohoslužbě, ale rázu zcela jiného, takže budí právem podezření,
zdali papež tak se mohl vysloviti. Jest to hlavně místo: S' že
jedin chráníte obyčai etc. Zde čteme jakési obmezení, výhradu,
jež může se vyložiti jen tak, že i při mši slovanské mělo se evan
gelium čisti nejprv latinsky a pak teprve slovansky. Jak máme
srovnati toto místo s ostatním obsahem listu? O povolení
slov, liturgie nikde ani slova, a přece hned na to výhrada, jež
svolení takové předpokládá. Ze papež nemohl věc tak důležitou,
jako bylo zavedení nového jazyka do liturgie, pouze mlčky při—
pouštěti, aneb že nemohl slovy: skażaję, skazati (v lat. originále
bylo by podle toho předpokládat! výrazy; interpretans, interpretari, nebo něco podobného) míniti také již slov, boho
službu, není tuším při přesnosti a důkladnosti, jakou se vyznačuje
forma listin papežských, vůbec sporu. Nutný výsledek této
úvahy jest tedy, že list Hadrianův, kdybychom i jinak chtěli
jej považovati za pravý, nezachoval se ve znění neporušeném,
že z něho bud něco jest vynecháno, aneb zase něco jiného nelo
gicky přidáno. — Snopek, který list v podstatě má za pravý,
soudí ovšem,8) že pisatel legendy psal list pouze po paměti, a že
místo o slov, liturgii (tedy věc právě nej důležitější!) vynechal.
x) Unde iam litteris nostris, per Paulum ep. Anconicatanum tibi
directis prohibuimus, ne in ea lingua sacra missarum sollemnia celebrares . . .
Praedicare vero aut sermonem in populo facere tibi licet. . . (List Jana VIII
z r. 879, Friedrich, Cod. dipl. I., 23, str. 18.) — Podobně Štěpán V. za
pověděv slov, bohoslužbu praví dále (Commonitorium, Friedrich 27, str. 28):
Verum tarnen si aliquis Sclavorum lingua tam doctus invenitur, ut post
sacratissimam evangelicam, apostolicam lectionem eius explicationem
doctus sit dicere ad ędificationem eorum, qui non intelligunt, et laudat
si fiat, et concedit et approbat. Jest odtud viděti, že papežové sami uzná
vali potřebu obojí věc za příčinou uvarování nedorozumění výslovně rozlišiti. — ’) Jest proto dosti podivno, že ještě i Potkanski reprodukuje (str. 63),
obsah listu slovy: „Dozwoloną jest msza słowiańska, ale należy ten zwyczaj
zachowywać" etc.
’) Sbor. Vehlehr. VI., 72 sld. Na str. 79 praví: „Mezi druhým a třetím
odstavcem zdá se býti mezera. Nyní beze vší pochyby následovalo vý
slovné povolení slovanské liturgie, jehož zde marně hledáme . .
Ne
mohu nežli doporučiti slova „jehož zde marně hledáme" pozornosti co
nej širší; že by však takové schválení vůbec někdy v listě bylo bývalo, s tím
ovšem nelze souhlasiti. —
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Avšak podrobnější rozbor celého listu nepřipouští takového vý
kladu. Bylo-li v listě Hadrianově vůbec nějaké povolení slov,
obřadu, pak byla právě tato věta pro legendistu nej význačnější.
Vždyť přece celý život Metodějův jest vyplněn zápasem o koncessi toho druhu, a legendy, které uvádějí sáhodlouhé disputace
o přípustnosti jazyka slovanského, právě tento triumf Meto
dějův by byly vynechaly, ač nezapomněly uvést i jeho obmezení?
A pak celá motivace toho místa jest nemožná, jak již Vondrák
rozpoznal.1) Na příkaz obmezovací: Při mši jest čisti evangelium
ncjprv latinsky a potom teprve slovansky — následuje důvod,
který se hodí toliko na schválení slovanského čtení aneb i li
turgie. — Celá tedy věta (5) nemůže býti považována leč za vložku,
jíž v listě papežském původně nebylo.
Místo právě vytčené není ostatně jediné, kde text přídavky
jest porušen.2) — Na pozdější vsuvku do textu ukazuje také
místo ve větě (3): da vy učit, . . . skazaja knigy na język vaš’
po v’semu cr’kv’nujemu činu ispľn , i s svętoją mśeją rekše s služ’boją i kr’sten jem. Slova, jež jsem podtrhl, vzbuzují zdání, že papež
přece jen mohl mysliti na vlastní bohoslužbu, když mluví o knihách
liturgických. Ale právě souvislost, ve které o liturgických kni
hách jest řeč, ukazuje, že zmínka o nich na to místo se nehodí,
neboť mluví se ve větě té o učení, výkladě písma a také hned po
oněch slovech řeč jest opět pouze o výkladě a poučování, tak že
i na tomto místě patrné jest dodatečné vpravení slov těch do
textu, aby se vzbudilo nepravé zdání.
Vymýtíme-li z listu naznačená místa, jež logicky a věcně
do kontextu se nehodí, zbude projev, který zhruba dosti dobře
hodí se do situace r. 869. Avšak ani tento zbytek v jednotli
vostech nezůstane prost podezření, když srovnáme jej s jiným
ještě zněním listu Hadriana II., jež se nám zachovalo v..Pochvalném
slově svv. Cyrillu a Metoději“.8) I tam totiž cituje se (v кар.^цТ)”
lišt papežský ve staroslovanském překlade takto:
l) Arch. f. slav. Phil. XX., 141 sld. Vondrák má za to, že legendista
vložil do listin Hadrianova části listu pap. Jana VIII. z r. 880. Jagič shle
dává (Zuř Entstehungsgesch. 22) jeho argumentaci „etwas zu streng“,
ale neprávem. — Srv. i Vondrákovy Studie z oboru církevněsl. pís., str. 104.
— *) Podle obvyklého čtení bylo by i místo ve větě (6): „ašte že kto . . .
da badet otlačen n' ťkmo v sąd dan cr’kve" — vykládati interpolací slov:
„otląćen’ n’ ťkmo,“ jak to již Snopek (Sbor. Velehr. VI., 84 sld.) obšírně
odůvodnil. Konjekturou Šachmatovou nahoře dotčenou textové nesnáze
v této příčině jsou odstraněny; může-li však ono místo potom také věcně
obstáti před kritikou, jest jiná otázka. — Jest zajímavo, že ohlas listu
v kronice Nestorově (ed Miklošič i860, str. 13) nemá oněch slov, která
by jinak vzbuzovala pochybnost. Čte se tam: da budet otlučen ot cerkve.
’) Pram. děj. čes. I., str. 58—68. Nej novější rozbor tohoto pramene
podal Vondrák (Studie z oboru církevněslov. pis., str. 101 sld.). Vondrák
pokládá Pochvalu tuto za dílo biskupa Klimenta velického, tedy téhož.
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Andrian episkop, rab v’sém rabom božijem, к Rostislavu
i Svętoplku i Koc’lu. Slava v vyš’nich bogu, i na zemli mir, v člověcěch blagovoljenije. Jako o vas slyšavše duchov’ny radosti,
jaže imate na spasenije, sljem brata našego, č’sťnago Methodija,
svęśtena na archiepiskop’stvo, na strany vaša, jakože jeste prosili
u nas, da vy učiť, v jazyk prělagaja knigy, da se isplniť proroč’skoje slovo, jakože rěša: Chválite gospoda v’si jazyci, i po
chválite jego v’si ljudije, i: V’sęk jazyk ispověsť, jako že gospoď
Isus Christos v slávu bogu oťcju. Amin*. I v evangelii reče
gospoď, posylaę svoja učeniky: Š’dše, naučite v’sę jazyky, kr’stęśe
ja v imę ot’cę i syna i svętago ducha, učašte ja bljusti v’sę, jeliko
zapovědach vam, i se az s vami jesm’ v v’sę ďni do kon’činy
věku. Amin’. Vy že, čada vzljublenaja, poslušaite učenija božija,
ježe v poslěďnsja vrěmena prědano byst’, vašego radi spasenija,
da poučajušte sę razum’no, plod dostoin stvoríte, i přihněte věn’c’
net’lěn’n i v s’ věk i v gręduśtii s v’sémi svętyimi v věky. Amin’.
Při prvním popatření bylo by možno mysliti, že pisatel po
chvaly spokojil se s krátkým výtahem listu v legendě obsaženého,
jako vůbec pochvala jest stručnější. Avšak takovému výkladu
vadí skutečné různosti mezi oběma listy. V legendě jmenuje
Metoděje knězem, v pochvale arcibiskupem: také citáty z písma
se různíЛ)^Abychom vobou listech viděli dva samostatné projevy
stolice papežské, jeden napsaný při příležitosti cesty Metodějovy
ke Kocelovi, druhý po jeho vysvěcení na arcibiskupa, tomu zase
brání myšlenková a namnoze i slovní jejich příbuznost.2) Obojí
znění odnáší se patrně — aspoň v podstatě — к jedinému projevu
papežskému, i sluší rozhodnouti, které z obou — pro krátkost
označím versi v legendě A, v pochvale В — lépe obsah jeho vy
jadřuje.
Zde třeba vžiti v úvahu všechen běh událostí, jak jej líčí
životopis Metodějův. Kocel — vypravuje se tam (c. 8) — po
žádal papeže, když Metoděj po smrti bratrově dlel ještě v Římě,
,,da bi i jemu otpustil,“ a papež vyhověl jeho žádosti se slovy:
,,Ne tebe jedinomu ťkmo, n’ i v’sěm stranam těm Slovén’skyim
slją i učitelVot boga i ot svętajego apostola Petra, pr’vajego najemuž připisuje i pannonské legendy. S ním souhlasí celkem Lavrov (Die
neuesten Forschungen über den slavischen Klemens, Arch. f. slav. Phil.
XXVII., 1905, str. 350), ale pokud se týče pannonských legend, rozhodně
se vyslovil proti němu Jagič (tamže 384). Zdá se mi, že již prouhé srovnání,
jak domnělý list Hadriána II. reprodukuje legenda, a jak Pochvala, musí
vzbuzovati pochybnosti o společném původci. — Znění listu Hadrianova II.
v Pochvale obsažené nebývalo dosud v otázce slov, liturgie bráno v úvahu.
x) Že Metoděj v listě v legendě obsaženém míní si jako kněz, patrno
z výrazu ,,syna že našego“. Citáty z písma v pochvale, jak upozornil
Vondrák (Studie 104), shodují se s leg. Konst, c. 16. — *) Viz srovnání
obou listů u Vondráka, Studie 103.
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stoľnika i ključedr’ž’ca césarstv'ju nebes’skujemu". A poslal jej
do Pannonie, prý s listem A. Kocel pak přijav jej s velikou ctí
opětně jej vypravil do Ríma, aby papež vysvětil jej na biskupa,
nástupce sv. Andronika, což se i stalo.1) Rozhodnutí o tom, které
znění listu papežského jest správnější a správněji umístěno, zá
visí na tom, jaký význam chceme podkládati cestě Metodějově
ke Kocelovi. jest tu dvojí možnost. Buďto papež pošTál r. 869
Metoděje z Ríma nazpět jako kněze, aby po smrti bratrově dále
pokračoval v díle začatém, netoliko jako splnomocněnec Carihradu,
nýbrž s plnou autorisací papežskou, a že teprve další kroky Kocelovy vymohly Metoději hodnost arcibiskupskou: — anebo .
pomýšlel papež již předem podle jednání s Metodějem na vybu- 1
dování nové církevní provincie a cesta ke Kocelovi měla účel
jenom diplomatický, dojednati některé věci za tím účelem po
třebné. Rozhodnouti jest dosti nesnadno, ale okolnosti mluví
přece jen více pro možnost druhou.
Vysvěcení Metodějovo na arcibiskupa moravsko-pannonského,
tedy vedle Moravy také pro zemi, kde více jak ode dvou věků
lidských působili missionáři němečtí, podřízení této církevní
provincie duchovnímu řeckému, který nedávno teprve na Moravě
počal působiti; byl čin neobyčejné váhy a pronikavých důsledků
— kroky, které potom učinil episkopát německý, jsou význačným
toho dokladem — a jest sám o sobě svědectvím o skvělých vlast
nostech muže, který nejen Kocela, nýbrž i církevní kruhy v Římě
uměl získati pro myšlenku tak smělou. Myšlenka ta nemohla se
ovšem uskutečniti bez náležitých příprav a vážných předchozích
jednání. Pokud se týče Pannonie, zastavili se ovšem oba bratři
již na cestě do Ríma (r. 867—8) u Kocela a získali jej patrně
v podstatě pro svou myšlenku, avšak tenkrát nevěděli ani oni
sami, jak v Římě pochodí, a nemohli tedy ujednávati nic určitého.
— Posuzujeme-li tedy s tohoto stanoviska vypravování legendy.
ů _ Snopek (Velehr. Sborn. VI., 17 sld.) pochybuje o cestě Metodějově
ke KoceloVrŤT druhém potom návratu do Říma, a má za to, že list v hg.
citovaný dán byl Metodějovi již jako arcibiskupovi. Důkaz vede z toho,
že v listě mluví se o soudu církevním, což nutně předpokládá hodnost
biskupskou. Avšak činiti z listu, který Snopek sám musí uznati za ne
přesný, takové závěry proti výslovnému svědectví legendy, která ve vypra
vování fakt, třeba ne v jejich logické souvislosti a motivaci až dosud vždy
se osvědčila spolehlivou, není správné. Jest ostatně dosti podivno, že
Snopek nepojal za důkaz vypravování zmíněné pochvaly, jež o cestě do
Pannonie nemá ničeho. Vede-li Snopek dále důkaz z toho, že .papež v listě
к Annonovi Frisinskému r. 873 dává Metoději titul legáta stolice papežské,
kterážto hodnost dávala se jen arcibiskupovi, nevyplývá odtud pro jeho
tvrzení ničeho, neboť se to snáší i s vypravováním legendy, podle níž Me
toděj po návratu z Pannonie vysvěcen byl na arcibiskupa. Není tedy
třeba o cestě Metodějově ke Kocelovi. pochybovati’,~ Zejména měla-li, jak
nahoře dovozují, účel pouze projeďnati utvoření nové církevní provincie.
č. č. H. XIV.
2
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nelze se ubrániti dojmu, že poselství Kocelovo v Římě, cesta
Metodějova do Pannojiie a hned zase návrat do Ríma,, nebyly
jen nahodilým sběhem okolností, nýbrž že cesta Metodějova do
ř Pannonie znamená důležité předchozí diplomatické pOSjáBL Ze"
poTöTTl list žhějfčT nejen Kocelovi, nýbrž i knížatům moravským
a doporučující jim Metoděj e-kněze jako pouhého učitele a kazatele,
do takové situace se nehodí, jest na snadě, a správně byla vyslovena
domněnka, že obsah listu daného tenkrát Metoději pro Kocela
naznačen jest slovy: Ne tebě jedinomu etc., jak nahoře jsou
citována.
A tak bychom tedy byli vedeni к tomu, uznati za správnější
— aspoň pokud se týče situace, do níž se hlásí — znění B. List
takového obsahu byl tehdy v podobných případech v církvi
zcela obvyklý.1) Tím ovšem není vyloučena možnost, že pisatel
pochvaly necituje list úplně, že některé věci vypustil, a že tedy
i ona místa, jež má pouze znění A a ne také B, jsou — s vyloučením
ovšem nemožných vsuvek týkajících se liturgie — skutečné sou
částky listu papežského.2) A poněvadž ona místa sama o sobě
jsou důležitá, nutno je prozkoumati zvlášť.
(Pokračování.)
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VI.
Papežský desátek a jiné platy odváděné kurii.
Obsazování církevních benefícií vyšších i nižších, jehož se kurie
ujímala zprvu hlavně jen proto, aby si zajistila vliv na správu
jednotlivých území církevních, stalo se časem stolici papežské
zcela běžným prostředkem к ukájení jejích finančních potřeb.
Serviciemi, jež platili komoře papežské biskupové a opati dosazení
*) Srv. listy dané od papeže Řehoře II. r. 722 nově vysvěcenému
biskupu Bonifaciovi, jeden pro vynikající velmože křesťanské, druhý pro
celý národ Durynků u Migne, Patrol, lat. LXXXIX coll. 403. Připomínám
ještě, že i počáteční slova: Hadrianus episcopus etc. ve znění В lépe jsou
reprodukována podle obvyklé formule listů papežských nežli v A. — *) Při
tom musíme míti na zřeteli také ještě tu možnost, že místa ona mohou
býti i z jiného nějakého listu papežského, tedy že pisatel legendy použil
různých listů papežských pro svůj citát v legendě. I při tom stavu věcí,
jak nahoře jsem se jej pokusil dovoditi, není nemožno, že papež posílaje
r. 869 Metoděje ke Kocelovi, dal mu list netoliko pro Kocela, nýbrž ně
jaký jiný též pro knížata moravská a že pisatel legendy sloučil součástky
různých listů v jeden.
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kurií, a annátami, které do komory papežské odváděli ti, jimž
se dostalo některého nižšího benefícia církevního z milosti pa
pežovy, plynul od doby Jana XXII. ze zemí českých kurii velmi
značný příjem.1) Nicméně byla to jen část dosti nepatrná toho,
čím české země tehdy finančně přispívaly kurii. Od poč. XIII. stol,
také duchovenstvo zemí českých vždy více bylo nuceno osvěd
čovat! svou příslušnost к církvi římské přerozmanitými dávkami
a platy, jež časem, zvláště na sklonku stol. XIV. a počátkem stol.
XV., nabývaly rozměrů nadmíru povážlivých. Celkový přehled
hlavních těch dávek a platů, o nějž v této kapitole chci se pokusiti,
osvětlí zajisté zvláště jasně poměr české církve ke kurii za po
sledních dvou století před hnutím husitským,
*
*
*
Nej důležitější a nej obyčejnější způsob církevní daně vy
máhané kurií jest papežský desátek. Má původ v křížových
taženích.2) Náklad na křížové výpravy byl uhrazován s počátku
soukromými prostředky těch, kdo se svým mužstvem výpravu
podnikali. Později staly se zvláště ve Francii a Anglii pokusy se
strany státu zjednat prostředky к výpravám daní neb desátkem
duchovenstva. Ale duchovenstvo vzpíralo se vymáhání desátku
světskou mocí, a vůbec byly s tím spojeny obtíže. Konečně z vě
domí, že křížové výpravy jsou věcí celého křesťanstva a že tedy
na ně mají přispívati všichni křesťané a především veškeré du
chovenstvo, vznikla myšlenka opatřiti náklad na křížové výpravy
obecnou daní duchovenstva. Poprvé uvedl myšlenku tu ve skutek
papež Innocenc III. Encyklikou z 30. prosince 1199 žádal od
duchovenstva celé církve čtyřicátý díl jeho ročního příjmu. Osvo
bozeni od této daně byli pouze řádové rytířští, kteří se osobně účast
nili výprav, a krom toho řádové kartouzský, cistercký a praemonstrátský, ale i oni vyzváni, aby dobrovolně něčím přispěli.
Touž encyklikou nařizovalo se, aby v kostelích byly vystaveny
schránky na dobrovolné příspěvky věřících laiků.
Již o deset let později uložil papež Innocenc III. novou daň
duchovenstvu těch končin, jichž pánové táhli proti Albigenským,
a takové territoriálně omezené vymáhání daně duchovenské
i v pozdější době bylo velmi obyčejné. Nová všeobecná daň ulo
žena byla duchovenstvu celé církve na generálním koncilu Late
ránském r. 1215. Bylo tu usneseno, že všechny osoby duchovní
budou po tři léta platiti dvacátý díl svých důchodů na potřeby
l) O tom pojednal jsem podrobněji v Cesk. čas. hist. XII., 1906.
’) Důkladně o tom poučuje Gottlob, Die päpstlichen Kreuzzugsjsteuern, Heiligenstadt 1892. Srov. též Haller, Papsttum und Kirchen
reform str. 27.
2*
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křížových výprav, papež a kardinálové zavázali se však platiti plný
desátek. Totéž opakovalo se o třicet let později na koncilu v Ly
oně r. 1245; koncil vyslovil souhlas s vypsáním tříletého dvacátku z příjmů duchovenstva a papež i kardinálové slíbili platit
desátek. R. 1262 papež Urban IV. vyhlásil nové křížové tažení
a nařídil, že se má na ně vybírat stý díl všech duchovenských
příjmů v Německu po tři léta, v ostatních zemích pět let.
První skutečný a obecný desátek v celé církvi ode všeho du
chovenstva podle stejných zásad vymáhaný vypsán byl r. 1274
na koncilu v Lyoně. Současně s vyhlášením křížové výpravy byl
tu duchovenstvu uložen desátek na šest let. To se opakovalo г. 1311
na koncilu Viennském a r. 1333; v obou případech vymáhán byl
ode všeho duchovenstva šestiletý desátek na pomoc Svaté zemi
(pro subsidio Terrae sanctae). V pozdější době nebýval desátek
ukládán všeobecně v celé církvi, nýbrž jen v jednotlivých jejích
částech.1)
Právo papežovo к vybírání daně od duchovenstva, která
zprvu měla toliko ráz dobrovolného, na konciliích povolovanéhopříspěvku, vyvinulo se z potřeby prostředků na křížové výpravy,
znenáhla však stalo se zvykem, že kurie užívala práva takto zís
kaného i к účelům jiným. Rehoř IX. byl první papež, který
práva vymáhat od duchovenstva daň užil proti politickým protiv
níkům papežství. Již r. 1229 vymáhán byl ve Francii a v Anglii
desátek proti císaři Fridrichovi a to se opakovalo i později tam
i jinde. Tak r. 1244 dovolil papež Innocenc IV. arcibiskupům
Mohučskému a Kolínskému a biskupovi Spýrskému, kteří byli
přívrženci kurie v boji proti císaři, aby vybírali od duchovenstva
svých provincií pětinu jeho příjmů.
Ale i desátku vypsaného výslovně na pomoc Svaté zemi
užívali papežové již v druhé pol. XIII. stol, často к politickým
svým účelům. Stávalo se to někdy také tím způsobem, že postu
povali panovníkům, kteří byli jich spojenci, desátek plynoucí
z jich zemí, a to nejen — jako se původně dělo — к výpravám
do Svaté země, nýbrž к boji proti politickým nepřátelům církve.
Když však koncem XIII.století králové Anglický a Francouzský,
kteří z desátku ukládaného papežem dotud nejvíce byli těžili,
jali se od duchovenstva svých zemí vymáhati desátek o své ujmě,
ohradil se proti tomu r. 1296 papež Bonifác VIII. slavnou bullou
.Clericis laicos', kterou zapověděl ukládat duchovenstvu nezvyklé
daně bez svolení papežova. Boj, který o to vzplanul mezi papežem
a oběma králi, skončil se ústupem papežství. Klement V. odvolal
x) Přehled (nezcela úplný a přesný) desátků vymáhaných v zemích
říše Německé ve stol. XIV. až do velkého schismatu podává Kirsch, Die
päpstlichen Kollektorien in Deutschland während des XIV. Jh., 1894 str.
XV.—XXII.
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r. 1306 bullu .Clericis laicos' i jiná ustanovení svého předchůdce
a přiznal světským panovníkům právo vybírat na potřeby státní
desátek od duchovenstva s pouhou radou papežovou. Nicméně
i v pozdější době bylo pravidlem, že se světští panovníci к vybírání
desátku i jiných daní mimořádných od duchovenstva svých zemí
dožadovali papežova svolení.1)
Bylo-li takto světským panovníkům přiznáno právo vymáhat
od duchovenstva desátek na světské potřeby státní, nebylo již
ani papeži třeba činiti záminkou к tomu výpravy křížové. Sku
tečně býval ve XIV. stol, desátek vypisován většinou z příčin
jiných, než byla křížová tažení. Vítězný boj králův Anglického
a Francouzského s papežstvím o právo vybírati desátek měl však
i ten důležitý následek, že se v následující době těžiště papežského
bemictví posunulo na východ. Kdežto v XIII. stol, nejvíce
desátku plynulo kurii z Anglie a Francie, v stol. XIV. а XV. břímě
papežských daní doléhalo vždy více na duchovenstvo říše římskoněmecké a jiných států křesťanského severu a východu.
Nám jde o to, pokud a jakým způsobem se zúčastňovalo du
chovenstvo českých zemí placení papežského desátku. Že by první
obecná daň duchovenstva vypsaná na konci r. 1199 byla bývala
vymáhána též v Cechách, o tom nemáme zpráv.2) V jiných diecesích tato daň byla vybírána od biskupův a osob jim к ruce usta
novených3); z našich pramenův o ničem takovém se nedo vídáme.
Nepřekvapí nás to, vzpomeneme-li, jaké byly církevní poměry
našich zemí před bojem biskupa Ondřeje s mocí světskou. Teprve
několik let po ukončení tohoto boje poprvé slyšíme o vybírání pa
pežského desátku v Cechách. Duchovní Pražského kostela po
znamenal ve svých letopisech k r. 1229, že legát papežský řečený
Šimon vymáhal desátek všech důchodů „od církve“ a ve všech
kostelech klášterních zastavil konání služeb božích.4) Zprávu tu
dotvrzuje bulla pap. Řehoře IX. z 29. května 1230, kterou papež
nařídil mistru Šimonovi, písaři papežskému, aby přestal vymáhati
desátek od rytířů řádu Jerusalemského v Cechách, Moravě, Polsku
a Pomořanech, na něž byl Šimon pro neplacení desátku vyhlásil
x) O bulle .Clericis laicos' a co s ní souviselo, jedná podrobně Gottlob
1. c. str. 135—166. Srov. též Česk. čas. hist. X., 1904 str. 385.
l) Tadra, Kulturní styky Cech s cizinou str. 69 tvrdí, že v našich
zemích desátky papežské již na počátku 11. věku zajisté byly odváděny.
Z toho, co nahoře jsem vyložil, je zřejmo, že to je zcela nemožné. Tadra
odkazuje sice k r. 1013 na Zeitschrift für Gesch. Schlesiens XVII. str. 44,
tam však je řeč o halíři svatopetrském, což jest věc naprosto rozdílná od
desátku, jak bude ještě vyloženo.
3) Srov. Gottlob 1. c. str. 170 násl.
*) „Legatus apostolici Symon dictus omnium proventuum decimam
quaesivit ab ecclesia. Idem Symon omneš conventuales ecclesias a divino
suspendit officio.“ (Letopisy pražské k r. 1229 v Pramenech děj. českých
II. str. 284).
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klatbu, ač od placení jeho byli osvobozeni.1) Desátek, к jehož
vymáhání byl do Cech vypraven mistr Šimon, byla snad daň
vyhlášená r. 1215 na koncilu Lateránském. К vybírání této daně
— nebyl to skutečný desátek — poprvé bylo užito zvláštních
poslů kurie, kollektorů, kteří bráni byli nejvíce z papežských
kaplanův a familiárů.3) Jedním z nich byl patrně mistr Šimon,
vyslaný do našich zemí. O jeho působení u nás nemáme bližších
zpráv, ale z uvedené zprávy kronikářovy, že Šimon v kostelech
klášterních zastavil konání služeb božích, lze souditi, že bylo mu
bojovati s mocným odporem duchovenstva.3) Je možné, že také
mistr Filipp z Assisi, který r. 1233 ustanoven byl výběrčím censu
v říši římské a působil u nás v 1. 1234—1239, pokračoval u vy
máhání dvacátku z r. 1215.4)
Daň ve výši pětiny ročních důchodů kněžských, kterou r. 1244
dovoleno bylo papežem arcibiskupu Mohučskému vybírati v celé
jeho provincii proti císaři Fridrichovi, sotva byla vybírána u nás.
V pramenech není o tom zmínky, ač událost tak neobyčejná jistě
nebyla by ušla pozornosti letopisce, který svědomitě zazname
nává, kdy a jak byl v Cechách vybírán papežský desátek. Víme-li,
že král Václav tehdy stál na straně císaře Fridricha a ve zjevném
nepřátelství s arcibiskupem Mohučským,6) pochopíme, že vy
bírání této daně v našich zemích nebylo možné.
Za to neušly naše země vybírání dvacátku uloženého r. 1245
na koncilu v Lyoně duchovenstvu celé církve. Ještě z Lyona
vypraven byl koncem r. 1246 do našich zemí kaplan a penitenciář papežský dominikán Godefrid ,,v záležitostech církve římské
a Svaté země",9) ale nevíme, zda skutečně dvacátek vybíral.7)
Vybírání dvacátku v celé říši německé svěřeno bylo na podzim
1) Reg. Boh. I., 759.
’) Srov, Gottlob 1. c. str. 178.
’) Srov. Lippert, Socialgeschichte Böhmens II. str. 117; Lippertovy
poznámky o desátku v Čechách jsou ostatně nadmíru povrchní a zmatené.
4) Reg. Boh, I., 867 a 972; srov. Kollmann, O kollektorech komory
papežské v Čechách (Věstník spol. náuk 1897) str. 14.
•) Srov. Palacký I. 2 str. 183 násl.
•) „Pro quibusdam ecclesiae Romanae et Terrae sanctae negotiis“
praví se v bulle Innocence IV., danév Lyoně 24. list. 1246, jíž řečeného Godeírida papež doporučuje Vladislavovi, synu Českého krále (Reg. Boh. I., 1156
— Cod. Mor. III., 88). Srov. bullu téhož papeže z 1. června 1247, z níž
se dovídáme, že bylo tomuto Godefridovi, „quem ad partes illas transmisimus“, uloženo, aby suspendoval Pražského biskupa, který se zdráhal vyhlásiti interdikt na Čechy pro odpor proti jmenování Brunovu biskupem
Olomouckým (Reg. Boh. I., 1176 = Cod. Mor. III., 101).
’) Gottlob 1. c. str. 77 praví, že se v Německu začalo s vybíráním dvacátku
Lyonského pro boje s cis. Fridrichem teprve na podzim r. 1248. Zdá se,
že z podobných příčin nemohl Godefrid, který již na poč. r. 1248 byl poslán
do Polska (srov. Gottlob str. 78), ani u nás provésti svůj úkol. Letopisec
Pražský o jeho působení nic neví.
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r. 1248 dvěma dominikánům a v prosinci téhož roku byl úkol
ten vznesen na arcibiskupa Mohučského a biskupa Spýrského,1)
ale na země české bud se působnost jejich vůbec nevztahovala,
neb tu aspoň к jejímu provádění nedošlo.2) Za to k r. 1251 máme
určitou zprávu, že jménem papežovým bylo tehdy od českého
duchovenstva vybráno 1000 hřiven stříbra a peníze ty že byly
při sv. Václavě toho roku poslány do Polska Vratislavskému bi
skupovi Tomáši.3) Není pochyby, že těchto tisíc hřiven stříbra
bylo vybráno jménem dvacátku Lyonského, a zdá se, že biskup
Vratislavský byl od papeže ustanoven vrchním výběrčím této
daně také pro naše země.4)
V říjnu 1255 jmenován byl kollektorem-nunciem pro Cechy,
Uhry a Polsko mistr Petr de Pontecurvo, který přišel do Cech
v květnu 1256 a působil tu do května 1262. Víme o něm, že krom
censu Vyšehradského vybíral také peníze na pomoc Svaté zemi,6)
nepochybně také ještě jménem dvacátku Lyonského. V září 1261
nařizoval mu papež, aby všechny peníze v zemích uvedených
vybrané, jichž prý bylo značné množství, poslal do Benátek a sám
se odebral ke kurii®), ale v květnu 1262 dal mu nový rozkaz,
aby peníze ty odevzdal biskupovi Olomouckému, který by je
poslal do Benátek, a aby vrátě se ke kurii, podal tu účet o při
jatých penězích.7) Zdá se, že Petrus de Pontecurvo bud tako
vého účtu nepodal nebo že kurie neměla к němu dosti důvěry.
Aspoň nařídil papež v říjnu 1263 biskupům Pražskému, Olomouc
kému a faráři Viennskému, aby zevrubně vyšetřili, kolik
4 Gottlob 1. c. str. 78.
*) Kollmann, O kollektorech str. 14 praví, že ,,r. 1248 vybíral dvacátek uložený celé říši v Čechách a na Moravě arcibiskup Mohučský a snad
i biskup Špýrský,“ a dovolává se při tom Gottloba str. 78, kde však nic ta
kového nenalézám.
3) „Papa exegit mille marcas argenti a clero Bohemiae eodem anno
(1251). Item eodem anno prope festům s. Venceslai pecunia in auro ad va
lorem mille marcarum argenti in pondere polonico ab universo clero regni
Bohemiae collecta in Poloniam est delata et domino Thomae Vratislaviensi episcopo assignata“. (Letopisy Pražské к r. 1251 v Prám. děj. českých
II. str. 288.) Zajímavá tato zpráva ušla jak Gottlobovi, tak Kollmannovi.
4) Vratislavský biskup Tomáš vystupuje u nás ještě r. 1253 v podobné
funkci. Listinou z 5. břez. 1253 dosvědčuje, že od kostela Vyšehradského
přijal zadrželý census kurii povinný, jejž „ex mandato sedis apostolicae“
od kapituly Vyšehradské vymáhal (Reg. L, 1321).
•) O vybrání censu Vyšehradského svědčí Reg. Boh. II., 257, o ostat
ním bulla papeže Urbana IV. z 26. září 1261, kde se praví: „cum de censibus et aliis ecclesiae Romanae ac Terrae sanctae debitis in Ungariae,
Bohemiae ac Poloniae partibus non modicam dicaris auctoritate sedis apostolicae pecuniam collegisse" (Reg. II., 328).
•) Viz bullu z 26. září 1261 citovanou v předešlé poznámce (Reg.
II., 328).
’) Reg. Boh. II., 364—365; Cod. Mor. III., 341.
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Petrus de Pontecurvo vybral pro komoru papežskou od ducho
venstva zemí českých.1) Jak tento rozkaz byl vykonán, nevíme.
Nejbližší zprávy, které z následujících let máme o vybírání
papežských daní v Cechách, týkají se již desátku Lyonského
z г. 1274Л) Pražský letopisec vypravuje, že Pražský biskup Jan,
vrátiv se od koncilu Lyonského do své diecese, nařídil, aby po
rozkazu papežském ve všech kostelích postaveny byly vyhlou
bené špalky na sbírání dobrovolných darů na pomoc Svaté zemi.
Takové dary bývaly, jak víme, vybírány od laiků současně s vy
máháním desátku duchovenského. O tom týž letopisec pouze
zaznamenal, že papež Rehoř desátek vybraný v Německu na
pomoc Svaté zemi postoupil králi německému Rudolfovi.3) Máme
však o vybírání desátku z r. 1274 v našich zemích dosti mnoho
zpráv jiných.
Kollektorem tohoto šestiletého desátku Lyonského v provincii
Mohučské, к níž patřily také naše země, ustanoven byl již 20.
září 1274 Verdunský kanovník mistr Rogerius de Merlomonte,
současně kollektor v provinciích Trevírské a Salcburské.4) Ač
se kollektorská pravomoc Rogerova vztahovala jistě též na české
země, zdá se, že on sám desátku tu nevybíral. Kdežto v jiných
územích ustanovoval on své subkollektory к sbírání desátku,
v Cechách a na Moravě ustanovil jimi sám král Český opata Sá
zavského, probošty Pražského a Vyšehradského a Boleslavského
x) Bulla’z 18. října 1263 v Reg. Boh. II.» 433. Praví se i v této bulle,
že Petrus de Pontecurvo ,,tum de censibus et aliis ecclesiae Romanae ac
Terrae sanctae debitis, tum etiam de redemptione votorum non modicam
recepisse dicitur pecuniae quantitatem.“
•) O vybírání daně, kterou r. 1262 papež Urban IV. uložil za účelem
křížového tažení všemu duchovenstvu ve výši jedné setiny jeho důchodů
a která se v Německu měla vybírati po tři léta, v ostatních zemích pět
let (srov. Gottlob 1. c. str. 58—59), nemáme z našich zemí zpráv. Kollektory této daně pro celé Německo byli arcibiskupové Kolínský a Magdeburský,
ale o jejich působení v Cechách není nic známo. — Připomínám ještě, že
Lippert, Socialgesch. Böhmens II. str. 117 mluví také o vybírání desátku
v Cechách v 1. 1252, 1253 a 1254. dovolávaje se zpráv Letopisů Pražských
(Fontes II. str. 289, 290 a 292). Ty zprávy však netýkají se desátku,
nýbrž prokurací placených od duchovenstva legátům na výživu a vy
držování jejich družiny; o nich bude doleji ještě promluveno.
•) Pražský letopisec v Pram. děj. českých II. str. 301 takto vypravuje:
,,Eidem concilio interfuit Johannes Pragensis episcopus ... et reversus ad
suam sedem Pragensem iniunxit per totam suam diocesim, ut iuxta manda
tum apostolicum trunci concavi locarentur per universas ecclesias ad colligendas oblationes fidelium in subsidium Terrae sanctae. In eodem etiam
concilio Gregorius papa. . . decimas, quae coactae fuerunt per Alamanniam
in subsidium Terrae sanctae, Rudolfo electo inutilitatem assignavit.“ К této
zprávě o postoupení desátku Rudolfovi srov. Gottlob 1. c. str. 137—138*
4) Viz Kaltenbrunner, Aktenstücke zur Geschichte des deutschen
Reiches unter den Königen Rudolf I. und Albrecht I. (Mittheilungen aus
dem Vatikan. Archiv. I., Vídeň 1889) str. 64. č. 56.
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arcijáhna. Praví to výslovně sám kollektor Roger v listě svém
z 3. února 1276, jímž jmenované praeláty napomíná, aby desátek,
jejž vybírají z rozkazu králova, nevymáhali od rytířských řádů,
kteří jsou zvláštním privilegiem od placení desátků osvobozeni.1)
Král Přemysl II. patrně chtěl, aby v jeho zemích desátek vy
bírán byl jaksi pod jeho dozorem, к čemuž vedly jej asi tehdejší
poměry politické; byla zajisté velmi na snadě obava, aby z de
sátku v zemích českých sebraného netěžil král Rudolf. Z listu
kollektorova vysvítá, že se stal v Cechách již před začátkem r. 1276
pokus o vybírání Lyonského desátku, ale patrně, jak uvidíme,
bez úspěchu.
Po smrti Rogera de Merlomonte ustanoven byl bullou pap.
Martina IV. z 10. července 1282 za kollektora v provincii Salcburské a diecesích Pražské, Olomoucké, Eichstädtské a Bamberské mistr Aliro de Ricardis, kanovník Benátský.2) O Alironovi víme, že se r. 1283 zdržoval v Cechách,8) ale ani on tu
asi mnoho nepořídil. O Moravě dovídáme se ze zápisu v papež
ských registrech, že 16. července 1283 přijal Aliro v Brně od Olo
mouckého arcijáhna 24 hřiven stříbra, sebraných od kleru Olo
moucké diecese;4) o Cechách takové zprávy nemáme. Zdá se, že
na Moravě, kterou spravoval král Rudolf, byly církevní poměry
spořádanější, tak že aspoň část desátku mohla býti vybrána.5)
V Cechách však nejspíše politické poměry oněch let zmařily na ten
čas vybírání desátku. Teprve v únoru 1286 papež Honorius IV.
znova nařizoval kollektorům, aby v Pražské diecesi vybírali Ly
onský desátek. V bulle z 27. únoraTi286 čteme, že biskup Pražský
------------“
x) V listě kollektorově Čteme: „cum, sicut intelleximus, de mandate
dom. regis Bohemiae per Bohemiam et Moraviam decimam colligatis“, a dále:
,,nec collectores alii, quos in dictis provinciis (t. MohuČské, Trevírské a Salcburské) constituimus in locis, in quibus fuimus, decimam recipiunt nec
exigunt ab eisdem [t. rytířských řádů]". (Reg. Boh. IV., 1839).
J) Kaltenbrunner, Aktenstücke str. 277 č. 242 = Reg. Boh. II., 2714;
srov. též Reg. II., 2718.
3) Viz jeho listinu z 3. srpna 1283, danou „apud Pragam“, jížse špitálu
sv. Františka zajišťuje svoboda od placení desátku v Reg. Boh. IV.,
1854.
4) V Reg. Avin. Benedikta XII. anni VI. pars unica je vložka fol.
334—341» obsahující zprávu Alironovu o přijatých penězích: ,.Ego Aliron
de Ricardis canonicus s. Marci de Venetiis, collector a sede apostolica constitutus super decimis Terrae sanctae subsidio deputatis in Salzburgensi pro
vincia et Pragensi, Olomucensi, Eystetensi et Bambergensi civitatibus et
diocesibus provinciae Maguntinae recepi pro ipsa decima et ratione ipsius
decimae inírascriptam pecuniam et argentum. . . [fol. 338b:] Item eodem
anno (1283) die XVI. Julii apud Brunam recepi ab archidiacono Olomucensi
dante pro clero Olomucensi vigintiquatuor marcas puri argenti ad pondus
Viennense . . /* Výpis ze zprávy Alironovy je v zem. archivě.
e) Že byla vybrána toliko část desátku, vysvítá ze zpráv o pozdějším
kollektoru Bonaiutovi.
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a duchovenstvo jeho diecese prosili papeže, aby zproštěni byli
církevní klatby, do níž snad upadli proto, že neplatili desátku;
omlouvali se, že zmatky v jejich zemi církevní důchody již od
mnoha let tak byly ztenčeny, že jim byla odňata možnost platit
desátek, i projevovali ochotu učinit povinnosti své zadost. Papež,
vyhověv jich prosbě, nařídil kollektorovi, aby klatbu zrušil a ode
dne jeho rozkazu — 27. února 1286 — vybíral po šest let podle
rozkazů papeže Řehoře X. desátek všech církevních důchodů
Pražské diecese.1)
Nevíme bezpečně, byl-li kollektorem pro naše země tehdy
ještě Aliro de Ricardis či již někdo jiný.2) Rovněž nevíme, byl-li
Jan Boccamazzi, biskup Tuskulský, o jehož působnosti u nás v 1.
1286—1287 máme dosti mnoho zpráv, pověřen též vybíráním
Lyonského desátku.3) V letech 1289—1291 byl kollektorem de
sátku i jiných důchodů komory papežské v Německu a zemích
českých Dětřich, převor Orvietský.4) O něm víme, že v prosinci
r. 1290 přijal census Vyšehradský,5) ale že by byl vybíral u nás
desátek, o tom nemáme zpráv; zdá se, že se mu tu nevedlo lépe
než jeho předchůdcům. V bulle, kterou papež Bonifác VIII.
o deset let později — 27. března 1300 — ustanovil kollektorem
Lyonského desátku pro Čechy, Uhry a Polsko arcibiskupa Kolín
ského, setkáváme se se stížností, že dřívější kollektoři od času pa*) Biskup a duchovenstvo tvrdili: ,,quod propter vehementem turbationem pridem in illis partibus. . . suscitatam proventus ecclesiarum . . .
ad tantam tenuitatem iam ab annis pluribus devenerunt, quod eis possibilitas ademta existit deputatam Terrae sanctae subsidio decimam persolvendi.“ Papež pak nařídil kollektorovi,,in provincia Salzburgensiet Pragensi,
Olomucensi, Eistetensi ac Bambergensi civitatibus et diocesibus provinciae Maguntinae a sede apostolicae deputato“, aby biskupa a duchovenstvo
zprostil klatby a ,,ab eis iuxta declarationes a ... Gregorio pp. X.........
super hoc editas per sex annos a receptione praesentium computandos de
proventibus suis ecclesiasticis . . . decimam exigere non ommitas“ (Reg.
II., 1372).
ł) Tomek, Děj. Prahy I. str. 463 praví, že r. 1287 Aliron z Pikardie
(sic!), pap. kollektor upustil na přímluvu kněžny Kunhuty od vymáhání
desátku na křižovnících sv. Františka. Dokladu ovšem neuvádí a také jsem
ho nikde nenasel. Snad Tomek mylně udal r. 1287 místo 1283; pak by se
zpráva jeho zakládala na listině z 3. srpna 1283 v Reg. Boh. IV. 1854, o níž
srov. nahoře pozn. 28. Kollmann, O kollektorech str. 15 vyslovuje domněnku,
že se Aliron úřadu svého vzdal již r. 1286; srov. Gottlob 1. c. str. 103.
•) Legát Jan vyslán byl 31. kv. 1286 do Německa ,,ad regiae petitionis
instantiam“ (srov. Kaltenbrunner, Aktenstücke Č. 307). Gottlob, Kreuzzugs
steuern str. 138 udává, že podle kronikářských zpráv vybíral ,,angeblich
für König Rudolfs Romfahrt. . . den vierten, nach anderen Angaben den
fünften Teil der Kircheneinkünfte für vier bzw. fünf Jahre.“ O sporu, který
vznikl mezi tímto pap. legátem a Pražským biskupem o prokurace, ještě
se zmíním.
4) Gottlob, Kreuzzugssteuernstr. 138; Kollmann, O kollektorech str. 15.
•) Jeho potvrzení dané 7. pros. 1290 v Norimberce viz v Reg. Boh. II.»
L525-
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peže Řehoře X. ustanovení vybírání desátku bud vůbec nebo
částečně zanedbávali.1) Kolínský arcibiskup nedostal se, jak se
podobá, vůbec к vykonávání tohoto úkolu, neboť již následují
cího roku ustanoven byl kollektorem Lyonského desátku a jiných
důchodů komory papežské pro stejné země mistr Bonaiutus de
Casentino, kanovník Aquilejský.2)
Teprve o Bonaiutovi, který v úřadě kollektorském setrval
nejméně do počátku r. 1309, víme, že v našich zemích skutečně
desátek vybíral. O Moravě máme důležité svědectví pozdější,
že tam byl desátek vybírán v 1. 1303 a 1304, a že tam byl i rejstřík
vybraného desátku, jaký se nám v Cechách zachoval teprve z r.
1352.3) V květnu 1305 vypůjčil si král Václav z peněz sebraných
Bonaiutovými kollektory na Moravě 580 hřiven grošů Pražských.4)
V listopadu 1308 bratří špitálu sv. Františka v Praze appellovali
к papeži od Pražského biskupa Jana, který jako zástupce Bonaiútův vymáhal od nich desátek, ač dřívější kollektor Aliro
r. 1283 přiznal jim osvobození od desátku,6) a v únoru 1309 uznal
také biskup Jan, zase jako zástupce Bonaiutův, že špitál sv. Fran
tiška nemá býti nucen к placení desátku. ®) O Bonaiutovi jsou
také v papežských registrech záznamy, že peníze v našich zemích
9 ,,Qui talem collectionem sen in parte seu etiamintoto neglexerunt“,
praví se v řečené bulle (Reg. Boh. II., 1856).
*) V bulle ze 17. září 1301 praví se: ,,Cum te nuper in collcctione
decimae . . . per . . . Gregorium pp. X. . .. sacro eius Lugdunensi approbante concilio concessae subsidio Terrae sanctae omnibus collectoribus in
Bohemiae et Ungariae regnis ac in ducatu Poloniae et marchionatu Moraviae .... hactenus deputatis duxerimus per alias nostras literas
subrogandum“ (Reg. Boh. II., 1895).
s) V notářském instrumentě z 8. října 1354, otištěném v Cod. Mor. VIII.
č. 279, čteme, že notář kollektorú papežského desátku ve sporu o desátek
z fary Hustopečské ,,libros seu regestra, in quibus omnium beneficiorum
ecclesiasticorum . . . Olomucensis diocesis quantitas seu quota retroactis
annis pro decima persoluta continebatur et scripta reperiebatur, exhibuit
et ostendit primo unum librum seu regestrum de ao. dom. MCCCIII. scrip
tum, in quo expresse legebatur et scriptum erat, quod eodem anno dom.
MCCCIII. pro papali decima de redditibus et proventibus ecclesiae in
Auspecz solutae fuerunt octo marcae argenti pro duobus terminis 64 grossos
Prag, pro marca qualibet computando. Item idem dom. notarius exhibuit
et alium librum seu regestrum de ao. dom. MCCCIIII. scriptum, in quo de
praedicta ecclesia in Auspecz reperiebantur eodem anno pro decima papali
similiter pro duobus terminis solutae fuisse octo marcae argenti. .
4) Viz královu obligaci z 31 kv. 1305 v Reg. Boh. II., 2035 = Cod.
Mor. VI. str. 373 č. ii.
8) Reg. Boh. II. str. 946 č. 2176, 2177; srov. nahoře pozn. 28.
•) Reg. Boh. II. str. 948 Č. 2183. V listině z 28. ún. 1308 nazývá se
tu biskup Jan ,.collector decimarum subsidio Terrae sanctae deputatarum
a mag. Bonaiuto de Casentino ... in Bohemiae et U ngariae regnis, duca
tu Poloniae et Moraviae residui deciinae ac legatorum et obventionum sub
sidio Terrae sanctae deputatarum necnon censuum Romanae ecclesiae
per sedem apost. deputato collectore substitutus“.
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sebrané odváděl do komory papežské. Již v prvém roce pap. Klerrtenta V. odevzdal různé obnosy pro papežskou komoru kupecké
společnosti Bardi,1) a 8. dubna 1309 přijala od něho komora
z peněz sebraných v Cechách, Moravě, Polsku a Uhřích 284073
zlatých.2) Tím bylo, jak se zdá, vybírání Lyonského desátku
z r. 1274 u nás skončeno, 35 let po jeho vypsání; aspoň nemáme již
z pozdější doby o něm zpráv.3)
Jest velmi pochybné, zda v našich zemích skutečně vybrán
byl všechen desátek, který jí tu náležel podle ustanovení z r. 1274,
a téměř jisto jest, že ne vše to, co bylo vybráno, skutečně dostalo
se do papežské komory. Víme, že si r. 1305 vypůjčil král Václav II.
580 hřiven stříbra z peněz sebraných jménem papežského de
sátku na Moravě. Listinou z 31. května 1305 zavázal se král,
že peníze ty do Vánoc splatí.4) Ale závazku tomu nedostál a také
syn jeho nezaplatil dluh otcův. Proto v lednu r. 1307 papež Jan
XXII., dovolávaje se obligace krále Václava, jež byla uložena
v papežském archivě, vyzval krále Jana Lucemburského, aby
papežským nunciům Petru Durandovu a Bernardovi de Montevalrano zaplatil celý obnos půjčený jeho předchůdci.5) Protože
král Jan tohoto vyzvání neposlechl, opakoval je papež po dvou
letech znova,®) ale zase bez účinku. Papež i později ještě snažil
se pohnouti krále Jana к zaplacení dluhu. R. 1320 nařídil jmeno
vanému již Petru Durandovu, aby na králi vymáhal dluh 580
hřiven stříbra,7) a o rok později stejný rozkaz udělil mistru Janovi
de Pineo.8) Ale to vše bylo marné; peníze, jež si král Václav II.
vypůjčil z výnosu Lyonského desátku z r. 1274, nebyly papežské
komoře, jak se zdá, nikdy zaplaceny?)
x) Viz bullu z 25. říj. 1306 v Regestum Clementis V. anni I. str. 211
Č. и 51. Srov. Kirscht Die päpstl. Kollektorien str. 381. XXXI.
*) Kirsch) Kollektorien str. 381. Viz též kvitanci Bonaiutovu z 1. červ
na 1309 v Regestum Clementis V., Appendices tom I. p. 300 nr. 449.
3) V listině biskupa Pražského Jana z 28. a 30. září 1313 (Reg. Boh.
III., 159) jmenuje se Bonaiutus „ultimus collector“, z čehož je patrno, že po
Bonaituovi až do r. 1313 nepůsobil u nás jiný kollektor papežský.
♦) Viz Reg. Boh. IL, 2035.
•) Viz bullu z 25. led. 1317V Reg. Boh. III., 355 = Cod. Mor. VI. str.
85 č. 113. Praví se tam, že král Václav slíbil zaplatit vypůjčené peníze,
,,prout in patentibus litteris super hoc confectis magno dicti regis sigillo
munitis, quas in archivo dictae sedis conservari facimus, plenius continetur.“
Srov. Kirsch, Kollektorien str. XXXV.
•) Bulla z 21. dub. 1319 v Reg. Boh. III., 496.
’) Bulla z 23. srp. 1320 v Reg. Boh. III., 605.
•) Bulla z i. září 1321 ibid. č. 720.
*) Haller) Papsttum und Kirchenform I. str. 137 pozn. 3. upozorňuje,
že ještě za Urbana V. byl v papežské komoře podle zachovaného inventáře
z té doby originál Václavova dlužního úpisu, z Čehož lze souditi, že dluh
ani tenkráte ještě nebyl zaplacen.
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Brzy potom, co naposled u nás slyšíme o placení tohoto de
sátku, byl vypsán pro všechnu církev zcela stejným způsobem
desátek nový, na koncilu Viennském г. 1311.1) Vybírání jeho uložil
papež bullami z 1. prosince 1312 arcibiskupům a biskupům jednot
livých území církevních.2) Skutečně vystupují hned potom biskup
Pražský v Cechách a biskup Olomoucký na Moravě jako kollektoři papežského desátku. Již v srpnu 1313 dovídáme se, že Pražský
biskup Jan z Dražie desátek skutečně vymáhal,3) a skoro sou
časně dovídáme se toho o Petrovi, biskupu Olomouckém.4) Oba
biskupové dostali se ve spor s některými duchovními ústavy,
jež tvrdily, že se vypsání desátku na ně nevztahuje. Dne 21. srpna
1313 appelloval ke kurii zástupce klášterů cisterckých proti bi
skupovi, jenž také na nich vymáhal desátek. Tvrdil především, že
listina, jíž biskup ustanoven byl výběrčím desátku, byla v Pražské
diecesi publikována teprve 1. srpna a tedy že by teprve od toho
dne mohl být vybírán desátek. Proto prý již dříve opat Sedlecký
žádal biskupa jménem všech klášterů cisterckých, aby sečkal
s vymáháním desátku, až by se mu o některých pochybnostech
dostalo poučení od papeže. Ukazoval к tomu, že posledně, když
vybírán byl desátek, opatové cisterčtí dohodli se s papežem o ji
stou celkovou sumu, kterou by mu zaplatili místo desátku, a žádal,
aby desátek někde se deponoval, než by se zase stalo podobné
dohodnutí. Biskup této žádosti nevyhověl a proto podána appellace к papeži.6) Jak byla vyřízena, není známo.
O měsíc později podobnou appellaci ke kurii podal zástupce
křižovnického špitálu sv. Františka v Praze jak proti biskupovi
Olomouckému, tak proti biskupovi Pražskému jakožto kollektorům papežského desátku.®) Dovolával se ustanovení papeže
Martina IV., podle něhož se neměl platit desátek ze jmění špi
tálů, jež určeno je к užitku chudých a nemocných, ukazuje, že
x) Srov. jak o tom vypravuje Kronika Zbraslavská v Pram. děj. česk.
IV. str. 214: „Hic etiam papa [Klement V.] a. d. 1311 Wienense concilium
celebravit, in quo sub praetextu pietatis et sub opinione passagii generalis
decimam imposuit generaliter toti clero, et quia rex Franciae Philippus
crucem ibidem assumpsit cum duobus suis filiis simulans se et promittens,
quod personaliter vellet illi passagio interesse, sibi papa omnem decimam
colligendam de clero regni Franciae assignavit. . . Praedicto concilio dom.
Johannes episcopus Pragensis interfuit.“
*) Regestum Clementis ann VIII. str. 412 nr. 9983. Jedna z těchto
bull je adressována „archiepiscopo Maguntino et universis ac singulis episcopis per provinciám Maguntinam constitutis“.
3) Reg. Boh. III., 153.
4) Reg. Boh. III., 158.
. 5) Velmi zajímavý tento dokument viz v Reg. Boh. III., 153. Zástupce
cisterckých klášterúv oslovuje tu biskupa Jana: „quia vos dicitis executorem
decimarum exigendarum tam ab exemptis quam a non exemptis in subsidium Terrae sanctae a ... Clemente papa deputatum.“
•) Reg. Boh. III., 158 a 159.
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všechen majetek špitálu křižovnického bez rozdílu slouží po
třebě chudých a nemocných; dovolával se dále toho, že v minulých
dobách desátek papežský nebýval na bratřích tohoto špitálu vy
máhán, že poslední kollektor Bonaiutus sice desátek na nich žádal,
potom však, když se křižovníci utekli do Ríma, byl nucen od toho
ustati. Pražský biskup Jan poslal tuto appellaci křižovníků do
Ríma s přípisem z 30. září 1313, z něhož se dovídáme, že vybírání
desátku ve své diecesi, jež mu bylo papežem uloženo, byl svěřil
třem mužům: Bavorovi opatu Břevnovskému, Vemerovi kommendátoru Pražského špitálu Johannitů a Pražskému schola
stikovi M. Oldřichovi z Paběnic.1) К rozhodnutí sporu mezi Praž
ským biskupem a bratřími špitálu sv. Františka ustanoven byl od
papeže r. 1316 Meingot probošt Pasovský,2) ale r. 1317 došlo
к narovnání přátelskému, když biskup Jan slavnostně prohlásil,
že bratří špitálu sv. Františka skutečně nejsou povinni platiti pa
pežský desátek.3) Probošt Meingot schválil toto narovnání 6. června
x) V listu biskupově к papeži v Reg. Boh. III., 159 čteme o tom:
„Cum post susceptum super collectione decimae omnium redituum et proventuum ecclesiasticorum pro Terrae sanctae subsidio deputatae ab om
nibus personis et locis ecclesiasticis . . in civitate et diocesi Pragensi. . .
a Vestra Sanctitate mandatum . . honorab. viros Bavarum . . , Wernherum . . . necnon mag. Ulricum . . iuxta potestatem in ipsis Stis Vrae
litteris mihi datam ad ipsam deputassem decimam colligendam, antequam
ipsi in primo collectionis termino in kalendis videlicet Octobris (sic!) nunc
praetentis pro exequendo ipsius collectionis officio resedissent“, byla po
dána appellace. К dalšímu průběhu této appellace srov. listinu z 24. dub.
1314, (Reg. Boh. III., 193), jíž papežský auditor litterarum contradictarum
svědčí, že M. Michael de Š. Victore, prokurátor špitálu sv. Františka nemohl
pro smrt papeže Klementa IV. nic podniknouti s appellaci ve sporu křižovníků o desátek. — Podobně jako biskup Pražský měl také Olomoucký
biskup Petr své subkollektory. Uvádějí se jako svědkové v appellaci z 25.
září 1313 (Reg. Boh. III. 158), která byla podána ,,in praesentia . . . .
mag. Stephani archidiaconi, mag. Martini collectoris decimarum, Znojmensis archidiaconi, mag. Martini collectoris decimarum . . .“ Zdá se, že na
tomto místě je bud v otisku nebo v jeho předloze (starý transsumpt) chyba,
že totiž slova „mag. Martini“ omylem položena dvakráte, tak že na prvém
místě dlužno je vypustiti. Pak by kollcktory byli bývali mistr Štěpán arcijáhen Znojemský (připomíná se k r. 1327 v Reg. Boh. III., 1249), a mistr
Martin. Srov. Kollman, O kollektorech str. 16.
*) Bullou z 13. pros. 1316 v Reg. Boh. III., 346. Srov. také list děkana
a kanovníka Vyšehradského z 21. dubna 1317, jímž oznamují proboštu
Pasovskému, že citovali biskupa Jana před jeho soud (Reg. III., 365), a list
proboštův ze 7. kv. 1317, jímž se dává biskupovi zpráva, že к žádosti pro
kurátora křižovníků odkládá termín citace, aby se mohlo jednati o narov
nání, к němuž probošt napomíná (ibid. č. 368).
a) Prohlášení biskupa Jana z 27. kv. 1317 viz v Reg. Boh. III., 373.
Srov. též list biskupův psaný téhož dne proboštu Meingotovi (ibid. č. 372),
kde biskup praví: „cum iuxta declarationen Martini papae . . . magister
et fratres antedicti ad solutionem decimarum in subsidium Terrae sanctae
deputatarum minime teneantur, quia nobis constat et pluries constitit,
quod fructus et proventus singuli hospitalis memorati in usus infirmorum,
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1317.1) Jiných zpráv o vybírání Viennského desátku v našich zemích
nemáme. Spory biskupů Pražského a Olomouckého s mnichy
cisterckými a s křižovníky sv. Františka ukazují, že biskupové se
snažili dostáti svému úkolu, ale nevíme, pokud se jim to podařilo.2)
Rovněž není známo, kdy a jak sebranou daň odvedli papežské komoře
a kolik jí bylo. V listopadu 1316 byli od papeže ustanoveni
za kollektory v církevních provinciích Kolínské, Trevírské a Mohučské Petr Durandův a Bernard de Monte Valrano, jimž mimo
jiné bylo uloženo, aby vybírali deposita desátkův a vyšetřovali,
zda a kolik bylo v oněch provinciích vybráno desátku,3) ale
o výsledcích tohoto šetření nic nevíme. Zdá se, že u nás jako vůbec
v Německu do komory papežské zdesát ku Viennského mnoho se
nedostalo.4) Ještě Jan XXII. byl nucen napomínati biskupy
a kollektory, aby konali svou povinnost.5) V prosinci 1327 usta
novil kollektorem v provincii Mohučské a Magdeburské Rotgera
de Rippis s úkolem vybírati deposita z desátku a jeho nedoplatky,®)
ale nevíme, zda ve skutečnosti něco pořídil. Jisté jest, že ještě
r. 1343 papež Klement VI. ukládal svému kollektoru v církevní
provincii Pražské, Tobiáši z Oustupenic, aby v království Českém
vymáhal nedoplatky desátku Viennského.7)
Ale zatím byl již na duchovenstvo zemí českých uvalen de
sátek nový, tentokráte však nikoli ve prospěch kurie, nýbrž к užitku
Českého krále Jana. Na slib, že hodlá podniknouti výpravu к osvo
bození Svaté země,8) dosáhl toho král Jan na papeži Janu XXII.,
jemuž arci ve sporu s císařem Ludvíkem nemálo záleželo na
shodě s králem Českým, že papež dovolil mu bullou z 1. června 1325
ministrorum ipsorum, quibus carere non possunt, et pauperum convertuntur,
nec recordemur, quod unquam ab ipsis hospitalariis huiusmodi decima sit
soluta
x) Reg. Boh. III., 376. O celém tom sporu křižovníků s biskupem
srov. Tomek, Děj. Prahy I. str. 462—464.
*) Jest zajímavé, že v notářském instrumenté z 8. října 1354 (Cod.
Mor. VIII., 279; srov. nahoře pozn. 38), kde se mluví o vybírání desátku
na Moravě před r. 1354, o vybírání desátku Viennského není zmínky.
Nemůže to arci býti bezpečným důkazem, že vůbec nebyl tu vybírán.
3) Kirsch, Kollektorien str. XXXIV. a 67.
*) Kirsch 1. c. \XXVI.
•) Ibid. str. XVIII.
•) Ibid str. XXXVII.
7) Stalo se to bullou z 24. června 1343 (Klicman, Mon. Boh. Vat .1.,
210), kde se praví: „Cum, sixut intelleximus, tam sexennalis per. . . ele
mentem V. inconcilio Viennensi et triennalis per... Johannen XXII.... decimarum . . . olim impositarum nonnulla in regno Bohemiae restent residua
colligenda, . . . mandamus, quatenus . . . residua ipsa . . . exigere . . . pro
cures.. .“ Podobně nařízeno bullou z 3. kv. 1344 Polskému kollektoru
Ondřejovi de Lacaucina, aby vymáhal nedoplatek Viennského desátku
v Polsku a v Uhřích (Monum. Boh. Vatic. I., 384).
•) Srov. Reg. Boh. III., 1065.
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vybírati po tři léta od všeho duchovenstva — vyjímaje ovšem
Johannity — v království Českém i v hrabství Lucemburském
desátek jeho důchodů.1) Polovina desátku za první rok měla býti
placena o Vánocích r. 1325, druhá o následujících Letnicích
a podobně v dalších dvou letech. Výběrčími tohoto desátku
ustanovil papež biskupa Olomouckého a opaty kláštera Břevnovského a P. Marie v Lucemburku. Na místě biskupa Olomouckého,
který zemřel v srpnu 1326, objevuje se později kollektorem Vyše
hradský děkan Drslav.2) Jako již v letech 1303 a 1304, byly se
staveny nepochybně pro všechny diecese, v nichž desátek byl vy
bírán, rejstříky, do nichž se zapisoval vybraný desátek. Pro Mo
ravu máme takové rejstříky určitě dosvědčeny, ale víme o nich
také jen tolik, že byl jeden rejstřík pro r. 1326 a jiný pro r. 1327
a v každém z nich že bylo zaznamenáno, že z fary Hustopečské
byly placeny r. 1326 ve dvou termínech tři hřivny a r. 1327 tolikéž.3)
Není pochyby, že se podobně stalo na mnohých jiných místech •
Rozumí se, že ti, kdo jindy bývali osvobozeni od placení desátku,
ani tentokráte ho neplatili. Křižovníkům sv. Františka přiznal
král Jan r. 1327 zvláštním privilegiem, že nejsou povinni platiti
desátek,4) když již o rok dříve byl prominul placení desátku kláš
teru Marienthálskému.6)
Od ostatního duchovenstva, které nebylo osvobozeno, byl tento
desátek nepochybně horlivěji vymáhán než bylo u desátku placeného
papeži, a není divu, že to duchovenstvu nebylo valně příjemné.
Kronikář Zbraslavský, vypravuje k r. 1326, že na českém ducho
venstvu byl tehdy vymáhán desátek pro krále , trpce poznamenává,
že to v dřívější době nebývalo zvykem, a připojuje veršovanou
úvahu o této nepříznivé proměně. Jindy prý králové duchovenstvu
dávali dary, zakládali kostely a platili desátek ze svých statků,
x) Decimam omnium ecclesiasticcrum proventuum et reddituum locorum quorumlibet ecclesiasticorum. . . regni et comitatus praedictorum
ab omnibus . . . personis ecclesiasticis . . . praeterquam a . . . magistris et
fratribus hospitalis s. Joh. Jerosolimitani.. . tibi concedimus" (Reg. Boh.
III., 1116= Cod. Mor. VI., 295).
*) Viz listinu z 18. ledna 1327 v Reg. Boh. III., 1255; srov. Kollmann,
O kollektorech str. 17.
3) Svědectví to podává citovaný již (v pozn. 3. na str. 27.) notářský
instrument z 8. října 1354, kde čteme: „Item idem notarius exhibuit et produxit tertium librum seu regestrum de anno dom. MCCCXXVI scriptum,
in quo de praedicta ecclesia in Auspecz tres marcae argenti... de proventibus antedictae ecclesiae in Auspecz in duobus terminis pro decima
papali reperiebantur persolutae. Item idem dom. notarius exhibuit
et quartum librum seu regestrum de ao. Dom. MCCCXXVII scriptum,
in quo similiter pro duobus terminis tres marcae argenti. . . solutae inveniebantur“ (Cod. Mor. VIII., 279). Nápadné je, že r. 1303 a 1304 platila fara
v Hustopečí po 8 hřivnách, tentokráte však a později toliko po třech.
4) Listina z 18. ledna 1327 v Reg. Boh. III., 1255.
*) Listina z 3. ún. 1326 v Reg. Boh., 1180.
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nyní však vymáhají desátek na kněžích.1) Zprávě téhož kroni
káře, že král Jan, vrátiv se počátkem r. 1327 z krajin rýnských
do Prahy, ,,peníze, jež měl vybrati za tři léta, hned najednou zá
roveň do svých měšců sehnal",2) jistě nesmíme věřiti do slova,
víme přece, že počátkem r. 1327 měla již býti vybrána polovina
tříletého desátku a že skutečně již r. 1326 byl vybírán, jak
svědčí zpráva o rejstříku z toho roku. Také se podobá, že ani
tenkráte nepodařilo se vymoci desátek všechen. Z bully papeže
Jana XXII. z 9. ledna 13323) dovídáme se, že výběrčí, kteří
papežem byli ustanoveni к vybírání desátku povoleného králi
Českému, vyhlásili obecně proti všem, kdo by plně desátku neza
platili, církevní klatbu a jiné tresty, a že mnozí z oněch končin,
kdo z nerozumu a neznalosti práva nezaplatili řádně desátku,
obávají se, že upadli do těchto trestů. Ku prosbě králově nařídil
papež uvedenou bullou Vyšehradskému proboštu Janovi, aby
všem takovým udělil absoluci, ulože jim náležité pokání.4) Nic
méně ještě roku 1343 papež Klement VI. uložil kollektoru Tobiáši
z Oustupenic, aby vymáhal nedoplatky tříletého desátku povole
ného králi Janovi, a těm, kdo pro ně upadli do církevních trestův,
udělil absoluci, až úplně zaplatí.6)
R. 1333 vyhlásil papež Jan XXII. znova šestiletý desátek
,,na pomoc Svaté zemi“, a to v celém křesťanstvu.®) Ale o jeho
vybírání v našich zemích nemáme zpráv, a zdá se tedy, že
x) Kronikář Zbraslavský k r. 1326 píše (Pram. děj. Českých IV. str.
276): „Hoc anno per totum regnum Bohemiae et per dominium Lucemburgensis comitiae propter mandatum domini Johannis papae Johanni regi
totus clerus cogitur decimam ecclesiasticorum proventuum per triennium
solvere, quod inconsuetum fuerat cuncto tempore retroacto. Nam consueverunt, qui reges antea fuerunt, clero plura dare, de reque sua decimare,
templaque fundare, dotare, locare, sacrare. En contrarius ordo nefarius
est modo visus . . . Qui dare debuit et sua praebuit, hanc sibi sordem sumit,
ut auierat et scelus aggerat, aes repetendo а clero, cui sincero rex compatiendo pectore deberet potius dare quidquid haberet..."
•„Pecuniam quam per triennium tollere.dcbuit, una ista vice paritcr
in sua marsupia congregavit“ (Pram. děj. č. IV. str. 284; srov. Palacký II.
I str. 465).
3) Opis této bully z register Vatik. sv. 102 jest v zem. archivč.
4) V bulle se praví: ,,Ex insinuatione . . . Johannis regis Bohemiae
accepimus, quod dudum executores super solutione decimae per nos sibi
concessae per nostras literas deputati generales fecerunt processus in contradictores et rebelles quoscunque, in eos, qui huiusmodi decimam non ple
nám persolverent, excommunicationis, suspensionis et interdicti sententias
promulgando, quodque nonnulli de partibus illis, qui propter simplicitatem
et iuris ignorantiam plene huiusmodi decimam non solverunt, dubitant
propterea se dictas sententias ineurrisse . ..“
•) Klicman, Monum Boh. Vatic. I., 210; viz citát odtud v pozn. 7
na str. 31.
•) Kirsch, Kollektorien str. XIX.
C. č. H. XIV.
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к němu vůbec ani nedošlo,1) jako také v Německu vypsání tohoto
desátku pro spor mezi papežem a císařem nemělo téměř účinku.2)
Za to o deset let později dostalo se králi Janovi opětně svo
lení papežova к vybírání dvouletého desátku; stalo se to bullou
z n. července 1343Л) Udělení této milosti odůvodňuje se tu věr
nou stálostí a oddaností, kterou král a jeho země osvědčují v obraně
svaté matky církve proti jejím nepřátelům, a velikými vydáními,
jež králi způsobuje obrana jeho vlastních zemí proti útokům oněch
nepřátel církve. Připomeneme-li si tehdejší politickou situaci,
snadno uhodneme, že byla to odměna za služby, které král Jan
papeži v jeho boji s císařem Ludvíkem již prokázal a ještě měl
prokázati. Desátek povolen byl králi Českému ve všech jeho
zemích, to jest v diecesích Pražské, Olomoucké a také již Vrati
slavské a v hrabství Lucemburském. Od jeho placení byli osvo
bozeni krom Johannitů také kardinálové, kteří snad v zemích
krále Jana drželi církevní benefícia. Výběrčími desátku ustano
veni pro české země biskupové Pražský, Olomoucký a Vratislav
ský, kteří měli vybraný desátek odváděti králi neb osobám od
něho к tomu ustanoveným. Proti těm, kdo by se zdráhali platiti,
měli zakročiti tresty církevními i zabavením důchodů, nesměli
však v žádném případě dovolávati se podpory světské moci. Lhůtou
к splacení polovice desátku za první rok ustanoveny Vánoce 1343,
к splacení druhé jeho polovice svátek sv. Jana Křtitele roku ná
sledujícího, a tak i v druhém roce.*)
(Pokračování.)
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Hradec Králové má ve svém, městském, majetku několik
objektů zajímavého, ano znamenitého díla, jež se obecně vydá
vají, ne-li za přímý odkaz, tedy aspoň za památky po královně
Elišce, čtvrté manželce a vdově Karla IV. Druhdy na radnici
chované, patří nyní po celé Čtvrtstoletí ku chloubě musea v Hradci
a občas bývají také jinam na zvláštní výstavy odborné zasílány.
Posledně byly předměty, o nichž dosud se nepochybovalo vážně, že
x) V bulle pap. Klementa VI. z 24. června 1343, citované svrchu
str. 31 pozn. 7 mluví se toliko o nedoplatcích desátku Viennského a desátku
povoleného r. 1325 králi Janovi. Z toho možno snad souditi, že nestal so
u nás ani pokus o wbírání desátku z r. 1333.
*) Sr.’ Kirsch, Kollektorien st. XIX.
’) Mm. Boh. Vatic. I., 218.
4) Ibid. č. 220—222.
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pocházejí od královny Elišky, na zlatnické výstavě rak. Musea
pro umění a průmysl ve Vídni. Ozdobný pás a dva tucty lžiček.
Ve zprávě o této výstavě vyslovil Ed. Leisching první pochyby1)
o jejich tvrzeném stáří a tím ovšem také o jejich úzkém spojení
s onou českou královnou. Zejména výzdoba pasu je mu podezřelá
a vidí v ní „mnohé nápadnosti", dokládaje, že „gotika doby
romantické nevypadala o mnoho jinak". Proti tomu staví místní
spisovatelé prostě známá mínění, bud ústně nebo písemně pově
děná, domácích archeologů a historiků umění, kteří všichni mají
tento pás za práci XIV. věku, druhé polovice ovšem. Moje mínění
s nimi už dávno nesouhlasilo a nyní tímto nově vyvolaným roz
porem povzbuzen, provedl jsem jeho revisi. Pokud se pasu týče,
chci ji zde vyložiti.
E. Leischinga lze hravě vyvrátiti. Doba romantiky, kterou
míní, náleží, jak známo, prvním desetiletím minulého XIX. věku
a není pochyby, že na ni Leisching připadl, maje na paměti
tehdejší různá falsa starobylostná. Avšak pás a lžičky existovaly
dávno před tím. Karel J. z Bienenberga je už roku 1780 stručně
popsal a také dal leptem vyobraziti.1) Ze měli, spisovatel i kreslič,
starý objekt před sebou, vysvítá již z toho, že nápisy na pase
a lžičkách, jinak zřetelné, ani správně čisti nedovedli. Bienenberg
pouze a prostě konstatuje, že tyto věci náležejí městu jako památky
po Elišce Pomořanské, aniž by údaj svůj jinak vykládal neb odů
vodňoval. Patrno, že zaznamenává mínění za jeho doby v místě
ustálené a běžné, starší tradici, pro niž však ani on ani my dnes
nemáme jakých autentik. Bienenberg byl také první, který tuto
tradici, před ním toliko ústní, přenesl do literatury. F. Švenda,
J. J. Solař a jiní monografisté Hradce Králové ji od něho přejímají
a po případě se naň i odvolávají.
Nový a dosud nej zevrubnější popis těchto památek podal
M. Lüssner roku 1856.3) Zatím se však poklad rozhojnil, neboť
„někteří prý mají ještě hedvábnou a zlatou šňůru a tři .pytlíky'
za památky po královně Elišce.“ Na to pás ze seznamu a tradice
zmizel4) a v malé monografii, pouze popisné, kterou jim L. Domečka
') Kunst und Kunsthandwerk X., 343.
’) Geschichte der Stadt Königrätz I., 193 a tab. III. Kresba a rytina
pochází od Ign. Otta a jsou také v Dlabačově Slovníku (Künstler-Lex.
II., 417 č. 4) uvedeny.
s) Památky archeolog. II., 180 sq. — Krátce před ním anonymní
dopisovatel Mikovcova „Lumíra” (VII., 47), patrně jen vlastním omylem,
udává je za památky po královně Elišce Hradecké, vdově Václava II.
4) Trvám, že nesluší další rozmnožení památek o sypací hodinky počítati na vrub A. Sedláčkovi, v jehož „Hradech a zámcích” II., 263 jsou
•s tímto udáním zobrazeny. Sám v textu o nich nečiní zmínky a je to patrně
illustrace mimo jeho vědomí sem vložená. Sutky jsou zřejmým dílem
renesančním a nad to datované rokem 1573.
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r. 1895 věnoval1) vypsány jsou: pás, lžičky a tobolky, a tradice
o nich béře se beze všeho za jistotu. Opatrněji vede si Ant.
Cechner v „Soupise“.2) Uvádí tobolky jen „podle tradice“ jako
památky po Elišce a pouze u jedné jest mu „podle techniky pravděpodobno, že pochází z XIV. století“. Druhé dvě klade „asi“
do XV. věku. O pasu a lžičkách praví, že dle rázu ornamentu
i písma jsou z téže doby a dle všeho i z téže dílny, „z konce
XIV. století", a jejich provenienci udává za tradiční. Než jiným,
a to historikům, platí za bezpečnou. C. Zíbrt8) má na př. pás za
vzácný doklad krojové součásti z doby Karla IV. a před ním
Jos. Kalousek4) šel mnohem dále. Jemu je tradice o pasu a lžič
kách zcela „hodnověrná“, a momentem nad míru důležitým, že
obojí nesou české nápisy: lžíce pobožné, pás milostné. Proň
není pochyby, že pocházejí lžíce z domácnosti Karlovy a pás že
obdržela císařovna od svého manžela. „A tak — zavírá — vzácné
starožitnosti hradecké vedou nás к úsudku, že císař Karel IV. . . .
v domácnosti své, kde nepotřeboval spravovati se ničím jiným
než hnutím srdce svého, nej raděj i měl češtinu“. Tento vývod
historikův převedl potom Jar. Vrchlický jako půvabný a vděčný
motiv do své „Noci na Karlštejně“.
Postup a rozprostraňování tradice hradecké jsou jistě zajímavé,
když z podání nepříliš starého, ničím nedoloženého a hlavně
nekontrolovaného stává se ve stu letech a před našima očima
opravdový historický dokument znamenitého a důležitého vý
znamu. Je tudíž vskutku na čase vše znovu přezkoušeti.
Vyjděme zase od podání. Toto zůstává, jak jsem již na
značil, na dále pouhou tradicí, jejíž první počátek nelze určití,
leda tím, že se objevuje v XVIII. století. Předměty jsou beze
sporně ode dávna majetkem města, ale není v archivu žádných
záznamů a dokladů o tom, že by byly městu královnou přímo,
darovány, královnou, o jejíž zvláštní přízni к městu se historikové
velmi trpce vyslovují, ani že by jen z majetku jejího pochodily.
Také v inventářích městského jmění je nelze stopovati daleko
nazpět. Kdyby však tradice přece měla pravdu, znamenalo by
to určitý výtěžek datovací, aspoň pro pás. Dílo jest ozdobné
a nákladné a mimo to nápisy opatřené. Z těch arci jenom milostná
věta „Na tom světě žádná jiná" tvoří integrující část ozdoby
přesky. Písmo, zalité emailem, je s přeskou v jednom kusu prox) Památky po královně Elišce, choti Karla IV., a její život. S osmi
vyobrazeními. Pojednání historického a průmyslového musea v Hradci
Králové.
2) Soupis památek historických a uměleckých v král. Českém XIX._
75 sq., kde je též ostatní literatura, aspoň hlavní, seznamenaná.
3) Dějiny kroje I.» 340 sq a Světozor 1895, 454.
4) Karel IV., otec vlasti (i878), 216.
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vedené. Ostatní často citované verše, rovněž milostné, jsou
teprve dodatečně do hladké plochy rubu lehce vryty, na hotový
výrobek zlatnický a tedy později, třeba ne o mnoho. Ona pěkná
a intimní průpověd na pasu — náležel-li tento vdané paní a před
pokládáme-li její manželskou bezúhonnost — vypovídá o určitém
poměru muže к ženě, dárce к obdarované. Tedy je pás darem
Karla IV. jeho čtvrté manželce a nutně musel pak býti proveden
mezi rokem zasnoubení a úmrtí dárcova, to jest mezi lety 1363
a 1378, a mohl se dostati městu po roce 1393, kdy králova vdova
zemřela.
Možno naproti tomu postaviti některé námitky zevní. Alžběta
Pomořanská pocházela z rodu cele poněmčilého; arciť mohla se
češtině přiučiti aspoň tak, jak se o Bianchi de Valois tvrdí, a pak
rozuměti vřelému slovu dedikačnímu. Kronikáři sice vypravují
o neobyčejné síle královny, ale také zároveň dokládají, že byla
vzrůstu úměrného a vzhledem těla nikterak neprozrazovala ob
divovanou sílu svých svalů. Zachovalé podobizny její, poprsí
v triforiu dómu svatovítského a malby v kapli sv. Václava nejsou
tomu na odpor. Pás sám arci měří к nejbližší 84'5 а к nejzazší
dirce 107 5 cm, co ovšem odpovídá víc nežli nevšednímu objemu
těla, uvážíme-li, že úměrné tělo ženské má v pasu jen asi 50 cm.
Kalousek věří více pasu nežli svědectví Beneše z Weitmile, kdežto
jiní, Zíbrt a Domečka, vykládají délku, jistě nápadnou, modou v no
šení pasů za druhé polovice XIV. věku. Pás, hlavně ozdobný, tehda
nespínal bok, nýbrž byl pošinut mnohem níže. Ovíjel, nějak při
pevněn, kyčle kolem. Zase spadá na váhu, že objem zde při
úměrném těle měří jen asi 72 cm, ještě více však, že kyčelné pasy
té doby, jak je vidíme na plastikách a ještě hojněji v malbách
současných, byly nepodajné, tuhé, cele z kovových článků hustě
vedle sebe položených nebo na silný podklad, nej častěji asi ko
žený, připevněných. Pás hradecký jest ale hedvábná stuha tmavé
barvy, opatřená na obou koncích krásným kováním a na stuze,
ve vzdálenosti asi 4 cm od sebe, je našito dvacet zdobených puklic.
Pás je měkký, podajný. Znění nápisu jistě se obrací к osobě mladé
a tedy těla neobjemného, aspoň daleko ne té nápadnosti a síly,
jež by uvedeným rozměrům odpovídaly. Byl najisto tedy obkládán
volně kolem těla, ale ne vodorovně kolem kyčli, jak bylo modou
za Karla IV. a ještě za Václava IV.
Potom byl zase utahován v bocích, v pasu. V první polovici
XV. století tak, že jej spínali vzadu, na kříži, a ozdobné přesky
tu zajisté nebyly na místě. V polovici druhé kladena přeska zase
do předu, na své přirozené místo. Vedle toho však byl nošen
pás splývavý. Položen v boku, neobjímal a nestahoval tailli těsně
a úzce, nýbrž oba jeho konce šly šikmo dolů, bud v předu,
v hlavní ose těla, nebo při pravé či levé straně. Tam byly sepjaty;
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jeden konec pasu provlečen přeskou konce druhého a zbytek visel,
zhusta kováním zatížen, volně dolů. Zcela přesně nelze trvání
této mody časově vymeziti, jisto však je, že čím dále do XV. věku,
tím stávala se obecnější. Úprava a rozměry pasu hradeckého
odpovídají této módě, o sto let mladší, nežli se dosud jeho stáří
páčí.
Pás toho druhu jest u nás arci jediný. Má však jinde své
analogie. Takovou, pokud se rozmění a způsobu nošení týče,
podává pás v Museé Cluny v Paříži.1) Ovšem náleží slohem už
renesanci, a to velmi ranné, ale má kovové ozdoby spony a na
šitých puklic v podstatě zcela stejné jako hradecký a jenom orna
mentika jejich jest jiná.
Zatím ať náleží pás v Hradci Králové XIV. nebo XV. věku,
tvoří jeho archeologickou a uměleckou cenu zlatnická práce na
něm. Je nepopiratelná a domácího, českého původu. Předně jsou
v obou dílech spony zasazeny granáty, kámen, který tou dobou
jest omezen ještě skoro výhradně na české zlatnictví, a pak má
český nápis. Zmíněná věta, nedílná část provedení, je správně
psaná. Kdo písmo ryl, také mu dobře rozuměl. Protidůkaz, je-li
ho třeba, podává Ign. Ott, který je zkomolil. Prostřed obou
destiček spony, v emailovém poli mezi kameny, byla roku 1780
ještě dvě písmena, gotické minuskule jako v hlavním nápisu:
a a ro, jak je Ott a Bienenberg četli. Lůssner už viděl jenom a;
druhé, které také mohlo býti то, bylo a jest vyškrabáno. První
považoval on i jeho opakovači za iniciálu jména Alžběty a za
doklad majetku královnina, ale XIV. i XV. věk říkal Eliška nebo
Elška a ne Alžběta, co je tvar mladší. Mimo to druhé písmě by
zůstalo nevysvětlené.
Vzdor českému původu zlatnické práce, má spůsob výzdoby,
podoba a úprava přesky své obdoby v umění cizozemském. Ger
mánské museum v Norimberce má pás podobný, práce na jisto
francouzské. J. v. Hefner-Alteneck, který jej publikoval,2) klade
jej správně do druhé poloviny patnáctého věku. Je tkaný a
bronzové z části zlacené destičky přesky mají kresbu gotickou:
emailované scény Zvěstování a Navštívení Panny Marie, a pod
nimi při kratší straně obdélníku devisi, kterou pravděpodobně
vykládá za: „mon (coeur) avez", tedy také znění milostného.
Ještě mnohem nápadněji shoduje se s hradeckou přeska širokého
bokového pasu, jímž je utažena sv. Barbora na obraze Rodu
P. Marie ve Walraf-Richartz museu v Kolíně n. R.3) Nese všechny
známky anonymního mistra Svatého rodu, jehož doba práce
klade se mezi leta 1480 a 1520. Plochy přeskového kování jsou
*) Vyobr. v B. Bucher, Geschichte der technischen Künste II., 252.
’) Trachten, Kunstwerke etc., 2. vyd., V, tab. 290.
’) Cis. 169.
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cele pokryty jemným gotickým mřížovím, jaké na hradeckém pasu
zdobí oba vnitřní konce spony.
Toto mřížoví, pěkná drobná kružba dvouřadá, jejíž konce
vybíhají v trojlisté lupeny, nevykazuje kresbu čtrnáctého století.
К tomu jí schází geometrická přesnost, ne-li tuhost; lomené
oblouky jsou velmi tupé, lupénky na koncích jsou měkce a dost
ploše modelovány, co také ukazuje na patnácté století. Tento
karakter měkkosti a vláčnosti mají také ohnuté žilkované listy
v obrubě destiček vždy mezi dvěma kameny šikmo na přič po
ložené. Ještě nápadněji a určitěji přihlašují se puklice na stuze
přišité к pozdní gotice, ke druhé polovině XV. věku. Prostřed
terčovitých těchto ozdob sedí granát, nebo je na místě jeho dirka
pro jazýček přesky. Odtud rozvíjí se trojdílný ornament ku kraji,
tři stočené lupénky jako na destičkách a tři větévky se žaludy
zcela realistní kresby a modelace. Na obou destičkách a v patnácti
puklicích zasazeny jsou různé drahokamy v lůžkách. V Ottově
kresbě jsou všechny ještě na svém místě, ač-li tu kreslič nedoplnil,
co už za jeho doby scházelo. Dnes jich několik chybí. Některé
z nich jsou broušeny oble, en cabochon, bobulovitě, jiné destičkově,
tabulově. Mimo to však jsou tu kameny broušené brilantově,
hranítkově, hiátově. Jsou to granáty, ametyst a chrysopas. První
dva spůsoby broušení dály se po celý středověk; v ranním jeho
oddílu jiných vůbec neznali. Broušení fasetové nebo hranítkové,
je mladší; náleží teprve XV. století. Obecně se má za to, že vzešlo
až z broušení diamantu, jehož vynález se klade na rok 1467
a připisuje Ludvíku van Berken v Bruggách.1)
Dosud máme několik domácích prací zlatnických, jež jsou
posázeny broušenými kameny a bud samy nesou datum svého
původu, bud je lze bez obtíží slohovou kritikou datovati. Mezi
nimi není jediné, jež by pocházela najisto ze XIV. století a měla
kameny jinak broušené než-li oble nebo nanejvýš destičkově.
Poklad svatovítského dómu chová takové příklady. Relikviář
sv. Markéty v Břevnově, z roku 1406, má kameny rovněž tak
broušené. Z cizích prací by bylo možno uvésti ,,Zlatého koníčka“
ve St. Oettingu v Bavořích, jež Isabela Bavorská darovala roku
1404 svému manželi. Jdeme-li dále, objevíme z roku 1440 relikviař Hanse Lassera v Umělecko-průmyslovém museu v Berlíně
a ještě roku 1465 plenář probošta Hanuše z Kolovrat v pokladu
svatovítském, jejichž kameny jsou jen destičkově, ne^brilantově
*) Věc není zcela pověřena. První údaj o tom roku'1669’v knize’Ro'
berta de Berquen: Les merveilles des Indes orientales etc. * H. Havard
(Histoire de 1’orfěvrerie franęaise, 368 sq.), snaží se dovoditi, že pařížští
brusiči brousili diamant už ve druhé polovici XIV. stol., co však není dost
j asné a přesvědčivé, poněvadž na př. „dyament poinctu” vévody de Berry
byl asi přirozený krystal.
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broušeny. Na pracích českých nalézáme toto broušení hranítkové
na stříbrném poprsí sv. Václava, které bylo roku i486 králem
Vladislavem darováno do pokladnice dómu a jemu co do stylu
a podoby velmi blízkém poprsí sv. Vojtěcha, a rovněž na poprsí
sv. Víta, které roku i486 provedl zlatník Václav z Budějovic.1)
Statut novoměstských zlatníků té doby, potvrzený 30. října 1478,
mluví o kamenech, jež by byly „obyčejem diamantovým" řezány,2)
co se jenom na broušení brilantové a hranítkové smí vztahovati.
Už z tohoto malého seznamu jde, že zlatnické práce s kameny
hraní tkovými — pokud jsou tyto původní — nemohou se klas ti
časově jinam než do druhé půle patnáctého století a s nimi pás
4 královéhradecký.
Má však on ještě další analogie v tehdejších pracích českých.
V pokladu svatovítském jsou dvě monile sem patřící. Podle sloho
vých známek a žádnou tradicí nepředpojati a nezaujati určují
jejich popisovatelé původ obou prací ke sklonku XV. věku. První
z nich,3) monile č. 117, terčové podoby, má v okrajovém pruhu
volně plastický věnec z dubové ratolesti s listy a žaludy, tedy
motiv dekorace pasu hradeckého. Ještě blíže mu však stojí druhá
monile, inv. č. 115, rovněž terčová.4) Její obvodový pruh vy
plňuje v celé šíři ornament, v němž se, těsně vedle sebe, pravidelně
střídají šikmo na přič vinuté listy a malé trsy žaludů. První
svojí polohou, kresbou i modelací odpovídají lupenům v okrajích
destiček přeskových, druhé ozdobě puklic pasu tou měrou, že lze
obě práce pokládati s jistotou za současné a s velikou pravdě
podobností za výtvor jedné ruky nebo dílny.
Shmeme-li vše, nalezneme, že všechny vytčené momenty,
druh a podoba pasu, ornamentika a technika, ukazují souhlasně
do druhé poloviny patnáctého věku a nic z toho ke čtrnáctému.
Nemůže tudíž pas býti považován za kus bývalého majetku
Elišky Pomořanské, poněvadž je českou, domácí prací, zhruba
vzato, o sto let mladší.
Kterak se dostal i se lžičkami městu a proč se až do dnes
uchoval, nelze teď na jisto stanovití, leda bychom chtěli sem
vztahovati věc následující.
Z knihy kšaftů nyní ztracené vypsal F. Švenda6) závěť Zu
zany vdovy, řečené Rormajstrové z Divie, 5. záři roku 1491,
v níž odkazuje na kalichy čtyry stříbrné a pozlacené pasy a mimo
x) A. Podlaha a E. Sittler: Chrámový poklad u sv. Víta v Praze;
tab. 30 str. 216; tab. 25 str. 210; tab 24 str. 209; tab. 26 str. 211.
*) Archiv český XIV., 482.
’) A. Podlaha a E. Sittler: na u. m. str. 241 tab. 46 a F. Bock: v Mitt.
d. CC. XIV., 25.
*) A. Podlaha a E. Šittler: na u. m. tab. 48 uprostřed, str. 244.
•) První zlatý a stříbrný obraz města Králové Hradce (1799) 226 sq.
a po něm J. J. Solar: Dějepis Hradce Králové str. 44 pozn. 69.
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číší a pateřů ještě čtyřicet sedm lžic ,,s stříbrem", mezi nimiž pět
„z samého stříbra“. Zcela dobře by nynější památky mohly býti
nespotřebovaným zbytkem tohoto odkazu.1) Takové odkazy za
stejným účelem přicházejí za onoho věku i jinde v Cechách. Mají-li
kteří námitky, že pás tak drahocenný mohl náležeti jen krá
lovně, dlužno je odkázat na ceny stříbrných a zlacených pasů
obou století a patnáctého zvláště, na ceny prodejné u zlatníků
a pasířů, a ceny odhadu při majetku soukromém, měšťanském.
Ukazují na přepychové výrobky velmi nákladné. Ovšem že ini
ciály a a ro či m v emailu spony neodpovídají jménům Zuzany
Rormajstrové.
O „Paměti Přibyslavské“.
Napsal Gustav Friedrich.

V posledním sporu o pravost rukopisu Královédvorského
vzbudila zvláště mezi obhájci jakousi pozornost t. zv. Pamět
Přibyslavská, to jest vypsání starodávných příběhů města Přiby
slavě, které prý v druhé polovici XV. století dali konšelé Přibyslavští do knihy městské opsati z nějaké knihy svého faráře. O „Pa
měti" této bylo jednáno již častěji,2) aniž otázka její pravosti
byla objasněna. Pokládal jsem tudíž za vhodné podrobiti ji bliž
šímu prozkoumání, jehož výsledky zde předkládám.
„Pamět" zapsána jest v druhé knize města Přibyslavě, která
se nyní chová v zemském archivu v Praze pod signaturou VI., 118.
Kniha tato skládá se z 27 papírových listů nestejné velikosti, které
byly černým inkoustem očíslovány nějakou rukou 19. století.
Listy i—6 a 19—27 mají formát 20.5x30.5 cm, listy 7—11 a 17
a 18 jsou mnohem menšího formátu a náležely původně snad do
nějaké jiné knihy. Listy 12—16 mají formát půlarchů podél na
polovic složených.
Kniha, Pamět obsahující, jak se nám zachovala, jest vlastně
jenom zbytek nějaké městské knihy, která byla původně zajisté
objemnější; nynější formy dostalo se jí teprve v první polovici
19. stol., jak svědčí poznámka připsaná na prvním listu třetí knihy
téhož města (nyní též v archivu zemském): „Svázána tato kniha
------------- M-»- >
x) Počítejme na př. že testatorka byla tehda 50—6oletá, pak byla
v květu mládi asi 1450—60, co se dosti shoduje s dobou vzniku pasu.
Známé a často uváděné nápisy na lžičkách obsahují některé počátky písní
husitských („Pane bože dej svobodu těm, kdož tě milují”), co zase na
XV. stol, ukazuje.
*) Viz Vlčkovu Osvětu 1890, I.» str. 251 a násl.; Athenaeum 1890,
str. 198 násl.; Čas. čes. Mus. 1893, str. 428 násl.
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s druhými v měsíci říjnu 1834“. — Zápisy v knize obsažené po
cházejí na mnoze z posledních dvou desítiletí XV. století a jenom
několik jich vybočuje přes tuto mez — nejstarší jest z r. 1479,
nejmladší z r. 1503. Seřadění zápisů neřídí se pořádkem chrono
logickým ani jiným, avšak okolnost tato jest celkem bezvýznamná,
zvláště proto, že se nám kniha nezachovala v původní své podobě.
Co se obsahu týče, jedná většina zápisů o poměrech majetkových
obyvatelstva Přibyslavského, zvláště o smlouvách trhových.
Od zápisů těchto podstatně se liší obsahem svým ,,Paměť' o mi
nulosti města Přibyslavě, která zaujímá celou přední stranu listu
21 a hořejší třetinu zadní strany téhož listu; zbytek této druhé
strany zůstal nepopsán.
List papíru, na němž jest ,,Paměť' napsána, označený číslem
21, jest skutečně starý a podle jakosti i formátu lze souditi, že
patřil do téže knihy, jako ostatní listy. Avšak na tom místě, které
nyní v knize zaujímá, původně — jak se zdá — nebyl. Aspoň
nasvědčují tomu tvary skvrn, které v něm byly vlhkem způso
beny a které úplně se liší od tvaru skvrn na sousedních listech.
Mimo to sluší připomenouti, že list tento nesouvisí se žádným
jiným listem tak, aby s ním tvořil arch, nýbrž že jest na nynější
své místo pouze vlepen.
Inkoust, jímž byla „Paměť* psána, jest velmi bledý, nestejně
zbarvený, místy má odstín bledě hnědý, místy špinavě našedivělý.
Počínaje slovy „Item Przibiflawfíczi“ v 38. ř. listu 2ir nabývá
inkoust ještě šedivějšího odstínu, tak že snadno lze poznati, že tato
část „Paměti“ nebyla psána současně s částí předcházející. V po
slední části zápisu na zadní straně listu 21 převládá opět odstín
více nahnědlý.
Inkoust tento, navlhčen byv zředěnou kyselinou solnou, rezaví,
a sirníkem bílým ammonatým černá, jak ukázala zkouška prove
dená na písmeně z v prvním slově „Paměti" a na písmeně a na za
čátku poslední řádky listu 2ir. Roztokem skládajícím se z ferrokyanidu draselnatého a kyseliny solné, zředěným destillovanou
vodou, nabývá inkoust zápisu krásně modré barvy (berlínské
modři), jak ukázala zkouška provedená na písmeně и v posledním
slově „Paměti". Reakce tyto ukazují, že jest to obyčejný inkoust
železitoduběnkový, jehož bledé barvy, zvláště od slov „Item
Przibiflawfíczi“, počínaje docíleno větším zředěním inkoustu obsa
hujícího malé množství železa a mnoho třísla. Tím, že zde zjištěn
inkoust železitoduběnkový, není arci řečeno, že by ,,Paměť' nutně
byla naprosto bezpečně stará, neboť jest známo, že inkoustu ta
kového, vyráběného podle stejných receptů jako před staletími,
všeobecně se užívalo ke psaní ještě kolem prostředka 19. století.
Jak písař „Paměti" hledal odstín inkoustu, kterým jest dílo
jeho psáno, ukazují tři zkoušky provedené na listu 27’ téže knihy.
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Zde totiž asi uprostřed stránky dosti neobratnou napodobeninou
starého písma jsou napsána slova „Petr Ctiborz" třikrát pod
sebou; po prvé inkoustem zcela černým, po druhé tmavohnědým,
po třetí pak špinavě šedivým. Jest to ve všech případech inkoust
železitoduběnkový, jehož světlejších odstínů docíleno postupným
zřeďováním. Pro nás nej důležitější jest, že třetí zkouška psána jest
inkoustem téhož šedivého odstínu, jaký shledáváme při inkoustu,
jímž psána jest „Paměť'. Zvláště nápadně shoduje se barva
zkoušky té s barvou inkoustu v dolní části listu 2ir.
Pro úplnost poznamenávám ještě, že ve slově „Brzetiflawowi"
v 36 řádce listu 2ir jsou písmena „ílawowi“ obtažena ještě jednou
tmavě černým inkoustem, který navlhčen byv chlornatanem sodnatým se odbarvuje, sirníkem bílým ammonatým zase černá,
kdežto kyselinou solnou nabývá tmavočervené barvy. Reakce
tyto ukazují, že jest to inkoust úplně jiný nežli v ostatním zápise.
Okolnost tato nemá však pro otázku naši významu.
Při slovech nalézajících se na konci řádek na pravém dolním
rohu listu 2ir,který jest silně ohmatán a zašpiněn, zdá se, jako by
inkoust v těchto místech byl na papír špatně chytal. Pozorování
to potvrdila zkouška provedená na posledních třech slovech po
slední řádky listu 2ir „zemi a hubili". Tato slova, navlhčena
byvše sirníkem bílým ammonatým, černala jenom velice zdlouhavě,
z čehož jest viděti, že tahy jejich měly mnohem méně inkoustu
než na jiných místech zápisu. Lze tudíž souditi, když tato slova
byla psána, že papír byl již častým ohmatáváním pošpiněn a pomaštěn, tak že na vrstvě mastné špíny nemohlo se uchytiti dosti
inkoustu. Tím je zároveň řečeno, že slova ta (a ovšem i celá „Pa
měť') byla psána mnohem později nežli v době, do níž se
písmem hlásí.
Písmo „Paměti" podobá se sice dosti značně písmu XV. sto
letí, avšak, prohlédneme-li bedlivě a podrobně tvary jednotlivých
písmen slovo za slovem, seznáme, že tu nemáme písmo skutečně
staré, nýbrž jen pozdější napodobeninu. Nelze ovšem popírati,
že napodobení starého písma se pisateli celkem dobře zdařilo.
Hlavní příčinu tohoto úspěchu lze spatřovati zajisté v tom, že
se pisatel nepokoušel napodobiti písmo určité ruky některého
z ostatních zápisů knihy, nýbrž že se snažil vystihnouti jen
povšechný ráz písma zápisů těch. Že přes patrnou dovednost
svou neovládal pisatel tvarů starého písma plynně, nýbrž jen zvolna
a namáhavě je napodobil, ukazuje velmi zřetelně ta okolnost, že
nedovedl udržeti polohu písmen v celém zápise stejnoměrně.
V prvních 38 řádkách listu 2ir až do slova „uchránil“, které byly
psány patrně v jednom tahu, udržují písmeny celkem stejnoměrně
polohu svislou neb jen málo v pravo nakloněnou. V řádcích ná
sledujících, které nebyly psány současně s předešlými, jak nasvěd-
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čuje změněný odstín inkoustu (od slov „Item Przibiílawííczi“ po
čínaje), nakloňují se písmeny najednou nazpět na levou stranu.
Toto naklánění písmen na levo stupňuje se pak ještě více v oné
části „Paměti", která jest napsána na druhé stránce listu 21.
Mimo to nedaří se pisateli zvláště tvary oněch písmen, která vy
žadují jakéhosi švihu a napětí pera, jako jsou písmeny opatřené
kličkami (b, d, h, k, l, g). Při všech těchto písmenech sesiluje tah
kliček nestejnoměrně a zejména nedovede při dlouhých písmenech
náležitě utvořiti tučný tah, který staří písaři kladli při horní části
kličky. Nezvyklost psáti starým písmem brání písaři v plynném
psaní také při jiných písmenech, v nichž přicházejí okrouhlé tahy,
proto často špatně se mu daří dolní tah písmene z nebo horní
oblouk velkého ®.
Při bližším prohlédnutí písma „Paměti“ zpozorujeme, že se
okraje písmen rozplývají a rozpíjejí do papíru, takže každé písmeno
jest obklopeno bledou skvrnou neurčitých obrysů. Toto rozplývání
inkoustu lze pozorovati nejenom tam, kde vlhko způsobilo v pa
píru veliké bledě hnědé skvrny, nýbrž i na místech, kde papír
podržel původní svou barvu. Podobného zjevu při jiných nepodezřelých zápisech nenajdeme. Při těch zůstávají tahy písmen
ostře ohraničeny i tehdy, když papír vlhkem utrpěl, jak to spat
řujeme na př. při zápisech na listech s „Pamětí“ nejblíže sou
sedících. Toto rozplývání inkoustu v „Paměti“ svědčí, že byla
psána v době, kdy hmota papírová byla již zvetšelá a vlhkem
rozrušena, a toto porušení papíru mohlo se přirozeně stati teprve
mnohem později, když se knihy přestalo užívati к běžným po
třebám úředním.
Po tomto rozboru zevních známek „Paměti“ můžeme přistoupiti к rozboru jejího obsahu. A tu snad nebude na škodu,
podati zde úplný její text. Pro větší srozumitelnost podávám text
v transskripci a rozděluji jej po příkladu prof. J. B. Maška na
odstavce, ačkoliv v rukopise odstavců není. Také čísel к jednot
livým odstavcům v hranatých závorkách přidaných v rukopise
není.1)
Známo bud všem nynějším i budúcim pro pamět, že čtúce ukázal
nám kněz farář náš, abychom zaznamenali, co v knieze jeho psáno
jest, pro pamět lidskú takto:
[!.] Přibyslava, sestra Václavova, vojvody svátého, zpořádala vesnicu svú Jablonú a zdí tlustú obehnala jako město pro bezpečnost
svů, aby jista byla sama sebú a lidem a čeledie svů; nábožně živa byla
v tom usazenie a, když umřela, pohrabána jest pod horú Krutěnú,
4 Kdo by si přál seznati otisk palaeograficky věrný, najde jej v čas.
Čes. Musea 1893, str- 433 a násl., v němž sluší však opraviti tyto omyly:
str. 434 ř. 20 czepiczu místo czepiczku a str. 435 ř. 7 burzliwi a nepokogní.
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a sbožie to obderžal Slavniek, pán Lubický, protože byla Přibyslava
tetú ženy jeho Střezislavy.
[ž.] Item tu Ľubicu Moravané i Uhrané sú zpálili, když sú do země
sem vpadli; Přibyslavě města nedostali sú, bylo silno ohrazeno a há
jeno od Chotislava, jehož Slavniek uřídil, aby města hledal.
[3.] Item týž Chotislav ustavěl klášteř, a choděli sú silno do kláš
teře, a ztratélo se jmieno městu Jablon a slulo Přibyslava po Přiby
slavě pro pamět jí.
[4.] Item když Slavniek umřel pro zámutek, že mu Vršovičané
zbili sú syny v Ľubici, padlo to sbožie vojvodě, ale Vršovičané osobili
to sbožie sobě, rozdělíce se o ně a deržíce je až do času, když zmor
dováni byli sú od kněze Svatopluka.
[5.] Item ten Slavniek měl také syna Vojtěcha, a ten byl biskup
a od Prušanuov zmordován.
[6.] Item ten Chotislav měl syna Cestmieře, jemuž pro hovořenie
přezděli sú Hovora, a ten slúžil vojvodě Jaromíři a uchráněl ho na
živu před Vršovičany a vzal odplatú zbožie některé; druhý syn byl
Měslav a deržal hrad Drevík.
[T.] Item kněz Břetislav ujal se Přibyslavy, když ji Vršovičané
utisknúti chtěli a Přeslav o púti podmaněti sobě ji chtěl a z města
s chasú vyhnal se; a zbito mu bylo pacholkuov 50, Přibyslavských
zmordováno bylo 25.
[8.] Item Přibyslava má svuoj purkrecht; od kněze Spytigněva
obderžala ten purkrecht a erb: dva nože přes sebe položené a nad nima
čepicu knížeckú. A stalo se to, když vojvoda Spytigněv táhel z Mo
ravě lidem válečným a přišel do Přibyslavě, žalováno mu bylo na
Borše Vršovičana, že činí Přibyslavě protivenství při horách a obchodech
a usiluje, aby lidé měščaníné byli sú jeho čeledí; a prosíce žádali sú
vojvody, aby je vzal pod ochranu svú. Vyslyšav knieže žádost jich
slušnú, svolil к tomu, vzal je pod svú ochranu, daje Přibyslavským
to znamenie za erb, že přijal město pod svú moc, aby jsúce věrní pána
svého, užívali jeho na časy budúci a věčné, a přikazujíce přikázal,
aby jim Přibyslavským při jich obchodu horním a jiným jakýmkoliv
žádný nepřekážel pod pokutú velikú. Ale Vršovičané přece činili jim
protivenství až do toho času, když zmordováni byli. A to učinil Spyti
gněv, že sú se otci jeho Břetislavovi, když Moravu1) kniežecky deržel
a Přeslav Vršovičan utisknúti je chtěl, aby sami sebú se nespravovali,
ale ním řídili, prosebně obrátili, aby je nátisku uchránil.
[9.] Item Přibyslavščí, jsúce v milosti u kniežete Spytigněva, stavili
sú kostel svátého Jana Křtitele2) na svuoj groš nákladně.
[10.] Item Slavoš horník, muž bohatý, ustavil Dvořiščě pod Přibyslavú a syn jeho Jenček dvuor Jenče; a Přiba, syn druhý, usadil se
v Keři s čeledie svú tu u Přibyslavy, a stavěly sú se jiné taky dvuory.

x) rukopis má omylemz ,Moraravu'. — *) ,Ktrzitele* má rukopis»
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[II.] A když vojvoděl Soběslav, přišel sem do Přibyslavy zhlédnúti
hor; a ten potverdil právo purgrecht Přibyslavě a přikázal, aby vuokoleční choděli sú do Přibyslavy к rozsudku a rozeznání obecnímu, co
by potřebí bylo.
[12.] A když tu v Přibyslavi byl a slyšal, že Rakušané vpadli sú
s lidem do zemi1) a hubili zemi, poslal na Znojem ke Kunrátovi a sjeli
sú se u Polný vsi, rokujíce mezi sobů; a když se uraděli na vpád do
Rakús, sebrali sú lid a Přibyslavščí taky sú dali sto a padesát lidu;
a padli sú do Rakús a hubil zemi к pomstě.
[13.] Potomně pak, když kralovali sú králové Přemyslav a Vencslav, byli sú velicí požitky z doluov a králové přízniví Přibyslavě.
[14.] Potomně pak hradilo jest se město před Tartary, a když
sú pak byli zahnáni od Čechuov u Olomúci a nepokoj se jest utišil,
vydal král Vencslav svobody horníkom, kteréž byl zjednal Přemyslav
královec markrabí Moravský, syn jeho. A sú svobody veliké horníkuov Přibyslavských a všechněm známé.
[16.] A potomně, když přišli sú křižáci, dal jest král Václav slepooký jim vesnicu Jenče ke kostelu jich v Polné.
[1T.] Potomně pak jeden z těch, kteří od Chvala sú pošli, muože
statečného, jenž nosil na štítě ostrvu, pan Smil, byl na královým hradě
Ronově a hajtmanem královým v Přibyslavě. A ten utiskl Přibyslavu,
že chtěl, aby ho za pána měli, a tak se jest stalo, protože byli časi
búřliví a nepokojní a co se pánóm líbilo, to sú bezectně dělali; a krá
lové to nepřetrhovali v těch dobách zlých.
A to sme my konšelé zaznamenali pro pamět lidskú.
Pro dějepis jest obsah „Paměti“ úplně bezcenný2); může
tedy při jeho rozboru jiti jenom o to, lze-li „Pamět“ považovati
za sepsání opravdu staré, které by pak arci mohlo míti jakousi
důležitost pro historii jazyka.
Především upozorňuji na nejasný původ paměti, ačkoliv ne
míním o této okolnosti šíře uvažovati. Nejmenovaný farář ukázal
(nepraví se kdy) konšelům, jejichž jmen se také nedovídáme,
jakousi knihu blíže neoznačenou, aby si z ní vypsali vylíčení staro
dávných příběhů svého města. Tento tajemný anonymní původ
„Paměti“ nevzbuzuje zvláštní důvěry, zejména u porovnání se
dvěma zápisy I. knihy Přibyslavské, na něž bylo poukazováno
vůči námitce, že „Pamět“ obsahem svým do knihy městské ne
patří.3) Jsou to dva zápisy vepsané na straně 66 řečené knihy,
které podávají zprávu o stavbě a bílení městské věže. Oba ty
zápisy jsou datovány a uvádějí se v nich jména rychtáře a kon
šelů.
x) tak rukop.
«) Srv. Sedláček, Hrady XII., str. i66, pozn. i. — 3) Viz Časopis
•Česk. Musea 1893, str. 433.
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Cteme-li začátek „Paměti“, bezděky vybavuje se vzpomínka
na Hájkovu kroniku Českou. A vskutku najdeme u Hájka k r.
945 zprávu, s níž se obsah prvních tří odstavců „Paměti" nápadně
shoduje. Hájek vypravuje, že svátá Přibyslava, sestra sv. Vác
lava, založila velkou ves jménem Jablonná a ohradila ji širokou
zdí. Když pak nedaleko odtud zemřela, byla pohřbena pod ho
rou, která slula Krutina. Po letech vystavěl tam jakýsi Chotislav
klášter, v němž bylo tělo svaté Přibyslavy pochováno1). Celé
toto vypravování i s jmény — ani jméno vrchu Krutiny nechybí
— opakuje v stručnější formě naše „Pamět“, ačkoli Hájkova
zpráva nevztahuje se к městu Přibyslavi, nýbrž к Jabłonne v se
verních Cechách při pomezí Žitavském. Shoda věcná jest taková,
že nelze pochybovati, že pisatel „Paměti" Hájka znal a podle
něho složil svoji zprávu o původu města Přibyslavě2). Z toho vy
plývá, že „Pamět" nemohla vzniknouti v XV. století, nýbrž že
původ její sluší položití do doby pozdější.
Odstavec čtvrtý až sedmý neposkytují ničeho, co by mohlo
přispěti к objasnění původu „Paměti". Za to odstavec osmý
obsahuje velmi platnou pomůcku к řešení této otázky.
V odstavci tom mezi jiným se praví, že Přibyslav obdržela
od knížete Spytihněva za erb „dva nože přes sebe položené
a nad nima čepicu knížecků". Znamení toto jest skutečně
posud ve znaku městském3), avšak jest jeho součástkou nejmladší.
Prvotním erbem města Přibyslavě byl rodinný znak pánů z Ro
nova, dvě černé ostrve křížem přeložené ve zlatém štítě. Tento
erb po r. 1597, když město koupí přešlo v majetek Hertvíka Žej9 Kladu zde Hájkovo vypravování doslovně: „Kněžna Přibyslava,
ctná a velmi šlechetná i svátá kněžna, dcera někdy Vratislavova a sestra
milého svátého Václava a Boleslava, kteráž v krajině puolnoční České
země bydlila a veliké i mnohé divy v svým životě i po smrti Činila, jednu
ves velikú, kteráž Jablonná Ves slula, vysokú a širokú z přetvrdého ka
mene zdi kázala obehnati, a tu jest odtud nedaleko svuoj život roku tohoto
vykonavši umřela, a služebnice její tělo vzavše při její modlitebnici, kteráž
byla pod horú, kteráž Krutina slula, postavena, pohřebili; kteréž tu za
dlúhý čas leželo, při něm se dáli mnozí divové, časy některými rozličná
se ukazovala světla, někdy i andělská zpívání tu byla slýchána, a skrze
takové divy z mnohých ukrutných pohanuov dobří a nábožní křesťané sů
učiněni. Potom po mnohých letech odtud nedaleko jeden člověk zname
nitý, bohatý a nábožný křesťan, jménem Chotislav, dal klášter ve jméno
svaté Přibyslavy postaviti a tu v témž kostele rozkázal poctivě položití
tělo svaté milé Přibyslavy.*' Hájek očividně tu zaměnil Přibyslava, sestru
sv. Václava, s blaženou Zdislavou, zakladatelkou Dominikánského kláštera
v Jablonném.
*) Na tuto shodu vypravování Hájkova s „Pamětí Přibyslavskou“
poukázal již před desíti lety Pinkava ve své Geschichte der Stadt Gabel
(1897) str. 113, avšak nevyvodil z toho příslušných důsledků.
9 Vyobrazení znaku města Přibyslavě viz v Ottově Naučném Slov
níku XX., str. 674.
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dlice ze Schönfeldu, byl rozmnožen znakem Žejdlicovským —
třemi červenými kapry na stříbrném štítě. Roku 1622 byla Při
byslav pro účastenství Rudolfa Zejdlice v českém povstání zá
roveň s panstvím Polenským zkonfiskována a prodána kardinálu
Františkovi knížeti z Dietrichštejna. Za tohoto knížete byl erb
městský rozmnožen knížecím znakem dietrichštejnským, totiž
dvěma noži křížem přes sebe přeloženými, nad nimiž jest čepice
knížecí, obé v poli na přič rozpůleném, jehož horní polovice jest
zlatá, dolní červená2). Praví-li se tedy v „Paměti“, že Přibyslav
obdržela za erb „dva nože přes sebe položené a nad nima čepicu
kniežeckú," jest nade všecku pochybnost jisto, že nemohla býti
sepsána před rokem 1622.2)
Výsledky tohoto rozboru zevnějších známek i obsahu Paměti
Přibyslavské lze shrnouti krátce takto:
„Pamět“ jest psána na papíru skutečně starém, který však
na nynější své místo v knize byl asi později vlepen. Písař její po
užil к napsání jejímu obyčejného inkoustu železitoduběnkového,
kterému rozředěním dodal hnědé našedivělé barvy, patrně aby
vzbudil dojem velkého stáří. Písmo jest pouhou napodobeninou
písma asi XV. století a psáno v době pozdější, kdy papír byl již
vlhkem porušen. Na jednom místě psáno jest přes vrstvu špíny,
která se mohla na papíře nashromážditi teprve v době mnohem
pozdější, nežli je ta, do které by chtělo písmo zápisu náležeti. Pi
satel užil pro své vypravování zprávy Hájkovy, která se týká
úplně jiného místa, a připisuje Přibyslavi erbovní znamení, jehož
nabyla teprve po roce 1622. Z toho ze všeho plyne neodvratně, že
domnělá Pamět Přibyslavská XV. věku jest pouhý padělek.
r^Jde nyní o to, kdy padělek tento vznikl. I tuto nesnadnou
otázku lze — jak doufám — objasniti aspoň s jakousi pravdě
podobností.! ! Ни 1
Při vazbě knihy, v níž jest „Pamět" zapsána, přidal knihař
к zadní desce jako přídeští arch papíru. Na obou stranách první
polovice tohoto archu (který označen číslicí 28, napsanou týmž
černým inkoustem, kterým bylo očíslováno všech 27 starých
listů knihy) připojila ruka prvé polovice 19. stol, úplný opis „Pa
měti“. Na opis ten odkazuje poznámka připsaná nad „původním"
textem „Paměti“ při horním kraji listu 2ir: „Viz fol. 28, jak se
čisti má." Opis tento psán jest touž rukou a týmž černým in*) Srv. Sedláček, Slovník místo pisný, str. 733.
2) Toto faktum zbavuje nás zajisté povinnosti obírati se ještě zvláště
zprávou odstavce 14. o vítězství nad Tatary u Olomouce, Že se nej
starší zmínka o vítězství takovém nachází teprve u Hájka, podrobně vy
ložil Goll, Historický rozbor básní RKého, Oldřicha, Ben. Heřmanova a
Jaroslava, viz tam zvi. str. 90.
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koustem1) jako poznámka na prvním listu III knihy Přibyslavské,
která zní: „Svázána tato kniha s druhými v měsíci říjnu 1834°.
Původce tohoto opisu „Paměti“ byl milovníkem minulosti
města Přibyslavě, pilně pročítal staré knihy městské a připisoval
v nich na prázdném prostoru pod jednotlivými zápisy opisy je
jich textu. Při tom však někdy slova docela zřetelně čitelná četl
bud nesprávně nebo jich vůbec nedovedl přečisti.2) Naproti tomu
daleko obtížnější text „Paměti“, jejíž písmo jest místy neobyčejně
bledé a takořka nečitelné, přečetl a opsal doslovně, ničeho nevy
nechav. Okolnost tato jest zajisté velice podivuhodná a pode
zřelá, a nej pravděpodobněji lze ji vysvětliti tím, že původce opisu
také padělaný zápis „Paměti“ sám zhotovil.
Připustíme-li, že tato domněnka jest správná, vznikla ,,Pamět“ asi r. 1834 a pak arci není nesnadno si vysvětliti, jak se do
ní mohly dostati ony zvláštnosti jazykové, které z ní byly uvá
děny na obhájení rukopisu Královédvorského.

DROBNĚJŠÍ ČLÁNKY.
i. К státoprávním snahám českým z r. 1848. Známy jsou snahy
■českých politikťi z jara r. 1848, vyplývající z programmu státoprávního,
„aby pojištěn byl svazek mezi zeměmi к české koruně náležejícími“
(prvá petice), a o „obnovení nezrušitelného svazku mezi všemi zeměmi
ke koruně České patřícími. .. pod vlastním odpovědným ministerium
vnitřních záležitostí“ (druhá petice z 29. břez.) a další projevy české,
jimiž odpor sněmu moravského proti užšímu spojení s Cechy měl býti
překonán. Srv. texty jejich ve výborném sborníku J. M. Černého,
Boj za právo, str. 69, 89, 96, 100, 108, 129, 137, 143, 180, 183, 242 —
tento poslední akt je Riegrovo plamenné „slovo к Moravanům“
z 21. května. Je známo dále, že správce pražského gubernia, hr. Lev
Thun, jenž podporoval hlavní cíle českých politiků, užil bouří vídeň
ských z května, aby v Praze zřídil prozatímní radu vládní a vypověděl
poslušnost ministerstvu Pillersdorfovu ve Vídni. Dne 29. května zaslal
pak s obšírnou motivací svého rozhodnutí (v překladu z Riegrových
papírů otištěna u Černého, str. 264—266) hr. Alberta Nostitze a dra
Riegra do Inšpruku к císaři. Neznámo je však, že Thun se pokusil také
užiti útěku císařova z Vídně a povolnosti ministerstva Pillersdorfova vůči
x) Chemickou zkouškou zjistil jsem, že inkoust tento jest jiný nežli
podobně černý inkoust, jímž byla obtažena písmena „ílawowi" ve slově
„Brzetiflawowi“ v 36. řádce „Paměti."
*) Srv. Řezníček, O přibyslavských knihách purkrechtních v Čas. česk.
Musea 1893, str. 615.
С. С. H. XIV.

.
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opětujícímu se revolučnímu nátlaku Vídeňské ulice к užšímu dorozumění
mezi Cechy a Moravou, jak se zdá nepochybno к tomu konci, aby
tak, třebas na venek z jiných důvodů, připravil jakési dorozumění
Cech s Moravou proti Vídni. Dovídáme se o tom z registratury zem
ského výboru, íasc. А. I. i., č. 2216 ex 48. Zápis zní, jak následuje:
Hr. Lev Thun 30/5 1848 zem. výboru. „Aus der mitfolgenden
Abschrift1) wolle ersehen werden, was ich mich veranlasst sah, an
S. Majestät über den provisorischen Regierungsrath2) zu berichten,
welchen ich im Einvernehmen mit den Chefs der übrigen Landesstellen 3)
infolge der Wiener Ereignisse hier zusammenzusetzen für nothwendig
fand. Obgleich ich hiervon bereits an den Vicepraesidenten des mährisch
schlesischen Guberniums Gr. Lažansky die Mitteilung gemacht habe,
so dürfte es doch zur Herbeiführung einer eigenen Verbindung zwischen
Mähren und Böhmen und zur Unterstützung der gegenseitig einzuleiten
den Schritte dienen, wenn der löbliche königlich böhmische Landes
ausschuss sich darüber auch mit den mährischen Ständen ins Ein
vernehmen setzt/*
Odpověď zní v konceptu: (Zemský výbor 8. června 1848).
Referent statt Nostitz der Kanzleidirektor Falk. „Der von dem k. k.
Gubernialpraesidenten in Angelegenheit der provisorischen Regierungsrathes und des provisorisch ausgeschriebenen Landtages an Seine
Majestät erstattete Bericht wäre lediglich zur Kentniss zu nehmen und
die a. h. Entschliessung Seiner Majestät abzuwarten. Betreffend die
in der vorliegenden Präsidialzuschrift erscheinende Bemerkung, dass
sich Landesausschuss in diesfälliger Angelegenheit mit den mährischen
Ständen ins Einvernehmen setzen dürfte, so glaubt Referent, dass in
diese Bemerkung nicht näher einzugehen und in eine Verhandlung mit
den mähr. Ständen sich nicht einzulassen sei, weil Landesausschuss
zu einer solchen Verhandlung überhaupt1) nicht ermächtigt wäre, ins
besondere aber der bestehenden öffentlichen Verhältnisse wegen auch
nicht ermächtigt sein kann, und sich nun schon bloss auf seine admini
strative Verwaltung bis zur Entscheidung des neuen Landtags beschränken
muss. 4) Sollte diese Ansicht zum hohen Beschlusse erwachsen, so wäre
hiernach die Praesidialzuschrift zu beantworten.**
Poznámka jinou rukou: Nostitz:6) ,Nach meiner Ansicht wäre der
Gegenstand nicht mehr zu beantworten, sondern lediglich zur Wissen
schaft und ad acta zu nehmen. 28/6.* Conclusum: ad acta 19/7.

x) Je to memoriál Thunův císaři ze dne 29. kv. (Černý str. 264—66)*
Tento memoriál nalézá se v opisu rovněž v registratuře.
*) Srv. výše.
3) Srv. černý, str. 264. Thun dohodl se dříve s Windischgrätzem,
hr. Mitrovským (presidentem soudu apelačního), baronem Hennetem,
presidentem zem. soudu a baronem Mecsérym, místopresidentem gubernia.
4) Podtrženo v konceptu.
•) To jest hr. Albert Nostic, týž, jenž byl s Riegrcm v Inšpruku.
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Je dost zajímavo, jak osud podnětu Thunova (nehledíme-li к byro
kraticky úzkoprsému návrhu referentovu) souvisel s vývojem událostí.
Návrh Nostitzův, dáti věc ad acta, je z 28. června — dva dny po roz
puštění Nár. Výboru a den před rozpuštěním prozatímní vládní rady,
a formální usnesení v tom smyslu dáno je téhož dne, kdy ministerstvo
Doblhoffovo Thuna místa jeho zbavilo. Z B. Riegrova článku v loňské
Osvětě (1907, č. 2.: O pražské deputaci v Inšpruku v červnu 1848)
víme ovšem, že Thunovy plány v podstatě již v Inšpruku (počátkem
června) byly odmítnuty — zřízení odpovědné vládní rady v Praze
zejména schváleno nebylo.
Boh. Baxa.
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Bibliografie české historie. Sestavil Ceník Zíbrt. Díl čtvrtý. Svazek
první: II. Zpracování. Politická historie od r. 1600—1618. V Praze 1907.
Nákladem České Akademie. Stran 240.
Tento posledně vydaný svazek Zíbrtovy Bibliografie je toliko
první část čtvrtého dílu celé publikace. Obsahuje pokračování velikého
oddílu ,»zpracování české historie politické po jednotlivých obdobích“.
Oddíl ten začíná se již v poslední části dílu druhého, kde na str. 851 až
1186 je sestavena monografická literatura a prameny к českým dějinám
do r. 1419; díl třetí o 737 stranách je vyplněn jednak detailním pře
hledem literatury a pramenů pro 1. 1419—1599, jednak povšechným
přehledem literatury a pramenů o době třicetileté války, jenž poněkud
násilně vložen hned za r. 1599. V díle čtvrtém pokračuje detailní chrono
logický přehled literatury a pramenů počínaje r. 1600 a dosud vydaným
prvním svazkem dospívá do srpna r. 1618. Celý poměrně silný svazek
(240 stran) vyplněn je přehledem monografické literatury a pramenů
pro dějiny necelých 19 let, a to, jak aspoň na titule se udává, toliko pro
dějiny politické těch let. Kdo, věda, jak nedokonale zpracováno je mono
graficky právě toto období našich dějin, a neznaje dřívějších dílů
Zíbrtovy Bibliografie, dostal by do rukou tento poslední její svazek,
užasl by zajisté nad touto spoustou čísel, jež mají býti výkazem „zpra
cování“ jeho „politické historie“. Ale i ten, komu starší díly Bibliografie
dobře jsou známy, sotva ubrání se podivu, že zde krátké období necelých
19 let vyžádalo si skoro právě tolik místa jako v předešlém díle celé
pohnuté, prameny i literaturou bohaté století 1419—1526, že vyžádalo
si o celých 20 stran více než padesát let vlády Ferdinanda I. a Maximiliana II., ačkoli na př. při době Ferdinanda I. jsou mnohé partie
zasahující do doby pozdější (zejm. v čl. 6) a naopak, jak uvidíme, pro
leta 1600—1618 velmi mnoho najde se již v díle předcházejícím. Bližší
nahlédnutí v knihu samu brzy ovšem zaplaší všechen úžas i podiv
4
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a poučí nás, že kniha nejen obsahuje mnohem více než určuje celkový
rozvrh Bibliografie, což po dílech již vyšlých nepřekvapuje, nýbrž že
i proti oněm starším dílům její program velmi podstatně je rozšířen.
A kdybychom snad na chvíli byli v pochybnostech, není-li toto rozšíření
programu zároveň zdokonalením knihy, poněkud podrobnější její
studium zbaví nás těchto pochybností nadobro.
К správnému ocenění nového svazku Bibliografie je nezbytně
třeba přihlédnouti poněkud také к dílům předcházejícím, zejména
к některým jejich částem, které těsněji souvisí s tímto posledním
svazkem. Platí to nejméně o díle prvním, jenž celkem obsahuje lite
raturu pomocných věd historických, a o němž v tomto časopise po
drobněji bylo referováno J. Gollem. (С. С. H. VI. str. 135—139.) Stačí
připomenouti, že více než polovinu tohoto dílu (na 350 stran) zaujímá
abecední seznam šlechtických rodin z Cech, Moravy a Slezska, který
pro nás má důležitost tím, že podává také literaturu o vynikajících
osobách české šlechty s počátku XVII. stol. Bylo by možno vyslovovati
zásadní pochybnosti o tom, hodí-li se seznam takových rozměrů a ta
kového způsobu do bibliografie, zejména nebylo-li zbytečné uváděti
v bibliografii jména rodů, o nichž není samostatné literatury, a pořizovati tak seznam, jehož valná část není než jakýsi rejstřík к několika
nejznámějším genealogickým publikacím, nebylo by ani nesnadno
podrobnějším rozborem ukázati mnohé vážné nedostatky a nespráv
nosti tohoto seznamu, x) ale pomíjeje toho všeho, ukáži několika příklady,
co tento seznam přináší o některých osobnostech, s nimiž setkáváme
se v posledním svazku Bibliografie. Není v tom mnoho důslednosti.
Kdežto u některých jako u Karla z Žerotína, Skály, Slavaty, Kryštofa
Haranta z Polžic podává se nejen všechna literatura, nýbrž i všechny
jejich spisy a korrespondence se všemi vydáními,2) jest u jiných jejich
literární činnost úplně pominuta. Tak u Budovce není ani zmínky
o jeho spisech historických ani o Antialkoranu a jeho Circulus horologii
uvádí se patrně jen pro připojený dopis Budovcův synu Adamovi.

г) Uvedu aspoň jeden charakteristický příklad. Při hesle ClaryAldringen (č. 7716) uvádí se dlouhý titul spisku Krausova Königlicher
Lobpreis atd., jenž končí slovy „sammt einer kurtzen genealogischen
Beschreibung . .
Z předcházejících slov titulu není patrno, čeho se ta
genealogische Beschreibung týká. Protože spisek je uveden u hesla ClaryAldringen, mohli bychom se domnívati, že tam najdeme genealogu toho
rodu. Zatím však titul třeba doplnit slovy „der polnischen Könige“. Pak
je ovšem jasno, že spisek obsahuje genealogii polských králů. Proč se
uvádí při hesle Clary-Aldringen, těžko pochopit. Ale nehledě к tomu,
jak srovnává se takové zkomolení titulu s tvrzením Zíbrtovým v úvodu
druhého díla Bibliografie str. V., že „nemohl by se nikdy s tím smířiti, aby
ve vědecké publikaci bibliografické tohoto rázu měly se názvy libovolně
přistřihovati. a zkracovati?“
•) Ovšem i tu jsou některé nedostatky. U Žerotína není uveden jeho
spis o sněmu r. 1612 vydaný Brandlem, u Haranta z Polžic jsou zase zápisky
jeho bratra vydané Schebeckem uvedeny dvakráte.
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V pozdějších dílech Bibliografie uvádějí se sice na různých místech
jednotlivé spisy Budovcovy, ale soustavně není o nich pojednáno nikde.
Podobné u Jaroslava Bořit у z Martinie pohřešujeme jeho relaci
o defenestraci, jejíž rukopisy a vydání uvádějí se podrobně v Bibl.
IV. str. 216, u Henyka z Valdštejna jeho důležitou Apologii, která se
registruje teprve v díle IV. č. 3465. Někde jsme vůbec nuceni spokojiti
se odkazy к dílům pozdějším; u všech arcibiskupů Pražských a biskupů
Olomouckých odkazuje se к příslušnému odstavci v díle, jenž bude
věnován Církevním dějinám, u Karla z Lichtenštcjna však к dějinám
třicetileté války. Na rozdíl od jiných partií Bibliografie nenalézáme tu
skoro nikde odkazy к větším spisům celkovým, ač by zajisté právě zde
byly často velmi potřebný. Pro poznání Budovce jistě mnohem důle
žitější než různé článečky v Květech, Evangel. Věstníku, Hvězdě
Olomoucké atd., jež se tu citují, je Skálová Historie, Gindelova Ge
schichte der böhm. Brüder, Denisův Konec samostatnosti ano i Gindelův
článek v Riegrově Slovníku nebo Jirečkův v Rukověti. Ale o tom
všem není tu zmínky. Podobně u nej v. kancléře Zdeňka z Lobkovic
nebo u presidenta české komory Štěpána ze Šternberka hodil by se
dobře odkaz ke Skáloví, Slavatovi, ke spisům Gindelovým a j. Při
hesle Makovský je uveden Svátkův článek o proslulém Rudolfově
komorníku Jeronýmu Makovském, ale ostatní literatura, jež se re
gistruje v díle III. na str. 503, zde schází. Druhý komorník Rudolfův
Kašpar Rudzký z Rudz a literatura jeho se týkající, jež se najde na
stejném místě III. dílu, v seznamu L dílu vůbec chybí.
Mnohem těsněji s posledním svazkem Bibliografie souvisí díl druhý.
Více než polovina tohoto dílu (skoro 700 stran) vyplněna je všeobecným
přehledem pramenů к českým dějinám, s nímž pozdější oddíl, podávající
zpracování politické historie po jednotlivých obdobích, spiat je stálými
revokacemi. Je proto třeba věnovati tomuto přehledu pramenů po
někud zevrubnější pozornost. Vlastnímu přehledu pramenů je pře
deslána proti původnímu rozvrhu uveřejněnému v díle I. kapitola
s názvem „Spisy o pramenech a historicích“. Jsou tu sestaveny nejprve
přehledy pramenů a bibliografické pomůcky к historii středověku
vůbec 1 к historii jednotlivých zemí Čechám blízkých, v druhém oddíle
pak podobným způsobem sestavena literatura o pramenech a historicích
v Cechách, na Moravě, ve Slezsku a Lužicích. Protože tato kapitola
je pouze částí velikého oddělení, věnovaného přehledu pramenů, čekali
bychom, že zde najdeme literaturu o pramenech a o historicích, jichž
díla jsou historickými prameny, nebo určitěji — podle zásady stanovené
v analogickém případě pro Zíbrtovu Bibliografii — o historicích, jichž
díla vznikla před r. 1792. Cekali bychom to tím spíše, že také oddíl
„Zpracování“ počíná se (na str. 781) podobnou kapitolou, jež má
název „Theorie. Dějiny historiografie“ a jež by logicky měla obsahovati
literaturu o historicích novějších, jichž díla počítají se mezi zpracování.
Ve skutečnosti najdeme v kapitole o pramenech a historicích spisy
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a spisky jednající celkové o větší nebo menší skupině pramenů nebo
historiků, a to bez rozdílu, jsou-li to historikové starší či novější — neměl
by tu ovšem chyběti pozoruhodný článek Jos. Jirečka O vyvinutí
historické prózy české za XVI. а XVII. věku (C. Č. M. 1873) ani Dudíkova kniha Mährens Geschichtsquellen —, kdežto v kapitole ,,Dějiny
historiografie“ jsme nuceni vžiti za vděk nepřesným odkazem ke ka
pitole o pramenech a historicích s dodatkem tří, čtyř spisů, jež se do
této rubriky ani dobře nehodí. Literatura monografická, jednající
toliko o jednotlivých pramenech nebo historicích, neuvádí se ani na
prvém ani na druhém místě, vyjímaje snad jediný článek Markgrafův
o Stenzelovi (č. 130). Najdeme ovšem mnoho z této literatury na nej
rozmanitějších místech Bibliografie, často tam, kde bychom se toho
ani nenadáli, tak na př. literaturu o Skáloví, Slavatovi, Pešinovi v díle I.
v abecedním seznamu šlechty, literaturu o Kosmovi, Dalimilovi, Vavřin
covi z Březové, Hájkovi, Hammerschmidovi, Balbínovi, Beckovském,
Pitterovi, Pelzlovi a j. v abecedním seznamu pramenů v díle IL, o řadě
jiných v témž díle tam, kde v oddělení o pramenech a zpracováních
uvádějí se hlavní jejich díla, tak o Dobnerovi (č. 187) při jeho Monu
mentech, o Emlerovi (č. 389) při Regestech, o Bočkovi (č. 414) při
Codexu Moraviae, o Herm. Jirečkovi (č. 655) při Codexu iuris lx)h.,
o Palackém (č. 5200—5595), Tomkovi (č. 5603—5638) a Dudíkovi
(č. 5870) při jejich základních dílech, o některých konečně na různých
místech přehledu ,,zpracování po jednotlivých obdobích“, na př. o Blahoslavovi v díle III. v kapitole o jednotě bratrské za Ferdinanda I.
str. 353—4- Bylo by zajisté nepoměrně účelnější a přehlednější, kdyby
literatura toho druhu sestavena byla bud v kapitole o pramenech
a historicích nebo o dějinách historiografie podle jednotlivých historiků
ať již pořádkem chronologickým nebo alfabetickým. Také by se bylo
předešlo tomu, že pro literaturu o leckterém významném historikovi
dosud se nenašlo a snad již ani nenajde místo. x)
Ve vlastním přehledu pramenů, jenž následuje za touto úvodní
kapitolou, odchýlil se Zíbrt značně od původního rozvrhu uveřejněného
v díle I. Podle toho rozvrhu měla jedna kapitola býti věnována vše
obecným sbírkám, druhá letopiscům a kronikám, třetí listinám, čtvrtá
právním pramenům, pátá historickým písním, pověstem a příslovím,
šestá archaeologii. Zíbrt však připojil tři kapitoly další; jedna má
název ,,státní a jiné smlouvy“, druhá „církevní prameny“, třetí pak
podává „abecední přehled pramenů a spisů к historii zemí koruny
české do r. 1792“. Nemyslím, že tato úchylka od původního rozvrhu
Bibliografii prospěla, spíše se mi zdá, že se tím jen zvýšila nepřehlednost
tohoto rozsáhlého a důležitého oddělení. Vada původního rozvrhu, že
pro některé kapitoly je rozhodující dělidlo více formální (kroniky,

x) Ze starších historiků na př. nikde soustavněji nejedná se o Březanovi, z novějších neuvádí se nikde literatura o Kalouskovi (na př. Článek
Kollmannův v Osvětě), o Gindelym a j.
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listiny), pro jiné dělidlo věcné (právní prameny), rozhodně se tím
zvětšila. Jestliže z té příčiny i z jiných toto oddělení Bibliografie patří
к nej nepřehlednějším jejím částem, vyniká také v jiném směru vlast
ností zasluhující nejrozhodnějšího odsouzení, je to bezpříkladné plýtvání
místem. Všimněme si na př., co se tu děje s Dobnerovou publikací
Monumenta historica Bohemiae. Poprvé setkáváme se s ní při č. 186
v přehledu všeobecných sbírek pramenů — všeobecnými myslí se tu
patrně takové sbírky, jež obsahují zároveň prameny kronikářské
i listinné — a hned podrobně dovídáme se, co jest obsahem jednotlivých
svazků. Jsou zde jednotlivě a zevrubně uvedena všechna díla kroni
kárska v Monumentech obsažená a ovšem také všechny sbírky listin.
Tak se dovídáme, že v svazku L je diplomatář rodu valdštejnskovartenberského, ve sv. II. diplomatář česko-uherský z 1. 1199—1611,
ve sv. IV. diplomatář Moravský z 1. 879—1500, ve sv. VI. diplomatář
kláštera Břevnovského z 1. 993—1726 a kláštera Vilémovského z 1. 1214
až 1577. Takovýto popis díla Dobnerova zajisté úplně vyhovuje účelu
bibliografie a stačilo by docela, kdyby v dalších kapitolách, na př.
v kapitolách o publikacích listin a o plamenech církevních, nebo při
jednotlivých obdobích českých dějin stručnými revokacemi na tento
popis se upozorňovalo. Zíbrt však se tím nespokojil, nýbrž uznal za
potřebné popis jednotlivých částí Dobnerovy publikace doplniti na
různých místech způsobem přímo neuvěřitelným. Všech pět diplomatářů
svrchu jmenovaných je nejen znova plnými tituly uvedeno v kapitole
podávající přehled sbírek listinných, nýbrž jsou tu šmahem otištěna
Dobnerova regesta všech listin pojatých do těchto diplomatářů. Diplo
matář valdštejnsko-vartenbeiský (č. 381) vyplňuje takovýmto způsobem
7 sloupců Bibliografie, diplomatář česko-uherský (č. 382) 5 sloupců,
diplomatář Vilémovský (č. 384) 6 sl., diplomatář Břevnovský (č. 383)
neméně než 20 a diplomatář moravský (č. 409) dokonce 40 sloupců!!
Dohromady potištěno tak naprosto zbytečně skoro 80 sloupců aneb
40 stran Bibliografie. V úvodě к druhému dílu Bibliografie Zíbrt hájí
právem zásadu, že při knihách a sbírkách, jichž název nepodává jasný
názor o jich obsahu, dlužno „udati obsah knihy aneb aspoň naznačiti,
čeho se publikace týká“. Ale touto zásadou jistě nelze ospravedlniti,
že Dobnerovy diplomatáře, z jichž názvů každému na první pohled
je patrno, co jest jejich obsahem, rozepisují se s tak marnotratnou roz
vláčností. Jsem přesvědčen, že nikdo na světě nedovedl by najiti roz
umný důvod pro takové rozepisování. Nejvýš mohlo by se říci, že lze
tomu, kdo nemá po ruce Dobnerova Monumenta, poučiti se z Biblio
grafie Zíbitovy, zda ten či onen kus je v nich otištěn. Ale z takového
důvodu mohlo by se pak stejným právem žádati, aby v Bibliografii
byla rozepsána Erbenova a Emlerova Regesta, Celakovského Codex
iuris municipalis nebo Codex diplomaticus Moraviae.
Podobně jako s Dobnerovými Monumenty učinil Zíbrt s celou
řadou jiných publikací. Pod č. 189 nacházíme zevrubný, skoro 5 sloupců
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naplňující obsah Rieggerova Archivu der Geschichte und Statistik.
Cteme-li tu, že v druhém svazku této publikace jest „Verzeichnis über
die zwischen den vormaligen Herzogen und Königen zu Böhmen dann
anderen Füisten oder Städten aufgerichtete. . . Verträge, Vereini
gungen und Lehnbriefe", máme zajisté docela jasnou predstavu o tom,
со tato část publikace Rieggerovy podává. Nicméně najdeme doleji
pH č. 509 na 24 sloupcích rozepsána regesta všech kusů v ní obsažených.
Pn popisu Sommersbergových Silesiacarum rerum scriptores (č. 208)
rozepisuje se podobným způsobem jeho českoslezský diplomatář celkem
skoro na 40 sloupcích. Lúnigův Codex Germaniae diplomaticus, který
je rozepsán na třech místech (č. 277, 779 a 794) vyžádal si asi 60 sloupců.
Českoslezský diplomatář z Ludewigových Reliquiae manuscriptorum
(č. 280) je rozepsán na 11, Balbínův Liber epistolaris (č. 370) na 14
sloupcích. Brachvoglova a Arnoldova sbírka slezských privileg í. statutů
a pod. (č. 420 a 421) vyplňují celkem 54 sloupce, Dumontův Corps
diplomatique du droit de gens s Roussetovým supplementem (č. 486
a 487) 22 sloupce, Weingartenův Codex Ferdinandeo-Leopoldino-Josephino-Carolinus (č. 710) 46 sloupců. Jestliže však takovéto dojista
zbytečné a bezúčelné rozepisování ve většině uvedených případů, které
bylo by lze rozninožiti celou řadou jiných, možno snad aspoň poněkud
omluviti tím, že tu jde o publikace namnoze dost těžko přístupné,
nelze ani takovou omluvu připustit u knihy tak obecně rozšířené jako
je Jirečkův Codex iuris bohemici, jenž se stejným způsobem jako ony
publikace rozepisuje na 36 sloupcích.
Shrneme-li pouze to, co jsem uvedl, shledáme, že jen v těch ně
kolika případech bylo naprosto zbytečné potištěno asi 387 sloupců, cožznamená více než 12 tiskových archů. Tento počet vzrostl by velmi
značně, kdyby se spočítaly všechny případy podobné.1) Za tyto zbytečně
potištěné archy byla jistě vydána nemalá suma, ale o tu ani tolik
nejde jako o to, že touto neužitečnou přítěží trpí dílo samo, stávajíc
se nadmíru nepřehledným a těžkopádným. 2) Nepřehlednost a těžkoг) Upozorňuji aspoň ještě na dva případy, při nichž sice nejde o mnoho
stránek, jež však pro system Zíbrtův jsou příznačné. Pod č. 195 uvádějí se
„Sněmy české“. Co publikace „Sněmů“ asi obsahuje, pozná již snadno
z názvu i ten, komu nikdy nedostala se do rukou. Stačilo by jistě docela
udati, kterých let týkají se jednotlivé svazky dosud vydané, zatím rozepisují
se tu i stereotypní názvy jednotlivých kapitol. Pod č. 487 jsou rozepsány
skoro na 4 sloupcích všechny přílohy Kameníčkova díla o sněmích morav
ských, jehož na štěstí v době, kdy tato část Bibliografie se tiskla, byl vydán
pouze prvý díl. Naproti tomu z příloh Kalouskova Státního práva roze
psány jsou při č. 918 toliko některé kusy, ač lákavá příležitost к úplnému
rozepsání byla již při č. 656.
•) Vzhledem к štědrosti, s jakou se nám předvádí obsah různých starých,
dnes již z valné části nepotřebných publikací, nelze schvalovati, že publi
kace tak vynikajícího významu jako jsou „Monumenta Germaniae historica“
je odbyta na půli sloupce (č. 144) popisem tak nedostatečným, že ani z něho
nepoznáváme, kolik svazků mají jednotlivé serie, tím méně pak, co je ob-
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pádnost této části Bibliografie zvyšuje se — nehledě к nevhodné úpravě
typografické — i tím, že otiskují se veskrze původní regesta rozepiso
vaných publikací, která jsou často velmi neobratná, rozvláčná a nepřesná,
že otiskují se namnoze bez určitých dat, tak že není vždy zjevno, o kterou
listinu jde, a konečně že vedle regest z listin pravých otiskují se bez
poznámky i regesta obecně uznaných padělků.') Bylo třeba zmíniti
se o těchto věcech, protože s publikacemi v díle druhém rozepsanými
se vždy znova setkáváme i v svazku, jehož především týká se
tento referát.
Z podobné příčiny třeba všimnouti si zde také abecedního seznamu
pramenů a spisů historických do r. 1792, jenž jest poslední částí oddělení
věnovaného přehledu pramenův a vyplňuje více než 200 stran (str.
485—697). Podle obšírné poznámky auktorovy na str. 485 má tento
přehled dvojí účel: „Jednak nahrazuje zatím rejstřík pramenů historie
české, pokud byly posavad uvedeny v obou dílech a rozčleněny v sou
stavu jednotlivých oddílů . . . Jednak bude to . . . snůška všech domácích
i cizích letopisů, kronik, spisů, sbírek všeobecného rázu s přesnými
údaji bibliografickými o vydáních . . .“ Dále se v téže poznámce uvádí,
že za hranici byl historickou kommissí České Akademie určen r. 1792.
Již tato poznámka vzbuzuje různé pochybnosti. Pochopujeme, že
к soustavnému přehledu pramenů přidává se zatímní alfabetický
rejstřík, pochopujeme to tím spíše, že celkového a definitivního rejstříku
к Bibliografii tak brzy se nedočkáme a že hledání v tomto rejstříku
nebude příliš snadné a radostné. Ale je otázka, bylo-li rozumné vkládati
do tohoto alfabetického rejstříku obšírné, často několik sloupců vyplňu
jící popisy spisův a publikací, jež auktoru Bibliografie nepodařilo se
zařadit do přehledu soustavného (jsou to na př. Balbínovo Epitome
č. 1306, Pontanova Bohemia pia č. 1320, Berghauerův Protomartyr
1347, Crugerovy Sacri pulveres č. 1552, spisy Hammerschmidovy č. 1586,
*857, 1859, Pešinův Phosphorus č. 2662 a j.). Na dokonalost tohoto
sáhem jednotlivých svazků. Nedovíme se odtud ani, v které serii nebo
v kterém svazku je obsaženo Seemüllerovo vydání rýmované kroniky
štýrské důležité pro dějiny Přemysla II. (teprve později uvádí se toto vy
dání v abecedním seznamu pramenů pod heslem Ottakar Hornek) nebo
Wattenbachovo klassické vydání rakouských annálů i pro naše dějiny
důležitých (Scriptores IX.). Ostatně také v přehledu letopisů a kronik
к rakouské historii, kde se uvádějí staré publikace Pezova a Rauchova,
o edici Wattenbachově není ani zmínky. — Známá publikace „Deutsche
Reichstagsakten“ je sice pod č. 828 rozepsána s podrobností zcela zby
tečnou, ale že existuje také „jüngere Reihe“ této publikace, vůbec se tu
nedovíme.
*) Při Dobnerových diplomatářích otiskují se regesta i s kritickými
poznámkami Dobnerovými; viz na př. hned první číslo diplomatáře Břevnovského (č. 383). Za případ křiklavého padělku, jehož regest se dokonce
na třech místech (z Goldasta č. 670, z Lüniga č. 269 a z Dobnera č. 409)
otiskuje bez poznámky, uvádím domnělou listinu knížete Bedřicha z r. 1184,
kterou kníže uděluje odpuštění a erb Vršovcům; s touto listinou, která
ovšem do Regest ani nebyla pojata, ještě se setkáme.
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soustavného přehledu vrhá ostatné podivné světlo, že teprve v abecedním
seznamu setkáváme se s mnohými důležitými spisy a publikacemi,
jež by přece neměly chyběti v přehledu soustavném. Není skutečně
jxměkud bizzarní, že na př. pro bibliografii formulářů našlo se místo
teprve v seznamu alfabetickém?
Ale i když nehledíme к těmto zásadním pochybnostem, máme
zajisté právo posuzovati tento alfabetický seznam podle toho, zač jej
auktor vydává, pravě, že to je ,,snůška všech letopisů, kronik, spisův
a sbírek všeobecného rázu“. Přesvědčíme se lehce, že toto tvrzení je
naprosto neoprávněné. Přihlédněme třeba jen к pramenům kronikářským důležitým pro dobu, které se týká poslední svazek Bibliografie.
Najdeme tu sice Skálu (č. 2949) a Slavatu (č. 2950 a 2630), arci jen
s odkazy к alfabetickému seznamu šlechty / díle prvém, ale marně zde
hledáme Budovce a historické spisy jemu ať právem či neprávem při
čítané. Při Žerotínovi naopak uvádí se spis Bellum bohemicum, který
jistě nepochází od něho (sr. C. C. H. XIII., str. 192), ale jeho zápisy
o soudech a o sněmích ani jeho diaria ani jeho Apologie se neuvádějí.
Henyk z Valdštejna a jeho ztracené dílo historické o Rudolfovi a Ma
tyášovi zde také není a ovšem také ne vlastní autor toho díla Magrle ze
Sobíšku. Horší je, že tu nenacházíme ani Marka Bydžovského. U Troiła
Hagiochorana odkazuje se pouze к jeho spisům nehistorickým, kdežto
o jeho pamětech se nemluvu. U Březana jsou pouze nedostatečné odkazy
к prvnímu dílu Bibliografie x) а к pracím Salabově ve Věstníku 1899
a Marešově v Cas. česk. mus. 1899. Chybí tu však základní práce Ma
rešova o Březinovi v С. С. M. 1878 i Salabův článek Po stopách Březanovy ztracené kroniky Rožmberské (tamtéž 1898). Piávem je tu
Guarinoni se svým spisem Greuel der Verwüstung, ale proč tu nejsou
memoiry Bassompierovy nebo Schweinichenovy? Právem jsou tu paměti
Korky z Korkyně, ale proč ne paměti Kněžoveského nebo Smila Osovského nebo Hyzrla z Chodů? Uvádí se tu sice Leupolda z Loewenthalu
Kronika Jihlavská, ale o důležitější Plzeňské historii Šimona Plachého
z Třebnice není tu zmínky. Je tu sice Eysenova Deductio z r. 1620, ale
Apologie se vůbec neuvádí. Není tu dále ani Rozmlouvání starého Cecha
z r. 1604 a také tu nejsou Eytzingerovy a Francovy historické relace,
Khevenhillerovy Annales Ferdinandei a mnoho jiných pramenů, z nichž
některé najdeme teprve v abecedním seznamu pramenů к dějinám
třicetileté války. U Habernfelda (č. 1845) rozepisuje se podrobně obsah
jeho spisu Bellum bohemicum, ale není tu ani slova o známém překladu
Tonnerově. Teprve v seznamu pramenů války třicetileté v díle III.
č. 11760 napravuje se tento nedostatek a dokonce rozepisuje se znova
dílo Habemfeldovo podle tohoto překladu. Ze sbírek pramenů listinných,
důležitých pro dobu, o kterou nám jde, chybí tu právě nejdůležitější,

L) Odkazy ty opakuji se později v díle III. č. 5689; povím o nich
více později.
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Briefe und Akten zur Geschichte des ßo.jährigen Krieges, chybí tu dále
Brandlovo a Chlumeckého vydání korrespondence Žerotínovy, Hankova
Correspondent zwischen Rudolf, Mathias etc., ovšem také španělská
Correspondencia de los principes de Alemania i d'Ayerbova korrespon
dence Viléma S. Clemente. L)
Z uvedených dokladů je zajisté dostatečně patrno, že abecední
seznam pramenů naprosto není tím, zač se vydává, že vněm scházejí
mnohé z věcí nejdůležitějších, které by tam podle programu zcela
určitě měly býti. Je pravda, že skoro všechny tyto věci jsou uvedeny
na jiných místech Bibliografie, ale tím křiklavé nedostatky tohoto
seznamu nikterak nejsou napraveny. Hlavní a v mnohých případech
jediný význam takového seznamu záleží v tom, že tu rychle a snadno
najdeme poučení o věcech, jež bychom jinak dosti těžce musili shledávati
po různých místech Bibliografie. Neúplností ztrácí však takový
seznam aspoň polovinu své ceny a svého významu. V tomto případě
neúplnost alfabetického seznamu je do značné míry měřítkem toho,
jak neúplný je přes ohromné své rozměry soustavný přehled pramenů,
к němuž seznam alfabetický je rejstříkem.
Zbývající kapitoly oddílu věnovaného Pramenům (totiž IX. Archaeologie, X. Epigrafika, XI. Lidová tradice) můžeme na tomto místě
přejiti. Za to ještě všimneme si některých částí z oddílu Zpracování.
Pomíjeje prvních tří menších kapitol, přejdu hned к veliké kapitole
*) V pramenech jiných period historických najdeme stejně vážné,
ba snad ještě vážnější mezery. Na př. z historiků bratrských není tu ani
Bílek ani Blahoslav, Černý, Červenka, Jafet, z historických spisovatelů
doby husitské docela tu chybějí Mladenovic, Richenthal, Příbram (Život
kněží táborských), Johannes de Segovia a j. U opata Ludolfa Zaháňského
<č. 2364 a 1452) je uveden Catalogue abbatum Saganensium, ale chybí
důležitý Libellus de longaevo schismate; u Dětřicha z Niemu (č. 2583
a 2584) není uveden spis pro nás nej důležitější De schismate (chybí také
na str. ii 19 v oddíle Zpracování). Kdežto na př. při Chronicon universitatis Pragcnsis (č. 2054) uvádějí se i vydání i literatura, mnohem důleži
tější Chronicon Taboritarum (Č. 2047) odbyto je naprosto nedostatečným
odkazem к Nejedlého spisu o synodách, Mikuláš z Pelhřimova pak vůbec
v seznamu chybí. Z historických spisů XVIII. stol, vyšlých před r. 1792
není tu Schmidlova historie řádu jesuitského ani tu nejsou Procházkova
Miscellanea. Sbírkám listin nepovedlo se lépe. Ač je tu na př. Stenzlova
edice listin к dějinám biskupství Vratislavského (č. 2938) nebo Strnadův
Listář m. Plzně (č. 2998), ač jsou tu edice Theinerovy (č. 3078—81) a do
konce Siegelův spis Die Kataloge des Egerer Stadtarchivs (Č. 2938), marně
tu hledáme Palackého Documenta, jeho Urkundliche Beiträge nebo Monumenta conciliorum. Také Höflerovi Scriptores rerum hussiticarum a Bachmannovy edice z Fontes rerum Austriacarum zde scházejí a rovněž Gindelovy
Quellen zur Geschichte der böhm. Brüder. Není tu ani Emlerův Listář
kláštera Roudnického ani Nováčkův Listář к dějinám školství Kutnohor
ského. Při hesle Listáře jest odkaz к soustavnému přehledu pramenů
listinných, ale tam ty věci též nejsou. Rovněž Repertorium Germanicum,
pro naše dějiny tak důležité, není ani zde ani v kapitole o pramenech z Vati
kánského archivu. Nemusím snad dodávati, že tento výčet nedostatkův
nikterak není a nechce býti úplný.
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Politická historie, jejíž částí je též poslední svazek. I tu setkáváme se
nejprve s částí všeobecnou, v níž jsou sestaveny větší i menší spisy,
jednající celkově o dějinách českých, celkem v pořádku chronologickém
podle toho, kdy byly vydány. Proti výběru spisů, které se tu vypočítá
vají, bylo by lze činiti mnoho vážných námitek, x) ale jinak dlužno
uznati, že je to partie velmi poučná a záslužná. Podává se tu nejen
přehled celkových spisův o dějinách Cech a Moravy, nýbrž je tu v sa
mostatných odstavcích sestavena literatura o dějinách Chebska, o spo
jení Cech s Moravou, Slezskem a Lužicí, o Slezsku vůbec i o jednotlivých
jeho obvodech, o Lužici, Míšni i o dějinách Němců v Cechách. Velmi
vážný nedostatek této části dlužno spatřovati v tom, že zde nejsou
sestaveny celkové spisy o dějinách rakouských. Spisy o rakouských
dějinách od Tomka, Kronesa, Hubera obsahují přece celkové vypsání
českých dějin nepoměrně cennější a důkladnější než devět desetin spisů
v přehledu uvedených.
Za částí všeobecnou následuje část detailní: „zpracování české
historie politické po jednotlivých obdobích“. Podrobným rozborem
této části nemohu se tu zabývati, vytknu jen některé věci, jež se mi zdají
býti důležité pro ocenění systému, jímž řídí se Zíbrt v těchto partiích.
Základní vada Zíbrtovy Bibliografie, že se v ní díla skutečně cenná
topí v záplavě věcí vědecky naprosto bezcenných, jimž by lépe bylo,
kdyby propadly zaslouženému zapomenutí, v této části vystupuje snad
nej nepříjemněji. Již Goll upozornil v stručné zprávě o druhém díle
Bibliografie v tomto časopise (VIII., str. 326), že se tu v tomto směru
jde usque ad absurdum, že se tu uvádějí i texty к illustracím ve Světozoru
a j. Dokladů pro toto tvrzení Gollovo netřeba uváděti, najde se jich
dostatek skoro na každé stránce.2) Upozorňuji toliko, že se tu uvádějí
i historické romány a povídky ovšem zcela nahodile bez jakéhokoli
systému. Lze konečně pochopiti, že v bibliografii české historie podává
se ve zvláštních odstavcích také přehled belletristické literatury o Li
buši (str. 874), divadelních kusů o Přemyslovi II. (str. 1025) nebo

ł) Je prostě směšné, nacházíme-li mezi celkovými spisy o českých
dějinách dvoustránkový novinářský článek „Nesvornost naše“ (Č. 5653)
proto, že uvádí příklady z dějin, nebo Článek hospodářského kalendáře
„Jméno Alžběta na trůnech evropských“ (č. 5664), protože je psán „s ohledem
na historii Českou“, nebo Slavíkovu Dějepisnou hru к zábavě a snadnému
naučení se letopočtu všeobecných zvi. slovanských dějin (č. 5695) nebo
články novinářské jako „Rok 78 v dějinách českých“ a pod., kdežto dílo
jako Denisův Konec samostatnosti tu není, patrně jen proto, že o českých
dějinách nejedná „celkově“.
,) Sám V. Flajšhans v panegyrickém referátě o druhém díle Biblio
grafie, jejž Zíbrt dal otisknouti v Č. Č. M. 1902 (str. 552—567), přiznal,
arci svým způsobem, „že by snad stačilo, když se omezil autor (při litera
tuře o Husovi) na 2000 Čísel, omeziti se ještě dále, na 200, na 150, jako to
učinil Mareš v úvodě к Lechlerovi, u něhož konečně také nic důležitého
neschází“.
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o Husovi (str. ii8o) x), ale jak máme rozuměti tomu, že se v literatuře
o sv. Lidmile mezi odbornými spisy uvádí spis Ludmila a vnuk její sv.
Václav, povídka pro mládež od Žofie Podlijjské (č. 9011), nebo mezi
literaturou o vítězství Cechů u Milána drama Cechové u Milána od
Bohdaneckého (č. 10344) mezi životopisy Přemysla II. Tromlitzův
román (č. £0939) a pod.? A proč se z četných, namnoze velmi rozsáhlých
historických povídek a románů Žofie Podlipské uvádí právě jen nepatrná
povídka svrchu dotčená? proč mezi literaturou o Dagmaře uvádí se
román Třebízského i báseň Čechova (č. 10531—33), proč se při Janu
Želivském (č. 2205) zaznamenává dokonce ,,básnické zpracování Jar.
Vrchlického 1904й, které v době, kdy ta část Bibliografie se tiskla, nebylo
(a dosud, pokud vím, není) vydáno tiskem, když na př. u Drahomíry,
Václava, Karla IV. není zmínky o známých jeho dílech dramatických,
při době Husově o Jiráskově románové trilogii Mezi proudy ani na
jiných místech o jeho ostatních historických pracích? Při takové ne
důslednosti to, co se v Bibliografii Zíbrtově podává z literatury belletristické, nejen nemá ceny, nýbrž stává se zbytečnou přítěží.
Ještě jiným směrem rozšiřuje Zíbrt hned v prvních částech chrono
logického přehledu „zpracování“ politické historie obvyklé hranice
bibliografie. Uvádí totiž nejen spisy a spisky jednající o příslušných
obdobích, nýbrž i jednotlivé významnější listiny s udáním, kde jsou
vydány. Ani to však neděje se soustavně. Celkem se uvádějí jen listiny,
které jsou otištěny v publikacích rozepsaných podrobně v soustavném
přehledu pramenů, ale protože nej úplnější nové edice jako jsou Regesta
Bohemiae a Codex Moraviae nejsou tam z pochopitelných příčin ro
zepsány, jest výběr listin, které se uvádějí, zcela nahodilý. Ještě na
hodilejší jsou tisky, к nimž se odkazuje při jednotlivých kusech. Je to
jistě mnohem spíše úkolem Regest nebo Diplomatáře než Bibliografie
zjišťovati starší otisky jednotlivých listin — a naše Regesta a zvláště
náš nový Diplomatář úkol ten plní velmi svědomitě —, ale jestliže
Zíbrt v úkol ten sám se uvázal, měl jej provésti dokonale a sestaviti
u takových důležitějších listin otisky všechny. Zatím však zpravidla
otisk nej přístupnější uveden není. Dosti často — ač ne vždy — najdeme
odkaz к Regestům, ale skoro nikdy ke Codexu Moraviae. Pod č. 10457
uvádí se na př. známé privilegium kostela Olomouckého z r. 1206 toliko
s odkazem к Jirečkovu Codexu, podobně pod č. 11443 smlouva Václava
III. s Albrechtem z r. 1305. Rozumí se, že oba kusy jsou jak v Regestech tak v Codexu Moraviae, druhý z nich však podle udání v Reg.
II. 2053 ještě také ve čtyřech jiných edicích (Balbin, Goldast, Pertz,
Riedel); otisk Jirečkův pak je pouhý přetisk v prvém případě z Codexu

x) Měli bychom pak ovšem právo žádati, aby jednak takový přehled
byl úplný, jednak aby byl připojen к literatuře o všech vynikajících osobách
historických, pokud se staly látkou literatury belletristické. Toho však
u Zíbrta není. Na př. u Záviše neuvedeno z belletristické literatury nic,
u Žižky (III., str. 42—3) jen něco atd.

Ó2

Literatura.

Moraviae, v druhém z Pertzových Monument. Pod č. 10456 čteme:
.»Otázka zřízení metropole (1204), Würdtwein“. U Wiirdtweina najdeme
skutečně tři kusy týkající se řečené otázky» ale všechny tři jsou v Regestech I. č. 480—482 a nechybí tam ani odkaz к Würdtweinovi. Je
patrno, že údaje Zíbrtovy nemají ceny, ale povážlivější je, že některé
z nich jsou přímo schopny způsobiti zmatek u historiků nedosti školených.
Uvádí-li se na příklad pod č. 10.399 Privilegium biskupství Pražského
z r. 1182 s odkazem na Jirečkův Codex, není z toho nikterak patrno,
že takové privilegium se vůbec nezachovalo a že domnění o jeho ně
kdejší existenci zakládá se pouze na nezcela určité zprávě kronikářově.
Nebo uvádí-li se pod č. 10400 Smírná smlouva mezi Přemyslovci a Vršovci
z r. 1184 bez poznámky a toliko s odkazem na vydání u Goldasta,
Lüniga a Dobnera, nepozná hned každý, že ona smírná smlouva je
nemotorný padělek vzniklý někdy v stol. XVI. za účely genealogickými.
Velmi mnoho listin, smluv a privilegií, uvádí se při Karlu IV. (na př.
str. 1060, 1067, 1077) z různých zastaralých a nespolehlivých publi
kací, ale nikde tu nenacházím odkaz к Huberovým Regestům, bez
nichž přece v takových případech nelze se obejít. U Václava IV. po
dobně uvádí se mnoho jednotlivých listin ze starých tisků, ale odkazy
к nej důležitějším pro tu dobu sbírkám listin, jako jsou přílohy к Pelzlovu spisu o Václavu IV. nebo Codex Moraviae a Deutsche Reichs
tagsakten, jsou velmi řídké a vyskytují se zpravidla jen jako dodatkem
ukusů, jež se uvádějí z jiných publikací.1) V pozdějších částech Biblio
grafie až do doby Rudolfa II. jen zřídka zaznamenávají se jednotlivé
listiny, a je to rozhodně přednost těchto částí. Nejspíše dlužno to
vysvětlovat tím, že publikace rozepsané v soustavném přehledu pra
menů obsahují poměrně málo listin pro ty doby. Nicméně můžeme
býti rádi, že auktor Bibliografie nepřipadl na myšlenku rozepsati
к jednotlivým datům listiny otištěné na př. v Palackého sbírkách
Documenta nebo Urkundliche Beiträge nebo dokonce v Archive
Českém. Uvidíme brzy, jak si v té věci počínal při době Rudolfa II.
Jestliže oběma vytčenými okolnostmi — uváděním literatury
historicky bezcenné a citováním jednotlivých listin — vzrostly roz
měry tohoto oddílu Bibliografie neočekávaným způsobem, přispělo к tomu
zvláště velikou měrou to, že program tohoto oddílu rozšířen byl velmi
podstatně ještě jiným směrem. Zíbrt neomezuje se tu nikterak na
historii politickou, jak udává název tohoto oddílu, nýbrž přibírá litera
turu skoro všech jiných oborů historie. V úvodě к třetímu dílu Biblio
grafie (str. IV.) — a podobně také jinde — Zíbrt, dovolávaje se sou
hlasu některých kritiků, vytýká za zvláštní přednost této části své
Bibliografie, že tu ,»zpracoval veškerou látku, nepřestávaje s úzko
prsostí na událostech jen »politických*. .., všímaje si tedy všeho, co
x) Codex Moraviae dokonce ani se neuvádí mezi prameny pro 1. 1378
až 1403. К této partii také poznamenávám, že při'r. 1393 není ani zmínky
o Janovi z Pomuka a příslušné literatuře.
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s dobou, které se týče, souviselo, teda přibíraje údaje o souvěkých
poměrech kulturních, církevních, uměleckých, sociálních, právních,
hospodářských, tedy všeho, co tvoří úplný, všestranný obraz veške
rého dějstva v době určité“. Pochybuji, že by kdokoli namítal zásadně
něco proti tomuto stanovisku. Není zajisté u nás historika, který by
si přál, aby badání historické a tedy také bibliografie české historie
přestávala na událostech ,,jen politických“, spíše snad našli by se,
kdo by rádi z oboru historie vyloučili právě události politické. Ale tu
jde přece o něco zcela jiného. Podle rozvrhu Bibliografie uveřejně
ného v úvodě к prvému dílu mají v oddíle „Zpracování“ následovati
ještě tyto části: V. Historie vojenství, dějiny válečné; VI. Kulturní
historie česká (tu bude nejen „ Kulturní historie česká celková“, nýbrž
i „zpracování jednotlivých období a jednotlivých zjevů“); VII. Cír
kevní dějiny (tu budou mimo kapitoly o pramenech a celkových zpra
cováních ještě zvláštní kapitoly o církvi katolické, o husitismu, refor
maci, protestantech, českých bratřích a o sektách blouznivců); VIII. Dě
jiny školství; IX. Dějiny umění; X. Dějiny právní; XI. Státní a spole
čenské vědy (pod tímto nevhodným názvem dostane se místa také
dějinám zemědělství, průmyslu, obchodu, finančního hospodářství,
chudinství, policejního zřízení a j. ); XII. Dějiny židů (celkově i po
obdobích) а XIII. Topografie. Z tohoto rozvrhu je zjevno, že v ná
sledujících dílech Bibliografie bude ještě několik chronologických
řad podobných té, ve kterou srovnána jsou zpracování (a prameny)
historie politické. V těchto radách nezbytně budou se opakovat celé
veliké partie této první řady chronologické, vše, co v ni je zařazeno
z oboru dějin kulturních, církevních, uměleckých, právních, hospo
dářských a pod., ano nebude-li pořadatel Bibliografie „s úzkoprsostí“
přestávati v díle věnovaném dějinám církevním na událostech jen
církevních, v díle pro kulturní dějiny na událostech jen kulturních atd.,
setkáme se v odděleních pro dějiny církevní, kulturní atd. s údaji o dě
jinách politických. Rozměry Bibliografie tím arci nadmíru vzrostou,
že by se tím však zvýšila její hodnota, nikdo asi neuvěří, nehledě ani
к ohromnosti nákladu, který se tím uvaluje na Českou Akademii.
Nebylo by za takových okolností bývalo výhodnější, kdyby se všechny
ty řady chronologické byly spojily v řadu jedinou, na niž by arci došlo
teprve na konec, až by bibliografický materiál všech oborů zpracován
byl soustavně v dílech předcházejících? Rozměry tohoto chronolo
gického přehledu ani by nemusily příliš převyšovati rozměry přehledu,
dbajícího podle udání toliko historie politické, protože bylo by možno
nahraditi často celé kapitoly odkazy к částem soustavným. Takový
chronologický přehled byl by nej vhodnějším závěrem celého díla
a zároveň všestranným bibliografickým základem českých děj in.
Dnes arci je pozdě uvažovati o této možnosti. Chronologický přehled
zpracování politické historie dlužno posuzovati podle rozvrhu pro
Bibliografii stanoveného a s tohoto stanoviska naprosto nelze schvalo-
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váti, že v přehledu zpracování politické historie tolik místa dostalo
se bibliografii věcí, které do politické historie nepatří. Nebylo sice
možno úplné pomíjeti na př. otázky církevní a náboženské, bez nichž
byla by nesrozumitelná i politická historie mnohých období, ale protože
otázkám těm je vyhražen zvláštní samostatný díl Bibliografie, měl
se tento přehled omeziti pouze na přísný výběr věcí nej důležitějších.
Při době husitské na př. nebylo třeba zacházeti do takových detailů
v údajích o theologických spisech jednotlivých přívrženců i protivníků
husitství;1) kapitoly o učení jednoty bratrské, o bratrských konfessích,
katechismech, kancionálech — udávají se tu všechna vydání — rovněž
jsou na politickou historii příliš zevrubné. Totéž platí o partiích vě
novaných válečnictví v době husitské nebo v době třicetileté války
a o mnohých jiných, jichž absolutní ceny se tím nikterak nedotýkám.
Jestliže však v starších částech chronologického přehledu pramenův
a literatury к historii politické v těchto věcech zachovává se aspoň
jakási slušná míra hlavně tím, že podávají se ve větších souborných
kapitolách, o posledních partiích toho přehledu, jak ještě ukážu, nelze
to bohužel říci.
Pokud jde o disposici tohoto chronologického přehledu, přidržel
se Zíbrt do r. 1526 Palackého Dějin. Netřeba opakovati, že mistrovská
disposice je z největších předností nesmrtelného díla Palackého. Proto
také, ač jest otázka, hodí-li se tato disposice beze všeho pro přehled biblio
grafický — skutečně Zíbrt sám přiznává, že mu ve všem nestačila,
a v jednotlivostech bylo by se doporučovalo nedržeti se jí tak otrocky—,
přece celkem možno souhlasiti s disposicí Bibliografie v částech, při
nichž opírá se o Palackého. Ale rovněž v partiích následujících — doba
Ferdinanda I. a Maxmiliána II. — celková disposice je po mém soudu
zcela vhodná? Zejména dobré je, že literatura o věcech náboženských,
o poměrech kulturních, hospodářských a ústavních za Ferdinanda I.
x) Zíbrt tu přináší i leckteré zprávy o rukopisech těchto spisů hlavně
z rukopisných materiálií Palackého. Za zprávy ty mohli bychom mu
býti vděčni, pokud podávají něco dosud neznámého. Ale zbytečno je otisko
vat! Palackého na rychło učiněné poznámky — namnoze pouhé výpisky
z katalogů — o rukopisech, o nichž najdou se v literatuře zprávy mnohem
zevrubnější. Na př. v kapitole o Příbramovi (III., str. 25) u jeho spisů De
ritibus missae a Contra articulos Picardorum otiskují se zbytečně Pa
lackého bezvýznamné poznámky o Vídenských rukopisech těchto spisů,
ale к mému článku, citovanému výše pod č. 390, se tu neodkazuje, ač po
drobně jedná jak o obsahu těch traktátů, tak o oněch vídeňských ruko
pisech. O tom, že v Pražské univ. knihovně zachoval se traktát Contra
articulos ve 4 rukopisech, traktát De ritibus v jednom, Zíbrt se nezmi
ňuje, aČ to mohl věděti z Truhlářova článečku, jejž uvádí při Č. 390.
O důležitém spise Příbramově ,,De professione fidei catholicae et errorum
revocatione“, otištěném u Cochlaea, není tu vůbec zmínky, ač naň Zíbrt
mohl býti upozorněn třeba mým článkem v Ottově SI. N., jejž cituje pod
ň. 386. Uvedené příklady zajisté dostatečně charakterisují nahodilost a ne•soustavnost těchto partií Bibliografie.
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shrnuta je, jak jsem jižTnaznačil, v několik souborných kapitol.1) Je
skutečně litovati toho, že v době Rudolfa II. počínal si auktor do
cela jinak.
Této době věnována je poslední část dílu třetího a více než polo
vina prvého svazku dílu čtvrtého, jemuž vlastně platí tento referát.
Než ještě přikročím к podrobnějšímu rozboru tohoto posledního svazku,
jest třeba, abych přihlédl к těm partiím svazku předcházejícího, které
se týkají povšechně celé doby Rudolfovy. Je to především úvodní
všeobecná kapitola, podávající přehled pramenův a literatury pro
tuto dobu. Na takové kapitole lépe než na jiných můžeme poznati,
jak auktor Bibliografie ovládá svůj předmět. Nelze na něm žádati,
aby znal všechnu drobnou literaturu monografickou, již titulem uvádí,
ale jistě je možno žádati, aby prameny a literatura tak důležitého ob
dobí jako je doba Rudolfa II. byly mu známy aspoň potud, aby v po
všechném jich přehledě nezapomněl na věci nej důležitější a neuváděl
místo nich věci malého nebo žádného významu. Dotčená kapitola
Zíbrtovy Bibliografie tomuto samozřejmému požadavku nevyhovuje
ani zdaleka. Vizme na př., jak pochodily v tomto přehledu pramenů
české spisy historické o době Rudolfově! Ze známých děl obecnějšího
rázu uvádí se Bydžovského Rudolphus rex i literatura o něm a odkazuje
se к dřívějším zmínkám o Březanových spisech, o Skálově Historii,
o Veleslavínově Kalendáři historickém a o Dačického Pamětech. Ale
není tu ani zmínky o Pamětech Slavatových, které — jak jsou vydány
Jirečkem — nejen vypravují o událostech 1. 1608—11, nýbrž podávají
i zajímavý přehled událostí starších,2) a ovšem ani o důležitých
Zápiscích Slavatových vydaných Rezkem. Rovněž Budovcova díla
Akta a příběhové 1. 1608—10, jež mu přičítá tradice literárně-historická
я o kterém se obecně, ač neprávem, tvrdívá, že jest obsaženo v rukopise
Knihovny Warmbrunnské — tvrzení to opakuje se také v Bibliogr. IV.,
č. 887 — není tu vzpomenuto,3) tím méně ovšem ztraceného díla
x) Pokud jsem měl příležitost poznati, zdá se mi, že tyto partie spolu
s partiemi o stol. XV. jsou poměrně nejlepší. Vedle dobré disposice vynikají
také pečlivějším výběrem látky prozrazujícím více než pouhou znalost titulů;
nenajdeme tu tolik věcí zcela bezcenných jako v částech starších, ani ne
smyslné rozepisování sbírek listinných к jednotlivým datům, které tak
strašně řádí v částech pozdějších. Nesouvisí to poněkud s tím. že pro ty
části hlavním spolupracovníkem Zíbrtovým — jak čteme v úvodu kill, dílu
Bibliografie sir. V — byl Zdeněk Nejedlý?
*) Literatura o Slavatovi a jeho spisech je sestavena v I. díle č. 18704—5
a Paměti znova uvádějí se mezi prameny třicetileté války (III., 12215).
Tu však měl býti dodán zajímavý článek Tischerův O vzniku Pamětí Sla
vatových v С. Č. M. 1902. Také zde měl býti podán zevrubnější obsah
celého díla Slavatova a ne pouhý odkaz к Jirečkovu úvodu. Zde taková
šetrnost jistě nebyla oprávněna.
3) V posledním svazku Bibliografie přičítá se Budovci také Diarium
o příchodu Matyášově do Čech r. 1608 (č. 986) a Historica narratio o udá
lostech r. 1609 (č. 1208) obé s otazníkem. Činí se to na základě nedávného
C. č. H. XIV.
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p. Henyka z Valdštejna, resp. prokuratora Magrle ze Sobíšku, o udá*
lostech posledních let Rudolfových. Za to uvádějí se dva rukopisné
a dosud jen málo známé spisy Adalberta Vodňanského Sebrání historií
1572—1616 (č. 9737) a Rakovského — u Zíbrta: Rakovský (Rakoviensis,
Rakovnický, Bakovský) — Historie česká od r. 1575—1587 (č. 9734)
O prvém spise již Jungmann IV., 454 udává, že se zachoval v rukopise
knihovny Fiirstenberské, o druhém Zíbrt poznamenává, tuším, poprvé,
že je v rukopise českého musea sig. L В 20. Očekávali bychom, že
Zíbrt o spise s tak lákavým titulem, jenž dosud znám byl jen z citátů
Berghauerových, podá podrobnější zprávu podle rukopisu, který je
mu tak lehce přístupný. Ale zdá se, že Zíbrt, když tiskl tuto část, na
musejní rukopis ani se nepodíval. Byl by sic jistě neopominul pozna
menali, že spisovatel Historie v tom rukopise obsažené zřetelně nazývá
se Jan Rakovnický, nikoli tedy Rakovský nebo dokonce Bakovský,
a že to byl, jak z nadpisu i z obsahu Historie patrno, měštěnín Staro*
městský řemesla kožešnického, že Historie netýká se toliko 1. 1575—87,
nýbrž má zprávy také z let pozdějších až do r. 1605, a konečně že v ru
kopise musejním není prvopis Historie, nýbrž opis datovaný r. 1688.
Teprve v následující části Bibliografie v seznamu pramenů к dějinám
třicetileté války napravuje se poněkud, ale ne docela, toto opominutí.
Čteme tu pod č. 12114: „Rakovnický Jan (Bakovský, Rakovský jinak
Pilát) měštěnín Staroměstský Pamětní knížka o pražských událostech.
Rukopis bibl. musea král. C. sig. I. B. 20 . .
Ač tu chybí revokace
k č. 9734, je jasno, že v obém případě jde o totéž dílo a týž rukopis.
Že autorem toho díla je Staroměstský měšťan Jan Rakovnický, o tom
nemůže býti pochybnost. Je tedy také jisto, že není jím Jan farář
Bakovský, spisovatel skladby o moru, jak po Ungarovi a Jungmannovi
udává Jireček. Bud farář Jan Bakovský skutečně napsal Historii ci
tovanou Berghauerem, ale pak to jistě není spis obsažený v rukopise
musejním, anebo citát Berghauerův týká se spisu měšťana Jana Rakov
nického a mínění, že farář Jan Bakovský napsal Historii 1. 1575—87,.
je nesprávné. Rozhodně však je nesprávné nazývati původce historického
spisu obsaženého v rukopise musejním současně Rakovnickým i Bakovským, jak činí to Zíbrt na obou místech.1)
článku Volfova v Č. Č. M. 1907. Skutečně otázka autorství Budovcova
u těch spisů není ještě rozřešena.
*) Pod č. 12114 uvádí Zíbrt spis Rakovnického mezi prameny třiceti
leté války, ač nejpozdější zpráva v něm obsažená týká se r. 1605. Činí
to patrně proto, aby mohl doplniti nesprávný údaj při č. 9734 a zaznamenati ostatní obsah musejního rukopisu. Udává, že při spise Rakovnického
jsou některé alligáty, což je nesprávné. To, co Zíbrt nazývá alligáty, je
psáno přímo do kodexu, v němž je spis Rakovnického, a to stejnou rukou
a téměř současně. Rukopis musejní je sborník vzniklý r. 1688, v němž
mimo spis Rakovnického jsou opsány některé zajímavé prameny pro dě
jiny českého povstání. Zíbrt zmiňuje se o nich při č. 12114, ale velmi ne
dostatečně naznačuje jejich obsah i význam. Udává-li na posledním
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Nedostatečné a nepřesné je č. 9735 věnované Březanovi. Čteme tu
jen: ,,Břežan Paměti Rožmberské, Život Viléma a Petra z Rožmberka
viz č. 5689.“ Při č. 5689 uvádějí se stručně Březanovy a Heermanovy
Paměti Rožmberské: Heermanova (sic) Rosenbergische Chronik a Bře
zanovy Životy Petra a Viléma z Rožmberka s odkazem к Bibl. I. 17979
až 17980, 18040, 18041. Na obou posledních místech najdeme tituly
edicí dvou uvedených životopisů Březanových v Staroč. bibliotéce,
pod č. 17980 titul Klimeschova vydání domnělé kroniky Heermanovy
s odkazy к Marešovu referátu v C. Č. H. V. а к jeho článku v Č. Č.
M. 1899 (mělo se tu říci, že podle Mareše Heerman vůbec není autorem
kroniky vydané Klimeschem, nýbrž že to je překlad ztraceného českého
spisu Březanova), a pod č. 17979 Březanův Krátký a sumovní výtah.
Důležité práce Marešova v Č. Č. M. 1878 a Salabova tamtéž 1898,
které jsme pohřešili v abecedním seznamu pramenů v díle II., ani zde
nejsou uvedeny.
Uvádí-li se v přehledu pramenů pro dobu Rudolfovu Troiła Hagiochorana spis De rebus sub Rudolfo II. gestis, pouhé to diárium
o událostech r. 1611, zachované v rukopise sbírky Cerroniovy, měla tu
být zmínka též o Troilově Historii rerum memorabilium 1. 1602—12,
již vydal Riegger v Arch, für Gesch. II., str. 435—490 a již i Zíbrt
později uvádí (IV., 298). Také zde měly býti uvedeny Žerotínovy zápisy
o soudě panském nebo aspoň zápisy o sněmích 1. 1594, 1596 a 1597
a zvláště jeho Apologie, dále Paměti Hynka Bruntálského z Vrbna
o věcech veřejných na Moravě a Opavsku v 1. 1610—11, vydané No
váčkem, a diaria p. Smila Osovského o pobytu Rudolfově na Moravě
1577 a o cestě arciknížete Maximiliana do Polska r. 1587. Rovněž by
se sem byly hodily zmínky (nebo odkazy) o spisech Vratislava z Mitrovic,
Korky z Korkyně, Hyzrle z Chodů, o historických sbornících Vokálově,
Tesaciově, p. Smila Osovského, o zápiscích Jana Jiřího Haranta z Polžic
a j. Zmínky o těchto věcech čekali bychom zde tím spíše, že tu uvedeny
i zcela bezvýznamné Paměti českodubské z 1. 1584—1611 (č. 9758),
jichž otisk vyplňuje necelé dvě stránky Časopisu spolku přátel staro
žitností, nebo Paměti města Lanškrouna 1586—1653 (č. 9760), které
jen nepatrně týkají se doby Rudolfovy a nemají pro ni význam, nebo
konečně i Paměti Slánského měšťana Kněžoveského (č. 9741), jichž
význam pro obecné dějiny české je neveliký. Je věru těžko pochopiti,
proč uvádějí se tyto místní paměti, když nevzpomenuto vůbec Plzeň
ských Pamětí Šimona Plachého z Třebnice do r. 1604, vydaných Strnamístě, že v rukopise je obsaženo: „Nomina testium. Contra Balthaz. Globicz
Minoris urbis primátem.. . .“, nikdo z toho nepozná, že to je opis úředního
protokolu o výslechu svědků proti konšelům Pražským a různým jiným
osobám, které byly obviňovány z nevěry proti Ferdinandovi II. za českého
povstání, protokolu velice zajímavého a, pokud vím, dosud zcela neznámého.
Také na předcházející kus, totiž úplný text článků, podle nichž měli býti
vyšetřováni ti, kdo za českého odboje byli direktory, pokud jsem mohl
zjistit, rovněž dosud neznámý, mělo být upozorněno důrazněji.
5*
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dem, jež zprávami o účastenství Plzeňanů ve válkách tureckých, o po
bytu cis. Rudolfa a pap. legáta v Plzni r. 1599, o náboženských poměrech
v Plzni atd. mají značný význam i pro obecné dějiny české a literárně
patří к nejlepším historickým spisům českým doby Rudolfovy, nebo
Leupolda z Loewenthalu kroniky Jihlavské z 1. 1402—1617, vydané
ďElvertem v jednom svazku s uvedenými Pamětmi města Lanškrouna,
která má rovněž význam více než lokální a rozhodně pro dobu Ru
dolfa II. je důležitější než ony Paměti.
Uznal-li Zíbrt za dobré uvésti mezi prameny pro dobu Rudolfovu
Crugerovo dílo Sacri pulveres a Beckovského Poselkyni, měl se zmínití
též o Balbínově Epitome a zvláště o Pešinově spise Mars Moravicus.
Ze slezských pramenů nejsou tu uvedeny ani důležité Annály Henelovy
do r. 1612, ani zajímavé memoiry Schweinichenovy. Z rakouských
pramenů zaznamenává se toliko Khevenhiller, z uherských Bocatius,
mohl zde býti aspoň odkaz к příslušné partii Kronesova Grundrissu.
Co se tu uvádí z jiných pramenů kronikářských, má většinou bud malý
nebo žádný význam pro české dějiny doby Rudolfovy. Guillimanovo
dílo Habsburgiaca ... ad Rudolphum II. (č. 9732) vůbec sem nepatří,
protože jedná pouze o nejstarších dějinách habsburských a je toliko
věnováno Rudolfovi.
Tyto doklady zajisté stačí к poznání, že všeobecná kapitola o pra
menech doby Rudolfovy, pokud jde o prameny kronikářské, je nadmíru
neúplná, nepřesná a nesoustavná. Nepěkně působí také nedůslednost
po stránce formální. Kronikářské spisy uvádějí se někdy pod jménem
vydavatelů, na př. Spiess, Paměti Václava Kněžoveského, nebo Rezek,
Paměti Dačického, jindy správněji pod jménem spisovatelovým, na
př. Beckovský, Poselkyně vyd. Rezek. Že uváděné spisy nejsou sestaveny
podle důležitosti ani podle své povahy, v Zíbrtově Bibliografii již ne
překvapuje, ale mohli bychom přece snad žádati, aby aspoň nebyly
prameny kronikářské uváděny v neladné směsici se sbírkami pramenů
listinných. Výběr těchto sbírek je rovněž velmi podivný. Ač se tu uvádí
na př. nepatrná práce Ritterova Quellenbeiträge zur Geschichte Kaiser
Rudolphs II., chybí tu úplně základní a nej důležitější sbírka pramenů
listinných pro dobu Rudolfovu, známé Briefe und Akten zur Geschichte
des dreissigjährigen Krieges.1) Ani důležitá sbírka Goetzova, Beiträge
zur Geschichte Herzog Albrechts von Baiern 1556—1598 nebo Stieveovy
Wittelsbacher Briefe 1590—1610 neměly by tu chyběti, a ovšem ještě
leckteré jiné věci.
Přehledu literatury o době Rudolfově vyniká stejnými vlast
nostmi jako přehled pramenů. Odkazuje se tu sice к různým zastaralým
a dnes více méně bezcenným spisům jako Gundling, Glafey atd., ale
důležitá pro dobu Rudolfovu Schmidlova Historia societatis Jesu tu
x) Vydavatel Bibliografie rozpomněl se na ně patrně teprve později
a uvádí je mezi prameny к dějinám třicetileté války, kam patří vlastně
jen podle titulu.
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není, odkazuje se к Pelzlovi, Cornovovi i Pubitschkovi, ale odkaz к mo
ravské historii od Pilarze a Morawetze chybí, odkazuje se к příslušným
kapitolám v Prostonárodním dějepise země české od Jakuba Malého,
v Lacinově České kronice nebo dokonce v Šolcově vědecky bezvýznam
ném spise Národnost, ale o Tomkově Dějepisu Prahy, o jeho Novějším
dějepise rakouském, o jeho Dějích království Českého, o Denisové
Konci samostatnosti nebo Huberově Geschichte Oesterreichs není tu
zmínky. Neměl by tu však chyběti ani odkaz к Stievovu spisu Die Po
litik Baiems ani ke spisům Chlumeckého o Žerotínovi, Hammer-Purgstallovu o Khleslovi, Hirnovu o Ferdinandovi Tyrolském a jeho době,
Hurterovu o Ferdinandovi Štýrském.
V třetím díle Bibliografie jest ještě několik jiných kapitol týkajících
se povšechně celé doby Rudolfa II. Jsou shrnuty v článku 4 pod spo
lečným názvem Doba Rudolfa II. V první kapitole, jež má název
Osobnost Rudolfa II., opakuje se zbytečně celá řada spisů, jež byly již
uvedeny v kapitole, o které jsem právě mluvil а к níž se tu i celkově
odkazuje, a připojují se některé jiné namnoze málo cenné nebo do této
rubriky se nehodící — nevhodně se na tomto místě odkazuje к Tomkovu
Dějepisu Prahy, — ale důležité pojednání Turbovo, Beiträge zur Ge
schichte der Habsburger aus den letzten Jahren des spanischen Königs
Philipp II. (A. ö. G. LXXXVI, 1899), jež přináší hlavně z nunciatur,
benátských depeší a jiných korrespondencí nové, cenné zprávy o osob
nosti Rudolfově a zvláště o jeho duševní chorobě, zde chybí. Literatura
o nešťastném levobočku Rudolfovu Donu Giuliovi je zde zastoupena
jen Svátkovým — Zíbrt jména autorova neuvádí — románem Don
Cesar (č. 10423), к němuž připojena poznámka „historická povídka na
podkladě historickém, jejíž látka často byla zpracována slovem (di
vadlo, román) i obrazem“. Není snad třeba poznamenávat, že místo
toho spíše měl zde být odkaz к Březanovu vypravování o tragickém
konci Juliově (v Životu Petra z Rožmberka) nebo к poslední kapitole
Gindelova díla o Rudolfu II. Následující kapitola „Dvůr Rudolfa II.“
má pestrý obsah. V prvním odstavci podává se obecnější literatura
o dvoře Rudolfově, v druhém sestaveny jsou tištěné seznamy Rudolfova
dvořanstva, v třetím uvádí se literatura o třech proslulých komornících
Rudolfových (Makovský, Lang, Rucký). К tomu pojí se odstavce
o dvorské kapele Rudolfově, o polském spisovateli Warszewickém,
o Russwormovi a Belgioiosovi, o francouzském maršálku Bassompiérovi
a o básnířce Vestonii. Zvláště obšírné jsou odstavce o Warszewickém
a Vestonii, ač souvislost obou těchto osobností s dvorem Rudolfovým
je velmi nepatrná, rozhodně ne větší než celé řady tehdejších huma
nistických básníků, spisovatelův a učenců jako byli Carolides z Karlšperka, Pontan z Breitenberka, Mikuláš Pelargus, Kašpar Kropáč
z Kozińce, Tomáš Mitis, Petr Codicill z Tulechova, botanik Adam
Zalužanský, lékař Jan Jesenský a j., jichž se tu vůbec nevzpomíná
a o nichž většinou ani jinde soustavněji se nejedná. Za to v samostatných
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kapitolách sestavena literatura o umění oné doby, o alchymii, o astro
logii, o Praze a Cechách za Rudolfa II. a konečně o židech. Byl bych
nucen opakovati důvody, které jsem svrchu uvedl proti tomu, že program
části vyhrazené historii politické, rozšířen byl tak rozsáhlou měrou na
jiné obory historie, kdybych chtěl dokazovati, že většina toho, co sneseno
je v těchto kapitolách, nepatří aspoň v té podrobnosti sem, nýbrž že
mělo býti ponecháno do dílů pozdějších, jež budou se zabývati dějinami
umění, historií kulturní, dějinami židů atd., kdežto zde stačilo by
uvésti několik základních děl obecnějšího rázu. Podrobnostmi těchto
kapitol nemohu se tu zabývati,1) jen to dovoluji si poznamenali, že
přes své ohromné rozměry nikterak nepodávají bibliografický základ
к všestrannému obrazu doby Rudolfovy a nerovnají se úplností ani
soustavností podobným partiím v bibliografii doby Ferdinanda L
Vytkl jsem již, že literatury o tehdejších spisovatelích, básnících a učen
cích skoro vůbec nevzpomenuto, ale horší je, že tu není ani soustavná
kapitola o poměrech náboženských a církevních, která by sem patřila
spíše než cokoli jiného a která by aspoň byla zabránila tomu, aby se
na př. náboženské traktáty tehdejší doby neuváděly na nejrozmanitějších
místech přehledu chronologického, že tu dále není podobná kapitola
o poměrech ústavních a hospodářských.
Všechny celkové kapitoly, z nichž skládá se článek opatřený názvem
Doba Rudolfova, vsunuty jsou bez jakéhokoli důvodu vnitrního do
chronologického přehledu za r. 1599. Ještě mnohem méně jest odů
vodněno, že hned za tento článek zařazena kniha XXII. s nápisem
Třicetiletá válka. Je to několik všeobecných kapitol, jež podávají přehled
pramenův a celkových zpracování, přehled literatury o politice za
války třicetileté, o tehdejším vojenství a o městech v té době. Protože
následující kniha XXIII., kterou nacházíme na začátku dílu čtvrtého
a která obsahuje chronologický přehled literatury a pramenů v 1. 1600
až 1618, má nadpis „Předehra třicetileté války“, mohli bychom se do-

x) Aspoň v poznámce upozorňuji, že tu v kapitole o alchymii najdeme
asi na 8 sloupcích sestavenou literaturu týkající se pověstí o Rybrcoulovi,
což se v poznámce odůvodňuje tím, že „někteří badatelé“ kladou vznik
této pověsti do doby Rudolfovy, že tu dále v téže kapitole najdeme i samo
statný odstavec „Otakara Zachara studie a publikace o alchymii v zemích
českých“, vyplňující skoro plné dva sloupce. Zajímavý je také způsob, jímž
je upraven odstavec „z umělců doby Rudolfovy“. Je přímo urážlivé pro
všechny, jimž určena je Bibliografie, že se u nich nepředpokládá ani tolik
důvtipu, aby sami pochopili, že hledajíce poučení o jednotlivých umělcích
té doby, mají nahlédnout! také do spisů jednajících celkově o tehdejším
umění. Jinak skutečně nelze vysvětliti to, že v nevelikém odstavci, jenž
má celkem 60 čísel, neméně než devíti čísly odkazuje se к Chytilovu spisku
Umění za Rudolfa, totiž při literatuře o každém umělci, o němž zmiňuje
se spisek Chytilův. Tyto stálé odkazy měly by aspoň trochu smyslu, kdyby
u nich uvedeny byly také stránky spisku Chytilova, na nichž se o jednotli
vých umělcích mluví, ale v této formě jsou prostě — absurdní. S podobnými
zjevy setkáme se však bohužel právě v posledním svazkuj Bibliografie
častěji.
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mnívati, že v knize předcházející počítá se к „třicetileté válce“ také
tato „předehra“ podobně jako ve sbírce Briefe und Akten zur Geschichte
des 30jährigen Krieges“, Ač je pochybno, zda by se doporučovalo ná
sledovat! v Bibliografii toho příkladu, přece bylo by třeba uznati, že
vsunutí knihy XXII. za r. 1599 mělo by aspoň věcný důvod. Zdá se
však, že auktor Bibliografie sám si tuto otázku nerozhodl. Mezi prameny
třicetileté války uvádí se mnoho věcí, jež týkají se jen doby přípravné
— tak Dvorského edice listů Žerotínových z 1. 1591—1610 (č. 12322),
Hoeovy traktáty theologické z 1. 1605—17 (č. 11793—11808), Eytzingerovy relace z 1. 1592—1615 (č. 11676—11681) a Francovy z 1. 1592
až 1616 (č. 11704—11711), sbírka Briefe und Akten z 1. 1598—1612
(č. 11570) a také jednotlivé její svazky (č. 12151—12153, 12232—12234)
a dokonce i Paměti Matyáše z Topolčan z 1. 1586—1601 (č. 12263), —
ale naopak není tu celá řada důležitých pramenův a děl historických,
které se týkají posledních let vlády Rudolfovy, na př. Budovcova Akta
a jiné spisy, jež se mu v následujícím svazku Bibliografie přičítají,
historické sborníky Vokálův, Tesaciův, Magrlův, Sušického, ani Gindelovy spisy o Rudolfu II. v 1. 1600—1612, o jednotě bratrské do r. 1609,
ani Stieveova Die Politik Baiems do r. 1607 ne^° Chlumeckého spis
o Žerotínovi a jeho době do r. 1615 a mnohé jiné. Celkem zdá se, že
označením „třicetiletá válka“ rozumí se skutečně jen vlastní doba vá
lečná a že věci týkající se doby předchozí dostaly se sem více jen ná
hodou, často snad pouze proto, že se na ně v dřívějších částech Biblio
grafie zapomnělo. Proto nebudu se zdržovati rozborem této knihy,
již bude možno správně posuzovati, teprve až také detailní chrono
logický přehled literatury a pramenů o třicetileté válce bude vydán,2)
a přejdu konečně к chronologickému zpracování doby Rudolfovy.
’) Rozumí se, že již nyní patrny jsou mnohé nedostatky a nesprávnosti
této knihy. V přehledu pramenů je mnoho věcí, které sem se nehodí, protože
bud nejsou prameny v pravém smyslu slova nebo netýkají se vůbec českých
dějin. Na př. podává se na 6 sloupcích bibliografie spisů Kašpara Scioppia,
známého hlavně svými polemikami s jesuity, ačkoli ze všech jeho spisů
nejvýš dva neb tři dosti nepatrně a nepřímo dotýkají se Českých věcí a jejich
auktor sám nijak nesouvisí s českými dějinami. Naopak mezi obranami
jesuitů proti Scioppiovi není uveden spis jesuity Wadinga, Brevis refutatio
calumniarum.quas collegio Soc. JesuPragcnsi impegit seriptor famosi libelli,
cuititulus: Flagellum Jesuitarum, praesertim in negotio Academiae Pragensis,
vyd. r. 1634, ač týka se výhradně českých věcí. Nesprávnosti jsou na př.
v č. и 596 věnovaném spisům Carafovým, jak možno přesvědčiti se z No
váčkova článku o Carafovi v Ottově Slovníku, který měl tu býti uveden.
Připomínám jen, že Carafovy Commentarii označují se tu za stejnýspis s vlaš
skou Relací, ač jsou to dvě věci rozdílné. Nesprávnosti jsou také v oddílu
■o městech za války třicetileté. Upozorňuji třeba jen na odstavec o Plzni. Ne
hledě к tomu, že se tu uvádějí věci, které nemají s třicetiletou vojnou co
•činit jako Paměti Plachého do r. 1*4, nebo „dva original-spisy staro
dávné zr. 1604a 1611 ze zápisků Jeníka z Bratříc a j.,“ nebo že se tu zazna
menává i Václava Lipovského umělecky i historicky chatrná povídka
,,Plzeň roku 1639, historicko-romantický obraz z české protireformace",
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Toto chronologické zpracování rozťato je naznačenými všeobecnými
kapitolami ve dvě části. První z nich, obsahující 1. 1576—1599, tedy
dvě třetiny celé doby Rudolfovy, vyplňuje celkem 30 stran dílu třetího,
druhá, v níž zpracováno je období posledních 12 let panování Rudolfova,
vyplňuje neméně než 140 stran. Tento veliký nepoměr v rozsahu obou
částí lze jen částečně vysvětliti tím, že poslední leta Rudolfova jsou
mnohem bohatší nejen událostmi, nýbrž i prameny a literaturou o nich,
než leta předcházející. Mnohem více zaviněn je tento nepoměr ne
stejným způsobem zpracování obou těchto period. Zpracování první
periody blíží se, pokud jde o výběr bibliografické látky, mnohem více
starším partiím Bibliografie, než zpracování periody druhé, kde pozo
rujeme neočekávané rozšíření programu v rozmanitých směrech.
Než přihlédněme především к celkové disposici tohoto chrono
logického přehledu! Kdežto v dřívějších jeho částech materiál biblio
grafický podává se po větších obdobích, ohraničených významnými udá
lostmi dějinnými a vedle toho třídí se v skupiny věcné, při době Rudol
fově — vyjímaje několik prvních let — upuštěno docela od tvoření
takových větších skupin a všechen materiál (tedy nejen prameny a
literatura historie politické nýbrž i prameny pro dějiny církevní
a hospodářské, pro dějiny školství a pod.) podává se čistě mechanicky
pro každý rok zvlášť, ano v posledních letech vlády Rudolfovy jed
notlivé roky rozděleny jsou na odstavce ještě menší, jež obsahují biblio
grafii toliko pro několik měsíců, několik dní, ano i pro jediný den. Jedna
kapitola je tu na př. nadepsána přímo „Dennopis událostí r. 1611“.
Zdá se, že Zíbrt pokládá právě tuto detailní disposici za obzvláštní
přednost těchto partií své Bibliografie. Lituji, že s ním v tom nemohu
souhlasiti. Po mém soudu taková čistě chronologická disposice znamená
vážné zhoršení Bibliografie a nikterak nemůže se rovnati vhodnému
roztřídění materiału do větších skupin časových i věcných.
Nevýhodnost takové disposice pozná každý, kdo je nucen zabývati
se podrobněji těmito částmi Bibliografie. Vytknu aspoň některé ne
výhody zní plynoucí. Především působí při této disposici nemalé nesnáze
uvádění pramenů a spisů, které se týkají většího období. Mnohé věci
třeba opakovati na několika místech a stane se také, že s touž věcí
setkáme se dvakrát v jednom sloupci.1) Důsledně mělo by se vlastně
zaráží poněkud, že známáTannerova Historie Plzenská objevuje se tu pouze
anonymně, jednou podle Jungmanna jako Dějin>r města Plzně do r. 1680,
podruhé podle Šimákova článku O pozůstalosti Dobnerově latinsky jako
Historia civitatis Plsnae rovněž do r. 1680. Rukopisů této kroniky jest
ovšem ještě několik a literaturu o ním sám Zíbrt podal v dřívější části Biblio
grafie (III., 119). V seznamu celkových zpracování třicetileté války neschází
zase ani Šolcova Národnost ani Malého Prostonárodní dějepis, ale Tomkův
Novější dějepis rakouský ani jeho Děje království českého tu uvedeny
nejsou. Ještě podivnější je, ze tu není ani Gindelovo pcsmrtné dílo
Geschichte der Gegenreformation in Böhmen.
x) Tak uvádí se na str. 117 posledního svazku v druhém sloupci dvakráte
Warhaftige Zeitung von dem 24. Martii bis auf den 22. Maii (č. 2060 а 2065).
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к takovým spisům jako je na př. Tomkův Dějepis'Prahy, odkazovati
při každém roce, ano v každém odstavci věnovaném ještě menšímu
období. Rozumí se, že to v Bibliografii provedeno není, ač к některým
dílům toho způsobu, i takovým, jež významem nemohou se rovnati
Tomkovu Dějepisu Prahy — uvádím na př. Kryštůfkovy Dějiny pro
testantství v Cechách — je zde až nazbyt mnoho odkazů. Celkem však
Zíbrt tyto nesnáze překonal velmi jednoduše. Spisy týkající se několika
let položil prostě к oběma krajním hranicím, někdy dokonce toliko
к jedné z nich. Tak najdeme důležitou publikaci Stievovu Wittelsbacher
Briefe 1590 —1610 při r. 1590 (III., 10060) a při r. 1610 (IV., 1598).
Protože ve všeobecné kapitole o pramenech doby Rudolfovy tato edice
uvedena není, doví se o ní toliko ten, kdo hledá prameny a literaturu
pro r. 1590 nebo pro r. 1610. Borového spis o Martinu Medkovi, který
podává zároveň vypsání náboženských poměrů v Cechách v 1.1581—1590,
zařazen je k r. 1590 (III., 10061), spis Procházkův o arcibiskupu Zbyň
kovi 1592—1606 naopak k r. 1592 (III., 10097). Mannlovo pojednání
Aus dem Manuale des Pilsner Bürgermeisteramtes 1604—1610 uvádí se
toliko při r. 1604 (IV., 476), tak že kdo v Bibliografii hledá literaturu
o 1. 1605—1610 vůbec se o něm nedoví, ač týká se většinou těchto let.
Upozornění na XIII. foliant herrnhutský obsahující historii 1. 1580—
1690 najdeme při r. 1580 (III., 9875) a při r. 1690 bude nepochybně
opakováno. Thuanova Historie let 1534—1608 je zaznamenána pouze
při r. 1608 (IV., 880). Dalších příkladů není zajisté třeba.1) Z uve
dených vysvítá dost jasně* že při tomto uspořádání Bibliografie, chceme-li
míti jistotu, že nám nic neušlo z pramenův a literatury o některém roce
nebo i větším období, jsme nuceni prolistovati v Bibliografii vždy aspoň
celé století předcházející i následující. Co je pak plátno, že se v Biblio
grafii uvádějí i prameny a literatura o jednotlivých dnech? Kdyby
všechen materiál seskupen byl v několik kapitol, které by objímaly
větší období, mohly by v každé kapitole býti uvedeny (třeba jen zcela
stručnými revokacemi) všechny spisy týkající se tohoto období. Ještě
lepší bylo by, kdyby se dbalo nejen chronologie, nýbrž i věcných dělidel. Oč přehlednější bylo by, kdyby na př. v jedné kapitole byly
sestaveny všechny prameny a literatura o válce s Turky v 1. 1593—1606,
než když ji musíme shledávat po jednotlivých rocích? Totéž platí
o pramenech a literatuře к dějinám církevním a náboženským, к historii
sněmů, к dějinám hospodářským a pod.
Menší přehledné odstavce shrnující prameny a literaturu o jedno
tlivých zjevech a osobách historických najdeme ovšem i v této části
Bibliografie, ale právě na nich je viděti, jak nevhodná je její disposice.
L) Zvláště při roce 1600, jímž se počíná poslední svazek, uvádí se
veliké množství spisů jednajících o velikých obdobích. Najdeme tu i věci
jako Wekebrodovu Sammlung der vom J. 1600—1740 für Böhmen und
Mähren ergangenen Gesetze (č. 32) nebo Jaegeruv spis Historia ecclesiastica
cum parallelismo profanac ab ao. 1600—1700 (č. 164).
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Kdo má véděti’předem, že při r. 1590 najde seznam polemické litera
tury mezi Šturmem a Jednotou z 1. 1582—1590 i novou literaturu o té
věci; že při r. 1598 najde literaturu o Olomouckém biskupovi Pavlovském,
protože toho roku zemřel, a naopak při r. 1599 literaturu o Dietrichštejnovi, protože toho roku byl zvolen biskupem Olomouckým, a při
r. 1612 literaturu o Loheliovi, protože toho roku byl zvolen arcibiskupem
Pražským; že pravé při r. 1608 najde všeobecnou literaturu o Žerotínovi
a Tschernemblovi, při r. 1617 literaturu o Henykovi z Valdštejna, protože
toho roku byl obeslán к soudu komornímu, při r. 1618 literaturu o Khleslovi, protože toho roku byl zbaven své moci, nebo dokonce že při
r. 1600 najde bibliografii kaple Loretánské na Hradčanech založené
teprve r. 1626, „poněvadž při dějinách kaple Loretánská se vždy jedná
o povolání kapucínů do Prahy a o Rudolfovi II“, nebo při r. 1616 skoro
na 8 sloupcích bibliografii „vidění a zjevení Krištofa Kottera“, protože
„začátek těch zjevení“, zajímajících celkem jen souvislostí s Komenským,
„datuje se od r. 1616“?
Ale nejosudnější následek čistě chronologické a detailní disposice
záleží po mém zdání v tom, že Zíbrt dal se jí svésti к novotě velmi po
vážlivé. Veden jsa patrně snahou, aby pro každý rok, ano později i pro
jednotlivé měsíce a dny, mohl přinésti bibliografický doklad, jal se
uváděti к jednotlivým datům i listiny otištěné v různých publikacích
historických, ano i takové věci, o nichž našel zmínky ve zprávách
o archivech, knihovnách, o historickém badání a pod. Vytkl jsem
svrchu, že již v starších částech chronologického přehledu setkáváme
se s něčím podobným. Ale kdežto tam uvádějí se pouze některé listiny
významnější, pokud jsou obsaženy v publikacích rozepsaných v pře
hledu soustavném, a to jen zcela stručně s povšechnými odkazy к oněm
rozepsaným publikacím, zde nejen opakují se celé, často dost obšírné
regesty listin, jež jsou obsaženy v publikacích dříve rozepsaných, nýbrž
i z velikého množství listin jiných, i když tyto listiny nemají mimořádný
význam. Bibliografie přechází tu v jakýsi index actorum, chronologický
seznam listinných pramenů.
Rád přiznávám, že takový index actorum sám o sobě mohl by býti
velmi užitečnou pomůckou historického badání. Vím, jak dobré služby
koná těm, kdo nuceni jsou zabývati se polskými dějinami XV. věku
a zvláště archivním studiem té doby, Index actorum saec. XV. vydaný
Krakovskou akademií, a nepochybuji, že bychom i my potřebovali
podobné publikace aspoň pro stol. XV., XVI. a první čásť stol. XVII.
Ačkoli by však samo sebou bylo svrchovaně nerozumné činiti takový
index actorum, který má býti pomůckou příruční, součástí publikace
rozměrů tak nadobyčejných jako je naše Bibliografie, mohli bychom
se snad konečně i s tím smířiti, kdyby Bibliografie podávala bud úplný
seznam listin z té doby důležitých pro české dějiny, pokud jsou vydány
tiskem nebo pokud se o nich lze dověděti z dostupných publikací, aneb
výběr z nich pořízený se znalostí věci a podle jakéhokoli rozumného
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systému. To, co nacházíme v posledním svazku Bibliografie, ani není
úplné ani nedokazuje znalost věci a vědomí nějakého systému.
Neúplnost v uvádění listin v Bibliografii nemusím zvlášť dokazovati
— jednak se auktor ani o ni nesnažil, jednak vysvitne dostatečně z toho,
co dále uvedu, — ale upozorním aspoň na nesoustavnost ve výběru
publikací, z nichž se listiny rozepisují. Plným právem můžeme zajisté
žádati, aby — když se vůbec rozepisuje — rozepisovány byly všechny
publikace pro tu dobu důležité. Pokud obsah takových publikací byl
rozepsán již dříve v soustavném přehledu pramenů, předkládá se nám
tu prostě po částech, co tam bylo vytištěno pohromadě; to platí na př.
o publikacích Dobnerových, o Lünigovi, Dumontovi, o prvém díle
Kameníčkových Sněmů a pod.1) Jakými zásadami však řídil se Zíbrt
při volbě ostatních publikací, jež se tu rozepisují, je těžko uhodnout.
Všimneme-li si na př. čísel, při nichž zaznamenávají se ne jednotlivé
listiny, nýbrž celé svazky listin, jako jsou na př. registra, najdeme, že
se tu uvádějí sice jednotlivé svazky register universitních t. zv. Oeconomik, uložených nyní v zemském archivě, a to podle katalogu uve
řejněného ve zprávách toho archivu (viz na př. č. 1546, 1715 a j.), že
se tu uvádějí ,»registra záduší Boušovského z 1. 1602—1631й, podle
Jungmannovy Literatury (č. 303), ale nepoměrně důležitější svazky
register královské kanceláře české, chované nyní v archivě místodržitelském, se necitují, ač zevrubný jich soupis je v Celakovského spise
O domácích a cizích registrech.
Stejná nedůslednost projevuje se ve výběru publikací, z nichž
zaznamenávají se jednotlivé listiny. Velmi mnoho čísel vzato je z Brandlovy a zvláště z Dvorského edice listů Žerotínových, ale z listů Žerotínových otištěných v přílohách ke spisu Chlumeckého o Žerotínovi, mezi
nimiž jsou mnohé kusy velmi důležité z doby, к níž edice Dvorského
ještě nedospěla, není tu nic, a neméně důležité listy Žerotínovy psané
Stittenovi v 1. 1610—1612 a vydané H. Schulzem nerozepisují se jed
notlivě, ač Schulzova práce se registruje pod č. 1614. Přílohy HammerPurgstallova díla o Khleslovi rozepisují se hromadně na celých stránkách,
ač namnoze jen málo dotýkají se českých věcí, ale nerozepisuje se
Hankova Correspondenz zwischen Rudolph, Mathias etc., uvedená
pod č. 1814, ani těžko přístupný starý spis Gedruckte Kopeyen (č. 1032)
a j., rozepisují se Briefe und Akten zur Geschichte des 30jährigen
Krieges počínaje r. 1611 (díl IX.), ale z dílů dřívějších, ač jsou plny
věcí pro nás důležitých, není vypsáno nic.
Ale Zíbrt nespokojil se jen rozepisováním publikací obsahujících
otisky celých listin, nýbrž zaznamenává i listiny, z nichž byla uve
řejněna pouze regesta nebo o nichž našel jen všeobecné, neurčité zmínky
ve zprávách o archivech a jich výzkumu. Tak rozepisuje nejen Roubíx) Tím stává se arci ještě zbytečnějším rozepisování sbírek listinných
v soustavném přehledu pramenů, o němž jsem svrchu podrobněji mluvil.
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ková Regesta listin Slánských (Slánský obzor XIII.),4 Šimákův na
rychło zhotovený a proto přirozeně nezcela přesný soupis kusů obsa
žených v Miillnerově listáři v Lipsku,1) nebo svůj popis zápisků Jeníka
z Bratříc, nýbrž i Dvorského zprávy o činnosti zemského archivu po
dávané sněmu, z nichž vypisuje i mlhavé a někdy přímo nesprávné
údaje o různých archiváliích „objevených“ při výzkumu archivním.
Proč tedy nerozepisuje také Novákův článek o významu nunciatur,2)
v němž je mnoho přesných a určitých zpráv o vatikánských pramenech
důležitých pro dějiny té doby? A konečně proč nerozepisuje se na př.
Gindelův spis o Rudolfu II., kde v poznámkách citují se určité doku
menty listinné?
Myslím, že již z těch poznámek vysvítá dostatečně, jak pochybné
ceny je novota zavedená v posledním svazku Bibliografie hromadným
rozepisováním některých sbírek listinných. Ve světle ještě nepřízni
vějším objeví se, přihlédneme-li ke způsobu, jakým se to rozpisování
děje. Že se rozepisuje zcela mechanicky, je skoro zbytečno podotýkat.
Ze sbírek rozepisovaných přetiskují se prostě regesta nebo nadpisy tak,
jak se tam najdou. Z toho vzniká veliká nesouměrnost. Kdežto z dopisů
Žerotínových, vydaných u Dvorského, nebo z kusů převzatých ze
Sněmů, zbytečně otiskují se několikařádková regesta (viz na př. č. 102,
103, 1507 a j.), uvádějí se při kusech přejatých ze sbírky Briefe und
Akten pouze nadpisy, jež podávají toliko jméno pisatele a adressáta,
a ovšem také data. Co je komu pomoženo tím, že najde v Bibliografii
údaje jako „Zuniga an König Philipp III., Praga 1 enero 1611“ (č. i860)
nebo „Beaugy an Puysieulx. De Prague ce 30 d’avril 1611“ (č. 2132)
a pod.?
Pro způsob, jakým se listiny rozepisují, velmi charakteristické je to,
jak se nakládá s listinami, které byly vydány častěji v různých publi
kacích. Obyčejně otiskují se v takových případech všechna regesta, jimiž
byly různé ty otisky opatřeny, a to zpravidla každý regest pod samo
statným číslem. Nehledě к tomu, že je to naprosto zbytečné plýtvání
místem — stačilo by úplně otisknouti pouze jeden regest a připojiti
к němu stručné odkazy к jednotlivým otiskům a opisům, ač i to je
většinou zbytečné —, je to též nadmíru nepřehledné, zvláště když
často ani není patrno, že pod dvěma nebo několika čísly Bibliografie,
jež někdy dokonce jsou i jinými čísly od sebe oddělena, skrývá se táž
x) Z tohoto listáře uvádi se k r. 1600 pod č. 178 Memoriále nuntii
apostolici pro restitutione universitatis Pragensis podle Šimáka s datem
27. června 1600. V rukopise Miillnerově však lze přečisti toliko den a
měsíc, nikolik rok (okraj listu je na tom místě odříznut), a podle pří
pisku: „Herrn von Pemstein" i podle obsahu zajímavý ten memoriál
patří do doby starší, asi do r. 1585.
ł) Článek Novákův zaznamenává se pouze při r. 1603 (dodatkem
k č. 397), ač měl býti uveden také na jiných místech, zejména při jednání
o majestát nebo v odstavci o smrti Rudolfově. Také Turbovy Beiträge
svrchu uvedené (A. O. G. 86) neměly v tomto odstavci chyběti.
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věc. Známá smlouva rakouských arciknížat z 25. dubna 1606 je v Biblio
grafii uvedena desíti různými regesty pod 11 samostatnými čísly,
z nichž 10 je na str. 39 pH r. 1606 (č. 684—693) a jedenácté z nepovědomého důvodu na str. 46 při r. 1607 (č. 822). Neméně známý list Matyášův
z 16. dubna 1608, jímž Matyáš zve stavy české do Čáslavě, zachovaný
nejméně ve dvacíti originálech — list byl rozeslán u velikém počtu
exemplářů do všech krajů země — a v mnohých opisech, má v Biblio
grafii tri čísla; jednou uvádí se z opisu ve sborníku Tesaciově v odstavci
o sněmu v Ivančicích na str. 54 (č. 970), po druhé ze dvou opisů v kte
rýchsi rukopisech musejních v odstavci o jednání v Čáslavi 13. května
na str. 55 (č. 990) a po třetí z Roubíkových Regest Slánského archivu
v témž odstavci a na téže stránce (č. 992). Rozumí se, že různé ty opisy
nemají vůbec cenu, známe-li jich originály. Bylo by lze uvésti ještě
mnoho takových příkladů; upozorňuji však jen všeobecně na odstavce
o mandátu proti Bratřím z r. 1602, o smlouvě Libeňské z r. 1608, o ma
jestátu z r. 1609 a j.
К jakým výsledkům vede někdy takové mechanické rozepisování,
dobře ukazuje to, co se v Bibliografii stalo s řádem vydaným r. 1605
řemeslníkům a obchodníkům. Rád ten má sice datum 3. prosince 1604,
ale byl vyhlášen a nabyl platnosti teprve v lednu 1605. V Bibliografii
najdeme o něm zmínku při r. 1604 při č. 458, kde se otiskuje regest
z Kalouskových Řádů selských bez jakékoli poznámky a revokace,
a při r. 1605 je mu věnován celý odstavec s názvem Policejní rád Ru
dolfa IL, kde se udávají mimo jiné dva české otisky a německý překlad
vydaný Rieggerem, ale bez odkazu ke Kalouskovi а к č. 458. Připo
mínám, že u Kalouska zcela zřetelně mluví se o tomto Rieggerově
překladu.1) Ještě nemilejší věc prihodila se při rozepisování Briefe
und Akten. V té sbírce jsou otištěny mnohé kusy datované podle starého
kalendáře, který, jak známo, liší se v té době od našeho o 10 dní.
Ačkoli v Chroustově edici v takovém pHpadě všude zřetelně se udává
datum převedené na náš kalendář, Zíbrt nedbaje toho, ponechal při ta
kových kusech datum staré, jak je našel v textu, a podle toho zařadil
je do svého „dennopisu“. Z toho arci povstaly podivné zmatky. Tak
najdeme na př. na str. 118 pod č. 2081 zaznamenán s datem 11. dubna
1611 list vévody Brunšvického vévodovi Saskému, v němž se oznamuje,
x) Podobná nedopatření, jež ukazují, jak špatně osvědčila se na samém
auktoru Bibliografie detailní chronologická disposice těchto částí, při
hodila se Zíbrtovi také jinde. Při r. 1609 uvádí se pod č. 1208 správně spis
Budovcův (?) Historica narratio de rebus in Bohemia inter proxima regni
comitia in negotio religionis gestis atd. a zevrubněji se popisuje starý tisk
spisku vydaný v Praze 1609. Ale při r. 1607 pod č. 827 čteme: ,,Historica
relatio de rebus in Bohemia inter proxima regni comitia in negotio religionis
gestis“ s udáním, že ten spis byl vydán r. 1607. Je na jevě, že toto druhé
udání nemůže být správné. Podobně zařazeno ,.Kratičké poznamenání
o přitažení arciknížete Matyáše do Cech“ jednou správně do r. 1608 (č. 984),
podruhé nesprávně do r. 1611 (č. 2063).
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že list vévody Saského к stavům českým byl čten v plném sněmu, ale
tento sněm začal se teprve 12. dubna a je mu věnován následující od
stavec Bibliografie. Psaní vévody Brunšvického patří ovšem podle
našeho kalendáře к 21. dubnu, jak v Chroustově edici správně udáno,
а к tomu dni mělo býti zařazeno i v Bibliografii. Podle dat starého
kalendáře zařazeny jsou ovšem ještě mnohé jiné kusy, z nichž uvádím
na př. č. 1958, 1963, 1965, 2080.
Je přirozeno, že nezdařilo se Zíbrtovi lépe ani rozepisování po
všechných zpráv o archivech a jich výzkumu, kde nestačilo převzíti
prostě regest jinde obsažený. Uvedu jen některé ukázky způsobu, jímž
registruje se obsah Dvorského zpráv o činnosti zemského archivu.
Při č. 489 najdeme tento údaj: „Činnost kardinála Dietrichštejna pro
katolickou reformaci na Moravě v 1. 1604—1624“; následuje odkaz
к zprávě Dvorského uveřejněné mezi předlohami sněmovními. Tam
pak se dovíme, že ve valdštejnském archive v Duchcově je spis „Acta
card. Dietrichstein in Moravia“ jednající o činnosti kardinálově v uda
ných letech. To se zajisté mohlo a mělo poznamenati v Bibliografii,
kde o trochu místa není nouze; bylo by se tak mnohému badateli uspořilo
obtížné hledání ve zprávách sněmovních ne každému snadno přístup
ných. Podobně při č. 889 „Zápisy o jednání stavů českých zr. 1608—11“
mělo se poznamenati, že ty zápisy jsou podle Dvorského v knize někdy
Stříbrské, nyní v městském museu v Plzni chované,1) při č. 890 ,,Listy
z 1. 1608—35°, že se myslí missivy města Soběslave. Zcela nesprávné
je udání, jež čteme v odstavci o defenestraci při č. 3768. Zní takto:
„Pamětní knihy m. Litomyšle se zápisy o vyhození místodržících na
hradě Pražském“. Tomu udání nelze rozuměti jinak, než že zápisy
o defenestraci jsou obsaženy v městských knihách Litomyšlských a že
jsou to zápisy současné. Nahlédneme-li do citované zprávy Dvorského,
najdeme tam něco zcela jiného. Podle té zprávy nejsou ony zápisy
obsaženy v pamětních knihách města Litomyšle, nýbrž v pamětní
knize od r. 1665, chované v děkanském archivě v Litomyšli. To je ovšem
podstatný rozdíl; zápisy ty nejsou současné a pozbývají tím ceny.2)
Podobně neurčité a nepřesné jsou i jiné údaje čerpané ze zpráv Dvor
ského.3)

l) Samo tvrzení Dvorského je ovšem nesprávné. V městském museu
v Plzni je pouze jedna kniha, které se jeho zpráva může týkat, ta však
obsahuje akta sněmovní z 1. 1586—1609. Pro léta 1610 a 1611 není v ní nic.
*) I tu zase ve zprávě Dvorského je nesprávnost. Ony zápisy o defe
nestraci nejsou v pamětní knize z r. 1665, nýbrž v jiné ještě pozdější po
cházející teprve z XVIII. stol. Vlastně je to jediný zcela stručný zápis
vypravující o vyhození místodržících věrně podle Slavaty.
3) Ke komickému výsledku dospějeme, jdeme-li po stopách údaje
obsaženého pod č. 906. Čteme tu „Duševní stav Rudolfův v 1. 1608—n“.
Ve zprávě Dvorského, к níž se odkazuje — v citátu je ostatně chyba —
najdeme však na udané stránce toto: „O duševním stavu Rudolfa II. od
1608—1611 mlčí dotčené zprávy“ (t. j. zprávy vyslaneůParmských v archivu
Neapolském.).

Literatura.

79

' Doufám, že těmito ukázkami dostatečně objasněn je způsob,
jakým se do Bibliografie z jiných publikací přejímaly údaje o jednot
livých listinách nebo o celých skupinách listin. Vizme ještě, jaké zásady
rozhodovaly o tom, co se z rozepisovaných publikací přejímalo! Vedlo
by mne daleko, kdybych vypočítával všechny kusy, které se tu roze
pisují, ač nejen nemají význam pro historii politickou, nýbrž vůbec
nezasluhují, aby zvlášť na ně bylo upozorňováno,x) nebo kdybych
vypočítával kusy, které se registrují, ač s českými věcmi mají sou
vislost jen zcela nepatrnou, mají-li vůbec jakou. Objasním toliko ně
kolika příklady, jak si v tom směru Zíbrt počínal při rozepisování
sbírky Briefe und Akten. Pročítáme-li v této publikaci texty listů, jež
Zíbrt zaznamenává při r. 1611 — pro léta dřívější není, jak víme, z té
publikace vypsáno nic, — poznáme brzy, že celá řada těch listů ani
dost málo netýká se českých věcí. Tak hned kus uvedený na třetím
místě (č. 1862), list Španělského vyslance Bavorskému vévodovi, ne
obsahuje nic českého; mluví se v něm toliko o přijetí Saska do ligy.
Rovněž č. 1878, 1883, 2069, 2078 a mnohá jiná nelze nikterak pokládati
za bohemica, třeba že některé z kusů tam uvedených jsou datovány
v Praze. Naopak všimneme-li si v Chroustově edici kusů, jež Zíbrt ve
své Bibliografii vůbec neregistruje, najdeme mezi nimi ještě hojně
čísel, jež se přímo týkají českých věcí a jsou pro českého historika ne
poměrně důležitější, než mnohé kusy, jež Zíbrt uvádí. Tak u Zíbrta
marně hledáme — abych jen některé příklady uvedl — list Falckého
administratora stavům v unii sjednoceným z 2. února 1611, kde se
mluví též o sblížení Cechů a Moravanů s unií (Briefe IX., č. 40), list
kurfiřta Braniborského Matyášovi z 6. února o vpádu Pasovských
(č. 45), list administratora Falckého kurfiřtovi Mohučskému z ig. února
o českých záležitostech (č. 64), list Falckých rad Falckému administrá
torovi z 12. dubna, kde je mimo jiné zmínka o Budovcovi (č. 137),
list biskupa Špýrského kurfiřtovi Mohučskému z 12. dubna, kde se
mluví o Cechách a vyslovují se obavy o osud Slavaty, Martinice a jiných
katolíků (č. 139) a j. Ještě více a vážnějších mezer najdeme v Zíbrtově
Dennopisu, přihlížíme-li nejen к samostatným číslům edice Chroustovy,
nýbrž i ke kusům, z nichž se v poznámkách otiskují kratší nebo delší
výňatky nebo o nichž se tu činí určitá zmínka. Tak se otiskuje v poznám
kách na str. 292 při č. 118 výňatek z dopisu Tschememblova z 29.
března o českých poměrech, na str. 320 při č. 133 obšírný výtah z in
strukce Daunovy z 9. dubna, která jedná skoro výhradně o českých
x) Je pochopitelno, že zvláště mnoho pozornosti věnoval Zíbrt svému
článku o Zápiscích Jeníka z Bratříc v Č. С. M. 1897. Uvádí z něho takové
věci jako ,,dva original-spisy starodávné od r. 1604—1611“, z nichž jeden
je zcela obyčejný zhost, druhý dlužní list jakéhosi měšťana Hradčanského
(č. 507: obě ty věci jsou ostatně, jak víme, uvedeny již dříve mezi prameny
pro dějiny Plzně za války třicetileté), nebo „originální psaní starožitní od
1. 1604 měšťanů Plzenských ... v záležitosti poručenství nad sirotkem“
(č. 508), nebo bezcenné opisy věcí odjinud lépe znám<ch.
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věcech, na str. 344 pH č. 141 zevrubný, více než stránku drobného
tisku vyplňující obsah přednesení, učiněného jménem stavů českých
vévodovi Brunšvickému, ale u Zíbrta o tom všem není zmínky.
Po všem, co jsem uvedl, mohu zajisté plným právem prohlásiti,
že takové uvádění listin, jaké nalézáme u Zíbrta, je naprosto bez ceny,
že to je zcela zbytečně potištěný papír, který neobyčejně ztěžuje užívání
této části Bibliografie. Touto nešťastnou novotou vysvětlují se z nej
větší části veliké rozměry posledního svazku Bibliografie, obsahujícího
toliko chronologický přehled pouhých 18 let. Rozměry ty vzrostly však
i tím, že tento svazek uváděním věcí, jež nikterak nepatří do historie
politické, překonává všechny svazky předešlé. Najdeme tu svědomitě
registrovány i různé pHležitostné skladby, písně pohřební, svatební a j.,
najdeme při r. 1602 (č. 364) zaznamenáno pojednání „Obrovský hrozen
vína v Cechách“ s vysvětlením, že „r. 1602 v Novém městě narostl
loket dlouhý hrozen“, nebo pH témž roce (č. 365) literaturu o polykání
nožů od kejklíře v Praze s mnohoslibnou pnpovědí, že „podrobnosti
odloženy jsou do Dějin university Pražské v díle VIII.“. atd. O tom
všem bylo by již zbytečno se šířiti.
Doba Matyášova, jak také z některých příkladů svrchu uvedených
je patrno, zpracována je stejným způsobem jako poslední leta Rudolfova.
Pohřešujeme tu však docela všeobecné kapitoly o době Matyášově,
jaké byly pHpojeny к bibliografii doby Rudolfovy, a ovšem i jiné, jaké
sice nenašli jsme u Rudolfa II., za to však u Ferdinanda L Zásada
čistě chronologické disposice je tu provedena ještě rozhodněji. Že v tom
nelze spatřovati zdokonalení Bibliografie, netřeba poznamenávat.
Tím mohu skončiti svůj referát. Protože je v něm sneseno tolik
výtek, měl bych snad promluviti ještě také o záslužných stránkách
Zíbrtovy Bibliografie. O těch bylo však již tolik psáno jinde v referátech
odborných, jež Zíbrt neopomíjí svědomitě registrovati v Českém lidu,
i v novinářských zprávách a feuilletonech anonymních i podepsaných,
že by bylo zajisté zbytečné to opakovati. Rád uznávám, že v Zíbrtově
Bibliografii přes všechny veliké její vady a nedostatky najde mnoho
dobrého a potřebného každý, kdo zabývá se českými dějinami, že
zejména také v posledním svazku uloženy jsou mnohé namnoze velmi
cenné výsledky samostatného studia, o němž svědčí také různá drobná
pojednání, uveřejňovaná poslední dobou Zíbrtem i hlavním jeho spolu
pracovníkem J. Volfem hlavně v Časopise musejním a souvisící s prací
o Bibliografii, ale přes to — a vlastně také právě proto — nelze
zamlčovati, že to, co je v Bibliografii dobrého a správného, tone ve
spoustě věcí zcela nepotřebných a nesprávných, a že toto svými rozměry
skutečně monumentální dílo je v mnohých důležitých, ano základních
věcech pochybeno. Autoru Bibliografie opakuji na konec výrok Ciceronův, pHpomeriutý nedávno Volfem ve feuilletonu Národních Listů:
,,Qui quae vult dicit, audiat quae non vult. . .“
Kamil Krofta.
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Adolf Schaube, Handelsgeschichte der Romanischen Völker des
Mittelmeergebietes bis zum Ende der Kreuzzüge. München und Berlin,
Oldenbourg 1906, XIX. 816.
Kniha velmi rozsáhlá a na určité území i období obchodních dějin
se obmezující vyšla jako část sbírky „Handbuch der mittelalterlichen
und neueren Geschichte", vydávané Belowem a Meineckem. Sbírka
liší se od předchozích podobných podniků především tím, že vedle
politických dějin, kterým věnuje pouze osm svazků,1) obsáhne rozličná
odvětví dějin právních, hospodářských, kulturních, jakož i věd po
mocných. Podle prospektu má těmto odborům připadnouti přes třicet
svazků, z nichž některé již vyšly; zdá se však, že při výběru bylo
hleděno spíše к určitému kruhu spolupracovníků nežli к úplnému
vyčerpání historické látky. Nejde o to pouze, že vedle krásných a pře
hledných knih, jako jest Luschina z Ebengreuthu „Allgemeine Münz
kunde" nebo Erben-Redlichova „Diplomatik", stojí bezcenné kompi
láty, jako senilní práce Alwina Schulze o domácím životě evropských
národů ve středověku a novověku;2) osudnější jest macešské vyměření
místa některým odborům, zvláště poměrům hospodářským. Celých
deset svazků redakce přidělila dějinám ústavním a právním, majíc
při tom zřetel hlavně к Německu a opomíjejíc zcela východní Evropu;
naproti tomu pouze tři svazky věnovala dějinám hospodářským. Z těch
známý badatel marburský, Below, napíše „Deutsche Wirtschafts
geschichte bis zum 17. Jahrhundert", svazek druhý, jednající o „All
gemeine Wirtschaftsgeschichte vom 17. Jahrhundert bis zur Gegen
wart", není ještě zadán, a kniha Schaubova, nahoře uvedená, zakon
čuje trojici.
Veliká část středověkých hospodářských dějin západní i vý
chodní Evropy, pokud se neskryje pod zástřeším dějin ústavních
a právních, zůstane tedy mimo program, a to jest tím nápadnější,
že právě v posledních letech odvětví to učinilo neočekávané pokroky.
Vzpomeneme-li si na úspěch, který mělo veliké dílo Aloise Schulte
o dějinách obchodního styku mezi středověkou Itálií a Německem,
nebo na zájem vzbuzený Sombartovými dohady o vzniku středověkého
kapitalismu, přehlédneme-li rychle rostoucí řadu monografií o jednot
livých zjevech středověkého průmyslu a obchodu, provázenou pu
blikací nově oceněných pramenů odborných, jako jsou kupecké knihy
obchodní:3) nemůžeme popříti, že shrnutí tohoto nového bohatství,
třebas že jen prozatímně, v přehlednou knihu bude záslužným činem.
Redakce „Handbuchu" jest jiného mínění, spokojujíc se s monografií,
která podává výstřižek, ovšem velmi důležitý, této zajímavé látky,
x) Z nich vyšla práce Loserihova o pozdním středověku a Immichova
o státních dějinách doby 1660—1789; viz С. С. H. X., 242,. XI., 368.
J) Viz C. Č. H. IX., 367.
3) Mnoho z této literatury registroval u nás K. P. Kheil ve své mono
grafii o Dubrovčanu Cotruglim; viz Č. č. H. XII., 129.
Č. Č. H. XIV.
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a neslibujíc ničeho pro části ostatní. Nesmíme tedy na práci Schaubovu hleděti jako na kapitolu z většího celku, nýbrž posuzovati ji
jako samostatné, uzavřené dílo, které náhodou zabloudilo do cizího
prostředí. A s toho hlediska lze knihu uznati za vynikající příspěvek
к dějinám středověké kultury.
Není ovšem naprosto četbou zábavnou a lehkou. Spisovatel,
známý průkopnickými monografiemi o směnkách a trzích 13. věku,
jest velmi suchý patron. Klidně a nemilosrdně jako obchodní život
sám klade podrobnost к podrobnosti, dokládaje každou citátem nebo
odkazem na pramen. Žádná všeobecná tvrzení bez určitých dat;
vždy jen stručné vyslovení vedoucí myšlenky a po něm drobnějším
tiskem, který unavuje oči a činí četbu útrapnou, zase nové a
nové konkrétní případy. Není to však pouze libovolně a mechanicky
nahromaděná záplava výpisků, otištěný ,,Zettelkasten“, nýbrž velmi
účelný výběr typických podrobností, osvětlených často s obdivu
hodnou dovedností analytickou. Způsob, jakým autor dovede vyssáti
z noticky o nákladu lodním důležité domněnky pro celý hospodářský
styk dvou oblastí, j ak dovede užiti statistiky obchodních smluv a j iné po
dobné případy ukazují, že nenáleží к oněm kompilátorům, jimž archivní
výpisek jest hotovou již cihlou к stavbě vědeckého díla.
Proti starším a také mnohým současným historikům obchodu Schaube
vyznačuje se ovšem nesmírnou střízlivostí; slyšíme u něho tolik o kří
žových válkách, ale nebezpečný pojem ten v jeho líčení nemá již
ani přídechu romantiky, který vanul ještě ze slavného díla Hujdova
o levantském obchodu ve středověku. Skutečná existence obchodní
cesty mezi dvojí oblastí nesvádí ho nikdy к onomu přeceňování hospo
dářského styku, k anachronistickému přenášení novodobých před
pokladů a názorů na velkoobchod a jeho kvantity do doby starší.
Bezpečné zjištění toho, co v pramenech nám se zachovalo, jest mu
především cílem, a daleko méně platí mu snaha, pomocí domněnky
obraz do okrouhlá zaplniti anebo některé všeobecné, od theoretiků
vzbuzené otázky rozřešit.
Než právě tato zdrželivost zajišťuje knize nejen cenu, ale
i půvab jakýsi. Probíráme se jí s námahou a bez vzrušení, ale s po
citem chůze po pevné stezce vedoucí šerem doby, která platí jinak
za rejdiště domněnek. Z tisícerých jednotlivostí tvoří se nám mezerovitý sice, ale původní kolorit, zachovávající obraz obchodního
života v oblasti středomořské a v zemích s ní sousedících. Kniha opouští
nás bohužel ve chvíli, kdy právě obraz se stává zřetelnějším a živějším,
neboť jest to doba sotva čtyř set let, která tvoří její thema. Schaube
vychází ze správné představy, že středomořský obchod prvních osmi
set let po Kristu souvisel organicky s obchodním životem antického
světa, který smrtelnou ránu utrpěl vlastně teprve v g—10. století,
kdy Středomoří se stává kořistí piraterie románsko-saracénské. V boji
s tímto destruktivním živlem vzniká samostatný a převaze řecké již
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nepodléhající obchod románských měst, jehož úspěchy arozvoj v jednottlivých oblastech kniha sleduje postupně až do polovice 13. století,
hledíc stejně к obchodním stykům Vlachů, Provencalů a Katalonců
s východem, se severem a západem, jako к jejich stykům vzájemným
а к institucím právním, které styk ten utvořil. Bylo by zbytečné
bohatý obsah knihy dále vypočítávat!; stačí, že látka jest probrána
s naprostou všestranností a že připojený rejstřík věcný nahradí v mno
hém ohledu odborný glossář.
Josef Šusia.

Paul Müller, Der Boehmer wald und seine Stellung in der GeschichteInaugural-Dissertation. Strassburg 1904 (no str. in 8°). Srv. CČH.
XII., 493.
Thema této dissertace není nové; psali o něm již zvláště Kutzen
(Der Boehmerwald in seiner geogr. Eigentümlichkeit und historischen
Bedeutung, Abh. d. schles. Ges. f. vaterl. Kultur 1866), Helfert, Loserth;
také Lippert ve své Socialgeschichte Boehmens o historické důleži
tosti Šumavy v ohledu vojenském, hospodářském a národnostním ob
šírněji se zmiňuje. Práce Müllerova však nejen shrnuje výsledky
starších badatelů, nýbrž je i doplňuje a korriguje na základě velmi
podrobného studia materiálu archaeologického, topografického a histo
rických zpráv. Jakýmsi úvodem jest přírodní popis Šumavy
(str. i—36), za nímž teprve následuje vlastní práce historická. Spisovatel
rozumí Šumavou celé pohraniční horstvo českobavorské, tedy vedle
vlastní Šumavy i Český Les (Oberpfälzer Wald) a Bavorský Les.
Pojednávaje nejprve o osídlení hornatiny té konstatuje, že palaeolithických a neolithických památek v oblasti její vůbec není; .ná
lezy z doby bronzové a starší železné vyskytují se četněji toliko ve
ve vkleslině Bodenwöhrske, údolí Koubském a okolí Domažlickém.
Z toho soudí, že tudy vedla již v době praehistorické důležitá cesta
z Podunají do nitra Cech, při níž byla bezpochyby lidská sídla, kdežto
ostatní Šumava zůstávala až asi do 10. stol, neobydlena. Okolí její
ovšem osídleno bylo, jak archaeologie i historie dokazují; otázka, kteří
národové tu byli, souvisí ovšem se známými kontroversami o Keltech,
Bojích a Markomanech. Nejstarší název Šumavy — Gabreta — jest
původu keltského.
V historické době obydleny byly kraje v sousedství Šumavy pů
vodně lidem slovanským. Ze Slované sídleli i na bavorské straně
horstva, vyplývá jednak ze zpráv historických, jednak ze slovanského
původu velmi četných místních názvů v poříčí Náby a Horního Mohanu.
Z okolnosti, že názvy ty čím dále na jih tím jsou řidší, soudí autor, že
Slované přistěhovali se do těchto krajin hlavně údolnou vkleslinou
Waldsassenskou, oddělující Český Les od Smrčin; jen menší část přišla
prohbím Všerubským a údolím Kouby, kdež také slovanské názvy se
vyskytují.
6*
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Kolonisace Šumavy počala, nehledíc к ojedinělým starším pokusům,
v іо. stol, a postupovala rychleji se strany bavorské než s české. Touto
se spisovatel nezabývá a odkazuje čtenáře na Lippertovu práci. Kolo
nisace bavorská zahájena byla germanisací Slovanů usedlých ve vkleslině
Bodenwohrské a údolí Kouby. O tom zachovala se nám určitá data
listinná; tak na př. udělil r. 905 markrabě nordgavský Luitpold jednomu
svému manu „prope aquam Lona hobam unam, quam Sclavus ....
quondam possederat.“ Ve vlastní hornatine byli však u strany bavorské
Němci prvými kolonisty; četná jména místní na —reud a —ried (od
,,roden“, na př. Brannsried, Hilpersried, Ponried, Tirschenreuth) na
svědčují tomu, že nalezli zde nezdařený les, kdežto v údolí Koubském
(kde Slované již prales vymýtili) názvů takových není. Kolonisační
činnost byla řízena a podporována hlavně od klášterů. V Českém Lese
postupovala kolonisace velmi rychle, takže ve 12. stol, dosáhla již až.
к nynější zemské hranici. Za to ve vyšším a neschůdnějším Bavorském
I^se postupovala mnohem pomaleji; na počátku 11. století sáhal prales
ježtě až k samému klášteru Niederaltašskému. Základnou kolonisační
byla údolí Dunaje, Rezné a Mhly. Nejpozději osídleny byly hvozdy
vlastní Šumavy, jsouce nej vzdálenější a nejneschůdnější z celé horna
tiny. Horní údolí Bílé Rezné bylo osídleno teprve r. 1279; na západním
svahu hřbetu Javorského počalo se dokonce teprve r. 1341 mýtiti.
Kapitoly 5. a 6. pojednávají o významu Šumavy v ohledu obchod
ním a vojenském. Nejdůležitější cestou přes Šumavu byla od pradávna
ona shora zmíněná jdoucí údolím Rezné, Kouby aprohbím Všerubským;
této bylo od pradávna a trvale užíváno, ježto má nejméně stoupání
a největší šířku. Od té doby co stala se Praha střediskem celé země,,
oddělila se od cesty té u Brcdu odnož průsmykem Domažlickým vedoucí,
jež směřujíc příměji ku Plzni a Praze, vyvinula se v cestu hlavní 0í
vede nyní železnice), kdežto cesta Všerubská v důležitosti své poklesla.
— Co se týče ostatních cest, tu jest zajímavo, že přechody přes Český
Les, ač četnější a snažší, přece mnohem později nabyly významu, než.
obtížné přechody přes Šumavu vlastní, zejména než t. zv.,,Zlatá stezka“.
To má své historické důvody. Na západ od Českého Lesa nebylo před
vznikem Norimberka žádného důležitějšího střediska (z Bamberka
vedla cesta vkleslinou Waldsassenskou — via de Egire), kdežto za
Šumavou byl Pasov, hlavní středisko solného obchodu do Čech. Ježto
sůl se dopravovala na soumarech, pro něž výhodnější byla cesta kratší,
byť i obtížnější, nabyla důležitosti ona stezka, jež vedla přímo údolím
lizu přes hřbety Šumavské do Prachatic. Jakmile však Pasov svéhovýznamu v solném obchodu pozbyl, stezka zanikla. Z přechodů přes
Český Les nejdříve vynikla cesta z Vohenstrassu na Přimdu a Kladruby,
ježto jest nejkratším spojením mezi Norimberkem a Plzní. Tou ubíral se
také Ota Bamberskýr. 1124 na své výpravě missionářské. Pro dopravu
zboží nabyla však většího významu teprve v 13. stol.; tehdy také
vznikla při ní města, většinou pod starými hrady. Druhá důležitá cesta
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vedoucí z Bärnavy na Tachov, prospívala nejvíce za Karla IV. a Vá
clava IV., tvoříc spojení mezi Cechami a državami v Horní Falci na
bytými. Ztrátou jejich v XV. stol, poklesl i její význam.
V ohledu strategickém mela Šumava s Českým Lesem vždy emi
nentní důležitost, tvoříc nejmocnější překážku ve střední Evropě na
severu Alp. Ve starověku a ranním středověku vojska vždy, pokud
naše zprávy sáhají, pohoří obcházela, buď vkleslinou Waldsassenskou
nebo až na jihovýchodní straně celého českého massivu úvalem Dolnomoravským. Teprve od doby Franské říše nabývá pro válečné výpravy
důležitosti také přechod Koubský; tudy pravděpodobně pokusilo se
vniknouti do Cech vojsko vyslané Dagobertem, a tudy také táhlo ba
vorské vojsko za Karla Vel. r. 805 proti Cechům. Při výpravách Oty II.
do Cech místo Kouba (Camma) poprvé výslovně se jmenuje (k r. 976).
Přechody přes Český Les nabyly významu teprve ve válkách pozdního
středověku, zejména ve válkách husitských. Naproti tomu vlastní
Šumava ani tehdy, ani později nepřestala tvořiti překážku téměř ne
překonatelnou. Proto také nebylo v Pošumaví nikdy tolik pevných
hradů, jako na pokraji Českého Lesa, jenž umělé ochrany postrádati
remohl (Tuhošf, Stráž, Přimda, Tachov). Za jak bezpečnou ochranu
Šumava byla považována, patrno jest i z toho, že na Zlaté stezce ani
v čas války nebyly zřizovány záseky, a obchod bez přerušení se pro
vozoval. Pokud známo, táhlo jen jedenkráte větší vojsko přes vlastní
Šumavu' Bouquoi v zimě r. 1618/19.
Autor dotýká se také otázky, pokud přispěla Šumava к zadržení
postupu německé národnosti na východ. Odpověd jeho jest podivně
kusá: Šumava zdržela prý postup německé kolonisace jen tím, že zůstá
vala na české straně dlouho řídce osídlena, pročež čeští panovníci a vel
možové dirigovali proud přistěhovalců německých hlavně do jejích
hvozdů, kdežto do vnitřku země málo jich přicházelo. Tím vysvětluje
autor toliko vliv Šumavy na pokojnou vnitřní kolonisaci; ona však
hlavně zadržela násilný, výbojný postup Německa, jaký se udál v Podunají na jihu a v Polabí na severu od Cech, kde německou kolonisaci
předcházela nebo aspoň doprovázela ztráta politické individuality —
tamních Slovanů.
Josef Růžička.
Prof. T. D. Florinskij, Slavjanskoje plemja. Statistiko-etnografiěeskij obzor sovremennago slavjanstva. (S priloženijemdvuchetnografičeskich kart.) Kijev. Tipografija Imp. Universiteta. 1907. Str. X4-193.
Tento spis byl prvotně určen pro „Encyklopedii slovanské filo
logie“, kterou chystá cis. akademie věd v Petrohradě pod vedením
V. Jagiče. Redakce se s prof. Florinským nedohodla, a tak vyšla kniha
zvlášť a samostatně péčí a nákladem university Kyjevské, v tom znění,
nezměněna, j ak byla vypracována pro ,,Encyklopedii* *. Otištěna
také předmluva napsaná pro akademické vydání.
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Spis podáva stručný náčrtek rozlohy Slovanstva v dobách dávných
i v dobách nynějších, podle možnosti přesná statistická data
o počtu jednotlivých národů slovanských, všeobecnější poznámky
mimo jiné zvláště o soudobých politických poměrech, ve kterých
žijí různí národové slovanští, a konečně velmi obšírnou, téměř
úplnou bibliografii starších a novějších prací samostatných i po časo
pisech roztroušených o Slovanstvě v celku a o jednotlivých národech
a kmenech.
Slovanské národy dělí spis, tak, jak to již víme z jeho knihy „Lekcii
po slavjanskomu jazykoznaniju“ i z jiných jeho prací vědeckých a pu
blicistických. Shrnuje na jedné straně všecky ruské kmeny, národy,
čili jak on říká: „národnosti“, tedy nejen Bělorusy s Velkorusy, nýbrž
i Malorusy v jeden národní celek, v jeden jednotný národ, na druhé
straně uděluje Slovákům zvláštní samostatné místo vedle Cechů, taktéž
Kašubům vedle Poláků, a opět Horní Lužičany a Dolní Lužičany shrnuje
v jeden celek, v jeden národ srbsko-lužický, ačkoliv mezi těmito dvěma
dialekty jest tuším větší rozdíl, jistě ne menší než mezi kašubštinou
a polštinou, slovenštinou a češtinou. Že není toto stanovisko Florinského
správné, bylo již ukázáno, když vyšly jmenované jeho „Lekcii“ (srv.
Listy filolog. 1898 str. 208—238), a není zde ani třeba znovu to opakovati. O ohraničování jednotlivých slovanských národů, po případě
jazyků — „jazyk“ a „národ“ se zpravidla ztotožňují, ačkoliv se pojmy
tyto namnoze nekryjí — jest mezi slovanskými filology a ethnografy,
zvláště j sou-li příslušníky pomezných národně-politických organisovaných celků, dosud mnoho neshod, nesouhlasu a sporů. A tu by
zajisté filolog a ethnograf stojící na výši vědy, jakožto příslušník národa
v těchto sporných otázkách přímo nezúčastněného, mohl a mel objek
tivně rozhodnouti leckterou tuto otázku spornou, namnoze spornou
pouze s úzce strannického, politického stanoviska příslušníků dvou
sousedních a rivalisujících národů. Srv. spory o dialekty na východě
a jihovýchodě Srbska, v západním Bulharsku, v Makedonii. Cistě
jazykovědné spory o poměru různých slovanských „nářečí“, „jazyků“,
bohužel se v slovanském světě vždycky nesmírně přiostřují, dostávajíce
hned zabarvení národně politické, jako by souhrn několika hlásko
slovných a j. zvláštností, charakteristických pro jistou skupinu dia
lektickou, mohl této skupině propůjčovali právo na vytváření zvláštní
kultumě-politické jednotky, jakoby „jazyk“ znamenalo totéž co „národ“.
Hláskoslovným a j. jazykovým odchylkám připisovati nadprílišný
význam jest jedna z příznačných chyb Slovanstva.
Prof. Florinskij proniknut jest při svém studiu slovanského světa
jistými zvláštními základními zásadami a názory a jako určitě vy
hraněná osobnost, držící se pevně jistých národně-politických názorů,
vnáší je do svého díla, dává se jimi při svém díle vésti. Veden horoucím
citem slavofilským pro zdar každého jednotlivého národa, veden hlu
bokým přesvědčením panslávským, píše zvláště dosti silně politicky
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zabarvené odstavce v přehledech nynějších poměrů každého jednotlivého
národa; mimo jiné vyzirá to zvláště z jeho poznámek o nynějším
hnutí maloruském čili ukrajinsko-ruském. Možno živě litovati, že Slo
vanstvo se ztroskotalo v řadu větších, menších, ba drobných národních
celků, ale věda by měla hleděti, aby přílišným vynášením drobných
hláskoslovných, tvaroslovných a j. odchylek nesanktiíikovala ještě větší
drobení, kde o nějakém zvláštním kulturním životě sotva může býti
řeči — prostě pro nedostatek prostředků. Viz Slováci. Příčiny, proč se
neutvořila taková jednota jazyková, jako u Italů, Němců, nebyly v po
vaze slovanských jazyků, vždyť jsou namnoze doposud, přese svůj tisíceletý vývoj zvláštní, slovanské jazyky namnoze bližší, aneb aspoň tak
blízké jako dialekty italské, německé, stejně srozumitelné, po případě
nesrozumitelné jako tyto. Vytvářely se jazyky slovanské zvláště hlavně
za různých poměrů, v různých prostředích zeměpisných a ethnických.
Proto nelze říci, že by Slovanstvo představovalo jakýsi ethnografický
celek. Není správné, co praví prof. Florinskij, že „slovanská ethnograíie
konstatuje blízkou shodu v životě, národních obyčejích, pověrách,
právních názorech, pohádkách, písních, příslovích, tancích a jiných
plemenných zvláštnostech různých slovanských národů" (str. 15). Tu
všude jsou naopak rozdíly, neshody velmi značné a při dosavade velké
shodnosti a příbuznosti jazyků slovanských tím nápadnější. Možno
snad do jisté míry litovati, že společný církevně slovanský jazyk se
aspoň u pravoslavných Slovanů neudržel jako orgán všeho života
kulturního a veřejného, ale on musel ustoupí ti před živými jazyky
stejně jako u jihoslovanských národů, taktéž u Rusů. Přičítajíce za
zásluhu novým ruským básníkům s Puškinem v čele, že živý jazyk
ruský, očištěný od církevní slovanštiny, učinili orgánem literatury ruské,
musíme stejnou měrou uznávati zásluhy Vuka St. Karadžiče a j.
Svůj přehled slovanských národii počíná Florinskij od Rusů, od
nich postupuje na jih slovanský, probírá 2. Bulhary, 3. Srbochorvaty,
4. Slovince, pak postupuje na severozápad 5. к Cechům, 6. а к Slovákům,
obrací se ještě severněji 8. к Srbům lužickým, od nich 9. к Polákům
a naposled zastavil se 10. u Kašubů. Zachovává se tu vedle postupu
zeměpisného zvláště ohled na příbuznost jazykovou. U každého národa
popisuje se jeho oblast, uvádějí se více méně podrobně hranice jazyka
a též jeho dialektů; potom promluveno o sousedech a též o cizonárodních
živlech v oblasti národa; následuje odstavec o různých kmenech a dia
lektech,^ jménech kmenových v starší době i pokud se podnes udržela;
podrobný statistický přehled, kde vypočten na základě určitého klíče
počet národa až do konce r. 1906; uzavírá se pak odstavec o každém
národě všeobecnými poznámkami o politických poměrech jeho.
Kniha zavdá zajisté hojně podnětů к polemice a místy vyvolá ne
pochybně polemiku velmi ostrou. Tak především známé stanovisko
autorovo maloruským snahám po vlastní literatuře a osvětě.
Možno snad míti různé mínění o prospěšnosti nové zvláštní literární
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a vědecké práce maloruské, t. j. pokud se vůbec doporučuje zakládati
zvláštní vědu maloruskou čili „ukrajinsko-ruskou“ pro daleko pře
vážnou část národa, která dosud čerpá z velkoruského čili obecněruského bohatství vědeckého a jest ve značném počtu také účastna
literární a vědecké práce ruské od Gogola, ba již za starší doby. Ale
jazykových důvodů na odloučení inaloruštiny od velkoruštiny jest
daleko více, a to závažnějších, než na odloučení slovenštiny od češtiny.
Také ethnograficky se obě větve ruského národa silně odlišují. Správné
jest, co se praví o názvu Rusin, a měli to uvážiti zvláště ti, kdo také
u nás začínají to slovo uváděti též v mn. č. a tvořiti příd. jméno ru
sínsky, zapomínajíce na původ slova; říkají zajisté také TurČín, ale
nikdy turčinský, nýbrž turecký. Ostatně jazykový cit český tu silně již
otupěl, ovládlo ku př. jičínský, ale zachovalo se starojický, kokořínský
m. kokotský podle Kokořín. Až nenávistně mluví Florinskij proti „lite
rárnímu a politickému ukrajinofilstvu “, které „jestli nevzniklo ve
Lvově, tož sesílilo a potom bylo přeneseno do Ruska/* proti tomu se
paratistickému hnutí, které chce do života uvésti myšlenku zjevně
nesprávnou a nemající půdy, o úplné plemenné a kulturní samostat
nosti a odlišnosti Malorusů čili podle nově utvořené termino
logie „Ukrajiny-Rusi**. Potěšuje se jen tím, že s názory a činností této
strany nesouhlasí část „ruské intelligence a massa obecného lidu na
zahraniční Rusi**, a připomíná působení strany t. ř. staroruské čili „ruskonárodní“ (str. 48 sl.). Ovšem měl připomenouti, že literární a vědecká
činnost této strany se nedá ani srovnávati s činností a prací strany
ukrajinofilské. Mnoho zajisté možno učiniti tlakem i munificencí ve
řejných činitelů, státních orgánů, ale zdatnou činnost literární a vě
deckou přece jen nemožno vydupati. Také oddíl bulharský vzbudí ne
pochybně velmi ostré protesty se strany srbské. Pomezní dialekty na
východě a jihovýchodě král. Srbského souvisí zajisté více méně úzce
se západobulharskými dialekty, a tak jedni rozšiřují hranice bulharského
jazyka až málem po ř. Moravu, jedni naopak zabírali by do území
srbského celý západ bulharský až do Sofie po r. Isker. Prof. Florinskij
zajisté plným právem vystupuje proti posledním — nejnověji hájil
takový názor jeden z nej důvtipnějších filologů srbských, prof. Bělič —,
ale staví se rozhodně na stranu prvých a zabírá takto do území bulhar
ského značnou část východu král. Srbského. Florinskij zaměňuje mapu
dialektologickou s mapou ethnografickou, propůjčuje jistým jevům
hláskoslovným, tvaroslovným a j. právo rozhodovati o národnosti.
A přece, přísně vzato, odlišují se východosrbské a západobulharské
dialekty se stanoviska výlučně jazykového od východobulharské sku
piny dialektické málem ne méně než od srbské skupiny dialektické.
I fysický typ jest v záp. Bulharsku jiný než na východě (73). Nezabírá
ovšem Fl. všecek východo- a jihovýchodosrbský dialekt, vyznamená
vající se právě nejvíce úpadkem deklinace jako bulharština, nýbrž pře
nechává Srbům dialekt od Beliče zvaný „jihomoravský** a rovněž dále
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t. ř. severní Makedonii celou~až pod Skoplje a Tetovo, kdežto ostatní
Makedonii celou, až к hranicím albánským, až po Debru a Ochrid při
pisuje Bulharům. Činí tu tedy ruský slavista jakýsi kompromis mezi
výklady a zároveň i aspiracemi jednak bulharskými, jednak srbskými,
který, dáme-li mluviti pouze faktům dialektologickým, má největší zá
vady, které vůbec kompromis může míti. Srbochorvaty pokládá Fl.
za jeden národ, hlavně opět na základě jazykovém, na základě jednot
nosti všech dialektů, užší spřízněnosti štokavských dialektů s čakavskými a též kajkavskými, kterýchž (Kajkavských) tedy proti výkladu
některých slavistů nespojuje úže se slovinštinou. Ostatně Fl. nestanul tu
ještě na výsledku nejnovějších studií, že jsou ikavci též štokavci a že
čakavci nejsou vesměs a naskrze ikavci, že se tedy ikavština a takavitina nekryjí. Jinak se stanoviska vlastního kulturně-politického pojmu
„národ“ nemůže přece za dnešního stavu býti přesně řeči o jednotném
národě srbskochorvatském. Pokládaje Slováky za zvláštní národ slo
vanský vedle Cechů, odloučil Fl. také moravské Slováky od ostatního
národa českého. Fl. vyslovuje se mimochodem řečeno proti knižnímu
umělému terminu „českoslovanský“, který právě chce obejmouti všecky
větve národa, též slovenskou) a přičlenil je úže к uherským Slo
vákům, ale Valachy a Doláky ponechal i na dále kmeny národa
českého. Přidržel se tu opět starších svých výkladů „Lekcií“, kde si
j eště neosvoj il pozděj ších lepších výkladů Bartošových, že nářečí slovenské
zabírá vlastně celou jihovýchodní Moravu, pojímajíc v sebe též nářečí
valašské a dolské, což mu svého času už prof. Pastrnek důvodně vytknul
(Listy filolog. 1898, 237 sl.). Přidržuje se jen jevů jazykových, mohl
a také měl Fl. odloučiti západní Slováky od středních, a rovněž také
východní Slováky, neboť jsou jisté velmi důležité jevy fonetické, jimiž
se západoslovenské dialekty úže přimykají к jazyku českému, a jimiž
se pouze středoslovanské dialekty vyznačují, ukazujíce, že v pradávných
dobách šly tyto stredoslovenské dialekty a pouze tyto zvláštní svou
cestou. Srv. Ottův Slovník Naučný XXIII., 418. Hranice jazyková
uvádí se stejně jako v „Lekciích“, leda o něco málo důkladněji. Sta
tistická data podle nového sčítání upravena a změněna proti „Lekciím“.
Leč zůstaly leckteré chyby, tak převzat z „Lekcií“ (IL, 33) okres na
Moravě „novocěšinskij“ (77% prý českého obyvatelstva), pod. bylo
z „Lekcií“ (IL, 35) zachováno jméno staročeského kmene Lemuči.
Poměry národnostní v Slezsku nejsou správně vyloženy, též v nomenkla
tuře místní z pruského Slezska jsou chyby: Chrasteljov marně jsme
u Vyhlídala hledali, Sud/íce jest špatně m. Sudice a j. Zbytky české
v Dolních Rakousích bylo možno dokonaleji uvésti na základě stati
Urbanovy ve Sborníku Cechů dolnorakouských 1895, jehož spis, mezi
bohatou bibliografií svou neuvádí. Bohužel se do jmen místních i ná
rodních vloudily namnoze tiskové chyby, na konci knihy neopravené.
Místy Fl. poruštil místní jméno, tak k. př. obývají Hanáci v okrese „meždurěčském“ (Meziříčí), blonskago (ujezda) m. Blansko bude nejspíše
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tisková chyba; zvláštní adj. utvořeno od Brno: bernejskij (!) str. 122.
O Horácích, Valaších a Dolácích i jich dialektech nepřijal Fl. bohužel
vývodů Bartošových z 2. dílu „Dialektologie moravské“, a odtud odpory
na př. mezi výpisem sídel hanáckých a horáckých (str. 123). Nemůžeme
se pouštěti do dalšího vytýkání různých drobností, již nyní referát náš
přílišně vzrostl. Jen některé ještě všeobecnější poznámky budtež do
voleny. Velice podrobně vypsána rozloha Slováků, hranice jich vy
tčeny do podrobností, i ostrovy slovenské mimo vlastní jich oblast.
O těchto čteme zajímavou poznámku (str. 141), že vznikly částečně novější
kolonisací, částečně však představují zbytek starodávného slovanského
osídlení, které zaujímalo kdysi značnou část kraje, nyní osídleného
Madary. Territorium slovenského národa prostíralo se poč. X. stol,
na značnou část Tiso-Dunajské roviny (str. 141). Byłoby ovšem velmi
důležité znáti, ve kterých právě ostrovech možno shledávati takové
zbytky starého slovenského osídlení. Při vytýkání rozlohy jazyka polského
a jeho dialektů, a ohraničení jich neobracen ještě zřetel na hojné práce
Dr. Kaz. Nitsche, velmi zasloužilého zvláště o západní dialekty polské.
Ke svému dílu přiložil prof. Florinskij dvě mapy: 1. mapu rozsídlení Slovanů v 2. pol. IX. stol., „podle A. Kočubinského a jiných pra
menů sestavenou“, 2. národopisnou mapu slovanskou v přítomnosti.
Tato mapa velmi velkých rozměrů obsahuje rozsáhlé kraje zeměkoule,
ještě celý sever Asie až po břehy Tichého oceánu. Může býti spor o tom,
pokud bylo třeba zabírati tento daleký severovýchod. Vedle těchto
širých, pustých, nesmírně chudě obydlených krajů ustupují přespříliš
západní kraje slovanské, ne pouze západoslovanské nýbrž také západoruské kraje, kde pí i jich více méně husté obydlenosti a složitých poměrech
národopisných nutno hranice označovati mnohem podrobněji, než jest to
vůbec možno na mapě znázorňující takový ohromný kus světa, i kdyby
se byl zvolil ještě větší formát mapy, než jest mapa Fl-ého. Bylo by se
spíše asi doporučovalo, pro evropské Slovanstvo vykreslili zvláštní
mapu velkých rozměrů, tak asi, jako jest mapa tato, a slovanskou kolonisaci severní Asie označovati na mapce menší. Potřebu důkladnějšího
mapování národnostních poměrů na slovanském západě severním
i jižním pociťuje také prof. Florinskij a slibuje, že ji ukojí na zvláštních
mapách, které vydá za krátkou dobu doplňkem к této své knize. Na
nich bude podrobněji označeno ohraničení jihozápadních a severo
západních Slovanů. Než mimo to nutná ještě mapka znázorňující poměry
na polsko-ruských hranicích a mezi ruskými kmeny, zvláště Malorusy,
Bělorusy a Velkorusy. Byli bychom velice vděčni, kdyby ještě takovou
mapkou byla doplněna tato kniha podávající zajisté celkem správný
statisticko-ethnograíický přehled soudobého Slovanstva. J. Polívka.

Hermenegild Jireček, Příspěvky к rozpoznání Rukopisu Králo
dvorského. „Volných Rozprav“ číslo čtvrté. — Mýto Vysoké 1907.
Nákl. autorovým. 40 str. 8°.
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Co bylo řečeno v tomto časopise (XL, 73) o prvním čísle ,,Volných
Rozprav“, věnovaném básni „Jaroslavu“, platí také o čtvrtém. Pravost
RK. se tu nedokazuje, nýbrž předpokládá. Dobře se tedy na druhé
stránce titulního listu praví, že jsou to příspěvky к „věcnému“ roz
poznání RK. Na mnoze se tu ozývají otázky, které si musí položití
věřící i nevěřící. To platí hned o té, o které pojednává první článek
(str. i—6.). Dejme tomu, že básník „Záboje“ (skladateli dlužno přiznati básnický talent) děj své básně skutečně klade do některé určité
doby, neměl na mysli výpravu Karla, syna císaře Karla Velkého r. 805?
Autor snesl zprávy, které najdeme v pramenech o této výpravě, a lokalisuje podle toho obsah básně tak, že „modrý vrch“ na př. by mohl býti
Ríp, a že by Ohře byla ona divá řeka, ve které vlna za vlnou se valí;
jen že verše o ní „ve druhém opakování úplně musejí být vypuštěny“,
jak již před 50 lety H. Jireček navrhoval ve Světozoru Vídeňském
z r. 1858. I to lze opakovat, co bylo řečeno o prvním čísle „Volných
rozprav“: nenajdeme tu ani přímé obrany ani přímé polemiky. Podle
methody, jak se „druhdy“ pravost RK. dokazovala, shoda mezi obsahem
básně a obsahem pramenů o výpravě r. 805, by takovou obranou byla
sama sebou. Než tento závěrek zde není vysloven. A konečně
i to lze opakovali, že „věřící i nevěřící najde tu nejednu věc zajímavou
stejně pro obě strany“, třeba to jsou na mnoze věci již dříve, z velké
části od autora samého, pověděné; zde je to zvláště rovnice Karel =Král,
král (podle výkladu autorova by se v básni mělo všude psáti Král).
Úcta, kterou i my nevěřící chováme к velkým zásluhám H. Jirečka
o vědu českou, ukládá nám milou povinnost, abychom čtenáře sezná
mili také s ostatními příspěvky к „věcnému rozpoznání“ KR. V krátké
druhé stati (str. 7—9) vytýká se, co vypravuje o „Čestmírovi“ Kosmas
a co básník, v čem se shodují a v čem rozcházejí. Rozcházejí se v tom,
že u Kosmy „Čestmír“ padne uprostřed bitvy, kdežto v básni nic o tom
není. Autor operuje s obojím vypravováním, jako s prameny hodno
věrnými skutečných událostí a vyrovnává rozpor tak, že „Čestmír“
těžce byv raněn v bitvě, brzo po ní zemřel.. — Třetí článek (str. 10—15)
obírá se „Oldřichem“ či, jak se báseň nazývá již v „Echtheit“ „Jaro
mírem“. I zde najdeme návrh učiněný již před 50 lety ve Světozoru
a opakovaný v „Echtheit“, aby totiž známý rozpor mezi Kosmou i Dali
milem na jedné a básní na druhé straně byl odstraněn „emendací“
verše: „otvoři mu bránu prés Vltavu“. Rozdíl je v tom, že ve Světo
zoru se navrhuje čtení „prěs přiekopy“, kdežto nyní se nám nepraví,
co má býti položeno na místo slov, jež třeba „nevyhnutelně a bezesporně“
z básně vymýtiti. Ostatek (připouští autor) Soběbor padl snad přece
dole na mostě Vltavském, o kterém máme zprávu hned v legendě Kristiá
nově a který podle Kosmy byl ze dřeva srubený. Že Jaromír po vypu
zení Polanů počal vládnouti opét, se ovšem srovnává se skutečným,
historickým průběhem dějin. — Článeček o Benešovi (str. 16—18)
z velké části doslovně najdeme již v „Echtheit“; poslouží nám nyní
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к tomu, což platí více méně i o ostatních, abychom poznali, co je ma
jetkem mladšího z bratří v této kdysi u nás tak slavené apologii KR.
— Co se týče ,,Jaroslava", na str. 18 se poukazuje к prvnímu číslu
„Volných rozprav". Co čteme dále na str. 19—21 o Ludiši, najdeme
všecko mnohem obšírněji v „Echtheit" až na to, že by knězem Zálabským mohl býti míněn některý kníže slezský. — Po básních epických
následují na str. 22—25 básně lyrické, písně; navrhují se tu některé
emendace, při nichž někdy rozhoduje libozvuk. — Na str. 26—32 čteme
„několik poznámek" rozličného obsahu na př. že Trosky je původně
název dvou vrchů a že Hrubá Skála prvotně je hrubá skála. — Čtvrté
číslo „Volných rozprav“ ukončeno na str. 33—40 „obecnou úvahou".
Zde se rozeznávají sběratel básní a písní od písaře či krasopisce. Pro
koho byl kodex Králodvorský psán a ustanoven? Byla to vdova
Karla IV., Alžběta, královna Hradecká, jejíž stolní náčiní mělo nápisy
české a kterái na pase, jejž nosila, měla vyšitu průpověď českou?1) Anebo
to byl Jošt Moravský, jenž slynul jako muž učený? Anebo Anna,
choť Petra ze Šternberka, rozená kněžna Opavsko-Ratiborská? A kdo
byl „sběratel"? Nejspíše básník „Jaroslava", t. j. onen muž, jenž ke
Zpěvu Hostýnskému přidal Üvod a Závěrek a tím utvoril krásnou
epickou báseň „Jaroslava". Byl-li RK. psán pro Annu ze Šternberka,
tedy bychom mohli hádati na Jana, faráře Sudoměřického, písaře páně
Petrova. Touto domněnkou se doplňuje, co jsme čtli již v prvním čísle
„Volných rozprav".
Nejeden čtenář nového čísla „Volných rozprav" dočte je s tklivě
elegickým pocitem, jaký vzbuzují upomínky z mládí. R 1862 vyšla
proslulá bratří Jirečků „Echtheit". V úvodě této knihy vypočteno
20 spisů a rozprav, které složeny od r. 1857—1860 pro a contra. K nim
se přidružila kniha sama jako 21. Boj byl ukončen, KR. zachráněn,
odpůrci, Fejfalík a Büdinger, poraženi úplně a navždy! Dále již nebude
třeba vyvraceti a brániti, bude třeba jen vykládati „věcně". H. Jireček
se nyní vrátil téměř půlstoletí nazpět. Vybral z „Echtheit", co náleží
jemu, a přidal některé doplňky. Jeho „Příspěvky к věcnému rozpo
znání" RK. vyšly v roce, kdy zemřel ten, jenž opravdu rozhodl spor na
vždy — Jan Gebauer.
/. G.

Jednání a dopisy konsistoře pod obojí způsobou přijímajících a jiné
listiny téže strany se týkající z let 1562—1570. Nákladem historického
spolku v Praze к vydání upravil Julius Pažout. V Praze 1906. VI., 470.
Briefe des Prager Erzbischofs Anton Brus von Müglitz 1562—1563*
Herausgegeben von S. Steinherz. Prag 1907. 153 S.

Berichte von Bischöfen über den Stand ihrer Diözesen. Als Beitrag
zur Kirchengeschichte Österreichs im 16. und 17. Jahrhundert aus dem

l) Srv. výše v článku Mádlově, str. 36 sq., kde se ukazuje, že pas
je dílem teprv 2. pal. 15. stol.
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Archive des Konzils in Rom mitgetheilt von J. Ph. Dengel (Forschungen
und Mitteilungen zur Geschichte Tirols und Vorarlbergs. IV. Jahrgang 1907, 95—160).
Je pravé čtyřicet let tomu, со к podnětu А. Gindelyho zasloužilý
pracovník o církevních dějinách českých, Klement Borový, vydal
první svazek „Akt konsistoře utrakvistické“, obsahující zprávy o čin
nosti „dolejší“ konsistoře z let 1525—1562. Sbírka J. Pažoutem upra
vená připojuje se ke svazku tomu jako pokračování, vedoucí nás do
doby, kdy se konečný rozklad českého kališnictví se všech stran stává
zjevným. Látka zde sebraná neodpovídá však rovnoměrně devíti letům
ve svazku zahrnutým. Přes tři sta stránek přísluší necelým třem letům
1564—66 a pochází skoro vesměs ze současného „liber actionum consistorii“, chovaného v arcibiskupském archivu, o němž se již Borový
v přehledu svých hlavních pramenů krátce byl zmínil. Škoda, že ani on
ani jeho pokračovatel nepodali podrobnějších zpráv o této knize pro
tokolů, v níž především ústní jednání před konsistoří vedená byla
zapisována. Nedovídáme se ničeho o rázu rukopisu ani o tom, zda
zápisy se dály hned při jednání do knihy, či zda jsou to pouze zkrá
cené výtahy protokolů prvotních. Několik slov o celém způsobu konsistorního úřadování bylo by v předmluvě zajisté bývalo na místě,
zvláště proto, že se informativní článek Borového, roku 1866 v Archivu
für österreichische Geschichte XXXVI. uveřejněný, otázek těch dotýká
jen zběžně.
Ovšem četba akt samých dosti jasně ukazuje nám celou agendu
a onen neutěšený obraz sešlého utrakvismu: jednání s opatrnými
nebo zištnými kollátory a nestálým kněžstvem o výpovědi a obsazení
far, karcerování pokleslých duchovních, mezi nimiž nechybějí zjevy,
jako farář, který z ornátů loupe a pannám prsténky dělá, palčivá otázka
kněžského manželství, sváry a rozvášněnost neklidného pražského kleru
farního; vesvárech těch vystupují stále tytéž osobnosti, jako Jan Turek,
farář u Sv. Mikuláše na Starém městě, s nímž v aktech často se potká
váme a který také poznal vězení konsistorní, ale znova zase na obtočí
byl uváděn. Turek patřil к četným utrakvistům zřejmě к luterství se
klonícím, kterých obojętna konsistoř nepřestává napomínati, ač jádro
dogmatických otázek zřídka a jen málo odborným způsobem při tom
bývá dotčeno. Zajímavé jsou také kusy jednající o přích manželských,
při nichž se již roku 1565 potkáváme s odkazem na dekrety Tridentské,
kterých konsistoř jinak znáti nechtěla. Také pro dějiny literární Akta
přinášejí některé drobty, jako к životopisům Pavla Kristiána z Koldína nebo Jakuba Kodicilla z Tulechova.
Většina zápisů jest otištěna v celém znění a zdá se, že vydavatel
úpravě textu věnoval svědomitou péči; jen velmi zřídka lze brati správ
nost jeho v pochybnost, jako na str. 113, kde zajisté nutno čisti „Jo
hannes Groff de Voytlandia“. V připojených regestech obsah kusů
bývá podrobně vystižen; jen někde, jako u č. 55, zdá se, že regest mluví
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poněkud určitěji nežli text sám. Některé nedůležité zápisy byly vůbec
jwuhým udáním obsahu nahrazeny; podle mínění referentova mohlo
se tak stati ještě častěji.
Tolik o hlavní skupině písemností. Vydavatel však nezůstal při
otištění jediného rukopisného pozůstatku vlastní registratury konsistorní z řečeného desítiletí, nýbrž snažil se také ze sousedních
let sebrati podobný materiál к dějinám strany pod obojí hledící, čerpaje
z pražských archivů místodržitelského a arcibiskupského, z knihovny
universitní a strahovské, z některých sbírek českých a ze státních
archivů vídeňských i inšpruckých. Pro rok 1562 podal cenné doplňky
ke kusům již u Borového uveřejněným, pro léta následující utvořil
výběr pramenů pro dějiny kališnického úpadku zajisté základní dů
ležitosti. Styky konsistoře pod obojí s císařskými úřady a se samou
dynastií, poměr strany podobojí к obnovenému arcibiskupství, vrcholící
v otázce svěcení kališnického duchovenstva a v pokusech arcibisku
pových o navázání nových svazků Cech s Římem na základě papež
ského povolení kalicha, spory v kruhu duchovenstva utrakvistického,
způsobené známým udavačem Havlem Gelastem Vodňanským, o jehož
pozdějších osudech také č. 381 a 539 přinášejí zajímavé zprávy, a řada
jiných událostí nabývají tu důkladnějšího osvětlení. Proti způsobu
užitému Borovým edice jeví v tom pokrok, že z pravidla uvádí přesně
ráz a provenienci listin. Ovšem nikoliv bez výjimek; tak při důležitých
kusech z archivu ministerstva vyučování není uvedeno, jde-li tu
o originály či o opisy, \ ěc, která badatelům ve stopách vydavatelo
vých se beroucím nebude lhostejná.
Závažnější jest okolnost, že vznik celé sbírky nebyl asi dosti sou
stavný. Pro léta 1564—1566, kdy akta konsistorní sama dosti látky
poskytovala, přídavky z jiných sbírek vysýchají skoro úplně; mnohé
kusy do rámu edice se hodící, které z rozličných rukopisů uvedl již
Z. Winter v ,.Životě církevním“, chybějí tu rovněž. Zvláště vídeňských
sbírek bylo, jak se zdá, užito pouze namátkou a bez snahy po vyčerpání
jednotlivých oddělení; svědčí tomu již to, že velmi důležité kusy odtud
čerpané jen jako dodatek jsou připojeny, zvláště č. 26 a 550. První
jest instrukce císaře Ferdinanda I. vyslanci v Římě, daná 26. července
r. 1563 a jednající hlavně o svěcení kněží pod obojí. Vydavatel má ji
z archivu ministerstva vyučování patrně z kopie jakési, neboť původní
koncept jest v archivu dvorním a originál, je-li zachován, zajisté ve
sbírce hrabat z Areo. Vydavatel nepovšiml si toho, že instrukce jest
již tištěna v Sicklové důležité publikaci ,,Zur Geschichte des Concils
von Trient“ na str. 566 a že jest jen jedním členem v řadě aktů rovněž
tam uvedených nebo otištěných, pro poměr kurie к české otázce velmi
důležitých. Také č. 550 patří do kruhu tohoto jednání mezi Římem
a dvorem císařským a stojí v české edici zcela osamoceně mezi jinorodým
materiálem. Kdo by chtěl porozuměti celému jednání tomu, musí
probrati jednak protokoly tajné rady, jednak oddělení ,.Romana“ ve
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vídeňském dvorním archivu, kde korrespondence zástupců císařských
v Římě a instrukce jim posílané skoro bez ztrát jsou zachovány. Jinak
český vydavatel ovšem nechybil, když nepojal do sbírky všechny
pramenné zprávy o jednání o kalichu na koncilu v Tridentě a v Římě.
Věc vedla by příliš daleko a jest úkolem jiných publikací, třebas že
české dějiny o ni mají hlavní zájem. S hlediska toho nebylo však
nutno uváděti ani ve výtahu doklady z Frindova pojednání o udělení
kalicha Piem IV., otištěného v ,,Rozpravách učené společnosti“, zvláště
když bylo opominuto podobně učiniti s jinými tištěnými prameny.
Při následujícím svazku, od něhož ovšem pro poklesající význam strany
podolwjí vůbec příliš důležitých zpráv čekati nelze, bude vhodno počínati jednotněji si a zásoby archivu vyčerpati soustavněji.
Kniha Pažoutova nemá však význam pouze pro dějiny utrakvismu,
nýbrž také pro počátky katolické restaurace v Cechách. První doba
působnosti Antonína Prusa z Mohelnice zanechala v ní mnohé zajímavé
stopy, jednající nejen o stycích arcibiskupových s kališníky, nýbrž
i se zbytky strany pod jednou, o nichž mluví ku př. čís. 313, . 72, 546.
Obnovení stolce arcibiskupského roku 1561 jest vůbec pro církevní
dějiny české událostí stejně významnou, jako o několik let předcházející
počátek působnosti tovaryšstva Ježíšova. Bezpečné dějiny řádu toho
a jeho vlivu na vývoj protireformace v Cechách bude ovšem možno
teprve tehdy napsati, až rozsáhlé publikace z řádových archivů vy
dávané dále pokročí, neboť domácí badatel na tomto poli nalezne
pouze paběrky podobné oněm, jaké v nedávných letech vyšly v Histo
rickém Archivu České Akademie. Za to činnost vycházející od obnovení
stolice arcibiskupské jest obor, к němuž vydavatelská píle našich
lidí s rozhodností by se měla obrátiti. Borový také tu dílo ačal jednak
svou knihou o Prusovi, opatřenou řadou archivních dokladů, jednak
prvním svazkem „Akt konsistore katolické“, vydaným roku 1869.
Svazek ten sahá až do roku 1564, tedy do doby, kdy se Antonín Prus,
navrátiv se z Tridentu, ujal vlastní správy arcidiecese. Bylo by
velmi záslužné, kdyby se Historický spolek v Praze, jak druhý titulní
list Pažoutovy edice vlastně již slibuje, také zde postaral o po
kračování. Věc nebude ovšem snadná, neboť dnes nelze se obmeziti na
pouhá akta ,,hořejší“ konsistoře, jak Borový je v předmluvě vypočetl,
nýbrž jediné vhodným předmětem pokračování byla by veškerá činnost
arcibiskupů, obnovy katolicismu se týkající. A zde vydavatel nalezne
značné obtíže.
Jednak budou to obtíže zaviněné nedostatečným zájmem naší
nejvyšší hierarchie pro historická bádání. Býváme rozhořčeni, když
kdesi v odlehlém koutu románských krajů, kde důchody biskupského
stolce nedosahují příjmů tučnější fary české, narazíme na nepřístupnost
nebo neurovnanost duchovního archivu, a přece při arcibiskupském stolci
v Praze nalézáme tytéž poměry. Pro nedostatek pracovních místností
prý archiv jest badatelům skoro úplně uzavřen; ochota některých či
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nitelů umožnila sice úřednictvu zemského archivu dočasné užití ně
kterých svazků, ale soustavný výzkum a práce soukromých historiků
v archivu samém jest dosud vyloučena. Vedle zásob této nejdůleži
tější sbírky pak vydavateli bude nutno rozšířiti výzkum nejen na
archiv místodržitelský, rovněž vědeckým nárokům nevyhovující,
a na archivy katolických rodů v Čechách, nýbrž také na rozličné registra
tury vídeňské a jiné sbírky, do nichž osud zanesl památky činnosti
pražských arcibiskupů 16. věku. Dokladem toho jest nám publikace
Steinherzova.
Dosavadní vydavatelské výkony tohoto professora německé
university v Praze mají pro dějiny české 16. věku značný význam.
Jde tu především o dva svazky nuntiatury německé z let 1560—63,
obsahující pro poznání náboženské politiky Ferdinanda I. a jeho okolí
cenné zprávy. Než o nich bude v našem časopise pojednáno jindy,
v souvislém článku o významu nunciatury říšské pro českou historii.
Zde jde o jiný, samostatný příspěvek к dějinám Antonína Prusa z Mo
helnice. Již v 45. ročníku časopisu „Mitteilungen des Vereines für
Geschichte der Deutschen in Böhmen“ Steinherz uveřejnil a výkladem
opatřil důležité memorandum Prusovo o náboženských poměrech
v Čechách z května 1563, jež současně také u Pažouta jako č. 22.
z jiného rukopisu bylo otištěno. Potom následovala kniha v hlavě
našeho referátu uvedená, kterou lze považovati za důležitý doplněk
poslední části konsistorních akt Borového.
Listy Prusovy z let 1562—1563 v ní vydané ovšem nehledí pouze
к věcem českým. Obracejí se к rozličným adressátům a vznikly většinou
za pobytu arcibiskupa jako císařského vyslance v Tridentu. Proto
obohacují především naše vědomosti o průběhu všeobecného koncilu,
se zvláštním zřetelem к církevní politice Ferdinanda I. Mnohé mají
pouze pro poznání osobních styků Prusových význam nebo jsou pří
spěvkem pro studium současných poměrů hospodářských; tak zprávy
o poštovnictví a zasílání peněz do Tridentu. Veliká část však roz
množuje naše vědomosti o úmyslech, s nimiž arcibiskup přístupová
к znovuzřízení pokleslého stolce a o jeho poměru к utrakvistům; tak
důležitá čísla 12. a 91. Z jiných listů dovídáme se o správě statků
křižovnického řádu a o přestavbě arcibiskupského paláce, o žádosti
za blahoslavení české kněžice Anežky, o náboženských poměrech
v Budějovicích a jiných městech českých, o stanovisku Prusově к ob
sazování konsistoře a svěcení kněží pod obojí. Zajímavé jest také
č. 68., věnované universitnímu vzdělání synů nej vyššího purkrabí
pražského, Jana z Lobkovic, a osvětlující poměry náboženské tehdejších
vysokých škol v Italii a ve Francii.
Sbírka ovšem není soustavným listářem Prusovým, nýbrž děkuje
za vznik svůj šťastnému nálezu. Pracuje o dějinách císařské legace
při koncilu Tridentském, vydavatel přišel na dvousvazkový rukopis
dvorní knihovny vídeňské a shledal, že jest to zlomek register Pru
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sových, sepsaný v kanceláli arcibiskupově na základě původních
konceptů a koupený knihovnou, jak se zdá, roku 1785. Vydal tedy
hlavní obsah rukopisu, ježto nebylo naděje, že by v rámci větší publikace
pro rozmanitý ten materiál bylo místa. Vydání jest velmi pečlivé,
kostrbatý pravopis německých kusů, kterých jest většina — pouze
ě. 94 jest české — upraven podle dobrých vzorů, a hlavně bohaté po
známky spolu s předmluvou o životě Prusově jednající budou českému
historikovi vítány, ježto při nich užito množství archivních dokladů,
čerpaných vydavatelem namnoze z opisných zásob zemského archivu,
jehož správa svou známou liberalitou tak často hojí nedostatky jiných
sbírek našich.
Do jiné, ale příbuzné oblasti uvádí nás článek Denglův. Při dějinách
katolické restaurace v kterémkoliv kraji bude vždy nutno sahati do
bohatství římských archivů. Styk údů s hlavou katolického světa
byl právě v době té tak plodný a častý. Nejde však vždy o styky
prostředkované nunciaturou a o poklady složené v archivu státního
sekretariátu. Jiné instituce římské, jako propaganda, kardinálska konsistoř a kongregace mohou poskytnouti důležité doplňky, a práce
Denglova ukazuje na jednu takovou vedlejší stezku, kterou dotud
nikdo nešel.
Autor, inšprucký docent, chystající vydání císařské nunci
atury z doby Pia V., byl první, kdo obrátil pozornost к archivu
kardinálské kongregace, к výkladu dekretů koncilu Tridentského
oprávněné. Archiv, od roku 1767 do zvláštních místností na nádvoří
vatikánské s Belvederem sousedící umístěný, obsahuje především
pravidelné zprávy o stavu jednotlivých dioecesí, které od biskupů
nebo jich zástupců při t. zv. visitatio liminum apostolorum byly před
kládány kurii. Návštěvy ty, již v starší době závazné, byly Sixtem V.
robu 1585 znovu regulovány a zároveň dány předpisy o obsahu těchto
„rdationes status ecdesiarum“, jejichž posuzování se stalo úkolem kon
gregace. Pro způsob sepisování těchto relací později také pevná formální
pravidla se ustálila, takže většina jich působí jednotvarý dojem. Ob
sahují však přesné a cenné zprávy o hmotných i duchovních poměrech
jednotlivých provincií, a archiv koncilu v 1200 příhradách chová je seřaděny podle abecedního pořádku dioecesí. Všechny v něm ovšem
zachovány nejsou a mnohá oddělení ukazují citelné mezery.
V článku Denglově podán jest přehled a ukázky relací stolců
brixenského, tridentského, vídeňského, pasovského, krckého, lub
laňského, terstského a pražského. Nás zajímá ovšem především po
slední. V plném znění Dengel otiskuje relaci, kterou roku 1597 Melichar
Klesl, administrátor v Novém Městě Vídeňkém, kurii předložil jako
zástupce pražského arcibiskupa Zbyňka Berky z Dubě; zprávy té užil
podle konceptu z archivu arcibiskupského již Vacek ve svém článku
o arcibiskupu Zbyňkovi v Ottově Sborníku Naučném, III., 818. Z ná
sledující relace roku 1601, prostřednictvím’opata Jana Lohelia předс. C. h. XIV.
7
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nesené, Denglern otištěny jsou jen výňatky, a připojena poznámka,
že do roku 1800 archiv koncilu chová ještě pražské relace z let 1618,
1632, 1637, 1645, 1657, 1675, 1680, 1685, 1691, 1694, 1697, 1701, 1705,
1714,1725,1727,1731,1739,1756,1759,1765,1769,1773,1777,1780,
1785, 1787. К řadě té bude tedy naší římské expedici zajisté po vy
řízení naléhavějších úkolů obrátiti pozornost.
Josef Šusta.

J. Kvačala, Prielomy vo viere Komenského a Mickiewicza Zo
„Sbornika prác v česť 50-ročného jubilea VI. J. Lamanského“. Petro
hrad (1907).
Konec samostatnosti české (užívám výrazu Denisova) a pád Polska
vykazují řadu velmi zajímavých, často nápadných analogií a shod.
Obě katastrofy provázeny byly mohutnými a rozsáhlými otřesy, které
zasáhly větší část národů evropských — válkou třicetiletou, revolucí
francouzskou, a pod vlivem všeobecné vichřice vyvíjely se nové proudy
myšlenkové směřující k pronikavé a všeobecné reformě poměrů na
základě zásad zcela protivných těm, které ležely v hloubi dosavadní
správy státní i církevní a na nichž spočíval veškerý dosavadní pořádek
společenský. Jako česká, tak i polská emigrace spoléhala dlouho na po
moc zahraniční a přinášela největší oběti pro ty, od nichž očekávala
konečné splnění svých vroucích tužeb: restituce. Když však všecky
naděje se ukázaly marnými, když všecka pomoc lidská selhala, obrátili
nešťastníci tím vroucněji své zraky k Bohu, očekávali od něho zjevení
a zázrak, dospěli k mystice a chiliasmu. Největšími představiteli ná
rodního bolu stali se právě největší duševní velikáni obou národů v době
jejich největšího neštěstí a úpadku, velikáni, jejichž význam jest světový
právě proto, že oni tak markantně a nedostižně dovedli vyjádřiti to, co
cítil celý národ. U obou nesmírný žal a bolest stupňován byl až k blouz
nění, v němž byli stejně velcí jako v celé své činnosti duševní a které
ani dost málo nezmenšuje jejich světový význam. Srovnati Komenského
a Mickiewicze jako představitele národního bolu, ukázati na analogické
zjevy jeho vývoje, vylíčiti poblouzení jejich, jeho příčiny a vývoj tohoto
zajímavého duševního pochodu — toť thema, které přímo vybízí k spra
covaní a dost divno, že teprve Kvačala, tento nej lepší znalec Ko
menského, k němu přikročil. Není pochyby, že při vší zevnější shodě
a analogiích naskytá se otázka, jakou vědeckou cenu může míti po
dobné srovnání, nebude-li míti význam pouhého mechanického seřadění podobných zjevů bez hlubšího spojení. Ano, jak spojití vnitřně
tyto podobnosti, co z nich možno všeobecně vyvozovati, kterému od
větví vědeckému tím možno prospěti? — toť otázka, kterou i my si
musíme klásti čtouce zajímavou studii Kvačalovu a kladl si ji vlastně
již autor sám (str. 126—128). Spisovatel dosti skromně restringuje
vědecký výtěžek své práce, ,,že velké osobnosti sú obyčajne odbleskom
a často výtvorom vlastností a snáh národa svojho,“ věc to, kterou
pokladáme nyní jaksi za vedeckou zásadu nebo hypothésu, již podie
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Kvačaly „ťažko vyložiť a odôvodniť“. Kvačala poukazuje na práci
Zdziechowského, dokazujícího, že spiritualistický mysticism je známkou
Slovanstva vůbec a má za to, že by měl pro svůj pHpad „velmi vzácné
východiště“, kdyby se tato these Zdziechowského dala náležitě dokázati. Táže se, je-li to v skutku zjev pouze v Slovanstvu vzniklý či
zda-li původ jeho není potřebí hledati v cizích duševních proudech
a pramenech. Není pochyby, že práce Kvačalova při vší své zajímavosti
prozatím jen nepatrně přispívá к řešení podobných složitých, všeobec
ných otázek, že jest spíše jen jakousi přípravou к řešení tomu. Bližší
snad by byla these, že podobná veliká neštěstí národní vyvolávají
podobná hnutí opravná, myšlénky všelidské reformy, vlastní ovšem jen
duchům velikým — a tu by se dala najiti řada příkladů jiných i analogií.
Ať jest tomu jakkoliv, Kvačala již tím, že s důkladnou znalostí věcí
postavil vedle sebe vývoj duševní nálady obou velikánů se všemi vý
značnými podrobnostmi, upozornil tím na leckterý rys jejich karakteru
a jednání, který teprve vzájemným srovnáním nabývá jasnějšího
osvětlení a plastičnosti. Zdá se mi, že je to zejména poměr obou mužů
к vlastním hlasatelům a původcům božských zjevení, poměr Komen
ského к Drabíkovi a Mickiewiczův к Towiaňskému, který při srovnání
jejich blouznění padá hlavně na váhu. Oba velicí mužové jsou vlastně
nástroji lidí jinak bezvýznamných, ale typických pro doby tehdejší,
pro zoufalý národ. Že duchové tak mohutní a velicí dávají se strhnouti
к „bláhovosti“ od nepatrných individuí, bylo by právě karakteristické
ne tak pro Komenského a Mickiewicze, nýbrž spíše pro jejich národy,
pro tu nesmírnost národního neštěstí a nevýslovný bol z něho, jemuž
ani tak vynikající duchové neušli, jímž zasaženi byli jako epidemií.
Kvačala je si vědom, že jeho práce dotýká se jaksi t. zv. psychologie
davu, on však na toto pole pouštěti se nemíní, ač právě zde, jak za to
mám, by případy Komenského a Mickiewiczův mohly býti předmětem
vděčného bádání — práce Kvačalova by poskytla část materiálu.
Kvačalovi, jak řečeno, neběží tak o to, koho představují Komenský
a Mickiewicz (či spíše vlastně Drabik a Towiański), jako o vyšetření
rozmanitých vlivů, které způsobily konečnou výslednici jejich blouzní
cího myšlení, to hledání nového štěstí lidstva, oblaženi jeho novou
láskou a mravností, čerpanou přímo od Boha bez jakéhokoliv prostřed
nictví stávajících církví. Přes to, že nějaké vnitřní spojitosti ve vývoji
obou velduchů bychom se sotva nadáli, Kvačala upozorňuje na některé
společné prameny jejich mysticismu, kterým však připadá ovšem jen
podřízená úloha, máme-li na zřeteli činorodé důsledky mystické nálady
ducha obou mužů. Zajímavo, že stejně Mickiewicz, jako dříve již Ko
menský čerpali svůj světový názor (ovšem nestejnou měrou) ze spisů,
zvláště pak z theosofie Jakuba Bohma (f 1624), jenž, jak se zdá, měl
veliký vliv i na Kottera, s nímž se Komenský stýkal osobně. Mickiewicz
obeznámil se se spisy Bohmovými, jejž pak pilně i čítal, prostřednictvím
Baadera a St.-Martina, jenž Böhma překládal do frančiny. Böhme,
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Baader/ St.-Martin toC články v řetěze, vedoucím od Komenského
к Mickiewiczovi na podkladě jinak hojně rozšířeného (aspoň v intelli
gent) názoru světového, vyjádřeného zvláště idealistickou filosofií
německou. Böhme jakožto společný pramen mysticismu Komenského
a Mickiewicze by svědčil pro internacionální nebo snad spíše kosmopolitický původ myšlének jejich — a není pochyby, že mysticism onen
tyto rysy má. Nesluší však zapomínati na to, že jak u Komenského, tak
i u Mickiewicze jedním z hlavních pramenů jejich názorů bylo Písmo,
tento locus communis nej rozmanitějších a nesčetných podobných
myšlének. Jakmile zoufalá mysl obrátí své zraky к nebi, přirozeně hledá
v knize zjevení vůdčí nit... A již z toho důvodu, že Písmo jest jedním
z hlavních pramenů myšlének náboženských, mysticismu, chiliasmu,
apokalyptismu, nelze v shora dotčeném spiritualistickém mysticismu
spatřovati něco specielně slovanského — spíše snad bylo by možno
hledati v něm živly orientální vůbec, na př. byzantské.
Kvačala nalezl tedy jakési pojítko mezi Komenským a Mickie
wiczem a třeba by toto pojítko poukazovalo к cizímu, internacionálnímu
původu jejich podobného duševního vývoje, přece měl společný vliv
tento význam podřízený. Zdá se mi, že Kvačala neklade si dost určitě
otázku hlavních a podružných vlivů na Komenského a Mickiewicze —
ovšem podrobné a důkladné toho vyšetření vyžadovalo by práci mnohem
větší. Kvačala praví ke konci své práce, že shrnouti podobnosti mezi
Komenským a Mickiewiczem „zo prezkúmanej . . . oblasti viery a zbož
nosti velie“ mu ,,nie tak nejaká vedecká potreba, ako praktický zájem“.
Jaký je to praktický zájem, toho přímo nepraví, avšak sotva asi se
mýlím, domnívám-li se, že zajímá se o věc především jako theolog.
Toto stanovisko není však nikterak na újmu jeho práci, která svou
důkladností, širokým rozhledem, hlubokou znalostí příslušné literatury
zvláště mickiewiczovské, jež mu asi byla novinkou i svou formou,
náleží к nejlepším spisům Kvačalovým, a stane se asi předmětem
diskusse (snad i polemik), ale bude nepochybně východištěm prací
nových, které budou hleděti leckterý námět hlouběji spracovati.
J. Bidlo.
Heinrich Friedjung, Oesterreich von 1848 bis i860. In zwei
Bänden. Erster Band. Die Jahre der Revolution und der Reform i848
bis 1851. Stuttgart und Berlin 1908. Stran 512 v 8°.
Rostoucí zájem naší veřejnosti o dějiny roku 1848—49, jevící
se ostatek v historiografii všech národů rakouských, jest plně oprávněn.
Kdo chce porozuměti povaze a nesnázi problémů, o něž po desítiletí
potom vedl se úporný boj v naší monarchii, kdo chce vniknouti v duši
národů, poznati jejich poslední cíle, lásky, sympatie, nenávisti, obavy,
najde tu všude bohaté poučení. Všichni tenkrát, zpiti silným vínem
svobody (jehož nedotkla se ústa jejich nikdy před tím), měli srdce na
jazyku a co si přáli, také hned uskutečňovali — a co se chtělo či připra
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vovalo tenkrát, plnilo v podstatě a plní dějiny rakouských států a národů
až do dneška. Nedivno tedy, že máme již řadu velikých prací o dě
jinách rakouských r. 1848—49: jim je věnován celý druhý díl bystré
a duchaplné práce Antonína Springra Geschichte Oesterreichs seit
dem Wiener Frieden 1809 (z r. 1865), jim náleží šest svazků Helfertovy Ge
schichte Oesterreichs vom Ausgange des Wiener October-Aufstandes
jdoucích však jen do března r. 1849 (z r* *865—1886); k tomu loňského
roku (mimo spoustu menších prací a drobnějších příspěvků téhož
autora) přistoupil prvý díl rozsáhle založené Helfertovy Geschichte
der österr. Revolution, jenž končí se 25. dubnem 1848. O něco dříve vě
noval revolučnímu roku velkou část své hluboké studie o dualismu
L. Eisenmann (Le compromis austro-hongrois, 1904; srv. Gliicklichův
článek v C. C. H., XI., 402). К tomu ke všemu přistupuje nyní loni ohlá
šené dílo Friedjungovo, jehož prvý díl, právě vyšlý, objímá léta 1848—51.
Prvá otázka, jež se nám před tím silným svazkem namane, je,
co podává Friedjung nového? Především ovšem v materiálu da
tovém. Friedjung osvědčil v dosavadních svých pracích o válce
z r. 1866 a o poměru Rakouska ke krimské válce mnoho talentu opatřiti
si nové prameny prvého řádu přímo z pozůstalosti vedoucích osobností
nebo přemoci překážky v použití důležitých archivů, jiným smrtelníkům
činěné. A především na tomto štěstí nebo talentu je založena také
cena jeho práce nejnovější; stačilo by ukázati na to, že Friedjung
pro své dějiny rakouské v 1. 1848—1860 užil vší zachované korrespondence, aktů a papírů Alex. Bacha. Ale Friedjung užil i politické pozů
stalosti jiné osobnosti, která v 1. 1850—51 nabyla takřka rozhodujícího
vlivu na směr rakouské politiky a podrobila své vůli i ministerstvo
Schwarzenberkovo: finančního ministra habsburských států (t. j.
presidenta dvorské komory) v době předbřeznové, později zástupce
rakouského ve Frankfurtu (po Schmerlingovi), syna znojemského
krejčího, svob. pána Kübecka. Na těchto materiáliích založena je
především legitimace Friedjungova odvážiti se na historii let 1848—1851,
ač i tak ovšem se jeho pramenný podklad s materiálem, jenž byl к disposici
Helfertovi, nemůže měřiti. Důležitý jsou dále citované listy Wessenbergovy, autorovy výtěžky z dvoř, a státního archivu pro rakouskou
politiku vůči Frankfurtu (hlavně korrespondence Schwarzenberkova
s Schmerlingem) a pro jednání s Pruskem v 1. 1849—1850 a některé
zprávy z archivů ministeria vnitra a protokolů vídeňské obecní rady.
Z papírů hr. Hartiga dostal Friedjung protokol státní konference
v kritický den 14. břez. 1848 a lístek arcivévodkyně Žofie; dva důležité
reskripty císařovy, adressované uher, palatinu, arciknížeti Štěpánovi,
d. d. 17. a 18. břez. 1848, v nichž zračí se zajímavě rozpačitý odpor
dvora proti palatinovým koncessím Uhrům (samostatné ministerstvo),
otiskl Friedjung ,,aus den Akten“. Z jakých však, neprozradil. Ostatek
se citují tu i tam jiné osobnosti jako původci neb dárci informací (v tom
i rodina Jellačičova), ale sdělení jejich jsou všude významu menšího.
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Toto soustředění Friedjungovy jxjzornosti na politickou pozů
stalost některých osob, jež stály v popředí politického života v době,
kterou se obírá, je tuším také důsledkem jeho sklonu psáti dějepis
individualistický, zanedbávati vzdor moderním požadavkům a módám
a i vzdor vlastním slovům (str. 35, že v časech revoluce nerozhoduje
jednotlivec) vše poměrové, stavové a držeti se především řídících
osobností. Je v tom něco z praxe bývalého žurnalisty (Friedjung byl
jím několik desítiletí), který interviewoval velké pány, čekával v předpokojích a jemuž se celé dějiny rakouské koncentrovaly v několika
ministerských kancelářích a společenských salonech. To ukazuje již
prvá kapitola jeho práce. Cekali bychom výstižný výklad o ústavních,
správních, politických, sociálních a nacionálních poměrech předbřez
nového Rakouska a to úvodem к tomu přívalu snah a myšlének,
jež ve všech jmenovaných směrech s březnem r. 1848 vstoupily v zápas
o utváření státu a společnosti. Ale Friedjung místo toho všeho před
stavuje nám jen vedoucí osobnosti předbřeznového Rakouska, kancléře
Metternicha v jeho poměru к Františku L i к císaři Ferdinandovi,
bratra císařova arciknížete Ludvíka, jeho choť arcikněžnu Žofii (matku
Františka Josefa) — o říši, státech a národech a poměrech jejich není
pověděno celkem nic mimo několik všeobecných vět. Zákulisí dvora
zajímá vůbec Friedjunga především, a pochopitelno, že se v té příčině
dovídáme od něho více než bylo pověděno dříve. O duševním stavu
císaře Ferdinanda („der die Bedeutung eines politischen Aktes nicht
zu ermessen vermochte“, str. 63) mluví se otevřeněji než kdekoliv
před tím, také reformně-liberální plány arcikněžny Žofie z poč. r. 1848
a její vůdcovství v boji dvora proti revoluci v měsících potomních
vystupují v ostřejším světle. Jinak je ku podivu zběžné líčení událostí
r. 1848 koncentrováno kolem osoby Bachovy, takže se zdá chvílemi,
že autor chtěl původně psáti biografii Bachovu a dějiny rakouské
líčiti jen v rámci jejím (vedle toho jen uherské záležitosti zabraly hodně
místa). Takové obmezení thematu bylo by dodalo práci Friedjungově
veliký interess psychologický a snad i dramatický tón: sledovali bychom,
vedeni autorem, se zájmem duševní vývoj tohoto německého liberála,
jenž vstupuje na jeviště jako svobodomyslný demokrat harangující
plamennou řečí rozčilené davy, jež obléhaly hrad dne 13. března 1848,
jenž slaví později „čitelné písmo barikád“, jímž psáno ve Vídni 26. května
a jenž během tří a půl let jako ministr od kompromisu ke kompro
misu dospívá až к návrhu, aby J. V. dal se korunovati na rakouského
císaře od papeže, „aby tak všemu křesťanstvu byl rakouský panovnický
dům slavnostním vnějším znamením představen jako vlastní ochránce
víry katolické“.
Ale Friedjung si umínil na základě svého materiálu napsati nikoliv
biografii Bachovu nýbrž „dějiny Rakouské“ a tak dopustil se veliké
chyby. Neboť jeho práce jsou dějiny Rakouska psané nanejvýš se stano
viska svatoštěpánské věže (jak je na př. vytýkala vídeňským politikům
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r. 1848 arcikněžna Žofie) —co dálo se mimo hlavní město , v „provincii**,
to je odbyto s povrchností a neznalostí vlastní dosud mnohým vlivným
Rakušanům hlavního residenčního města. Stačilo by ukázati na to,
že na str. 60 dovídáme se ze zmínky mimochodem prohozené, že v ital
ských provinciích rakouských vypukla nějaká válka — autor totiž
neuznal za vhodné zmíniti se slovem o vývoji situace v Italii. A co
ví a praví Friedjung o politickém životě v Cechách r. 1848 — nota
bene po pracích Springrově a Helfertově a Eisenmannově, jež byly
opravdu „rakouské** svou péčí o celek monarchie, a po knize Denisově —
je až podivuhodné. Friedjung praví výslovně (str. 58), že jedním
z rozhodujících resultátů revoluce je fakt, že těžisko státu zůstalo ve
Vídni, ale zápasu nejmohutnější „provincie** říše proti tomu výsledku,
celé politice české r. 1848 věnuje i1/, stránky. Ani slova nedovídáme se
o schůzi v lázni svatováclavské, o obou pražských peticích, ani slova
o boji proti Frankfurtu a listu Palackého, pravím ani slova! Za to
čteme řadu politování hodných polopravd, omylů a nechutných nespráv
ností. V Praze „waren die Tschechen obenaufgekommen** (touto
větou začínají Friedjungovi české dějiny r. 1848) a vymohli si od slabého
ministerstva reskript z 8. dub., jenž řeči jejich zaručoval rovnoprávnost
(o ostatním obsahu reskriptu neví Friedjung nic). V Praze, pokračuje,
měli z jara převahu čeští radikálové, jejichž „tumultuarisches Treiben**
obracelo se proti Němcům a proti vládě, nejsouc však schvalováno
umírněnými. V květnu byl tam otevřen slovanský kongres, kde však
převládali revolucionáři jako Rus Bakunin. Následuje několik řádek
o svatodušní bouři — a pak prý vymyslili si Thun (jejž jmenuje Fried
jung nej vyšším purkrabím!) a Windischgrätz chytrý plán, jak by svolali
český sněm a skupili kolem sebe pokojné živly proti německo-demokratické Vídni (Fr. neví, že svolání ústavodárního sněmu slíbeno bylo
již 8. dubna a připravováno horlivě dávno před bouří). Tak měl Slo
vanům býti na pospas vydán centralismus, aby absolutisté mohli
zničiti revoluci. „To byl prvý pokus české vysoké šlechty užiti protivy
národností, aby dosáhla panování.“ Jak vidno, neví Friedjung o českých
poměrech r. 1848 skoro nic; snad právě odtud plyne odvaha vyslovovati
obvinění tak dalekosáhlé, jako je ono právě citované. A tímto tónem
psáno je i druhé i1/, strany (str. 156) věnované českým věcem. Fried
jungovi zas unikl význam fakta, že Cechové vstoupili do říšského
sněmu (jímž tolik obírali se Denis a Eisenmann) a tak shledáváme
se u něho s Cechy najednou v parlamentu kroměřížském a to zase ve
výkladech, jež vzbuzují dojem, že jsou povrchním výtahem z nějaké
encyklopaedie stručných vědomostí. Ze svého snad dodal autor, že
Rieger v jedné z prvých schůzí zasypal padlé a poražené v říjnovém
povstání „mit unedlem Hohne** (že Praha vyslala v říjnu velkou depu
taci ke dvoru a vládě prosit za odpuštění Vídenanům, autor ovšem
nepověděl). Tu již krátce všude proniká nechuť, jakou Friedjung
chová к Cechům a Slovanům vůbec, tu hlásí se tendence. To patrno
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i v tom, co pověděno o „das Schiefe und Schielende“ v radikálních
řečech Riegrových v Kroměříži (u Bacha a jiných nejsou projevy zcela
podobné odsuzovány tímto způsobem; Cechové se autoru vůbec ne
zachovají ani jako demokrati ani jako domnělí prisluhovači feudálů)
a ovšem z klassické věty o státním právu českém, jež odhaluje všecku
vědeckost autorovu: „diese Erfindung wurde von den Führern des
konservativen Adels zur Begründung ihrer historisch-politischen
Stellung im Lande erst später gemacht.“ Friedjung věří ještě, že
české státní právo pochováno bylo na Bílé Hoře! A s podobnou odbornou
znalostí vrací se Friedjung к českým věcem ještě jednou, tentokráte
něco obšírněji (str. 272 sq.), podávaje něco povrchních zpráv o Havlí
čkovi, Palackém a zejména Springrovi. Nechci říci, abych nebyl nespravedliv, že tu a tam v těchto stránkách není něco málo dobře pově
děno (najdeme dokonce novinku o listech Braunerových Bachovi, psaných
v duchu smíru), ale celek je tak mělký, tak vzdálen hlubšího poučení
o našich dějinách, že nedivíme se již úsudkům Friedjungovým, že
„Palackého duševní nadání nebylo ani bohaté ani hluboké“, že Denisovo „flott“ psané dílo je pro politické dějiny jednostranné a nespo
lehlivé a že i Eisenmannovy úsudky o českých poměrech „befremden
angesichts der grossen Sachkenntnis des Verfassers“. Bylo by trochu
laciným vtipem vrátiti tuto karakteristiku Friedjungovi samému,
ovšem s připojením záporu a se záměnou slova Sachkenntnis v Un
kenntnis. Že z české literatury v r. 1848, velmi cenné prací J. M.
Černého, B. Riegrovou a j. nezná autor nic, rozumí se bohužel samo
sebou; vždyť ho nezajímalo pranic, co z toho užito bylo Denisem a
Eisenmannem. Citát z Havlíčkova Křtu sv. Vladimíra tento nedo
statek ovšem nezakryje.
Jak odbyty jsou věci české, tak naopak se zájmem a obšírností
vyložena je historie uherského povstání. Friedjung znovu a znovu nás
ujišťuje, že pokus sloučiti Uhry státoprávně s ostatními zeměmi moc
nářství byl beznadějný, nemožný (138, 165), klaní se staré ústavě
uherské, mluví o těžce uraženém národě, o jeho svobodymilovnosti
(když jde o Slovany, sluje totéž „Begehrlichkeit“ a „Anmassung“)
a vzbuzuje sympatie naše s hrůzami Haynauových poprav. Kdo chce
poznati stinné stránky uherských politiků, vojevůdců a poměrů té
doby, musí zpět к Springerovi a Helfertovi — ovšem pro dějiny
uherské po Villágosi zůstává nyní Friedjung přední německy psanou
pomůckou. Ale vytknouti třeba, že autor nejde v své zálibě'pro
Madary (zná také madarsky a Paskěviče jmenuje důsledně, snad
pod vlivem maďarštiny, Paškěvičem) tak daleko, aby nezmínil
se nám o vražedných hrůzách, jež inscenovali Madaři proti
Srbům, o bezohlednosti Košutově v tomto směru a aby neodsoudil
odstranění pomníku jenerała Hentzyho z hradu Budínského (r. 1899)
jako „těžkou chybu (Missgriff), za niž padá vina na nevěrného rádce
J. Vel., ministrpresidenta Banffyho“ (str. 208). I zde však o národnostech
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nemaďarských dovídáme se víc jen mimochodem a pěkně psané vy
pravování autorovo prodlévá celkem na povrchu událostí. Významné
je (stejně pro autora jako pro změnu časů), že Friedjung kárá Němce
z „idealismu“ a „sentimentality“, v němž souhlasili s jazykovou rovno
právností národů r. 1848 a 1867 (str. 287). „Hier muss doch ein
abgestuftes Recht bestehen, damit nicht Verwirrung einreisse.“ Patrně
zase „idealismus“, který myslí jen na blaho státu . . .
Tak jeví se nám nej novější rakouský historik, jehož prací se obí
ráme, mluvčím onoho dualismu ä outrance, který by nejraději rozdělil
vládu nad monarchií mezi demokratickou Vídeň na jedné a madarský
národ na druhé straně. Německomadarské přátelství je totiž stále
jednou z hlavních složek jeho programmu — ne nadarmo ukazuje
Friedjung, co Němci v Uhrách pro Madary r. 1848—1849 vykonali.
„Demokratickou“ Vídeň třeba chápati ve smyslu r. 1848 — a Friedjung
nerozpakuje se tu a tam prozraditi, že snahy revoluční Vídně jsou dosti
blízké jeho srdci. Rozčiluje se velmi na Madary (str. 90), že neměli
dost energie pomoci Vídni, sevřené v říjnu Windischgrätzem a brání
(také slovy Marxovými z r. 1852) význam říjnového odboje vídeňského
proti konservativním historikům, „professorům a tajným radům“.
Království a země cislajtánské nazývá se zálibou „deutsche Bundes
länder“, mluví častěji o „německé zemi mateřské (t. j. o Německu
vlastním), o žádoucím „Heimfallu“ německých dědičných zemí (t. j.
i českých) zpět к říši a také lituje, že Bismarckr. 1866 provedl skutkem
program malého Německa. Ale zmiňuje se jindy i o přehánění Všeněmců (str. 288) a nerozpakuje se otisknouti výrok pruského krále
Friedricha Viléma IV., jímž prý nazval císařskou korunu frankfurtským
parlamentem mu nabízenou „Schweinkrone“ (doufejme přece, že
rakouský vyslanec sv. pán Prokesch-Osten, jehož zprávu autor v pří
lohách otiskuje, se tu přepsal místo „Scheinkrone“). S tím souvisí
(ale i bez toho zřejmě je patrna) jeho antipatie к šlechtě: z čeho
obviňuje českou šlechtu, jsme již slyšeli; také o magnátech uherských
má za to, že volali Slovany na pomoc proti maďarskému radikalismu
(str. 45, srv. i 390). V obou směrech je jistě upřílišeno (Slované
podle toho jsou jakoby stádo, jež potřebuje šlechtického berana, aby
našlo cestu svého i nej prostšímu patrného prospěchu), obě žaloby
plynou ze známé tendence jistého druhu žurnalistiky. Friedjung, jak
patrno, především proti české šlechtě je předpojat — Windischgrätz
je mu ovšem vtěleným principem zpátečnictví a neschopnosti, ale
i hr. Lvu Thunovi jen se zdráháním a restrinkcemi je ochoten
vzdáti chválu vynikajícího muže. O roli šlechty r. 1848—51 sluší
říci, že vskutku hrdiny těch dějin, jež líčí kniha Friedjungova s velkou
sympatií, reorganisace Rakouska od r. 1849, jsou především dva
šlechtici, totiž hr. F. Stadion a kníže F. Schwarzenberk. Oba tito mužové
zakládají nový stát, vyrvaný z rukou šlechty (o jejíž neschopnosti
sami pronášejí nejostřejší úsudky, sdělené nám již Helfertem) sociálně

I об

Literatura.

na vzdělaném měšťanstvu a hájí svých liberálních opatření s úspěchem
proti konser váti vnějším svým přátelům, jakým byl na př. kníže Windischgrätz (švakr Schwarzenberkův). Za to dva demokraté z lidu,
dr. Bach a Kübeck, kteří to od liberálních sympatií a mluvy barikád
přivedli к tomu, že stali se hlavními nástroji a přímluvčími policajt
ského absolutismu nejhoršího druhu, kteří zradili i tradice Josefinismu,
aby stát v konkordátu vydali patronanci církve, tito druzí dva hrdinové
Friedjungovi, měření Friedjungem tak kriticky jako šlechta slovanských
zemí, vypadali by jistě malými.
Když jsem před rokem na tomto místě psal o Fried]ungově knize
jednající o poměru Rakouska ke krymské válce, řekl jsem, že na
slíbenou knihu téhož autora o dějinách Rakouska v 1. 1848—1860
můžeme se těšiti. Doufal jsem hlavně, že nám Friedjung podá konečně
dílo, jehož nejvíce potřebujeme: vylíčení reorganisace státu po revo
luci, obraz té veliké práce dosud řádně neocenené v jejím významu a
vcelku svém nepřehlédnuté, jímž stvořena byla moderní říše a měla býti
založena jednotná říše rakousko-uherská. Jediná větší práce, těmto
věcem věnovaná, kniha Czoernigova statistické povahy, sahá jen k r. 1857.
V těchto nadějích mne práce Friedjungova velmi sklamala. Řekli jsme
již, že Friedjung raději se obírá osobami než poměry, třeba však dodati,
že i bohatých materiálů Bachových, jež o otázkách reorganisace posky
tovaly mu hojně poučení, užil jen zběžně. Hlavní je, že partie tak důle
žité, jako je reforma agrární let 1848 a násl., zrušení poddanství a vy
vážení půdy, odbyl Friedjung, ač měl po ruce dosti pomůcek prvého
řádu, s velkou povrchností. Měl к disposici známé dílo Karla Grün
berga (Die Bauernbefreiung a t. d.), vskutku „das Hauptwerk über
diesen Gegenstand“, a přece na těch stranách (str. 341 sq.), kde mluví
o poměrech poddanských v státech rakouských (tento termin ovšem
u Friedjunga nenajdeme) před r. 1848, najdeme povážlivé nepravdy
a nesprávnosti. Zrušení nevolnictví z r. 1781 prý se vztahovalo jen
na slovanské a uherské díly monarchie, německý sedlák prý již od
16. st. nebyl v člověčenství (Hörigkeit). Patenty Josefovy o zrušení
nevolnictví nebyly prý v alpských zemích vůbec publikovány, v Štýrsku
prý jen se zřetelem na slovinskou část země. Neboť všude prý, kde
německý sedlák seděl v celistvém území, i v Sedmihradech, neplatilo
prý již dávno právo gruntovního pána prodávati sedláka s půdou,
jako by byl věcí; jeho osobní svoboda byla prý nepochybná. „Tak
vysoko vynikal nimecký kmen kulturou politickou a sociální nad jinými
národnostmi monarchie“
Kdyby tak slovanský historik napsal podobnou nepravdu, dýšící
tak předpojatou nacionálni omezeností, jak by vědecky se rozčilovalo
nepředpojaté učené němectvo! Vskutku se mohl Friedjung z Grünberga
(jejž cituje a chválí!) poučiti, že sic Josef II. zrušil „Leibeigenschaft“,
v českých zemích, že však české zákonodárství agrární pojmu tohoto
až do Josefa II. vůbec neznalo! Z Mellových prací o dějinách pod

Literatura.

107

danství ve Štýrsku, jež Friedjung právě pro neslýchané tvrzení své
dokladem uvádí, mohl vskutku poznati, že totéž, co zval Josef II.
v českých zemích „Leibeigenschaft", bylo i v Štýrsku v plné platnosti
{zejména zákaz volného stěhování a ženění a pěstování řemesla podda
ného), že patent byl prohlášen v celém Štýrsku, že byl také prohlášen
(současně s českým) v Dolních Rakousích, dále v Korutanech, Krajině
a zemích venkovských. Krátce totéž, co zrušovalo se v českých ze
mích, bylo třeba rušiti v zemích německoalpských a to přes omylnou
frási českého patentu, že zavádí mírnější poddanství „po příkladu
rakouských zemí." Grünberg praví (I, 90) výslovně, že sic o otroctví
(Leibeigenschaft) selského stavu možno mluviti v Rusku a v jedné
části Německa, zejména Pruska, ale naprosto nikoliv v zemích českých.
Co pak domnělé osobní svobody německého sedláka se týče, třeba poučiti
Friedjunga, že byl německý sedlák prodáván s gruntem ve státech
rakouských zrovna tak, jako český až do r. 1848. V Cechách byly spíš
poměry pro sedláka příznivější než v zemích alpských, sedlák tu byl
(zejména na severu a v Polabí) zámožnější i uvědomělejší než kdekoliv
jinde v monarchii, jako je celkem i dnes. Nějakým Vavákem (srv.
C. C. H., XIII.,434) se alpští sedláci jistě pochlubiti nemohou. Sv. pán
Stein, když r. 1812 přišel do Cech, prohlásil také, podle Friedjunga
samého, stav sedláka zde za příznivější než v Prusku. — Tak se vyrábí
jistou „vědou“ — v tom, co pověděno, máme pěkný příklad methody —
naše méněcennost pro praktickou potřebu politicko-národních antipatií.
Tím však není serie Friedjungových omylů ještě vyčerpána. Co
vypráví o sedlácích zakoupených a nezakoupených a o velké reformě
z února r. 1789, prozrazuje, že věci prostě nerozumí. Zcela nesprávno
je, že od času Josefa II. stali se nezakoupení sedláci vlastníky svých
gruntů (srv. Grünberg, L, 272), nesprávno je v dané souvislosti, co
vyloženo sammárně o vykoupení robot v zemích alpských v 18. st. —
mělo býti vyloženo, že země alpské byly Částeční (vlastně jen Salcburk,
jenž nebyl rakouský a německá část Tyrol) územím tak zv. gruntov
ního panství, kdežto v jiných státech rakouských převládala „Gutsherr
schaft" a mělo býti řečeno, že tyto rozdíly agrární ústavy nelze reiukovati na rozdíly národnosti. I výklad o vyvážení pozemků od r. 1849
je povrchní a bohatý nejasnostmi a nesprávnostmi. Autor patrně
spisů, jež v poznámce cituje a snad i bohaté pozůstalosti archivní,
jež mu byla к disposici, užil nedbale, jak ostatek jednou i odkaz na
článek „Bauernbefreiung" im „Deutschen (!) Staatswörterbuch" pro
zrazuje. Zda se míní patrně známý jenský „Handwörterbuch der Staats
wissenschaften" — kéž by si byl jeho informativní stať, psanou Gr inbergem, autor vskutku přečetl! Nepochybuji ovšem, žes výsledky
odborného studia Friedjungova, že totiž robota byla německým sedlákům
věcí naprosto neznámou, že „vyšší vývoj německého kmene" donutil
konečně státní moc, aby vyklidila zbytky feudalismu, že slovanští
národové díky svému spřežení s Němci také stali se účastnými svobody —
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setkáme se brzo v sloupcích publicistů a žurnalistů německých, Friedjungem vědecky poučených.
Rozumí-li Friedjung takovým způsobem sociálně-politické historii
rakouských států, nedivíme se, že není informován dostatečně ani
o jejich vývoji ústavním. Cteme-li v knize na př. že obnovené zřízení
zemské dal si r. 1627 císař (má býti ovšem: král český) schváliti
českým sněmem (str. 434), nedivíme se pak výrokům, že české státní právo
vynalezla po r. i860 česká šlechta a pod. Nepochybuji, že by přísnější
revise i v jiných směrech vynesla dosti průkazů, že vnitřní život ra
kouských států a národů je Friedjungovi věcí dosti vzdálenou. Zběžnost
lze pozorovati však i v liniích vývoje, autorovi známějších. Překvapuje
mne na př., že rakouský historik může mluviti o proklamaci nastupu
jícího císaře Františka Josefa a nezmínitise o heslu jednotnosti monarchie,
jemuž tu vládu svou zasvěcuje nebo že může nepoložiti dostatečný důraz
na známou souvislost mezi vydáním oktroj ováné ústavy kroměřížské
a politikou Schwarzenberkovou v parlamentu frankfurtském. Také
jednotnosti a důslednosti v celkovém pojetí má někdy čtenář příležitost
postrádati. Ukázali jsme, jak nápadný důraz klade Friedjung na státní
samostatnost Uher, ale týž Friedjung jinde (str. 485) přihlašuje se pě
knými slovy к těm, kteří litují, že vláda r. 1849 a let následujících pro
pásla příležitost, jež se již nenaskytne a nad níž nebylo vhodnější,
aby udělán byl v monarchii pořádek, jenž by byl i Uhry získal jednotě
říše a zamezil (dodává referent) to, co se stalo r. 1867.
Co pověděno výše proti knize, nemá nikterak za účel upírati jí
ceny a zajímavosti vůbec. To by také bylo nespravedlivé: co Friedjung
nového (a je toho mnoho) podává o jednáních u dvora o likvidaci
revoluce, zaručuje samo práci jeho nárok na živou pozornost. Také
tam, kde vypravuje známé věci s některými novými podrobnostmi,
najde nepochybně mnoho vděčných čtenářů. Zdá se, že také jako
vypravovatel na širší obecenstvo počítá (Springer je i v stylu hlubší
a bohatší myšlénkami). Jeho karakteristiky vedoucích osob a vztahů
jejich jsou pracovány pečlivě, plasticky, často velmi zajímavě; nezřídka
čteme v krátkých dvou, třech větách plný, výstižný, dobře odpozoro
vaný obraz spletité situace nebo najdeme úsudek, jevící pronikavou
znalost osob a věcí, jak je vlastní žurnalistovi, jenž po desítiletí sle
doval z blízka vývoj politických a národních bojů v říši. Také zají
mavých prací Rennerových (Rud. Springer) o vlivu politického vývoje
posledních dob na sociální rozvrstvení národů a naopak je krátce
užito. O kultuře duševní jednotlivých národů, o vývoji žurnalistiky,
zejména židovské a roli její ve Vídni r. 1848, není vyloženo za to
ničeho. V přílohách je na 26 stranách otištěno 12 kusů dokumentů,
v tom dva pamětní spisy Bachovy, některé zprávy Schmerlingovy
z Frankfurtu a Prokesch-Ostenovy z Berlína, polemika se Sybelem
o politice Schwarzenberkově (v tom trochu protipruského rakouského
patriotismu, u německorakouských historiků, jak Fr. sám, mluvě
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o Zwiedinckovi naznačuje, někdy vzácného) a j. Čekali bychom, že
tu bude publikováno více, zejména z materiálů o reorganisaci říše.
My, co jsme z „provincie" vidíme také neradi, když z memoriálů
Bachových se vynechávají místa, kde ministr rozvíjí své názory
o organisaci korunních zemí (str. 511). Nebyl snad sám Bach autoru
příliš zemským autonomistou? Ale o Anastasiu Griinovi nám prozra
zuje, že byl pro program federalistický (str. 271).
J. Pekaí.
Prof. Dr. Marian Zdziechowski, Dié Grundprobleme Russlands.
Literarisch-politische Skizzen. Aus dem Polnischen übersetzt von Adolf
Stylo, Gymnasialprofessor in Krakau. Akademischer Verlag. Wien 1907
Leipzig, s. 431.
První toto souborné vydání „literárně-politických črt" vyhláše
ného polského myslitele, M. Zdziechowského, o „základních problémech
Ruska" zasluhuje plné pozornosti ne pouze těch, kdo by se chtěli
blíže seznamovati s literárními, filosofickými, theosofickými a po
litickými proudy, kteréž zmítaly ruskou intelligencí od 1. pol. 19.
stol, a i za našich dnů hýbají některými, ne sice hojnými, ale za to vy
nikajícími hlavami ruskými, nýbrž také pozornosti těch, kdož se zají
mají o pozoruhodný literární zjev v dnešní učenecké republice polské,
o samého autora těchto črt.
Črty tyto tiskly se po různých polských revuích po dvacet let
a nyní byly poprvé sebrány ve zvláštní knihu v německém překladě.
Polského souborného vydání dosud není.
Nadpis knihy „literárně-politické črty" není úplný ani výstižný;
o vlastní literatuře není v ní totiž mnoho řeči, zato mnohem více mluví se
o „základních problémech" nábožensko-filosofických, theosofických, ba až
dogmatických, a to bohužel v nadpise knihy jest pominuto. A přece
právě v těchto problémech leží vlastní podstata knihy, a sice tou měrou, že
se vtírají až pochybnosti, možno-li vůbec promluviti o knize té v časopise
historickém, a nepatří-li vlastně před forum theologické, církevnické. Než
jednak jsou Zdziechowským „problémy" filosoficko-náboženské a církev
nické tak úzce spiaty se samou existencí Ruska, že musí vůči tomu
zaujmouti určité stanovisko i ten, kdo stojí zcela mimo tyto „problémy",
jednak jsou probráni v knize přední myslitelé ruští, od zakladatelů slavjanofilské školy, hlavně od Chomjakova, a jejích odpůrců západnických
až po soudobé kn. Eugena Trubeckého a Bulgakova. Tyto rozbory jsou
velmi pozoruhodný a pro ně budiž v našem historickém časopise obrácena
pozornost na knihu Zdziechowského.
Autor knihy vystupuje všude ve své knize jako polský vlastenec,
jako rozhodný obhájce zájmů národa polského, a sice národa vedeného,
nechci říci zastupovaného, šlechtou; o sociální požadavky nemá
zájmu, ba výslovně podotýká, že před otázkami národními mají sociální
ustupovati. Ostatně zdá se, že vůbec není valně nadšen pro „liberálněegalitární pokrok"; probíraje dosti podrobně hlavní myšlenky Vlád.
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Solovjeva, nedotýká se nikterak celkem sympathického poměru ruského
myslitele к ideálům progressivem.
Jest zajímavé, že Zdziechowski byl v studentských svých letech
mimo vůli vtažen do studia ruského písemnictví. Jako student jurjevské
university, kde se oddával zprvu studiím jazykovědeckým, byl povinen
si také zapisovati přednášky o dějinách ruské literatury. Professor toho
předmětu P. Viskovatov uměl skvělými svými přednáškami o Gogolovi
a jeho Mrtvých duších tak upoutati mladého svého polského posluchače,
rozníceného polskou messianistickou poesií, hlavně Irydionem Krasińského, že se prohloubil do studií ruského písemnictví, hlavně oněch
jeho jevů, které upoutaly mladou mysl, zanícenou pro uskutečnění
ideálů Kristových. Tu vznikala v něm myšlenka, jak výslovně praví
(str. 118), že ideje Kristova, již uskutečňovati ukládala mládeži polská
poesie, nedá se splniti jenom jejími malými silami, nýbrž dá se provésti
pouze na dějišti všeslovanském pomocí nej ušlechtilejších duchů ruských,
proniknutých přec touž idejí; „společné ctění křesťanského ideálu
mělo spojití opět rozvaděné národy“. Nabyl přesvědčení, že slavjano
filství jest spřízněno s polským messianismem, a to odůvodnil v delší
rozpravě. S tou představil se pozdějšímu svému učiteli, nadšenému
slavjanofilovi a skvělému kritikovi novější ruské literatury, professoru
Orestu Millerovi v Petrohradě. Již jako student byl Zdziechowski zanícen
pro křesťanské ideály zabarvené římským katolicismem, opojen sny
messianistické poesie polské, a lišil se tím od svých krajami tou měrou,
že se od nich úplně odloučil (str. n6). Zůstal pak stále věrným synem
církve římské, a toto jeho stanovisko prosvítá také celou touto knihou.
Se stanoviska římské církve, snad ještě více než se stanoviska polského,
národního posuzuje „základní problémy“ Ruska. Jen s toho stanoviska
lze chápati jeho „ceterum censeo“, jeho naléhavé volání po unii pravo
slavné církve ruské s římskou západní, s církví „všeobecnou“. Na tom
závisí podle jeho přesvědčení celá budoucnost Ruska (343). V tom šel
mnohem dále než ruský náboženský a mystický myslitel VI. S. Solovjev.
Ten přišel vlastně jen к vývodu, že historické předurčení Ruska v tom
se zakládá, aby poskytlo všeobecné církvi politickou moc, nutnou jí
pro spasení a znovuzrození Evropy a světa. Jest zvláštní, že týž Zdzie
chowski, který v zájmu svého národa klade otázky „národní“ nad
všeobecnější otázky sociální, na ruském národě, i když se ocitá v nejprudším boji za své nej vyšší statky volného vývoje, požaduje kategoricky
plnění jakoby všelidských ideálů, spojení s církví římskou, tedy zříkání
se dávných tradic náboženských, které zatisíceletí srostly s nej vnitřnější
podstatou národa, že požaduje tady, aby se pro theokratické ide
ály některých myslitelů, zajisté též ruských, přinesla jedna z nej
těžších obětí! Ovšem, náš spisovatel na konci knihy své již jaksi vůbec
pochybuje o možnosti nějaké záchrany ruského národa, i kdyby tu
obět přinesl; jest přesvědčen, že ruský národ neobstojí před na
stupujícím nebezpečím žlutým, ale přece zapřísahá jej, aby před svým
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skonem se zapsal timto činem, spojením totiž s rímskou církví, zlatými
písmeny do dějin člověčenstva.
Kniha Zdziechowského rozpadá se ve dvě hlavní části: i. К dě
jinám a kritice slavjanofilství, 2. К dějinám a kritice ruského evropeismu. Üvodem předeslány jsou dvě kratší kapitolky. První z nich,
,,Rusko a Japonsko“ velmi jednostranná parallela vývoje obou těchto
států, i mikada a cara (str. 7). Zdziechowski jako Polák pozdravil válku
rusko-japonskou jako záři nové doby, očekává je od císaře japonského
jako jeho otcové kdysi od Napoleona III. pomoc pro svůj národ (str. 11),
pozdravil válku světla, zastupovaného od Japonska „postupujícího statně
na dráze mravní kultury“, s duševní tmou, zastupovanou od,,státu podle
jména křesťanského, ve kterém císař sobě sám přikázal pocty příslušné
spasiteli . . .“ (str. 9). Tu také již vypověděn základní názor Zdz-ého
o Rusku: byzantsko-germánský duch, který od Petra V. oživoval ruský
stát a potom zasahoval stále širší vrstvy ruského národa, byl v odporu
s ethnickými živly ruského národa. A tak jsou dějiny duševního vývoje
Ruska plny neustálých bojů a nezdařených pokusil o smíření a synthesu
cizích, byzantsko-germánských živlů se slovansko-asijskou hloubkou.
Slovansko-asijské Rusko aneb lépe ono, v němž převažuje slovanskoasijský živel, t. j. ono Rusko, které pracuje к svobodě a\ touží po abso
lutní pravdě, jejímž odleskem byl by pořádek na zemi, toto Rusko . . .
má před sebou jen dvě cesty: přetvoření ve všech směrech aneb úplné
zničení. Závěr pak knihy vyznívá velmi pessimisticky: spis, shledává,
že pro Rusko už vůbec není spásy. . .
V druhé kapitolce „Zevropštění Ruska“ podává kratičký, ovšem
opět jednostranný nárys vývoje Ruska zvláště od Kateřiny IL až po
nezdařené povstání prosincové, t. ř. dekabristy, charakteristiku zvláště
Karamzinovu, kde jako při Kateřině IL nevzat stejnoměrně zřetel na
všecky jevy politické a kulturní na sklonku XVIII. stol., které měly
tak osudný vliv na vzrůst reakce jak ve veřejném životě, tak i v mysli
vynikajících jednotlivců.
V i. části své knihy vykládá Z. pěkně a objektivně hlavní názory
zakladatele slavjanofilské školy A. Chomjakova a cení vysoko sílu jeho
kritické analysy i nesrovnatelný dialektický talent, charakterisuje dosti
příznivě jeho poesii, od ruské kritiky silně odsuzovanou, rozbírá jeho
úvahy a traktáty filosofické a theologické i tam, kde ostře vystupuje
proti Rímu a celému římskému západu a zdůrazňuje různou recepci
křesťanství v Římě a v Byzanci, odchylný vývoj západoslovanských
národů pod vlivem románsko-germánských národů. Zd. nepodrobuje
výklady Chomjakova nějaké hlubší kritice, nýbrž spokojuje se pouze
objektivním jich referováním a přičiňuje leda nějaké postranní po
známky, vytýkaje jeho jednostrannost, ,,z jeho nechuti k Rímu
a náchylnosti к Byzanci plyne jeho méně strannické vyvyšování řecké
pravoslavné církve“ (56). Mnohem ostřeji ozývá se Zdz. proti jiným
budovatelům slavjanofilského učení, zvláště proti Konstantinu Aksakovu
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ajeho učení o vzniku a vývoji ruského státu, které prostě ne nese žádné
kritiky (str. 61 a d.). Tu také příčiňuje poznámku o znamenité episodě
„Bratří Karamazových“ Dostojevského „Velký inkvisitor“ (64 a d.),
aniž však hlouběji rozbírá se svéh) římsko-katolického stanoviska
tuto ostrou charakteristiku katolicismu. Za to zmiňuje se o pozdější pole
mice z počátků 70tých let min. stol, mezi někdejším nadšeným přívržen
cem slavjanofilství, Em. Dmitrijevem-Mamonovem, a Ivanem Aksakovem. Kritika prvého se nikoliv netýkala vlastních bohosloveckých a církevnických základů slavjanofilského učení, nýbrž „vystupovala proti ná
stupcům Kirějevského, Chomjakova, Konstantina Aksakova, že nechali
padnouti hlavní své zásady a přetvořili směr zajišťující každému úplnou
svobodu myšlenek v jakousi patrioticko-loyální doktrínu, která násilně
všecko a všecky porušťuje a pravoslaví snižuje na úroveň jakéhosi
policejního vyznání víry“ (str. 70); bohoslovecké výklady Chomjakova
odstrčila prostě stranou a hlavní důraz kladla na sociálně-politické
snahy slavjanofilů, hlavně na propagandu „obščiny“, „míru“ jakožto
ideálního typu společenského zřízení. Ivan Aksakov hájil naopak
ohnivě opravdovost náboženských snah Chomjakova a slavjanofilské
školy vůbec . . . Polský kritik vytýká tu mladšímu pokolení slavjanofilskému, že používalo pravoslaví jediné jako nástroje k boji s přívrženci
západu vůbec a zvláště se západním Slovanstvem. Záhy nastal rozklad
slavjanofilského učení. V tom spatřuje Zdz. důkaz, že nemělo s dostatek
životní schopnosti; „slavjanofilství příliš bezohledně zidealisovalo
historické základy, na nichž se vyvinulo Rusko, a kladlo naopak příliš
slabý a zdrženlivý důraz na jich nedostatečnosti ve skutečnosti/* Mnohem
správněji vyložil vlastní příčiny rozkladu slavjanofilství Miljukov
(Iz istorii russkoj intelligencii 1902, str. 267 a d.). Podle něho „byl již
v základech starého slavjanofilství vnitřní odpor. Ideje nacionálnosti
nedopouštěla náležitý vývoj ideji messianismu, a messianská ideje
překážela vývoji ideje nacionálnosti. V ruské národnosti cenili princip
náboženský, a v náboženském principu cenili jeho národní formu. Při
dalším vývoji učení vyšel tento odpor na jevo a vedl к tomu, že obě
základní ideje starého slavjanofilství se rozdělily a každá z nich dále
se logicky rozvíjela... К odůvodnění ideje nacionálnosti byla volána
na pomoc věda historická a sociální, ale všesvětový úkol Ruska zkoušeli
sestroj iti na vyšších ethických požadavcích. . . A přece ukázaly se vý
sledky zcela důsledného, logického vývoje málo uspokojivými. V theorii
dovedl vývoj ruský nationalism к metafysické koncepci „všesvětověhistorického typu“, a ruský messianism kchimaeře všesvětové theokracie.
Prakticky dospěli naši nacionalisté k obskurantismu а к systematické
ochraně reakce, a naši messianisté zachránili se od těchto vývodů pouze
tím, že jakž takž upravili svůj názor světový v soulad s theorii pokroku...“
Tu měl Miljukov na mysli vývoj idejí Vlad. Solovjeva, kam však polský
jeho velebitel ho nesledoval. Přiostření národně politických bojů po
povstání polském sesílilo nesmírně právě nacionálni stranu slavjano-
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filské školy i též učení o národně ruském rázu pravoslaví vůči katolické
Polsce. Publicistický boj vzniklý po nešťastném povstání r. 1863 měl
zajisté neblahý vliv na vývoj slavjanofilské školy a přispěl do jisté míry
také к jejímu rozkladu. Tomu věnoval Zdz. zvláštní kapitolu své knihy
(str. 77—105). Charakterisuje v ní činnost Mich. Katkova, potom
Iv. Aksakova, „který nebyl politikem, nýbrž politickým blouznílkem,“
zvláště po svém smíření s Katkovem r. 1880, rozbírá jeho postup při
řešení otázky polské od r. 1861, zvláště po polském povstání, obrací se
proti jeho dělení polského národa ve dvě nepřátelské vrstvy, šlechtickou
a selskou, což mělo jistý vliv na cizozemsko a zvláště nalézalo ochotný
sluch ,,u demokraticky smýšlejících národů slovanských'* (94). Zdz. ne
zamlčuje, ba vděčně uznává, že někteří ruští učenci a literáti zaujímají jiné,
ušlechtilej ší stanovisko vůči Polákům, že začali hlásati vůbec nové ideály,
vzbuzovali naděje jak ve smíření rusko-polské, tak vůbec v nový lepší
volnější život, ale že vášnivá, nenávistná slova Iv. Aksakova nalézala stále
mocnější spojence nahoře, stále větší ohlas dole. A tak ztroskotaly
se tužby a snahy mužů, kteří byli „slávou Ruska“ (100). Ze stísněné
duše spisovatelovy toto zklamání však také vytlačilo příkrá, nenávistná
slova ne tolik proti několika předákům hnutí protipolského, než přímo
proti samému ruskému národu. Několika slovy o pokuse Danilevského
o nový kodex slavjanofilský („Rusko a Evropa“) uzavírá se tato ka
pitola, nejvíce z celé knihy se zabývající otázkou polskou. Připojuje se
pak rozbor vnitřní politiky Alexandra III. (106—115),jelikož se zaklá
dala na idejích Katkova a Aksakova. Odtud obrací se autor к světlejšímu,
nad jiné zajímavému a zajisté sympathickému zjevu Vlád. Solovjeva
(116—148) a nadšeně promlouvá o jeho osobnosti, poesii, filosofii,
mystice a snahách theokratických. Ještě později se spis, к němu vrací.
Poslední kap. první části knihy „K dějinám a kritice slavjanofilství“
věnována jest „snu panasiatskému“ (149—186). Rozbírají se tu názory
Sergeje Južakova o poměru Ruska к Asii a jeho antagonismu proti
Anglii, jakožto o boji dvou protivných historických idejí, o boji dvou
světů: Anglie, v níž měšťansko-kapitalistická organisace došla svého
dokonalého výrazu a která nabývala tím panství nad poměry mezi
národními, a Ruska, které vystrojilo svou kulturu na ideji selské. Dále
pojednáno o díle průvodce careviče, nyní cáre Mikuláše II. po cestě
Orientem, kn. E. Uchtomského, a tu proti snům o smírném dobývání
Asie se strany Ruska, o rusko-asijské jednotě staví se střízlivé posudky
skutečného vystupování ruské exekutivy zvláště vůči buddhistům nad
jezerem Bajkalským, vůči Burjatům a j., jak je nakreslili ruští pozo
rovatelé a učenci (str. 175 ad.), z čehož vysvítá, že Rusové nijak ne
vystupují lidštěji vůči polodivokým národům podmaňovaným než jiní
■osvícenější národové západoevropští.
Proti slavjanofilství stála škola západnická, progressivně-liberální,
hájící ideály západoevropské osvěty, úzkou souvislost Ruska s ostatní
Evropou. Jí věnoval Zdz. druhý větší oddíl své knihy. Shrnul v ní jevy,
č. C. h. XIV.
8
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které přece vlastně úže nesouvisely, od vrstevníků prvních slavjanofilů
až po dnešní dobu; к Alex. Hercenovi, Mich. Bakuninovi přičinil, ovšem
nikoliv vůdce „evropeismu“, než představitele třetího anarchismu,
křesťanského, Lva Tolstého vedle ,,romantického anarchisty“ Alex.
Hercena a ,»bojujícího anarchisty“ Bakunina. A na konec přiřadil sem
ještě Borise Cičerina, který prý stanul „na ideálních výšinách evropeismu.“
O jiných, ve vývoji ruské osvěty a literatury předních vůdcích západnictví, zvláště o Bělinském a Granovském,Zdz. pomlčel, neboť nemohou
prý v Evropě vzbuzovati zvláštního zájmu. Podobně také téměř úplně
pomlčel o Caadajevu, ač právě tento muž pro sledování idejí po spojení
s římským katolicismem, našemu spisovateli nad jiné drahých, má
velký význam, mnohem větší než novější, od něho nad jiné vynášený
B. Cičerin. Učení Hercenovo a Bakuninovo ovšem mělo velmi značný
vliv v Evropě, ba větší než v Rusku, kde jim nebylo možno přímo působiti. Dobře praví Z., že jich učení se vlastně odchýlilo od západnictví
ruského, ba vypěstilo také jisté slavjanofilství, též národně ruský
názor světový. Oba mužové proti messianismu slavj anofilskému
stavěli jinaký messianism, „vznášející ruského sedláka až po nebe“,
neboť v něm viděli toho, který provede příští revoluci, jež měla přetvořiti svět, dáti jemu nové formy sociální. Skvělá jest charakteristika
díla Hercenova (str. 192—226). Z. těžce pohřešuje v jeho idealismu
naprostý nedostatek živlu náboženského, ale nicméně opírá se tomu, že
by Hercen byl býval bezduchým materialistou. Rozbírá pěkně poměr
Hercenův к filosofii Feuerbachově a potom к učení Proudhonovu,
zvláště obšírně Hercenovu knihu „S onoho břehu“, jež vyjde
co nejdříve — po 58 letech — v českém překlade; srovnává konečně učení
„filosofa evropského anarchismu,“ „revolučního messianismu“ s „kře
sťanským anarchismem“ Lva Tolstého. V Bakuninovi shledává „ty
pickou inkarnaci bezuzdné ruské povahy, kterou Rusové rádi považují
za jednu ze svých zvláštností a kterou Gogolj tak poeticky vy
líčil. Z. činí tu krátké aperęu o této bezuzdnosti ruské, která se nejhrozebněji a nejšeredněji jevila v ruské dobyvačnosti,“ podmaňující země
a národy, aby je vydala porušťující ničivé zuřivosti generálů a úředníků“.
A přece krátce před tím napsal týž Z. (str. 151), že „dobyvačnost jest
obsažena v podstatě každého téměř většího a v před toužícího národa. .
ani rekovné skutky Ilji Muromce ani jiných nespoutaných a nezřízených
reků ruského eposu, vrcholící v nezřízeném opájení, ani bezuzdné
hýření a rozbíjení talířů, sklenic a třebas zrcadel u bohatých kupeckých
(i třebas) aristokratických synků není právě typickou zvláštností
jen ruskou. Tu opět jako jinde jeví se jednostrannost a subjektívnosť
polského pozorovatele, který nevidí nic mimo Rusy, hrubě si ani ne
ukládá otázku, nejsou-li, aneb aspoň nebyly-li ještě dosti podobné
jevy také u jiných národů vzdělanějších a osvícenějších. Jinak líčí
Z. život i působení Bakuninovo velmi pěkně, ba umí buditi proň také
Sympathie do jisté míry. Správně připomněl (235), že Bakunin se stal
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r. 1863 v „Kolokolu“ proti názorům jeho redaktora Hercena hlavním
přímluvčím a obhájcem polské věci. Měl tu však připomenouti také
účastenství Hercenova přítele, Ogareva. Tu jest zajisté jistý odpor
proti tomu, co napsal Z. dříve (str. 208), že Hercen r. 1863 energicky
se ujal věci polské. Pozoruhodná a duchaplná jest parallela HeineHercen, obou těchto revolučních mystiků, z nichž první snil o jakémsi
židovsko-germánském messianismu, druhý věřil v poslání Ruska
(250—280), zároveň pak parallela židovstva s russtvem: „síly obou měly
destruktivní vliv na kulturu,“ Rusové vtiskli ráz ducha svého anar
chismu, Židé zaujali vynikající vůdčí postavení v socialismu. Tak
vykládá Z. také vynikající účastenství Židů při šíření radikalně-pokrokových idejí v ruské společnosti. Filosofické názory Tolstého odbyl
polský kritik příliš stručně a krátce, spokojoval se takřka jen s holým
jejich odsouzením (281—291). Učení jeho nemá tvůrčí síly, význam
její jest čistě negativní. „S Tolstým filosofem, bohoslovcem, exegetou
možno disputovati bez konce; libovůle jeho tvrzení v těchto věcech
jest očividná. Měřiti se s ním však jako s moralistou jest vyloučeno.“
Později se Z. ještě к němu vrátil ve své knize a hájí ho proti
kritice Vlád. Solovjeva (str. 343). Daleko více cenili a mnohem přátel
štěji rozbírali náboženské učení Tolstého němečtí theologové prote
stantští; jeho výklad evangelia neobstál ovšem ani před jejich vědeckou
kritikou, ale „Zpověd“ zůstane podle nich na všecky věky „dojímavým
dokladem nej vážnějšího vnitřního zápasu velkého a silného ducha
lidského“, a jim byl Tolstoj přese všecken svůj „anarchism“ přece
„hlasatelem čistšího a vyššího uctívání Boha“. (Srv. Fr. Rittelmeyer,
Tolstois religiöse Botschaft, Ulm 1905.) Za to promlouvá Z nad jiné
obšírně o mystické filosofii, o theosofickém blouznění B. Čičerina.
Shledává v jeho působení „nejhlubší a nejkrásnější výraz oněch proudů
v Rusku, jichž podstatu tvořilo vědomí, že třeba svésti ruskou kulturu
s duševním životem Evropy“ (292). A přece byl význam jeho doma
nevalný; a mimo Rusko? Z. sám přiznává, že byl „zcela osamělý“ (301);
rozbor jeho náboženské filosofie (300—336), jakož i poznámky o ně
kterých novějších směrech v katolickém bohosloví můžeme zde zcela
klidně pominouti mlčením.
Závěrečná část nesena jest opět tužbami náboženskými a národněpolskými. Promlouvá o visích Vlád. Solovjeva blízký skon Ruska
prorokuj ících, obšírněji o kritice Lva Tolstého se strany tohoto mystika,
proti které sám jaksi Tolstého obhajuje (339 ad.), připojuje pak sám
své poznámky o nynějších poměrech Ruska a jeho budoucnosti (360 a d.),
o nynějších politických stranách ruských a dospívá dále к zajímavé
otázce, zdali by nemohli к uzdravení a zachování Ruska přispěti jiní
ruskému žezlu podrobení národové, kteří nejsou přímo súčastněni ve
vnitřních bojích ruských, v boji nihilismu byrokratického s nihilismem
revolučním. Z řad těchto národů vylučuje ovšem Finy, kteří mají
svou samosprávu a svou konstituci, rovněž Malorusy, neboť jest prý ne8*
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j isto, vystupuj í-li jako zvláštní národnost či jako radikální frakce všeruského hnutí osvoboditelského. Tak možno připomenou ti pouze tři
národy, kteří by se mohli státi nej vhodnějšími faktory v boji vlády
s revolucí následkem svých schopností, své kultury a zeměpisného
položení. Shledává pak, že Němci nejsou na prospěch, nýbrž překážkou
velkého díla znovuzrození Ruska na principech svobody. Židé, duševně
cizí jinověrným spoluobčanům, tvoří nej radikálnější živel revolučního
hnutí. Zbývají jediné Poláci: pro ně nejsou dalekosáhlé sociální reformy
hlavní věcí, nýbrž možnost volného vývoje národní kultury. Tvoří tedy
Poláci konservativní a smírný živel, nezbytný faktor rovnováhy pro
úspěch velké věci. Socialistické hnutí v ruském Polsku Z. prohlašuje za
následek nákazy z Ruska přenesené, boj s revolucí sociální prohlašuje
za obranný boj polské kultury, polského života, polské budoucnosti.
Jen aby se naděje polských politiků konservativních nezklamaly!
Sociální program, zvláště agrární program odděluje dosavadní vůdce
polské v Rusku od liberálnějších stran ruských, které chápou, ba mají
porozumění pro autonomistický program polský. Odděluje je také
onen, tak ostentativně i od autora této knihy prohlašovaný program
nábožensko-církevnický; blouznilské sny některých jednotlivců ruských
nenalézaly a nikdy nenaleznou všeobecnější ozvěny v ruské společnosti,
o národě ani nemluvě; pouze za Alexandra I. zalomcovala taková
chvilková vlna vyšší společností ruskou, ale ta se více nevrátí. Zdz.
dotýká se v poslední kapitolce soudobého hnutí v ruské církvi po osamotnění, odstátnění jejím, o hnutí po smíření intelligence s církví,
která by se měla prohlásiti pro intelligenci proti vládě, dotýká se vý
kladů S. Bulgakova, Merežkovského, ale odtud к uskutečnění ideálu
Zdziechowského jest velmi, velmi daleko. Sám vyslovil své podivení,
že zástupcové tohoto hnutí, vydávající se za dědice Vlád. Solovjeva,
nevstupují do jeho šlépějí (428), že se nemohou „povznésti přes úzké
závěry národních předsudků к ideální výši všeobecné církve“. Národní
snahy polské zvláště v ruském Polsku pod tímto praporem, kterýž tak
slavnostně nese Zdziechowski, nedojdou svého cíle. К vyrovnání sporu
rusko-polského, к zacelení této skutečně zející rány na těle Slovanstva
může dojiti pouze pod heslem volného rozvoje, opravdové svobody,
nezastěňování žádnými všesvětovými sny messianskými. Jeden z vy
nikajících soudobých knězi ruských, Grigorij S. Petrov, vyslovil se roz
hodně proti messianské úloze vindikované ruskému národu od slavjanofilů.
„Takové určení jest neskromné, zavání honosivostí, národním pře
ceňováním a jest úplně nesprávné.“ Ruský národ není nositelem Boha,
za jakého ho prohlašovali slavjanofilové, avšak může se uznati, jak Petrov
pravi, „hledatelem Boha“. S touto skromnější a také daleko pravdivější
úlohou spokojuj se každý národ a nedávejž se zlákati skvělými a také
honosivými sny některých blouznilů.
J. Polívka.
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Časopis Musea král, českého, ročník^ LXXXI (1907):1) Jan Kapras,
Zemské knihy Opolsko-Ratiborské (líčení postupu recepce českého práva
i. při soudu zemském a jeho protokolech, 2. při zajišťování a převodu
práv na nemovitostech a 3. líčení postupu recepce českého úředního jazyka.
Ad i. V Opolsku a Ratibořsku se soudní organisace vyvinula ze soudů kastellanu; ve XIV. stol, si stará slovanská šlechta vymohla zřízení svých zvláštních
soudů, cúd (německá šlechta patřila před dvorský soud). Koncem XIV. stol,
se tam vytvořil nový centrální soud pod předsednictvím knížete, či jeho
hejtmana, později sudího. Přísedícími byli jen šlechtici. Tento soud trval
po celé století XV. Teprve 1531 byl dán základ к zřízení stavovského
soudu zemského privilegiem knížete Hanuše dle vzoru českého. Tehdy
přestaly cúdy. Jeho kompetence: civilní i trestní záležitosti obou Šlechti
ckých stavů a stížnosti poddanské; byla tedy širší než v Čechách, na Mo
ravě, v Opavsku a Krnovsku, kde se omezovala na civilní pře a nesporné
záležitosti. Ostatní bylo vše dle českého a moravského vzoru. — Ad 2. Vývoj
forem zajišťování a převodu práv věcných к nemovitostem ve vlastním
Slezsku nesouvisel s knihami zemského soudu jako v Cechách, Moravě,
Opavsku a Krnovsku; tam vznikly pozemkové knihy ze soukromých zá
pisků knížecího písaře, jež se znenáhla staly knihami knížecí kanceláře.
Stavové sílíce proti knížeti, hleděli je dostat do svých rukou, ? tak teprve
by matriky přišly v souvislost se zemským soudem. Stavové pak se snažili
učiniti z nich úplně to, čím byly České a moravské zemské desky. Ale
z původního práva panovníkova schvalovati disposice s nemovitostmi
stále ještě trvalo formální schvalování ve formě zápisů. — Ad 3. V horním
Slezsku vítězila zase slavisace v XIV. а XV. století — ovšem již ne polská,
nýbrž česká. Česká úřední řeč vnikala tam z Opavska přes Ratibořsko,
Od r. 1420—30 byly už knihy úplně České. Nejstarší listiny České v Rati
boři jsou z r. 1443 a 1446, v Opolsku z r. 1440, 1453, 1455 a 1458. Po r. 1470
byla čeština již výhradně úřední řečí v Ratibořsku. V létech 1720—30
vnikala němčina zase do knih, a r. 1740 bylo poslední České rubrum soudní).
Jos. Volf, Účast Českých panovníku při říšských výpravách (autor klade si
především otázku, zda tato účast byla povinnou, právně-závaznou, snad
v důsledku lenního poměru, Či smluvnou? Prací dosud neukončenou se
táhne snaha lenni závislost Cech uváděti v pochybnost a v tom smyslu
se i v podrobné části líčí české pomoci především jako smluvné, kdežto
v prvé systematické části je víc položen důraz na povinnost Cechů к nim).
— Jan Kaprasy Státoprávní poměr Moravy k říši Německé a ke koruně české
ve středověku (korrigují se výsledky článků Fischlova „Mährens staats
rechtliches Verhältnis zum Deutschen Reiche und zu Böhmen im
Mittelalter“ ze známého stanoviska Českého: V době říše Velko
moravské byla část kmenů českých odvislou od říše Mojmírovců, k+erá
byla brzo popłatna říši německé, brzo v odboji proti ní. Po pádu jejím
přestává vůbec závislost na říši. Oldřich a Břetislav konečně dobudou

x) Rubriku Výtahy z časopisů rediguje docent dr. K. Krofta.
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Moravy proti Polákům (snad i Maďarům). Břetislav na Moravě vládne
samostatně proti Čechám, ale nevíme, zda v odvislosti od říše. Když se
stane pánem Čech, spojuje obě země v jedno vévodství, v lenním svazku
к říši. Zákon starŠinský na tom nic nezměnil. R. 1182 Morava oddělena
od Čech jako markrabství bezprostředně od říše odvislé. Ale české vévodství
si vymohlo návrat starého poměru, a za Přemysla I. je starý poměr zase
úplně obnoven. Za Přemysla II. je však recidiva poměrů z r. 1182 (od té
doby je v titulu krále českého i marchio Moraviae). Ale za Václava II. je
Morava zase určitě subsumována pod „regnum“. Markrabí je pod vrchním
panstvím královým, ale nevíme, zda je manem; zemí dostává od něho,
ne od krále německého (jen Vladislav r. 1197 činí výjimku). R. 1306
na tom nic nemění. Na konci vlády Janovy vzniká místo „regnum“ nový
pojem státoprávní „corona regni Bohemiae" a na tom základě provádí
Karel tuto změnu: Moravu činí samostatnou částí české koruny (vedle
ní samostatně biskupství Olomoucké a knížectví opavské) a uděluje ji pak
v léno. Ale poměr к říši zůstává týž a trvá tak přes husitské války. R. 1464
Jiří mění státoprávní poměr tím, že lenni závislost Moravy na Čechách
přetváří v právni unii s Čechami. Na tom nemění nic doba Matyášova.
V 16. století koruna česká se uvnitř ještě upevňuje, a poměr svůj к říši
činí jednostranným ve svůj prospěch).—Cenék Klier : Úprava berní království
Českého po válkách husitských do konce věku Jagellonského (srv. Č. Č. M. 1906;
zajímavá systematická část pojednání, líčící berní poměry české v době
titulem označené. Probírá nejprve berně výnosové, pak berně z hlavy, berni
pivnou, cla, veřejné ohlašování berně, vybírání a vymáhání její, zprávy
o katastru berním, o pokutách berních a revisích. Práce je velmi zá
služná, třeba by s každým úsudkem autorovým zejména v závěru na str. 254
nebylo možno souhlasiti, na př. s tvrzením, že stavové povolovali tím větší
berni, čím více moci proti králi měli nebo že správa státní v bernictví nalé
zala se poměrně na vysokém stupni (srv. к tomu o revisi berní na str. 245).
V článku je podrobně vypsán celý berní systém.). —A. Patera, Korrespondence a listiny M. Drabika z L 1620—1671 (pokrač.: listy z 1. 1668—1671.
V tom čteme prosby o další proroctví, chvály jejich i odmítavé kritiky,
ano i narážky, že Drabik je pouhý obchodník či dokonce podvodník.
Zajímavé zprávy z Uher r. 1770). — Pražák Albert, Neruda o úkolu hereckém
a o hercích. — Řezníček Václav, Biskup Jan Leopold Hay hospodaří na
panství chrasteckém (viz Č. Č. M. předešlé ročníky. Biskup Hay prý
hospodařil se svými statky tak, jako zacházel se svou diecesí, již naplnil
prý rozvratem a nepořádky a t. d. Otiskuje se bilance hospodářství bisku
pova za r. 1784). — Řezníček V., Přivtéleni kraje čáslavského a chrudimského
k diecesi královéhradecké r. 1782. (Do r. 1782 patřily к diecesi králové
hradecké jen 2, к litoměřické 1 kraj. Ostatních 13 k pražské. Josef přivtělil
ke královéhradecké oba nové kraje čáslavský a chrudimský, takže ji zdvoj
násobil; stalo se to proti vůli pražského arcibiskupa hr. Příchovského,
R. 1784 nařídil Josef, že se má biskupství stéhováti z Hradce do Chru
dimě. Hay úředně souhlasil, ale tajně napnul všechny síly, aby zůstal
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v Hradci; v tom musil pomoci i Dobrovský. К stěhování nedošlo
pro výši rozpočtu.) — Havlík Ani., Boj s drakem v Brněnské legendě
o sv. Jiří (přináší nové porovnání staročeské vložky, legendy mnichovské
a legendy ze sbírky Leg. aur. s moravskou písní (Sušil) a dochází
к závěru, že i staroč. leg. i morav. píseň jsou jen zbytky jedné a téže
skladby staročeské, nám nedochované, která byla umělá, ale pro lid
dělaná; zachovala se mnohem lépe v ústní než v psané tradici). — Jos.
Šimek, Poměry náboženské a arciděkanové v Kutně Hofe za Maxmiliána II.
a Rudolfa II. do 1582 (viz C. Č. H. XIII., str. 100; 1567 chtěli němečtí
horníci, poněvadž jich bylo mnoho, svého německého kněze u sv. Jiří,
musili však rekurrovati ke králi, než jim bylo povoleno; ale kněz byl Čech,
znalý němčiny, a horníci jím opovrhovali. Stížnosti na ně se opakovaly.). —
Ant. Truhlář, Příspěvky k studiím humanistickým v Cechách (o humanistech
Šebestiánu Aerichalcovi [Měděném], Pavlu Aquilinas [Vorličném], Janu
Balbinovi z Vorličné, Adamu Travném, Martinu Hanno; jsou to krátké
biografie a soupisy prací). — Jos. Vajs, Chrvatsko-hlaholský kodex Lobko
vické knihovny z Praze (příspěvek к bibliografii chrvatsko-hlaholské; popis
důležitého hlaholského kodexu ze XIV. století „sbor Lobkovický“). —
Schulz Václav, Zpráva o výzkumu archivů pro diplomatář musejní v letech
1875-ідоб (Myšlénka vyšla od Palackého 1874, načež jednatel Historického
spolku Emler dal podrobný návrh schválený správním výborem Musea
v dubnu roku 1875; odtud v létech 1875-1906 prozkoumány byly
archivy v 80 městech českých a zahraničních). — V drobných příspěvcích
jsou článečky К. V. Adámka, H. Grosse, V. Schulze, J. Vávry, J. Volfa,
C. Zíbrta, G. A. Školského (O soudcích a soudu v Jednotě Bratrské), J. F.
Zítka, J. Volfa Příspěvek ku vpádu Bočkajovců na Moravu r. 1605, Jan
Vokál z Prahy a jeho sborník (ukazuje, že autorem spisku O přitažení
Matyáše do Čech r. 1608, jenž opsán ve sborníku Vokálově, nebyl Vokál,
jak domníval se Jireček, nýbrž spíše Budovec; upozorňuje na něm. a
lat. překlad toho spisku a na podobný spis Historica narratio z r. 1609,
jehož autorem by též mohl býti Budovec). — Z referátů: Zíbrtův o biblio
grafii č. Č. H. roČ. XII. (viz Č. Č. H. XIII. str. 104 a násl.) a referáty
Kaprasovy (o Peiskrově knize o starších vztazích Slovanů к Turkotatarům
a j.), Volfovy a. Kadlcův obšírný a obsažný o spisu Akose Timona o Uh.
ústavních a právních dějinách. —Ve zprávách musejních Nejedlého zpráva
o bohatství bohemik v archivu Amberském v Bavořích; Volfovy stati
o prof. Píčovi a prof. Wintrovi s bibliografickými daty. — Konečně zprávy
knihopisné prof. Zíbrta.
H.

Sborník věd právních a státních, roč. VII. (1907). Z článků vyjímáme:
Cuhel, К nauce o potřebách. — Stupecký, Příspěvek к dějinám lenního
práva v Čechách, podává jednání zemské komise české ustanovené к po
souzení návrhu jednotného řádu lenního pro země rakouské z r. 1806. V jed
nání samém projednává se také otázka allodialisace lén, zavrhuje se však
jak v komisi, tak i vládou (Rozh. .27. března 1817). — Demel, O dvorské
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komoře za Ferdinanda (struktura a agenda její dle instrukce i. září 1537). —
Horáček Bolzanúv ltNejlepší stát“. — Kadlec Stručný přehled historické
a právně-historické literatury maďarské podává bibliografii historických
prací a hlavně pramenů od zavedení dualismu zároveň se stručným oce
něním jednotlivých význačnějších děl a zjevů. — Z referátů uvádíme:
Kadlecovy o Bogišič et Jireček Liber statutorum civ. Ragusii a Kalousek,
Rády selské 1627—98 (Č. Č. H. XII., 497) a Kaprasovy o Winter, Dějiny
řemesel a obchodu (Č. C. H. XII. 246) a Dvořák, Jednání sněmů Mor.
1792—1848 (C. C. H. XII., 3x84).
Zapiski naukovogo tovaristva imeni Ševčenka, roč. XV., 1906. Red.
Michajlo Hruševskyj. Z bohatého obsahu vynímáme: Kuzela Zenon, Uherský
král Matyáš Korvin v slovanských pověstech a písních. Zubryckyj Mi
chajlo: Selo Mščanec Starosambirskogo povita, materiały к historii haličské
vesnice. Bohatý material, vesměs z doby novější, nejstarší otištěný do
kument je z r. 1649. — Kreveckyj Michajlo: Z volebního ruchu ve východní
Haliči v r. 1848. Agitaci při volbách do říšského sněmu řídila na straně
polské „Rada narodowa“ ve Lvově, jíž podřízena byla celá řada provin
ciálních „Rad obvodových“. Rusíni měli svou „Golovnou radu ruskou“^
rozhodujícím však byl vliv místodržitele, hr. Fr. Štadióna, který snažil
se, aby za poslance byli zvoleni hlavně sedláci. Z 95 poslanců zvolených
v Haliči bylo sedláků 38, z rusínských pak poslanců, jichž zvoleno celkem
(v Haliči a Bukovině) 37, bylo sedláků 26, ostatní byli většinou kněží
a úředníci. Až na nepatrné výminky všichni následovali slepě Štadióna.
Autor podává podrobný obraz volby v obvodu solovinském (u Stanislavova),,
kde zvolen sedlák Jan Kapuščak. — Sozahskyj Ivan, К historii účasti
haličských Rusínů na slovanském kongresse v Praze 1848. Když „Golovna
rada ruská“ obdržela pozvání na sjezd, přesvědčila se nejprve, zdali sjezd
byl zákonitě povolen, načež zvolila za delegáty kongressu Borisikoviče,.
Gineliče a Zaklinského a dala jim plnomoc ke všemu jednání, které ne
směřovalo proti celistvosti říše habsburské, dynastii, konstitučním svobodám
a rusínské národnosti. — Kreveckyj Ivan, К historii organisací národních
gard v r. 1848. Nejdříve (22. břez.) ustavila se národní garda ve Lvově,,
ji pak v krátké době následovalo množství nár. gard jinde (kolem 20.000).
Autor líčí historii gardy v Stanislavově. — Z četných referátů připomínáme
Hnatjukův o Polívkových Pohádkoslovných studiích (pochvalný), referáty
o Národopisném Věstníku a Českoslovanských letopisech musejních.
V prvním sešitu nalezneme výtahy z neméně než 53 Časopisů (ruských
a polských), u nás z největší Části nepřístupných.
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V Iz věs tijích otdělenija russkago jazyka i slovesnosti imp. akademii
nauk 1907, seš. 2. najdeme plánek E, Golubinskŕho, Po povodit perestroja
V. I, Lamanskim istorii dtjatďnosti Konstantina filosofa, pervoučitelja
slavjanskago. (Vyslovuje se proti skepsi Lamanského o věrohodnosti pannonské legendy a proti vývodům jeho, odtud činěným. Srov. Č. Č. H.
XIII., 447—448.)
V loňském ročníku Č. C. H. (XIII., str. 452) oznámil prof. Pekař
podle soukromého sdělení z Petrohradu nález, který učinil prof. Lavrov
na Athosů, totiž životopis žáka Metodějova Nauma pocházející z X. stol.
Prof. Lavrov uveřejnil právě svůj nález tiskem v publikaci Žitija sv. Nauma
ochridskago i služba emu (Spb. 1907, 51 str.). Nově nalezený životopis
Naumův jest dosti krátký (otištěn na str. 3-7; přiložen také jeho snímek),
ale přes to má velkou cenu. Jeho autorem jest duchovní diecese děvolské
v záp. Makedonii, který byl současníkem bezprostředních učeníků sv. Klimenta a Nauma a žil tedy v 1. pol. X. stol. Rukopis sám jest mnohem
pozdější a recense srbské. Veliká cena životopisu dána jest tou okolností,
že dosud měli jsme o osudu církve Metodějovy na Moravě a jeho učeníků
zprávy jenom kusé, neboť jediným obšírným pramenem jest tu řecký
životopis sv. Klimenta, který však jest z doby pozdější (z XI. stol.). V nově
nalezeném životopise vypravuje se o Naumovi, že byl s’podrug i s’strastnik
Klimentův, a že stal se jeho nástupcem v učitelském jeho úřadě (v krajině
Kutmicivici v okolí jez. ochridského), když Kliment sám od cara Simeona
ustanoven biskupen (893); tam působil 7 let, založil klášter na jv. břehu
jez. ochridského, i strávil v něm ostatek svého života (f 23. pros. 910).
O osudech učeníků Metodějových po jeho smrti (885) vypravuje se tu
věcně úplněji než v řecké leg. Klimentově; někteří z nich byli mučeni, jiní
prodáni židům do otroctví a zavlečeni od nich do Benátek (k Ben'tkom);
tam však vybavil je z otroctví vyslanec cis. Basilia I. a přivedl je do Cari
hradu, kde vráceny jim byly kněžské hodnosti (stalo se to tedy před koncem
srpna 886, kdy Basilius zemřel); odtud někteří odešli do Bulhar. Nepraví
se určitě, že Naum byl mezi prodanými do otroctví, ale všechna souvislost
mluví pro ten výklad; potom by ovšem životopis náš nesouhlasil s živ. Klimentovým, podle kterého Naum spolu s Klimentem přímo z Moravy utekli
se do Bulhar. A potom následuje důležitá zmínka o potrestání země moravské,
již uvádím v plném znění: A moravskaa zemlja, jakože bě prorekT svetyi
Mcthodie archiepiskop, za bezakonia dělma děl* ich, i eresy i za izgnanie
pravověrnyich oťď i za strasti, ichže prieše od eretik imže oni věrovaše,
vskorě m’st prieše ot boga. Ne po mnozěch že létech priidoše ugri peonskii
ezyk, i poplěniše zemlju ich i opustiše ju. ichže bo ne poplěniše ugri to v bľgary
běžaaše. i osta zemlja ich pusta ugrom v* vlasť. Jest to ovšem jednostranná
zpráva od vzdáleného pisatele, ale přece při nedostatku jiných pramenů
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má i toto zrnko svůj význam. Jsou však i jiné věci v nově objeveném
životopise, které mají obecnější důležitost. Právem upozorňuje Lavrov
(str. 43), jak přátelské chování Řeků к učeníkům Metodějovým potvrzuje
nepřímo jeho sklon к řecké církvi za posledních let života a veliký význam
jeho poslední cesty do Cařihradu (asi 883-4), o níž od novějších nejednou
byla vyslovena pochybnost. Dobře ukazuje Lavrov také na shodu místa
týkajícího se Moravy s vypravováním Kristiánovým, jež sama také dává
Pekařovi za pravdu v názoru, že zpráva Kristiánova vzatá patrně z pramene
řeckovýchodního potvrzuje vysoké stáří tohoto pramene. Také chrono
logické údaje jsou důležité (náhodou ovšem vyskytuje se i zde několikrát
číslo 7, které již v životopise Konstatinově má nápadný význam); neboť
potvrzují, ovšem nepřímo, velmi dobře mínění těch, kdož konec Borisovy
vlády kladou do r. 888, počátek vlády Simeonovy do r. 893 (a ne 888), o čemž
ovšem přímý a bezpečný důkaz lze vésti ze zpráv jiných. Na str. 49 upo
zorňuje Lavrov také na filologické zajímavosti, ale ta věc vymyká se již
z rámce tohoto časopisu. Vedle nově objeveného životopisu Naumova
otiskuje Lavrov na str. 7-37 i jiné žití jeho z rkp. národní bibliotéky v Běle
hradě; ale tento druhý, třeba dlouhý kus jest pozdější rhétoricky rozvleklá
práce závislá na řeckém životopise Klimentově a nemá zvláštní historické
důležitosti.
Fr. H.
Ve sbírce Die Literaturen des Ostens in Einzeldarstellungen (Lipsko,
Amelang) vyšla na podzim Geschichte der čechischen Litteratur od Jana
Jakubce, doplněná Avne Novákovou Die čechische Litteratur der Gegenwart
(stran celkem 383).

O Pekařově německé knize a legendách o sv. Václavu a pravosti
Kristiána přináší v posledním čísle Kwartalniku Historyczneho (str. 663)
referát prof. AL Brückner. Praví mezi jiným: Jsme přesvědčeni, že pravda
na konec zvítězí. Kdo není slepý, nebo kdo nedělá slepého, musí uznati
důvody Pekařovy. Zásluha jeho knihy tkví v úplném přehodnocení le
gend václavských: domnělá falsa 14. stol, stojí nyní v čele; falešná dato
vání Dobrovského jsou odstraněna atd. Brückner pronáší některé námitky
proti Pekařovým výkladům o historii cyrilomethodějské. Promlouvá též
o církevněslovanských překladech z latiny z 10.—11. stol., o knize Schreuerově a j.
Karel Lohmeyer, jehož pohříchu nedokončené Dějiny Prus Východ
ních a Západních (Gesch. von Ost- und Westpreussen) vyšly r. 1880 ve
sbírce Perthesově (v Gotě), vydal r. 1907 sbírku svých menších prací pod
titulem Zur altpreussischen Geschichte (v Gotě). Z roku 1872 je článek
o Sv. Vojtěchovi, kde hned na počátku se upozorňuje, že málokdy o středo
věkém člověku máme tak spolehlivé prameny ku poznání jeho individuality,
z r. 1887 článek o Vitoldovi, к jehož sepsání dal podnět Prochaska vydáním
svého Codex Vitoldi.
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R. 1900 uveřejnil Adolf Bachmann v MJÖG. tři Články o pramenech
starších dějin českých; v těchto studiích potom pokračoval na rozličných
místech; z nich pomalu vzrůstalo dílo, obsahem připomínající Palackého
Würdigung, ale psané proti Palackému. Náš časopis stručně seznamoval
své čtenáře s těmito pracemi Bachmannovými a tázal se hned v referátu
o prvních částech (1900), proč Bachmann píše o těch věcech proti Pala
ckému v tonu neklidně podrážděném (Č. C. H. VIIL, 1901, str. 99). Více
o tomto způsobu či nezpůsobu pověděno v delším referátu o pojednání
Bachmannově o Dalimilovi (C. Č. H. VIIL, 336). — Úloha obšírněji obírati
se otázkami, kterých se týkají tyto práce Bachmannovy, a to kriticky
a polemicky připadla ľ. Novotnému. Jeho práce, jež vyšla r. 1903 v MJÖG.
s titulem ,,Studien zur Quellenkunde Böhmens“, má však Širší úkol, ne
omezujíc se na polemiku s Bachmannem, jak patrno z referátu M. Jeřábka
v Č. C. H. X., 327. Nejdelší polemika se rozpředla o jedné ze sporných
otázek, zdali totiž první pokračovatel Kosmův byl kanovník Pražský
(mínění starší před Palackým, ke kterému se Bachmann vrací) nebo kanovník
Vyšehradský (mínění Palackého hájené Novotným). Odpověd Bachmannova vyplňuje neméně než 36 stránek Brněnského časopisu Zeitschrift
des DVGMSchl. z r. 1906 (srv. C. C. H. XIII. 232) a nová práce Novotného
z r. 1907 o prvním pokračování kroniky Kosmovy, nejen o jejím skladateli,
vzrostla na 114 str. Je pochopitelno, že prodlužováním takových polemik
ton, kterým se vedou, nestává se klidnějším; že nezůstalo při věcně klidné
diskussi od počátku, způsobil, jak připomenuto, Bachmann. Resultat
dlouhé polemiky je, že Novotný svých posic, a sice vzhledem к osobě pokra
čovatele i posice Palackého uhájil. A přece Novotnému líto času a práce
vynaložené na polemiku druhou: odpovídá to vše důležitosti otázky, psal-li
jako kontinuátor kanovník Pražský anebo byl-li to kanovník Vyšehradský?
Spisovatel pojednání ve Věstníku Sp. N. i čtenář její mohou se však upokojiti tím, že к otázce této přistoupily i jiné, t. o osobnosti skladatele kontinuace (nebyl-li snad polského původu) a jejím vzniku a jejích částech
(srovn. referát Jeřábkův). Poslední pojednání Novotného ve Věstníku
Sp. N. 1907 vzbuzuje na novo přání po souvislém díle o pramenech dějin
českých, kterému vždy Palackého Würdigung zůstane vzorem a východištěm. Předcházející polemika poslouží i к tomu, že v něm nebude již
třeba jí věnovati tolik místa. Pojednání Novotného vyšlo též ve zvláštním
otisku s titulem Zur böhmischen Quellenkunde (114 str.)
J. G,
O poměru císaře Karla IV. к Pise a o známé krvavé episodě jeho
pobytu v městě roku 1355 napsal G. Mancinelli v italském časopise Studi
storici 15, 3—4 obšírný článek, provázený řadou dotud neznámých listin.

V Mnichově (nakladatel Leutner) vyšla kniha pro dějiny Václava IV.
důležitá: J. Guggenberger, Die Legation des Kardinals Pileus in Deutschland
1378—1382. Mit einem Anhang: Die Frage der 2. und 3. Legation des Kar
dinals Pileus in den Jahren 1394 und 1398“.
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V sbírce prací ze státovědeckého semináře university marburské,
řízené prof. W. Schückingem vyšlo jako č. 6 pojednání „Der europäische
Eůrstenbund Georgs von Poděbrad. Ein Beitrag zur Gesch. der Weltfriedens
idee/* napsal JUDr. Ernst Schwitzky (Marburg, str. 60). Těžisko práce je
v odborné-právnickém rozboru projektu králova: jednak se probírá ústava
navrhovaného spolku a srovnává se se starou ústavou švýcarskou a nizozem
skou, jednak se měří český projekt moderními státovědeckými theoriemi
o státním spolku a tyto jím. Krátký historický úvod je slabý, otisk
návrhu Mariniho л příloze přímo hrozný.
J. P.
К dějinám získání trůnu uherského Českým králem Vladislavem II.
Jagellovcem dlužno poznamenati chorvatskou dissertaci Záhřebskou P.
Кarlite, Izbor i krunisanje Vladislava kralja Češkoga za kralja uherskoga
i hrvatskoga, jež vyšla jako zvláštní otisk z Nastavnoga Vjestnikakn. XIV„
Zagreb 1906.

Ant. Kotik (překladatel. Pypinových a Spasowiczových Dějin slo
vanských literatur) vydal zajímavý polský pramen к dějinám českého
povstání r. 1618-20 v českém zpracování p. t. Kněze Vojtěcha Demboleckého
z řádu Františkánů Paměti o výpravách LisovČiků proti odbojným Cechům
a jejich spojencům v letech 1619-1622 (Praha-Smíchov 1908). Lisovčíci
byli polští žoldnéři, pověstní svou bezuzdností a divokostí, které král
Polský Sigmund III. poslal na pomoc Ferdinandovi II. proti Čechům.
Byla to pro něho zároveň vítaná příležitost zbaviti se těchto nepohodlných,
nevázaných lupičů, kteří nešetřili ani vlastních krajanů. Že vydavatel ne
podává pouhý překlad, dlužno schváliti, jde-li mu (jak za to mám) o to, aby
spisek jeho nalezl hojně českých čtenářů. Historik ovšem při svém bádání
sáhne vždy raději к originálu, jehož několik vydání vydavatel jmenuje.
Stať úvodní, jakož i poznámky připojené к textu na vysvětlenou jsou
poučné.
J. B.
Riditel Jos. Šimek v Kutné Hoře shrnul své cenné stati o dějinách
kutnohorských v jedinou publikaci, jež pod titulem Kutná Hora v XV.
а XVI. stol, na 273 str. (Kutná Hora, 1907) provádí nás poměry horskými
od konce válek husitských do 17. st., zajímajíc se o rozmanité stránky ve
řejného i soukromého života té doby. Jednou z nejrozsáhlejších statí je
výklad o poměrech náboženských v Hoře v době Ferdinanda I., prve oti.
štěný v Musejníku (srv. ČČH. XIII., 100). Dílo jest ovšem výsledkem
pilných studií archiválních; největší kořist autoru poskytly městské knihy
pamětní, od r. 1529 zachované.

Musejní a liter, spolek „Palacký“ ve Slaném vydal r. 1907 již patnáctý
ročník svého pěkného věstníku Slánský obzor, jejž rediguje Ant. Krecar.
Redaktor vyplňuje největší díl (112 str.) svazku pokračováním ve svých
Pamětech král, města Slaného. Poslední část této práce, jejíž formálně
prosté, populární založení prozrazuje přece, že ji psal historik, který chce
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otázkám, jež se mu namítají, opravdu porozumět a je jiným vyložit, obírá
se dobou, kdy svobodné královské město pokleslo v poddanství. Nečiní
to v soustavném výkladu, ale v řadě krátkých kapitol, jež věnovány jsou
rozličným otázkám. Na širší zájem z toho mají nárok příspěvky к dějinám
koleje piaristské ve Slaném (tu upozorňuje autor str. 45 na zapomenutého
Tomáše Kosteleckého), o studiích Fortunata Durycha v Slaném, výklad
o podmínkách ochrany vrchnostenské, jež nastoupilar. 1792 namísto pod
danství s vymřením Martiniců a nastoupením Klamů; s těmi také perioda
humanitního osvícenství a zejména řeč purkmistra slánského, slavící nově
nabytou svobodu, naříkající na bezbožné Francouze, velebící tichost a
svornost měšťanstva a změnu smýšlení v urozeném stavu panském: ,,neb
nyní jest (stav panský) milostivý, vzhlídný, příznivý, nemstivý, laskavý
a otcovský, má potěšení nad vzrůstem svého bližního a jedním slovem jest
lidomil." Mohlo-li býti příkřejší a formou přece nezávadnější kritiky uro
zených pánů dřívějších?
J. P.

Do Jahrbuch der kgl. preuss. Kunstsammlungen 1907, seš. III. napsal
Dr. Karel Chytil článek o obrazu Madonny, jenž visí od r. 1902 v novém
Kaiser Fridrich-Museum v Berlíně. Autor obírá se takřka od počátku své
činnosti problémem Marianske ikonografie v českém malířství; jeho články
byly směrodatné zejména pro XIV. а XV. století, takže jeho úsudek o obrazu
je pro ten čas definitivní. Dr. K. Chytil nejprve obraz popisuje (přiložena
výborná reprodukce světlotisková) a pak hledí zcela pevně opříti tvrzení,
že je to dílo české z třetí Čtvrti 14. věku, jehož autora není sice možno
jmenovati, který však byl z prvních mistrů na počátku vývoje české malby
tabulové, dále že obraz je nesporně dar arcibiskupa Arnošta z Pardubic
kladskému augustiniánskému klášteru a on sám že je vypodobněn v osobě
donátora s biskupskými odznaky na obraze. К pevně zjištěným okol
nostem, že obraz přešel do musea koupí z gymnasia (býv. jesuit, kolej)
v Kladsku a že je dílem české školy, připíná autor celou řadu důvodů:
Arnoštův otec byl v Kladsku hejtmanem královským, Arnošt sám v Kladsku
studoval a později velice často s oblibou trávil chvíle klidu v tomto městě.
Na důkaz své přízně založil zde klášter augustiniánský a vyzdobil i s kostelem
tak nádherně, že svého času budil podiv. Arnošt byl ctitelem Madonny,
což dodává zvláštní rys jeho životu; zavádí nové mše a zpěvy a za něho
vzniká Konrada Haimburga Laus Mariae, mimo to velice mnoho soch
a obrazů Mariánských je uváděno s ním ve spojení. Na obraz v museu
Friedrichově hodí se znamenitě citát z Balbina, Vita Arnesti (1664); životo
pisec viděl v Kladsku dar Arnoštův, obraz Madonny v klášterním kostele
Františkánském, jenž tam rrý byl přenesen po zničení kostela P. Marie
a obšírný jeho popis shoduje se skoro úplně s obsahem i formou obrazu
musejního; rozpor v udání místa vysvětluje Chytil tím, že asi Jesuitům,
v letech 1597—1618 držitelům kláštera august, v Kladsku, při jich vypu
zení obraz byl odňat do kláštera Františk. a později při svém návratu
že jej opět jako svůj bývalý majetek přenesli do koleje. Co se týká rázu
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obrazu, srovnává jej Chytil nejprve se současnými miniaturami z okolí
samého Arnošta (Orationale Arnesti, Laus Mariae, Liber viaticus, Jana
ze Středy, missale biskupa z Olomouce a Mikuláše z Kroměříže) a nalézá
u nich společné rysy zejména v barvě a architektuře, kdežto naproti tomu
určuje rozdíly v plastice těla, v traktování záhybů šatu a typu obličejů.
Z českých Madon klade Chytil Kladské nejblíže Madonnu Zbraslavskou.
Na ještě starší vzory ukazuje tvar koruny, šátek na hlavě Madonny a oděné
Jesulátko. Na základě tohoto materiálu datuje Chytil Kladskou Madonnu
do doby brzo po r. 1350. Stylisticky příbuznými zjišťuje vyšívané antipendium kostela v Pirně (nyní ve sbírce král. sas. spolku starožitnického
v Drážďanech) a cyklus z Mariina Života v klášteře Vyšebrodském. Chytil
soudí, že stejně jako ve V. Brodě byl i v Kladsku obraz Madonny středem
cyklu, jenž byl časem (po Balbinovi) roznesen nebo zničen. Mluviti o přímých
vlivech francouzském nebo italském nepokládá Dr. Chytil za vhodné a
odůvodněné.

Na poslední výstavě Burlington fine arts Clubu v Londýně byl vy
staven deskový obraz Madonny z majetku krále anglického v Buckinghamském paláci. Byl nedávno zakoupen ze sbírky Oettingen-Wallersteinské
a už L. Custem v Burlington Magazínu IX., 254 publikován. V publikaci
klubu „Exhibition of early German Art“ (London 1906) znovu a lépe ve
velkém světlotisku. Je to replika Madonny Vyšebrodské s tím rozdílem,
že Ježíšek není nahý, nýbrž v dlouhé barevné košilce. Také miniaturní
sceny v rámci — osm výjevů ze života P. Marie — jsou jiné nežli ve Vyšším
Brodě. Obraz (2^/1 x 19 angl.”) je v celku dobře zachován i s rytbou
na zlaté půdě a práce nese pečeti z rozhraní 14. a 15. věku. Replika v diecesálním museu ve Vratislavi, na níž už po Lionelu Custovi poukázal
M. Friedländer není té jemnosti a v drobných scénách té něžnosti jako
buckinghamská.
M.

V „Kunstgeschichtliches Jahrbuch des h. k. Zentral-Kommission“ 1907
i. uveřejnil Max Dvorak poutavý článek „Spanische Bilder einer österrei
chischen Ahnen galerie“. Jedná se o řadu portrétů, chovaných v zámku
Roudnickém, zobrazujících členy rodu Pemštejnského a Lobkovického
nebo osoby z vysoké společnosti španělské, s nimi sešvakřené. Dvořák
dokazuje, že jsou to díla vynikajících umělců španělských Juana Pantojy
a Sancheze Coello a provází svůj objev zajímavou úvahou o vlivu špa
nělských sňatků a ovzduší na vývoj protireformačního ducha u nás.
Obrazárna hrab. Nostice v Praze byla loni nově uspořádána a upra
vena a katalogisována Pavlem Bergnerem. Seznam její (Verzeichnis
der Gallerie Nostitz in Prag. — Praha, К. Bellmann), kritický a velmi
obezřetný, uvádí její obsah poprvé v celistvosti v obor materiálu uměleckohistorického. Před tím jen Th. Frimmel (Kleine Galleriestudien I.) věnoval
jí několik kritických poznámek. Její těžiště spočívá hlavně ve Flámech
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a Holanďanech 17. stol., co také její četná díla P. S. Rubense a Rembrandta
dávno už známá a oceněná napovídají. Domácí jsou řídce, ne však nezají
mavě zastoupeni (Reiner, Hartmann a j.). Bergnerův Seznam jest opatřen
světlotisky malého oktávu. Nyní totéž nakladatelství vydává po sešitech
čtyřicet foliových světlotiskú, bez textu, toliko s poukazem na katalog
Bergnerův. Reprodukce, velmi dobré, obsahují malby jen flámské a ho
landské, s malým jaksi přidánkem Cranacha, Behama a Rottenhammera.
Pětadvacet se jich opakuje z illustrovaného Seznamu. Ostatní jsou nové
jeho doplňky.

U W. Engelmanna v Lipsku, téže firmy, kde uvízl před lety velký
Slovník umělců Jul. Meyera na třetím svazku, počali U. Thieme a F. Becker
vydávati nový „Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike
bis zur Gegenwart“ a vyšel právě první ze dvaceti svazků, jež mají tvořit
celé dílo: A a — Antonio de Miraguel. Dávno želaná a nevyhnutelná pří
ručka, jež chce zahrnout biografický materiál co největší, kriticky pro
braný, stručnou ale postačitelnou formou. Velmi správně klade váhu
na výčet odborné literatury co nej úplnější, zároveň jaksi v náhradu za
seznamy prací, na jichž úplnosti si předchůdce zakládal. Spolupracovníků
je množství a pro jednotlivé země jsou tu také zvláštní revisoři. Pro Čechy
A. Schmerber. Biografie umělců českých a z Čech, jichž je v 1. díle ke třiceti,
jsou v celku dobré a stejně redigovány jako jiné. Také výčet literatury
dosti, ne však zcela úplný. Poněvadž není dílo určeno jen pro německé
odborníky, nýbrž bude užíváno všude, i u nás, třeba aby zdejší spolupra
covníci řídili se ostatními svými kolegy, kteří nevynechávají ani nepatrné
literární zmínky. Tak na př. chybí při Alšovi statě Mrštíkovy a Mádlovy.
,,Soupis památek“ je citován nesprávně ve všech svazcích pod autorstvím
Hlávkovým. Některé omyly se ovšem vloudily jako Abels Simon není
žádný řezbář 16. stol, a autor křídlového oltáře v Týně, nýbrž dle pověsti
umučený pokřtěný hoch židovský. Nový jest Andreas de Austria, miniator
bible ve vév. knihovně v Gotě z r. 1391, který se tam jmenuje plebanem
v Leluchamici (sic), co jsou snad Letařovice u Č. Dubu(?). U J. Ambroziho
scházejí stropní fresky v paláci Nosticově na Malé Straně, důležitější nežli
zmizelí vojvodove ve Vyšehradské třídě.
M.
Nákladem měst, průmyslového musea v Hradci Králové vyšla pěkně
upravená publikace Lad. Haněla. Památky kovaných prací 16.—18. stol,
v Hradci Králové (1907, str. 19 4- XIX., 10 К). O vydání její rozhodly
dva důvody. V prvé řadě běželo o to, aby byla upozorněna širší veřejnost
na Četné a pro pozdní renaissanci a barok přímo směrodatné práce umě
leckého zámečnictví. Ale práce tyto mohou býti také případnými vzory
pro dobu přítomnou. Spisovatel seznamuje nejdříve čtenáře s vývojem
uměleckého průmyslu, hlavně prací kovaných v století XVI.—XVIII.»
se zvláštním zřetelem na Hradec Králové a nejbližší okolí. Uvádí pod
mínky utěšeného rozvoje uměleckého průmyslu, příčiny jeho úpadku
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v st. XIX., finanční tíseň, vzmáhání se slévačství železa a průmyslu stroj
nického. Stejné poměry byly po celé Europě, až na Francii, která
udržela na výši průmysl přepychový. První, kdo v století XIX. obrací po
zornost к starým předmětům umělecko-průmyslovým, je Anglie. Stu
diem těchto památek hledí vzkřísiti staré techniky. Po celé Europě sbírá
a kupuje umělecké a umělecko-průmyslové předměty, zakládá pro ně
museum se školou, které má staré vzory náležitě využitkovati. Po pří
kladu Anglie obrací se v tomto směru také Německo a Rakousko, které
založilo průmyslové museum ve Vídni. Tím byl učiněn počátek ,,k obrození
našemu na poli umělecko-průmyslovém “. Brzy potom zakládány byly
odborné školy pro jednotlivá odvětví průmyslová a různým řemeslům
počal se dodávati dorost technicky i umělecky vzdělaný. A poměrně záhy
objevil se na tomto poli čilý ruch. Nebylo však vlastního slohu. Byly sice
vystřídány všecky historické slohy během posledních 25 let, ale žádný
se nedovedl déle udržeti. A malíři, kteří vystoupili s různými návrhy,
mnoho zde nepomohli. Že umělecké zámeČnictví našlo konečně cestu za
slohem správnou, má zásluhu prof. O. Wagner. — Přítomná kniha před
vádí celkem 19 kartonů různých kovaných prací století 16.—18. Autor
hledí zachovati pořadí časové. Haněl seznamuje nás hlavně s mřížkováním.
Nejstarší toho druhu jsou nádherné mřížkové vložky slohu gotického, jež
jsou umístněny na Rejskově pastoforiu chrámě sv. Ducha. Mřížky tyto
zajímají přesně provedenou bohatou kružbou a náleží jim, jak soudí
Haněl, jedno z nej čestnějších míst mezi soudobými pracemi toho druhu
nejen v Cechách, ale i v celém Rakousku. Autor seznamuje čtenáře také
s technikou jednotlivých děl. Jsou to vedle mřížkování, zámky, oblou
kový světlík a svícny. Ze slohů zastoupena jest zde gotika, renaissance,
barok a rokoko, ano i z doby přechodní gotiky к renaissanci. Haněl kon
statuje ve svém díle velikou vyspělost uměleckého zámečnictv v Hradci
Králové. Podává také velmi mnoho pro dějiny umění a řemesel v st. XVI.
až XVIII. Škoda, že autor nesáhl také к materiálu archivnímu, jímž by
snad leccos mohl osvětliti jasněji. Máme zde na mysli krásnou knihu Chyti
lovu ..Malířstvo pražské XV. а XVI. věku". A ještě něco nás neuspoko
jilo: četné poklesky proti duchu jazyka českého.
J. Pšk.
Denník ,,Politik“, který již r. 1904—5 péčí redaktora E. Brcttra otiskl
serii důležitých dokumentů z pozůstalosti hr. Ed. Taaffe pod titulem Aus
dem politischen Nachlasse des Gr. Taaffe (srv. Bibl. české historie za rok 1904
Č. 1250 a za rok 1905, č. 1358; nej zajímavější kusy jejich pocházely z péra dra.
Klaudyho a hlavní cena tkvěla v poučení, jak úsilovně a v jakých formách
se jednalo o České vyrovnaní mezi politiky českými a důvěrníky koruny,
nazvíce za zády ministerstva, již r. 1869 a jak tudy pokusy Potockého
a Hohen warta organicky navazují na snahy mnohem starší) přinesl nedávno
v několika Číslech zajímavé kusy z papírů prof. A. О. Zeithammra (PolitikUnion 1907, č. 359 a 1908, Č. 1, 5, 11) pod nadpisem: Zur Vorgeschichte
der Fundamentalartikel. Zeithammer nás uvádí do jednání z r. 1870 za
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ministerstva Potockého a doplňuje podrobnostmi zevnější rámec jednání,
známý hlavně z Schaíílových Pamětí. Zvláště cenný je protokol konference
u prof. Habětínka ve Vídni poč. srpna 1870 konané, kde základem jednání
byl pamětní spis Helfertův o české otázce (vypracovaný na základě důvěr
ných rozprav Helfertových s vůdci českými) a pak pamětní spis sepsaný
hr. J. Klam-Martinicem a dr. Pražákem po schůzi českých vůdců a dvorských
ských důvěrníků (mezi nimi byl otec nynějšího ministrpresidenta) v Pardu
bicích u dra. Žáka (20. srpna).

Historik a spisovatel český. Fr. Dvorský, jehož úmrtí jsme již v mi
nulém svazku oznámili, byl rodák Sobotecký (• 1839) a od r. 1863 za
městnán v archivu zemském, jenž byl tenkráte zřízen. Vyslouživ od
piky jako nadaný samouk byl jmenován po Gindelym r. 1892 řiditelem
tohoto ústavu, jenž vyvinul se zatím v důležité centrum publikační. Valná
většina prací jeho věnována je otisku pramenného materiálu, začasté
velmi důležitého. Tak z archivu jindřichohradeckého, kde pomalu objevoval
netušené poklady archivář Fr. Tischer, vydal Dvorský (spolu s Emlerem),
zlomek starých desk půhonných z 14. st., z téhož archivu uveřejnil prvý
velmi důležitou zprávu Raší novu к císaři z r. 1635 o zradách Valdštej no
vých (v Histor. dokladech к záměrům Albr. z V.) a odtud také čerpal tuším
hlavní materiál к několika publikacím, jež jednotností svého thematu
i povahou jeho zakládají zajímavou a záslužnou stránku jeho činnosti:
mám tu na mysli Dvorského edice dopisů šlechtičen Českých z 16.—17. stol.,
jež měly poučovati kulturně-historicky, ale zároveň vychovávali svým
mravním obsahem, svým vlastenecky českým tónem i svou krásnou češtinou
české občanky 19. st. (Staré písemné památky žen a dcer českých, Zuzana
Černínova z Harasova, mater a dcera její a t. d., Kateřina z Žerotína.)
V podobné souvislosti by bylo možno uvésti jeho Paměti o školách českých
(1886). Na ediční úkoly vědecké takového významu, jako byly Sněmy
české nebo Listy Žerotínovy, Dvorský bohužel nebyl s dostatek odborně
připraven (v té příčině mnoho nezískal ani v praxi u svého předchůdce) >
jak nás Časopis opětovně musil vytýkali; škodu tímto zběžným hotovením
Sněmů českých již způsobenou stěží dnes lze napraviti. Drobnějších článků,
skoto veskrze o nový materiál datový se opírajících, napsal D. velký počet,
v tom věci nezřídka zajímavé nebo důležité (jedním z posledních byl článek
o existenci čtyř artikulů pražských již r. 1417); jedinou rozpravou většího
slohu je jeho Albrecht z Valdštejna až na konec r. 1621 (z r. 1892), práce
přes některé vady záslužná (Dvorský hlásil se к obráncům Valdštejnovým,
tuším v duchu Bílkově, ale к vlastnímu problému se podobně jako jebo
chef, A. Gindely, ale ovšem ještě víc než tento, nikdy nedostal). Dvorský
měl i svou dobu obliby jako literát (pokoušel se i v dramatické poesii)
a i jako vědecký popularisátor a buditel uvědomění národního získal si
mnohou zásluhu. Politicky prodělal s mnohými vrstevníky svými vývoj
z náruživého mladočešství let šedesátých к přesvědčenému staročešství
sedmdesátých a osmdesátých.
J. P.
č. č. H. xiv.
n
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Dne 7. ledna zemřel mladý český historik Dr, Jan Gebauer ve věku
23 let po krátké nemoci tyfem. Neltíostná smrt zachvátila jej na samém
začátku vědecké dráhy. Po stadiích vykonaných na české universitě
v Praze a na ústavu pro rakouský dějezpyt ve Vídni zvolil si povolání
archivářské, vstoupiv v srpnu minulého roku jako praktikant do služeb
zemského archivu král. Českého. Zvěčnělý přilnul ke studiím diploma
tickým celou duší a jeho rozsáhlé vědomosti, přesnost a bystrost úsudku
jakož i železná vytrvalost byly zárukou, že bude zdárně působiti v tomto
oboru u nás posud tak mílo vzdělávaném. První vědecké práce jeho,
v nichž bohužel nebylo mu přáno pokračovati, věnovány jsou listinám
Jindřicha Korutanského. Jedna z nich jedná o konceptech z kanceláře
tohoto panovníka a bude uveřejněna ve Věstníku král, české Společnosti
nauk. Pojednání toto má zájem širší než jen diplomatický v běžném
toho slova smyslu — osvětlujeť zároveň i finanční politiku Jindřichovu.
Druhé větší pojednání, sepsané jazykem německým, jest speciální diplo
matikou listin Jindřichových. Autor podrobně tu jedná o organisaci
kanceláře Jindřichovy a rozbírá listiny z ní vydané po stránce zevní
i vnitřní. Při tom neobmezuje se jenom na listiny vydané Jindřichem
jakožto králem Českým, nýbrž jedná také o jeho listinách tyrolských.
Materiál к práci této jest čerpán z archivů Pražských, ze státního archivu
Vídeňského, z místodržitelského v Inšpruku a z několika archivů za
hraničních: Drážďanského, Mnichovského a Stuttgartského. Také toto
pojednání bude uveřejněno král. Českou Společností nauk. Dokonalé
ovládání moderní diplomatické methody, které se v obou těchto pracích
jeví, vzbuzovalo nejlepší naděje v jeho další Činnost, která měla býti
věnována listinám krále Jana Lucemburského. Neočekávaným a před
časným skonem mladého učence mnohoslibné naděje tyto a jiné zmařeny;
mladá naše věda ztrácí jím zdatného pracovníka, pisatel těchto řádků
pak oplakává v něm milého a oddaného přítele! Budiž mu čestná
památka!
G. Friedrich,

Dne 1G. ledna zemřel mladý geograf a historik dr. Eug. Muška, stár
teprv 31 let. Jako historik zajímal se o dějiny umění. S tím souvisí jeho
Vlašský dvůr v Kutné Hoře (1000) a příprava soupisu uměl, památek
města Chrudimě.
Knihovna znamenitého ruského historika Bilbasova, kterou koupil
bývalý vyslanec rakouský v Petrohradě kn. Liechtenstein a která byla
darována vídeňské universitě (srv. Č. Č. H., XIII., 128), bude základem no
vého semináře pro vvchodni evropské dějiny (terminu ,,slovanský“ se vídeňská
universita patrně bojí), jehož ředitelem ustanoven prof. Konst. Jireček.
-------\
O knize P, Mitrofanova, Političeskaja déjatelnost Josifa II,, eja storonniki i eja vragi (Petrohrad 1907, v Zapiskach istoriko-filologičeskago
fakulteta, sv. 83; stran 784) uveřejňuje prof. N. Karéjev obšírný referát kri
tický (žvl. otisk z Žur. min. nar. prosv. str. 134—1871. Praví celkem, že dílo je
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výsledkem osmileté práce v archivech celé Evropy a rozsáhlé literatuře.
Největší část knihy, 556 stran, je věnováno reformám josefínským (částečně
i tereziánským) a to tak, že v každé kapitole autor čistě schematicky v prvém
oddílu obírá se opravnou činností Josefa II. a jeho úředníků, v druhém
oddílu pak projevy opposice. Při své ohromné práci heuristické p. Mitro
fanov ovšem zapomněl na ruské archivy zahraniční a také na to, že existuje
nějaká literatura česká nebo polská o Josefovi, že jsou také v Praze (nejen
v Pešti) archivy a t. d. Práce unavuje svou massou materiálu hrubě do
hlavních přihrádek zarovnaného a vědeckého spracování vlastně postrá
dajícího. Autorova vedoucí myšlénka zdá se býti, že Josef pokračoval
jen v tom, co připravili předchůdci a že reformy jeho tolik od osvícenské
filosofie 18. věku nezávisejí (v čemž obojím, pochybuji, že by argumenty
jeho obstály před kritikou).
J. P.

Cenného díla dra Fr. Kosa, Gradivo za zgodovino Slovencev v srednjem
veku (srv. CCH., X., str. 111) vyšel díl druhý, věnovaný letům 800—1000
(Lublaň 1906), vyd. Leonova družba; stran 84 4- 514. Dovídáme se o tom
z Izvestjí muzejsk. društva za Kranjsko — na knihkupecký’trh pražský
kniha nezabloudila.

Glas srpske král, akademie LXXII. (Bělehrad 1907) obsahuje řadu
rozprav dra Nik. Vuliŕe: Oktavianova illyrská válka a vypuzení Skordisků
z Horní Mésie (str. 1—36), Illyrské clo v římské době (37—54), Canabae
(75—93), Dvě otázky z dějin římské Mésie (94—iii: i.Lumoes proti výkladu
Mommsenovu, znamená prý spíše legio V M(acedonica) Oes(ci), 2. vpád Sar
matů do Mesie), К dějinám Domitianových dáckých válek (112—126) a Pří
spěvek к dějinám Alexandra V. (220—238). Mimo to obsahuje řečený
svazek dvě archeologické práce „Starořecké památky v Srbsku“ od dra
Mil. Vasiée (55—74): mramorová soška iónské školy, zlatý náhrdelník;
Ranný křesťanský sarkofag z Bělehradu od dra Vlad. R. Petkoviče (186
až 219).
Cenné příspěvky к dějinám t. zv. západobulharské říše v Makedonii
v X.—XI. stol, přináší mnichovská dissertace Bož. Prokiče, Die Zusätze
in der Handschrift des Johannes Skylitzes cod. Vind. hist, graec. LXXIV.
(1906). Jak z titulu patrno, jsou to doplňky ve vídeňském, nedávno teprve
prozkoumaném rukopise kroniky Jana Skylitze (psal v n. stol), které
ony nové zprávy obsahují. Podle nich (a ovšem i podle dříve známých
zpráv řeckých) třeba také korrigovati běžné u nás (i v učebných knihách)
názory o vzniku této říše, jichž původcem byl svého Času Drinov (srv.
o tom také již dřívější práci Prokičovu v Glasu srb. akademie 64). Drinov
vyslovil domněnku, že říše ta vznikla již ok. r. 963 povstáním velmože
Šišmana a jeho synů proti bulh. caru Petrovi (f 968). Domněnka ta však
ukázala se bezpodstatnou. Ze zpráv řeckých vysvítá, že teprve po smrti
Petrově vzbouřili se proti jeho synu Borisovi II. , ,komitopulové“ David,
9*
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Mojžíš, Aron a Samuel a udrželi se nezávisle v krajinách západních, Make
donii a Albanii. Jméno jejich otce, tehdy již zemřelého, bylo ne Šišman
(jméno toto spočívá na dokumentu podvrženém), nýbrž Nikola, v čemž
shodují se přídavky ve vid. rkp. Skylitzově s cyrillským nápisem z r. 993
objeveným nedávno v Prespě. Panství synů Nikolových udrželo se po
pádu vlastní říše bulharské na východě (971) a jeho existence hlásí se i v pra
menech západních zmínkou o poselství z říše bulharské u Oty I. v Quedlinburce r. 973. — Nové zprávy obsažené v přípiscích ve vid. rukopise Skyli
tzově osvětlují poměry v rodině cara Samuela, správu říše a jednotlivosti
z velikého zápasu Samuela a jeho nástupců s Basiliem II., jakož i z pozdějších
povstání Bulharů r. 1040 a 1073.

V Programu gymnasia Jindřichohradeckého za rok 1907-8 vyšel
článek Müllerüv, Význam file byzantské v dějinách lidstva, I. část, obsahu
jící přehled dějin politických a organisaci vnitřní správy, sepsaný na základě
obmezeného kruhu spisů rázu povšechného. Ač něco podobného jako je
spisek Rothüv, Geschichte des Byzant. Reiches (ve sbírce Goschenově), jenž
v podstatě jest výtahem z Gelzerova Abriss der byzant. Kaisergeschichte,
bychom mohli uvítati s povděkem, vadí při práci Můllerově rozkouskovanost látky po způsobu Grenierova, Ľempire byzantin a nedostatečné roz
lišeni rysů hlavních od podružných.
J. B.
Kritickou a málo zbádanou dobu dějin byzantských od smrti Ma
nuela Komnena, za jeho syna Alexia II. a za Andronika I., posledního
představitele rodu Komnenovců, označenou krveprolitím r. 1182, jehož
obětí byli nenávidění Latini, zpracoval mladý chorvatský historik
N. Radojčič ve své dissertaci Dva posljednja Komnena na carihradskom
prijestolju. U Zagrebu 1907.

V Zapiskach klassičeskago otdělenija imp. russkago archeologičeskago
obščestva tom IV. (Petrohrad 1907), vyšel III. posmrtný svazek spisu
D. F. Béljaevova, Byzantina, věnovaného byzantským starožitnostem (viz
C. č. H. VIII., 146). Obsahuje pojednání Bogomoľnye pochody vizantijskwh cárej v gorodskie i prigorodnye chramy Konstantinopolja, v němž
je mnoho nového pověděno o topografii Carihradu zvláště pak o proslulém
chrámu Chalkopratijském, jenž platil za jakýsi chrám národní.
Nákladem Krakovské Akademie věd vyšel právě 1. sešit publikace
Monumenta Poloniae palaeo graphica, obsahující na 27 tabulkách nejstarší
listiny polské století XI. a XII. Vydavatel jest professor pomocných věd
historických na universitě Krakovské Stanislav Krzyżanowski.

Ku karakteristice loni zemřelého ruského oděsského slavisty, AI.
AI. Kočubinského (srv. CČH., XIII., 364 sq.) podávají některé příspěvky
řeči kollegů jeho pronesené při pohřbu zvěčnělého učence a přítele našeho
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národa (vyšly zvlášť pod titulem: Rěči proiznesennyja ijgo maja 1907
goda etc.; str. 15). Dovídáme se, že Kočubinskij často ostře vytýkal ne
dostatky slovanské povahy, dávaje v mnohém přednost Němcům. Odporučoval Slovanům učit se od Némců; nevěřil ovšem, že „slavjanskie
ruč'i soljutsja v odno more“, trpě mnoho pro vzájemná nepřátelství slo
vanských národů. Balkánské Slovany upozorňoval na dobré stránky
Turkův. I na Čechy, jež měl tak rád pro energii a houževnatost jejich snahy
národní a vysokou kulturní pokročilost, díval se kriticky, českým pro
slovem rozloučil se se zesnulým prof. Luňák.

N, V. Jastrebov pečuje soustavně o prohloubení slovanského poznání
u svých krajanův. Jeho péčí nedávno vydán v Petrohradě u Suvorina
překlad St. Kutrzebovy Historyi ustroju Polski w zarysie (srv. ČČH., XI.,
467). Kutrzeba dal překladateli ruskému ochotně k disposici připravené
druhé polské vydání své knížky, jež poprvé soustavně pokusila se
o krátké vyložení polských dějin ústavních a společenských. V ruském
překladu sluje práce jeho Očerk istorii občestvenno-gosudarstvennago stroja
Poľ ši (str. 231). Po krátké době postaral se Jastrebov i o souborné vydání
kritických statí, jež proti některým partiím Kutrzebovovy knihy napsal
prof. O. Balzer (srv. ČČH., XIII., 129) a jež týkaly se hlavně otázek, jaká
byla povaha polského státu v době posledních Piastův (do r. 1370), jak
hleděti na sněm polský za obou posledních Jagellonů (v 16. st.) i srovnání
jeho se stavov, sněmy západní Evropy a zejména jaký význam má v dě
jinách polské ústavy radomska konstituce z r. 1605? Překlad polemických
statí, autorem více méně upravených,vyšel podtitulem: O. Balzer, К istorii
obščestvenno-gosudarstvennago stroja Polš'i (str. 252).
J. P.
Vyšlo 5. opravené a rozšířené vydání Platonovových přednášek o dě
jinách ruských, Lekcii po ruskoj istorii projessora S. F, Platonova. S. Peterburg 1907, jež sáhají látkou svojí do smrti čáře Mikuláše I. O Platonovu
viz č. č. H. V, 103.

Známý francouzsko-ruský historik, jesuita Pierling vydal nedávno
IV. svazek svých zajímavých a cenných (ač jednostranných a tendenčních)
studií La Russie et le Saint Siěge (Paris 1907), jehož hlavním obsahem
jsou styky Petra Velikého s kurii, vztahy jeho к jesuitům а к pokusům
církve katolické o propagandu v Rusku, po případě církevní unii. Stať
úvodní obírá se působením proslulého „panslavisty" Jiřího Križaniče na
Rusi za předchůdců Petrových.

V Moskvě začal vycházeti Biblio grafičeskij Sbornik, jehož 2. číslo
obsahuje Obzor literatury po novějšej istorii zapadnoj Evropy. Sešit 1.
Francija (red. Borozdin), Anglija (red. Borozdin), Germanija (red. Percov).
Ke konci července 1907 začalo ruské ministerstvo vnitřních záleži
tostí vydávati úřední týdenní bibliografii všech publikací v Rusku vychá-
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zejících p. t. Knižnaja Utopis glavnago upravlenija po délam pečati. Každý
sešit opatřen jest registrem autorů a předmětů, z nichž právě tento jest
velmi prakticky zařízen, tak že usnadňuje rychlou orientaci. Při úplném
téměř nedostatku podobných publikací soukromých dlužno uvítati s po
vděkem tento podnik.

Spolupracovníci časopisu „ Istoričeskij Věstník* * sebrali na počest
251etého redigování jeho S. N. Šubinským 3000 rublů a založili u cis. aka
demie věd v Petrohradě zvláštní premii S. N. Šubinského, ze které se mají
počínaje od r. 1909 každých pět let odměňovati nejlepší vědecké práce
o dějinách Ruska hlavně v XVIII. stol. O tuto premii nesmějí se ucházeti
řádní členové této akademie.

Ku sporným otázkám methodologie historické náleží dosud také
výběr historických fakt. A. D. Xenopol, autor známého spisu „Principes
fondamentaux de 1’histoire", pojednává o otázce té v článku „Der Wert
begriff in der Geschichte“, jenž vyšel ve zvláštním otisku z Deutsche Litteraturzeitung 1906. Obrací se v něm zejména proti názoru Grotenfeltovu
(srv. C. C. H. IX., 486), že subjektivné oceňování fakt jest v historii pří
pustné, ježto historie není vědou v tak přesném slova smyslu jako vědy
přírodní, nemajíc cílem poznání všeobecné zákonnitosti jevů. Probrav
různé způsobu subjektivního oceňování fakt, zamítá je Xenopol vesměs
jako nevědecké; zároveň však popírá, že by pojetí zákonnitosti jevů bylo
jediným principem přesně vědeckým a staví vedle něho pojetí vývojových
řad jakožto vědecký princip, jejž má historie společný s jinými vědami
vývojovými, na př. s geologií a palaeontologií.
J. Rž.

Berlínské nakladatelství Ullsteinovo vydá šestisvazkovou „Welt
geschichte“, bohatě illustrovanou, jejíž redakci převzal známý diplomatik
papežský a spisovatel souhrnného díla o Napoleonovi I. J. v. PflugkHarttung. Jemu se podařilo získati mnoho spolupracovníků zvučného
jména. Nejdříve vyšel čtvrtý svazek, obsahující dobu 1500—1650 a kapi
toly: „Doba objevů*' (Pflugk-Harttung), „Renaissance** (Brandi); „Refor
mace“ (Brieger), „Protireformace v Německu“ (Zwiedineck-Südenhorst),
„Protireformace v Západní Evropě** (Philippson). Svazek stojí 24 korun,
celé dílo lze předpláceti čtyřkorunnovými splátkami měsíčními.
Berlínský professor Dietrich Schaefer vydal ve dvou svazcích obsa
ženou „Weltgeschichte der Neuzeit“ (Berlín, Mittler 1907), v níž snaží se
vystihnouti hlavní rysy vývoje novodobých dějin od té chvíle, kdy velikými
plavbami evropské lidstvo dospělo ke skutečnému poznání zemského
okršku až do přítomnosti. Značný důraz klade při tom na vývoj národního
hospodářství a dějiny Německá. Kniha jest po většině spíše velikou úvahou
o dějinách nežli vlastní příručkou.
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Po 25tileté pilné činnosti studijní a sběratelské vydal loni v Ženévě
(u A. Julliena) C. M. Briquet své životní dílo: Les filigranes, Dictionnaire
historique des marques du papier děs leur apparition vers 1282 jusqu'en 1600.
Dílo obsahuje 4 svazky v 4й, jež jsou vyplněny 836 str. textu a víc než
16.000 faksimily filigrán, t. j. vodních známek papírových továren v západní
a střední Evropě v 13.—16. st. Dílo bude zvlášt vítáno větším archivům
a knihovnám nebo sběratelům rukopisů a autograf ů; stejně ovšem i histo
rické kritice může prokázati velké služby: pomocí jeho bude lze stanovití
stáří a původ papírového materiálu listinného bezpečně nebo pravdě
podobně. Předkové Briquetovi byli továrníky papíru od r. 1687 a to jednak
v Chalons sur Marne, jednak v Ženévě.
Vypůjčováni rukopisů, kde se připouští, děje se prostřednictvím
ministerstev zahraničních záležitostí a vyslanectví. Bývá to cesta zdouhavá, ale jistá i výhodná tím, že takové zásilky jsou osvobozeny od manipu
lace celních úřadů, jež pro drahocenné předměty těchto zásilek by snaono
mohla se stati nebezpečnou. Mezinárodní združení akademií, do kterého
nyní pojata též akademie žaponská, hned ve svém prvním sjezdu v Paříži
r. 1901 dalo na program otázku přímého vypůjčování mezi bibliothékami.
Jak daleko dospěla věc dnes — po šesti letech? Očekávali bychom, že dále,
než se dovídáme nyní po sjezdu ve Vídni v létě loňského roku. Nový způsob
není možný bez součinnosti států. A tu z evropských států dosud získány
nejsou-. Francie (kdo zná byrokratism francouzský, toho to nepřekvapí),
Anglie, Rusko, Španělsko; z mimoevropských přistoupily Spojené státy
(odkud se bude více vypůjČovati než půjčovati). To znamená, že ony
státy, které svolily, jsou získány v principu; ke skutku je ještě daleko.
Podle snesení posledního sjezdu mají tyto státy vybrati ty knihovny, které
budou rukopisy své přímo mezi sebou půjčovati a vypůjČovati. A než
se to stane, uplyne snad zase šestiletí. Zatím máme jen některé zásady.
Budou to bibliothéky, které (pokud to nejsou bibliothéky státní) samy
svolí a které mohou poskytnout potřebné garancie, také pro případ ztráty
rukopisů, že bude jich cena nahrazena. A když dospějeme tak daleko,
že tyto bibliothéky budou vybrány, při každém rukopise bude vždy třeba,
jako dosud, uvažovati, zdali má býti půjčen čili nic, při čemž se bude přihlížeti ku bezpečnosti cesty, к nenahraditelnosti ztráty (tak že nejcennější
rukopisy bude vždy lze nebo třeba vylučovat), к formátu (tedy velké
rukopisy se nebudou posílat?), к ,,obsahu“ (co je tím míněno?) atd. Dále
bude třeba zjednati i potom rukopisům přímo zasílaným osvobození od
manipulace celní. Celkem, jak patrno, nebudou výhody nového způsobu
proti starému tak velké, a snad by i starý způsob poskytoval větší, kdyby
jen státy působily na svá zahraniční ministerstva a vyslanectví, aby pro
středkování pokládáno bylo za úřední povinnost, která má býti vykonána
ochotně a rychle, jako při nové cestě bude záležeti na ochotě a rychlosti
bibliotheční administrace.
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Max Kemmerich, jenž od let již připravuje vydání ikonografie ně
meckých králů a císařů, t. j. sbírky autentických portrétů jejich, uve
řejňuje v Beilage к mnichovské Allgem. Zeitung (1907, č. 196, pod titulem:
Eine deutsche Ikonographie) řadu poznámek o své práci. Obrací se předem
proti mínění, jakoby středověk až do 2. pol. 14. stol, neznal individuelního
portraitu. Praví, že třeba v této době považovati za individuelní ty rysy
podobizen, jež lze konstatovati u všech portrétů téže osoby, odmyslíme-li
si konvenční rysy společné všem podobiznám určitého období. Tak prý
lze naj ti jistá individuelní kritéria pro podoby všech středověkých ně
meckých panovníků, užijeme-li všeho materiálu: pečetí, náhrobků, soch,
miniatur, skulptur ze slonoviny, mincí, medailí a maleb na skle. Od doby
Maxmiliána I. je materiálu ovšem spousta, a podobizny císařů, práce prvých
umělců soudobých, jsou obecně známy. Publikace omezila by se tedy na
středověk; vedle obrazové části skládala by se z dílu literárního, jenž by
shrnul vše z písemné tradice, co o podobě panovníků se zachovalo a jenž
by přihlížel i к inventářům hrobů a měření anthropometrickému. Vedle
toho by se doporučovalo ve zvláštní publikaci shmouti pokyny o kritice
spolehlivosti portrétů — na př. o tom, že do 13. stol, nelze důvěřovat!
barvě očí (jsou vždy Černé), že v českém malířství z konce 14. stol, vy
skytují se skoro veskrze světlé vlasy a p. Bode ovšem dal podnět к edici
daleko širšího významu: к založení společnosti, jež by si uložila vydati
všechna umělecká díla německá; ikonografie panovníků by byla jen mi
zivou součástkou její (srv. zprávu následující).
V Německu přičiněním bývalého decernenta o vysokém školství
F. Althoffa a generálního ředitele berlínských museí W. Bode utvořil se
spolek „Deutscher Verein für Kunstwissenschaft*1, který veliké cíle si klade
а к jejich uskutečnění zjednal již značné prostředky. Chce vydávání pa
mátek německého umění minulosti vybaviti ze závislosti na soukromých
nakladatelstvech a velikou publikací „Monumenta artis Germaniae** položití
bezpečné základy pro poznání vývoje uměleckého v oblasti německého
jazyka. Má tím vzniknouti podobná škola kritických pracovníků, jako
vznikla velikým podnikem „Monumenta Germaniae Historica“, která
by bránila dilettantství, v odboru dějin umění ještě rozšířeného. Spolek
počítá také se součinností Němců rakouských, a jeho činnost bude důležitá
také pro památky našich měst.

Podle poslední zprávy výroční ředitelstvo Monument Germaniae
rozšířilo dosavadní program sbírky o dvě nové skupiny. Pod titulem
„Tractatus de iure imperii saeculorum XIII. et XIV. selecti** má býti zahrnut
výběr nej důležitějších traktátů státovědeckých z pozdního středověku;
první vyjde známý spis Marsilia Padovského. Druhé nové oddělení bude
obsahovati „Hof- und Dienstrechte des и. bis 13. Jahrhunderts** a vzniklo
к podnětu vídeňského professora Dopsche.
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V nové sbírce „Quellensammlung zur deutschen Geschichte“ vydávané
G. Seeligrem a E. Brandenburkem hlavně k podávání příručního materiálu
pro cvičení v historických seminářích vyšly svazky: J. Haller, Quellen zur
Entstehung der Geschichte des Kirchenstaates“; E. Bernheim, Quellen
zur Geschichte des Investiturstreites; F. Salomon, Die deutschen Parteien
programme. Poslední kniha, jež poslouží i kruhům neodborným, obsahuje
programmy a jiné písemnosti, osvětlující vznik a podstatu politických
stran v Němcích v době 1844—1900.

V „Neues Archiv für ältere deutsche Geschichtsforschung“ 23, sešitu tře
tím M. Manitius sestavil všechny zmínky o rukopisech historického obsahu,
pokud jsou v seznamech knihoven z doby staršího středověku. Přehlédneme
tak rozšíření některých spisů a také při identifikaci některých rukopisů
seznam může posloužiti.
Soustavné práce, jež podnikli Němci, aby objevili zbytky mohut
ného limesu, onoho opevněného příkopu s válem, jenž v délce 542 km táhl
se od Dunaje к Rýnu, tvoře hranici říše proti severu, vedly к překvapujícím
výsledkům. Vykopána řada tvrzí i větších pevností (kastellů), z nichž
některé jako Saalburg velkým nákladem byly renovovány. V poslední
době dokončeno odkrytí velkého castellum Abusinum u vesničky Einingu
nad vysokým břehem Dunaje (proti vsi Hienhcim, jihozáp. od Rezna). Tento
římský „kostel“ může nás zajimati; bylť vedle Rezna nejblíže pozdějším
(či již tehdejším?) sídlům slovanských kmenů. V kastellů objeveno osm
hlavních věží a 12 jiných věží, symmetricky rozestavených. Rozsah opev
nění je o něco menší než v Saalburgu, ale jednotlivosti jsou pěkně zachovány:
zřejmě patrny jsou čtyři vstupní brány, stavba ležení uprostřed, praetorium,
cvičiště, vyzděné studně, „sacellum“ (kde uloženy prapory). Zařízení vy
tápěcí a ohniště jsou většinou zachována, stejně jako lázně s kabinami
(zde někde zachována i omítka). Na jihozápadní straně těchto pevnostních
staveb odkryt jiný kastel s čtyřhrannými věžemi. Práce tyto stály na
40.000 marek; dalších 200.000 marek je vypočteno na restauraci a na od
krytí zbytků města civilního kolem opevněného tábora. Drobnějších ná
lezů všeho druhu učiněno tu veliké množství. Fkf. Ztg., 1907, č. 310.

V rozpravách berlínské akademie r. 1907 známý historik starověku
Eduard Meyer uveřejnil článek „Die Anfänge des Staats und sein Verhältnis
zu den Geschlechtsverbändern und zum Volkstum“, v němž dokazuje, že
stát jest stejně primérním útvarem jako stádní útvary zvířectva, a že
veškeré společenské poměry, tedy i plemenné již v jeho rámci vznikly.
Nesprávným jest Meyerovi především vznik státu připisovati к před
chozím svazkům příbuzenským.
V Lamprechtově sbírce „Geschichtliche Untersuchungen“ vyšla
rozsáhlá práce Br. Markgrafa, „Das Moselländische Volk in seinen IVeis-
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thümern" (Gotha, Perthes 1907), jež chce na základě záznamů o vesnických
soudech a poradách vystihnout! duševní i hospodářský život pomoselského
venkova hlavně v Trevírsku od 13.—17. věku. Mcthodou upomíná na
naše práce Wintrovy, trpí však především tím, že užívá nerozlišně pramen
ného materiálu z doby skoro pěti set let. Vývoj a změny v době tak dlouhé
zajisté se přihodivší jsou tím setřeny a souhrnný obraz nemůže býti správný.
Práce by měla cenu jako glossář pro rozličné stránky vesnického života,
její užívání však stiženo jest tím, že nemá rejstříku. Podobnou práci na
základě tyrolských „wcisthúmcr** již dříve provedl Arens.

Velmi pěkná jest poslední publikace známého církevního historika
a byzantologa Bréhiera, Uéglise et Vorient au moyen áge. Les croisades.
V Paříži 1907 (2. vydání). Vyšla v Bibliothěque de ľenseignement de ľhistoire ecclesiastique, ke které dal kdysi podnět papež Lev XIII. Spis Bréhierův obsahuje výsledky rozsáhlé literatury hnutí křížového, velmi široce
pojatého a sledovaného až do pádu Carihradu, avšak tak, že spisovatel na
základě vlastních studií látku samostatně ovládá a spracováva. Přes to,
že hlediště jeho jest katolické (sleduje latinsko-katolickou propagandu na
východě) a do jisté míry i francouzsko-národní (jde o francouzský pro
tektorát nad východními křesťany jako výtěžek středověké akce), jest
Bréhier plísně objektivní a kritický. Bohaté údaje literární, stručnost
a jasnost formy činí spis Bréhierův vítanou příručkou к dějinám hnutí
křížového, vynikající nad dosavadní literaturou jeho širokým a všestran
nýma jeho pojetím a vylíčením zvláště jeho předehry.

Nejcitelnější mezerou v důležité sbírce „Jahrbücher des deutschen
Reiches'" vydávané mnichovskou historickou kommissí byla doba Fridricha I.
Barbarossy; nedostatek chronologického sestavení zpráv o době tohoto
důležitého panovníka byl pak zvyšován tím, že nové zpracování regest
jeho doby, připravované Scheffer-Boichorstem uvázlo a ještě dlouho zůstane
slibem. Zastaralé dílo Prutzovo bylo jedinou souhrnnou prací o císaři
Fridrichovi, zvláště pro dobu, kde Gicscbrcchtovy dějiny německého cí
sařství končí. Proto nutno s radostí uvítati první svazek „Jahrbücher
des deutschen Reiches unter Friedrich L", vydaný právě H. Simonsfeldem.
Také český historik nalezne v něm poněkud dotčeny důležité otázky do
mácích dějin jako polská tažení a korunovaci Vladislavovu, přípravy к vý
pravě na Milán. Italská výprava ta ovšem již ve svazku pojata není; ten
končí polovicí roku 1158, takže lze se nadíti, že к dokončení díla nejméně
Čtyř dalších svazků třeba bude.
Ve sbírce „Bibliothek der deutschen Geschichte**, pro úmrtí V. von
Krause nedokončeného oddílu „Deutsche Geschichte im Ausgange des Mittel
alters" (1438-1519) ujal se vídeňský docent К. Kaser a vydal první část
druhého svazku, věnovanou počátkům císaře Maxmiliána I. V práci obrací
se především proti podceňování a nepříznivému posouzení, jehož se Max

Zprávy.

139

miliánovi dostalo v základním díle Ulmannově, a snaží se politiku dobro
družného císaře do příznivějšího světla postaviti.
Vyšel třetí svazek nového vydání základního díla o dějinách kato
lické theologie vydávaného inšpruckým jezovitou H. Hurterem, „Nomenclator literarius theologiae catholicae“ (Inšpruk, Wagner 1907); obsahuje
periodu let 1564—1663. Také o některých katolických bohoslovcích v Ce
chách působivších lze ve spise nalézti zprávy.

Řád sv. Františka bude počínaje rokem letošním vydávati čtvrtletník
věnovaný vlastním dějinám „Archivium Franciscano-Historicum“ t redakcí
koleje sv. Bonaventury ve Guarachi u Florencie. Články budou psány
po latině i v národních řečích.
Pro vzájemný poměr Luthera a jeho ochránce kurfiřta saského
Fridricha, který pod vlivem reformátora již od roku 1518 v dosavadní
své vášni sběratele ostatků ochladl, důležité doklady přináší práce P. Kalkoffa, Ablass und Reliquienverehrung an der Schlosskirche zu Wittenberg
unter Friedrich dem Weisen. Gotha, Perthes 1907.

Známý jesuitský dějepisec a obránce řádu Bernard Duhr odhodlal
se, sebrati své životní dílo v jediný veliký spis o dějinách jezovitů v oblasti
jazyka německého. V Herderově katol? nakladatelství v Breisgovském
Freiburce vydal první svazek, nadepsaný „Geschichte der Jesuiten in den
Ländern deutscher Zunge im XVI. Jahrhundert“. Kniha čítající skoro 900
stránek kvartových a četnými obrazy opatřená, jest skutečně dokladem
příkladné píle. Skoro veskrze na pramenech prvního řádu, většinou archiválních, Duhr vypsal tu^podrobně dějiny kollegií a konventů německých,
životy vynikajících členů, vylíčil podrobně veškerá odvětví činnosti řádové,
takže nejen církevní, také vzdělanostní a literární dějiny užitek z díla
mají. Práce jest veskrze o prameny opřena a uvádí všude fakta, bez stra
nických úvah a polemik; základní hledisko ovšem dáno jest řádovým
příslušenstvím autorovým. Nejvážnějším nedostatkem, zvláště pro nás
citelným, jest nehistorické obmezení se na kraje jazyka německého. Spiso
vatel z kruhu rakouské provincie zásadně vyloučil řádovou činnost v Cechách
a na Moravě, kdežto Slezsko s Kladskem přijal; pouze vedlejší narážky
některé u osob činných v Čechách i Němcích vedou ho do oblasti jazyka
našeho a také zprávy o noviciátu pro celou provincii rakouskou roku 1573
v Brně založeném. Tím kniha utrpěla, ježto životní dílo mužů jako Petr
Canisius bez českých episod jest kusé, a naše dějepisectví přišlo o pomůcku
zajisté velmi cennou.
Dějinám papežství v době protireformační rozsáhlou knihu věnoval
P. Herre, Papsttum und Papstwahl im Zeitalter Philipps II. (Leipzig, Teubner,
1907); titul slibuje však více nežli spravedlivo. Vskutku máme v díle hlavně
podrobné popsání španělského vlivu na volby papežů od Pavla IV. ke Kli-

140

Zprávy.

mentovi VIII. a kardinálskych pletich s tím spojených. Autor užil sice
některého materiálu z archivů, ale v celku zůstal na poloviční cestě mezi
podrobnou monografií a přehledným dílem. Vůdčí myšlénky a barvité
ovzduší protireformačního Ríma v knize nejsou zachyceny.
Právo veta katolických velmocí při volbě papežské jest stále ještě
na denním pořádku. Starší monografie Wahrmundova a Ságmůllerova
jednaly především o vývoji zjevu toho v 16. a na počátku 17. věku; době
následující až na naše dny věnován jest obšírný spis rakouského soudního
adjunkta A. Eislera, „Das Veio der katholischen Staaten bei der Papstwahl
seit dem Ende des 16. Jahrhunderts** (Vídeň, Manz 1907). Spisovatel věnuje
také vzniku veta předběžnou úvahu a jedná o celé otázce velmi podrobně
na základě archivních badání v Římě i ve Vídni; některé důležité písem
nosti jsou na konci knihy otištěny. Zvláště pro dějiny voleb papežských
v 17.—19. věku kniha má skutečnou cenu.

Známé dílo Nolhacovo, Pétrarque et ľhumanisme vyšlo v novém
a značně rozšířeném vydání v Paříži, Champion, 2 svazky. Rovněž došlo
к novému vydání známého, a pro dějiny renaissančního Ríma důležitého
diaria Jana Burcharda, ceremoniáře Alexandra VI. (Burchardus Johannes,
Liber notárům ab anno 1483 usque ad annum 1506, eura E. Celani, Citto
di Castello 1907).
V Syblově „Historische Zeitschrift“, ve svazku, který jest stým svazek
celé řady (první vyšel r. 1859) Otto Hintze má studii „Die Entstehung der
modernen Staatsministerien**, v níž srovnávacím způsobem probírá vznik
ústřední byrokracie hlavních států evropských. Týž spisovatel ve článku
„Imperialismus und Weltpolitik** (Internationale Wochenschrift 1907, 20)
vyličuje vývoj systému rovnováhy moderních států evropských a jeho
další perspektivy.
Nový Časopis pro dějiny hospodářské počne r. 1908 začínaje vycházeti
v Paříži (u Geuthnera, předplatné 14 frc.) s titulem Revue ďhistoire des doc
trines économiques et sociales. Redaktoři jsou professoři právnické fakulty
A. Deschamps a A. Dubois.
Dvě firmy, jedna vlašská v Bologně (Zanichelli), druhá německá
v I.ipsku (Engelmann) spojily se к vydávám mezinárodního vševědeckého
časopisu ve čtyřech jazycích, vlašském, francouzském, anglickém a němec
kém s titulem Rivista di Scienza. . . Internationale Zeitschrift für wissen
schaftliche Synthese. Historie je v prvním časopise zastoupena článkem W. Cunninghama o nestrannosti či objektivnosti historické (Impartiality in History).

Počátky Král. České Společnosti Nauk.1)
jNapsalJJ.JHanuš.

Analysujeme-li hlouběji úpadek národnosti, řeči a literatury
české v druhé polovici XVII. a v první polovici XVIII. století,
docházíme nutně к poznání, že úpadek ten byl jen důsledkem
a zároveň příznakem povšechné těžké choroby, jež v době po
bělohorské zachvátila celý národ český. Co toto faktum zna
mená pro složitý problém obrození českého, jest samozřejmé:
nebylo, nemohlo býti obrození národnosti, řeči, literatury české,
Pokud neozdravel celý národ. Speciální obrození české předpoklá
dalo jako nutnou podmínku a průpravu universální obrození
v Cechách, ozdravění všech stavů, jmenovitě také šlechty a intelli
gence, všech poměrů kulturních, hospodářských a sociálních,
radikální změnu celého ovzduší, páchnoucího plísní, jež každou
novou myšlenku a snahu hubila již v zárodku. Teprve s tohoto
povýšeného hlediska dovedeme pochopit i, co pro obrození české
znamenaly vlivy západní vědy a západního myšlení vůbec, pro
nikající к nám aspoň již od počátku XVIII. stol. (Sporck; Petrášova
„Societas incognitorum“; Ziegelbauer; Stepling a j.) a vyvrcholující
pro nás v reformách teresianských a josefínských: probouzejíce
a uvolňujíce duchy v Cechách připravovaly půdu pro obrození
národní. Tento význam cizích vlivů pro naše národní obrození
byl již oceněn Dobrovským, Jungmannem, nej nověji Jar. Vlčkem,
Jakubcem a j.
Méně známa jest reakce, klerou vlivy ony vyvolávají v kruzích
českých, jež byly jimi nejvíce zasaženy: v aristokracii a v intelligenci, probuzené zejména historií к národnímu vědomí. A přece
právě tato reakce jest psychologicky i historicky zvláště vý
znamná: manifestuje českou sílu, české sebevědomí, vysvětluje,
proč cizí vlivy vedly к obrození národa, nikoli к odnárodnění.
Doklad této české reakce, nad jiné zajímavý a poučný, po
dává nám „Soukromá Společnost v Cechách“, z níž vyvinula se
staroslavná „Královská Česká Společnost Nauk“. Vznik její býval
posud kladen do r. 1770 a vyličován tak, jakoby byla útvarem
vyrostlým organicky z družiny učenců a spisovatelů, skupených
kolem „Prager Gelehrte Nachrichten“, v nichž zároveň spatřován
přímý předchůdce jejích „Abhandlungen“. Obojí tento názor
*) Stať tato jest ukázka z obšírných „Dějin českého obrození a jeho
literatury“, upravená na samostatnou rozpravu. Výtah z ní přednesen
ve výroční schůzi Král. Čes. Společnosti Nauk 1. února 1908.
С. С. и. XIV.
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jest nesprávný. ,.Soukromá Společnost“ a její „Abhandlungen“
jsou útvarem zcela novým, prvou vlastní společností vědeckou
v Cechách, vzniklou teprve kolem r. 1773; a nejsou pokračováním
„Prager Gelehrte Nachrichten“, nýbrž naopak českou reakcí,
namířenou proti „Prager Gelehrte Nachrichten“, zejména proti
jejich officiálnímu osvícenství. Podrobný rozbor „Prager Gelehrte
Nachrichten“ a prvých svazků „Abhandlungen“ objasní nejen
tuto reakci, ale zároveň vrhne nové, zajímavé světlo na „Sou
kromou Společnost“, ba na celé obrození české a jeho literaturu,
jež v „Soukromé Společnosti" měla prvé významné středisko.

I. Prager Gelehrte Nachrichten (PGN.).
O pohnutkách, jež vedly к vydávání časopisu PGN. a tím
i ke sdružení za nimi stojícímu dost obšírně píše Vorbericht (PGN.
str. i—6): „Pedant, jenž dovede vyprávěti dějiny Egypťanů,
Reků a Římanů až do nej zbytečnějších podrobností, a nikdy nečte
o dějinách své vlastní otčiny; — starožitník (Alterthumskrämer),
jenž nám přesně určí cenu nejstarších mincí, jenž prvým pohledem
rozeznává pravé a nepravé mince minulých století, a nezná mincí
své doby; — sběratel přírodnin, jenž shání rostliny a kůže zvířat
ze všech dílů světa, a nevšímá si rostlin, které ho živí, a orby
a chovu dobytka své země: ti všichni nejsou více směšní než mnozí
z našich spoluobčanů, kteří tak dychtivě se shánějí po jmenech
a dílech cizích učenců, snad spíše proto, aby se chlubili povrchní
známostí jejich, než je studovali, a neznají učenců své vlasti ani
jménem; nevědí, že Pieger, Martini, Schrodt, Kollar, Dobner,
Voigt, Swieten, Mygind, Jaquin, Krantz, Scopoli, Poda, Peithner,
Koczian, Trncka, Stepling, Hell, Biwald, Sonnenfels, Denis, Ma
stallier, Wurtz а jak se ještě jmenují, sta mužů, kteří na osvětě na
šeho národa společně pracují, u nás bydlí; že většina jich u nás se
zrodila, vychována a vzdělána byla". Tudíž vědomí rakouské, vyrostlé nebo aspoň sesílené dobou teresianskou (válkami s Pruskem,
reformami a popularitou Marie Teresie, státovědeckými naukami
a hlavně šířícím se osvícenstvím), nelibě nese nevážnost širokých
vrstev к domácím snahám osvětným a vědeckým i к jejich před
stavitelům, a jest z hlavních pohnutek к PGN.
Pohnutka druhá souvisí těsně s prvou: „Tato nečestná ne
všímavosť к učeným dějinám naší vlasti (t. j. rakouských zemí)
přispěla asi mnoho к pohrdání, s jakým někteří nikoliv nej upřím
nější kritikové němečtí (Deutschlandes) pohlížejí na práce, jež
v různých provinciích rakouských zemí dědičných vycházejí.
Jak urážlivé jest pro nás, když se pochybuje, zda husté páry,
jež zahalují naše učené snahy, náš život, naše myšlení, budou
kdy překonány nej silnějšími paprsky slunce; když líčeni jsme
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ostatním osvíceným národům Německa, podobně jako ruiny
gotických staveb, za zbytky barbarství." Podnět druhý dává tudíž
cizina, jmenovitě nejbližší Německo, jež s výše své pokročilé
kultury s urážlivou útrpností, ba s pohrdáním se dívalo na obrozující se osvět né snahy v Rakousku.
Příčinu této ponižující nevážnosti ciziny к rakouským snahám
a pokrokům osvětným PGN. spatřují hlavně v nevědomosti,
na níž sami nejsme bez viny. Nemáme vyvinutého knihkupectví,
nemáme vlastních učených časopisů, jež by cizinu informovaly
o „našem rychlém pokroku v literatuře od památné epochy, kterou
v tomto oboru v Rakousích zahájil Sonnenfels, o světle, jež se
odtud šíří také do Cech a ostatních c. k. dědičných zemí, o zálibě,
s jakou se počíná pěstovati přírodopis, numismatika, vlastenecký
dějepis, oekonomie, jemnější Části právnictví, o nových stolicích,
jež ve všech zemích rakouských států usilováno obsaditi nejzdatnějšímimuži, o dílech ze všech oborů věd, jež denně vycházejí".
Aby se tomuto nedostatku odpomohlo, několik učených mužů
s Bornem v čele rozhodlo se vydávati PGN.
Účel podmiňoval celou povahu publikace. Ježto šlo o po
drobnou informaci o všem, co v Rakousku vykonáno pro vědu,
literaturu, umění, osvětu vůbec, nový časopis chtěl v týdenních
číslech odbornými recensemi, referáty, oznámeními atd. sezna
movat! se všemi spisy ze všech oborů, vydávanými v Rakousku;
pouze drobných, bezvýznamných řečí, příležitostných básní
a pod. pominuto (později aspoň stručně ohlašovány, I. 96), dále
zpráv o divadlech v provinciích1) a posléze „ze závažných příčin"
docela vypuštěny spisy theologické.
Vedle recensí knih PGN. chtěly však také registrovati zprávy
o významných změnách a zařízeních na rakouských vysokých
školách (seznamy přednášek; nové stolice atd.), úmrtí účenců
a umělců, zprávy o akademii umění ve Vídni, o uměleckých kon
kursech, o cenných otázkách Král. České Hospodářské Společnosti,
o ústavech к rozšíření reálních umění (na př. o obchodní škole ve
Vídni, I, 223) atd.
Nový časopis měl tudíž program velmi široký: rozvoj věd,
literatury, umění, školství, vůbec všech osvětných snah v zemích
rakouských měl se plně a věrně obrážeti v jeho zprávách.
l) Význačným způsobemPGN. omlouvají tento úmysl: „Hingegen lassen
sie (PGN.) die Vorkehrungen und Einrichtungen, die man bei den Schau
bühnen in den Provinzen macht, so wenig sie auch den Einfluß, den sie
auf die Sitten und den Geschmack einer Nation haben, verkennen, mit
allem Fleiße bei Seite. Nur dem Sohne Jupiters war es vorbehalten, die Ställe
des Augias zu reinigen, und nur der mag es wagen, der Muth wie
Sonnenfels hat, undankbare Gefechte mit ganzen Truppen, die ihren
Anhängern auf den Brettern vorgauckeln, aufzunehmen.'* (Vorbericht I, 4.)
10*
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Účel informační a ovšem i racionalistická a kritická nálada,
ovládající celou dobu, podmínily dále také povahu této generálni
revise: měla býti přesná, odborná, kritická. Proto pro každý
obor vybráni zdatní recensenti, kteří v tom oboru získali si již
jména a příslušeli k cis. dědičným zemím (tedy nejen do Cech).
Jediné od těchto známých ,,obyčejných“ spolupracovníků při
jímány příspěvky, nikoliv od jiných neznámých, jak opět a opět
prohlášeno (I, 16, 69). Ze slov těchto vyplývá zřejmě, že tudíž
nejen program PGN., nýbrž také sdružení spisovatelů za nimi
stojících byly obecně rakouské a dále že sdružení to bylo patrně
zcela volné, także sotva lze tu mluviti o ,,společnosti''. Mezi spiso
vateli tak vzdálenými nelze ani mysliti na nějaké vědecké schůze
a porady; osobnost I. Borna, jenž к tomuto literárnímu podniku
vyzval řadu spolupracovníků, osobně známých jemu neb jeho přá
telům, a ovšem také společný cíl: šíření věd a vzdělání v novém
duchu osvícenství, obrana osvětných snah v zemích rakouských,
byly asi jediným pojítkem.
Kdo byli tito spolupracovníci, neznáme. PGN. vycházely
beze jmen vydavatelů, redaktorů i přispívatelů a příspěvky ozna
čeny pouze šiframi — a to úmyslně: „Die Verfasser haben es sich
zum unverbrüchlichen Gesetz gemacht, die Namen der Mitarbeiter
geheim zu halten“ (Vorbericht I. 5). Příčinou této anonymity
byla podle výslovného svědectví „Vorberichtu" snaha, aby kritika
PGN. byla v každém ohledu neosobní, nestranná, zcela ob
jektivní, ale zároveň také upřímná a bezohledně přísná.
Tento důvod nevylučuje ovšem jiných, nedoznaných pohnutek
anonymity: v 1. 1771—1772 byla tak okázalá propaganda nových
vědeckých a osvícenských myšlenek, jakou zahájily PGN., ještě
stále činem neobyčejně odvážným a nebezpečnými, anonymitou
spisovatelé PGN. kryli se tudíž před pronásledováním všech
odpůrců pokroku, jmenovitě Tovaryšstva.
Již z programového Vorberichtu patrno tudíž — a při rozboru
obsahu vysvitne to ještě evidentněji — že ani PGN. ani sdružení
za nimi stojící nejsou zjevem speciálně českým. Přes to i přes
krátký život svůj — vycházely pouze rok1) — jsou významným
dokumentem historickým nejen pro duchovní obrození v Cechách,
ale i pro obrození české. Do jisté míry svou osvětnou propagandou
tvoří literární pendant к reformám teresianským a josefínským,
jež připravují, a otvírají nám zajímavý pohled nejen na dobu, ale
i na zvláštní vývoj cizího osvícenství v Cechách.
x) Každý týden vycházel kus, t. j. číslo archové (v malé 8°), Od
r. říj, 1771 do 17. břez. 1772 vyšlo 25 čísel, jež tvoří I. svazek (str. 398).
Od 31. bř. do 15. září 1772 vyšlo dalších 25 Čísel, jež tvoří svazek II.
(str. 400), téhož formátu a systému. Vydavatelem byl Wolfgang Gerle
v Praze.
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Pročítáme-li PGN., zdá se nám, jakoby dech mládí vanul
na nás z jejích zpráv a recensí. Jen mládí má tolik sebevědomí
a sebedůvěry, odvahy a výbojnosti, mládí uchvácené novými
ideami, jež s nadšením idealisty a zároveň s bezohledností doktri
näre propaguje, nemilosrdně kácejíc vše staré, přežilé.
Tímto dojmem působí již heslo z Vergilia na titulním listě:
„Tros Rutulusve fuat" a citát z Cicerona na rubu titul, listu?
„Defendat, quod quhque sentit, sunt enim judicia libera, nos'
institutům tenebimus, nullisque unius disciplinae legibus adstrícti,
quibus necessario pareamus, quid sit in quaque re optimum, semp er
requiramus“.
Táž útočná troufalost, sebevědomost proniká z celého ducha
PGN. Neuznávají žádných výsad rodu, stavu, hodnosti, cenícejen zásluhy spisovatelské.1) Proto také pomíjejí zbytečných,
titulů, na př. u professorů university pražské, „ježto sem beztoho
nepatří" (1,126 sl.). Mladý Dobrovský vydavąje „Böhmische Lite
ratur" jest v tom ohledu zřejmě pod vlivem PGN., jež mu
v mnohém byly vzorem a podnětem.
Týmž seběvědomím, touže bezohledností kotvící • v ide
álních cílech propagandy, vzdálené všech zájmů osobních a so
beckých, prosycena jest také kritika PGN: „Da die Mitarbeiter —
píší již v programovém Vorberichtu, str. 5 — weder Whigs noch
Torys sind, so darf das Publicum auf die Unparteilichkeit in ihren
Urtheilen sicher hoffen. Nicht Ansehen der Person — nicht
Eigennutz oder kriechende Schmeicheleien werden den blinden
Kunstrichter, der nie den Mann, sondern stäts das Werk beurtheilt, zu einem günstigen oder widrigen Ausspruch bewegeq ...
Stolz auf ihre uneigennützige Absichten, werden sie ruhig den
Krümmungen zusehen, in die sich elende Schrifterlinge' winden
werden, die sich etwann für beleidigt halten, wenn sie ihnen
mit der, einem Richter so anständigen Offenherzigkeit geradezu
sagen werden: Du bist Unwissenheit!“
S úctyhodnou důsledností PGN plní tento svůj kritický
program. Jejich břitká kritika, vyznívající často v satiru a ironii,
nešetří nikoho a nic, co jest přežilé, co staví se naproti novým
ideám a pokroku, ať v poesii a divadle, nebo ve vědě a v životě.
Bezohledně pranýřují bezmyšlenkovitost pabásní (srov. posudek
básní P. Ant. Kuttnera Cadmus delarvaius; Ulysses Syrenes praetervectus; Atalanta I. 140 sl.), byť to byly i loyalní
oslavy Marie Teresie a Josefa II. nebo tendenční výlevy kato
lické víry a zbožnosti; ironisují úzkostlivou prudérii překladatelů,
vynechávajících „aus der sonderbaren Behutsamkeit" jednotlivá
*) „da in dem Reiche der Kritik eben so wenig als im Reiche der
Todten, Geburt, Rang, Würde dem Schriftsteller einen anderen Vorzug
gestatten, als ihm seine Verdienste geben . . ." píší PGN. I, 164.
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místa originálů, na př. v Marmontelově Belisairu (I. 45); ne
ohroženě potírají zpátečnictví theologů, universitních professorů
a zvi. jesuitů, kteří pokládali za nebezpečnou nejen filosofii
Wolffovu, ale všecky spisy jinověrců (II. 241); nemilosrdně stíhají
plagiáty a patisky (I. 348 sl. ostře odsuzují na př. Trattnerovy patisky Gellerta, Rabenera, Gleima, Kleista, Gessnera
a zvláště přírodovědeckých děl Linnéových jako „hřích páchaný
na učencích i nakladatelích“).
Bylo přirozeno, že kritika tak ostrá, bezohledná, svobodo
myslná vedle pochval, jež PGN. častěji konstatují (I. 96, 240;
v doslovu I. dílu „K čtenářům" a j.), vzbudila také mnoho ne
vůle a polemiky, na níž PGN. často reagují (I. 96, 144, 240; II.
Vorbericht a j.). Proti všem takovým útokům PGN. směle vzdo
rují a ostentativně prohlašují, že nedají se ničím odstrašiti od
posavadních zásad a cílů.
Ještě zajímavější pohled do doby, jejích názorů a snah otvírá
nám obsah zpráv a kritik PGN.
Především podávají nám věrný obraz nového literárního
ruchu, jejž v zemích rakouských probudily hlavně osvícenské
reformy teresianské.
Ve Vorberichtu I. svazku (str. 6.) PGN. výslovně dosvědčují, jaké
množství spisovatelů vyrojilo se tehdy v Rakousku: „An Stoff zu
diesen Anzeigen wird es bei unsern Schriftsteilergebährenden Zeiten
nie mangeln“. Množství a rozmanitost spisů v nich recensovaných ukazuje to názorně. Nej hoj něj i zastoupeny vědy pří
rodní, jež vykazují 25 čísel v díle I. a 20 čísel v díle II., a historie
(9 :i4); mathematika a astronomie má 3 v II.; národní hospo
dářství 3 : 4; zemědělství 7 : 3; právnictví a politika 6 :1; filo
sofie 5 : 6; časopisy 2 : 6; básnictví 17 : 21 (s drobnými, po většině
příležitostnými básněmi). Literární historie má tu nejvýmluvnější doklad, co znamenaly opravy teresianské pro vědecké a
literární obrození v zemích rakouských vůbec a v Cechách zvláště,
ale ovšem zároveň také svědectví, že mezi tím množstvím spiso
vatelů a spisů bylo nemnoho vyvolených. „V naší době mohli
bychom žalovati s Horácem: scribimus indocti doctique," při
znává Vorbericht PGN. Jejich kritiky jsou к slovům těm vý
mluvným kommentářem a předchůdcem stesků Voigtových,
Procházkových a Dobrovského na knižný a jmenovitě brošurkový mor osvícenství.
Stejně zajímavé výhledy PGN. otvírají do ideového varu
své doby.
O literárním, zejména básnickém vkusu doby souditi možno
již z několika zmínek PGN. o cizích spisech a spisovatelích z oboru
poesie a její theorie. Z literatury francouzské význačná jest váž
nost к Voltairovi. Voltaire, tehdy u nás ještě přísně zapovídaný
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jako jeden z nej nebezpečnějších spisovatelů, počítán ke kritikům
„prvého řádu.“ (I, 34 sl.). A stejně ceněn i Voltaire básník, aspoň
dramatický,*,,miláček a básník králů" (I., 164), pro jehož dramata
PGN. (I., 319) žádají si „důstojných“ německých překladů. Se
stejnou vážností PGN. zmiňují se o Marmontelovi a Crebillonovi
(I., 45) a dosvědčují známost a oblibu Rousseaua básníka i vliv
jeho „Nové ‘Héloisy“ v praž, týdeníku „Meine Einsamkeiten"
(I-. *79)Z literatury anglické citováni „slavný“ Pope (I, 31 a 164),
Home (I. 154) a Addison i Dryden „kritikové prvého řádu“ (I., 34).
I „Spectator" podle zmínky L, 355 byl u nás dobře znám a hojně
z něho čerpáno.
Ještě významnější jsou zmínky PGN. o Shakespearovi. Patrno
z nich, že vlna shakespearování, rozvířená jmenovitě Lessingem,
zasáhla již také země rakouské a zvi. Cechy. „Der süsze Hang, —
píší při reíerátě o Jos. Pelzela tragedii Yaricko (Vid. 1770) — den
wir bei ihm zu den Engländern, besonders aber zum Shakespeare
wahrzunehmen glauben, wird ihm noch mehr Würde, noch mehr
Emphasie im Ausdrucke, mehr Richtigkeit in den Bildern und
Gemählden beibringen .. ." Doporučujíce básníkům Shakes
peara, PGN. nemíní mechanické jeho napodobení, nýbrž hlubší
studium: „Bei allen dem wünschen wir nicht, daß sich jeder
Dichter auf diese Art (posuzována jedna hra vídenská) an Shakespearn machen möge. Studieren können sie ihn nie genug. Er
enthält für den Dichter ein ganzes Magazin von Schönheiten.
Aber diese Schönheiten, mit aller Ehrfurcht von Shakespeara
gesprochen, sind auch mit se viel Ungereimtheiten verbunden,
daß man beinahe wiederum Shakespear sein muß, um sie bei
uns Deutschen und unseren itzigen Sitten anwendbar zu machen“
(II, 358).
Neméně význačné jest horování PGN. o Milionoví, jenž tolik
působil na obrození poesie německé. V jeho „ZtracenémljRáji“
spatřují Meisterstück der Epopöe und eines der besten Produkte
der englischen Dichtkunst (I., 33). Chvála tato přechází pak do
spisů Procházkových, kde čte ji Jungmann, jenž jistě také odtud
čerpal podnět ke svému překladu „Ztraceného Ráje".
Stejným sympathiím těší se v PGN. poesie bardů, kteří hlavně
Klopstockem a Denisem, překladatelem Ossiana, stali se módními.
PGN. s pochvalou a s patrnou tendencí к básníkům své doby vy
týkají jejich „rauhe Kürze und starke Erhabenheit, Feuer und
Enthusiasmus .. . Ihr Herz, das voll von edlen und erhabenen
Empfindungen war, glühte und steckte die Einbildungskraft an,
durchdrungen von den Tugenden ihrer Helden, ergoß es sich von
selbst, und so redeten sie zwar wild, rauh und unregelmäßig, aber
dabei auch stark, geistvoll, mit vermengten Figuren und Me-
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taphern . . . Auch der kalte Kriticus wird von den naiven Er
zählungen in ihren Liedern, von dem Gefühl der Wonne selbst
im Schmerz bezaubert“ (L, 157).
I toto horování o bardech přechází do spisů Procházkových
a jimi к Jungmanno vi a mezi romantiky české, jimž stává se po
pudem к umělému vytvoření bardské poesie (RKZ), jíž český
starověk neznal.
Vedle Shakespeara, Miltona a bardů PGN. seznamují Cechy
také s jinou předzvěstí nové romantiky, s prací Lowthovou
o žalmech, podle níž vynášejí básnické krásy a vznešenost
žalmů (II., 293), připravujíce i po té stránce půdu pro české
romantiky
Nejblíže stojí PGN. poesie německá. Veliké boje, jež prodě
lala v XVIII. stol., obrážejí se i v PGN. R. 1749 od Marie Teresie
slavnostně byl přijat v audienci Gottsched jako zástupce nových
myšlenek, nové kritiky, západního ducha. Nyní po 20 letech sláva
jeho pobledla. Pro PGN. jest typem šosáka aspoň v poesii: „nur
Gottschede können Schönaich für einen Dichter halten“, píší s prů
hlednou ironií (L, 179). Triumfujícím vítězem, uznaným zákono
dárcem v poesii, jmenovitě dramatické, jest Lessing, právě jako
v umění Winckelmann (II., 170). Lessingova pravidla dramatické
poesie stavena hned vedle Aristotelových (L, 358), odpůrci jeho
rozhodně odsuzováni (I., 35; II., 78). Při tom však PGN. jsou
si dobře vědomy hranic jeho zákonů a všech zákonů v poesii vůbec:
„Nestačí jen znáti pravidla, aby člověk mohl se mísiti meziKlopstocky, Zachariä a Miltony“ (I., 154). A jinde (I. 358) varuji dra
matika Pelzela, aby piíliš úzkostlivě nedal se vázati „poutem*,
pravidel Aristotelových a Lessingových, dodávajíce: „Dem Genie
ist immer eine Freiheit erlaubt, die uns das charakteristische
desselben sehen läßt, sonst würden uns lessings Meistesrtücke,
wie die vom Weiße, und Weißens, wie die vom Voltaire scheinen“.
Z vlastních básníků německých PGN. s vážností citují Za
chariä (L, 154), Mendelssohna (L, 71), Gessnera, Karschovou
(„Deutschlands Sappho“, I., 80), „velikého" АЬЫа (I., 81), Hage
dorna a zvláště Klopstocka (I-, 154), Lessinga (dramata jeho zvána
„Meisterstücke", L, 358) a Wielanda. Jmenovitě Wielanda hájí
proti „zatemnělcům (finstere Männer), kteří bud z pokrytství nebo
v hlouposti svého srdce prohlašují čtenáře Wielandovy za dare
báky“ a dosvědčují jeho velikou oblibu u „osvícené a krásné
části" obecenstva (II., 30). Folií к této chvále nových básníků
německých jest horlení proti všemu á la Banise, Menander, Melu
sine a p.
V duchu těchto autorit a vzorů cizích PGN. posuzují sou
časnou básnickou produkci v zemích rakouských, zejména ve
Vídni a v Praze, s patrnou snahou zvýšili její úroveň v překladech
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i originálech, zmodernisovati ji v jazyce, formě a myšlenkách.
Sympathisujíce se starším humanismem, pro nějž osvícenství
mělo všude živý zájem (II., 162 hájí humanistů proti časopisu
„Neue Litteratur“, odsoudivšímu „Farragines“) PGN. tím příkřeji
zamítají většinu současných veršů s jejich přežilou latinou a ne
méně přežilým středověkým c rkevnictv,m, „luzu většiny novějších
latinských básníků, jejichž celá zásluha, jak jistý kritik soudí,
pozůstává ve správném skandování a dětinském slovném napo
dobení klassických básníků“ (I. 36).
К této „luze“ PGN. směle počítají i nejloyalnější skladby, jako
byla Sol solumaeus In horizonte Leonis secundante aurora oriens
etc- Augustissimus, Potentissimus Romanorum Imperator etc.
Josephus II., Servator Czechiadum salutatur a Vatum minimo,
Joanne Antonio Hoffmann (Praha 1771); básně P. An. Kuttnera
(Cadmus delarvalus, Ulysses Syrenes praetervectus, Atalanta; I.,
140 sl.) a j.
Chvály dostává se jen nemnohým, jmenovitě Denisovi za jeho
překlad Ossiana (L, 95) a za básně oslavující Josefa II. (L, 237 sl.),
Wurtzovi, Mastallierovi a j. Z německých básníků českých zají
mavý jest posudek skladby Auf die Reise Josephs des Zweiten,
von F. E. Schönfeld, P. d. G. J. (Prag 1771). PGN. (I., 95, šifra Mzj
v duchu „Vorberichtu", jenž mladé talenty nechtěl zastrašovati
nevčasnou hanou, sympathicky vítají jeho báseň a její nedostatky
omlouvají charakteristickým způsobem: „básník bydlí v zemi,
kde kromě své vlastní píle nemá návodu к německému básnění —
kde mezi svými spolubratry nenachází Denisů, Wurtzů, Mastallierů,
Burghardů a Regelsbergerů za společníky, — kde mu snad posud
nedána příležitost, spatřiti lepší něm. spisovatele, ani čas, aby je
studoval (L, str. 96.) Omluva tato jest zajímavá nejen odkazem
к německým vzorům, jenž u rodící se poesie české nevyzněl na
prázdno, nýbrž i reakcí českého sebevědomí, již vzbudila (u Voigta).
Historický význam PGN. pro vývoj poesie české jest zřejmý.
Otvírají nám pohled na básnický vkus vzdělaných tříd v Cechách,
ukazují na vzory literární a tím přímo i nepřímo podávají často
klíč к pochopení prvých snah poesie české, vyrážející pod doteky
cizích oněch proudů z vyprahlé české půdy.
Ještě zajímavější pohled PGN. otvírají do vědeckých a osví
cenských snah své doby, pohled tím hlubší a širší, že spisy toho
druhu byly v době obecného racionalismu aspoň u nás daleko
četnější, rozmanitější a významnější než básnické a podávaly
hojnější příležitosti к referátům, zprávám, polemikám.
Především poznáváme z PGN. prameny, z nichž vy
plynuly anebo aspoň rostly rakouské proudy osvícenské a vě
decké. Spokojíme se ovšem pouze s jmény význačnými, pomi-
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nouce ostatních,rna př. cizích přírodovědců a mathematiků, z nichž
'sotva která významnější autorita chybí.
Z Francouzů s patrnou vážností a sympathií citováni filosof
a historik Montesquieu, (scharfsinniger Beobachtungsgeist, IL
310), kameralisté Quesnay, Mercier de la Riviére, (L 217) a
zvláště Mirabeau. S patrnou tendencí a souhlasem PGN. otiskují
„pamětihodná“ slova Mirabeauova, jimiž končí se spis Trnkův (Die
Pflicht eines Wirtschaftsbeamten, 1770): ,,Pravé bohatství nespo
čívá v ničem jiném, než v množství obyvatelstva: množství
obyvatel záleží na výživě, výživa může se bráti pouze ze země,
výnos půdy závisí na vzdělávání polí, z čehož následuje, že
všecky ostatní prostředky, obchod, zlato, vědy a umění žádným
jiným způsobem neopatří a neupevní jistý a nezávislý blahobyt,
než když první, nej užitečnější a nejcennější umění, rolnictví,
oživí, povzbudí a osvítí." (L, 6).
Než ani nejradikálnější francouzští spisovatelé nebyli u nás
přes přísnou censuru neznámi a to nejen v kruzích intelligence
světské, ale i duchovní, ba i v řádech, na př. mezi piaristy,1) a čí
táni tím horlivěji, že byly ovocem zapověděným, jak PGN. vý
slovně konstatují (IL, 121)?) Nezdá se však, že by radikální
nauky ty v Cechách a v Rakousku vůbec vzbudily obecnější souhlas
a Sympathie. Aspoň PGN., jinak velmi smělé a liberální, tlumočí
jen odpor proti nim (II., 119 proti Baylovi; proti Helvetiusovi,
la Mettrieovi, Voltairovi a jejich názorům o duši lidské; II., 120,
proti Rousseauovi a jeho .paradoxním' názorům o původu mo
rálního dobra a zla a j.).
Že PGN. s tímto odporem souhlasily, vysvítá z jejich pojmu
filosofie a jejich úkolů, jak je definují docela v duchu officiálniího
osvícenství rakouského, při referátu o spise „Nouvelle Philosophie
du bon sens oů Von oppose les vrais principes de la Philosophie
et de la Théologie naturelle á la doctrine monstrueuse de ľathéisme,
du materialisme, du déisme, de la nouvelle Philosophie des nos
jours par ľAbbé d’A. (Vídeň 1771; PGN. II., 116 str.): „Filosofie
jest škola moudrosti a ctnosti. Jejím cílem jest osvěcovati rozum
lidský, vyprostiti člověka z předsudků, naučiti správně mysliti,
x) „Man muß sich billig wundern, daß Hr. P. Fritsch (piarista Ber
nardus a S. Catharina) auch mit diesen Schriftstellern (Voltaire, Helvetius,
Rousseau a jiní „obránci nevěry“, proti nimž polemisoval ve spise „De
censorio judicio etc." 1771), deren Kenntniss man sonst einem geistlichen
hier Landes nicht leicht zutraut, eine so genaue Bekanntschaft zeigt“
(PGN. II., 54).
„Vielleicht würde alsdann — píší PGN. II., 121, připravujíce
tak půdu pro uvolněni censury za Josefa II. — wenn man leicht die
Sätze bei den Partheien prüfen könnte, der Verboth dergleichen Bücher
zu lesen, der uns doch nur immer reizt nach diesen verbothenen Früchten
zu haschen, ganz überflüssig werden.“

Pcčátky Král. České Společnosti Nauk.

«51

usuzovati a dovozovali a pak vzdělávali jeho mravy a poučovali
o jeho povinnostech к státu, přátelům, příbuzným i к sobě sa
mému“. S tohoto officiálního stanoviska PGN. zamítají filosofii
středověkou, jež prý byla pouze „uměním, jak se hádati o prázdná,
bezvýznamná slova a jak zkrucovali smysl věcí temnými, ne
rozumnými distinkcemi“. S téhož hlediska odsuzují také „snižo
vání ctihodného jména filosofie v dobách novějších, kdy lidé,
pyšní na své názory, snaží se podkopati nejen náboženství zje
vené, nýbrž i zásady náboženství přirozeného svými námitkami
sice mělkými, ale v příjemné roucho zahalenými“.
V jedné významné věci PGN. nesrovnávají se s officiálním
osvícenstvím doby: působivý prostředek proti takovým spisům
nespatřují v přísné censuře, jež vždy spíše dráždí chut na toto
zapovězené ovoce, nýbrž ve spisech „schopných a učených du
chovních, kteří by měli literárně opponovati těmto tak zhusta
vystupujícím posměvačům náboženství a tak ukázati obecenstvu,
dříve než nasákne těmito bludnými větami, slabosti těchto ne
přátel svátého náboženství a uchrániti jedů tak příjemně chutna
jících“. Neméně významné jest ještě jedno místo PGN. (II.,
375) citující výrok z řeči Sonnenfelsovy „Von der Bescheidenheit
im Vortrage seiner Meinung“ (Wien 1772), v níž dovozováno, že
panovník má právo pokládati a trestati „die erklärte Freigeisterei
als ein politisches Verbrechen“. Nenamítajíce nic proti obsahu
výroku, PGN. pouze se ohražují, aby slova „Freigeist“ nebylo tak
zneužíváno, jako někdo slova „Hexe“; skutky a život a nikoli
slova musejí ukázati, kdo proniknut jest zásadami náboženství“.
Z anglické literatury význačnější jsou zmínky PGN. o „ne
smrtelném Newtonovi' (I., 221): „Principia mathematica Philosophiae naturalis, dieser Schlüssel der Natur, haben einen so
bekannten und festgesetzten Ruhm, daß es eine Art der Ver
wegenheit wäre dieselben erst hier verbreiten zu wollen. . . .“
S patrnou vážností dotčeno také (L, 305) filosofických (jmen,
logických) zásluh Lockeových. Že i Shaftesbury u nás byl znám,
patrno z PGN. L, 182 (citováno z něho v časopise „Meine Ein
samkeiten“). i
Nejvýznačněji pronikají vlivy literatury německé, nový
doklad, že západní myšlení a jmenovitě osvícenství přicházelo
do zemí rakpuských hlavně prostřednictvím německým. PGN.
napovídají, jak hluboko působil na offieiální osvícence vídeňské
a tím i na osvícenské reformy teresianské Thomasius, přejíce
si (I., 215), „aby brzo povstal veliký nástupce Sonnenfelsův, jenž
by mu zřídil tak slavný památník, jako on proslulému Thomasiovi.“ PGN. dosvědčují dále výmluvně, jak ve filosofii vládl
u/nás stále ještě „hlubokomyslný“ (IL, 319) Wolff, jenž, podobně
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jako Leibniz, Locke, Buffier, pronikl, ovšem jen anonymně, i do
filosofických učebnic samého Tovaryšstva.1)
Stejným způsobem PGN. budí také zájem pro nové směry
v historiografii, upozorňujíce nejen na „bystrého" Montesquieu
(II., 319), na Robertsona a jeho knihu o Karlu V. (I., 278), nýbrž
i na universitu gottinskou, „welche auf die Cultur der Geschichte
einen vorzüglichen Anspruch machet“ (I., 134). PGN. mají
tu patrně na mysli Schlö zera, známého u nás ovšem již dříve,
jmenovitě Dobnerovi, jenž s ním korrespondoval.
Nejhojnější a nej význačnější jsou v PGN. zmínky o vůdčích
osvícencích vídeňských. Z nadsazené chvály jich, co chvíli
stupňované v obdiv, můžeme souditi, jak vídeňské osvícenství
nepřímo (reformami teresianskými a josefínskými) i přímo (spisy,
brožurami, časopisy i osobními styky) mocně působilo aspoň
v této době (do let 70tých) na osvícence české, ale zároveň
také, že PGN. tlumočí pouze officiální osvícenství vídeňských
dvorských filosofů.
Nejchladněji PGN. vzpomínají Van Swietena. Reformatora
rak. universit, předního buditele vědeckého života a průkopníka
osvěty sotva se dotýkají. I nekrolog (II., 223 sl.) jest dost
chladný a sotva vzpomíná jeho velikých zásluh osvětných; jinde
(II., 345) psáno o něm vřeleji jako o muži, jemuž „rakouské
státy děkují za vznik a rozšíření věd".
Chválou tím větší zahrnován Martini. Patrno to z referátu
v PGN. II., 306, kde referent přeje si od něho dějin občanského
práva, dodávaje: „dieß wäre so ein Werk, in dem wir den scharf
sinnigen Beobachtungsgeist eines Montesquieu mit dem Tiefsinne
Wolffens vereinbaret und auf pragmatische Begebenheiten des
bürgerlichen Lebens angewendet zu sehen bekommen könnten"
(str. 319).
(Pokračování.)

l) Antonin Boll S. J. r. 1759 vydal Institutiones Philaeophiae activae
(morální), jež až doslova vypsána z Thňmigových Institutiones Philosophiae Wolffianae, aniž tento byl jmenován; na Wolífově filosofii byla zaIcžera, jak PGN. s pochvalou vytýkají, také učebnice Karla Johna S. J.,
frof. praž, university, Institutiones Philosophiae activae. Praha 1772
II. 17 sil.); stejně chválen Sig. Storchenau S. J., že své Institutiones
Logicae (Vídeň, 1770, 2. vyd.) zpracoval podle Locke, Leibnize, Wolffa,
Buffiera (I., 305).
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Slovanská liturgie na Moravě v IX. věku.
Napsal Fr. Hýbl.
(Pokračování.)

Počáteční věta, shodná v obou versieh: Slava v vyšniich
bogu etc., jest dosti neobvyklá v listě papežském. Lapôtre1) praví
o ní, že „ne milite en faveur de ľauthenticité de cette piěse“,
avšak konečně není nemožná. Snopek a Lapôtre uvádějí doklady,
že užito jest jí i v několika jiných listech papežských.8) — Ne
snadněji jest rozhodnouti o větě (2.) znění A. Obsah její důležit
je historicky, neboť máme tu jediné potvrzení té okolnosti, že
Rostislav dříve nežli v Cařihradě ucházel se o „učitele“ v Římě.
Že není obsažena i ve znění B, samo o sobě nemůže býti důvodem
proti ní, neboť znění В jest pro nás zrovna tak otázkou pravosti
jako A. Záleží tu mnoho na tom, připustíme-li především vůbec
možnost faktu, že Rostislav žádal v Římě o samostatnou hierar
chickou úpravu své země.3) Krok takový podle mého mínění
jest nejen možný, nýbrž i pravděpodobný. Rostislav usiloval
o církevní nezávislost svých zemí; dříve nežli mohl vůbec při
padnout! na možnost nějakého spojení s Cařihradem, ležela na
snadě myšlenka uchýliti se v té věci na místo nejkompetentnější,
do Ríma, podobně jako to později učinili v Cechách Boleslav IL,
v Polsku Boleslav Chrabrý, v Uhrách Štěpán I. — Tím cvšem
') Lapôtre 116, pozn. 1.
*) Lapôtre 1. c., Snopek ve Sbor. Velehr. VI., 73 sld.
3) A nejnověji uvedl Brückner v pochybnost i cařihradské poselství
Rostislavovo soudě, že Konstantin i Metoděj z vlastní iniciativy přišli na
Moravu. (Viz na př. Arch. f. si. Phil. XXVIII., 223.) К tomu bych podotkl
tolik: Ve vypravování legend o poselství Moravanů ke dvoru řeckému jest
ovšem mnoho nepřesného a třeba i nemožného v jednotlivostech, ale fakt
sám bude těžko popříti. Že by se byl snad Rostislav sám dověděl nějak
o „úspěšné“ činnosti Konstantinově v jižním Rusku a že by z vlastní inicia
tivy byl žádal o missionáře v Cařihradě, jest ovšem dosti pochybné. Uváží
me-li, že Konstantin již dříve na missii mezi Slovany se připravoval — se
stavení slov, písma jest jistě výsledkem delšího studia — a že Fotius své
postavení proti Rímu snažil se upevniti i úspěšnou činností missijní (srv.
Hergenrother, Photius I., 476 sld.), nebude nesnadno přiznati, že pozornost
jejich záhy obrátila se i к Moravě, zvláště když směr činnosti Konstantinovy
— slovanské písmo a překlady — vzhledem ke Slovanům balkánským mohl
buditi jisté pochybnosti a obavy vládních kruhů v Cařihradě. — Avšak
chytrá diplomacie byzantská dovedla jistě i v tom případě nastrojiti věc tak,
aby se Rekům nemohlo vytýkati žádné vetřelství a aby jejich zasažení do
poměrů moravských mohlo se opříti o dobrovolné „vyzvání“ se strany
Moravanů. Významné jest aspoň, že leg. Meth, v kap. 5 mezi různými
učiteli, kteří před příchodem obou bratří na Moravě působili, jmenuje i Reky.
Rostislava, který zrovna tou dobou byl stísněn spolkem franko-bulharským,
nebylo ovšem nesnadno získati.
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není ještě řečeno, že fakt ten, sám o sobě dosti pravděpodobný,
musil už také býti obsažen v listě papežském, avšak není příčiny,
abychom nepřipustili aspoň možnost toho — třebas i v jiném
nějakém listě papežském nežli v tom, který dán byl arcibiskupu
Metoději, vracejícímu se z Ríma.
Následující věta (3.) nebudí obsahově nijakých pochybností,
jen v ní ovšem musíme škrtnouti vsuvku již dříve označenou:
,,po vs’emu . . . kr’šten’jem“. —Velmi vážné pochybnosti vzbuzuje
však celá následující část, může-li také ona pocházeti z pravého
listu papežského. Větou (4.): ašte in kto .. . navykli — vyslovuje
papež jakési schválení učitelské a překladatelské činnosti slovan
ského duchovenstva již také do budoucnosti, bude-li taková, jak
ji počal Konstantin. Takové schválení do budoucnosti působí
podivným dojmem v listě papežském. Goetz má je za jednu ze
známek podvrženosti celého listu.1) Dokonce pak podivně by se
vyjímala ta věta v listě daném Metoději jako arcibiskupovi. —
Ještě určitější pochybnosti působí věta (6.) —interpolovaný passus:
,,S’ že jedin“ etc. pomíjím zde mlčením. I když vyloučíme
obrat „gadę knigy języka vašego", který až příliš zřejmě
ukazuje na strannické zájmy duchovenstva slovanského, přece
zbývá tu něco, со к situaci naprosto se nehodí. Proč měl papež
v listě pověřujícím Metoděje, ať již jako kněze nebo jako arci
biskupa, mluviti hned o jeho protivnících a předpokládat! někoho,
kdo by lid sváděl? Ze souvislosti a ze slov: ,,ot sb’ranyich
vam učiteľ“ jest zřejmo, že tu může býti míněno pouze du
chovenstvo německé na Moravě, které tam přece až dotud půso
bilo s vědomím a plným souhlasem stolice papežské. Proč tedy
hned takové nemoudré a nepolitické podezřívání? Nemoudré
proto, že nebylo pro papeže naprosto příčiny předpokládati, že
učí nenáležitě, nepolitické jistě proto, že papež by tu byl zcela
zbytečně lidu sotva poznávajícímu nauku křesťanskou kladl na
oči rozpory mezi nastávajícími jeho vůdci. Mám za to, že papež
ničeho takového nenapsal a že pisatel vložil to místo do listu jeho
se zřením к pozdějším sporům, jichž byl svědkem a účastníkem. —
Závěrečný konečně odstavec může zcela dobře pocházeti z pravého
listu papežského; které znění reprodukuje jej věrněji, zda A či B,
jest těžko říci.
Z celé dosavadní úvahy jest po mém soudu zřejmo tolik: List pa
peže Hadriana II. v tom znění, jak podává jej životopis Metodějův,
jest” ii§t nepřesný, zdělaný na základě pravého listu papežského,
nebo snaďlistů papežských, a doplněný vlastními přídavky_pisa^
telovými, jež vložil tam za určitým účelem. Přibližný obsah prax) Goetz 56 myslí, že těmito všeobecnými slovy chtěli učenníci Meto
dějovi krýti i své pozdější práce překladatelské.
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vého listu papežského máme snad v pochvale na Cyrilla a Meto
děje; co znění A nad to podává, jest jako součástka nějakého
listu papežského jednak pouze možné — věta o poselství Rosti
slavově do Ríma — jednak naprosto vyloučeno — jmenovitě
místo o falešných .učitelích. Sem patří také všechny nelogické
narážky na obřad slovanský.
Co se slovanské liturgie zvláště týká, musí i ten, kdo by list tento
v jeho celosti chtěl pokládati za pravý, přiznati, že vlastně žádného
povolení slovanské liturgie v něm není. Vůbec sluší míti za'tó,“že
nedál papež Hadrian It. nikdy svolení takového. Svědčí o tom přede
vším oba zákazy papeže Jana VIII. z r. 873 a 879?) Striktní
a prostými slovy vyjádřená zápověd z r. 879 vylučuje naprosto
nějaký předchozí souhlas. Opatrný diplomat, jakým byl Jan VIII.,
nemohl nařízení svého předchůdce bez důvodu ignorovati a do
konce již ne v tom případě, kdyby se byl Metoděj, jak tomu ně
kteří chtějí,2) po první zápovědi písemně tohoto listu dovolával.
Všechno vysvětlování Snopkovo,3) že „Jan VIII. o této privileji
věděl a uznával jí za užitečnou pro církev římskou i pro rozšíření
křesťanstva mezi národy slovanskými, ale se domníval, že slo
vanská bohoslužba hlavní jest příčinou brojení Němcův proti
arcibiskupství moravsko-pannonskému; proto snad ji zabraňoval,“
nemá váhy, když přece v listě Janově není ani nejmenší narážky,
že by původně bylo předcházelo nějaké svolení. — Sama legenda
o Metodějovi nasvědčuje nepřímo, že svolení takového papež
nikdy nevydal. Uvážíme-li, jak její pisatel snaží se z prostého
listu, který měl za účel uvésti Slovanům nového jejich učitele a du
chovního představeného, vyčisti rozsáhlé privilegium toho druhu,
vlastně jak všemožně snaží se smysl takový mu podložiti, jak na
nevhodném místě vkládá slova: i s syętoją m’śeją etc., jak
vložkou vyslovující obmezení bohoslužby slovanské latinským
evangeliem4) usiluje vzbuditi dojem, že předchozí věty obsahují
také již povolení slovanské liturgie, jak konečně vše to snaží se
zabezpečiti proti možným námitkám —: potom nemůžeme uvěřiti, že by papež Hadrian II. byl jakkoli, třebas jiným listem,
novotě Metodějově dal svůj souhlas. Pisatel legendy dopustil se
x) Friedrich, Cod. dipl. I., str. 18, č. 23.
B) Po příkladu Račkého, Viek i djelovanje sv. Čiřila i Methoda (Záhř.
1857—1859) 299 sld. Srv. na př. Snopek, Sbor. Velehr. VI. 11, Pastrnek 112.
Naproti tomu Brückner, A. si. Phil. XXVIII., 206.
*) Velehr. Sbor. VI., 14. Podobně soudí i Potkaňski, který (str. юг)
se domnívá, že papež zapověděl vykonávání slov, obřadu pouze dotud, až
se Metoděj dostaví s žalobníky do Ríma.
4) Jelikož o provenienci listu papeže Jana VIII. z r. 880 mám mínění
odchylné, nemohu přisvědčiti Vondrákovi, který právě na tomto místě vidí
ohlas bully té. O příčině, proč takové obmezení pisatel do domnělého povo
lení vložil, promluvím později.
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nad to i té, řekněme, neobratnosti, že souhlas papežský snažil se
vložiti do listu, ve kterém Metoděj, třeba snad nesprávně, jmenuje
se pouhým knězem, kdežto privilegium takové váhy bylo by
mohlo býti uděleno nanejvýš arcibiskupovi jakožto nejvyššímu
správci církevní provincie; patrně byl veden snahou vylíčiti věc
tak, že Metoděj od prvního okamžiku, kdy vstupoval na své půso
biště s autorisací papežskou, byl již oprávněn zaváděti novotu
v církvi dotud nebývalou. Pro nás jest v tom ovšem o důvod к pode
zření více.
Všechno, co dosud bylo uvedeno, ať již v jednotlivostech jest
správné čili nic, připouští jediný možný závěr: papež Hadrian II.
nikdy nevydal nějakého prohlášení ve prospěch liturgie slovanské.1)
*
*
*
Metoděj neměl tedy, když se vracel r. 869 do Раппопіэ a na
Moravu, žádného svolení konati bohoslužbu jazykem slovanským.
Ze však novotu takovou hned po návratu do své církevní provincie
zavedl, jest jisto. Pro všechny, kdož přijímali dosud za pravdu
příznivé prohlášení papeže Hadriana IT., jest v tom ovšem nepřímý
důvod, že svolení takové měl. Metoděj neodvážil se jistě, tak praví
se,2) zavěsti novotu tak důležitou bez přímého a výslovného svolení
papežského. — Poněvadž o svolení takovém nikde není řeči, a poně
vadž, jak jsme dovozovali, nikdy ho nebylo, nelze na tento důvod
odpověděti jinak nežli slovy, jichž užil Jagič, ovšem v jiné souvis
losti, proti Račkému: „Ich glaube, man idealisirt den Methodius
durch solche Behauptungen über alle Maassen.“ 3) Metoděj byl
muž svérázný, smělý, a obratný diplomat; vyšel z Recka, kde
autorita papežova vždycky jenom slabě byla uznávána, a celá
jeho činnost ukazuje, že nikdy nepřestal vůči stolici papežské počínati si samostatně a podřizoval se jí jen potud, pokud krajní
nutnost mu kázala, třeba že v zásadě její svrchovanost uznával. Za
vedení slovanské bohoslužby není jediným jeho činem toho druhu.
— Ostatně snad první počátky obřadu slovanského neměly rázu
nějaké nezákonitosti, něčeho, co vědomě bylo učiněno proti všem
intencím papežským. Při tehdejší neujasněnosti pojmů, způsobené
naprostým nedostatkem praecedenčních případů, mohl Metoděj
snadno — ač nemyslil bych, že nevědomky — v papežské schválení
slovanských překladů mlčky zahrnouti i dovolení slov, liturgie.4)
*) Brückner (Arch. f. slav. Phil. XXVIII., 206) soudí podobně: „Dass
Papst Hadrian II. die slavische Liturgie feierliehst gestattet und geweiht
hätte, ist einfach unwahr.“
*) Srv. na př. Pastrnek 94.
•) Zur Entstehungsgesch. I., str. 30.
*) „Littetas auctorales Latinas philosophice superducens“, praví se
v Conversio Bagoar. et Carant. c. 12.
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V každém případě však učinil tak bez výslovného vyjádření stolice
papežské.
Působení Metodějovo v jeho nové diecesi netrvalo dlouho.
Biskupové němečtí zajali asi r. 870 nenáviděného ,,vetřelce“
a drželi jej skoro tři léta v zajetí. Teprve na zakročení nového
papeže Jana VIII. byl Metoděj propuštěn (873), ale při té příle
žitosti bylo mu od legáta papežského zároveň připomenuto — ne
víme, jakou formou a s jakou určitostí1) — že není mu dovoleno
bohoslužbu konati slovansky. Byl to patrně výsledek stížností
německého kleru. Kterak Metoděj legátovi papežskému se ospra
vedlnil a Čím svůj krok odůvodňoval, není známo, tolik však
z pozdějšího opětného zákazu vychází na jevo, že zákazu papež
ského neuposlechl a v následujících několika letech klidné činnosti
na Moravě setrval i nadále při své novotě. Záleželo mnoho na tom,
jak se к věci té postaví Svatopluk, od r. 874 všeobecně uznaný
kníže moravský, který brzy rozšířil svoje panství na všechny strany.
V tomto směru poměry pro Metoděje zkalily se z jiné ještě příčiny;
vedle podřízené celkem otázky liturgické objevily se mezi Meto
dějem a kněžstvem západního původu i spory dogmatické.1)
Svatoplukovi hádky takové příčily se nanejvýše; přiostřovalť se
jimi zbytečně rozpor mezi ním a mocnou sousední říší, s níž si přál
žiti v míru. Odtud vznikla neshoda mezi ním a Metodějem, jež
na další vývoj dějin moravských měla tak zhoubný účinek.8)
Konečně r. 879 Svatopluk vypravil kněze Jana do Ríma к papeži
s prosbou o zakročení a rozhodnutí jak ve sporech dogmatických,
tak i ve věci slovanské liturgie. Stav věcí na Moravě jevil se papeži
tak vážný, že uznal za dobré citovati Metoděje к zodpovídání do
l) Zákaz ten známe jenom z připomenutí papeže Jana VIII. v listě
z r. 879: Unde iam litteris nostris, per Paulum ep. Anconitanum tibi directis
prohibuimus, ne in ea lingua sacra missarum sollemnia celebrares . . .
(Friedrich, Cod. dipl., str. 18.)
*) „audivimus, quod non ea, que sancta Romana ecclesia ab ipso
apostolorum principe didicitetcottidiepredicat, tu docendo doceas et ipsum
populum in errorem mittas“, píše papež v listě z r. 879 (Friedrich, Cod.
dipl. I., č. 23). Jakého rázu byly odchylky zde míněné, nikde se nepraví,
avšak sotva pochybíme, že tu v popředí stála akutní tehdy otázka o původu
sv. Ducha. Metoděj stál tu asi na stanovisku, které zastával Fotius. Snopek
snaží se ve Studiích cyrillomethodějských (v Brně 1906) obšírně dovoditi, že
Metoděj učil shodně s církví západní. Není zde místa o jeho vývodech se
šiřiti, tolik jen zde podotýkám, že nemohou zvrátíti přesvědčení právě vy
slovené. O jednotlivostech, pokud bude třeba, zmíním se na svém místě.
*) Obyčejně se myslí (na základě legendy bulharské) na příčiny
rázu osobního; Metodějovy přísné mravní požadavky vůči Svatoplukovi
zavinily prý rozpor ten. Možná, že spolupůsobily, ale troufal bych si přece
tvrditi, že nebýti jiných, závažnějších příčin, osobní nechut Svatoplukova
к Metoději nikdy by nebyla mohla nabýti tak rozhodného významu. Po
dobně soudí Brückner, Arch.f. si. Phil. XXVIII., 214.
C. C. H. XIV.
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Ríma.x)TV listě, kterým mu vůli svoji oznámil, vyslovil se znovu
odmítavě i o slovanské liturgii, připomínaje svůj dřívější zákaz
r.873?) и.
O výsledku pobytu Metodějova v Římě a jeho osobního jed
nání s papežem poučuje nás nejrozsáhleji dosti dlouhý list papeže
Jana VIIL, jehož podstatná část, počínající se slovy „Industriae
tuae‘‘, jest v opise zachována v regestech Vatikánských ve sbírce
listů papeže Jana VIIL Jest to úplná rehabilitace Metodějova ve
příčině jeho pravověrnosti i ve příčině slovanské liturgie, jež se
tam výslovně povoluje. List ten, protože se zachoval v regestech
Vatikánských, ve sbírce jiných listů téhož papeže, dlouho zdál
se povznesen nad veškeru pochybnost. Obsah jeho přiléhá
к situaci tehdejší a také schválení bohoslužby slovanské mohlo
by považováno býti za výsledek osobního zakročení Metodějova
v Římě. Důvodné pochybnosti8) vznikly teprve, když r. 1849
objevena byla Wattenbachem v cisterckém klášteře v Heiligenkreuzu kopie listu papeže Štěpána V.,4) ve kterémžto listě papež o roz
hodnutí svého předchůdce ve věci slovanského obřadu praví přímý
opak, že totiž Jan VIII. nejen ho nepovolil, nýbrž že naopak
Metoděj přísežně musil slíbiti, že od novoty své nadále úplně upustí.8)
Tehdejší stav listinných pramenův ukazoval na velmi jednoduché
východisko z tohoto rozporu, pokládati totiž list Štěpána V.,
zachovaný pouze v opise kláštera heiligenkreuzského, za padělek
Metodějova suffragána Vichinga, který byl hlavou strany německé
na Moravě a předním protivníkem Metodějovým. Ale možnost
takového výkladu zmizela, když r. 1880 vešlo ve známost Commonitorium téhož papeže Štěpána V., instrukce jeho legátům vyslaným
po smrti Metodějově na Moravu, zachované v opise v regestech
x) Friedrich, Cod. dipl. I., č. 22 a 23.
*) Tamże. Ve slovech, kterými tam papež o slov, liturgii mluví,
vidí Bretholz (Gesch. Mährens I., 86, pozn. 1) svědectví, že až dosud více
bylo povoleno, tedy nepřímo důkaz pravosti listu Hadriana II. Ze souvislosti
jest patrno, že slovem „více" míní Bretholz užívání řeči slovanské také při
kázání. Avšak к tomu nebylo třeba zvláštního svolení, této věci nezakazoval
žádný papež, a nelze tedy vykládati věc tak, jakoby Jan VIII. širší koncessi
Hadrianovu jen obmezoval.
«
’) Pomíjím zde pochybnosti, které již r. 1824 vyslovil Blumberger
(Wiener Jahrbb. der Litt. XXVI., 211 sld.), neboť zakládaly se na nedoroz
umění a Blumberger je později (1855) odvolal. Srv. Jagić, Zur Entstehungsgesch. 33.
*) Wattenbach, Beiträge zur Gesch. der christl. Kirche in Mähren
u. Böhmen (Vid. 1849).
•) Divina autem officia et sacra misteria ac missarum sollemnia,
que idem Methodius Sclavorum lingua celebrare presumpsit, quod ne ulterius
faceret supra sacratissimum beati Petri corpus iuramento firmaverat, sui
periurii reatum perhorrescentes . . . interdicimus. (Friedrich, Cod. dipl.I.,
str. 26.)
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britských,1) neboť i tam papež v odst. 6. praví o slov, liturgii totéž,
co ve zmíněném dopise. Commonitorium není možno považovati za
padělek, a tak rozpor mezi projevem papeže Jana VIII. a Štěpána
V. objevil se znovu v celé ostrosti. Nicméně většina badatelů setrvala
i nadále při pravosti listu Janova hledíc rozličnými domněnkami,
jichž na svém místě se dotknu, nesouhlas obou projevů zmírniti
neb odstraniti. Friedrich a Goetz zaujali ovšem stanovisko opačné.
Jak viděti, jsou to právě místa týkající se slovanské liturgie,
v nichž nesrovnalost se jeví; ostatní obsah listů bylo by ještě
možno jak tak uvést! ve shodu. Jest to okolnost důležitá, již vy
týkám hned předem, a to jaksi na obranu. Jagič a po něm Pastrnek
vyčítají totiž Goetzovi, že by byl ochoten přijmouti celý domnělý
padělek (t. list Jana VIII. z r. 880) na milost, kdyby v něm nebylo
řeči o slovanské liturgii.2) Mám proto za vhodné znovu upozorniti,
že právě zmínky o slov, bohoslužbě působí tu historikovi nejvíce
nesnází, a že všechno ostatní bylo by možno uspokojivě vysvětliti,
kdyby nebylo této jediné věci. Neboť uvažme:
r. 873 zapovídá papež Jan VIII. slovanskou liturgii;
r. 879 zapovídá ji opětně;
r. 880 týž papež slov, liturgii povoluje;
r. 885 papež Štěpán V. opětně ji zakazuje a dokládá, že
Metoděj přísahou jeho předchůdci na stolci papežském se jí musil
zříci (což vylučuje svolení Jana VIII.).
Není-liž tu důvodů dosti, abychom si počínali skepticky proti
listu Jana VIII. právě v této věci?
V listě Industriae tuae o slovanských knihách a slov, liturgii
mluví se na konci. ,,Litteras denique Sclaviniscas", počíná se passus
ten, ,,a Constantino quondam philosopho reppertas, quibus deo
laudes debite resonent, iure laudamus, et in eadem lingua Christi
domini nostri preconia et opera enarrentur, iubemus. Neque enim
tribus tantum sed omnibus linguis dominum laudare auctoritate
sacra monemur, qua precipit dicens" (následují citáty z Písma).
Až potud nebylo by na slovech listu nic zvláštního, neboť jest
to jen všeobecné dovolení, aby se jazyka a písma slovanského
užívalo při kázání a výkladu Písma („enarrentur").8) Ale potom ná
sleduje: „Nec sane fidei vel doctrinę aliquid obstát sivé missas
in eadem Sclavinica lingua canere sivé sacrum evangelium vel
x) Ewald, Die Papstbriefe der britischen Sammlung. Neues Archiv
f. alt. deutsche Geschichtskunde V. Otázku chronologickou, kdy list byl
poslán a kdy poslové papežovi šli na Moravu, pokládám za vyřízenu.
Bylo to hned po smrti Metodějově, tedy asi koncem 885 neb poč. 886. Srv.
Jagič, Z. Entstehungsgesch. I., 47.
•) Jagič, Z. Entstehungsgesch. I., 35, Pastrnek 19.
•) Proto mylně vyvozuje odtud Snopek (Sbor. Velehr. VI., 15), že
papež slov, bohoslužbu nejen povolil, alebrž i nařídil. Ve slovech nahoře
uvedených není ještě řeči o bohoslužbě.
,
n*
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lecciones divinas novi et veteris testamenti bene translates et
interpretatas legere aut alia horarum officia omnia psallere, quoniam qui fecit tres linguas principales, Hebream scilicet, Grecam
et Latinam, ipse creavit et alias omneš ad laudem et gloriam suam.
lubemus tarnen, ut in omnibus ecclesiis terrę ves trę propter maiosem honorificenciam evangelium latine legatur et postmodum
Sclavinica lingua translatum in auribus populi latina verba non
intelligentis adnuncietur sicut in quibusdam ecclesiis fieri videtur.
Et si tibi (t. Svatoplukovi) et iudicibus tuis placet missas latina
lingua magis audire, precipimus, ut latine missarum tibi sollemnia
celebrentur."1) —V těchto slovech není ovšem již možno spatřovati
pouhé dovolení vykládati písmo slovansky, ať ústně nebo písemně,
to jest přímé a výslovné dovolení slovanské liturgie v nej vlast
nějším slova smyslu.
Srovnáme-li tato slova s projevy papeže Jana VIII. z r. 873
a 879, jeví se mezi nimi zřejmá a naprostá protiva. Papež povoluje
r. 880, co dříve byl dvakrát výslovně zakázal. Avšak r. 880 byl
Metoděj osobně v Římě a obrat ve smýšlení papežově mohli bychom
si tedy vysvětliti jeho osobním zakročením. Jenže takový zásadní
obrat ve smýšlení stolice papežské, jež si počínala v jednání svém
vždy opatrně a důsledně, majíc vždycky zření к veškerému křesťan
stvu, nemohl se státi bez důležitých a závažných důvodů, a proto
právem budeme se ptáti, které to asi důvody mohly býti, jimiž
se papež dal pohnouti, aby své prvotní názory změnil v pravý
opak.
Abychom tuto věc náležitě mohli oceniti, třeba si ještě jednou
uvésti na mysl vše, co bylo zprvu řečeno o stavu liturgie v tehdejším
křesťanstvu. Ve všech končinách křesťanských převládal tou dobou
bud jazyk řecký, nebo latinský. Výjimku činily některé země na
východě (Armenie, Syrie, Egypt, Habeš a j.), kde od starodávna
byl v užívání jazyk domáci, ale proti převládajícímu na východě
liturgickému jazyku řeckému ztrácely se výjimky ty jako ne
patrné pozůstatky z dřívějších dob. Na západě, kde křesťanství
bylo mladšího data, všude a bezvýjimečně ujal se liturgický jazyk
latinský, a to beze všeho odporu a beze všech zvláštních příkazů
nebo zákazů papežských. Zavedení nějakého nového jazyka do cír
kevní bohoslužby té doby bylo něčím, co se naprosto vymykalo
tehdejším názorům. Vezmeme-li к tomu v úvahu i obsahovou
stránku liturgických knih, vysvitne tím zřejměji, že kurie
papežská nikde nedopouštěla novot v liturgii, nýbrž naopak že
se jejím přičiněním od prvotních růzností časem přešlo — aspoň
na západě — к jednotě.
Jakými tedy důvody mohl Metoděj přemluviti papeže, aby
x) Friedrich, Cod. dipl. I., č. 34.
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povolil něco, co stálo v příkré protivě proti duchu vylíčeného tu
vývoje, jak přesvědčil jej o potřebě zvláštního liturgického jazyka
u Slovanů?
Od novějších badatelů byly vysloveny některé důvody, jež
v Římě mohly tehdy padnouti na váhu. Papež Jan — praví se —
nabyl přesvědčení, že užíváním jazyka domácího Slované rychleji
budou přivedeni к víře křesťanské; chtěl zabezpečiti trvání zvláštní
arcidiecese slovanské, která by byla stolici papežské oporou proti
panovačným choutkám hierarchův německých; učinil tak dále se
zřením na Bulhary, kteří teprve nedávno (870) přidali se к církvi
východní, a o nichž se domníval, že koncessí takovou spíše je získá
stolici papežské.1) — Při důkladnějším uvážení žádný z těchto
důvodů není takový, aby byl v případě, že snad Metoděj jej na
obranu své novoty přednesl, mohl papeže přesvědčiti o potřebě
tak nebezpečné koncesse. Uváděl-li na př. Metoděj, že slovanskou
liturgií bude možno Slovany rychlej i získati víře křesťanské, mohl se
papež důvodu takovému jen pousmáti a poukázati na do tavadní sta
letou praxi církevní. Všichni národové na západě, i ti, kteří nikdy
nebyli ve svazku někdejší říše římské, Irové, Anglosasové a hlavně
v nej bližším sousedství Moravy sami Němci, ti všichni přijali víru
Kristovu, ani dost málo se nepozastavujíce nad nesrozumitelnou
bohoslužbou. A v samé diecesi Metodějově počalo se křesťanství
ujímati dříve, nežli kdo vůbec pomyslil na zvláštní liturgický jazyk.
Papež mohl tu poukázati na to, co psal Metodějovi r. 879, že
ničeho nenamítá proti tomu, aby se jazyka slovanského co nej
hojněji užívalo při kázání, poučování lidu i v bohoslovné literatuře,
jazyk liturgický že s náboženským přesvědčením lidu nemá co
činiti. — Metoděj mohl se ovšem dovolávati své dotavadní zkuše
nosti, že srozumitelný jazyk liturgický přichází lidu velmi vhod
a těší se jeho veliké obÚbě. Lidu bylo se možno při slov, boho
službě mnohem snáze naučiti některým partiím liturgického
zpěvu, třeba že bohoslužebný jazyk slovanský vlastně také dosti
se různil od nářečí obvyklého na Moravě,2) a jistě tedy lnul к jazyku
x) Jsou to věci obecně známé, proto snad není třeba mnohých do
kladů. Tak praví na př. Snopek (Velehr. Sbor. VI., 99): Více zmohla poli
tická úvaha, ,,aby se lid slovanský snadno naučil příkazům božím, by
přilnul к náboženství křesťanskému, než konservativnost římské stolice.
Důvod jediný, oprávněná naděje, že veliký národ slovanský bohoslužbou ve
svém rodném jazyce dá se přivésti ku spáse, vyvážil sto jiných důvodův,
mluvících pro zachování a udržení jediného na západě jazyka bohoslužeb
ného, latiny“. Snopek přeceňuje tu předně význam liturgického jazyka pro
obrácení některého národa na křesťanství, a za druhé předpokládá u roz
hodujících kruhů nebývalé tehdy porozumění pro duchovní zájmy širokých
vrstev.— O možnosti získati Bulhary srv. na př. Jagić, Z. E. I., 12.
*) Otázku o „nečeské“ národnosti tehdejších Moravanů, kterou svého
času vyvolal Dümmler svými pochybnostmi, pokládám za odbytu. Srv.
Jagić, Z. E. I., 9 sld.
i
..i .
:
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slovanskému, jako vůbec liturgie řecká sama sebou poprávala více
místa zpěvu lidovému.1) — Avšak jest velice pochybno, zdali
důvod takový v tehdejší době mohl u stolice papežské míti třeba
i jen dosti malou platnost. Naproti výhodám, jež církvi vzcházely
z jednotného jazyka liturgického, málo padala při neporozumění,
jež tehdejší církevní kruhy měly pro duchovní potřeby širokých
vrstev lidových, na váhu „oblíbenost" slovanského obřadu u lidu.
Konec konců měl papež proti všem podobným důvodům námitku
velmi snadnou. Neboť, kdo byl vlastně v jeho očích jediné kompe
tentní mluviti jménem lidu moravského? Byl to jistě Svatopluk
se svými velmoži. A Svatoplukovo stanovisko v té věci jest přece
známo. On slovanské liturgii nepřál aneb aspoň o ni nestál.2)
Také jiný možný důvod, že papež připuštěním domácího ja
zyka v bohoslužbě chtěl zabezpečiti samostatnost církve slovanské
se strany Němců, nemůže obstáti. Byla-li na Moravě řádným způ
sobem zřízena hierarchie, byla již tím její církevní nezávislost
pojištěna3) a nebylo třeba prostředků jiných, které by nad to du
chovní kruhy německé nutně byly jen dráždily. Jazyk liturgický
v církevní správě byl naprosto bezvýznamný. Podobně má se věc
i s předpokládanou možností získati Bulhary církvi západní. Od
r. 870, kdy se Bulhaři definitivně podřídili patriarchátu cařihrad
skému, papež Jan VIII. nepřestával je vyzývati к návratu pod
Rím. Zachovala se celá řada jeho listů, jež к tomuto jednání se
vztahují,4) ale — budiž mi zde dovoleno citovati Jagiče —: „merk
würdigerweise wird von der slavischen Liturgie nirgends etwas
erwähnt, angefangen von jenen Fragen, die die Bulgaren im
August 866 an den Papst Nicolaus I. richteten, ... bis zu dem
letzten Mahnschreiben Johanns VIII. an Michael Boris."6) Ani
v listech vydaných po r. 880 není nejmenší narážky na nějakou
koncessi jazykovou. Jest to zcela pochopitelné. Příčiny odpadu
Bulharska od Ríma byly rázu zcela jiného. Rím pozbyl svého vlivu
v Bulharsku nepovolností v otázce zřízení hierarchie; zájmy litur') Nejedlý 12; Duchesne, Origines du culte chrétien 58 sld. — Jagić (Z.
E. I., 48) mluví, ač snad upřílišeně, o „neodolatelném kouzlu", jímž slov,
obřad působil na všechny Slovany. Jaké bylo vůbec ve skutečnosti smýšlení
lidu na Moravě o slovanském obřadě, o tom nedostává se nám naprosto
zpráv.
*) Nej patrnější důkaz Svatoplukovy lhostejnosti к slov, obřadu byl
by v poslední větě listu „Industriae tuae“. Poněvadž však pravost listu zde
bereme v pochybnost, nemůže toto místo samo o sobě svědčiti v té věci.
Ale Svatoplukova nepřízeň a lhostejnost к slov, liturgii prokázána jest
dostatečně i jinak, celým jeho chováním к Metoději a jeho učenníkům.
s) Jako později církevní nezávislost na př. Polska a Uher.
*) Rački, Documenta historiae Chroaticae periodum antiquam illustrantia (Záhřeb 1877) č. 4, 5, 10 a Starine XII., str. 211 sld. (Novo nadjeni
spomenici č. 1, 2, 8, 11).
*) Jagić, Zur Entstehungsgesch. 42.

Slovanská liturgie na Moravě v IX. věku.

163

gické, jež v Bulharsku do té doby nikdy nebyly předmětem zvlášt
ních nějakých tužeb, nemohly vyvážiti a odčiniti nepovolnost na
jiné straně. A nad to papež, i kdyby snad byl na chvíli pomýšlel
na nějaké lakadlo toho druhu pro Bulhary, jistě byl by musil
myšlenku takovou hned v počátcích pustiti s mysli z obavy před
výtkami církve řecké, která v otázkách liturgické řeči nebyla
nijak liberálnější.1)
*
Všechny tedy důvody, které mohly v IX. stol, mluviti u dvora
papežského pro povolnost vůči Metodějovi v otázce liturgické,
nebyly naprosto takové váhy, aby papeže přesvědčily, nedím
o potřebě, ale jen o užitečnosti takové koncesse. V otázce tak dů
ležité nemohlo ani případné snad osobní příznivé smýšlení JanaVIII.
samo o sobě rozhodovati. Jan VIII., ač hlava církve, nemohl tu
přece jednati jediné podle své osobní náklonnosti.2) Zmínil jsem
se o možných obžalobách církve východní. Také na západě nebylo
možno papeži jen tak beze všeho připouštěti novoty do té doby
neslýchané.3) Jest známo, na jaký odpor narazilo u kleru německého
již samo zřízení arcidiecese Metodějovy. Velká její část — Pannonie
— byla po dlouhou řadu let působištěm duchovenstva německého,
jazyk latinský tam v bohoslužbě zdomácněl, také na Moravě uči
něny byly již počátky obvyklých na západě řádů církevních;
papežská stolice, jež popudila Němce nanejvýše již samým ustano
vením Metoděje za arcibiskupa, měla všechny příčiny nedrážditi
jich ještě více.4) Žaloby na Metoděje docházející, jež obviňovaly jej,
že pod rouškou nesrozumitelného jazyka šíří bludy, byly dosta
tečným důvodem к opatrnosti.
Potkaňski, který jinak velmi pozorně prozkoumal stav litur
gické otázky v církvi tehdejší, snaží se význam koncesse papežské —
má na zřeteli ovšem již Hadriana II., pokládaje list jeho za rozx) Církev řecká smířila se ovšem nedlouho potom s obřadem"slovanským — budu o tom doleji mluviti — ale pozdější její stanovisko v té věci
nemůže tu padati na váhu. Ostatně neostýchali se tehdy Rekové vytýkati
církvi západní i takové věci, které u nich byly obvyklé, jako na př. translaci
biskupa na jiné biskupství. Srv. Hergenrother, Photius II., str. 657 sld.
$
*) Mám zde na mysli hlavně Brůcknerův výklad (Arch. í. slav.
Phil. XXVIII. 207): „Am entscheidensten wirkte ein gans anderesMotiv mít,
die sträfliche, leichtsinnige Connivenz des Papstes wegen der Griechen!“
Pochybuji velice, že by byl papež svoji ústupnost к Rekům, již vůči Fotiovi
dal na jevo, přiváděl к místu také jinde s tak zbytečnou důsledností.
’) Potkaňski podceňuje význam věci, když praví na str. 52: ,,Po
bližszem zbadaniu całej kwestyi pokazuje się nawet, . . . źe ustępstwo,
które papież zrobił na rzecz słowiańskiego języka, nie było ani tak niezwykełm ani tak wielkiem ustępstwem ani tak wielką ofiarą.“ Podobně i na
str. 108.
: i 1 tri i
*) Snopkovo mínění, že Němci sotva o to stáli, aby na Moravě mod
litba konána byla pouze oním trojím jazykem (Sbor. Velehr. VI., 98), ne
rozlišuje opět užívání národního jazyka v náboženských úkonech vůbec
a v liturgii zvlášť.^
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hodný v té věci—jakožto porušení dotavadní jazykové jednostejnosti
na západě seslabiti tím, že papež, povoluje obřad slovanský, činil
tak na úkor mše ne latinské, nýbrž řecké, již by byl jinak Metoděj
zaváděl. Netrpěla tedy újmy latina, nýbrž řečtina?) Nelze než
odmítnouti, že by takový důvod byl mohl míti v Římě platnost.
V oné době obě církve, západní i východní, tvořily přese všechny
spory ještě jednotu, a jakýkoliv čin, jemuž by bylo bývalo pohnut
kou uškoditi druhé straně ve prospěch třeba někoho třetího, není
u kurie papežské myslitelný. Papež Jan VIIL, který ve svém listě
z r. 8ýg káže Metoději sloužiti mši „aut latine, aut graece", dosvěd
čuje sám s dostatek, že v Římě nebylo nijaké škodolibé řevnivosti
proti liturgickému jazyku řeckému. A nad to byl ve velké části
arcidiecese Metodějovy ustálen ze starší doby obřad latinský.
Podle domnělých projevů papeže Hadriana II. a Jana VIII. měl
i ten zaniknouti, v listech jejich není aspoň mimo výhradu osobě
Svatoplukově učiněnou žádného určitého obmezení v té příčině.
Bylo potřebí poněkud šíře o věci promluviti, aby se ukázalo,
že list Jana VIII. z r. 880, ani kdyby nebylo svědectví jemu odporu
jících, musil by nás naplňovati podivem a snad i nedůvěrou. Za
vedení nového jazyka v liturgii příčilo se celému vývoji církve,
který jako vůbec, také po této stránce směřoval к jednotě, nemělo —
aspoň se stanoviska tehdejší doby — pro sebe závažných důvodů
ani výchovných ani církevně-politických, bylo by bývalo zbyteč
ným drážděním církve německé a přivodilo snad i útoky se strany
Cařihradu, Svatopluk a jeho velmožové o ně nestáli, stolici papežské
vzcházely odtud stálé těžkosti s rozsuzováním poměrů na Moravě —
proč vlastně měl papež Metodějovu z vlastní iniciativy zavedenou
novotu schvalovati?
Pochybnosti vzrostou, všimneme-li si také formy odstavce
slov, liturgii příznivého. Papež, který až do r. 880 slovanskou
liturgii prostě zapovídal, praví tu: „Nec sanae fidei vel doctrinae
aliquid obstát, sivé missas in eadem Sclavinica lingua canere, sivé ...
alia horarum officia omnia psallcre“ — tedy jinak řečeno: Není
naprosto žádných námitek proti užívání slovanského jazyka také
v liturgii. Proč tedy všechny ty zákazy z let dřívějších, byli by
se musili ptáti na Moravě, a musíme se ptáti i my, když věc je tak
samozřejmá? Jest pravda, papež by tu nepovídal nic, co by byl
nemohl zcela dobře říci za jiných toliko okolností. Církev nikdy
netvrdila a nemohla tvrditi, že by j inojazyčná liturgie se protivila
víře nebo nauce křesťanské, jako toho tuším netvrdí ani církev
dnešní. Také dnes zcela dobře církev může i při své praxi v té věci
prohlásiti: „Non obstát sanae fidei missas in lingua sclavinica ca
nere“, jenže — a to jest právě v naší otázce rozhodující — sku*) Potkaňski 61.
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tečná praxe připojuje к této větě slovo „avšak" obsahující dů
vody, že z jiných příčin potřebí jest jednotného jazyka liturgic
kého. A tyto důvody — potřeba vnitřní jednoty, historická
kontinuita, nutnost chrániti bohoslužbu před porušením a profanací a j. — rozhodovaly již v IX. stol. Právě proto musila by tedy
v listě, který by povoloval obřad v jazyku domácím, motivace býti
zcela jiná, neboť nerozhoduje tu theoretická, nýbrž praktická
stránka věci. — Představme si na okamžik papeže Jana VIIL, jak
po předchozích zákazech přece jen povoluje Metodějovi a schvaluje
obřad slovanský. Není možno, aby papež nebyl své svolení vý
slovně vyznačil jako vzácnou a nebývalou koncessi — ať již slovem
concedimus, nebo jiným výrazem podobným — aby tuto koncessi
nebyl vázal určitými podmínkami, aby nebyl krátce uvedl své
důvody — theoretický důvod z písma, počínající se slovy: quoniam,
qui fecit třes linguas principales etc., není přece odůvodněním se
stanoviska tehdejší církevní praxe — aby při tom nebyl se zmínil
o svých dřívějších zákazech, o nichž přece Moravané dobře věděli,
a vysvětlil změnu svého smýšlení. Nechť nikdo nenamítá, že list
psán je Svatoplukovi a že vlastní privilegium papežské dáno bylo
Metodějovi samému; papež musil právě knížeti světskému vy
světlit! obrat ve svém smýšlení, nechtěl-li v očích barbarů sotva
kultuře křesťanské získaných jeviti se jako třtina větrem se klátící.
A ještě něco zaráží nás ve slovech listu z r. 880. Jako v něm
není náležité motivace, tak také naprosto marně hledáme nějakého
určitějšího vymezení slovanského obřadu proti stávající dotud
liturgii latinské. Nemyslím tím obmezení formální, jako jest to, že
i ve slovanské mši má se evangelium čisti nejprve latinsky, ale
časové a hlavně místní ohraničení, na které kostely, pokud a jak
dlouho koncesse má se vztahovati. V okrsku Metodějově byly ode
dávna kostely latinské (v Pannonii, v Nitře, snad i na Moravě),
byli tam duchovní západního původu; v jakém poměru měli se
oni octnouti к novotě zaváděné? Nalezl-li Potkański jediné možné
vysvětlení koncesse Hadrianovy v tom, že se dálo tak na úkor
liturgie řecké, naplňuje nás tím větším podivem, že papež určitými
klausulemi nevymínil stálost obřadu latinského tam, kde dotud
byl v užívání, že ho takořka nevzal v ochranu.1) A opět třeba s důx) Potkański sám velmi pěkně upozorňuje (str. iio sld.), že tímto
rozhodnutím papežským vlastně spory na Moravě se nekončily, nýbrž že
papež, vysvěcuje současně Vichinga na biskupa a dávaje Svatoplukovi
rozhodující moc do rukou, sám jednal polovičatě. ,,I tym razem sprawa
kościoła słowiańskiego zasadniczo rozstrzygniętą nie została. Wszystkie
dawne, głęboko tkwiące przyczyny niezgody działały dalej, z większą tylko
jeszcze siłą i natężeniem. Widocznem jest, źe msza słowiańska stawała się
religią prostego ludu. Sam Świętopełk i jego dwór lgnął do innej, łacińskiej.
Wobec tego i sam spór o mszę łacińską mimo postanowień Jana VIII.
przycichł tylko, również jak i kwestya pochodzenia Ducha świętego. Słowem,
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razem vytknouti, že nelze vysvětlovali věc tím, že list psán je
Svatoplukovi a ne Metoději, neboť záležitost ta spadala v obor
kompetence obojí vrchnosti, světské i duchovní, Metodějovy
i Svatoplukovy. Věta, kterou se list končí a jíž se Svatoplukovi a jeho
velmožům dává na vůli vybrati si obřad bud slovanský nebo
latinský, nemůže býti náhradou za neexistující ono vymezení. Věc
takové váhy a důležitosti, jako byl poměr obřadu latinského a slo
vanského, ďávati ze svých rukou a ponechávali kolísavé libovůli
světských vůdců národa napolo ještě pohanského — toť podivně se
vyjímá v obiatné a cíle vědomé politice papežské!
Na konec upozornil bych ještě na jednu věc. Zmínka o třech
„základních“ (principales) jazycích v odůvodnění papežově při
pomíná velmi podezřele Konstantinovy polemiky s „trijęzyćniky“.
V papežských projevech nikde jinde není řeči o třech „liturgických“
jazycích; Jan VIII. v listě z r. 879 jmenuje latinu a řečtinu, jimiž
jest dovoleno bohoslužbu konati. Mluví-li se tedy v listě Industriae
tuae o třech základních jazycích, není to ovšem věc sama o sobě
v listě papežském pravděnepodobná, protože mohli bychom ji sčítati
na vrub Metodějových obhajovacích řečí v Římě, ale při vylí
čeném stavu věcí nápadná.
Celý konečný odstavec listu Industriae tuae působí dojmem
spíše theoretické obrany slovanské liturgie nežli koncesse papeže,
který až dotud měl zcela jiné důvody, proč se novotě Metodějově
stavěl na odpor; působí dojmem, že nevyšel z kanceláře papežské.
Takové jsou výsledky, к nimž vede pouhé srovnání listu
z r. 880 s předchozími zákazy papeže Jana VIII. a ocenění tehdej
šího stavu otázky liturgické. Výsledky tyto cele potvrzuje list
Janova nástupce Štěpána V. a mění všechny pochybnosti naše
v plnou jistotu. Pokud byl znám pouze tento list, mohlo se pochybovati o jeho pravosti, avšak nověji objevené Commonitorium
téhož papeže odstranilo všechny pochybnosti o projevu papeže
Štěpána z r. 885 neb 886. Poněvadž někteří badatelé list Štěpánův
dosud z jiných příčin berou v pochybnost, budeme se držeti pro
zatím toho, co papež praví v Commonitoriu к informaci svých
legátů. Stojí tam o slovanské liturgii toto (с. XII.): Missas et
sacratissima illa ministeria, que Sclavorum lingua idem Methodius
celebr are presumpsit, quamvis decessoris sui temporibus, domini
videlicet Johannis sanctissimi pape, iuraverit, se ea ulterius non
presumere, apostolica auctoritate, ne aliquo modo presumatur,
penitus interdicit. Verumtamen si aliquis Sclavorum lingua
tarn doctus invenitur etc. (viz str. 14, pozn. i)1). — To jest pravý
w gruncie rzeczy wszystko pozostało jak było!” Lze opravdu Janovi VIII.
přičítati rozhodnutí tak polovičaté a nepolitické?
l) Friedrich, Cod. dipl. I.,č. 27. V listě Štěpánově stojí o té věci (tamže
str. 26.): Divina autem officia et sacra misteria ас missarum solemnia, que
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opak toho, co v listě z r. 880 praví papež Jan VIII. Podle svě
dectví papeže Štěpána V. Metoděj nejen že nedosáhl od papeže
povolení slov, obřadu, nýbrž naopak musil přísežně slíbiti, že od
něho ustoupí. Stojíme tedy před alternativou: bud jest pravý
list Jana VIII. resp. jeho poslední část, anebo papež Štěpán
falšuje, ať vědomě či nevědomě, pravdu historickou.
Většina badatelů přes tento očividný rozpor nevzdala se pra
vosti listu Jana VIII. Z ruských historiků Malyševskij přijal mož
nost druhou a viní Štěpána V. z úmyslného klamu.1) Jagič ve
spise Zur Entstehungsgeschichte der kirchenslavischen Sprache
nechává tento věcný rozpor stranou a vyvrací pouze formální
výtky, jež proti pravosti listu Janova pronesl Goetz tvrdě, že jest
zdělán podle listu Štěpána V.; odmítaje tyto vývody, Jagič prostě
přijímá i nadále list Jana VIII. za pravý.2) Pastrnek nechává
záhadu celkem nerozřešenu; Potkański mlčky pokládá list
Jana VIII. za pravý, nedotýkaje se pochybností o jeho pravosti.3)
Nej zajímavější pokus vysvětliti rozpor mezi listem papeže
Jana VIII. a tvrzením papeže Štěpána tak, aby pravost listu
Janova netrpěla újmy, podal francouzský jezovita Lapôtre.
*)
Jádrem jeho vývodů jest, že list Jana VIII. jest pravý a že papež
Štěpán V. skutečně nemluví pravdu, že však není při tom klamačem, nýbrž oklamaným. Při důležitosti věci třeba výklad
tento podrobiti zevrubnější úvaze, třeba že stanovisko Lapôtrovo
došlo souhlasu jen zdánlivého. — Lapôtre vychází od strannických
zápasů na dvoře papežském. Za Jana VIII., který v politice
stranil západofranckému králi Karlu Holému, byla při kurii značná
strana německá, jejímiž předními osobami byli biskup portský
Formosus, pozdější papež, nomenklátor papežský Řehoř, magistri
idem Methodius Sclavorum lingua celebrare presumpsit, quod ne ulterius
faceret supra sacratissimum beati Petri corpus iuramento firmaverat, sui
periurii reatum perhorrescentes, ne ullo modo deinceps a quolibet presumatur, Dei nostraque apostolica auctoritate sub anathematis vinculo inter*
dicimus; excepto quod ad simplicis populi et non intelligentis ędificationem
attinet, si evangelii vel apostoli exposicio ab eruditis eadem lingua annuncietur, et largimur et exortamur et ut frequentissime fiat monemus, ut
omnis lingua laudet Deum et confiteatur ei.
:) Srv. Vondrák C. Č. M. 1897, 343.
*) Jagič, Z. E. 34—36. Na jiném místě (Glagolitica, „Würdigung
neuentdeckter Fragmente." Vid. 1890, str. 76) pronesl Jagič mínění, že papež
Štěpán V. měl na mysli hlavně klausule položené v listě Jana VIII. ve
prospěch obřadu latinského. Avšak slova Štěpánova jsou jasná a určitá
a týkají se zapovědí slov, obřadu vůbec.
s) Pastrnek 130, Potkański 105 sld.
4) Ve vzpomenutém již díle ĽEurope et le Saint-Sifege ä ľépoque
carolingienne, v kapitole Les Moraves, str. 91—170. Jeho výklady českému
čtenářstvu obšírněji učinili přístupnými m. j. Pastrnek (Nová kniha o době
cyrillometodějské C. Č. H. III., 1—12) a Vondrák (Novější práce o čin
nosti slov, apoštolů sv. Cyrilla a Methoda. Č. C. M. 1897, 324 sld.).
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militiae Jiří a Sergius aj., osoby příslušící vesměs к římské aristo
kracii a vysokému kleru. Tyto osobnosti měly vlivné postavení
při kurii, až r. 876 z příčin nedosti jasně známých po předchozím
processu byly zbaveny svých hodností a odsouzeny do vyhnanství.
Nástupce Jana VIII. Marinus (882—884), přítel Formosův, po
volal je nazpět к dřívějším hodnostem. A tu — odtud počínají
vlastní vývody Lapôtreovy — stranhíci oni, chtějíce zahladiti stopy
svého ponížení, zničili v regestech vatikánských, к nimž v tu
chvíli měli přístup, celou serii z r. 876, kdež byla akta jejich pro
cessu, při tom však odstranili — nezničili — i onu část regest,
jež byla z následujících let papeže Jana VIII., tedy z 1. 877—882,
a to z nenávisti proti Fotiovi a proti příznivé tomuto patriarchovi
politice, již zaujal Jan VIII. v posledních letech svého pontifi
kátu (879—880), a jež znamená diplomatickou porážku církve
západní. Tato část regest dostala se pak podle domněnky Lapô
treovy neznámým způsobem do kláštera Montekassinského a byla
by totožná se sbírkou listů papeže Jana VIII., jež se nyní chová
v archivu vatikánském v Římě a jež tam přenesena byla ve
XIII. stol, z Montecassina; v této sbírce jsou právě listy papeže
Jana VIII. poslané na Moravu r. 879 (dva), 880 a 881.1) Sbírka
Uštů Jana VIII. v archivu vatikánském byla by podle toho pří
mým opisem úředních kopií papežských a potom ovšem doku
mentem vehké váhy.
Když tedy — dovozuje dále Lapôtre — po takovém vyplenění
archivu papežského nastoupil r. 885 Štěpán V., neměla kurie vůbec
písemných dokladů o diplomatickém jednání pap. Jana VIII.
z druhé, větší části jeho vlády (876—882). Toho použil nitranský
biskup Viching, abv smělým klamem zničil na Moravě dílo Meto
dějovo. Přinesl do Ríma padělaný list Jana VIII., formálně celkem
shodný s Uštem Industriae tuae, ale porušený právě v části týkající
se slovanské liturgie. V Římě nebylo písemných svědectví o pravém
Ústě Janově, naopak byla v archivě kopie listu z r. 873 (nám nyní
neznámého), kterým se Metoději slovanská bohoslužba zakazovala,
a to podporovalo snahy Vichingovy. ByU ovšem svědkové živí
v Římě, papežští notáři Rehoř, Anastasius a Benedikt, kteří jistě
znaU pravý stav věcí, avšak ti, mysU Lapôtre, dali se porušiti
zlatém německým a vypovídali opak. Což divu, že papež Štěpán
podlehl klamu a učinil rozhodnutí o Metoději a jeho díle tak ne
*)
příznivé.
Pro náš účel — zkoumati pravost listu Industriae tuae —
není třeba prozatím zabývati se celým pásmem vývodů Lapôtreových. Připusťme všechno, co Lapôtre dovozuje o osudech papež*) Lapôtre, str. 25 sld.
’) Lapôtre, 165 sld.
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ských regest, předpokládejme, že jich r. 885 v archivu papežském
nebylo, a ptejme se prostě, bylo-li Vichingovi i za těchto přízni
vých okolností možno papeže Štěpána oklamati.
Cizí duchovní přijde do Ríma s falešným listem papeže ne
dávno zemřelého a přesvědčí celý dvůr papežský o naprostém
opaku toho, co papež tento opravdu učinil — není-liž to podivné?
Od Metodějova pobytu v Římě až do vydání Commonitoria
a listu Štěpánova uplynulo 5—6 let, tedy doba velmi krátká. R. 886
bylo jistě v živé paměti všechno, co se stalo r. 880, u všech osob
ností, jež o jednání Jana VIII. s Metodějem měly vědomost.
A tu jsme u věci, jež celé důmyslné pásmo vývodů Lapôtrových
rázem zvrací. Podle jeho výkladů bylo by se domnívati, že papež
Jan VIII. otázku slov, liturgie s Metodějem projednal tajně,
tak že o jeho konečném rozhodnutí v Římě nevěděl nikdo, leda
on a jeho kancelářský personál. To jest předpoklad při vážnosti
otázky naprosto nemožný. Metoděj byl povolán do Ríma ze dvou
příčin, aby se ospravedlnil z obvinění věroučných a ze zavedení
obřadu slovanského.1) O první věci předpokládají pisatelé novější,
že byla vyřízena ve veřejném slyšení, ne-li na synodě,®) druhá věc
projednána byla prý pouze mezi ním a papežem. Avšak obě věci
souvisely částečně spolu tak, že se nedaly od sebe děliti. Otázka
pak liturgická sama o sobě byla příliš vážná, aby Jan VIII.
byl si dovolil zaváděti v ní novoty bez důkladných porad se svým
duchovenstvem. Vydal-li papež Metoději privilegium toho druhu,
jak jest v jeho listě z r. 880, byl to akt dosahu takového, že vzbudil
jistě pozornost a rozruch v celém Římě i mimo Rím a vešel ve
známost co nejširší. Nemůžeme se přece domýšleti, že by byl
papež o té věci jednal s Metodějem tajně mezi čtyřma očima —
jaké by byl měl příčiny к jednání tak podloudnému? A jakmile
přijmeme, že papež projednal věc třeba jenom v těsném kruhu
několika málo rozhodujících osobností, již tím vylučujeme každou
možnost, že by celá záležitost byla zůstala v tajnosti, naopak vešla
jistě ihned ve veřejnou známost. Kolik lidí byl by tu musil Viching
podplatiti, aby mlčeli!
Nám, když posuzujeme hodnotu svědectví papeže Štěpána V.
se stanoviska morálního, záleží na jedné toliko věci: věděl-li anebo
mohl-li Štěpán V. věděti o tom, co se stalo r. 880. Při jeho vysokém
postavení, vznešeném původu a stycích s vlivnými osobami8) —
byl na př. příbuzným a žákem bibliothekáře Zachariáše— jakákoli
pochybnost o jeho, třeba jen nejasné a povrchní, znalosti jednání
v r. 880 jest naprosto vyloučena.4) Jakmile však papež měl vědoł)
*)
•)
*)

Srv. list Jana VIII. z r. 879.
Že se tak stalo na synodě, dokazuje Snopek, Studie 109.
Srv. životopis tohoto papeže u Migne, Patrol, lat. 128, coll. 1397 sld.
A mýlí se Snopek (Studie, str. 150), když myslí, že Štěpán VI.,
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most o tom, že se Jan VIII. к Metoději v otázce liturgické zachoval
povolně, že mu učinil nějakou koncessi, pak nemohl, třeba by
byl o rozsahu a dosahu koncesse té neměl zevrubnějšího vědění,
tvrditi tak určitý opak bez porušení pravdomluvnosti. Zásada:
Quod non est in actis, non est in mundo, může a mohla také tenkrát
rozhodovati v nějakém právním processu soukromém, avšak ne
mohla míti místa v důležité akci politické a dokonce již nemůže
býti brána v úvahu, když posuzujeme morální stránku svědectví
papežova.
A tak nemůžeme nežli prohlásiti: Není-li pravda to, co po
vídá papež Štěpán V. v Commonitoriu a v listě к Svatoplu
kovi, pak nemůže se nám je viti jako nevinná obět klamu Vichingova, nýbrž mluví nepravdu vědomě, lže — tohoto příkrého slova
byli bychom tu oprávněni užiti. ,,Le cauchemar ďun pape sciemment faussaire et imposteur“, jež Lapôtre svým výkladem chtěl
odstraniti, ožívá v celé příkrosti!
Než není snad třeba dlouhých výkladů, že tuto eventualitu
musíme odmítnouti. Malyševskij mýlí se, předpokládá-li možnost
vědomého klamu na straně papežově. Neboť i kdybychom papeže
Štěpána V. chtěli osobně pokládati za schopného lži — a podle
svědectví jeho životopisce o jeho mravní povaze1) nemáme ani
к tomu příčiny — přece musíme mu přiznati aspoň tolik politické
opatrnosti, že se vystřehl klamu tak nemotorného tam, kde ho
nebylo potřebí. V jakém světle byla by se objevila stolice papežská
v očích Moravanů s takovou očividnou lží! Neboť, že na Moravě
pravý stav věcí byl znám, nemůžeme pochybovati; povolil-li papež
Jan VIII. slov, liturgii, oznámil své rozhodnutí nejen Svato
plukovi, nýbrž stvrdil je zajisté i Metoději samému a potvrzení
takové bylo jistě r. 885 v rukou učenníků Metodějových. Tedy
chtít klamati Moravany nemělo vůbec smyslu. Kdyby už stav
věcí byl býval takový, jak se obyčejně myslí, a vydal-li Jan VIII.
prohlášení, s nímž Štěpán V. nesouhlasil, měl přece tento papež
prostředek velmi jednoduchý zbaviti se ho: budto je bez dlouhých
řečí zrušiti — Svatopluk beztoho o ně nestál — anebo různými
klausulemi a obmezovacími příkazy uzávorovati je tak, že by
z něho nic nezbylo — to přec kurii papežské nebylo těžko.
Domnívati se, že by někdo maje moc nepohodlný zákon prostě
zrušiti utíkal se к nemotorně lživému jeho popírání, jest před
poklad v každém případě pochybné ceny, a docela nemožný u sto
lice papežské, jejíž politická obratnost je všeobecně známa.
„který jsa kardinálem, přiúčastnil se po vší věrojatnosti oné synody“ (na
níž se rozhodovalo o pravověmosti Metodějově), proto nemohl nic o naří.zení Jana VIII. o slov, liturgii věděti, že nebylo předmětem úřady synodálně.
l) U Migne, Patrol, lat. 128, coll. 1397 sld.
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Při výkladu Lapótrově jest ještě jedna věc, nad kterou se
třeba pozastaviti. List papeže Jana VIIL z r. 880 a list Štěpána V.
vykazují takové shody formální — níže budou doloženy — že
jeden zcela jistě byl zdělán podle druhého. Lapôtre má za to, že
Štěpán V. netoliko se dal od Vichinga oklamati, ale že nad to
i formálně použil falešného listu jím předloženého pro list vlastní,
že buď on, nebo kdo vůbec list koncipoval, plagoval — lze-li toho
slova zde užiti — místa z listu Janova.1) Byl by to snad jediný
případ v dějinách papežské diplomacie, aby papež užíval pro svoje
písemné projevy i formálně předloh svých předchůdců — a to pro
písemné projevy obsahem i okolnostmi, různé od předlohy!
Zůstává tedy pokus Lapótrův zachrániti listy obou papežů
pouhým zajímavým pokusem, a právem odmítá jej Goetz. Mínění
Lapôtrovo nedošlo ostatně přes pochvalné posudky rozhodného
ohlasu ani u těch, kdož jinak o listě papeže Jana VIII. smýšlejí
stejně. Nejnověji nazval Brückner jeho výklady románem.2)
Až posud uvažovali jsme o posledním odstavci listu Jana VIII.,
týkajícím se slovanské liturgie. Slova papeže Štěpána V., o jichž
pravosti a správnosti nelze pochybovati, potvrzují plnou měrou
naše pochybnosti o této části listu a vylučují její pravost. Třeba
nyní jiti dále a vyšetřiti, zda falešná jest pouze ona část listu
а к pravému listu papežskému prostě připojena, či zdali celý dopis
jest jako podvržený zavrhnouti. Pro první možnost vyslovil se
Pekař,8) avšak pochybnosti jednou vzbuzené nesmějí se zastaviti
ani u ostatního obsahu listu.
(Dokončení.)

‘) Lapôtre str. 132 sld.
*) Brückner, Arch. f. slav. Phil. XXVIII., 205. Nemohu však sou
hlasit! s Brůcknerem, když má za to (ačli rozumím dobře jeho slovům),
že Štěpán V. již pro pouhé nezachovávání poslední výhrady — že totiž mše
latinská nemá se nikomu odpírati — mohl se o Metodějovi vyšlo viti tak,
jak to učinil. Určitá slova jeho, že Metoděj musil přísežně slíbiti, že se
vzdá vůbec slov, liturgie, vylučují koncessi Jana VIII. úplně. — Pastrnek
praví (str. 131) o výkladu Lapótrově, že „není snadno uvěřiti v podvod
tak kombinovaný“. I Jagič (Z. E., 48) vyjadřuje se o něm dosti zdrželivě.
’) Pekař, Die Wenzels- u. Ludmilalegenden u. die Echtheit Christians
(Pr. 1906), str. 181 pozn. 5,
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Kamil Krofta:

Kurie a církevní správa zemí českých v dobi předhusitské.
Napsal Kamil Krofta.
(Pokračování.)

O vybírání tohoto desátku máme dosti určité zprávy. Bisku
pové arci nevybírali ho sami, nýbrž ustanovovali к tomu subkollektory. V Cechách byli jimi Bohuta arcijáhen Kouřimský
a Pražský oíficiál Jan Paduánský. Ti zvláštní listinou vyzvali
české duchovenstvo к placení prvé poloviny ročního desátku
o Vánocích r. 1343, a podle vlastního jich svědectví bylo tohoto
rozkazu poslechnuto.1) Jenom křižovníci sv. Františka, dovolá
vajíce se dřívější zvyklosti, odepřeli platit desátek a vymohli si
na subkollektorech písemní prohlášení, že к placení desátku nejsou
*)
povinni;
to potvrdil jim současně také biskup Olomoucký.8)
O řádném placení tohoto desátku na Moravě svědčí zase zpráva
o rejstřících, do nichž tam zapisovány byly splátky desátku podle
určených lhůt.
*)
Ale v diecesi Vratislavské nešlo vše tak hladce.
Biskup Vratislavský vyzval sice podle papežského rozkazu ducho
venstvo své diecese, aby platilo desátek králi povolený, toto však
odepřelo tak učiniti a odvolalo se к papeži. Prokurátorem svým
dalo přednésti mnoho důvodů, pro něž vypsání desátku v diecesi
Vratislavské ve prospěch krále Jana nemohlo prý míti platnost.
Hlavní důvod byl ten, že král Jan v době, kdy mu byl desátek
povolen, byl stižen církevními klatbami za to, že činil mnohá pří
koří biskupovi Vratislavskému a duchovenstvu jeho diecese a byl
vůbec znám jako bezprávný pronásledovatel kostelův a osob
duchovních. Ale papež nevyhověl appellaci Vratislavského ducho
venstva, naopak к žádosti krále Jana shledav, že prý se král ještě
před vypsáním desátku vyrovnal s biskupem Vratislavským
a byl zproštěn trestů církevních, nařídil bullou z 5. září 1344 znova
*) V prohlášení o svobodě křižovníků sv. Františka od desátku ze
6. března 1344 (Reg. Boh. IV., 1385) praví, že „omnibus et singulis tam
saecularibus quam etiam regularibus clericis... civitatis et diocesis Pragensium ecclesiastica benefícia in eis obtinentibus litteris nostris dedimus
in mandatis, ut in festo Nativitatis proxime praeterito praedictam decimam
solverent atque darent, qui mandatis nostris obtemperantes eandem decimam
persolverunt."
*) Prohlášení to z 6. března 1344 v Reg. Boh. IV., 1385.
») Reg. Boh., ГѴ. 1386.
4) V notářském instrumentě z r. 1354 (Cod. Mor. VIII., 279; srov.
na str. 27 pozn. 3) praví se: „Item idem dom. notarius exhibuit et produxit
quintum librum seu regestrum de ao. dom. MCCCXLIII scriptum, in
quo simili modo eodem anno ... tres marcae argenti. .. pro duobus terminis
solutae reperiebantur.“
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biskupu Vratislavskému, aby podle dřívějšího rozkazu vymáhal
desátek pro krále Jana.1) Bylo-li toto nařízení skutečně provedeno,
není známo.
Vedle tohoto desátku, povoleného 1343 králi, uložil papež
Klement VI. ještě v témž roce duchovenstvu celého křesťanstva
a výslovně také duchovenstvu Pražské diecese desátek jiný,
tříletý, na vypravení armády proti Turkům. К vybírání tohoto
desátku vyzváni byli arcibiskupové celé církve bullami z 1. pro
since 1343.2) Ale vyzvání to mělo aspoň v končinách říše ně
mecké účinek nadmíru nepatrný. O provincii Basilejské výslovně
dosvědčuje papežský kollektor, že tam placení tohoto desátku
prostě bylo odepřeno,8) v arcidiecesi Trevírské podle svědectví
téhož kollektora tamní arcibiskup sice nějakou část vybral, ale
ponechal ji sobě.4) Ze jinde nebylo lépe, je patrno z toho, že
v účtech kollektorův ani v registrech papežské komory o placení
desátku z Německa v těch letech není ani zmínky.6) U nás máme
však zcela bezpečné známky toho, že tento desátek byl tu sku
tečně vybírán. V srpnu 1346, když se tříletí, na něž desátek byl
vypsán, blížilo ku konci, papež Klement VI. oznámil arcibiskupu
Pražskému a biskupům Olomouckému, Litomyšlskému a Vrati
slavskému, že se rozhodl postoupiti tu část desátku vypsaného
r. 1343, která vybrána byla v zemích krále Jana od posledních
Velikonoc a ještě do konce tříletí, t. j. do 1. prosince 1346, bude
vybrána, zvolenému králi Římskému Karlovi a jeho otci, a nařídil
jim, aby to, co se vybralo až do Velikonoc, odvedli papežské ko
moře, kdežto desátek vybraný po Velikonocích aby odevzdali
králům Římskému a Českému.®) Toto nařízení nemělo by smyslu,
kdyby desátek vypsaný r. 1343 proti Turkům u nás vůbec nebyl
býval vybírán. Že na Moravě aspoň r. 1346 desátek — patrně již
к užitku obou králů — skutečně byl vybírán, o tom máme zprávu
zcela bezpečnou.7) Za doklad toho, že tento desátek u nás jistě
byl vybírán, můžeme pokládati nedatovanou listinu arcibiskupa
Arnošta, která nejspíše patří do r. 1346. Arnošt jí dosvědčuje,
l) Bulla ta otištěna v Monum. Boh. Vatic. I., 422.
’) Mcnum. Boh. Vatic. I., 272.
3) ,,De decimis civitatis et diocesis Basiliensis nihil computo, qr^a
eas omnino solvere contradicunt.“ Kirsch, Kollektorien str. 183.
*) Kirsch 1. c. 184.
*) Ibid. str. XX.
•) Bulla z 10. srpna 1346 v Mon. Boh. Vatic. I ., 711.
’) Podává ji často citovaný notářský instrument z r. 1354 v Cod.
Mor. VIII., 279, kde se praví, že notář pap. kollektorů předložil „librum
seu regestrum de ao. dom. MCCCXLVI scriptum, in quo similiter eodem
anno pro duobus terminis tres marcae argenti.. . solutae inveniebantur
[z fary v Hustopečí]“.
С. С. H. XIV.
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że přijal účet vybraného desátku, jenž od papeže Klementa VI.
na tři léta byl vypsán proti Turkům a císaři postoupen.1)
R. 1352 vypsán byl v zemích českých desátek nový. Bullou
z 2. března 1352 dovolil papež Klement VI. králi Karlovi, aby
snáze splatiti mohl dluhy, jež na sebe uvalil bojem proti nepřáte
lům a odbojníkům římské církve, vybírati desátek od duchoven
stva zemí jemu poddaných po tři léta, počínaje od Letnic toho
roku. Od desátku byli osvobozeni toliko kardinálové, kteří v zemích
těch měli benefícia, a bratří špitálu sv. Jana Jerusalemského.
Výběrčími pro země české ustanoveni Pražský arcibiskup a bisku
pové Olomoucký a Litomyšlský, kteří měli desátek vybírati každý
rok ve dvou pololetních íhůtách o Všech svátých a o svátku Na
nebevstoupení. Ale neměl celý výnos desátku býti ponechán králi,
nýbrž jedna jeho třetina měla býti odvedena kurii a toliko dvě
zbývající třetiny měly připadnout! králi.1)
Tentokráte máme již bezpečná svědectví o tom, že tento
desátek byl zcela řádným způsobem vymáhán jak v Cechách, tak
na Moravě. Pro Pražskou diecesi zachoval se původní rejstřík
desátku placeného v prvé Ihůtě, totiž o Všech Svatých r. 1352,8)
a pro Moravu máme aspoň zprávu o podobném rejstříku z r. 1353.4)
x ) Listina ta zachovala se ve formuláři Oseckém a zmiňuje se o ní
Palacký, Über Formelbücher I (Pojednání král. č. spol. nauk ř. V. sv. 2)
str. 245. Udává její obsah takto: „Arnestus archiepiscopus Pragensis
ac collector decimae papalis per ... elementem VI. per triennium contra
Thurcos instauratae et... Karolo Romanorum et Bohemiae regi. .. per
regnum Bohemiae datae et concessae ... recognoscit se recepisse computationem et rationem de collecta decima papali.*1 —V úředním zápise z roku
1353, udávajícím, kolik papežský komorník přijal od různých kollektorů
z desátku vypsaného Klementem VI. proti Turkům, čteme též tato slova:
„Item in moneta argenti de Bohemia V. marc. III. quart, unc.“ (Monum
Boh. Vatic. II., 53); to však nemusí nutné znamenati, že to byly peníze
v českých zemích sebrané. Že by část peněz, jež r. 1355 odvedl český kollektor Jan Paduánský papežské komoře (ibid. č. 402), byla z desátku vypsa
ného r. 1343 proti Turkům (jak soudí Kirsch, Kollektorien str. XX.), není
pravdě podobno; spíše byly to peníze z desátku uloženého r. 1352, o němž
Kirsch neví. Podotýkám, že 12. pros. 1345 byl desátek proti Turkům
znova vyhlášen na další dvě léta (srov. Kirsch 1. c, str. 183), ale nemáme
ani stopy toho, že by toto obnovení desátku z r. 1343 bylo u nás prohlášeno.
•
) Monum. Boh. Vat. I., 1447 (= Cod. Mor. VIII., 148), 1448, 1449.
* ) Rejstřík ten otiskl Tomek v knize Registra decimarum papalium
(Pojednání kr. č. spoi, nauk VI. řady sv. 6, 1873). Rejstřík není datován,
ale Tomek správně z vnitřních známek určil dobu jeho vzniku na druhou
polovinu r. 1352. Bull, jimiž desátek ten se ukládal, Tomek ovšem neznal
a nevěděl proto, že desátek vybírán byl po tři léta. V zachovaném rejstříku
zapisována je toliko polovina jednoročního desátku.
* ) Podle notářského instrumentu z 8. října 1354 (Cod. Mor. VIII.,
279) předložil notář kollektorů „librum seu regestrum de ao. dom. MCCCLIII
scriptum, in quo . . . eodem anno MCCCLIII pro duobus terminis de proventibus saepedictae ecclesiae in Auspecz třes marcae argenti. . . pro
decima papali reperiebantur persolutae**.
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Pražský arcibiskup Arnošt jako hlavní výběrCl desátku ustanovil
к vybírání desátku své podvýběrčí,1) ale také sám působil к tomu,
aby desátek řádně byl odváděn?) Na Moravě byli podvýběrčími
M. Heřman z Durynk, probošt u sv. Petra v Brně, a Mikuláš, probošt
Kroměřížský. Od jejich notáře dal si 8. října 1354 zástupce Husto
pečského faráře Mikuláše, kanovníka Vratislavského, dosvědčiti
ze starých rejstříků desátkových, kolik kdy fara Hustopečská
platívala desátku.8) Patrně toho potřeboval, když na něm bvl
vymáhán nový desátek.
.
Ale zdá se, že se Karel ГѴ. neměl příliš ochotně к tomu, aby
slíbenou třetinu vybraného desátku odvedl papeži. V červenci
1353 papež — byl to již Innocenc VI. — zvláštním listem požádal
krále, aby vzhledem к velikým potřebám kurie bud odevzdal pa
l) Listina, kterou to učinil, zachovala se bez data a bez jmen subkollektorů ve formuláři arcibiskupské kanceláře Arnoštovy, jejž vydal
Tadra (Cancellaria Amesti v Arch, für öst. Gesch. LXI.); čte se tam na str.
342. Arnošt nazývá se tu ,,collector decimae per dementem ppam. VI. . . .
Romanorum et Bohemiae regi per ipsum dom. papam per nostram provin
ciám datae et concessae principalis [deputatus] , a praví: „cum collection!
et receptioni ipsius decimae ad praesens vacare personaliter et intendere
nequeamus, idcirco honestati vestrae . .. memoratae decimae collectionem
et receptionem subdelegando duximus committendum, quatenus . . . eandem
decimam ab universo clero tam civitatis quam diocesis nostrarum in terminis
ad hoc eidem clero per vos assignatis vel assignandis exquirere et expetere
ac exigere et recipere studeatis.“
*) O tom svědčí tři formule obsažené ve formuláři Arnoštově Cancel
laria Amesti (vyd. Tadra) na str. 312, 314 a 367, jichž předlohami byly sku
tečné listiny Arnoštovy asi z r. 1352. Prvou z nich (str. 312) oznamuje
Arnošt děkanovi Kouřimskému, že jistí farářové jeho děkanátu „decimas
papales in terminis per subcollectores nostros eis praefixis, non solverunt“,
a nařizuje mu, aby faráře ty přiměl к zaplacení desátku. Druhá (na str. 314)
obsahuje rozkaz, aby důchody proboštství Vyšehradského, jehož držitel
Jindřich z Lipé [zemřelý po 8. kv. 1352] ,,decimam papalem mořte praeventus ut tenebatur et promiserat non persolvit“, byly zabaveny, „quousque decima huiusmodi iuxta informationem collectorum eiusdem decimae
integraliter persolvatur.“ Třetí formule (str. 367) jest rozkaz komusi ne
jmenovanému, aby ti farářové Pražské diecese, ,,qui decimam papalem
pro pluribus terminis solvere non curarunt“, byli donuceni k zaplačem ,,per
excommunicationis, suspensionis et interdicti sententias“.
®) Notářský instrument z 8. října 1354, již mnohokráte citovaný, vy
pravuje v úvodě: ,,dom. Johannes plebanus Omnium Sanctorum et s. Petři
in Branná ecclesiarum vicarius . . ., mag. Herrmanni dictae s. Petri in
Brunna et dom. Nicolai Cremsirensis ecclesiarum praepositorum, collectorum
et receptoram papalis decimae omnium redituum et proventuum ecclesiasticorum beneficioram in dicta Olomucensi diocesi constitutorum, per
dictum dominum meum episcopum a fei. mem. Clemente pp. VI. specialiter
deputatum subdelegatorum, notarius ad requisitionem et petitionem . . . .
procuratoris Nicolai canonici ecclesiae Vratislaviensis ad ecclesiam in
Auspecz Olomucensis dioc. praesentati libros seu regestra, in quibus omnium
beneficiorum ecclesiasticorum et specialiter ecclesiae parochialis in Aus
pecz . . . quantitas sive quota retroactis annis pro decima persoluta continebatur, . . . exhibuit“ (Cor. Mor. VIII., 279).
12*
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pežskému kollektoru Janu Paduánskému z desátku uloženého
Klementem VI. třetinu první roční splátky, která prý již pro krále
byla vybrána, aneb aby dovolil vybrati celý desátek za druhý rok
pro komoru papežskou.1) A jiným listem vybídl papež Jana Paduánského, aby se snažil pohnouti krále к vyplnění této žádosti.2)
Jestliže již z toho, co uvedeno, je zřejmo, že se papež Innocenc VI.
horlivě staral o to, aby se kurie domohla svého podílu z desátku
povoleného jeho předchůdcem Českému králi, svědčí o tom ještě
jasněji jiná okolnost. V dubnu 1355 poslal papež Pražskému arci
biskupovi a jeho vikáři a officiálovi bullu, kterou jim nařizoval,
aby mu ihned poslali písemný seznam všech klášterů, kostelův
a benefícií církevních v Pražské diecesi s udáním sumy, na kterou
oceněny byly při vymáhání posledního desátku povoleného králi
Karlovi, a pokud nebyly oceněny, aby udán byl jich roční důchod,
dále, aby tam uvedeno bylo vše, co až dosud z benefícií těch bylo
odvedeno, se jmény a příjmeními osob zaplativších.3) Tento svůj
rozkaz odůvodňuje papež přáním, aby se vymáhání desátku mohlo
díti čistěji a nikdo jím proti úmyslu papežovu nebyl obtěžován,4)
hned pak připojuje rozkaz, aby ta část desátku již vybraného,
která náleží papežské komoře, byla do měsíce odevzdána kollektoru
Janu Paduánskému a podobně stejná část desátku, který ještě
bude vybrán, do měsíce po vybrání peněz. Stejné rozkazy dostali
současně biskupové Olomoucký a Litomyšlský a jich vikářové.5)
V Cechách přání papežovu nebylo vyhověno bez námitek.
Biskupové předložili listy papežovy císaři Karlovi, který spatřuje
v nich patrně projev nedůvěry ve správnost vybírání desátku,
odpověděl papeži, že se sám přesvědčil, že není možno benefícia
řádně a nezměnitelně oceniti, že však placení se děje správně
r) V bulle z 18. čce. 1353 čteme: „rogamus, quatenus ... aut de
huiusmodi decima, quam pro uno anno tuo nomine exactam audivimus,
tertiam partem . . . Johanni Paduano . . . facias ipsius ecclesiae Romanae
nomine liberaliter assignari aut aequanimiter toleres, quod pro secundo
anno pro ipsa ecclesia eadem decima integraliter exigatur“. (Novák, Monum.
Boh. vatic. II., 126).
*) Monum. Boh. Vatic. II., 127.
*) Viz bullu z 16. dubna 1355 v Monum. Boh. Vat. II., 337 . Papež na
řizuje, „quatenus . . . omnia et singula monasteria et ecclesias . . . . et alia
ecclesiastica benefícia . . . Pragensis civitatis et diocesis et summam, in qua
singula eorum, quae sunt in decimae solutione taxata, in huiusmodi solutione taxata sunt, ac valorem annuum cuiuslibet eorum, quae in huiusmodi
solutione minime sunt taxata, necnon quid de reditibus et proventibus
monasteriorum, ecclesiarum . . . et beneficiorum ipsorum hucusque exactum
et receptům est, cum nominibus et cognominibus personarum solventium
in scriptis manu publica redactum fideliter sub sigillis vestris significare
nobis sine dilatióne aliqua nullatenus omittatis“.
4) ,,ut exactio decimae ... procedat purius et in ea contra intentionem
nostram gravari aliquem non contingat“.
*) Monum. Boh. Vatic. II., 337.
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podle možnosti benefícií; proto aby papež od žádaného popisu
benefícií upustil a spokojil se dosavadním způsobem vybírání de
sátku.1) Také arcibiskup žádal papeže za vysvětlení, má-li se
poříditi nový seznam benefícií a jich cen či stačí-li pouhý opis rej
stříku, podle něhož desátek byl vymáhán. К tomu dotazu odpo
věděl papež novou bullou z 6. listopadu 1355.*) Je prý spokojen,
ať arcibiskup žádaný seznam dá nově poříditi, či jen papeži pošle
opis hotového již rejstříku, jen když tam budou věrně udána bene
fícia, jejich cena, jména osob plativších i množství zaplacených
peněz.3) Zároveň papež ustanovil, že peníze, které z desátku ještě
budou vybrány, může arcibiskup a jeho kollektoři odváděti vždy
teprve do měsíce po termínech, jež byly určeny к vybírání desátku
(Všech Svatých a Nanebevstoupení Páně). Bully stejného znění
byly současně poslány biskupům Olomouckému a Litomyšlskému.
Nevíme, jaký výsledek mělo vše toto usilování papežovo, aby
desátek řádně byl odváděn, a kolik z vybraného desátku do
stala komora papežská. Přece však dovídáme se v následujících
letech, že odváděny byly z Cech peníze do Ríma, a r. 1355 uvádí
se výslovně, že část peněz odvedených tehdy Pražským kollekx) Viz v Palackého, Über Formelbücher I. str. 363 nedatovaný list
císařův, o němž Tomek, Registra decimarum papalium str. X. nemohl zjistiti více, než že byl psán ještě za života Arnoštova, tedy před r. 1364. Že
list ten patří do r. 1355, je nyní, když uveřejněny jsou papežské bully svrchu
citované, docela jisté. Císař v tom listě praví, že z bull poslaných arci
biskupu Arnoštovi a biskupům Olomouckému a Litomyšlskému poznal
přání papežovo, i dodává: „et licet aliquando, facti cessionis expertes, occasionem huiuscemodi praestiterimus aliqualem (t. j. patrně císař sám dal pa
peži příležitost к takovému přání): nunc tarnen, eorundem beneficiorum
et circumstantiarum ipsorum et praesertim de modo solutionis decimae
pro Stis Vrae camera, interdum vero ex speciali Stis Vrae indulto pro nostris
opportunitatibus recollectae, plenius informati, certo certius comperimus,
quod dictae provinciae benefícia sub aestimatione certa et invariabili distingui nulla nequeunt ratione. Verum tarnen conditione incertitudinis
huiusmodi rite pensata efficaciter didicimus de praesenti, quod solutio de
cimae per dei gratiam iuxta cuiuslibet vires beneficii pura fieri et sine diminutione consuevit. Eapropter Stern Vram humiliter duximus implorandam,
quatenus de praefata descriptione, multam in se impossibilitatem continente,
Stas Vra prorsus supersedere dignetur, contenta de ordinatione pristina
et consueta, quam secundum rectam considerationem fore iustam et irreprehensibilem reputamus.“
*) Monum. Boh. Vatic. II., 395.
3) „scire te volumus, quod, sive de novo ecclesias, monasteria . . . .
et benefícia huiusmodi ac summam et valorem eorum in scripturam redigas
seu redigi facias, sive copiam regestri huiusmodi nobis mittas, dum tarnen
ecclesias, monasteria... et benefícia huiusmodi eorumque valorem et
summam cum nominibus personarum solventium et pecuniarum solutarum
quantitatibus fideliter et particulariter indices, contentamur.“
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torem do komory vyplynula z desátku.1) [Zdá se tedy, že napo
menutí papežovo nebylo zcela bez účinku.
Z toho, co jsme dosud slyšeli o desátku povoleném r. 1352
Českému králi, mohlo by se zdáti, že se vypsání tohoto desátku ne
vztahovalo na Slezsko. V bullách papežských, které se ho tý
kají, mluví se vždy jen o arcibiskupu Pražském a o biskupich
Olomouckém a Litomyšlském a jen к nim obrací se papež se svými
žádostmi a rozkazy stran desátku, kdežto biskup Vratislavský
nikde se nejmenuje. Proto skoro překvapuje, že ser. 1356 setkáváme
s bullou papeže Innocence VI., kterou nařizuje biskupovi Vrati
slavskému, aby třetinu desátku povoleného papežem Klemen
tem VI. Karlu IV., který byl již sebrán nebo teprve se vybere,
odevzdal kollektoru Janu Paduánskému.2) Více o vymáhání to
hoto desátku ve Vratislavské diecesi není známo.
К novému vypsání desátku v našich zemích došlo r. 1366,
za Innocencova nástupce, papeže Urbana V. Je známo, že se tento
papež zvláště к nabádání cis. Karla IV. zanášel úmyslem, přenésti své sídlo z Avignona do Ríma. Dříve však měl býti zjednán
pořádek v Italii, těžce sužované zvláště tlupami žoldnéřů. Když
císař na říšském sněmu ve Frankfurtě v září 1366 projevil odhod
lání vypraviti se za tím účelem vojensky do Italie, papež, aby
mu к tomu opatřil podporu hmotnou, nařídil 21. října 1366, že
v celé říši Německé i v Cechách má být vybírán jednoroční desátek
ze všech benefícií duchovních. Vybírání tohoto desátku uloženo
jednotlivým arcibiskupům říše Německé a jich suffragánům. Jedna
z bull o to vydaných obracela se к arcibiskupovi Pražskému a jeho
suffragánům.8) Od placení desátku byli osvobozeni jako obyčejně
kardinálové mající benefícia v říši a v zemích českých, dále čle
nové obou rytířských řádů, konečně bud z části neb úplně i ti,
kdo měli příjmy příliš nepatrné. К placení desátku ustanovena
jediná lhůta, Hromnice 1367. V bulle udává se výslovně účel,
к němuž desátek se ukládá, a praví se, že vybraných peněz bude
užito podle nařízení císařova к vydržování válečného lidu na vý
pravě do Italie. Nicméně nařizuje se arcibiskupům a jich suf
fragánům, aby peníze ty u sebe podrželi tak dlouho, dokud nebude
jim od papeže jinak poručeno.
l) Zápis z 4. pros. 1355 (Monum. Boh. Vatic. II., 402) udává, že Jan
Paduánský odvedl tehdy komoře 5000 zlatých „de pecuniis per eum camerae
reccollectis tam de decimis quam de fructibus beneficiorum“ (srov. к tomu
str. 174 pozn. 1). Jiné záznamy, zmiňující se jen povšechně o penězích po
sílaných v 1. 1356 a 1358 z Čech do Ríma, jsou v Monum. Boh. Vatic. II.
442, 818, 870 a 1156.
*) Bulla ze 7. bř. 1356 v Monum. Boh. Vatic. II., 433; srov.
tamtéž č. 434 (rozkaz v téže věci Janu Paduánskému) a 435.
3) Text těch bull vydal Nováček, Copialbuch des Bertrand de Macello
(Věstník král. č. spol. nauk i895)2str.*4—9.
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Jen málo dní po vydání těchto bull učinil papež opatření,
jímž mělo býti pojištěno řádné a rychlé vybrání desátku. Počátkem
listopadu ustanovil papežského kaplana a nuncia Bertranda de
Macello generálním koUektorem vypsaného desátku s pravomocí
přijímati a vymáhat desátek a vydávati jej podle nařízení císařova
vojenskému lidu, jenž měl táhnouti do Italie.1) Zvláštními bul
lami dostal Bertrand ještě další práva. Aby peníze rychleji se
sehnaly, měl s arcibiskupy a s biskupy ujednati, že místo desátku
zaplatí ihned určitou sumu,2) ale naopak zase, kde by toho bylo
třeba, směl se souhlasem a radou cis. Karla prodloužiti lhůtu к pla
cení desátku.8) Vedle toho bylo nunciovi uloženo, aby také na
Johannitech a německých rytířích, kteří od desátku byli osvobo
zeni, vymáhal přiměřený příspěvek peněžitý nebo vojenský.4)
Počátkem ledna 1367 byl papežský nuncius ve Wircburku,
kde současně prodléval i císař. Odtud rozeslal 7. ledna 1367 pa
pežské bully, jimiž se ukládal desátek jednotlivým arcibiskupům,
к nimž sám osobně nemohl se dostaviti, s vyzváním, aby se zacho
vali podle rozkazu papežova;8) současně také císař vlastními listy
napomínal arcibiskupy, aby neodkladně ve svých diecesích vy
bírali desátek a nařídili totéž svým sufíragánům.8) V následujících
dnech nacházíme nuncia v Mohuči, kde setrval, jak se zdá, až do
konce března, vzdaluje se leda někdy do blízkých míst.7) Krom
různých opatření, jež se týkala vybírání desátku v jednotlivých
provinciích říše Německé, učinil také některá ustanovení vše
obecná, jež se vztahovala i na naše země. Listinou z 10. ledna
1367 nařídil arcibiskupům a biskupům v Německu a v Cechách,
aby od Johannitův a německých rytířů nevymáhali desátků,
protože se chtějí s nunciem dohodnouti o vypravení vojenského
lidu do Italie.8) Počátkem února vybídl pak náčelníky obou
těchto řádů v Německu a v Cechách, aby bud do neděle Lae
tare (28. března) zaplatili desátek z ročních důchodů všech
benefícií řádových, aneb aby se do určité lhůty dostavili к nun
ciovi do Mohuče dohodnout se o vypravení vojenského lidu do
Italie.8) К dohodě s řádem německým v celé říši došlo 21. února
x) Bulla z 10. list. 1366 u Nováčka 1. c. str. 19. č. 8.
*) Ibid. str. 18 č. 7.
*) Ibid. str. 20 č. 9.
*) „quatenus praedictis magistris et fratribus ... čertům pecuniale
seu militare subsidium tuo arbitrio moderandum, quod saltem ad valorem
dictae decimae possit ascendere, auctoritate nostra indicere et imponere
non postponas" (Nováček 1. c. str. 16 č. 6).
*) Nováček 1. c. č. 16.
•) Ibid. č. 15.
’) To je patrno z listin otištěných u Nováčka 1. c. č. 17—26.
•) Ibid. č. 17.
•) Ibid. č. 19—22.
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v ten způsob, že se řád zavázal místo desátku vypraviti 25 bratří
a 25 žoldnéřů к císařovu tažení do Italie;1) o úmluvě s Johannity nemáme zpráv.
Kde se zdržoval nuncius od konce března, není povědomo.
Jisto jest, že zajel také do Cech a byl s císařem na Karlštejně,
odkud odebral se asi v polovici r. 1367 ke dvoru papežskému do
Italie a do Německa se již nevrátil.2) Podrobnějších zpráv o jeho
činnosti zejména v Cechách nemáme. V účtech komory papežské
není zápisů v o tom, což je pochopitelné, protože výnos desátku
nunciem vymáhaného neodváděl se do komory, nýbrž obracel se
přímo na vypravení válečného lidu do Italie.3) Że v Cechách tento
desátek byl skutečně řádně vymáhán, a to v měsících únoru, březnu
a dubnu, dosvědčuje zachovaný rejstřík vybraného desátku.4)
Vlastním výběrčím byl, jak se zdá, Fridrich, probošt Olbramkostelský.6)
V prosinci 1367 uložil sice papež vymáhání desátku až do Na
nebevzetí P. Marie Petrovi de Calesio, proboštovi v Nimes, protože
prý mnozí arcibiskupové, biskupové a kněží v říši německé v pla
cení a vybírání desátku byli nedbalí, ale zdá se, že Petr de Calesio
v tom směru vůbec nepůsobil. Jeho poslání týkalo se hlavně
jiných zemí, protože v Cechách tou dobou desátek z r. 1366 byl
celkem již asi vybrán.®)
Brzy však byl duchovenstvu zemí českých uložen desátek nový.
Teprve na jaře r. 1368 mohl splniti císař Karel slib daný papeži,
x) ibid, č 23.
J) Podle listu z 31. njna 1368 (ibid. č. 28) zastihl papeže při návratu
z Čech ve Viterbě. Tam zdržoval se papež (podle Kirsche, Die Rückkehr
der Päpste Urban V. und Gregor XI. von Avignon nach Rom, 1898, str.
24—65) od poČ. června do 13. října. Tedy byl nuncius v Italii jistě před
13. říjnem.
3) Viz doklady toho pro Německo u Nováčka 1. c. na př. č. 10, 12, 13
a jiné.
4) Srov. Tomek, Registra decimarum papalium str. IV.; rejstřík je
u Tomka vydán s ostatními.
•) V rejstříku z r. 1367 je tento záznam: „Item die II Aprilis solvit
[arcijáhen žatecký) 12 sexg. et 42 gr. et 1 flor., quem praepositus Wolwramskr (sic!) recepit“ (Tomek Registra str. 98). V rejstříku z r. 1369 čteme v po
dobné souvislosti „praepositus Fridericus‘,. V obou případech je to patrně
táž osobnost, Fridrich probošt Olbramkostelský. Proboštem v Olbramkostele byl již od r. 1354 Fridrich z Kunštátu a zůstal jím nejméně do konce
r. 1372 (srov. Wolny, Kirchliche Topographie Mährens IV. str. 218 a Cod.
Mor. XV., 144).
•) V bulle z 18. pros. 1367 (opis z Reg. Vat. 249 v zem. archivě), jíž
papež ukládá Petru de Calesio vymáhání nedoplatku desátku z r. 1366,
praví se, že papež v té věci psal arcibiskupům Mohučskému, Kolínskému,
Trevírskému, Salcburskému, Magdeburskému a Bremskému a jich sufíragánům, jakož i biskupům Vratislavskému, Kaminskému a Basilejskému,
a ti že byli „in solutione et exactione ipsius decimae nimis negligentes“.
Pražský arcibiskup se tu vůbec neuvádí.
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že se vypraví do Italie. Zdržel se tam až do srpna 1369, snaže se
urovnati rozhárané poměry tamnější. К uhrazení výloh spo
jených s císařovým pobytem v Italii uložil papež Urban V. brzy
po svém setkání s císařem a po svém návratu do Ríma znova jedno
roční desátek všemu duchovenstvu dědičných zemí Karlových.
Bullou z 2. listopadu 1368 nařídil arcibiskupovi Pražskému a jeho
suffragánům, jakož i biskupovi Vratislavskému, aby desátek ten
ve svých diecesích vybírali ode všeho duchovenstva, vyjímaje
kardinály, Johannity a německé rytíře, jakož i ty, kdo měli příliš
malé důchody. К placení desátku ustanoveny dvě lhůty, svátek
sv. Jana Křtitele 1369 a svátek Všech svátých téhož roku.1)
I tentokráte zachoval se rejstřík desátku vybraného v diecesi
Pražské.’) Z něho poznáváme, že vybíráním desátku byli tu po
věřeni Fridrich probošt Olbramkostelský a Jan děkan u sv. Apollináře.3) Dále dovídáme se odtud, že z vybraného desátku bylo
v říjnu 1369 odevzdáno přímo cis. Karlovi do Budyšína 1100 kop
a některé menší částky (celkem asi 165 kop) že byly vyplaceny
papežskému legátu.4) V rejstříku Pražské diecese zapisovány
jsou toliko splátky o prvém termínu, to jest desátek půlroční;
o splácení druhé poloviny tohoto desátku takových zápisů ne
máme. Zdá se, že tato druhá polovina desátku na některých
místech nebyla již vybírána. Tvrdí se to aspoň v papežské bulle
z 13. srpna 1370, kterou se arcibiskup Pražský se svými suffragány
a arcibiskup Vratislavský napomínají, aby nedoplatky desátku
v jich diecesích byly vybírány a vybrané peníze aby byly ode
vzdány biskupovi Albánskému Angelicovi, generálnímu vikáři
papežovu in temporalibus na území církevním.6) Jaký toto na
pomenutí mělo účinek, nevíme, a rovněž nevíme, zda ze sumy
x) Reg. Vatic. 249 fol. 182 násl.; opis v zem. archivě.
*) Tomek, Registra decim. pap. str. V. nedatovaný ten rejstřík správně
určil na r. 1369.
3) Tomek, Registra str. 1 a 99; str. 180 pozn. 5. V tomto rejstříku
je několik zajímavých záznamův o vydáních, jež učinili tito výběrčí, např.:
,,pro duobus libris ad registra, cursori in Moraviam cum processibus, pro
una cista empta pro servandis pecuniis decimae.“
*) Snad to byl Tomáš de Amanatis, o němž viz Kirsch, Kollektorien
str. XLV.
8) Bulla z 13. srpna 1370 je zapsána v Reg. Vat. 250 fol. 145; opis
v zem. archivě. Praví se v ní: „quidam vestrum et nonnullae ex eisdem
personis ecclesiasticis [v arcidiecesi Pražské a diecesi Vratislavské] debentibus solvere decimam praelibatam ipsam integre non solverunt et
nonnullas pecunias proinde receptas a personis eisdem ex eo apud se retinent, quod causa impositionis dictae decimae propter regressum dicti imperatoris ad regnum suum Bohemiae de partibus Italiae praelibatis cessat
ad praesens.“ Jinou bullou z 16. srpna 1370 dal papež biskupovi Albán
skému plnou moc takovéto peníze vybírat. (Reg. Vat. 250 fol. i486; opis
v zem. archivě).
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3500 zl., která jménem Jana biskupa Olomouckého byla posled
ního května 1370 odvedena do komory papežské, některá část vy
plynula z desátku vypsaného na г. 1369.1)
V témž roce vymáhal papež Urban V. na duchovenstvu říše
Německé krom desátku ještě jinou daň ve způsobě dobrovolného
příspěvku na obranu a dobytí církevních statků v Italii. Takové
dobrovolné příspěvky, wbsidia.caritcdiva, papežové již v dří
vějších dobách častěji žádáváli od duchovenstva různých končin
církve římské, zvláště když bylo jim třeba peněz k boji s jich ital
skými protivníky.*) Dobrovolné byly tyto příspěvky potud, že
papež neukládal jich duchovenstvu prostě ze své moci, nýbrž že
biskupové a praeláti к naléhání papežovu sami se zavázali, že při
spějí papeži určitým obnosem. Jakmile však takový dobrovolný
příspěvek mezi papežem a biskupy byl smluven, býval od papežů
vymáhán jako povinná daň. Nejednou tyto dobrovolné příspěvky
bývaly povoleny právě ve výši desátku. Klement V. brzy po svém
nastolení obrátil se na mnohé biskupy francouzské i německé
s prosbou, aby mu povolili dobrovolný desátek, a skutečně podařilo
se mu většinu z nich к tomu pohnouti. V Německu několik biskupů,
mezi nimi zejména Pasovský a Rezenský, slíbilo papeži jedno
roční desátek, arcibiskup Salcburský povolil dokonce desátek
dvouletý. Také Jan XXII. vyprosil si r. 1326 od některých bisku
pův a praelátův, zejména francouzských, dobrovolný příspěvek,
a podobně později Innocenc VI.8) Urban V. byl, pokud víme,
první papež, jenž si takový dobrovolný příspěvek vyžádal od du
chovenstva zemí českých. Ani o tom však nemáme určitých zpráv.
Víme jen, že bullou ze 17. července 1369 nařídil papež biskupovi
Janu Wormskému a Rodezskému kanovníkovi Vilémovi de Lacu,
aby v provinciích Mohučské, Pražské, Kolínské, Brémské, Magde
burské, Salcburské a Trevírské a v diecesích Basilejské, Bamberské a Kaminské vybírali dobrovolnou daň duchovenstva ve
l) V registrech pap. komory je ke dni 14. dubnai37i tento zápis:,,1tém
recepti fuerunt a dom. Petro praeposito ecclesiae Olomucensis nomine
dom. Johanns episcopi Olomucensis, de certis pecuniis per eum habitis
ad cameram apostolicam pertinentibus. . , quos ab ipso praeposito receperunt die ultima Mai anni praedicti.“ (Kirsch, Kollektorien str. 402).
*) O těchto dobrovolných příspěvcích duchovenstva srov. Kirsch,
Die päpstl. Kollektorien str. XXII—XXIV.
•) Kirsch 1. c. str. XXIII. praví sice, že Innocenc vyžádal si subsidium od praelátů v Cechách, Uhřích a Polsku, ale zdá se, že to je omyl.
V české edici listin Innocencových v Mon. Boh. Vatic. II. není o tom zmínky.
Kirsch dovolává se listiny v Theinerových Monum. Slavorum merid. I.
č. 372, kde však o Innocencovi VI. není řeči, a K. Müllera Bericht über
die finanziellen Geschäfte der Kurie in Deutschland v Briegerově Histor.
Zeitschrift 1878 str. 592 sq. Za to Innocencovi bylo povoleno „gratuitum
subsidium“ od arcibiskupa Salcburského; srov. Kirsch 1. c. str. 403.
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výši dvou prokurací, to jest poplatků, jimiž byli duchovní povinni
přispívati svému biskupovi na útraty při visitacích.1)
Kolik této daně bylo vybráno ještě za života pap. Ur
bana V., není známo; jisto jest, že vybírání její nebylo skončeno
před smrtí papežovou. Aby odstranil domnění, že snad smrtí
Urbanovou duchovenstvo zbaveno jest povinnosti platiti daň
jím uloženou, nařídil papež Rehoř XI. brzy po svém nastoupení
oběma již uvedeným nunciům, Janu biskupovi Wormskému
a Vilémovi de Lacu, jakož i Lutyšskému kanovníkovi Bernardovi
de Berne, aby dále vymáhali v provinciích svrchu jmenovaných
subsidium dvou prokurací tak, jak jim bylo rozkázáno Urbanem V.
Výslovně se jim ukládá, aby subsidium vymáhali ode všeho du
chovenstva, nevyjímaje ani Johannitů a německých rytířů?)
Tento rozkaz obnoven byl papežem ještě o rok později, v květnu
1372, tak že patrně ani tehdy ještě vybírání subsidia uloženého
Urbanem V. nebylo ukončeno.8)
Ale zatím již papež Rehoř sám uložil duchovenstvu našich
i jiných zemí najednou dvojí daň, desátek a subsidium. Bullou
z 5. července 1371 uložil duchovenstvu zemí českých a uherských
jednoroční desátek, jehož polovice měla býti placena o Vánocích
1371, druhá polovice o sv. Janu Křtiteli roku následujícího. Hlav
ním výběrčím tohoto desátku, jehož výnosu mělo býti užito proti
nepřátelům církve v Italii, ustanoven byl Augsburský biskup
Jan.4) O vybírání tohoto desátku v Čechách nemáme zpráv.
O týden později uložil papež к témuž účelu, na obranu cír
kevního státu, všemu duchovenstvu církevních provincií Praž
ské a Hnězdenské subsidium ve výši dvou prokurací biskupských,
jež mělo býti splaceno ve dvou letech.8) Ale nemaje dosti toho,
l) Bullu ze 17. čce. 1369 vydal z pozdějšího transsumptu Schmidt,
Päbstliche Urkunden und Regesten der Provinz Sachsen II. č. 855; srovn.
Lang, Acta Salzburgo-Aquilejensia II., 840.
•) Bulla z 13. bř. 1371 v Reg. Vatic. 274 fol. 13b; opis v zem. archivě.
Bullou z 16. dubna 1371 (ibid. fol. 27.), jež krom tří jmenovaných
nunciův adressována jest ještě Bernardovi Marthesii, obnovil pap. Rehoř
XI. dřívější rozkaz ve formě obecnější. Nařídil nunciům, aby vymáhali
,,subsidia per Urbanům pp. V. et nonnullos alios praedecessores nostros
dudum imposita.“ Pokud šlo o Cechy, nic se tím neměnilo, protože tu žád
ným z předchůdců Urbanových nebylo uloženo subsidium.
•) Bulla z 17. kv. 1372 v Reg. Vat. 264 fol. 125; opis v zem. archivě
К třem dřívějším kollektorům přistupuje tu ještě Eliáš de Vodronio.
*) Bulla z 5. čce. 1371 je v Reg. Vatic. 263 fol. 198; opis v zem.
archivě.
•) Bulla z 12. čce. 1372 v Reg. Vatic. 274 fol. 104; opis v zem. archivě.
Praví se tam: ,,subsidium duarum procurationum episcopo personaliter
visitanti iuxta taxum expressům constitutionis Benedict! pp. XII., quae
incipit ,Vas electionis' debitarum instante biennio persolvendum. . . om
nibus et singulis personis ecclesiasticis saecularibus et regularibus exemptis
et non exemptis ordinum, sexuum et statuum quorumcunque provinciarum
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uložil papež téhož dne ještě zvláštní subsidium biskupům a opatům
v Cechách, Uhřích a Polsku; každý z nich měl papeži přispěti tře
tinou servicia, které platíval papežské komoře při svém zvolení,
pokud však výše servicia nebyla stanovena dosud, měl zaplatiti
jinou přiměřenou sumu.1) Jak málo tato obě subsidia, jejichž výběrčími ustanoveni Augšburský biskup Jan, svrchu jmenovaný,
a Narbonský kanovník Jan de Cabrespino, byla příspěvkem dobro
volným, dokazuje samo znění bull papežských, jimiž byla vy
hlášena. Papež obě prostě ze své moci uložil a oběma výběrčím
dal moc užiti trestů církevních proti těm, kdo by nechtěli platit.2)
O vymáhání těchto subsidií u nás nemáme však zase dostatečných
zpráv. Teprve z dubna 1374 máme zprávu nedosti jasnou, podle
níž papežský kollektor Pražský vrátil zástupci všeho duchoven
stva Litomyšlské diecese z peněz papežské komory 150 zlatých,
které byl přijal opat Podlažický od duchovenstva řečené diecese
jménem subsidia uloženého kdysi z rozkazu pap. Řehoře XI.
někdejším nunciem papežským Janem de Cabrespino.3) Z této
zprávy je zjevno, že aspoň v Litomyšlské diecesi subsidium z r. 1371
skutečně bylo vybíráno; proč však r. 1374 peníze takto sebrané
byly duchovenstvu této diecese vráceny, neumím vysvětlit.
Ale již roku následujícího vypsán byl desátek znova. Dne
6. dubna uložil papež Rehoř XI. jednoroční desátek všemu du
chovenstvu v říši Německé a v království Uherském, Českém,
Pragensis et Gneznensis necnon civitatum et diocesium et locorum quorumcunque regnorum Bohemiae et Poloniae duximus imponendum.“
!) Bullou rovněž z 12. čce. 1372 (ibid. fol. 105b) nařizuje papež vý
běrčím : , ,quatenus archiepiscopos, episcopos et electos, abbates et alios praelatos provinciarum, civitatum, diocesium et locorum praedictorum [v Cechách,
Uhftch a Polště] caritative moneatis et inducatis ipsisque nichilominus,
si expedire videritis, sub excommunicationis, suspensionis et interdicti
sententiis atque poenis praecipiatis, ut ipsi... in tertia parte communis
servitii, pro quo quilibet ipsorum tempore suae promotionis in camera
nostra est taxatus, alii vero praelati monasteriorum pro huiusmodi servitio
non taxati, habentes bona distincta a suis monasteriis, in parte aliqua bo
norum suorum, quam videritis congruentem, liberaliter subveniant“. Jak
veliká servicia platili biskupové a opati českých zemí, vyložil jsem v Česk.
čas. hist. XII. str. 20 a 31.
•) Viz zvi. citát v předešlé poznámce.
’) Zápis z 26. dubna u Tadry, Acta iudiciaria consistorii Pragensis I.
str. 84 č. 71: ,,Thomas plebanus in Hermanicz, procurator totius cleri
Luthemislensis dioc. . .., confessus est, se recepisse 150 flor, auri bohem,
a dom. Johanne decano s. Apollinaris Pragensis, collectore camerae apostolicae, sibi per ipsum dom. collectorem de mandato d. Petri archiepiscopi
Bituricensis, dom. papae camerarii, numeratos et assignatos, quos florenos
Domaslaus abbas Podlasicensis ratione subsidii per. mag. Johannem de
Cabrespino . . . tunc apcstolicae sedis nuncium indicti auctoritate dom.
Gregorii pp. XI. a clero praedicto recepit, eosdem de pecuniis camerae
apostolicae debitis restituendo.“ Srov. Nejedlý, Dějiny m. Litomyšle I.
str. 157.
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Polském, Švédském a Dánském, aby si opatřil peníze к boji proti
Bemabovi Visconti.1) Bullami z 15. dubna nařídil pak arcibisku
pům řečených zemí, mezi nimi také arcibiskupovi Pražskému
a Hnězdenskému, i jich suffragánům, aby desátek tu vybírali,
aby o něm vedly písemné účty a sebrané peníze aby odváděli pa
pežskému nunciovi Eliáši de Vodronio. Desátek měl býti placen
ve dvou termínech, jež stanoveny na den Všech svátých 1372
a na Velikonoce 1373.2) Ač v těchto bullách obsaženo jest obvyklé
ustanovení, že od placení desátku mají býti osvobozeni kardiná
lové, Johannité a němečtí rytíři, přece zvláštní bullou z téhož dne
nařízeno nunciovi Eliáši de Vodronio, aby vymáhal desátek jak
na Johannitech, tak na německých rytířích stejným způsobem,
jako na ostatním duchovenstvu.8) Jinými bullami stejného data
dána Eliáši de Vodronio moc dohodnouti se s arcibiskupy, biskupy
a praeláty o celkovou sumu, již by zaplatili komoře místo desátku,4)
jakož i prominouti placení desátku duchovním příliš chudobným.6)
O něco později, bullou ze 6. května 1372, udělena témuž nunciovi
ještě moc zapovědět biskupům, že nesmějí vybírat biskupský
desátek, pokud papežská komora nebude úplně uspokojena.®)
Duchovenstvu zemí podřízených přímo císaři Karlu IV. ja
kožto králi Českému dostalo se krom toho ještě zvláštní cti. Sou
časně s bullami ukládajícími desátek jednoroční vydána byla bulla
jiná, adressovaná arcibiskupovi Pražskému a jeho suffragánům,
biskupovi Vratislavskému a ostatním arcibiskupům a biskupům
všech zemí patřících císaři Karlovi „ratione regni Bohemiae seu
suae personae propriae dumtaxat et non Romani imperii", a bullou
tou uložen duchovenstvu těchto zemí Karlových desátek tříletý,
jenž měl býti vybírán vždy ve dvou lhůtách o Všech svátých
a o Velikonocích, počínaje svátkem Všech svátých r. 1372. I v té
bulle jsou ustanovení, že desátek nemají platit kardinálové, Jo
hannité a rytířové němečtí, že vybírati jej mají arcibiskupové
a biskupové ve svých diecesích, že mají o něm vésti písemné účty
a peníze sebrané odváděti Eliášovi de Vodronio.7)
!) Lang, Acta Salzburgo-Aquilejensia II. str. 628 pozn.
’) Výtah z bully u Langa 1. c. č. 878.
’) Reg. Vatic. 264 fol. 23; opis v zem. archivě.
*) ,,de huiusmodi decima conveniendi et componendi pro certis
pecuniarum quantitatibus“ (Reg. Vatic. 264 fol. 24).
‘) Reg. Vatic. 264 fol. 25.
•) Reg. Vat. 275 fol. 69. Moc dohodovati se o paušálni
sumy místo desátku obnovena Eliáši de Vodronio později zase bullami
z 20. září 1372 a 20. led. 1373. Krom toho dáno mu 13. list. 1372 právo
prorogovat terminy к placení desátku nebo subsidií místo něho smluvených.
Opisy všech těch bull jsou v zem. archivě.
’) Reg. Vat. 264 fol. 21.
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Byl tedy duchovenstvu zemí českých bullami stejného data
uložen jednak desátek jednoroční, jednak desátek tříletý. Protože
obě bully jsou řádně zapsány v papežských registrech, můžeme
sotva pochybovati o tom, že skutečně byly vydány. Bully ukláda
jící duchovenstvu Pražské arcidiecese desátek jednoroční, vydány
byly patrně téměř mechanicky současně s bullami pro jiné provin
cie církevní, ale úmyslem kurie bylo zajisté vymáhati na ducho
venstvu dědičných zemí Karlových desátek tříletý, jak ustano
vovala bulla adresovaná zvláště církevním správcům těchto zemí.
Ze zpráv, jež máme z následujících let o vybírání desátku v našich
zemích, není zřejmo, byl-li vybírán desátek jednoroční či tří
letý. Možná také, že se i u nás, podobně jako v Německu,1) dohodl
nuncius s duchovenstvem o zaplacení jisté celkové sumy místo
desátku. Jistě došlo к takovým smlouvám s řádem rytířů malt
ských a německých.
*)
Vlastním výběrčím desátku v diecesi
Pražské byl zase papežský kollektor Jan Kantor z Litomyšle,
děkan u sv. Appoííináře. Ten učinil 24. února 1373 smlouvu
s Pešlem, kommendátorem kláštera P. Marie konec mostu,
jménem celého řádu Johannitů v provincii Pražské, že Johannité
čeští do tří měsíců místo desátku zaplatí 400 zlatých.8) O dva
měsíce později zavázal se podobným způsobem Aleš, kommendátor německých rytířů v Cechách, že jeho řád zaplatí místo de
sátku 200 zlatých.4) O ostatním duchovenstvu nemáme zpráv,
vyjímaje jedinou povšechnou a neurčitou zmínku z r. 1374.5)
Za doklad toho, že také na Moravě desátek byl vymáhán, můžeme
pokládati listinu biskupa Olomouckého z 1. ledna 1374, kterou
vyznává, že ženský dominikánský klášter sv. Kateřiny v Olomouci
býval v dřívějších dobách proti privilegiím papežským obtěžován
vymáháním desátku, a ustanovuje, že se to budoucně nemá díti.®)
*) Srov. Kirsch, Kollektorien str. XXII.
...
. .
*) Je zajímavé, že Johannité v říši Německé dosáhli toho na papeži,
že je osvobodil od desátku, protože prý jich důchody ,,propter mortalitatum pestes et guerrarum turbines, quae in illis partibus viguerunt, adeo
diminuti existant, quod ipsi exinde hospitalitatem tenere ac decimam huiusmodi solvere non possunt.“ (Bulla z 1. bř. 1374 v Reg. Avin, anni IV.
pars I. fol. 306Ď; opis v zem. archivě.)
•) „quod quadringentos pro et nomine decimae solvet florenos“
(TWra, Acta iudic. I. str. n č. 52.)
ł) „confessus est et recognovit se teneri et debitorie obligari nomine
decimae dictarum domorum suarum CC florenos puri auri, quos solvere
promisit". (Ibidem str. 23 č. 115).
*) Dne 27. ledna 1374 přiznal se „Aegidius dictus Wssieborius altarista altaris s. Mariae nivis in ecclesia Pragensi,“ že je jakémusi měšťanu
Pražskému dlužen 6 kop, jež mu byl půjčil „pro decima papali, pro contributionibus legatorum apostolicae sedis, pro literis dispensationum et aliis
contributionibus“ (Ibidem str. 75 č. 16.).
•) Biskup Olomoucký prohlašuje: „Ex tenoribus literarum sanctissimae sedis apostolicae clara siquidem et indubia informatione recepta.
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Pokud jde o skutečné odvádění peněz sebraných z desátku
do papežské komory, víme jen tolik, že 2. března 1374 přijala
komora papežská od děkana Jana z Litomyšle z peněz od něho
vybraných jak jménem desátku, tak z jiných příčin 400 zlatých.1)
Po vypuknutí schismatu r. 1378 býval desátek vymáhán na
českém duchovenstvu ještě mnohem častěji než dotud. Ihned
r. 1380 uvalil papež Urban VI. na duchovenstvo zemí českých
dvouletý desátek ve prospěch krále Václava, ale tak, že i komora
papežská měla z něho dostati nějaký díl. Desátek uložen na rok
1381 a 1382 a měl v každém z těchto dvou let býti vybírán ve dvou
termínech, na jaře a na podzim. Hlavním výběrčím tohoto desátku
byl Pavo, biskup Polignanský, který v našich končinách prodléval
jako nuncius a kollektor papežský již od r. 1378,2) a vedle něho
Jan, arcibiskup Pražský. Ti ovšem měli pro jednotlivé země své
subkollektory; v diecesi Olomoucké byli to Vojtěch z Otaslavic
a Heřman z Nákel.8)
quod ... priorissa et conventus monasterii s. Catherinae in civitate Olomucensi ord. s. Dominici a solutione decimae papalis exemptae sint, satis
dolemus ex animo, quod temporis decursu praetenti adversus privilegiorum
tenorem et suae libertatis gratias fuerint aggravatae“ (Cod. Mor. X., 213).
x) ,,de pecuniis per ipsum habitis et receptis in dieto regno tam ratione
decimarum ibidem auctoritate apostolica impositarum quam alias ad cameram apostolicam quovis modo pertinentium.“ Kirsch, Kollektorien
str. 407. Připomínám ještě, že koncem r. 1375 vyslán byl „ad partes Alamanniae, Bohemiae et Poloniae“ papežský nuncius Tomáš de Amanatis
zvolený biskup Nimeský (Nimotiensis) (srov. Lang, Acta Salzburgo-Aquilejensia II. č. 979 a 980). Tomu mimo jiné dána od papeže moc vymáhat
účty „a quibuscunque collectoribus fructuum et proventuum ecclesiasticorum ac decimae per nos dudum impositae in eisdem partibus praefatae
(Romanae) ecclesiae debitorum ° (Bulla z 25. list. 1375 v Reg. Vat. 244
č. 264; opis v zem. archivě).
•) Viz jeho listinu ze 7. října 1378 v Cod. Мог. XI., 127; srov. též Mon.
Boh. Vatic. V., 52, 55 a 64.
s) Bulla, jíž tento desátek byl vypsán, není známa, tak že jsme od
kázáni jen na zprávy nepřímé. Že desátek byl vypsán r. 1380, dosvědčuje
zápis v rukopise Vratislavské kapituly zv. liber Berghius, kde se čte: ,,1380
Processus ratione decimae colligendae pro rege Venceslao in diocesi Vratislaviensi." (Srov. Schulte, Die politische Tendenz der Cronica principům
Poloniae, 1906, str. 113). S tím shodují se ostatní zprávy, z nichž vysvítá,
že desátek byl u nás vymáhán v 1. 1381 a 1382, že to byl desátek dvouletý
a kdo byli jeho výběrčí. Listinou z 14. března 1381 dosvědčují Vojtěch
z Otaslavic a Heřman z Nákel „subcollectores decimae papalis per diocesim
Olomucensem per . . . Pavonem episcopum Polignanensem ...» collectorem
principálem spccialiter depu tatí," že kartouzský klášter v Králcvě Poli
zaplatil ,,duas marcas grossormn. . . pro bona et integra decima papali
unius integri anni in termino videlicet sabbato proximo ante dominicam
Reminiscere, quo in dei ecclesia ,Intret‘ decantatur . .(Cod. Mor. XI.
215). Pcdobně dosvědčují 21. září tito „succollectores decimae papalis
biennalis per . . . Johannem archiepiscopum Pragensen et Pavonem epis
copum Polignanensem, collectores ipsius decimae principales, per civitatem
et diocesim Olomucenses specialiter deputati," že od kláštera sv. Jakuba

188

Kamil Krofta:

Není pochyby, že desátek pro krále Václava vybírán byl s ná
ležitou horlivostí, ano zdá se, že bylo místy od duchovenstva vy
máháno více, než kolik král měl z něho dostati. Aspoň nacházíme
v bulle papeže Urbana VI. z 16. října 1381 stesk, že biskup Pavo
a jiní kollektoři desátku povoleného králi Václavovi vybrali na
účet tohoto desátku více, než králi náleželo, aniž z toho vydali
počet.1) Proto papež uložil řečenou bullou jinému nunciovi, To
máši, biskupovi Lucerskému, aby ode všech těch kollektorů dal
si předložití účty o vybraném desátku a přezkoumaje je, aby si dal
od nich vyplatiti to, co vybrali přes obnos králi povinný.2) Sku
tečně dovídáme se, že v únoru následujícího roku 1382 zaplatil
Přibyslav, arcijáhen Horšovský, biskupovi Lucerskému 1600 zlatých,
a je pravděpodobno, že to byl částečný výnos desátku.3) Král
v Olomouci přijali ,,pro decima papali de annis dom. millesimo trecentesimo octuagesimo; primo et secundo sequente immediate collecta quatuor
marcas grossorum . . . pro uno quoque integro anno simul sumpto,
ubi alias pro duobus terminis solvere erat consuetum duas marcas
recipiendo“ (Cod. Mor. XI., 268). Konečně 16. října 1382 tíž kollektoři
vydali svědectví klášteru v Doubravníce, že přijali od něho ,,pro decima
papali anni secundi collecturae decimae biennalis pro termino s. Galii nunc
praesentis pro uno integro anno in uno et eodem termino praememorato . . .
marcas quatuor grossorum Prag . . ., prout etiam nos experientia edocuit
et registra informaverunt antiqua, quod de dieto monasterio plus dare nec
solvere possent" (ibid. Č. 274). Srov. ještě zápis z 30. dub. 1382 u Tadvy,
Acta iudic. II. str. 140 č. 70: ,,in curia archiepiscopali in cancellaria d.
Cunsso doctor protestabatur, quod paratus esset decimam [solvere], si sciret
collectorem ad hoc deputatum, et ex quo nescit, quod non stat per eum,
?[uia paratus esset parere sententiis per dom. Pavonem et alios in ista materia
ulminatis“. Viz dále také doklady v následujících poznámkách a zejména
pozn. 3 dole, z níž patrno, že králi neměl patřiti celý výnos desátku, nýbrž
část jeho že měla dostati papežská komora.
г) ,,Ad nostrum pervenit auditum, quod tam . . . Pavoepiscopus Polignanensis in partibus Bohemiae apostolicae sedis nuncius quam etiam nonnulli alii collectores et succollectores olim deputati ad exigendum et colli
gendum decimas, per nos dudum concessas . . . Venceslao regi Romanorum,
. . . multa exegerint et receperint ratione huiusmodi decimar urn, ultra
quam summa eidem regi debita ascenderet, de quibus adhuc nullam rationem reddiderunť* (Mon. Boh. Vatic. V., 66). Z těch slov mohlo by se souditi, že králi dovoleno bylo vybírati desátek pouze do určité předem usta
novené výše. Možná však, že bylo podobně jako r. 1352 předem ujednáno,
že o desátek vypsaný podle jména pro krále rozdělí se jistým poměrem
král a papežská komora.
*) Biskup Lucerský dostal od papeže moc „revidendi et examinandi
rationes et computa huiusmodi decimarum et tam ipsum episcopum [Pa
vonem] quam omneš et singulos alios collectores et succollectores huiusmodi
decimarum... ad reddendum tibi huiusmodi rationes et computa, necnon ad
dandum et assignandum tibi nomine nostro et camerae apostolicae, quid
quid ultra praedictam summam praefato regi debitam receperunt“ (Mon.
Boh. Vat. V., 66).
•) Zápis z 26. února 1382 u Tadvyt Acta iudic. II. str. 131 č. 31: ,,Przibislaus archidiaconus Horšoviensis dědit dom. [Thomae] Lucerino episcopo
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Václav ovšem dostal řádně svůj díl, tak že mohl dne 9. října 1382
zaručiti arcibiskupovi Pražskému jako výběrčímu desátku indemnitu jak proti papeži, tak proti komukoli jinému.1)
Sotva vypršela poslední lhůta k placení dvouletého desátku
z r. 1380*), bylo již duchovenstvo Vratislavské diecese stiženo
novou daní církevní. Bullou z 6. června 1382 uložil papež Urban VI.
dvěma kollektorúm papežským, Václavu Řehořovu a Petru Fran
tiškovu, aby v království Polském, jakož i v diecesi Vratislavské
a Lubušské vymáhali od duchovenstva dvacátek všech jeho dů
chodů za jeden rok, a to o Všech svátých r. 1382.8) O rok později
byla stejná daň uložena duchovenstvu českému. Bullou z 19. srpna
1383 bylo nařízeno Lambertovi, biskupu Bamberskému, aby pro
komoru papežskou, vyčerpanou bojem s protipapežem, vybíral
jednoroční dvacátek v Německu, Cechách, Dánsku a Norsku ode
všeho duchovenstva, vyjímaje toliko kardinály, kteří v těch
zemích měli církevní benefícia; lhůtou platební ustanoveny Vá
noce r. 1383. *)
O vybírání tohoto dvacátku v našich zemích nemáme zpráv,
z čehož arci neplyne, že by tu vůbec nebyl býval vybírán.8) Rovněž
nevíme, pokud u nás bylo vybráno dobrovolné subsidium, které
papeži Urbanu VI. povolila generální kapitula řádu cisterckého
a jehož vybírání u nás a v mnohých jiných zemích svěřeno bylo
v červnu 1383 opatu Morimondskému Konrádovi.*) Naopak
zase máme bezpečné zprávy o tom, že r. 1384 byl v Cechách vy
XVI centena florenorum boni auri". ?Z tohoto zápisu možno snad souditi,
že Přibyslav, arcijáhen Horšovský, byl subcollektorem desátku z r. 1380.
x) ,,Venceslaus rex. .. Johannem s. Pragensis ecclesiae archiepiscopum . .. coram dom. nostro papa et coram quacunque alia persona seu
personis indempnem reddere promisit de pecuniis decimae pro ipso dom.
rege a clero civitatis et diocesis Pragensium acceptae“ (Acta iudiciaria II.
str. 168 č. 216).
*) Byl-li prvním termínem svátek sv. Havla r. 1380, vypršela poslední
lhůta v březnu 1382; byl-li však termínem březen 1381, vypršel poslední
teprve o sv. Havle 1382. Prvé zdá se býti pravděpodobnější.
8) Mon. Boh. Vatic. V., 80.
*) Ibid. č. 98. Jako důvod, z něhož dvacátek byl uložen, uvádí se,
že ,,ad persequendum scismaticos et hostes Romanae ecclesiae et fidei christianae et praesertim iniquitatis filium Robertům antipapam, qui se ele
mentem VII ausu temerario nominare praesumit, et ex aliis certis causis
nos oporteat subire diversa et magna onera expensarum, ad quae supportanda camera apostolica nullatenus sufficere potest. “
e) Nezdá se, že by se neurčitý zápis z 50. led. 1384 v Act a iudic. II. str.
249. č. 32 týkal tohoto desátku.
•) V bulle ze 17. června 1383 (Mon. Vatic. V. č. 97) praví se, že generální
kapitula cisterckého řádu slavená nedávno v Římě ustanovila, ,,quod
idem ordo pro subveniendo necessitatibus Romanae ecclesiae et prasertim
hoc procelloso tempore contra haereticos et scismaticos .. . nobis et camerae
apostolicae de certo caritativo subsidio, prout dudum . .. Gregorio pp. X . . .
subvenerat, liberaliter debeat subvenire“.
Ö. Č. H. XIV.
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bírán desátek pro papežskou komoru, aniž víme, kdy a jak tento
desátek byl vypsán. Zdá se, že to byl jednoroční desátek,
jenž měl býti placen ve dvou lhůtách, o svátcích Nanebe
vzetí a Očišťování Panny Marie, tedy nejspíše v srpnu 1384
a v únoru 1385.x) Hlavním výběrčím byl Pražský arcibiskup
Jan, který se v červenci 1384 ujal úřadu kollektorského a počal
duchovenstvo upomínati o desátek?) O výsledcích této činnosti
arcibiskupovy nemáme bližších zpráv. Víme toliko, že se probošt
kláštera Zderazského a kanovníci u sv. Jiljí zavázali hned v čer
venci zaplatiti podle rozkazu papežského v určených lhůtách
desátek arcibiskupovi.3)
Ale zatím ještě před koncem roku 1384 vypsán byl desátek
nový. Bulla papežská, jíž desátek byl vypsán, se nezachovala,
ale ze záznamů v rejstříku desátku tehdy vybíraného poznáváme,
že to byl desátek jednoroční a že byl vybírán ve dvou lhůtách,
o Vánocích 1384 a v květnu 1385?) Víme také, že tento desátek
byl vypsán nejen v Cechách, nýbrž i v Německu?)
O vybírání tohoto desátku v arcidiecesi Pražské v obou pře
depsaných lhůtách svědčí zachovaný původní rejstřík a jiné
zprávy.6) Biskup Olomoucký a duchovenstvo jeho diecese vyx) Tomek, Registra decimarum str. VII. myslí, že tento desátek byl
vybírán o Hromnicích a o Nanebevzetí P. Marie r. 1384, což nezdá se mi
býti správné; srov. citát v násl. poznámce.
’) Srov. zápis z 19. čce. 1384 v Acta iudiciaria II. str. 281 č. 206, kde
se praví: ,,In dom. Johannis archiepiscopi Pragensis, collectoris decimae
beneficiorum ecclesiasticorum per provinciám Pragensem consistentium
[praesentia] constitutus personaliter . . . dom. Johannes praepositus monasterii Zderaziensis Pragensis mandatis apostolicis paruit et se in terminis
ss. íestorum assumptionis s. Mariae et purificationis eiusdem genitricis
decimam ipsum monasterium suum concernentem dare et assignare ipsi
domino Pragensi obtulit cum effectu. Ibidem idem rev. pater dominus
Pragensis possesionem reccollectionis et perceptionis decimae praedictae
pro dicta camera apostolica et suis necessitatibus iuxta formám literarum
apostolicarum super eadem decima concessarum recepit et protestatus est
expresse, quod, si quam gratiam fecerit pauperibus clericis exilia benefícia
obtinentibus vel alias commode sine fraude ipsam decimam solvere non
valentibus aut solutionem ipsius decimae in terminis praedictis distulerit.
quod per hoc iuri suo non intendit derogare, sed formae et materiae literarum apostolicarum insistere in effectu.“ Podle zápisu z 23. Čce. 1384 (ibidem
str. 283 č. 213) slíbili kanovníci kostela sv. Jiljí, byvše předvoláni před arci
biskupa, že poslechnou rozkazu papežského, ,,et se decimam de praebendis
eorum, quas in dicta ecclesia obtinent, obtulerunt daturos eidem dom.
archiepiscopo aut suis succollectoribus in terminis ut in literis/*
’) Viz zápisy citované v předešlé poznámce.
4) „Anno dom. 1384 in die Omnium sanctorum imposita est decima
unius anni papalis.“ (Tomek, Registra decimarum str. V. a 1).
e) Srov. listinu pap. thesauráře z 5. list. 1384, citovanou str. 191. pozn. 1.
•) Rejstřík otištěn zase u Tomka, Registra decimarum papalium.
Krom něho o vybírání tohoto desátku svědčí zápis z 23. břez. 1385 v Acta
iudic. II. str. 319 č. 58, kde čteme: ,,dom. Johannes ad Misericordias domini
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žádalo si však na papežském thesauráři posunutí platební lhůty
o celý rok, totiž do Vánoc 1385?) V lednu 1385 slíbili pak zástup
cové biskupa a kapituly Olomoucké Pražskému officiálu Miku
láši Puchníkovi jakožto subkollektoru papežského desátku, že ve
lhůtě ustanovené papežským thesaurářem desátek zaplatí.2)
Druhá platební lhůta — květen 1385 — nebyla, jak se zdá, tímto
povolením dotčena. Aspoň máme zprávu, že v květnu 1385 platil
klášter Raj hradský ze statků kláštera a přivtělené jemu fary
v Rajhradě jménem papežského desátku za celý rok sedm hřiven
Heřmanovi z Nákel, koUektorovi ustanovenému к vybírání tohoto
desátku v diecesi Olomoucké od Jana, probošta Zderazského,
jenž sám zase byl subkollektorem Pražského arcibiskupa, hlav
ního kollektora desátku z r. 1384.®)
Právě za rok po uložení tohoto desátku bylo již zase české
duchovenstvo stiženo daní novou podle jména dobrovolnou,
ve skutečnosti však neméně přísně vymáhanou než obvyklý de
sátek. Bullou z 3. listopadu 1385 nařídil papež Maffiolovi, arci
biskupu Dubrovnickému, jenž byl tehdy vyslán jako kommissař
kurie ke králi Václavovi, aby od veškerého duchovenstva svět
ského i řádového — nevyjímaje ani Johannitův a německých
rytířů — v Cechách, Polsku, Uhřích, Italii, Německu a v jiných
končinách, do nichž zavítá, vymáhal dobrovolný příspěvek pro
in Praga promisit solvere decimam papalem ipsum et monasterium snům
praedictum concernentem in terminis assignatis, prout in registro decimae
papalis continetur, sabbato in crastino ostensionis reliquiarum sub poena
reintrusionis sententiarum“.
x) Listina pap. thesauráře z 5.list. 1384 (Cod. Mor. XI., 338) je adressována „Johanni archiepiscopo Pragensi certarum decimarum per Urba
nům pp. VI. in provincia Pragensi et certis aliis Alamanniae ac Bohemiae
partibus impositarum in dicta provincia Pragensi apostolico collector?4,
a praví se v ní: „terminům faciendae solutionis dictarum decimarum a festo
Nativitatis dom. n. Jesu Chr. proxime futuro ultra per integrum annum
extunc proxime secuturum . . . prorogamus“.
’) „Nicolaus Puchník officialis, succollector decimae papalis, requisivit auctoritate apostolica dom. Sanderum et Nicolaum canomcos Olomucenses, procuratores episcopi et capituli ecclesiae Olomucensis, ut infra
terminům in litteris dom. Augustini thezaurarii dom. papae expressům
solvant decimam sub poenis dudum per dom. Pragensem collectorem prin
cipálem latis. . ., qui pro se, dom. episcopi, capituli et cleri civitatis et diocesis Olomucensium nomine obtulerunt se daturos eandem in termino
et terminis assignatis seu assignandis . . ." (Zápis к 12. lednu 1385 v Acta
iudic. II str. 308 č. 9).
s) Viz listinu probošta Zderazského z 28. kv. 1385 v Cod. Mor. XI.,
358. Probošt, jenž se tu jmenuje „subcollector decimae papalis clero exempto
et non exempto per provinciám Pragensem impositae camerae apostolicae
solvendae per Johannem . . . Pragensis ecclesiae archiepiscopum . . . ,
principálem collectorem huiusmodi decimae specialiter deputatus“, kvi
tuje klášter Rajhradský „de tota decima pro eodem anno nobis sic plene
persoluta“.
*3*
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komoru papežskou, vyčerpanou bojem papežovým proti Karlovi
Dračskému. Hned však dána Maííiolovi moc, aby, kde uzná za
dobré, uložil a vymáhal jménem tohoto dobrovolného příspěvku
desátek.1) Maffiolus moci té skutečně užil; uložil všemu ducho
venstvu české provincie „dobrovolnou“ dan, která jako obyčejně
měla býti splácena v určitých lhůtách?) I výše této daně byla
stanovena. Zpravidla byl to asi desátek. Víme na př., že klášter
Velehradský zaplatil zástupcům Maffiolovým v lednu 1387 jakožto
papežský desátek 24 hřiven grošů Pražských.8) Někde však vy
máhal Maffiolus dan ještě větší. Semovítovi, převoru řádu Johannitů v Cechách, Moravě, Rakousích, Štýrsku a Korutanech,
uložil, aby ze svého převorství místo dobrovolného příspěvku
zaplatil desátek dvouletý. Semovít nejevil však mnoho ochoty
poslechnouti tohoto rozkazu. Nejprve vymohl si přímluvou krále
Václava a bratra svého Přemysla, vévody Těšínského, známého
rádce králova, že arcibiskup Maffiolus odložil mu platební lhůtu
do konce září 1387 (svátek sv. Michala), později pak, dříve než
tato lhůta vypršela, dosáhl toho od papeže, že mu polovice dvou
letého desátku byla slevena, tak že v určitém termínu měl zaplatit
toliko desátek jednoduchý.4) Není pochyby, že Maffiolus podle
rozkazu papežova také od jiných osob a Ústavů duchovních vy
máhal desátek jménem dobrovolné daně, ač o tom nemáme jiných
určitých zpráv.6) Zcela neznámo jest, jakého úspěchu došel jiný
x) Bullou z 3. list. 1385 (Mon. Boh. Vatic. V., 122) dává se Maííiolovi
moc „convocandi. . . archiepiscopos ... et praelatos alios ... ad tuam
et a te deputandorum praesentiam in locis, de quibus videris expedite,
ipsisque imponendi decimam caritativi subsidii”.
*) V bulle pap. Urbana VI. z 1. září 1387 (Mon. Boh. Vatic. V., 149)
čteme o tom: „Ďudum . . . Maffiolus Messanensis, time Ragusinus archiepiscopus . . . archiepiscopo Pragensi ac clero civitatis et diocesis ac provinciae Pragensium... caritativum subsidium in certis solvendum terminis
de mandato nostro imposuit“.
•) Kvitancí z 12. ledna 1387 (Cod. Mor. XV.. 271) dosvědčují Johannes
de Ghulen a Arclebus de Turri, .commissarii ad infraseripta a Mafíiolo archi
episcopo Ragusino. .. specialiter deputati“, že od kláštera Velehradského
přijali ,,pro decima papali nomine caritativi subsidii. .. viginti quatuor
marcas grossorum . . .“
4) O tom všem dovídáme se z bully z 1. září 1387 v Mon. Boh. Vatic
V., 149, jíž <*e Semovítovi slevuje polovina dvouletého desátku.
•) Možná, že této dané týká se zajímavý zápis v Acta iudic. II. str.
377 č. 126, podle něhož dne 3. června 1386 „in domo habitationis dom.
Theoderici abbatis Czedlicensis idem dom. abbas dixit haec verba vel hiis
similia: .Audio, quod Jacobus Aristoteles velit turbare clerum civitatis et
diocesis Pragensis certis exactionibus pro camera apostolica et quod clerus
velit appellare', cui appellation! ipse dixit se adhaerere et extunc adhaesit
suo nomine”. Jacobus Aristoteles, jinak Jacobus de Sicca (ze Sušice), byl
papežským subkollektorem v diecesi Pražské (srov. Mon. Boh. Vatic. V„
623). Snad s touto appellací kléru proti desátku souvisí též událost známá
z životopisu arcibiskupa Jana z Jenštejna, že totiž arcibiskup v jakési rozepři
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papežský nuncius Vilém, biskup Ankonský, papežův thesaurář,
který v květnu 1387 vyslán byl do Francie, Cech, Německa a jiných
některých zemí a dostal mimo jiné za úkol, aby všude duchoven
stvu vyložil veliké potřeby stolice apoštolské a žádal od něho
dobrovolné příspěvky na tyto potřeby.1)
Zatím co vymáhány byly tyto dobrovolné příspěvky, sti
ženo bylo duchovenstvo zemí českých a současně také du
chovenstvo v Polsku a snad i v říši Německé vy psáním no
vého tříletého desátku pro potřeby církve Římské.2) Nevíme
určitě, kdy tento desátek u nás byl vypsán. V církevní provincii
Hnězdenské, к níž patřila i diecese Vratislavská, stalo se to v únoru
1386. Bullou z 8. února 1386 uložil papež všemu duchovenstvu
této provincie, vyjímaje kardinály, Johannity a německé rytíře,
tříletý desátek všech jeho důchodů, jenž měl býti splácen každý
rok ve dvou lhůtách, o Všech svátých a o Vánocích, tak že první
lhůtou byl svátek Všech svátých r. 1386; touž bullou ustanovil
papež vrchním výběrčím toho desátku z provincie Hnězdenské
Poznaňského biskupa Dobrogosta.8) Je pravděpodobno, že v Cechách
vypsán byl tento tříletý desátek stejnou dobou, ač není vyloučeno,
že se to stalo o něco dříve4.) Duchovenstvo Vratislavské, od něhož
současně z jiných důvodů byly vymáhány velmi značné obnosy
pro komoru papežskou, vymohlo si od papeže milost, že mu bullou
z i. června 1387 z tříletého desátku sleven rok. Při tom usta
noveno, že desátek za prvý rok, pokud ještě nebyl zaplacen, má
být odveden o Vánocích r. 1387, desátek za druhý rok v září roku
následujícího.5) Zdá se, že ani po této slevě duchovenstvo Vrátio desátek, nejspíše papežský, dán byl v březnu 1387 do klatby. Jeho životo
pisec vypravuje o tom: „Demum circa a. 1387 post peracta ofíicia in die
annuntiationis in monasterio Rudniczensi ob excommunicationis sententias propter decimas clam recessit antra desserti cupiens penetrare“ (Pram,
děj. Česk. I. str. 461; srov. Tomek, Děj, Prahy III. str. 364).
l) Bullou z 12. kv . 1387 (Mon. Boh. Vatic. V., 140) uložil papež bisku
povi Ankonskému, aby duchovenstvu , .necessitates et indigentias ecclesiae
praedictae [Romanae]. . . diligenter exponas ipsosque ex parte nostra attentius moneas et requiras, ut nobis et eidem ecclesiae ad huiusmodi supportanda
onera de facultatibus eorum velint prompte et liberaliter subvenire“.
•) V kvitanci z 22. ún. 1390 (Mon. Boh. Vat. V., 304) praví se o tomto
desátku, že byl uložen ,,in regno Bohemiae ac nonnullis aliis regnis et
partibus“.
’) Bullu z 8. ún. 1386 vyd. Theiner, Monumenta Poloniae I. str. 755
č. 1023.
4) V dubnu 1388 odváděl již Pražský arcibiskup část vybraného de
sátku pap. komoře (Mon. Boh. Vatic. V., 161). Kdybychom směli pokládati
za jisté, že tehdy již vypršely všechny lhůty platební, mohli bychom souditi,
že tříletý desátek vypsán byl u nás dříve než v únoru 1386.
•) Mon. Boh. Vat. V.., 146. Bullou ze 17. list. 1387 povolil papež stej
nou slevu tříletého desátku duchovenstvu diecese Krakovské, bullou ze 17.
kv. 1388 duchovenstvu arcidiecese Hnězdenské {Theiner, Monum. Pol. I.,
1024 a 1025). Že by podobné slevy bylo dosáhlo i české duchovenstvo,
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slavské desátku včas nezaplatilo, jako nedostálo ostatním svým
závazkům proti komoře papežské.1) V diecesi Pražské vybíral
tříletý desátek arcibiskup Jan. Podrobných zpráv o jeho činnosti
nemáme, víme však, že měl z desátku toho odvésti papežské ko
moře 3200 zlatých. V dubnu 1388 zaplatil z toho 1600 zlatých,
při čemž bylo mu uloženo, že ostatek má zaplatit ve dvou lhůtách,
v posté 1389 a o sv. Havle téhož roku.2) Skutečně v postě 1389
zaplatil arcibiskup Jan slíbených 800 zlatých,8) potom však te
prve zase v únoru 1390 zaplatil do komory 240 zlatých4) a
v říjnu 1390 byl mu odložen termín к zaplacení toho, co byl ještě
komoře z desátku dlužen, do Velikonoc r. 1391.®) Zda skutečně
zaplatil, o tom již nemáme zpráv.
Tyto poslední splátky tříletého desátku, vypsaného papežem
Urbanem VI. staly se již po jeho smrti za jeho nástupce Boni
fáce IX. Tento papež sám zase brzy vypsal desátek nový. Hned
na začátku druhého roku své vlády uložil duchovenstvu v zemích
českých, v Polsku a Německu desátek dvouletý.®) Bullou z 28.
listopadu 1390 nařídil arcibiskupům Pražskému a Hnězdenskému
a jich suffragánům, aby počínaje Novým rokem 1391 po dvě léta
vybírali desátek ode všech osob duchovních mimo kardinály,
Johannity a německé rytíře; za termíny ustanoveny byly svátky
Nanebevstoupení Páně a Všech svátých v 1. 1391 a 1392.7) O něnení známo; v pozdějších kvitancích na desátek z Čech do komory odváděný
mluví se prostě o ,,decimae triennales“ (srov. pozn. 3 dolej i).
x) V bulle z 23. čce. 1389 (ibid. č. 187) praví se: ,,ipsique Venceslaus
episcopus, capitulum et clerus monitionibus et mandatis huiusmodi infra
dictos terminos minime paruerunt“; ze souvislosti není zcela jasně patrno,
týká-li se to též desátku, ale je to pravděpodobno.
Viz kvitanci ze 17. dubna 1388 (ibid. č. 161), kde čteme, že 1600 zl.
zaplatil jménem arcibiskupovým známý papežský sekretář Petr ze Všerub
,,in extenuationem peeuniarum summae, mqua camerae nostrae apostolicae
ratione cuiusdam medietatis decimae pro nobis et dicta camera apostolica
per te recollectae obligatus existis, et ad quas persolvendas in festo s. Ge
orgii proxime futuro te sub certis poenis eificaciter obligaveras“. Že to byl
desátek tříletý, patrno z citátu v pozn. násl.
•) V kvitanci z 2. března 1389 (ibid. č. 171) praví se, že peníze ty
platil arcibiskup ,,de decimis triennalibus sibi pro mensa sua et capitulo
ac toti clero suo in civitate et diocesi Pragensibus per sanctissimum dominům
nostrum papam impositis“.
4) Podle kvitance z 22. ún. 1390 (ibid. č. 304) byly peníze ty placeny
,,pro parte decimarum per . . . Urbanům pp. VI. in regno Bohemiae ас nennullis aliis regnis et partibus .. . olim impositarum, per eundem dom. Johannem archiepiscopum ratione suae mensae archiepiscopalis debitarum“.
•) Listina pap. komorníka Marina ze 4. října 1390 ibid č. 358.
•) V kterých zemích desátek byl vypsán, je patrno z bully z 19. pros.
1390 (ibid. č. 427). Jsou tu jmenovány provincie Kolínská, Mohučská,
Trevírská, Pražská, Salcburská, Hnězdenská a Magdeburská, jakož i diecese
Cambrayská.
’) Mon. Boh. Vatic. V., 386.
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kolik dní později bullou z 19. prosince 1390 dal papež svému nun
ciovi Pavonu, biskupovi Tropejskému — je to dřívější biskup
Polignanský, nám známý — plnou moc, aby s biskupy a ducho
venstvem oněch zemí dohodl se stran tohoto desátku.1) Patrně
měl místo desátku spokojiti se paušální sumou, ujednanou s jed
notlivými biskupy. Došlo-li к tomu skutečně či byl-li desátek
jinak vybírán, není známo. Rovněž nemáme zpráv o tom, byl-li
u nás skutečně vymáhán dobrovolný příspěvek řádu cisterckého,
jejž v září r. 1390 povolila papeži podobně jako dříve jeho před
chůdcům Řehoři XI. a Urbanovi VI. kapitula téhož řádu a jehož
vybírání v Cechách, Moravě a některých zemích okolních svěřil
papež Bonifác bullou z 12. prosince 1390 opatovi Eberašskému.2)
Ale necelé dva měsíce po vypsání dvouletého desátku uložen
byl duchovenstvu zemí českých i s diecesí Vratislavskou a zároveň
také duchovenstvu říše Německé, vyjímaje země poddané vé
vodovi Štěpánu Bavorskému, desátek jednoroční, jehož výnos
měl dostati král Václav na korunovační cestu do Italie. Bullou
z 23. ledna 1391 bylo vybírání tohoto desátku svěřeno papežskému
nunciovi Ubaldinovi z Florencie, zvolenému biskupovi Cortonskému. Od placení desátku byli osvobozeni jako obyčejně kardi
nálové a oba rytířské řády. Mělo se platiti ve dvou lhůtách, o Na
nebevzetí P. Marie a o Vánocích r. 1391, a z vybraného desátku
měla býti králi vyplacena polovina, až by se vydal na cestu, druhá
při vstupu do Italie.8) Ze skutečně u nás tento desátek byl vy
bírán, dokazuje zpráva, podle které 30. prosince 1391 zaplatil
opat Velehradský kommissařům ustanoveným od Ubaldinova subkollektora Jana, zvoleného biskupa Merseburského, najednou
celý roční desátek 24 hřiven grošů Pražských.4)
Je známo, že se král Václav neodhodlal к tažení do Italie,
a proto neměl vybraný desátek být odveden jemu, nýbrž podle
pozdější reservace papežovy komoře papežské. Ale zdá se, že se ve
skutečnosti stalo jinak. Z bully papeže Bonifáce IX. z 16. ledna
1393, adressované Ubaldinovi, dovídáme se, že se bulla, kterou ulo
ženo bylo Ubaldinovi vybírání desátku, dostala do rukou Jana,
biskupa Lubušského — byl to Jan Mráz, jehož jsme již jako bi
*) „super decima huiusmodi componendi concedimus facultatem"
(ibid. č. 427).
») Ibid. č. 415.
’) Ibid. č. 458.
4) Kvitancí z 30. pros. 1391 (Cod. Mor. XV., 333) dosvědčují Jan,
biskup Nazaretský a Dalibor z Hunčovic „commissarii ad infrascripta
per Johannem electum Merseburgensem, a .. Ubaldino electo Cortonensi,
collectore decimae papalis principáli succollectorem deputatum, deputati“,
že klášter Velehradský „pro et nomine decimae papalis viginti marcas grossorum Pragensium .. . pro ambobus ter minis videlicet s. Martini et Navititatis Christi nunc proxime elapsis . .. nobis persolvit".
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skupa Merseburského poznali ve funkci Ubaldinova subkollektora
a jenž se biskupem Lubušským stal г. 1392х) — který pak sám
desátek vymáhal, ač к tomu nebyl oprávněn, a komoře papežské
ho neodvedl. Proto papež uložil Ubaldinovi, aby od biskupa Lubušského vymáhal vybrané peníze, a jinou bullou z téhož dne
nařídil tomuto biskupovi, aby odevzdal Ubaldinovi všechny pe
níze, jež nejsa к tomu oprávněn z desátku vybral к rukám svým
vlastním nebo cizím?) Protože je zajisté vyloučeno, že biskup
Lubušský byl by se odvážil vybírati desátek papežský o své ujmě,
můžeme pokládati za jisté, že to činil s vědomím krále Václava,
к jehož oblíbencům náležel a jenž, jak známo, později dopomohl
mu к hodnosti biskupa Olomouckého, a že ony cizí ruce, do nichž
podle bully papežské biskup odváděl desátek, byly právě ruce
královy. Kdyby toho nebylo, byl by zajisté papež proti bisku
povi zakročil způsobem mnohem rozhodnějším, nežli se skutečně
stalo.
(Pokračování.)

Ł) V obou bullách z 16. Iednari393, jež týkají se této věci (Mon. Boh.
Vat. V.» 672 a 673) uvádí se sice Johannes episcopus Lubicensis, což svedlo
mne к tomu, že jsem tohoto Jana pokládal za biskupa Lubeckého. To však
není možné, protože tehdejší biskup Lubecký slul Eberhard. Dlužno tedy
v obou bullách (a rovněž v bulle z 6. srpna 1392 ibid. č. 637) emendovati
Lubicensis (Lubecký) na Lubucensis (Lubušský). Z toho, co svrchu uve
deno, vysvítá jasně, že subkollektorem Ubaldinovým byl skutečně Jan
Mráz, biskup Lubušský, dřívější biskup Merseburský. O tomto Janu,
který v červenci 1907 stel se biskupem Olomouckým (Cod. Mor. XII., 409),
tvrdívá se, že býval, než se stal biskupem Lubušským, proboštem kláštera
Zderazského (srov. na př. úvod ke Cod. Мог. IX. nebo Tomek Děj. Prahy
V. str. 207), ale zdá se, že to je nesprávné, protože máme určitou zprávu,
že probošt Zderazský Jan, který byl krátce před 8. červnem 1390 ustanoven
biskupem Merseburským, zemřel ještě před 7. listopadem téhož roku, dříve,
než dosáhl konsekrace (Srovn. Mon. Boh. Vatic. V., 2233 a 2234). Oba tito
Janové byli ovšem biskupy Merseburskými jen podle jména, protože sku
tečným biskupem v 1. 1384—1393 byl Jindřich ze Stolberka, který zvolen
byl r. 1384 od kapituly proti vůli papeže Urbana VI. a krále Václava a
teprve r. 1392 dosáhl konfirmace od pap. Boniface IX. (Srov. Lindner,
Geschichte des deutschen Reichs unter König Wenzel I. str. 339.)
*) Bully viz v Mon. Boh. Vat. V., 672 a 673. V obou důrazně se vy
týká, že desátek měl býti vybírán a králi odevzdán, jen kdyby skutečně
táhl do Italie. V druhé z nich praví se: „Dudum .. . Ubaldino . . . decimas
unius anni. .. imponendi ipsasque si praefatus rex descenderet et aliter
non exigendi et ipsi regi assignandi. . . dedimus in mandatis“. Tamtéž
nařizuje se biskupu Lubušskému, ,,quatenus omneš et singulas pecuniarum
quantitates, quas ... ad tuas deduxisti manus seu alienas, eidem Ubaldino
studeas. . . integre assignare necnon litteras commissionis per nos sibi
factae in praemissis, quas hactenus, sicut accepimus, occupasti“. Je zajímavé
že o půl roku dříve byla s datem 6. srpna 1392 vystavena u kurie bulla,
jíž Jan biskup Lubušský ustanoven byl kollektorem papežským v Pražské
provincii, že však tato bulla nebyla expedována (srov. ibid. č. 637).
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I.

Důležitost, kterou má rušná doba prvých desítiletí v 17. století,
jeví se také v důležitosti pramenů; pro české dějiny podávají bohaté
zprávy o své době dva historikové vynikající i jako spisovatelé,
Slavata a Skála. Poměr jich ceny pro nás v různých dobách
není stejný: někde má Skála lepší zprávy než Slavata; avšak pro
naše thema, pro události, které se zběhly dne 23. května 1618
a bezprostředně před tím, nutno počít SÍavatou jako pramenem
pro náš úkol nejdůležitějším.
O defenestraci Slavata vypravuje, nehledíme-li к menším
zmínkám po různu roztroušeným, hlavně ve dvou částech svých
„Pamětí“: o událostech před svržením místodržících z oken
v dílu II., str. 99—114 vydání Jirečkova, o příbězích bezprostředně
po svržení v I. dílu, str. 81—94. Obě zprávy jsou psány od osob
nejvíce súčastněných, totiž od svržených místodržících samých.
Zprávu o událostech předcházevších bezprostředně před
defenestrací Slavata psal na základě vlastních starších svých
záznamů. Bezprostředně po svém svržení z okna Slavata, jsa
značně zraněn, byl donesen do domu Polyxeny z Lobkovic, choti
nej vyššího kancléře, na Hradčanech v zadní části hradu. Tu strávil
asi rok, jsa nucen zdržovati se tu jako vězeň stavovských di
rektorů. Z doby tohoto nuceného pobytu Slavatova v Praze po
chází zpráva o událostech ze dne 21.—23. května 1618.1) Re
lace tato byla psána, jak při ní poznamenáno, pro nejv. kancléře
Zdeňka Popela z Lobkovic. Jak z celého jejího rázu patrno,
byla psána bezprostředně po událostech, ještě za čerstvého jich
dojmu. V hlavní části tohoto vypravování vidíme již arci hotovo
to, co Slavata později napsal do svých „Pamětí“, ač úchylky
jsou, a nikoliv nezajímavé; ale zajímavost této relace znamenitě
stoupá v té části líčení, které Slavata neužil při spisování „Pamětí“,
*) S titulem: Ungefehrliche, doch wahrhafte Beschreibung, was
am Montag. Erchtag und Mitwochen oder die drei Tag vor dem Fest Ascensionis mit den königlichen Herren Statthaltern vnnd thails aus dem Mittel
der H. Stende sub utraque auf dem königl. Prager Schloss in der behemischen Hofkanzlei sich verloffen und zugetragen hat anno MDCXVIII.
Originál v lobkovickém archivu v Roudnici, přepis v zemském archivu.
Také u ostatních pramenů z archivů mimopražských užito hojného ma
teriálu shromážděného v přepisech zemského archivu. Za pomoc při hle
dání materiálu jsem povinen díky zejména p. prof, dru Václavu Novotnému
a p. koncipistovi H. Kollmannovi.
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totiž v části týkající se defenestrace samé a situace, jaká byla
bezprostředně po ní. Zde právě neurovnaný postup myšlenek,
úsečný styl prozrazuje čerstvost dojmu, jakou ještě události
působily na pisatele; zde se dovídáme některých podrobností,
a zajímavé je leckdes i to, čeho se ještě nedovídáme, na př. o zá
zračném způsobu zachránění. Relace tato jest nepochybně to
tožná s vypravováním, které podle svědectví Slavatova1) dostalo
se též do rukou Thumových prostřednictvím Thumovy choti.
S touto relací souvisí a v obsahu, místy i v slovném znění se
kryje „Krátké vypsání událostí dne 23. května 1618 v Praze se
stalých". Od zprávy Slavatovy „Krátké vypsání" odchyluje se
v prvé řadě mnohem větší stručností, pak změněným namnoze
pořadem vypravování; ale jsou také charakteristické úchylky
věcné. Do středu vypravování jest tu jaksi posunuta osoba nejv.
purkrabí Adama ze Šternberka; snad měl purkrabí sám nějaké
účastenství při jeho vzniku. Nelze pochybovati, žo toto „Krátké
vypsání“ vzniklo až po relaci Slavatově svrchu uvedené a že jest
výtahem z ní, pořízeným pravděpodobně někým jiným než Slavatou, snad za nějaké účasti nejv. purkrabí.
Konečně v archivu jindřichohradeckém zachována jest la
tinská zpráva o defenestraci.2) Prvá část této „pravdivé relace“ jest
sepsána dosti věrně podle svrchu citované zprávy Slavatovy, ale
relace Slavatova jest tu již doplněna řečmi Martinicovými a vůbec
vším, co se osoby Martinicovy dotýkalo; v poslední části pak místo
prvotní zprávy Slavatovy’ hlavním pramenem sepsání stává se
relace Martinicova. V hlavních rysech máme tu již zprávu o de
fenestraci hotovu v té formě, v jaké ji pak čteme na citovaných
dvou místech Pamětí Slavatových; úchylky jsou nepatrné, ale
stačí přece к tomu, abychom poznali, že Vera relatio jest starší
než sepsání v Pamětech; jsouť tu na př. vynechány některé
podrobnosti, které beze vší pochyby jsou pozdějšími smyšlenkami.
O událostech, které se zběhly při defenestraci a bezprostředně
po ní, Slavata vypravuje podle staršího vylíčení Martinicova.3)
i) II. 87.
’) Prd titulem: Vera et compendiosa relatio eorum, quae ante, in
et post eiectionem ex fenestra cancelariae in regno Bohemiae duorum
comitum Guilielmi Slavatae et Jaroslai a Martinicz, imperatoris ac regis
Bohemiae Mathiae Austriaci in dieto regno locum tenentium una cum
secretario Philippo Fabricio ipsa vigilia ascensionis sive 23. Maii Anni
1618. acciderunt. — Anno 1640. Uvádí se jako překlad z češtiny.
’) V rukopisu mnichovském v katalogu cod. man. VI., 520, č. 5056,
srv. Mareš, Das Martiniesche Geschichtswerk, M. J. ö. G. VI., 1885, 310.
V práci užito otisku v Rieggerově Archivu fúr Gesch. und Statistik, ins
besondere von Böhmen, Theil II., Dresden 1793, str. 498 s titulem: Wahr
hafte und eigentliche Beschreibung alles dessen, so sich vor und bey Herab
stürzung der Herren obersten Landoffizieren aus dem Prager Schloß im
Jahre 1618 zugetragen, von einem, welcher allen und jeden persönlich
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Styl zprávy^ Martinicovy poněkud bombastický, temperamentní
způsob vypravování a hojné šíření o vlastní osobě souhlasí
dobře s charakterem Martinicovým, jak jej ještě poznáme. Vy
pravování jest celkem nezávislé na jiných pramenech, jen se zdá,
že Martinie měl při spisování po ruce nějakou zprávu nebo list po
dobného obsahu, jako jest psaní Fabriciovo sekretáři drážďan
skému Arnoldovi, citované u Skály.1) Martinie vypravuje ob
šírně také o událostech před defenestrací, parallelně tedy s relací
Slavatovou, avšak nezávisle na něm; přes to není mezi oběma
prameny nápadnějších úchylek věcných, leda ovšem v tom, že
Martinie sám staví sebe více do centra událostí a o sobě více
se šíří.
Těchto dvou pramenů Slavata užil pro vylíčení událostí
ve svých Pamětech, a sice tak, že pro události před defenestrací
užil záznamů svých vlastních (II., 99—114), pro události bezpro
středně po defenestraci užil zprávy Martinicovy, Slavata psal
cele methedou historiků 17. století, kdy se prameny ještě nekombinují, nýbrž pouze kompilují. Sepsání textu Pamětí
*)
spadá
někdy do roku 1640, asi ne hned na počátek roku, protože z r. 1640
máme již „Vera relatio", která byla sepsána dříve než „Paměti“.
Zprávy dřívějších pramenů ničím se nerozhojňují, naopak mnoho
se tu ztrácí. Slohově podléhá největší změně relace Martinicova,
její strojenost se ještě stupňuje rozvleklým a zbytečným rhetorickým balastem.8)
Konečně P. Gregor Fischer vydal4) jako nový objev rukopis
oseckého kláštera s titulem „Genuina narratio tragicae praecipitationis et funesti casus" etc. Textová úprava edice nezdá se
bezvadná, ale nevíme dobře, máme-li některé chyby pří
číš ti pisateli zprávy či jejímu vydavateli. Narratio sama ve
svém úvodu již představuje se jako překlad z češtiny a němčiny,
a skutečně není ničím jiným než doslovným překladem textu
Slavatových Pamětí podle vydání Jirečkova dílu I., str. 81—145,
tedy části o událostech po defenestraci. Úchylky jsou řídké a
bezvýznamné, poněvadž se dotýkají pouze slohu. Zajímavý jest
beygewohnt, aufgezeichnet worden ist. Rukopis, ze kterého otištěno,
byl prý majetkem univ. sekretáře Putzlachera. Pedle Zíbrta (Bibl. č. hist.
IV., i. č. 2823, 3824) chová také pražská musejní bibliotheka dva opisy této
zprávy pod sign. 7B8, 8A18. Okolnost, že rukopis Martinicova díla, aspoň
v opisu, jest v Mnichově, vede к pravděpodobné domněnce, že vypravování
bylo sepsáno Martinicem za jeho pobytu v Bavorsku.
x) П. 135.
*) Podle listu citovaného Jirečkem (v úvodě к vydání Paměti, str. то.).
’) J. Salaba ve svém článku „Slavatova apologie Jesuitů** (vČ, Ć.
H. IV., str. 327) v obsahu apologie uvádí také vypravování Slavatovo
o defenestraci (v díle IV., cap. 4.); zde by bylo třeba ještě bezpečně zjistit
autorství Slavatovo.
*) V programmech gymnasia chomutovského na šk. r. 1904/5 a 1905/6.
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překlad leda tím, co vynechává — jsou to jména některých účast
níků událostí zejména se strany stavů; tedy překladateli, nebo
lépe řečeno, době, ve které překlad povstal, na jménech českých
pánů již nezáleželo, nýbrž vypravování se patrně čtlo jen pro
svou zajímavost a románoví tou napínavost. A toho všeho vyda
vatel nepoznal — jinak by si byl zajisté ušetřil zbytečné práce
spojené s vydáváním.
Jest nám vysloviti ještě konečný úsudek o ceně výpovědí
těchto dvou našich korunních svědků.
Všechny prameny o událostech doby, o které jednáme, mají
jednu vlastnost, která působí nepříznivě na správnost výpovědí:
strannickost. Nejde jen o to, že se vědomě falšuje, to spíše poznáme;
horší jest to, že v mysli zpravodaje, který píše o událostech, na
kterých je přímo či nepřímo interessován, bez jeho vědomí a bez
jeho přičinění ráz událostí nabývá zbarvení příznivějšího pisateli
nebo jeho straně; pisatel pak vlivem této autosuggesce věří v to,
co píše, třebas to není pravda, a líčení jeho v tom případě také
má ráz pravděpodobnosti — proto nám nesmí nikdy stačit zjiš
tění, zda pisatel pravdu napsat mohl a chtěl.
Uvážíme-li to všechno, u Slavaty dojdeme к výsledku, který
snad poněkud překvapí po tom, co se o Slavatoví dosud soudí.
Konfrontací se všemi ostatními prameny i zkoumáním způsobu
psaní Slavatova samého o sobě můžeme dovodit, že Slavata
jest hlava jasně a střízlivě myslící, duch objektivní, že autosuggesci nepodléhá; a z toho plyne pro kritiku jeho vypravování:
Slavata budto vědomě falšuje, nebo mluví pravdu. Tím se nám
problem arci značně zjednodušuje; prostými škrty můžeme vy
loučit z vypravování Slavatova to, co mu diktovalo jeho strannictví
a jeho zášť ku protivníkům, a po odstranění této slupky zbude
jádro dobré.
Martinie v tom ohledu stojí v poměru к Slavatoví rozhodně
níže. Martinie byl temperamentnější, vášnivější než Slavata,
neměl jeho diplomatického klidu; proto není tak dobrým pozoro
vatelem, a co zpozoruje, netkví mu tak pevně v paměti; stran
nickost jeho nejeví se pak jen v slovném znění jeho vypravování
a v nesprávnostech úmyslných, nýbrž i v neuvědomělém subjektivismu, jehož vlivem vzdaluje se objektivní skutečnosti. Na
vzájemný poměr ceny jich výpovědí měla do jisté míry vliv i ta
okolnost, že relace Slavatova jest asi psána o něco dříve a tudíž za
bezprostředního dojmu událostí, kdežto Martinie psal asi až v Ba
vorsku, po cestě plné útrap a dobrodružství, a nové dojmy za
tlačily pak poněkud do pozadí vzpomínky na události pražské.
Pro temperament Martinicův jest zajímavá přímost jeho úsudku,
s jakou se leckdes obrací i proti svým přátelům, i proti svému
druhu v utrpení.
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Také třetí ze svržených, který se dostal do celé aféry jako
Pilát do creda, písař Filip Fabricius, zanechal stručnou zprávu
o osudu, který ho stihl, ve svém listě sekretáři Arnoldovi v Dráždanech,1) nejvíce ovšem se šíří o své vlastní osobě. Zpráva jest
důležitá pouze pro některé podrobnosti?)
Mnohem méně pomůcek máme pro posouzení druhého svého
hlavního pramene. Pavel Skála ze Zhoře byl za českého povstání
úředníkem direktorským a v tomto svém úřadě měl ovšem snadný
přístup к původním pramenům, toho pak vydatně užil к sepisování
svojí „Historie církevní“, dokončené r. 1640 ve vyhnanství. Dílo
to jest základním pramenem nikoli sice přímo pro defenestraci, za
to však pro další vývoj událostí v letech 1618—1620.3)
O defenestraci Skála vypravuje dosti obšírně4) a dramaticky
živě; nemáme však bohužel prostředků к přesnějšímu rozboru
zprávy. Skála sám defenestrace se jistě nesúčastnií; odkud tedy
čerpal své zprávy? Na jednom místě5) zmiňuje se obšírně o roz
mluvě, kterou měl JoachymOndřej Šlik s vyslanými slánskými; těmi
byli na sjezdě stavovském měšťané slánští Veselský a Šimon Celeryn. Vypravování o rozmluvě nemá na sobě nic podezřelého, proč
bychom mu nevěřili; zprávu o ní Skála mohl nalézti pouze z ně
jaké relace vyslanců slánských. Zachovala se zpráva vyslanců
slánských o událostech na prvním sjezdu stavovském v březnu
r. 1618 v Praze; a existovala zajisté také podobná relace o sjezdu
květnovém, pravděpodobně hlavní pramen Skálův; hledal jsem
ji, ale mamě. V každém případě Skála měl po ruce zprávu očitých
svědků událostí; a poněvadž ani Skála neuchyluje se v ničem
od methody kompilační, jež jest charakteristickou známkou všech
historických prací jeho věku,®) můžeme důvodně předpokládati,
že pramen jeho přešel do sepsání samého bez valných změn.
O ceně Skálová vypravování netřeba se mnoho šířiti, po
něvadž jest dávno uznána; Skála se spíše leckdys přeceňuje.
x) Orig. v saském st. archivu: Unruhe im Königreich Böhmen 2. kniha
fol. 224. Otištěn téměř celý u Skály II., 135, část týkající se Fabricia
samotného v díle A. K. Müllera: Fünf Bücher vom böhmischen Kriege
(Forsch, auf dem Gebiete der neueren Gesch. III.) Dresden-Leipzig 1841,
str. 9. Celý list (nikoliv jen výtah Skálův) opsal si J. J. z Bratříc ve svých
zápiskách Bohemica I., příloha к str. 23. (v bibl. zemského musea).
•) Také nej v. purkrabí Adam ze Šternberka a velkopřevor Děpold
z Lobkovic psali hned 23. května do Vídně neznámé mi listy. Srv.
V. Hammer-Purgstall, Khleseľs des Cardinals Leben IV. Wien 1851, str. 44.
•) Historie Skálová jest vydána způsobem ne právě šťastným Kar.
Tieftrunkem v pěti svazcích z Gindelyových Monumenta historica Bohemiae
v letech 1865 sld.
4) II. 124—134.
•) II. 124.
•) Zajímavý jest tu hned v našem případě způsob, jak Skála inseruje
známý nám již ňst Fabriciův (II., 135)
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Tak hned při našem thematě rozhodneme se často pro Slavatu
a proti Skálovi. Vinu toho nemá ani tak strannickost| Skálová
— Slavata jest také stranníkem a ještě spíše fanatičtějším, nýbrž
můžeme si to vysvětli ti spíše tak, že zpravodajové Skálovi nes účastnili se tak bezprostředně událostí, že nebyli tak dobrými
pozorovateli a že nezapisovali si vše hned po událostech a tak
svědomitě, jako to činil zejména sám Slavata.
Z jiných pramenů, kterých jsem užil při své práci, к dopisům
v pravém slova smyslu náležejí předně zprávy, které tehdejšímu
vévodovi parmskému, Ranucciovi I. Famese, psali jeho diplo
matičtí agenti. V Praze byl takovým jednatelem Francesco Colombi, ve Vídni Paolo Camazzani. Oba posílali svému pánu
zprávy o politické situaci obyčejně vždy ke konci týdne, kdy
asi vyjížděla pošta; relace tyto jsou chovány ve sbírce Carte
Famesiane v neapolském státním archivu. Informace obou
agentů, pokud se českých záležitostí dotýče, nejsou vždy spo
lehlivé, agenti asi neměli příležitosti získati si vždy přímé a
úplné zprávy; nej zajímavější jest líčení jejich tam, kde podává
obraz nálady a smýšlení své doby, zejména v kruzích katolických.
Takového rázu jest i list Colombův z Prahy dne 27. května, kde
se vypravuje celkem v rysech dosti povšechných o defenestraci
na základě informací z kruhů katolických.
List o témže předmětě, psaný Camazzanim, není snad za
chován, aspoň není v kopiích zemského archivu. Ale že o tom
podával zprávu svému pánu, Camazzani sám dosvědčuje v psaní
svém ze dne 16. června, kde se odvolává na svoji dřívější zprávu
o defenestraci ze dne 2. června.
Přesnější a spolehlivější zprávy o událostech doby, o které
jednáme, nalezneme v korrespondenci a záznamech pražských
jesuitů. Ukazuje se tu názorně, jak jesuité byli vždy o všem dů
kladně informováni, v jak úzkém spojení stáli s vůdci katolické
strany u dvora, zejména se Slavatou. Cenu záznamů jich zvy
šuje, že nejsou psány pro foro extemo, a jsou proto psány ob
jektivně, věcně, jakož záznamy jesuitů vůbec v takových pří
padech bývají prameny prvého řádu.
Některé zprávy jesuitů z té doby počíná právě uveřejňovali
P. Al. Kröss T. J.1) Vedle několika stručných listů vyniká tu
hlavně obšírná zpráva prokurátora kolleje klementinské P. Jiřího
van der Boon, psaná tři neděle po svržení místodržících, tedy
uprostřed června. O defenestraci Jiří van der Boon vypravuje
dosti obšírně, a sice podle vypravování samého Slavaty (neměl-li
před rukama již první písemnou relaci Slavatovú), jak plyne
x) V právě vyšlém 3.-4. Čísle Sborn. Hist. Kr. VIII. pod názvem
„Příspěvky к dějinám vypuzení jesuitů z Čech r. 1618".
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z věcné shodnosti obou. Psal tedy Jiří van der Boon aspoň tuto
část své relace asi ještě v Praze; později však v Bavořích, jak
také patrno z jeho vypravování, doplnil si své vědomosti ně
kterými sděleními Martinicovými. Píše věcně, suše, možno ho
řadit téměř jako rovnocenného hlavním našim pramenům.
Rukopis univers, knihovny pražské 1A1 obsahuje dílo: Hi
storia fundationis collegii Pragensis cum narratione quorundam
rerum maioris momenti. К spisu tomu, pojednávajícímu o čin
nosti Jesuitů v Praze v prvních jejích dobách,1) připojena jest
mimo jiné důležité dodatky také zpráva: Eiectionis narratio
factae Ao 1618?) O vlastním průběhu attentátu na místodržících
spáchaného mnoho se nevykládá, ale poměry v Praze a zejména
vše, co se týká jesuitů až po dobu jich vyhnanství, líčí se obšírně.
Zpráva jest psána od člena řádu, který vše, o čem sám vypravuje,
zakusil; vznikla nedlouho po odchodu jesuitů z Prahy (v červnu
1618), kdy ještě neměli nejmenší naděje, obrátí-li se poměry
zase v jich prospěch. Vypravování má stejně dobré vlastnosti,
jako jiné prameny jesuitského původu, a jest zajímavé, že
právě tímto vypravováním jesuity padají všechny legendy, které
se utvořily o odchodu jesuitů z Prahy a které se dostaly i do děl
historických.3) Odchod jesuitů z Prahy byl neslavný, a ještě
hůře se jim vedlo na cestě, zejména v Kolíně.
Ostatní zprávy současné, kterých jsem užil pro líčení de
fenestrace, možno většinou zařadit do literatury publicistické
v širším smyslu slova. Sem patří v prvé řadě tištěné letáky a také
počátky pravidelně vycházejících novin; ale i mnoho z toho, co
se zachovalo v rukopise, patří do tohoto druhu literatury; budto
si někdo leták opsal, anebo, co ještě častěji se stává, rukopis byl
předlohou pro tisk; často se tiskly zprávy, které podle původního
účelu byly zcela obyčejnými dopisy. Materiálu takového druhu
jsou spousty, ale není pro dobu českého povstání daleko ještě zpra
cován a doceněn.4)
l) Hlavní část tohoto díla, jednající o dějinách pražské kolleje v 16.
stol., vydal v českém překladu Tomek v č. Č. M. 1844.
*) f. 174a—177a.
3) Na př. i do Gindelyových Dějin č. povst. (I. 262).
*j Výslovně si publicistiku českého povstání klade za thema své
práce Joh. Gebauer, Die Publizistik über den böhmischen Aufstand 1618.
(Hallesche Abhandlungen zur neuern Gesch.) Halle 1892, ale podává méně;
jedná pouze o některých nejznámějších letácích politických, tištěných
již v sbírkách Londorpových, Lůnigových, v díle Khevenhillerově a j.
Ostatní práce mají většinou program širší, čes. povstání dotýkají se jen
mimochodem nebo pomíjejí jeho počátek. Zíbrt ve své Bibliografii publi
cistickou literaturu povstání uvádí ve všeobecné části o pramenech к dě
jinám války třicetileté (díl III., str. 552 sld.); cena jeho údajů záleží v prvé
řadě v tom, že se tu dovídáme o všech tiscích a vydáních velkých publi
cistických děl té doby; v dílu IV., str. 213, přináší ještě některé věci tý-
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Publicistika na počátku 17. století zastupuje ve všem dnešní
naši sedmou velmoc — v té době její moc právě počíná vzrůstati; jeví na sobě také dvojí stránku dnešní žurnalistické čin
nosti, a tato obojí stránka jest ve většině případů přísně roz
dělena. Tedy v některých letácích se čtenář informuje prostě
o tom, co se stalo, v jiných letácích zase působí se více na cit a
přesvědčení čtenářstva, polemisuje se proti protivníku a hájí
se strana vlastní; to se zase děje budto věcnou dialektikou a
právnickými argumenty, nebo posměchem v satiře. Tento druhý
druh literatury docházel dosud poměrně značné pozornosti, našel
dost sběratelů;1) ale věcných poznatků a nových hledisek tato
literatura přináší velmi málo, a proto se zmíním o ní jen výjimečně.
Důležitější jsou pro nás letáky informační.
. ' Nej rozsáhlejší ze zpráv, již můžeme počítati к literatuře
toho druhu v širším slova smyslu, jest relace o událostech dne
21.—24. května chovaná v archivu výmarském. Jest to pramen
zcela samostatný a dosti obšírný; pisatel byl protestant, nikoliv
fanatický, líčení jeho jest živé, avšak věcné. Konstatujeme tu
několik patrných nesprávností, jednak omylů, jednak fantastických
namnoze pověstí, čerpaných patrně z ústní tradice v době, kdy
fantasie mass byla silně podrážděna. Tyto nepřesnosti koncen
trují se však skoro vesměs na vypravování o událostech na zámku
a v shromáždění stavů, pisatel neměl sem patrně přímého pří
stupu. Za to však nalézáme tu zprávy zajímavé a ničím nepodezřelé o současné situaci v pražských městech, o jednání na rad
nicích, o ohlasu, jakého události doznaly v pouličním životě praž
ském, a o náladě měšťanstva pražského. V těchto kruzích bychom
asi musili hledat pisatele zprávy nebo aspoň jeho zpravodaje.
Musejní knihovna pražská chová tištěný leták s hrubou
dřevořezbou pod názvem Warhafftige Zeitung aus Prag, etc.,
tištěný r. i6i8.2) Vypravuje se tu dosti obšírně o tom, co se dálo
v Praze dne 22.—24. května. Líčení není tu sice do všech podrob
ností přesné, ale přes to jest patrno, že pisatel informace své
dostával ještě nezkalené dlouhou ústní tradicí, snad přímo ze
středu těch osob ze stavů, které byly přítomny scéně v české
kanceláři. Také mimo stručnou dost, ale přes to velmi cennou
zmínku o jednáních v městské radě malostranské dne 22. května
kající se specielně defenestrace a vyčerpal vše, o čem se dosud stala zmínka
v literatuře. Velice žádoucí by bylo uvěsti u vzácnějčích tisků, kde je
hledati.
l) Scheible, Ditfurth, Opel-Cohn, Wolkan a j., u nás některé ukázky
podal Steinmann v programu reál. gymn. v Moravské Ostravě 1902.
*) Na leták byl jsem upozorněn koll. Ant. Dolenským, jenž se zatím
o něm též zmínil ve svém článku „Písně a letáky o defenestraci r. 1618.“,
C. Lid. XVI., 34 sld., a otiskuje tu připojenou к němu dřevořezbu.
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pisatel koncentruje svou pozornost výhradně na události na
hradě pražském, na jednání mezi místodržícími a stavy a na
první činy stavovské vlády, jíž přeje.
Text tohoto letáku souhlasí skoro doslovně s nej delší ze tří
zpráv o defenestraci, jež otiskl (mimo jiné listy) Richard Krebs.1)
Máme tu spolu hned doklad к tomu, co už jsme uvedli, že zprávy
tištěné se často opisovaly. V textu Krebsově jest vynechána
pouze zmínka o jednání v městské radě malostranské, jinak až
na nepatrné slohové odchylky oba prameny jsou totožné.
Krebs na uvedeném místě otiskuje ještě dvě psaní o defene
straci, ddto. z Prahy 23. května a z Brandýsa 25. května. Tato
psaní spolu souvisí, bud psaní z Prahy bylo pramenem pro psaní
brandýsské, nebo aspoň obě zprávy mají společný pramen; tímto
pramenem byla by první zmatená zvěst, která se dostala o tom,
co se stalo na hradě, dolů do města, resp. do Brandýsa. Pisatelé
nevyčkali určitějších zpráv, nýbrž psali okamžitě, ovšem s mno
hými nesprávnostmi.
Avšak žádná ze zpráv dosud uvedených, ač byly, ne-li všechny,
jistě aspoň většinou šířeny také tiskem, nedostala se do velkých
kompilačních děl z první polovice 17.století; bylyť všechny příliš
obšírné. Do literatury putovala zpráva mnohem kratší, kterou
jsem našel v nej starší její podobě v rukopisných poznámkách
Gindelyových v zemském archivu (z vídeň. st. archivu msc. 491.
fol. 266). Má titul Aus Prag von 26. Maiy. Byla beze vší po
chyby také tištěna. Poněvadž se často s touto variantou vy
pravování lze shledati, podávám věcný jeho obsah:
Stavové ve středu ráno dne 23. přijeli na hrad se svou čeledí,
každý z nich jest ozbrojen dvěma pistolemi (na pistole nezapomíná
žádná varianta z této zprávy odvozená). Stavové přednesli čtyřem
místodržícím své stížnosti; purkrabí a Děpold z Lobkovic chovali
se smířlivě, byli ochotni vyhovět; ale Martinie, Slavata a Fa
bricius (!) postavili se jim ostře na odpor. Stavové se proto roz
lítili, pana purkrabí ? Lobkovice odvedli do zeleného pokoje,
avšak Slavatu, Martinice i sekretáře Filippa s jich zbraněmi
shodili do příkopu; shození všichni zůstali na živu. Z té příčiny
v městě se rozšířil zmatek a strach; proto stavové jeli na Staré
Město, Thum s jinými konejšil lid, aby zůstal v klidu a neobával se
ničeho; nikomu prý nebude ublíženo, co stavové učinili, z toho také
i budou odpovídat. Když nastal klid, pánové doprovodili domů
purkrabí a Lobkovice. Pak se pokračuje stejně stručně o událostech
následujícího dne a o usnesení stavů.
l) V článku „Beiträge zur Geschichte des böhmischen AufStandes
von 1618" (M. V. G. D. В. XXVI., 1888), str. 171 (sld.). Krebs našel zprávu
tu ve vratislavském archivu, v kopiáři vévody Jiřího Rudolfa Lehnického.
С. С a XIV.
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Pisatel této zprávy sympathisoval s počínáním stavů, ale
nedává toho příliš ostře na jevo; vypravuje stručně, ale bez
hrubých věcných chyb.
■ Tato zpráva byla přejata nejprve, pokud mi známo, bez
značnějších změn do benátských avis (nejstarší to formy novin);
obsahuje ji tu aviso z 9. června 1618, přepis jeho jest v zemském
archivu. Aviso se výslovně odvolává na zprávu z Prahy ze dne
26. května. Zpráva přešla v této formě pravděpodobně i do jiných
letákových publikací své doby, asi též do jakýchsi bulletinů
(litterae semestrales), jež se vydávaly v Německu pololetně o vel
kých trzích (Ostermess, Herbstmess) a obsahovaly zprávy o udá
lostech uplynulého pololetí.1)
Zpráva tato přecházela však také do velkých historických
kompendií, a jest charakteristické pro kompilační methodu uží
vanou při skládání historických děl této doby, doby úpadku
historiografie, že text zprávy přechází do literatury doslovně.
Nejdříve ji přijal M. K. Londorp do svého díla Bellum sexennale
civile Germanicum, Frankfurt, Schönwetter 1622 (str. 25), pak
i do své edice pramenů Acta publica.2) Londorp, ač byl původem
protestant, straní císaři a katolíkům.
Vypočítávat celou řadu spisů, kam naše novinářská zpráva
byla převzata, nemělo by významu, proto uvádím ještě jen nejznámější z nich, totiž Ábelovo Theatrum Europaeum.3)
Úchylky slovné, jichž doznává verse vypravování o de
fenestraci, o které jednáme, v jednotlivých dílech 17. století, dikto
vány jsou jediné strannickým stanoviskem pisatelovým. Tak na př.
podle spisů vyšlých se strany protestantské Slavata a Martinie po
stavili se stavům na odpor velmi tvrdě, se spíláním a pod., podle
vypravování spisů katolických jen „poněkud“ odporovali; protestanté vykládají zachránění shozených způsobem přirozeným,
pádem na smetiště, katolíci prohlašují to za zázrak. Věcných
přídavků dostává se této versi v míře zcela nepatrné.
Nad literaturu tuto dosud uváděnou vyniká dílo, jehož autor
měl přístup přímo к listinným pramenům všech jednání své doby
a také toho vydatně užil; jsou to Frant. Krist. Khevenhüllera Annales Ferdinande!. V jeho díle najdeme4) o defenestraci
L) Pro rok 1618 vydal je v Kolíně n. R. téhož roku Casparsen (Historicae relationis conünuatio atd.).
*) i. vyd. ve Frankfurtě 1622—25 (podle vydání z r. 1666 sld. v díle
I., str. 142).
•) (I., 16; podle vydání Merianova ve Frankfurtě 1662); к vypravování
tu připojena též rytina: několik pánů v české kanceláři, jinak liduprázdné
otevřenými okny shazuje oba místodržící, zatím co jiní dva uprostřed
světnice drží Fabricia. Tatáž rytina připojena jest již v dřívější práci
Ábelově Historische Chronica (str. 1454 dle vyd. frankfurt. z r. 1674).
4) V dílu IX., 30 sld. podle vyd. lipského z r. 1721.
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a o událostech s ní souvisících zprávu dosti podrobnou, která
tím tvoří výjimku mezi ostatními díly historickými 17. století.
Annály však vynikají nad jiná díla současná jen větším množ
stvím pramenů, nikoli methodou, i Khevenhiller kompiluje, a to
je patrno i z rozboru zprávy o defenestraci. Počátek vypravo
vání vzat jest doslova ze Slavatových Pamětí; avšak spisovateli
zdálo se příliš obšírné sledovati stále podrobnosti Slavatovy;
proto ho brzo opouští a píše podle nej rozšířenější verse vypravování
(dle zprávy ze 26. května), vkládaje do vypravování pouze všechny
žaloby, jaké letáky z císařské strany vyšlé pronášely proti stavům
(zejména jest pozorovati vliv t. zv. druhé „Informace"). Ve vy
pravování o událostech bezprostředně po defenestraci vrací se
opět к Pamětem Slavatovým, tedy к relaci Martinicově, avšak
silně ji zkracuje.1)
Vedle těchto současných zpráv o defenestraci2) máme ně
kolik pramenů originelní ceny, z doby sice pozdější, ale za to od
osob, jež událostí samy se účastnily. Na prvém místě patří sem
protokolly o výslechu některých direktorů na soudu Lichtensteinově v dubnu r. 1621. Obžalovaným bylo tu položeno 236
otázek, první z nich týkaly se počátků povstání a defenestrace.3)
Odpovědi v protokollech poznamenané jsou někdy zcela stručné
aneb opakují se v nich známé věci, avšak někdy i tu nalezneme
zprávy zajímavější; tak Vilém z Lobkovic a Václav Budovec ve
svých výpovědech podávají příspěvky zejména pro poměry bez
prostředně před defenestrací a pro přípravy к ní; užil jich již
Gindely. *)
Mně byly po ruce protokolly z místodržitelského archivu
(přepsány jsou v zemském arch.) o výslechu direktorů: Bohu
slava z Michalovic (ze dne 3. dubna), Martina Fruweina (6. dubna),
Pavla z Říčan (14. dubna), Jindřicha Oty z Losu (15. a 16. dubna)
a Felixe Václava Pětipesského (17. dubna).6) Protokolly jsou doku
mentem velmi cenným v prvé řadě pro poznání osob, jimž při
padly přední úlohy v době českého odboje; dá se tu dobře kon*) К vypravování Khevenhillerovu připojena jest dosti fantastická
rytina: pohled na hrad s jakéhosi mostu vedoucího přes příkop, ve kterém
se prohánějí jeleni (tedy Jelení příkop); jednu osobu jest viděti pod
oknem kanceláře na zemi, druhou právě shazují z oken prvého patra hradu.
Rytina byla otištěna v loňském ročníku „Zlaté Prahy“.
*) К současným zprávám patří též stručné výňatky z listů týka
jících se pražské defenestrace, jež cituje J. Goll: „Současné zprávy o de
fenestraci pražské 1618“, v Č. Č. M. 1875, 212.
s) Obšírněji o tom u Bílka, Děj. konf. v Čechách po r. 1618. (Novoč.
bibl. č. 25.) v Praze 1882, str. XLIII. a jinde passim.
*) Děj. č. povst. I., 227, 230.
•) Podle svědectví J. J. z Bratříc, jenž si protokolly opsal do 6. dílu
svých zápisků (str. 195—329), akta tato byla nalezena r. 1826 v pohozených
aktech v bývalé jesuitské koleji na Malé Straně.
14*
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trollovati vypravování spisku „Historia persecutionum". Obraz,
jaký protokolly podávají, jest neutěšený. V nej horším světle
z uvedených pánů objevují se tu Říčan a Pětipesský, zapírají
jako školáci, prohlašují se za nevinné oběti svých druhů, sami pro
boha každému kroku proti císaři prý odpírali, ale byli přinu
ceni — jistým právem to snad mohl tvrdit jen Pětipesský;1)
při tom si oba pilně pomáhají udavačstvím. Fruwein odpo
vídá na otázky dosti obšírně a podává leccos nového; výpovědi
jeho svědčí o naprosté resignaci; svoje účastenství, aspoň passivní, nezapírá. Výpovědi Michalovicovy a zejména Kaplířovy
jsou jednoslabičné, bezvýznamné. Sympathicky za to působí
chování starce Jindřicha Oty z Losu; věcně vypovídá málo, ale
mimo notorické případy nejmenuje nikde osob, a jeví se u něho
dost sebevědomí; tu a tam obhajuje i legálnost postupu stavů.
Chování obžalovaných mělo pak vliv i na rozsudek, vliv příznivý
u Ríčana a Pětipesského, nepříznivý u Oty z Losu.2) Pochybovati
o tom, souhlasí-li opravdu záznamy se skutečnými výpovědmi
obžalovaných,3) nezdá se mi ničím odůvodněno; záznamy
nebyly určeny pro veřejnost, a protokoll Jindř. Oty z Losu svědčí
přímo o opaku.
Pokud se týče zpráv přímo o defenestraci v protokollech
zachovaných, nepadají tu celkem na váhu Bohuslav z Michalovic,
Kaplíř a Pětipesský, kteří v době defenestrace nebyli v Praze;
ti vypovídají jen, co věděli z doslechu. Ota z Losu o defenestraci
zmiňuje se celkem stručně, poněvadž neměl při ní zvláštního
účastenství; při scéně v české kanceláři stál až u dveří a byl jen
němým svědkem toho, co se tu dálo;4) Pavel z Říčan popírá
každé aktivní účastenství při jednání stavů, podle svých výpovědí
Říčan by byl automatem, který, když náčelníci stavovští ho na
řídili, spustil a četl všelijaká prohlášení, ale jinak v kanceláři
jen stál a neviděl, neslyšel ničeho. Fruwein nebyl přímo účasten
při defenestraci; jeho výroky však zajímavě illustrují situaci
před 23. květnem.
Svým rázem a svou tendencí patří к pramenům tuto uve
deným též listy, jež někteří náčelníci stavovští posílali vlivným
osobám, když Ferdinand opět se ujal vlády v Cechách, s pros
bami o přímluvu, s vysvětlováním a omluvami. К nim se ještě
x) Srv. Skála II.» 199.
’) Srv. vedle Bílka též: d'Elvert, Weitere Beiträge zur Gesch. der
böhm. Länder im XVII. Jahrhdt (Schriften der hist.-stat. Section der mähr.schl. Ges. XVII.f Brünn 1868, str. 6i, 62).
3) Chce tomu snad Denis (v Čechách po B. H. I.» 19).
4) Není tedy správné tvrzení Slavatovo (IL, 313), že při defenestraci
vůbec nebyl.
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vrátíme při výkladu o jednání jednotlivých vůdců při přípravách
ke dni 23. května.
Protokollů svrchu uvedených i listů jest ovšem třeba užívati
s náležitou opatrností. Rada faktorů současně působí tu nepří
znivě na spolehlivost výpovědí: delší doba, která uplynula od
událostí к výpovědem, situace, v jaké byli obžalovaní, a duševní
jich depresse, konečně i vědomá snaha se očistit nebo obvinit jiné.
Exulanti čeští přirozeně dosti často vzpomínají osudného
dne, „jenž jest počátek a dvéře všechněch našich následujících
bíd a neřestí.“'1) Ale od doby českého povstání i od dob dřívějších
dělí exulanty dni plné katastrofálních převratů. A proto obraz
minulosti ve vzpomínkách českého exulanta, který se dívá na
minulost prostředím života tak pohnutého, kde vše jeho tak úzce
osobně se dotýká, musí již a priori býti hodně skreslen. Jak na př.
změnila se daleko od historické pravdy v myslích exulantů
osobnost Rudolfa II! Ani Skála, kterého zachránily jinak od
této vady dobré prameny, o které se mohl opírati, neubránil se
aspoň v této věci takovému subjektivismu! Ale Skála konečně
nezaujímal za povstání vynikajícího postavení a osobně přece
jen příliš neztratil — hůře tomu bylo u jiného exulanta, který
byl hlavním organisátorem postupu českých stavů, jehož pro
tivníci titulovali hauptrebell a radelführer, a jenž pak, stařec,
bloudil jako psanec po světě. Jindř. Matyáš hrabě Thum byl
zapleten do spiknutí Valdštejnova, a aby se obhájil, vydal r. 1636
brožuru „Abgenötigte doch rechtmässige undt warhaffte Ver
antwortung undt Abieinung der Calumnien und Injurien“ atd.
Polemisuje tu proti „Obšírné gruntovní zprávě onehdejší prošlé
fridlandské a jeho puntovníků ohavné zrady“.2) V první části
svého spisku Thurn vypravuje o defenestraci, ale z toho, co jsme
svrchu uvedli, pochopíme, proč vypravování Thurnovo je málo
spolehlivé; Slavata právem vytýká mu některé nesprávnosti.
Zcela příbuzného rázu jest dílo Ondřeje Habernfelda „Bellum
bohemicum ab anno 1617“.3) Celý způsob líčení sceny v české
kanceláři bezprostředně před svržením jest velmi charakteris
tický; středem děje jest tu řečnický souboj mezi nejv. purkrabím
Adamem ze Šternberka a mluvčím stavů Pavlem z Říčan; souboj
tento má arci svůj původ jen ve fantasii pisatelově. Šternberk
zastupuje tu ideu absolutní monarchie, Pavel z Říčan (tento
podlízavý zbabělec se к tomu nejlépe hodil!) hájí ústavnost a
*) Skála II., 124.
*) Leták Thurnův známe nyní v úplném textu z vydání Hallwichova
(H. M. Thurn als Zeuge im Process Wallenstein Lipsko 1883).
’) Přeložené do češtiny Em. Tonnerem pod tit. „Vypravování o vojně
české od r. 1617“, v Matici Lidu 1867.
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svobodu českých stavů proti místodržícím, kteří chtějí vlast zaprodati domu habsburskému.
।
Nejstřízlivější z exulantské literatury (mimo Skálu), stručné,
souvisící s versí publicistickou, jest vypravování o defenestraci
v „Historii o těžkých pronásledováních církve české",1) jehož
autorem byl v prvé řadě kněz bratrský Ad. Hartmann.
Ze spisů historických, které vyšly v Cechách o 17. a 18. sto
letí, nedovíme se ničeho zvláštního o událostech, jež jsou před
mětem našeho pojednání. Svým stanoviskem jest tu zajímavý
protestant Mikuláš Dačický z Heslová ve svých Pamětech.2)
Dačický horlí proti lehkomyslnému jednání českých stavů, jímž
vzbuzeno bylo vzbouření a způsobena všechna bída, která nyní
přikvačila na české protestanty. Vaticinatio ex eventu.
V Beckovského Poselkyni jest část, jednající o defenestraci,
náhodou ztracena. Balbin8) znal sice zápisky Slavatovy, ale
v našem případě jich neužil.
Literatura novější v dílech o českém povstání valnou vět
šinou nevěnuje mnoho místa jediné události, třebas byla i tak
důležitá, jako byla defenestrace; proto lze se zde omeziti na
nej důležitější.
Proti starší literatuře v části týkající se počátků českého
povstání velký pokrok přineslo R. K. Senkenberga pokračování
díla Häberlinova, Neuere teutsche Reichsgeschichte bis auf unsere
Zeiten, sv. XXIV., Halle 1793 (zde о denefestraci na str. 185 sld.).
Pokrok způsoben tu byl hlavně hojnějším materiálem pramenným,
nežli měli předchůdcové Senkenbergovi; zejména mnoho poskytly
záznamy Slavatovy, poprvé tu užité obsáhleji pro dějiny českého
povstání. Ale i zpracování samo na svou dobu zaslouží plného
uznání.
Díla, jež vyšla v první polovici 19. století (Richter, Müller,
Hammer-Purgstall aj.), přinesla pro naše thema pouze některé
jednotlivosti. Moravan Schön v článku Schloss Teltsch1) podává
obšírný obsah relace Martinicovy, kterou našel v telčském archivu;
podle všeho však měl po ruce jen její fragment. Co Schön sám
doplňuje, jest plno nesprávností.
Všechna literatura zastarala po vydání hlavního díla Gindelyova. Gindely vypsal události zběhlé při shození místodržících
‘) Historia persecutionis, vydal L. В. K. (Kašpar) v Českobratrské
bibliothece řada L, č. 4. v Praze 1888 a jindy.
* ) Vydaných Rezkem jako č. 5. Památek staré lit. č.
* ) Epit. hist. rr. boh. 1677, 624 a Mise. hist. Dec. I., 1. VII., (r. 1687),
str. 264.
* ) Wolnyho Taschenbuch für die Geschichte Mährens und Schlesiens
II., 1827, str. 160 sld.
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nejdříve asi v anonymním článku г. 1859.1) Článek jest psán bez
dostatečné přípravy a s rozhodnou tendencí katolickou, ale v jádře
už je tu obsaženo Gindelyovo líčení v Dějinách českého povstání
(v Praze 1870 d. I.); zde jest ovšem vypravování mnohem
přesnější, založené na dobrých pramenech, namnoze nových,
neboť Skály ve vypravování bylo málo užito a archivních pra
menů vůbec nebylo si do té doby všímáno.
Práce Gindelyova byla směrodatná zejména novějším histo
rikům německým (Hubrovi, Griinhagenovi a j.). V české litera
tuře mimo líčení Gindelyovo a více než tohoto užívalo se přímo
Skály a Slavaty, oba prameny v této své části byly již dávno
přístupny.2) Ale defenestrace líčí se většinou způsobem více
novellistickým, vypravuje se to vše jen jako zajímavá událost,
a veliká pozornost se věnuje různým výrokům, jež prameny
jednotlivým účastníkům událostí vkládají v ústa, nebo se za
jímavé výroky přidělávají. Autoři nejsou ovšem většinou histo
rikové ex professo.
Rázu takového jest už v starší době vypravování J. J. z Bratříc
(Bohemica L, str. 10). Z literatury sem patří stručný článek
Lukšičův v Slav. Blätter 1865, str. 253; spisovatel měl po ruce
Slavatu a nějaký leták nebo některé z děl historických 17. století.
К lepším pracím náleží Mikovcův článek „Dne 23. máje 1618
v Praze“, Obecní listy r. i860; méně cenné jest vypravování He
roldovo3), Tonnerovo4) a P. J. Svobody S. J.8) Líčení Svobodovo
i tu jest arci nadsazeně tendenční.
Nej nověji Arnošt Denis rozhovořil se o defenestraci v „Konci
samostatnosti české“ (str. 706 sld.). Všechny oslňující vlastnosti
prací Denisových jeví se ovšem i zde — ale, ubráníme-li se suggesci
jeho stylu, položíme si často otázku: jest ohnivý jeho plaidoyer
vždy v souhlase se střízlivou skutečností, jakou poznáváme z pra
menů?
(Dokončení.)

*) Slavata und Martinie, der Prager Fenstersturz, v Histor.-polit.
Blätter, sv. 44. München 1859, str. 117, 285.
*) V Dobroslavu I., sv. 3., str. 81. vydána část Slavaty, obsah Slavaty
uveřejňuje Malý v C. Č. M. 1845, 190—2I2> ty2 vydal zprávu Skálovu
o svržení místodržících v Havlíčkových Nár. Nov. 1849, str. 2116, 2119.
a) V Malebných cestách po Praze II. Hradčany 1884, str. 29c.
•) Čechy III., i., 225.
*) V díle Katolická reformace a Mariánská družina v král, českém
I., Brno 1888 a v článku Památky kolleje klementinské v Praze. Čas.
kat. duch XVI., 1875, str. 1. sld.
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LITERATURA.
Archiv für Urkundenforschung. Vydávají Dr. К. Brandi (Göttin
gen), Dr. H. Bresslau (Strassburg) a Dr. M. Tangl (Berlin). Sv. i.
Seš. i. Lipsko, 1907.
Nový, důležitý podnik literární, tím nový, že si obírá speciální
obor historických nauk, pro který není v Německu na ten čas pe
riodického orgánu velkého stilu. Vydavatelé, když podnět к zřízení
velkého diplomatického institutu neměl výsledku, pojali úmysl »Archi
vem* otevřít ideovou dílnu pro živý styk, bez cechovního tlaku, pro
všechny, kdož mají zájem na známosti listiny. Slibují mimo pěsto
vání středověké listiny i články o antických předpokladech jejích,
o registrech, aktech a úřadech z přechodu к novému věku; všimnou
si právě tak synodálních protokolů, jako městských knih a urbářů,
psaní, stilu jich a stilistických cvičení. Ani edice nezavrhnou, poslouží-li přímo к lepší znalosti listiny neb kanceláře a správy.
Ještě lépe než programem představují se redaktoři pracemi, kte
rými, pro tentokráte sami, číslo vyplnili.
K. Brandiho thema fDer byzantinische Kaiserbrief aus St. Denis
und die Schrift der frühmittelalterlichen Kanzleien* obsahuje vlastně pět
exkursí s tituly: 1. Der Papyrus der Archives nationales к. 17, n. 6.
2. Die byzant. Kaiserurkunden bis zum X. Jahrhundert. 3. Byzanz
und das Abendland. 4. Die Schrift in den älteren Urkunden der Päpste
und der Erzbischöfe von Ravenna. 5. Zur Entwicklungsgeschichte der
Kanzleischriften. Všechny točí se kol onoho záhadného papyru ze
St. Denis, jediného originálu z cis. kanceláře byzantské do X. stol., který
byl již Mabillonovi a jeho učenému soudruhu Montfauconovi oříškem.
Zůstal jím i Brandimu, což nijak neubírá ceny oněm exkursím.
Jest v nich několik thesí — nikoliv pevných výsledků — z nichž dvě
vybírám: Antický proud dělí se na západní, římský (papežský a merovinský), a východní, byzantský, oplodňuje je a žije v nich, až ty
pak žijí svůj vlastní život. Vedle toho však uplatňují se na západě
(v Římě a Ravenně) vlivy byzantské, zejména v starší listině papežské
v ozdobném vyhotovení, byť byly jen náhodné.
Dosavadní palaeograf. poučku o rodokmenu pěti národních písem
zavrhuje, poněvadž jest pro bádání neplodná, a seskupuje písma ta
(anglosaské vylučuje, poněvadž nebylo anglosaské kanceláře královské)
ve dvě hlavní skupiny: ravennatsko (městskou)-merovinskou a druhou
ravennatsko (arcibiskupskou)-papežskou a longobardskou. První za
loženy na cis. listině pozdní antiky a přenášejí ozdobné části listiny
do císařského diplomu až do nové doby, druhé na vlivu byzantské
listiny (až do 8. stol.) a opanovávají prostředkem papežské kanceláře od
12. stol, středoevropské písmo.
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M. Tanglovo solidní rozluštění přípisků v listinách karolinských,
psaných tironskými značkami (Die tironischen Noten in den Urkunden
der Karolinger), jest samo sebou nevšední výkon a v exkursu Kapelle
und Kanzlei unter den ersten Karolingen zjišťuje karolinský původ
trojstupňového rozčlenění říšské kanceláře — arcikancléř, kancléř a
notář —, které se udrželo až do nové doby.
Konečně H. Bresslau po objasnění tironských not ukazuje na
pravý smysl terminu technického ,ambasciaviť (Der Ambasciatorenvermerk in den Urkunden der Karolinger), který značí tolik, kolik
i v obecné mluvě tehdejší znamenal, t. j., vzkaz či rozkaz vyřídil', tedy
něco jiného než ,impetraviť (ambactia, ambactus — v Gallii vzniklý
termin kořene keltického).
Všechny články jsou přesné práce se všemi finessami staré diplo
matiky, která jako dobrý provazolezec spoléhá přes umění a talent na
tyč balance, na starou methodu, stále к originálu se vracející, skuteč
nost zjišťující a srovnáváním tvoří závěrky. Na té nechtí měnit ani
autoři a hlásí se к mistru moderní diplomatiky Sicklovi nejen slovy,
nýbrž i vzkříšením podniků, kterých hospodářství diplomatické po ge
neraci pohřešovalo: Brandi přijímá v program listiny byzantské, pole,
které ve Vídni od 70tých let minulého století poTheinerovi, Miklosichovi
a Müllerovi bylo opuštěno, a Tangl přejímá úkol luštiti tyronské
značky, jichž Sickel byl v doméně německé vždy posledním znalcem.
Brandimu nad to nelze upřít jakousi příbuznost se Sicklovou pohybli
vostí duševní, se zrakem na vše strany vyhlížejícím po nových pra
menech, kterými by se disciplina obohatila, prohloubila, závěr její
upevnil.
Vydavatelé v úvodu prozrazují větší ambice. Přes všestranné
homagium, které činí Sicklovi, přiznávají mu jen v jednom směru do
konalou práci; Sickel kritickou methodu, pokud se tkne pravosti a
podvrženosti listiny, v zásadě ukončil а к posuzování listiny v okruhu
jejího vzniku dal podnět. Oni však chtí „über die Frage des Discrimen
veri et falsi in vetustis membranis vordringen zu einer möglichst ge
nauen Erkenntnis der Bedingtheiten und damit der historischen Ver
wendbarkeit unserer urkundlichen Quellen“. A o větu dále: „Verlegen
wir nun den Schwerpunkt unseres Interesses allgemein in die Erfor
schung der Entstehungsverhältnisse, so mindert sich der Abstand, der
bis dabin die eigentlichen ausgefertigten Urkunden trennte von den
Entwürfen und Konzepten, von Briefen, Akten und Büchern der
gleichen Behörden und Schreibstuben“.
To zní jako bezděčné nedocenění Siekłovo a jako tiché přezírání
jeho epigonů. První by bylo nesprávné, druhé nespravedlivé. Sickl i epi
goni mohou se vykázat ku každému programovému odstavci nového
podniku vlastním parallelním skutkem literárním; a o jeden mají víc,
o kritiku umělecko-historickou, trochu bezpečnější, než je štyrskohradecká, ke které se Brandi musil obracet.
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Než slova ta jsou spíše výrazem nálady, která obyčejně vládne
pH zahajovacím symposiu. Kdo těch zažil několik, ví, že nadšení pří
pitků musí ustoupit trudné práci.------- Nanejvýš úvod vzbudí zvě
davost a svede к prorokování. To však přenecháme budoucím, aby,
jako my jsme hloubávali o směrech kultury, zda kroky její vedou
z Ríma přes Tours a Sv. Havel к nám, oni jednou rozhodli, zda
kultura historické písemnosti к nim vedla od Mabillona a Sickla přes
Mühlbachra, Wickhoffa, Redlicha a Ottenthala, či přes Brandiho,
Bresslau a Tangla.---------------------------------------------------------- V. K.

Hruševskyj Michael, Geschichte des ukrainischen (ruthenischen)
Volkes. I. Band. Urgeschichte des Landes und des Volkes, Anfänge
des kijever Staates. Autorisierte Übersetzung aus der zweiten ukraini
schen Ausgabe. Leipzig 1906, str. XVIII. +753 +1 Karte.
PH dnešním stavu otázky maloruské nemůže překvapiti, že kniha
prof. Hruševského naráží částečně na tuhý odpor. Není třeba míti
právě na mysli nepatrný dnes počet těch (jde nám ovšem jen o kruhy
vědecké), kteří ve sporu velko- a maloruském zaujímají krajně od
mítavé stanovisko, jež nejlépe v létech šedesátých vyjádHl ruský
ministr slovy: Ukrainské národnosti nebylo, není a býti nemůže.
Kdo zásadně neuznává existence maloruské národnosti, tomu při
rozeně „Dějiny ukrainského národa"* musí býti a priori knihou naprosto
pochybenou. Ale tato fáse sporu, kdy vážně brána byla v pochybnost
dnešní existence Malorusů co zvláštního ethnického útvaru, patH
již skoro minulosti. Maloruský národ jest a bude. Byl však ode dávna?
Lze počátky této národnosti klásti již do oné mlhavé doby, kdy z jed
noho prakmene diffei enciací vytvořily se skupiny kmenů, s nimiž
setkáváme se na prahu slovanských dějin? Poznáváme v některých
kmenech, jež pHpomínají nejstarší prameny, praotce dnešních Malo
rusů? Prof. Hruševskyj odpovídá na tyto otázky rozhodně kladně,
a celý první svazek jeho široce založeného díla (rozpočteného na sedm
svazků, z nichž pntomný, první, ač čítá 753 strany, sahá toliko do
smrti Vladimíra Velikého) lze pokládati za pracnou snůšku důkazů,
jež mají podepříti jeho thesi, lišící se značně od běžného našeho ná
zoru. Nám Ukrainci — užívám-li terminu autorova, není to ještě
znamení naprostého souhlasu — jsou částí kmene ruského, výtvorem
povšechně vzato, teprve differenciace druhotné, speciálního vývoje,
který ruský národ prodělal z největší části v době historické. Jest
ovšem jakýmsi zvykem spatřovati v jižních kmenech ruských, jež
jmenuje nejstarší ruský letopis, předky dnešních Malorusů. Hrušev
skyj však nespokojuje se touto hypothesou, ač i ji třeba pnjímati jen
s náležitou reservou, ale jde mnohem dále. Vykombinoval či spíše
vyeliminoval ze zpráv byzantských identitu Antů s „ukrajinskými“
kmeny. To jsou ovšem carmina non prius audita . .. Záhadní Antové
jsou předkové — Ukrainců, nutno tedy počíti dějiny ukrainského ná-
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roda zprávami o Antech. Jak známo, dosud nevysvětlené jméno Antů
vyškytá se teprve ve století šestém (u Jordanesa, Prokopia, Mauritia,
Menandra, Theoíylakta a j.), ale historická událost, pH níž se Antové
poprvé pripomínají, spadá již do konce století čtvrtého, kdy ostrogotský král Vinitar válčil prý s Anty. Hruševskyj, ač sám na jednom
místě (str. 177) pHpomíná, že není jisto, zda Jordanes, v jehož „Gót
ských dějinách“ zprávu tuto nacházíme, nepřenesl jméno za jeho
života velmi známé do dob dřívějších, přece konečně přijímá zprávu
jeho bezpodmínečně (vidí dokonce [str. 181] v srážce Ostrogotů s Anty
první symptom ukrainské kolonisacel), ač jde tu, jak za to mám,
o patrný anachronismus. Nevystupuješ jméno Antů po této episodě na
jevišti dějinném po více řež sto let. Teprve na počátku století šestého
vidíme je spolu se Slověny napadati Hši východoHmskou. Celá pak
„antská“ hypothesa prof. Hruševského má velmi málo pro sebe. Ze
všech svědectví, které Hruševskyj uvádí, ani jediné není rázu tako
vého, aby opravňovalo nás viděti v Antech předky „Ukrainců“. Jediné
sídla Antů kryla se snad částečně se sídly pozdějších Malorusů, ale
i tu velmi těžce lze udržeti Anty v krajině mezi Dněstrem a Dněprem,
jak činí Hruševskyj. Nutno posunouti je spíše na jihozápad ke Kar
patům а к Dunaji.
Po četných poměrně zprávách o Slovanech pn Černém moři v sto
letí šestém, z nichž ovšem jen málokterou lze vztahovati na „ukrainskou“ oblast, rozprostírá se nad ruskou zemí zase téměř úplná tma.
Byzantská historiografie, v století sedmém a násl. upadající, a zko
molené zprávy některých pramenů arabských vrhají jen chabé světlo.
Teprve, když nejstarší ruský letopis odkrývá roušku, zjevuje se nám
„russkaja zemlja“, oživená řadou kmenů, z nichž Hruševskyj rekla
muje na jihu bydlící Poljany, Sěverjany, Tiverce, Uliče, Dudleby a
Bužany pro národ ukrainský. Jak bylo řečeno, není to věc nová, činili
tak mnozí před Hruševským; jediné snad novum, které tu je, jest
autorovo příliš bezvýhradné přijímání za prokázaný fakt, co bylo a
tuším, zůstane pouhou hypothesou. Končiny Poljanů, Uličů, Tiverců
atd. příliš hrozně utrpěly vpády mongolských národů (Pečeněhů, Polovců, Tatarů a j.), než aby bylo lze přejiti bez povšimnutí často pro
nášenou otázku, zda tito kmenové přestáli tak veliké a často se opa
kující pohromy! Hruševskyj sám přijímá pouze ustupování kmenů
„ukrainských“ před Pečeněhy a těmi, kteH přišli po nich, směrem
severozápadním, čímž sesílen byl živel maloruský v severní, bažinaté
části Ukrainy a v Karpatech.
Ještě neslyšíme téměř ničeho z dějin politických, když autor
překvapuje nás obšírnou kapitolou (čítající 130 stran): Kultur und
Lebensweise der ukrainischen Volksstämme in den Zeiten der An
siedlung und nach derselben. Příliš široký nadpis kapitoly sám pro
zrazuje, že směstnáno jest v ní mnoho, co lépe bylo by bývalo odděliti.
Vypravování o kultuře (smím-li tak říci) praslovanské lépe by se hodilo
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na počátek knihy, tam, kde autor pojednává o kolébce slovanského
prakmene, ostatní pak — líčení nejstaršího kulturního stavu ukrainských kmenů — patřilo by spíše do svazku druhého. V kulturní historii
smíme velmi často zjevy, o kterých dovídáme se z pramenů pozdějších,
anticipovati pro dobu starší, zde však zdá se mi, že prof. Hruševskyj
posunul příliš do předu obraz, který jinak patří mezi zdařilejší části
jeho knihy. Toliko jednotlivosti (zvláště etymologie) místy nenaleznou
asi souhlasu. V kapitole páté (Die Anfänge des kijever Reiches) líčí
se první politická organisace kmenů ukrainských. Na prvních strán
kách autor vrací se zase к Antům . .. My po tom, co řečeno bylo shora,
vrátiti se к nim nemůžeme. Všimneme si jen toho, co ohlašuje nadpis
kapitoly — počátků říše kijevské. Vznik této první říše ruské spiat
jest nerozlučně s tak zv. varjažskou otázkou, kterou Hruševskyj znovu
přetřásá velmi důkladně, přetřásá proto, aby zviklal v západoevropské
literatuře „kanonicky“ pHjatou theorii normanskou. Kromě četných
stránek, které otázce věnoval v souvislém vypravování, Hruševskyj
připojil na konci zvláštní exkurs (II. Die normanische Theorie, str.
66i—688), pěkný to přehled historie kontroversy, jejíž počátky padají
již do poloviny století osmnáctého.1) Dlužno však přiznati, že účel
jeho — otřásti normanskou theorii Hruševskému zdařil se stejně málo
jako všem jeho předchůdcům, naopak nestranný čtenář v objektivně
psané úvaze pozná, že jiná theorie než normanská jest dnes neudrži
telná! Týž účel „protinormannský“ má vlastně i první exkurs (I. Die
älteste kijever Chronik, str. 633—660), ale i kdybychom přistoupili
na schema autorovo, pokud se týče vzniku „Pověsti vremenných let“
(problém tento dosud není uspokojivě rozřešen) „slovanská“ hypothesa o původu kijevské říše získá tím na pravděpodobnosti velmi
málo. —
Na konec nutno zmíniti se o celku. Německá kniha Hruševského
jest překladem prvního svazku jeho díla „Istorija Ukraini-Rusi“ > jež
dospělo již к svazku pátému (do konce XVI. stol.) a jež do nedávna
bylo na indexu knih v Rusku zapovězených, ne ovšem pro obsah, ale
pro „ukrainský“ jazyk. Německý překlad měl zákaz obejiti, měl vedle
světového poslání sloužiti „Ukraincům“ říše ruské. (Před několika
lety však zákaz minul, maloruské literatuře za dnešního režimu po
nechává se volnost.) Podaří-li se autorovi provésti úplně plán (jak
bylo již řečeno, dílo má obsahovati sedm svazků), bude to jedno z nej
větších německých děl o slovanských dějinách. Nelze však potlačiti
obavy, že dílo zůstane torsem, že jde příliš do šířky, které aspoň při
německém překladu nebylo třeba. V předcházejících řádcích do-

г) Exkurs velmi dobře nahrazuje výbornou, ale dnes již zastaralou
knihu Ж. Thomsena, The relations between ancient Russia and Scandi
navia and theorigin of the Russian state, která vyšla již г. 1877 а pře
ložena byla od Ammona do jazyka ruského pod titulem „Načalo russkago
gosudarstva, Čtenija obšč. ist. i dřev. mosk. univ., 1891.“
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týkali jsme se jen kostry díla, které přeplněno jest nesmírným počtem
detailů, zvláště o praehistorii ukrainské oblasti napsáno mnoho zby
tečného. Také v bibliografických údajích byla překročena míra. Jakou
cenu má registrování drobné literatury ruské a maloruské v knize určené
především pro ty, kteří těchto jazyků neznají?
Jan Slavík.
R. KötzEchks, Deutsche Wirtschaftsgeschichte bis zum 17. Jh.
(Lipsko 1908, str. 141.) Vyšlo jako 1. oddíl II. svazku A. Meisterova
Grundriss der Geschichtswissenschaft.
R. Kötzschke, s jehož jménem tak nápadně na slovanské předky
ukazujícím jsme se setkali v tomto časopise poprvé v článku o organisaci
t. zv. map základních (roč. VI, 341 sq.) podává v přítomné práci stručnou
sic, ale velmi cennou synthesu výsledků mnohonásobných vědeckých
studií o hospodářském vývoji Němců v středověku až asi na rozhraní
14.—15. st. Práce, pravda, sahá až к válce třicetileté (kde na ni na
vazuje další stať „Grundrissu“: Sievekingovy Grundzüge der neueren
Wirtschaftsgeschichte), ale dobu od 14. do 17. století odbývá na něko
lika listech, prozrazujíc s dostatek, že hlubší vylíčení její znesnadňuje
jak nedostatek literatury tak vlastního podrobnějšího studia autorova.
Za to však doma je Kötzschke ve středověku starším, jemuž také skoro
výhradně platila badatelská práce posledních desítiletí. Odborníka
zajímati bude především otázka, jak se staví autor к hlavním kontroversám svého thematu, z nichž některé zaslouží opravdu (opravdověji
než mnohé jiné spory vědecké v historii) názvu „causes célěbres“.
Dovolím si tu čtenáři připomenouti svůj referát o knize Gutmannově
v loňském ročníku (str. 77 sq.) — tam ovšem se již dovídáme, že proti
Wittichovi vystoupil mezi jinými také Kötzschke. Přes to — a to je
velmi zajímavo — nepočítal bych Kötzschkeho к starší škole, neboť
jeho líčení je vlastně neseno názory Knappovými a Wittichovými
(a i Hildebrandovými) a na místech rozhodných se autor pokouší pouze
o jakýsi kompromis mezi patriarchy a revolucionáři, při čemž prvým
sám mnoho pravdy nepriznáva. Na str. 29 na př. mluvě o theorii Wittichově má za nevhodnou vlastně jen „Vorstellung eines allgemeinen
Grundherrentums der Germanen“; ostatek celý tón poznámky prozra
zuje, že hypothesa Wittichova získala stranníka třebas pochybovač
ného v Kötzschkeovi. Lány-hufy, jakožto úděly svobodných Germánů
pravěku zmizely z jeho výkladu, ztratila se i, rozumím-li dobře, mystická
Markgenossenschaft staršího typu; zůstalo-li něco „svobodných selských
usedlíků“, stojících mimo gruntovní panství šlechty, připouští či po
znamenává autor spěšně vždy, že gruntovní panství bylo činitelem
daleko důležitějším v držení i okkupaci půdy, že svobodné selské osady
podlehly brzo velkostatkům, že již v době karolinské byl počet
jejich patrně neveliký (str. 51) a že počet obyvatelstva závislého
převyšoval daleko počet gruntovních vlastníků. Kötzschke chce,
jak vidno, zachránit starší theorii kus života, kus místečka na půdě
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zaplavené již cele novými názory; někde nepřirozenost takového kompromissování prozrazuje se již nejasností jeho líčení (na př. o vzniku
místní obce a o vývoji lánové soustavy, str. 57, 67) — kdežto jinak
jasnost a srozumitelnost, tkvící na důkladném probádání a pochopení
věci i jejího vývoje je právě dobrou stránkou Kötzschkovy práce.
Studie o vzniku městského stavu a městského hospodářství dnes již
vlastně nebezpečných kontrovers neznají; zde všude může autor podati
obraz skoro definitivní. Ale dostačující vysvětlení v otázce, odkud vyložiti si to pravé stěhování německého národa od konce 12. do poč.
14. st. do středovýchodní Evropy, ten příval kolonisační, nenajdeme
ani u Kötzschka. Českých prací (na př. Lippertovy) a ani dost slez
ských autor pro vylíčení kolonisace a následků jejích neužil.
Za velkou přednost knihy pokládám Kotzschkův výklad o hospo
dářských poměrech římských doby císařské a poctivou snahu vyložiti
hospodářské instituce a formy doby francké především z nich. Naivněromantické fantasie starších badatelů vyvozovati všechno z germánské
kultury, germánského ducha a pod. počínají přece i v Němcích ustu
povali před vědeckým poznáním. Přes to by i Kötzschkeovi byl prospěl
větší zřetel к literatuře francouzské, zejména Coulangeovi: neboť
i v práci jeho vypadá vývoj německý přece příliš isolován. Jinak
čtenář bude autorovi vděčen za dostatečné údaje literární, za úvod
o pramenech, methodě a historii dějin hospodářských. Kötzschke
v některých kapitolkách chce, třebas v stručnosti, vésti čtenáře ještě
hlouběji: najdeme u něho kapitolky o theoriích vývoje hospodářského,
o periodách hospodářských a jejich literatuře. Něco z toho dovede
pak autor užiti i prakticky, na př. z Lamprechtových psychických
základů hospodářského vývoje. Chybí jen rejstřík.
J. Pekar.
H. Finke, Acta Aragonensia. Quellen zui deutschen, italienischen,
spanischen, französischen, zur Kirchen- und Kulturgeschichte aus der
diplomatischen Korrespondenz Taymes II. (120Г—1327). .Berlin
1908, 2. sv. CLXXXX 975 S.
H. Finke, Papsttum und Untergang des Templeordens I.
Darstellung, II. Quellen. Münster i. W. 1907 (Vorreformations
geschichtliche Forschungen IV. V.) XIII. 397, 399 S.
Při bádání o středověku nutno odvykati nadějím na náhodné
objevení neznámých dosud pramenů, které by novým a překvapujícím
způsobem prozářily přítmí celých period. Ano, historikové starověku
mohou stále ještě počítati s takovým rychlým zbohatnutím, těžíce
z utajených ložisek papyrosů a velikých výkopů, medioevalistovi však
z pravidla nezbude, než aby s větší přesností a stále dokonalejší vý
zbrojí zvolna vytěžoval půdu, na které již předchozí generace aspoň
extensivně hospodařily. Neboť mezi ním a jeho thematem neleží ony
mrtvé vrstvy ssutin; živé a nepřervané svazy to jsou, které namnoze
spojují památky nedávno minulých staletí s dneškem. Jednotlivé
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svazky rukopisné, zbloudilé články větších celků, nepřízní doby roz
troušených, poskytují sice také zde příležitost ke šťastným nálezům,
ale hlavní proud bádání nespoléhá na takové výhry, nýbrž opírá
se o soustavnou heuristiku, založenou na onom spojení přítomnosti
s institucemi a činiteli dob dávno minulých, kterou nejlépe ukajují
organicky vzniklé archivy, registratury a knihovny.
Také nový materiál, kterým Finke v posledních letech z králov
ského archivu aragonského obohatil naše vědění o 13. a 14. věku,
pochází z takové sbírky, přes to však působí dojmem neočekávaného
a mimořádného objevu. Dojem ten vysvětlíme si, když uvážíme, jak
málo se nám ze středověku vlastně zachovalo oněch pramenů, které
shrnujeme pod názvem diplomatických akt. Většinou jsou to jen
chatrné trosky, ojedinělé depeše a instrukce, tonoucí v počtu stereo
typních listin, naplňujících tlusté svazky diplomatářů a zpravujících
nás více o výsledcích politických zápasů nežli ojejich průběhu. Proti
tomu Finke uvádí nás do archivu, kde politická korrespondence středo
věkých panovníků zachována jest skoro nedotčena v počtu mnoha set
svazků, kde diplomatické písemnosti z doby dvou posledních století
středověkých tvoří řadu o několika tisících příhradách, předstihující
číselným bohatstvím i archiv vatikánský i zbytky starých korunních
registratur francouzských.
Toto zcela jedinečné bohatství královského archivu v Barcelloně
souvisí s osudy celé země. Po době rychlého rozkvětu v 13—15 století,
kdy Aragonie byla jedním z nej podstatnějších činitelů v dějinném
vývoji jižní a západní Evropy, kraj podlehl nadvládě kastillské, stal
se pouhou provincií a zapomínanou zátokou, do které vlny evropských
zápasů jen zřídka zaběhly. Ale za to doba, kdy království bylo mocným
a samostatným činitelem v oblasti středomořské, zanechala památky
velmi četné, neboť v Aragonii již v 13. věku vznikla jednotná moc
státní, překonávající roztříštěnost veřejného života středověkého
a poutající veškeré složky národního bytí ke koruně. Skoro v téže
době jako v Neapolskú vidíme tu vyrůstati počátky moderního státu
s živlem korunní byrokracie, která mnoho píše a popsaný papír bedlivě
ukládá. Korunní archiv v Barcelloně jest blížencem anjouovského
archivu v Neapoli, vyniká však daleko větší úplností proto, že od
14. věku měl stálé místnosti1) a pevné řády, konservativně zachová
vané nepřetrženou řadou archivářů, končící za našich dob hotovou
archivní dynastií Bofarullů, v níž úřad přecházel s otce na syna.
Domácí dějepisectví znalo ode dávna cenu této sbírky; jižjvynikající
postavení kronikáře Zurity v jihoevropské historiografii z veliké části
jest založeno na tom, že užíval jejích pokladů; pro evropské dějiny
v širším smyslu však archiv objevil teprve Jindřich Finke. Před
x) Přesně od r. 1346; první instrukce pro archiváře jest z r. 1384.
Již na počátku 14. věku král mluví sice o ,, archivium nostrum“, míní tím
však listinný materiál deponovaný v několika klášteřích barcellonských.
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ním vatikánský knihovník Carini a francouzský badatel Cadier podal
sice stručné zprávy o něm ve svých archivních cestopisech, Zeissberg
pak otiskl r, 1898 podle opisů z Barcellony zaslaných řadu listů krále
Jayma II. aragonské princezně Alžbětě, manželce rakouského vévody
Fridricha Sličného, ale teprve Finke sáhl plnou rukou do „alterum ponthus“, jak sbírku nazval jeden z jejích správců v 16. věku. Uvedlo
ho do ní bádání o kostnickém koncilu, ale bohatství písemností star
ších zlákalo ho к tomu, že přerušil tuto práci1) a věnoval se studiu
periody, zahrnující sklonek 13. a první čtvrt 14. století. O jeho krásné
knize „Aus den Tagen Bonifaz VIII.“ již Goll na tomto místě refe
roval (С. С. H. VIII. 481), a nová rozsáhlá publikace „Acta Aragonensia“ jest jejím doplňkem i pokračováním.
Zevním rámcem vydání je vláda krále Jayma II., současníka
posledních Přemyslovců a prvních Lucemburků. Jest to doba mla
distvého rozpětí aragonské dynastie. Dobytím Sicílie, která ovšem
záhy mění se na sekundogenituru rodu, zájem její byl obrácen к ovlád
nutí západního Středomoří. Opanování Sardinie, plány na ovládnutí
Pisy a snad i Toskány vedou Jayma II. к rozsáhlým mezinárodním
stykům s celým sousedním světem, zatím co odvěký boj s živlem
maurským a obchodní styk Barcellony s celou moslemskou oblastí
tvoří druhý směr expanse. К ochraně svých zahraničných zájmů
Jayme II. užíval četné a dobře vedené diplomacie. V obsažné před
mluvě, v níž nalezneme také podrobné zprávy o kanceláři královské
a o písemnostech z ní vyšlých, Finke ukazuje, že stálá vyslanectva,
residující trvale u cizích dvorů jak v renaissanční Italii 15. věku je
nalézáme, již v předchozí době měla předchůdce. Nepřetržité zastou
pení koruna aragońska jako jiné mocnosti měla ovšem jen u kurie
papežské, prokurátory většinou ze stavu kleriků vybírané, kteří vedle
vymáhání rozličných desátků a jiných duchovních i hmotných milostí
jednali s papežem o nejrůznějších věcech, dávajíce zároveň dvoru
obšírné zprávy o novinkách pohnutého ovzduší římského nebo avignonského. Vedle toho jednání o důležitějších otázkách jest úlohou
zvláštních vyslanců, ambaxiatorů, osob většinou z vyšších kruhů
laické byrokracie braných, které král posílá na čas к svým sousedům
bližším i vzdálenějším.
Od obojí kategorie archiv Barcellonský chová sklonkem 13. stol,
počínaje v oddělení ,,cartas reales diplomaticas “ souvislé serie
zpráv, jimž odpovídají registra instrukcí královských, jichž jen
z doby Jayma II. zachováno jest více nežli tři sta svazků. Písem
nosti ty sepsány jsou buď v latině nebo v řeči katalonské, nejsou
to však již neobratné a s malou zásobou obratů hospodařící listy, s ja
kými mezinárodní styk středoevropský té doby se spokojoval, nýbrž
Zatím užil částečně aragonského materiálu к dějinám velikého schis
matu P. Ehrle ve vydání Alpartilovy kroniky o papeži Benediktovi XIII.
(Quellen und Forschungen der Goerresgesellschaft. XII., 1907).
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psaní plná svěžesti a sytých karakteristik, oživená anekdotami a pro
zrazující subjektivní cítění pisatelovo o mnoho ostřeji nežli současné
památky literární. Způsob, jakým ku př. vyslanec Ferrarius de Apilia
bezohledně a jistě příliš příkře líčí popudlivého Jana XXII. a jeho okolí,
neliší se naprosto od pozdějších vlašských depeší, duchem humanismu
prosycených. Finke správně ukazuje na to, že zde středověk vlastní
silou dosáhl neobyčejné plastiky, kterou jsme zvykli klásti na vrub
vlivu antiky; on ukazuje také, jak svérázné a ucelené osobnosti jsou
někteří z oněch diplomatů. Vedle vyslanců četní dobrovolní korrespondenti dodávají aragonskému dvoru zprávy se všech stran: političtí
kardinálové, v čele se zajímavým Napoleonem Orsini, janovští a barcellonští kapitalisté-obchodníci a četní duchovní hodnostáři. Také
mnoho dopisů členů královské rodiny jest zachováno.
Z bohaté zásoby té Finke otiskl výběr, hledě především к tomu,
co pro širší kruh evropských dějin jest významné, a přenechávaje
ohromnou spoustu dopisů o domácích záležitostech španělským ba
datelům, stejně jako četné svazky jednající o stycích Aragonie s moslemskými sousedy. Sbírka i v tomto zúžení jest velmi bohatá. V po
předí stojí styky Jayma II. s papežským dvorem. К pontifikátu
Bonifáce VIII. nalézáme tu jen některé doplňky; hlavní část podal
Finke v knize již uvedené. Pro dobu Klimenta V. a Jana XXII.
depeše aragónske přinášejí však zprávy bohaté, uvádějíce nás jak do
bojů trojího konklave, tak do pravidelného ruchu papežského dvora;
neboť Jayme II. nestaral se u kurie jen o získání desátku a vlivu na
obsazování aragonských benefícií1), nýbrž stýká se s papežem po celé
čáře jihoevropské politiky, především ovšem v záležitostech italských.
Ty vystupují zvláště do popředí a podle zpráv aragonských zpravodajů
můžeme na mnoze den po dni sledovati krvavé zápasy rozervaného
poloostrova, jak boj o Sardinii a papežský útok na Ferraru, tak zápasy
sicilského krále s neapolskými Anjouovci, vnitřní boje toskánských
měst doby Dantovy a jiné.
Bylo by únavné vypočítávali vůbec pestrou látku korrespondence,
přinášející nám ohlas všech důležitějších otázek tehdejšího evropského
jihu; zmíním se jen o těch skupinách, které také pro naši historii mají
větší význam. Jsou to vztahy Aragonie к Německu а к politice římských
císařů. Zprávy o nich počínají se dobou Albrechta Habsburského, jsou
však s počátku ještě chudé. Český historik se zájmem přečte si snad jen
depeši z Benátek králi Jaymovi v září 1301 poslanou o kandidatuře
prince Václava na uherský trůn. Teprve osobou Jindřicha VII. a zvláště
jeho italskou výpravou styk mezi Aragonií a římským císařstvím
nabývá rázem značné živosti: Jayme II. hledá příbuzenské spojení

l) Také zde jasně vystupuje do popředí ono dělení se králů s kurii
o moc nad církví prostředkem systému papežských provisí, na něž kladl
takový důraz Haller ve svém díle „Papsttum und die Kirchenreform*’ a které
u nás tak podrobně vylíčil Krofta.
č. č. H. XIV.
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s rodem Lucemburským, zároveň však s obavou sleduje císařovy
styky s vlašskými Guibelliny a s králem sicilským, dávaje se podrobně
informovati o bojích mladého1) císaře v Lombardii, Toskánii a v Římě.
Zvláště v listech janovského velmože Kristiána Spinoly nalezneme
velmi podrobné a události v zápětí registrující líčení boje o Řím mezi
stranou lucemburskou a neapolskou a následujícího pobytu císařova
v Toskáně. Vidíme, jak celá italská situace vrcholí v otázce, zda
český král Jan, o němž jde pověst, že se spojil s uherskými Anjouovci
proti neapolským, v čas přivede říšský kontingent svému otci. Guelfové
obávají se, že tím jejich porážka bude neodvratná a že císařská moc
na poloostrově znova se povznese; nové prameny souhlasí tu plně
s apologií, které se Jindřichovi VII. u novějších historiků německých
dostalo, a náhlý konec posledního rozmachu středověkého imperia
působí tím tragičtěji.
V nej bližší době po smrti císařově v Italii trvá přesvědčení, že
český Jan s vojskem sestoupil již do Lombardské nížiny, a sicilský
král Fridrich počítá ještě na podzim, že se s ním v Pise setká.
Zprávy ty byly ovšem klamné. Jan byl nucen zůstati za Alpami
a hájit zájem rodu v nastávajícím zápasu o císařskou korunu. O zápase
tom a o dvojkráloví přinášejí aragonské prameny četné zprávy. Tím
spíše, že jeden ze zvolených, Fridrich Rakouský, jest zetěm Jayma II.
Rovněž o sporu Ludvíka Bavorského s kurií papežskou a o jeho tažení
do Italie dovídáme se tu mnohých podrobností. Osoba českého krále
při tom nejednou kmitne se na světové scéně; tak setkáváme se s ním
jako spojencem Ludvíkovým, vidíme ho, jak r. 1325 к závisti aragonských prokurátorů získává desátek církevní, a hlavně jeho styky
s rodem Valois zanechaly ve zprávách katalonských jednatelů ohlas.
Tak nalézáme v nich podrobné zprávy o závodech vedených o ruku
Karla IV. Francouzského, z nichž sestra Janova, ač prý šilhavá a ne
příjemná, vychází vítězně r. 1322. Pět let na to slyšíme v listech aragonských o prvním pokusu Janovu, směřujícím к získání francouzské
princezny pro svého mladičkého syna, a o soupeřích, které v tom nalézá.
V té době bohužel nás sbírka Finkova opouští, obmezujíc se na dobu
panovníka, za něhož mezinárodní politika a dynastie aragońska zvláště
byla čilá. Jeho nástupce Pedro el Ceremonioso neměl již takového
významu a proto vydavatel neslibuje pokračování.
Také druhá kniha Finkova vznikla z aragonských studií. Četné
písemnosti barcellonského archivu, jednající o pádu řádu templářského
a o jeho processu, lákaly к revisi celé otázky. Finke ovšem shledal
vedle toho řadu důležitých dokumentů z archivů pařížských a vati
kánských a utvořil tak sbírku pramenů, která podle jeho mínění jako
doplněk publikací Schottmüllerovy, Micheletovy i starších podává
x) Finke p 279 neprávem pokládá zprávu Spinolovu z r. 1311, že
císaři jest teprve 37 let, za nesprávnou. Zpráva ta shoduje se s jinými
a zasluhuje víry.

223

Literatura.

vlastně již všechno, со к řešení otázky podstatného se zachovalo.
O řešení to pak Finke sám se pokusil v prvním dílu práce, soustřediv
kritické úsilí к dvojímu cíli; především snaží se rozřešiti záhadu, zda
řád v sobě samém nesl vinu svého pádu, a pak vysvětluje účast papeže
Klimenta V. při celém processu. Záhadu první ovšem restringuje na
otázku, zda blasfemické a nemravné skutky, к nimž se tolik templářů
přiznalo, skutečně dály se v rámci společného a officielního konání
řádového, hlavně tedy při recepcích a kapitulách; možnost, že snad
některý z členů soukromě podobných frivolit a surovostí se dopustil,
jest mu otázkou jinou a vedlejší. A v tomto vymezení rozhoduje se
pro naprostou nevinu řádu, dokazuje úplnou bezcennost četných vý
povědí, stejně vynucených útrpným právem nebo straehcm před ním
jako obvyklá přiznání mučených čarodějnic. Výsledek ten shoduje
se ovšem s náhledem většiny moderních badatelů.
Jest všeobecně známo, že templářská otázka náleží к těm, které
od nepaměti dráždily zvědavost dějepisců a vyžádaly si více papíru
a snahy, nežli podstata jejich vlastně zaslouží. Zároveň jest to jedna
ze záhad, při nichž stranické předpoklady a stanoviska řešících hrála
rozhodnou úlohu. Od 17. století Dupuyem počínaje literární zástupcové
absolutní monarchie a panegyristé rodu Kapetova o vině templářů
nepochybovali, ježto francouzský král je v záhubu uvrhl, stejně jako
o ní nepochybovali starší obhájcové římského papežství, protože také
papež řád zatratil. Protikřesťanskou náladu a tajemné zvyky, zná
zorňující domnělou nauku theistickou, předpokládali u templářů svo
bodní zednáři a jiné sekty hledající v rádu své duchovní předky,
kdežto protiřímští liberálové, jako Michelet nebo Loiseleur, viděli v ka
tastrofě zasloužený trest za mníšskou degeneraci; a konečně vina řádu
do jisté míry aspoň zůstala nepochybná některým historikům, kteií
nedovedou kritické úvaze obětovati výslovné tvrzení současných
a svým počtem zdánlivě nepřemožitelných pramenů processuálních.
Hlavním zástupcem tohoto odstínu jest dnes ještě známý historik
křížových tažení, mnichovský professor Prutz, který také proti knize
Finkově v zápětí se ozval článkem uveřejněným v příloze mnichovské
Allg. Zeitung 1908 č. 36—27Naproti tomu názor, že domněnka
o haeresi řádu byla pouze výmyslem udavačů anebo plodem fantasie
davu, podrážděného tajemnůstkářstvím při řádových kapitolách,
jest skoro stejně starý.
Již Voltaire jej má a v 19. stol, řada historiků držela se ho, pře
devším Raynouard a Soldan. A názor ten od osmdesátých let vítězí
nepochybně ne tak vlivem francouzského spisu Lavocatova nebo konfusní knihy Schottmüllerovy, jako zásluhou fundamentálního díla
o středověké inkvisici, které r. 1888 vydal učený Američan H. Ch.
Lea (viz C. Č. H. VII. 262) a jehož výsledky pro process templářský
podrobně rozvedl v Německu Gmelin. Dílem Leaovým teprve podstata
inkvisičního řízení byla jasně osvětlena a také Finke jde v jeho šlé
15*
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pějích, klada důraz na to, že jakmile inkvisitor dospěl к „suspitio vehemens", to jest к subjektivnímu přesvědčení viny obžalovaného,
že nešlo při řízení vůbec o důkaz a usvědčení, nýbrž jen o přiznání.
Finke ovšem snaží se naprostou nevinu řádu jako celku prokázati
ještě přesněji nežli předchůdcové, které viní z částečné nedůslednosti
v kritice processuálního materiálu. On popírá správnost důkazů Prutzových, že by ve výpověděch a přiznáních byly jasné stopy osobních
vzpomínek jednotlivců na recepci do řádu, probírá podrobně regule
řádu a jejich rozšíření mezi členy, klade důraz na horlivost, s jakou
sta členů při prvním záblesku naděje na nestranný soud vymučená
přiznání odvolávalo a za obhájce řádu se přihlásilo, ukazuje na ne
smyslnost některých výpovědí o tajemném idolu a dáblu zjevujícím se
v podobě černého kocoura a vysvětluje smutnou úlohu, kterou v celém
průběhu hrál velmistr, velmi bez zásluhy gloriolou statečného mu
čedlníka ozářený. Finkův názor, že při prvním vyšetřování na
podzim 1307 skoro všude lze dokázati vynucování přiznání nejprve
královskými zřízenci a pak teprve vlastní inkvisicí, není snad tak bez
pečně dokázán, jak autor se domnívá, ale pochybovat! nelze o tom,
že zjištění viny řádu od počátku processu bylo pro korunu francouz
skou otázkou základní důležitosti a že bezohlední paladini mladého
absolutismu kapetovského užili všech prostředků к tomu cíli.
Vidíme, že, kde tento vliv francouzský a s ním spojený papežský bez
prostředně nepůsobil, doklady pro vinu řádu nevznikly a že někde,
jako v Mohuči a Kastílii, přesvědčení rozhodujících kruhů o bezpodstatnosti obvinění i přímo bylo vysloveno. Při tom jeví se i v této
otázce zajímavým způsobem hluboký rozdíl mezi evropským západem,
již tehdy v pevné celky se skutečnou a ve všech směrech činnou mocí
státní rozděleným, a Německem, kde ústřední moc císařská do otázky
vůbec nezasáhne a říští stavové na ni namnoze nestačí.
Zvláště podrobně Finke vylíčil poměry řádu v Aragónsku, kde jednak
bohatý materiál usnadňuje poznání podrobností, jednak účast v domácím
boji proto Maurům řádové větvi dala zcela jiné postavení nežli v ostat
ním křesťanstvu. Finke líčí nejen zápas, který tu bylo podstoupiti koruně
proti hradům templářským, ale ukazuje pomocí intimní korrespondence jednotlivých konventů, jak zdravá a činná, ovšem i sobecká ná
lada v této odnoži řádu do konce potrvala, nálada naprosto neshodná
s pocitem velikého zavinění.
V prvních kapitolách knihy, kde líčí všeobecný stav templářstva
za posledních tří velmistrů, přiznává sice, že celkové výkony jeho
v poslední době palestinské a za pádu Akkonu byly chabé, že nadutost
a zneužívání výsad budily proti němu nevoli zvláště v kruzích ducho
venstva, ale ukazuje zároveň, že poměry u tehdejších Johannitů nebyly
naprosto lepší, takže v ohledu tom otázka spojení obou v celek,
tehdy horlivě projednávaná, neměla obtíží. Spolu redukuje představy
o přílišném počtu členů, stát a bezpečnost jeho prý ohrožujících, pokusem
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statistiky, podle níž řád v době svého pádu všeho všudy čítal kolem
čtyř tisíc osob. A podobně snaží se dokázati, že představy o jeho drža
vách na západě, hlavně ve Francii, byly nadsazené, ježto k. př. cisterciáci v zemi měli majetek více nežli dvakráte tak veliký. Tím padá
tvrzení, že by zájem státu byl přímo donutil Filippa Sličného к soud
nímu útoku na vnitřního nepřítele, a že by útok ten byl výsledkem
delšího, latentního napětí mezi korunou a templářstvem. Finke do
kazuje naopak, že až do r. 1305 poměr krále к řádu nebyl naprosto
horší nežli poměr к Johannitům, že naopak temple pařížský jako banka
i po zřízení druhé státní pokladny koruně konal platné služby.
Tuto poslední otázku finančních vztahů řádu к Filippovi Sličnému
Finke ovšem dosti podrobně neprobral, opíraje se pouze ovýsledky známé
a důležité práce Delislovy o úvěrních operacích templářů. Na otázku,
jaká tedy pohnutka Filippa vedla vlastně к processu, Finke odpo
vídá více negativně a jaksi nesměle jen naznačuje, že králi v ovzduší
středověké religiosity celou duší žijícímu skutečným důvodem bylo
opravdu domnělé poznání hrozné bezbožnosti řádu, к němuž pak ovšem
rychle se přidružila vyhlídka na tučnou kořist. A podezření to vzniklo
u krále jednak z pověsti širokých kruhů, zbytečným tajemnůstkářstvím konventů vzbuzených, jednak přímým udáním. Neboť z aragonských pramenů Finke zjistil, že onen tajemný udavač řádu sku
tečně existoval; byl to jihofrancouzský dobrodruh Esquiu de Floyran,
který již na počátku roku 1305 své konfidence krále Jaymovi II. na
bízel, a nalez u něho sice pochopení pro eventuelní zabrání řádového
jmění, nikoliv však odhodlanost к ráznému zakročení, obrátil se ještě
téhož roku к Filippovi Sličnému. Ten dal mu svou víru, a získav v prů
běhu následujících dvou let pomocí jiných vyzvědačů pevné přesvěd
čení o haeresii řádové, přiměl neúprosnou rázností inkvisici к osudnému
dílu, zachovávaje zevně formy církevního práva, ale zneužívaje zá
roveň nesvědomitě bezmoci papežství a svého panství nad Klimentem V.
Vysvětli ti podíl, který měl tento papež v celé tragoedii, bylo
druhým hlavním cílem práce. Finke nevystupuje přímo jako apolo
geta nešťastného Gaskoňce na stolci Petrově, ale jeví snahu, ulehčiti
mu podle hesla „comprendre ďest pardonner“. Se značným důrazem
ukazuje, jak churavý muž byl naprostou stvůrou francouzského pa
novníka a jak byl jím zavlečen v templářské otázce stejně jako v jiných
směrech к činům, jichž by sám byl opominul. Kurie sama o sobě ne
měla animosity proti rytířskému řádu, ač znala jeho některé vady;
proti Prutzovi tu Finke dokazuje přesvědčivě, že jest omyl mluviti
o politickém konfliktu mezi templářstvím a papeži v 13. století, stejně
jako pouze nesprávnou interpretací jedné bully Klimenta IV. lze tvrditi,
že papežové již tehdy věděli o blasfemiích a nemravnostech řádu. Bez
prostředně před zakročením francouzského krále na podzim 1307
u kurie ovšem mluvilo se již o lidových pověstech proti řádu se obrace
jících a sám Filipp Sličný v osobních schůzkách s Klimentem V. v letech
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1305 ’a 1307 o tom učinil krátkou 'zmínku. Ale papež věci důrazu ne
přikládal, chystaje nanejvýše opatrné šetření o ní, když byl překvapen
zatčením a vyšetřováním všech francouzských templářů v říjnu Г307.
Finke líčí se zjevným soucitem trapný stav papeže, který jest zcela
ve vleku králově, ale přece bouří se proti tomu, že byl nejen ve věci tak
důležité opomenut, nýbrž že při ní i jeho jména bylo zneužito; konečně
vzchopí se к suspensi moci ink visitorů, čímž celý process v prvních
měsících rychle pokročivší uvázne na mělčině, z které ho uvolní teprve
po dlouhé době drsný nátlak učiněný králem a jeho legisty na papeže
v Poitiersu v létě 1308. Zde Kliment jest ohrožován se strany týchž
mužů, kteří znásilnili Bonifáce VIIL hrozbou, že podporuje kacířstvo,
a může tím méně nátlaku vzdorovati, že sám stále více pochybuje
o nevině řádu. Ovšem důkaz o tom, že Kliment V. posléze plně se při
klonil к přesvědčení o haeresii obžalovaných, není v knize zcela jasně
proveden, ale i opak by bylo těžko dokazovati. Od podzimu 1308
snaha papežova zjevně nese se týmže směrem jako politika dvora
francouzského, pouze zdržujíc ukvapený postup a snažíc se přísně
zachovati pořad kanonického práva rozlišením processů proti jednot
livým skupinám templářským, o jejichž individuální vině mají roz
hodnout inkvisice dioecesánní a provinciální koncily, od otázky viny
celého řádu, která má býti rozhodnuta na oekumenickém koncilu
pomocí materiálu sebraného zvláštními papežskými kommissemi.
Přesné rozlišení této dvojí, na sobě nezávislé akce jest z hlavních zá
sluh díla Finkova. Poněkud méně přehledně znázorněna jest da Iší účast
Klimenta V. při processů v letech 1309—lan, která se stupňuje až к ho
rečnému zájmu na dokázání viny řádu, mluvící z řady bull, v nichž
papež zdráhajícím se mimofrancouzským komissím nařizuje bezohledné
užití útrpného práva; Finke ovšem přiznává fakt sám zcela otevřeně
a netají se svým soudem o něm. O koncilu Viennském, na němž osud
řádu byl dovršen, pak podle zpráv aragonských jednatelů přináší bohaté
podrobnosti. Tam šlo ovšem hlavně o otázku dědictví templářského,
která znenáhla stále více vystupovala do popředí, ale Finke právem
klade důraz na to, že nelze činiti papeži výtku, z toho, že se staral o ma
jetek církevní, ohrožený žádostivostí světských mocí, a že nelze dokázati, že by snaha po osobním zisku při této katastrofě byla rozhodující
vzpruhou jeho jednání. O této likvidaci veliké pozůstalosti řádové
kniha přináší zprávy velmi zajímavé, ale v rámci stručného referátu
nelze veškerých těch podrobností se dotknouti. Celá piáce zajisté ne
bude posledním slovem v kontroversi, která již svým dlouhým trváním
a bohatou bibliografií nabyla záruky jakési nesmrtelnosti, ale pro bo
hatství snesených pramenů a klidné stanovisko autorovo zůstane
jedním z nejvážnějších zjevů celého sporu.
Josef Šusta.

Karl Guggenberger, Die Legation des Kardinals Pileus in Deutsch
land 1378—1382. Mit einem Anhänge: Die Frage der zweiten und dritten
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deutschen Legation des Kardinals Pileus in den Jahren 1394 und 139Я.
Veröffentlichungen aus dem kirchenhistorischen Seminar M ünchen,
herausg. von A. Knöpfler, II. Reihe Nr. 12. München 1907. Stran
VIII + 138.
R. 1902 referoval jsem v tomto časopise o italském spisku Zanuttově,
věnovaném stejnému thematu, jako tento nový spis německý (Zanutto,
II cardinale Pileo di Prata e la sua prima legazione in Germania 1378—
1382; sr. C. C. H. VIII., str. 217). Vytkl jsem tehdy, že spisek Zanuttův
je dílo dilettantské, které sice přináší některé nové zprávy, ale o vlastním
předmětu, legaci Pileově, nepodává ani tolik, co Lindner v známém
svém díle o Václavu IV. Zanutto se vůbec nepokusil sebrati všechny
vydané i nevydané listiny Pileovy z doby jeho pobytu v Cechách a v Ně
mecku, jež se zachovaly ve zdejších archivech, ani jiné zprávy o jeho
činnosti. Naproti tomu spis Guggenbergův vyniká právě tím, že v něm
svědomitě užito nejen veškeré literatury a všech vydaných pramenů —
auktor zná Palackého i Pelzla, Bachmanna i Frinda, cituje Dobnerova
Monumenta a zvi. Codex Moraviae i Monumenta Bohemiae Vaticana —
nýbrž i nevydaného materiálu z četných archivů německých a českých
(zejm. z kníž. archivu v Třeboni a z archivů kapitulního a musejního
v Praze). Na základě tohoto materiálu vypisuje G. podrobně Pileovu
cestu do Německa, jeho pobyt a působení v našich zemích. Při tom
omezuje se na Pileovu Činnost politickou a pomíjí skoro úplně jeho
působení v oboru čistě církevním, jež bylo jistě velmi rozsáhlé a nikoli
nezajímavé. Je známo, že legáti papežští bývali v té době vyzbrojeni
mnohými právy, jež zpravidla příslušela toliko papeži (na př. právem
udíleti některá benefícia, různé milosti, dispense a pod.), a že práv těch
užívali hlavně к získání peněz. Pileovi vytýkal již současný kronikář
anglický, že nestoudně kramařil s udílením milostí duchovních, a že
výtka ta nebyla neoprávněna, je nejlépe patrno z toho, že Pileus mohl
si hned po svém návratu do Italie koupiti tvrz Morsano za 2000 dukátů
a uložiti v Benátské bance 13.600 dukátů, z nichž se měla po jeho smrti
zříditi kollej pro studující církevního práva. Ostatně sám papež Bonifác,
posílaje Pilea r. 1394 znova do Němec, přiznal, že za první své legace byl
Pileus tak štědrý v rozdávání různých milostí, že udílel i milosti, к nimž
nebyl oprávněn. Guggenberger se sice povšechně zmiňuje o těchto věcech
(str. 83—5, 99—104), ale působení Pileova v tomto oboru si nevšímá.
Za to politickou činnost Pileovu vypisuje velmi podrobně, doplňuje
i opravuje v detailech to, co dosud o ní bylo známo. Některé z těchto
doplňků a oprav jsou i pro nás zajímavé, zvláště pokud se týkají církevní
politiky krále Václava v těch letech. Upozorňuji na př. na výklad
o přísaze, kterou 5. dubna 1379 kardinál Pileus spolu s arcibiskupem
Janem Očkem přijali jménem papežovým od krále Václava. Tvrdíválo
se dosud, že touto přísahou, o které vědělo se jen z neurčitých zpráv,
zavázal se král Václav nepřipustiti za svého života volbu svého nástupce.
Guggenberger opíraje se o Monumenta Bohemiae Vaticana V., kde je

2іЗ

[Literatura.

otištěn notářský instrument o přísaze králově, podávající celé znění té
přísahy, ukazuje (stí. 24—27), že v přísaze králově takový závazek
vůbec není obsažen. Povšimnutí zasluhuje také upozornění (str. 30),
že známý list krále Václava z 20. května 1379, poslaný králi anglickému
Richardovi II. v záležitosti schismatu, prozrazuje velmi značný bez
prostřední vliv Pileův. К pojednání o první legaci Pileově připojen je
podrobný itinerář legátův od listopadu 1378 do listopadu 1382 (str. 105
až 112). Registruje se v něm mnoho vydaných i nevydaných listin
Pileových z té doby i zprávy jinde o něm zachované. V dodatku (str.
113—130) zabývá se Guggenberger otázkou druhé a třetí legace Pileovy
v 1. 1394 a 1398. R. 1394 měl býti Pileus vypraven jako legát do Cech
a Německa hlavně za tím účelem, aby se přičinil o vysvobození krále
Václava z panského zajetí. V papežských registrech zapsány jsou bully
týkající se tohoto poslání — jsou vydány také v Monumenta Boh.
Vatic. V. — ale o tom, že by byl legát r. 1394 skutečně přišel do našich
zemí, není v zdejších pramenech ani zmínky. Proti Kaufmanno vi,
který ony bully poprvé vydal (v Quellen und Forschungen pruského
institutu historického v Římě II., 1899), hájí Guggenberger přesvědčivě
názor, že druhá legace Pileova z r. 1394 nevešla ve skutek. Přispěl
к tomu nepochybně odpor vzniklý proti poslání Pileovu do Němec při
kurii samé, jenž se projevil v zajímavém traktátu současném, vydaném
rovněž Kaufmannem (tamtéž III., 1900; srov. C. č. H. VII., str. 382).
Guggenberger pokouší se dato váti tento traktát určitěji, klada jej do
konce srpna r. 1394. Konečně vyvrací Guggenberger mínění Lindnerovo, že Pileus v červenci 1398 setkal se jako papežský legát s králem
Václavem v Norimberce, ukazuje, že je dokázána přítomnost Pileova
v Římě v témž měsíci, a zamítá proto i Lindnerovu domněnku, že legát,
o jehož pobytu v Mohuči a Frankfurtě na konci r, 1398 svědčí prameny,
byl právě Pileus.
Kamil Krofta.

Kniha svědomí města Nového Bydžova z 1. 1311—1470 s vý
sadami a akty o výkupu «vobody. Vydal JUDr. Jan Картам V Novém
Bydžově 1907. LXVI, 305 str.
Reší-li někdo historické otázky bez dostatečné přípravy a svědo
mité píle, působí tím vývoji vědy jen zřídka trvalou újmu, neboť po
sudky a nové práce mohou škodu v zápětí napravili, jinak však jest,
jde-li se o vydání pramenů. Tu slabý nebo nedbalý výkon bývá
pokroku na dlouhou dobu vážnou překážkou, jak pro hmotné oběti,
tak pro nutné sebezapření následujícího vydavatele, který předem ví,
že trudná práce jeho vynese pouze některé opravy a doplňky věcí v celku
již známých. Proto i nejhorší edice zůstávají na staletí definitivními.
Kniha Kaprasova se skládá ze dvou různorodých oddílů. V první
části nalezneme stručné dějiny města Nového Bydžova se sbírkou
privilegií a listin o výkupu obce z poddanství. Některé z listin jsou
zajímavé, v celku však část ta má hlavní důležitost pro dějiny místní.
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Sám vydavatel v předmluvě naznačuje, že opravdu hleděl tu především
к zájmu domácích čtenářů a proto také prý transkriboval původní
pravopis českých kusů; nebylo nutno ovšem, aby tak činil ve způsobu
nedůsledné modernisace, která někde ponechává, někde však mění
starou vokalicaci. Než soud o tom přísluší spíše znalcům starého
jazyka; náš posudek obrací se výhradně proti druhé, důležitější
části knihy, obsahující otisk t. zv. knihy svědomí Novobydžovské.
Tato kniha, postupně v době 1311—1470 sepsaná, jest skutečně
vzácnou památkou. Lze nazvati ji právem nejstarší městskou knihou
soudní v Cechách zachovanou, a již častěji bylo o ní psáno. Některé
z nejstarších částí jejích Emler pojal do svých „Regest“, ale celé dílo,
čítající přes 800 zápisů, nebylo dosud vydáno. Vskutku důstojným
způsobem zastupitelstvo města Nového Bydžova oslavilo tedy památku
šestého století trvání obce, odhodlavši se к edici celého rukopisu. Bohužel
však značná obět ta neprospěje s dostatek domácímu dějezpytu, ježto
vydavatel neprovedl dílo s náležitou pietou a svědomitostí.
První podmínkou správné edice zajisté jest tak věrné vystižení
předlohy, aby tisk aspoň se slovesné stránky úplně ji nahradil a ne
bylo nutno skutečného znění originálu stále znova se doptávati. Pod
nětem к pochybnosti, zda Kaprasovo vydání této základní podmínce
vyhovuje, byla mi
fotografická reprodukce dvaadvacáté stránky
rukopisu, přidaná ke knize. Ona svědčí o třech chybách otištěného
textu (č. 30), ukazujíc, že v první větě má býti čteno „magistratur“
místo „magistratus“, „quot“. místo „quod“, že mezi slovy „observata“
a „ne a violentis“ vydavateli vypadlo „et“. Nahlédl jsem tedy do
rukopisu, který mi správou městského musea Novobydžovského do
zemského archivu v Praze laskavě byl zaslán, a srovnal s ním několik
čísel vydání. Přihlížel jsem při tom především к nejstarším složkám
knihy předpokládaje, že jim právě vydavatel věnoval větší péči] nežli
spoustě stereotypních zápisů pozdějších, tím spíše, že skoro většina nej
starších čísel má značný význam pro naše právní dějiny vůbec. Po
dávám zde výsledek toho srovnání s připomenutím, že uvádím jen
vážnější odchylky edice od rukopisu a pomíjím maličkosti, jako libo
volné zaměňování „u“ „v“ a „w“ ve jménech vlastních a podobné ne
důslednosti.
C. 27 jest velmi cenné seřazení nej důležitějších důchodů a vy
dání města z let 1311—12, zpravující nás jak o poměru ke komoře
královské, tak o postupu městských prací opevňovacích; také pro po
litické dějiny prvního roku vlády Janovy není bez významu. Ve vy
dání Kaprasově počíná se slovy „Memorabilia quedam civitatis Bydschowiensis“, a každý, kdo pouze edice užívá, bude přesvědčen, že nadpis
ten stojí také v rukopisu, ježto vydavatel ho ani závorkou ani po
známkou jako vlastní doplněk neoznačil a pravopis „quedam“
jest vskutku středověký. Opravdu však nadpis ten v předloze chybí;
jest prostě převzat z Emlerových „Regest“ (III. p. 18), kde celý kus
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jest otištěn, jak Kapras sám v poznámce ohlašuje. Kapras užil tedy Emlerova vydání, nepřihlížel к němu však, jak se zdá, příliš důkladně, neboť
jinak byl by v něm nalezl řadu správných čtení tam, kde sám má hrubé
poklesky. .Hned v první větě má rukopis i Ender „civitati Bydschowiensi“, Kaprasovo vydání „Bydzoviensi“; v druhé větě má rukopis
správné „b. Galii“, nové vydání nemožné ,,b. Gallis“; správné „intrando“ změněno jest (ovšem snad chybou tisku) na „nitrando“; po
jméně „Podbra“ v rukopise následují dvě důležitá slova „domino regi“,
jichž edice vůbec nemá.1) V následující větě nutno čisti místo „steura
domům“ „steura domini“, místo „expeďmus“ „expendimus“, místo
„evadimus“ „evasimus“. V následující části stojí „Chlumecz“ místo
rukopisného „Cluncz“ a nesmyslně interpungovaná věta „dedimus, quod
sepis íuit, septos contra Grecz IV. sexag.“, kdežto rukopis má jasně
„dedimus, quod sepis íuit septa contra Grecz IV. sexag.“ Zápis v edici
Kaprasově končí se opravdu záhadnou poznámkou „i marca dubia“,
v rukopise však čleme „sine dubio“, kterážto slova zcela dobře před
chozí větu dokončují.
V jediném odstavci tedy přes deset vážných a smysl zápisu
ohrožujících chyb, chyb, kterých namnoze přihlédnutím к vydání
Emlerovu nebo Čelakovského (Codex jur. munic. II. 94) bylo lze se
vystříci. Svědomitý vydavatel cítí přece povinnost, přihlížeti к edicím
předchozím, již proto, že každým odchylným slovem je vlastně viní
z nepřesnosti. Než postupme к jiným zápisům. V č. 31 dvakráte
slovo „circa“ jest zaměněno za „ante“, „Nechenicz“, jak má rukopis,
přeměněno v „Nechanicz", slovo „composita“ změněno na„postposita“;
vedle toho však vydavatel nezmiňuje se ani slovem o tom, že mezi zá
pisem tímto a předchozím bylo ještě několik, dnes z největší části vy
škrábaných a neopatrným užitím reagencií znešvařených řádek, že
mezi slovy „Item“ a „Nicolaus“ jest přetržený počátek věty „Walterus filius predicte dcmine Wollueramisse“, že slovo „Giczin“ jest
psáno na rasuře, že datum zápisu jest mezi řádky vepsáno dodatečně
jinou rukou a jiným inkoustem.2)
Zvláště zajímavé a všeobecné důležitosti jest č. 35, v němž
o založení knihy podrobně se vypravuje. Zde by bylo snadno
vypočísti řadu nepřesností v reprodukci vlastních jmen, ale důle
žitější jsou následující poklesky věcné. V prvním odstavci po
hřešujeme mezi slovy „regis Bohemie“ a „ad utilitatem“ příslušné „et“,
x) Podivným způsobem právě tato slova vynechal také Emler. Emler,
nemoha rozluštiti. slova následujícího po „intrando porte“, označil to me
zerou v tisku. Kapras vyplnil ji slovem „vicus“, ač slovo to ani do smyslu
věty se nehodí ani z rukopisu vyčisti se nedá.
*) Při poslední větě č. 29 K. poznamenal sice, že psána jest jiným písmem,
nikoliv však, že psána byla teprve, když již následující zápis byl hotový,
a tedy dodatečně mezi dva odstavce vtlačena. A to jest v případě tom
velmi důležité, neboť jde o poznámku intabulační, o tři léta mladší
nežli zápis sám,
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na místě jasně vypsaného „indicio communi" čteme „judicio omnium“,
kterýžto podivný právní útvar v rejstříku opatřen jest vysvětlivkou
„Universitas". V druhém odstavci na první řádce čteme „super" místo
„supra“, „vilici Gradicensis" místo „villici Gradycensis"; v třetím
odstavci bez jakékoliv poznámky provedena emendace slov „predicto
registro" a „communitatis consensu", ač právě nesprávná latinita
jest pro pisatele zápisu význačná. Zcela pokažen jest odstavec třetí;
tam jenom v pěti řádcích jest několik hrubých chyb, především „šunt
in ordinatione" místo „fuerunt in ordinatione", „inserentur" místo
„insererentur", „judicio quartali" místo „judicio generali"1); že vy
davatel celému odstavci vlastně nerozuměl, ukazuje frase „conjuncta
manu et fide promissa“ roztržená jím do dvou samostatných vět ne
správnou interpunkcí. V posledním odstavci dlužno čisti „nocumenta"
místo „nocumento". Také tento zápis otištěn jest u Emlera skoro
úplně správně.
Při následujících číslech, jichž jsem podrobně nesrovnával, pozna
menal jsem si jen mimochodem, že v č. 37 čteme na začátku „quia nos
cives" místo správného „quod nos cives", „supra omnibus“ místo „super
omnibus“, v č. 39 slovo „affectuosius" změněno ve čtení smysl věty rušící
„affectus suis“; konečně letopočet druhého zápisu, v rukopise vypsaný
znamením „XHIor“, tedy „1314“ nebo ,,1313“, čten jako „1312"
а к tomu roku bez poznámky kus zařazen.
Zajímavou skupinu tvoří kratičké záznamy o trestních přečinech
na 53 stránce rukopisu. V prvním (č. 75) vydavatel vynechal po
slově „volumus“ slovo „universis“; nezmínil se o tom, že ,,fuit“
ve větě omylem písařovým dvakráte se opakuje; obvyklý obrat ze
soudní mluvy pak „non comparuunt sua vice et šunt proscripti“
vypsal slovy „non aperiunt sine jure et šunt proscripti“. V č. 76
podobnou frasi „non comparuunt, ideo šunt proscripti“ četl
jako „non aperiunt. Omneš šunt proscripti“, při tom však místo
„fuerunt vocati“ otiskl „šunt vocati“, místo „Bydschow“ „Byscowh".
U obou zápisů nedovídáme se, že psány jsou na listu, který již před
nimi byl popsán podobnými záznamy, dnes jen slabě viditelnými, které
byly částečně vyškrabány, částečně však smyty; na vlhký ještě per
gamen psal písař znova, a proto č. 75 a 76 mají ono rozteklé písmo,
jehož některá slova, jako „judex in Sebicz“, nelze čisti s naprostou
jistotou, jako vydavatel to činí.
V čísle 78 opět edice podává nesrozumitelnou zprávu „fecit sospites,
quibus stabula equorum precisa fuerunt“; to nabude smyslu teprve,
když z rukopisu na místo „sospites“ vyčteme „forpices“, t. j. nůžky.
V následujících č. 79 a 80 čteme „esse vollumus“ místo „esse volumus",

x) Touž zcela pravidelnou zkratku v č. 80 vydavatel rozvedl na
„judicio communali“; Čtení „quartali“ převzal z Emlerových „Regest“
nepovšimnuv si, že Emler sám jinde správně ji rozluštil, totiž v pojednání
o knize Novobydžovské, o němž ještě bude promluveno.
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po „presentibus quam futuris" vynecháno „quod", místo „predecessores“ čteno „patres“, mezi „jura sua“ a „coram judicio“ vynecháno
„et" a tak dále.
Obávám se však, že bych příliš hřešil na trpělivost čtenářů, kdybych
snažil se rejstřík chyb a opomenutí rozmnožovati; ukázky postačí
zajisté к tomu, abychom posoudili, s jakou malou mírou palaeografických
znalostí vydavatel práce se podjal a jak ledabyle se jí zhostil. Třebas
že značná část zápisů pozdějších, jednotvárně týmiž slovy o týchže
právních jednáních zpravujících, snad menším počtem chyb se honosí,
historik bude zajisté, poznav způsob práce vydavatelovy, celé knihy
užívati s trapnou nedůvěrou ke všem jednotlivostem a ve všech důle
žitějších otázkách obrátí se raději k samému rukopisu. Tato nedůvěra
vzroste pak, když si uvědomíme, jak libovolně vydavatel i jinak si
počínal.
Tak ku př. ohlásil v dodatečném vysvětlení zkratek, že hvěz
dička na konci zápisu připojená znamená, že listina v rukopisu je
mřežována. U některých čísel skutečně tak se stalo, ale hned od za
čátku čísla 5, 6, 8, 9, 12, 15 atd., v předloze skutečně dosti energickými
škrty zrušená, ve vydání hvězdičky nemají. Jiná nedůslednost jeví
se v tom, že, ač z pravidla kalendářní udání zápisů převádějí se na naše
data, někde, jako v č. 27, se tak nestalo. Celkový dojem jest, že otištěn
tu chvatný opis, s rukopisem podrobně nesrovnaný, a že vydavatel na
prosto к srdci si nevzal úvodní slovo svého pramene „Consciencia vero
est anime gubernatrix et magistra, qua mediante gubernatur anima et
magistratur, sic quot inniti soli pure desiderat veritati".
Jsou však ještě jiné požadavky, které ve vydání Kaprasově ne
došly splnění. Již Emler ve své přednášce „O nejstarších knihách
městských v Čechách“ (Zprávy kr. spol. nauk 1873 str. 54) ukázal,
že původní pořádek složek knihy Novobydžovské byl při svázání do
pevných desek porušen, že však není nesnadno ho obnovit zařazením
i—14 stránky mezi 68 a 69, stránky 143—166 mezi 198 a 199 a stránek
15—18 na samý konec svazku. Ani tím ovšem nedosáhneme ještě
úplně chronologického seřazení zápisů, neboť podle zvyku také u jiných
městských knih 14. věku obecného první písaři nepsali zápisy jeden
za druhým od první stránky knihy počínaje, nýbrž začali psáti sou
časně na několika složkách podle určitého hlediska, které nebývá vždy
na první pohled jasné (viz Celakovský, Soupis rukopisů města Prahy
4 násl.). Tak při nejstarší knize Starého města Pražského V. Prochaska
(Mitt. d. Ver. f. Gesch. d. D. in В. XXII. 57 nasl.) ukázal dobře, jak
na různé složky nejprve zapisovány byly mincovní a jiné zápisy, a te
prve později prázdné listy mezi nimi zůstavší postupně jiným mate
riálem listinným byly vyplňovány. Podobně také u Bydžovské
knihy hned nejstarší zápisy dály se současně do čtyř původních složek
s ponecháním rozsáhlých mezer, do nichž pak v rozličných letech
dále bylo psáno, a to častěji i tak, že dolní části stránky zcela nepopsané
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o několik let později znova ke kratším zápisům bylo užito x) Pro
další složky к původním sešitům později připojené to do té míry
ovšem již neplatí, ale první část knihy má v chronologickém i věcném
ohledu velmi pestrý ráz.
Tu vydavatel mohl dáti se dvojí cestou. Bud otisknouti
záznamy jednotlivé prostě v časovém pořadu a podrobně v před
mluvě ukázati, na kterém místě rukopisu každý se nalézá a jak
celý pořad vznikl, anebo vydati rukopis zcela věrně tak, jak z rukou
písařů vyšel. V tomto případě bylo však nejen dovoleno, nýbrž povin
ností poopraviti poklesek nevědomého řemeslníka, který knihu ne
správně vázal, uvésti listy v původní pořádek a všímati si v poznámkách
střídání inkoustu a ruk písařských. V obojím případě pak bylo
radno zvláštní místo vykázati jedenáctému listu knihy, který к celku
vůbec nepatří a má jiný formát i ráz, jsa zlomkem starších pamětí
městských. Náš vydavatel dal se však ke škodě věcí jinou cestou,
otisknuv rukopis bez veškeré úvahy tak, jak ruka knihařova jej pře
házela; pouze první záznam první stránky, počínající se uprostřed věty,
zařadil tam, kam patří, ke str. 68. Při tomto konservativismu ne
podjal se však práce, aby naznačoval v poznámkách, které zápisy
byly dodatečně do staršího oddílu zapsány a kde několik zápisů různých
let nebo měsíců jeví touž ruku a inkoust. Spokojil se s tím, že к před
mluvě přidal tabulku ukazující chronologický pořad čísel po rozličných
složkách roztroušených.
Předmluva ta vůbec je ku podivu chudá,, věnujíc tak vý
znamnému pramenu českých právních dějin sotva dvě stránky,
na nichž se opakuje vlastně jen to, co Emler v jmenované
přednášce již řekl8), s úplně nejasnou poznámkou hlásající jedním
dechem, že původní „kniha obsahovala čtyři kvaterny o dvou rubri
kách“ a že v ní „rubrik zvláštních není“. Úvaha, jaké by pramen
vskutku zasluhoval, měla by míti zcela jiný rozsah a hloubku. V tom
právě založen jest význam dobrých edicí odborných, že nezůstávají
při pouhém otištění rukopisu. Vydavatel, který dlouhým, intimním
stykem srostl skoro s památkou, jest především povolán к tomu, aby
své znalosti celku užil к osvětlení stránek unikajících tomu, kdo sahá
po pramenu, hledaje poučení jen o některé určité otázce. Moderní di
plomatika, jdouc za tímto cílem, stala se nezbytnou družkou badatele
x) Zvláště jasné jest to na stránce 34 a 35, kde zápis č. 52 z roku 1330
yeden jest nepřetržitě přes oba listy pod staršími dvěma zápisy (z nich
jeden jest vyškrabán), již roku 1315 napsanými. Kapras se o tom ne
zmiňuje.
’) Kapras opakuje Emlerovu domněnku o pečeti, jež prý byla kdysi
přivěšena к jedné z původních složek. Vskutku zelená šňůra spojující
7. a 8. list nejeví žádných stop vosku a byla patrně těmi listy teprve velmi
pozdě, v době, kdy do knihy již psáti se přestalo, protažena, snad proto,
aby na jejich prázdné stránky vnitřní žádný podvodný zápis vepsán býti
nemohl.
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o' právních dějinách středověku. Jaká řada zajímavých otázek pojí
se к zdánlivě podružným pozorováním rukopisu a písma! Především
pořad a zevní ráz zápisů může ukázati, zda soud užíval knihy к zápisům
protokolárním, hned po skončení právního jednání zapisovaným,
či zda jde o registrování písemností namnoze o léta starších, v li
stinné formě již dříve vydaných; obojí zdá se, že v knize lze nalézti
a naše vědomost o celé agendě soudní pilnou úvahou o této otázce
může býti podstatně obohacena. Také datování velmi důležitých
kusů, jako jest č. 65, může pouze sledováním ruky písařovy a písma
býti rozřešena. Vedle toho očekávali bychom již v předmluvě podrobné
zprávy o celém řízení soudním a správním, jehož pozůstatkem měst.ká
kniha jest a jež nejspíše její vydavatel mohl podrobně poznati; neboť
článkem Štemberkovým (Právník XXVIT.) věc zajisté není zcela
vyčerpána. Nic z toho ve vydání Kaprasově nenalézáme; není tam
skoro ani stopy o tom, že by to byl odborník v právní historii, který
předkládá nám jeden z nejdůležitějších pomníků práva našich měst.
Josef Šusta.

Václava Budovce z Budova korrespondence z let [1579—1619.
Shledal а к vydání upravil Dr. Julius Glücklich. V Praze 1908 (Histo
rický archiv I. třídy teské akademie t. 30). Str. XLV + 203.
Právě vydaná korrespondence Budovcova řadí se slušně ke korrespondencím jiných vynikajících českých politiků i6. století (jako jsou
Lev z Rožmitála, Jan a Vojtěch z Pernštejna a Karel ze Žerotína), vy
daných v Archivu Českém, kamž by také svým obsahem vlastně nále
žela. Postava a činnost Václava Budovce z Budova jest nerozlučně spo
jená s dějinami českého povstání a s jeho předehrou, s událostmi, souvise
jícími s majestátem Rudolfa II. Pro poznání osobnosti a povahy Budovcovy právě tyto události mají význam rozhodující, neboť majestát —
toť dílo vlastně Budovcovo. Z této doby také pochází největší počet
dopisů (1607—1612). Vydání korrespondence Budovcovy jest neméně
vítáno, než nedávné uveřejnění korrespondence Žerotínovy — a jest
tím záslužnější, že jest ovocem soukromé podnikavosti, zájmu a píle
jednotlivcovy, kdežto vydání korrespondence Žerotínovy připravováno
soubornou prací úřednictva zemského archivu, disponujícího všemi vý
hodami renomovaného ústavu. Vydavatel korrespondence Budovcovy,
Glücklich, vykonal práci nemalou — stačí přehlédnouti řadu veřejných
i soukromých sbírek, z nichž pochází materiál jím uveřejněný, nehledě
ani к těm, v nichž hledání jeho nebylo provázeno zdarem: Jsou to
knihovny a archivy v Basileji, v Bernu, Mnichově, Berlíně, Paříži,
Dráždanech, Lehnici, Vídni, v Marburce, Srbišti, Mnichově Hradišti,
Brně, v Třeboni, v Praze (bibl. musejní, strahovská a sbírka rady Pa
rise) . . . Výsledkem shromaždovacího úsilí Glücklichova jest 80 kusů
dopisů namnoze velmi důležitých a zajímavých (z nichž 73 vůbec netištěných, 60 zcela neznámých). Jsou mezi nimi sice i některé kusy již
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tištěné (na př. č. 67), ale v publikacích velmi řídkých a nesnadno pří
stupných, takže nutno pouze vysloviti s tím můj souhlas, zvláště shledáváme-li, že vydavatel (při č. 7) na základě rukopisu podává znění
úplnější a správnější než to, jež jest vydáno tiskem. Rovněž tak nelze
mu vytýkati, že neobmezil se pouze na listy Budovcem samým psané
a posílané, nýbrž že přibral i listy jemu adressované (jsou to zvláště listy
hraběte Hanavského Filipa Ludvíka).
Edice má největší důležitost pro budoucího spracovatele jejích mate
riálů; jemu jedná se nejen o to, co mu přináší, nýbrž, jak mu látku při
pravila. V té příčině jest milou povinností referentovou konstatovati,
že edice Glücklichova vyhovuje všem novověkým požadavkům: Text
(až na několik tiskových chyb) upraven jest s velikou pečlivostí, regesta
v čelo každého listu položená podávají stručný sice, ale úplný obsah,
tak že lze se na ně bezpečně spolehnouti. Poznámky, přičiněné к vyda
nému textu (počtem 554) s četnými vzájemnými odkazy к jiným
poznámkám i к textu svědčí o zvláštní píli a bedlivosti vydavatelově,
jenž úplně ve smyslu novověkých požadavků, zapracoval se a pro
nikl do doby a poměrů, tak že podává velmi dobrou orientaci zvláště
co do velmi četných a často temných narážek i allegorických výrazů
Budovcových na současné události. Některé z těchto poznámek jsou
v podstatě drobné články, svědčící o značné sčetlosti autorově (viz
pozn. 140, 206, 262—265, 270, 415 a násl.). Zdá se mi, že vydavatel
místy i příliš komentoval, nad svou povinnost — než v těch případech
snad „superflua non nocent“.

Jestliže tu a tam snad interpretace vydavatelova není úplně správná,
lze to omluviti. Jsou místa, která bude lze snad správněji výloži ti teprve
při rozsáhlejším ještě bádání. Tak na př. v č. 34 mluví Budovec o Cata
logs, testium veritatis, к čemuž vydavatel pričiňuje pozn. 164, že to jest
známý spis Illyrikův — ale je to velmi podivné, že spis tento cituje
Budovec v řadě spisů rozhodně kalvinských a v dopise, jehož celý ton,
smysl (ač dosti temný) je namířen proti gr.esiolutheránům, jakým byl
přece i Illyrikus — neexistoval nějaký podobný spis kalvinistický?
Rovněž tak nezdá se mi dost pravdě podobné (pozn. 166), že by spisem
Catalogus orthodoxus byla míněna Harmonia Confessionum. Důležito
bylo by věděti, co je citovaný (str. 60) Index expurgatorius patrům —
nepochybuji, že Glücklich o vysvětlení se pokoušel, jako vůbec tato
snaha jest právě při temném č. 34 (jednom z nej temnějších) patrná.
Ještě jedna nápadná věc by byla snad mohla býti vysvětlena: Budovec
si dopisoval též s Petrem Vokem z Rožmberka, psali si přirozeně česky,
ale najednou pod č. 28 vidíme dopis némecký — věc by se snad dala
vysvětlili tím, že sekretář Rožmberkův poslal Anhaltovi německý
překlad českého originálu (srov. předmluvu str. IX.). Jinak se má věc
s německým dopisem Budovcovým^ Albrechtovi Pétipesskému, který jest
nepochybně originál, jak svědčí konečná věta česká. Také adressa psána
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je česky — a to právě napíná zvědavost, proč psal Budovec nímecky?
Bylo to již tehdy zvykem dopisovati si i německy?
Velmi dobrý jest Rejstřík, který jest podstatou každé dobré edice.
Jest to přirozeně (vzhledem к menšímu rozsahu edice Glücklichovy)
Rejstřík věcný i jmenný zároveň, jehož pročtení poskytuje čtenáři do
statečnou orientaci a svědčí zároveň o obratné a svědomité ruce jeho
sestavovatele. Poukazuji jen na heslo Israel, které podává rozluštění roz
manitého významu tohoto výrazu, kterého Budovec užívá zhusta a allegoricky po způsobu biblickém nebo úmyslně к tomu, aby nemusel nazývati jménem panovníka (Israel regnum = Rudolf II.). Příkladů takových
je více (Achab= papež, Assur = Turek, Apollion = papež, Goliáš = sociniáné, Orthodoxus atd.). Rozluštění takovýchto výrazů nebylo snadné,
vydavatel však mimo volně byl nucen zjednati sobě důkladnější zná
most o současných poměrech, kterou jeví zvláště ve své Předmluvě.
Předmluva tato, která místy odkazuje к podrobnějším výkladům
poznámkovým, místy pak je stručněji opakuje, jest vítaný souhrn vý
sledků a výtěžků, plynoucích z práce, složené v edici. Především podán
jest přehled bádání a shledávání materiálů, obsahující poučné zprávy
o sbírkách, z nichž vydavatel těžil. Mimo to (a to je hlavní obsah Před
mluvy) poučuje vydavatel o obsahu a významu listů své edice jak pro
osobu Budovcovu, tak i pro současné události české a sousední. Korrespondence Budovcova poskytuje hojný materiál hlavně ku poznání
politického a náboženského smýšlení jeho, které však vyniká náležitě
teprve s pozadím tehdejších myšlenkových proudů, ovládajících zvláště
svět protestantský, ježto názory a snahy české společnosti vyvíjejí se
pod přímým a silným vlivem především německého sousedství. U nás
dosud stalo se docela málo v tom směru, aby rozvoj poměrů předbělo
horských uveden byl v souvislost s vývojem politicko-náboženských
událostí německých a západoevropských vůbec. Glücklichovi náleží
v tom ohledu nemalá zásluha, že ve své Předmluvě osvětlil smýšlení,
snahy a činy Budovcovy světlem poměrů západních. Budovec, člen
Jednoty bratrské, největší horlitel o zákonité zabezpečení její existence,
žije v době, kdy vlivem poměrů německých mezi Jednotou a jejími při
rozenými spojenci, lutherány (pseudoutrakvisty) rozšířila se nepřeklenutelná propast zásadních věroučných rozporů, způsobená hlavně jedno
strannou a výlučnou formulací názorů krajně lutherských v t. zv. For
muli Concordiae (z let 1577—1580). Glücklich poukazuje na to, jak
Budovec, ve směru proudu, který zasáhl Jednotu bratrskou, jest téměř
úplným kalvinistou, jak zvláště na něm jest viděti tu změnu, která
s Jednotou se stala, když v Německu znenáhla vymizel střední směr
protestantský, filipism, vymýtěný z kurfiřtství Saského, kde zavládlo
krajní lutherství. Glücklich stručnými slovy, ale obsažnými fakty
osvětluje rozháranost tábora protestantského, vášnivou nenávist lutheránů proti kalvinistům v chvíli, kdy se připravuje české povstání, které
na trůn český dosazuje kalvinistu, proti němuž celé lutherstvo je od
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hodláno spojití se s katolíky a jesuity. Předmluva Gliicklichova jest
dobrým upozorněním budoucím historikům českého povstání (z r. 1618),
že bez důkladné znalosti poměrů německých zvláště od r. 1555 počí
naje není možné náležité porozumění oněm osudným událostem českým,
že otázky náboženské, a to i dosti subtilní otázky dogmatické jest nutno
prostudovali za účelem náležitého vysvětlení událostí politických.
Jestliže Budovec pracoval a dobyl úspěchu v době, kdy mezi bra
třími a lutherány zavládla podobná nenávist jako mezi kalvinisty
a lutherány v Německu, jestliže podařilo se docíliti i společné konsistoře
a dosti těsného spolužití a spolupůsobení Bratří a lutheránů v ní, je to
tím nápadnější a tím více roste zásluha Budovcova i náš obdiv к němu.
Publikace Gliicklichova přináší mnoho materiálu pro poměr českých
bratří a lutheránů z této doby a předcházející, na mnoze věci známé
dosud pouze z pozdější polemiky vedené mezi Martiniem z Dražova a
Komenským (Felinem), čímž získáváme vlastně kritický materiál к oce
nění těchto polemik. Zvláště důležité jsou listy vyměněné v té době
mezi Budovcem a hlavou českých lutheránů Jáchymem Ondřejem
Šlikem (č. 39. a 40). Leccos, co v edici je obsaženo, vybízí spíše ku pře
mýšlení než uspokojuje zvědavost. Mám za to, že poměr českých luthe
ránů a Bratří bude moci býti náležitě objasněn teprve tehdy, až se ná
ležitě vysvětlí dogmatický význam České konfesse z r. 1575 a poměr
obou stran к ní, zejména poměr posledních Konfessí bratrských (1573
a 1607 a násl.) к této Konfessi.
Nejčastěji zastoupeny jsou ve sbírce Gliicklichově listy Budovcovy
Basilejskému professoru Janu Jakubu Grynaeovi, o jehož osobnosti
podává vydavatel dostatečné poučení. Vydavatel karakterisuje tyto
listy jako nábožensko-politické zpovědi. Že Budovec píše nejvíce Gry
naeovi jako takřka svému důvěrníkovi, jest dosti příznačné ne tak pro
Budovce jako spíše pro Grynaea a Jednotu. Grynaeus, tento znamenitý
paedagog slovem i skutkem, který vychoval nepřehledné množství
šlechty české, polské, uherské a j.,byl ohniskem východního protestant
ství směru kalvinistického — к němu se uchylovali o radu a pomoc
(literární) jeho někdejší žáci a zpravovali jej o svých poměrech. Gry
naeus byl asi takovým konsulem východního slovanského protestant
ství jako Beza protestantství západního, francouzského. I Glücklich
i já dospěli jsme к tomu poznání, že styky Bezový s Jednotou byly ne
patrné, Beza neměl zájmu o východ. Ale příznačné jest, že Grynaeus
není tak rozhodným kalvinistou, jakým byl Beza a za jakého jej pokládá
Glücklich. Mám na to některé doklady čerpané z korrespondence
saméhoJGrynaea, že Grynaeus byl jakýmsi opožděným filipistou (doufám,
že ve III. díle své Jednoty to odůvodním) — a odtud zvláštní příchyl
nost Jednoty po pádu filipismu Wittemberského к Basileji (kde r. 1575
tištěna Konfesse bratrská). Nebylo tedy přiklonění Jednoty ke kalvi
nismu dosud úplné. Proto zdá se mi i výtka dvoj akosti, kterou Glücklich
Jednotě činí (str. XXVIII) upřílišená. Budovec ovšem osobně byl
č. č. h. Kív,
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v té věci rozhodnější a lze tudíž s Glücklichem souhlasiti, že byl kalvi
nistou dokonalým.
O tom svědčí zejména jeho vášnivá nenávist proti krajnímu křídlu
kalvinismu, proti antitrinitářství, jehož se kalvinism co nej rozhodněji
zříkal, aby jím nebyl kompromitován. Budovcův poměr к antitrinitářství,
jejž Glücklich pěkně vyložil, jest docela nový příspěvek ke karakteristice
jeho. Nepřízeň Budovcova к antitrinitářství stupňuje se u něho pře
svědčením, jež se vytvořilo pod jeho dojmy Cařihradskými, že anti
trinitářství těsně souvisí s islamem. Zájem Budovcův o islam jest pří
znakem jeho osobnosti, památkou z jeho Cařihradského pobytu, ač i tu
mnoho lze vysvětliti strachem současníků před mocí tureckou. Zajímavo, že Budovec sám v jisté době byl v pokušení přestoupiti к islamu.
Tím větší pak se dostavila u něho reakce. Než Budovec měl otevřené
oči pro všecko, co se týkalo náboženství a tímto všeobecným zájmem
náboženským dlužno vysvětliti, že si v Cařihradě všímal a co nejlépe
se chtěl poučiti (rozmluvami s patriarchou Antiochijským a Armén
ským) o stavu církví řeckých a východních. Ti, kdož spatřují v husitství
a bratrství reflex ideí a tradicí cyrillomethodějských, měli by obrátiti
svůj zřetel к tomu, jak tento český bratr, který nepochybně znal Bílejovského, přese všechen svůj zájem, přece jen dívá se na církve východní
cize a nepříznivě. Kdo pročítá příslušné jeho listy, marně hledá ně
jakou reminiscenci na cesty starých bratří, kteří na východě (ke konci
15. století) hledali nějakou církev, která by se podobala prvotní církvi
apoštolské. Ani stopy po nějakém vědomí ideové příbuznosti Jednoty
s tak zv. pravoslavím!
Zájem náboženský jest u Budovce ze všeho největší. Jeho rozsáhlé
vzdělání theologické vysvítá m. j. i ze znalosti starého monofysitismu
(čili eutychiánství), který shledával u Arménů, který však znovu vy
stupuje ve sporu o eucharistii i ve sporech antitrinitářských.
Jaké bylo Budovcovo smýšlení politické? К tomu odpovídá Glück
lich v odstavci „Názory Budovcovy na Rudolfa II. a Matyáše“ — tedy
odpověď pouze částečná, přirozeně opírající se prozatím o vydaný právě
materiál. Přes to i tento příspěvek poskytuje zajímavé poučení. Bu
dovec je loyální poddaný svého krále — karakteristické jest, že chválí
Rudolfa II. vůči Bezoví (dopis č. 15 —r. 1598!), jehož zajisté se nepo
třeboval obávati, že by jej prozradil: „Nos nunc comitia regni celebramur, quibus omnia pene conceduntur, quae imperator propos uit
idque ob summum amorem, quo gens nostra caesarem prosequitur,
eo quod пес in corpora пес in animos пес in facultates subditorum
sevire visus est et in promissis tum verax, tum constans est“ (str. 28).
Budovec jest naplněn vděčností к Rudolfovi za majestát (str. 94—95—
r. 1610) a odmítá falcké návrhy, směřující к spolčení s kurfiřtem Falckým.
Podobně smýšlí z počátku i o Matyášovi. Teprve patrná neupřímnost
těchto panovníků, zvláště vpád pasovský, způsobily obrat ve smýšlení
Budovcově, který v celku dosti prostě politické poměry pojímá bez
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hlubšího proniknutí v situaci, když se domnívá, že panovníci dříve
dobří zkazili se působením špatných rádců, lnoucích к římské hierarchii
(str. 122). К posouzení politické obratnosti a způsobilosti Budovcovy
poskytuje velmi zajímavou látku jeho dopis Karlovi ze Žerotína ze
17. dubna 1619, v době, kdy již čeští povstalci všecky mosty za sebou
spálili a kdy pokouší se ještě získati neoblomného Žerotína pro české
povstání. Kdo byl lepší politik, Budovec či Žerotín — tuto otázku
zajisté postaví sobě každý, kdo pročte žhavá slova výčitky, s nimiž se
Budovec obrací к Žerotínovi. Odpověd nebude ani snadná ani jedno
duchá. Řekl bych, Žerotín situaci snad lépe posuzoval než Budovec,
ale důsledné jeho setrvání v passivitě neodpovídalo již pokročilému
rozvoji a zostření poměrů. Glücklich srovnávaje korrespondenci obou
těchto „bratří“, shledává, že korrespondence Budovcova „nebyla-li tak
rozmanitá a všestranná jako Žerotínova, byla podle všeho rázovitější
a koncentrovanější co do věcného zájmu a také upřímnější“ (str. V).
Listy Budovcovy, jak vydavatel poznamenává, nevynikají příliš
novostí zpráv o událostech českých — nicméně jednu velmi důležitou
věc přece v nich najdeme; jsou to časté zmínky po r. 1610 o tom, že
církve bratrské se těší míru a pokoji, věc to, kterou sotva kdy před tím
se mohla Jednota pochlubiti. Majestát byl pro Jednotu úspěchem ne
obyčejným, uvážíme-li, že tato církev právem za kalvinistickou po
kládaná zjednala sobě zákonité uznání téměř o 40 let dříve než to pro
vedeno v Německu — po válce ßolete. Byla to ovšem hrozivá praecedence pro katolíky i pro lutherány — proto ono zuřivé úsilí odčiniti
majestát. Jest příznačné, že podle Budovce teprve po majestátu začíná
se teprve řádné utvrzení reformovaného učení Husova u Cechů, kterému
dosud tolik překážek se stavělo v cestu (str. 79). Glücklich uvádí
(na str. XXXVII) ještě jiné doklady toho, jak bratří čeští hledí vystu
povat! na venek jako praví nástupci Husovi — dlužno připomenouti
pouze, že snaha tato jest mnohem starší, že jeví se na příklad v Konfessi z r. 1573 a lze ji sledovati dále к Blahoslavovi a Lukášovi, tak že
v dějinách Jednoty a jejich historických památkách 16. století málo je
reminiscencí na souvislost její s Chelčickým.
Edice Glücklichova jak ve svých dopisech, tak i v poznámkách
obsahuje veliký počet vědomostí o řadě osob jednajících, v tehdejších
událostech zúčastněných a již proto (jako korrespondence Žerotínova)
bude nezbytnou pomůckou budoucího historika českého povstání a jeho
předehry. Cím více poznáme osob, tím více budeme rozuměti jejich
skutkům.
J. Bidlo.

J. Loserth, Acten und Correspondenzen zur Geschichte der Gegen
reformation in Innerösterreich unter Erzherzog Karl II. (1578—1590);
Vídeň 1898 (Fontes rerum Austriacarum. Diplomata et acta L.)t str.
747 + XCVI; týž, Akten und Korrespondenzen zur Geschichte der Gegen
reformation in Innerösterreich unter Ferdinand II. Erster Teil (1590—
16*
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ібоо) Vídeň 1906 (Fontes r. A. ĽVIII.) str. 821+ CII, Zweiter Teil
(1600—1637) Vídeň 1907 (Fontes rerum A. LXJ, str. 1030+CXXIL
Přehlížíme-li objemné publikace Loserthovy, věnované probádání
protireformace v zemích vnitrorakouských, musíme vzdáti plňé uznání
velké práci, která byla do dnes na tom poli vykonána štýrskohradeckým
professorem. Práce Loserthovy mají pro země vnitrorakouské podobný
význam jako práce Gindelyho pro naše dějiny předbělohorské. Proti
Gindelyově sklonu к velkým koncepcím stojí u Losertha větší syste
matičnost v probádání příslušného materiálu i přesnější operování
s dokumenty, při čemž však padá značně na váhu, že materiál, jehož
užívá Loserth, je v celku daleko přístupnější než byly namnoze pra
meny Gindelyho.
Loserth prvotně obíral se nejvíce dějinami středověkými а к velkým
pracem z doby protireformace byl přiveden r. 1892, když mu jako
členu štýrské historické komisse připadl úkol, spracovať právní a ústavní
dějiny za vlády Karla II. a Ferdinanda II. Jak sám vypravuje (Fontes
rerum austr. L., Vorwort) shledal, že nutno dříve probádati náboženskou
stránku oněch poměrů, když pozoroval, že při všech administrativních
opatřeních Karla II., ať šlo o finanční, vojenské nebo kterékoli jiné
záležitosti, spolupůsobil moment náboženský; studium církevně-politických poměrů poskytlo mu potom takovou řadu nových hledisek
na události vůbec, tak že se odhodlal nejprve vyříditi církevně-politické otázky.
Nehledíme-li к četným menším statím, významu na mnoze značného,
prvním větším plodem Loserthových studií byly dvě velké publikace,
které vyšly skoro současně; výpravné dílo fDie Reformation und Gegen
reformation in den inner österreichischen Ländern im XVI. Jahrhundert
(Stuttgart 1898), potom vydání pramenů tohoto díla, Aktů totiž a Korrespondencí к dějinám protireformace v zemích vnitiorakouských za
panování arciknížete Karla II. (1578—1590).
Prameny, jichž v prvé publikaci užil a v druhé otiskl, pocházejí
hlavně ze zemského archivu štýrskohradeckého, z místodržitelského
inšpruckého, z vídens. dvor, astat, archivu, z mnichovského stát, archivu
a z arcib. archivu solnohradského, dále z archivů v Celovci a Lublani. Při
otištění rozsáhlého materiálu postupováno skutečně ekonomicky, celé
texty otištěny jen u nej důležitějších aktů, u jiných podána jen regesta
nebo stručné výtahy, materiál mající význam jen pro lokální historii
redukován na míru nej menší, a pojaty do publikace z něho jen ty kusy,
které mají také význam všeobecnější a typický. Konečně, poněvadž
šlo o vylíčení průběhu protireformace, vyloučil Loserth z Aktů všechnu
látku, která se týká vnitřního života protestantismu (zařízení školství
a p.) i katolicismu, docela odděleně otiskl pak loni (1907) v Archivu
f. öst. Geschichte (sv. 96.) t. zv. reformační řády měst a městeček
vnitrorakouských z 1. 1587—1628 (Die Reformationsordnungen der
Städte und Märkte Innerösterreichs aus den Jahren 1587—1628), které
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vydány pro každé město, jež bylo ke katolictví obráceno reformačními
komissemi, podobnými našim komissím pobělohorským: tyto řády
měly pro všechny časy zabezpečiti katolický ráz místa, a za jejich
provádění učiněn zodpovědný bud místní ,Anwalt* nebo farář.
Loserthovo vylíčení katolické protireformace za Kaila II. setkalo
se s nepříznivým přijetím na straně katolické; spisovatelovi vytýkáno
zejména přílišné stranění protestantům, jak se zdá většinou, neprávem.
Loserth byl ovšem hned v přípravných pracích nucen kriticky vystoupit!
proti četným tvrzením rakouské historické literatury protireformační,
zejména proti Rosolenzovi, hlavnímu protireformačnímu historiku
starší doby, jehož tendenčnost a nesprávnosti, s nimiž Slavata nesnese
srovnání, neblaze působily na všechnu pozdější historickou literaturu;
také mu nebudeme míti za zlé, že staví velmi často do jiného světla
chování protestantů i vlády než apologet Ferdinandův Hurter, tím
spíše, když otištěný materiál dává Loserthovi za pravdu.
R. 1904 uveřejnil Losertb v Jahrbuch der Gesellschaft für die
Geschichte des Protestantismus in Österreich stať Zur Geschichte der
Reformation und Gegenreformation in Inner Österreich, v níž podává
napřed oceněni starší historické literatury o tomto předmětě, brání
se proti výtkám, které jeho dílům z různých stran byly činěny, ukazuje
na úkoly, jež je třeba ještě řešiti, na př. otázky, jak veliké hospodářské
ztráty mělo pro vnitrorakouské země provádění protireformace, při
čemž dobře ukazuje na obtíže řešení. Na konec podává literaturu
o protestantismu mezi Slcvinci; pro dějiny jeho obsahují akta z doby
Karla II. i jejich pokračování velmi mnoho čísel a zpráv, většinou dosud
netištěných aneb neznámých. O povaze svých pramenů nám podává
Loserth výklady velmi přesné a dosti obšírné; z větší části tyto výklady
se opírají o delší stati jinde uveřejněné — v tomto směru je Loserth
téměř bez předchůdce a není přepínání, praví-li o sobě, že pro dobu
reformace a protireformace provedl on první skutečné kritické studie
pramenů. Co pověděl v 50. sv. Fontes, doplňuje ještě ve sv. 58. Z vý
kladů těch však také dobře můžeme poznati, oč výhodnější postavení
má historik protireformace v zemích vnitrorakouských již tím, že má
к ruce v hojnosti cenné prameny takové povahy, jakých vůbec v Cechách
nemáme. Srovnáváme-li postavení stavů v Cechách a v zemích ra
kouských do r. 1620, není pochyby, že v Cechách byla moc stavů značně
větší, ale na druhé straně — a to platí zvláště do doby než počato
s prováděním protireformace — měli stavové Štýrska a blízkých zemí
větší a rozvinutější samosprávu než ji nalézáme v zemi české; u nich
již v 16. stol, máme zemské výbory, jichž zavedení v Cechách ještě
v druhé polovině 17. stol, kladla vláda značný odpor. Ve Štýrsku,
nejhlavnější zemi vnitrorakouské, byl zemský výbor nejlépe organisován; vyřizoval již v 16. stol, všechny záležitosti stavovsko-zemské
v době, kdy sněm nezasedal; volen byl od stavů a měl právo к poradám
o důležitých věcech sesíliti se váženými a věci znalými osobami ze stavu
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panského a rytířského. O svých schůzích vedl protokolly, jež jsou nám
zachovány od r. 1558. V době Karla II. byl úplné protestantský, a proto
protokolly ty mají velikou důležitost, jíž začínají — pokud jde o nábo
ženské poměry — pozbývati od r. 1599, kdy Ferdinand II. přinutil
stavy, přijmouti mezi sebe zástupce stavu prelátského, tak že stavové
nemohli potom tak volně jako dříve mluviti o svých stížnostech a opa
třeních ve věcech náboženských. Pozoruhodné jest také, že později,
když pronásledování rostlo, byly v protokollech od sekretářů výboru pro
vedeny škrty, jimiž značným dílem nečitelnými se staly debaty, týkající
se pronásledování protestantů; škrty ty začínají r. 1583, končí asi r. 1600
a jak Loserth praví, byly provedeny nepochybně z rozkazu protestant
ských členů zemského výboru, kteří chtěli se takto zabezpečiti před
nebezpečími, jež by mohla vyplynouti z eventuální konfiskace protokollů. Na štěstí mnoho z toho, co takto ztraceno, nahražují zachované
koncepty. V souvislosti s výše naznačenou stavovskou samosprávou
máme v zemích těchto pro jednání sněmovní ještě jeden pramen, jenž
nám v Cechách skoro úplně schází v této době: jsou to protokolly
sněmovní. Zemský výbor měl totiž povinnost, o svém úřadování
od posledního zasedání při novém sněmu podati zprávu — v pohnutých
dobách jako r. 1591 nabyly tyto zprávy zvláště velkého objemu. Proto
kolly tyto jsou v Št. Hradci zachovány od r. 1575: napřed udávají,
kdy, kde a za jakých okolností byla čtěna knížecí proposice; každý
člen sněmu mluví hned ke všem bodům, jež se nalézají na denním po
řádku, z řečí jednotlivců jsou zaznamenány nej důležitější věty, někdy
ovšem pouhá hesla. Kdežto naším hlavním úředním pramenem pro
jednání sněmovní jsou Artikule sněmovní, máme ve Štýrsku vedle
nich (u Lcsertha ve Fontes L. str. XLVII slují Landtagsacten) ještě
t. zv. Landtagshandlungen, t. j. Acta zanesená do zvláštních velkých
foliantů, к nimž však připojena celá korresponderce vedená mezi
sněmem a zeměpánem, kromě toho korrespondence se sousedními
zeměmi a knížaty. — I o ostatních svých pramenech podává Loserth
dobrého poučení. U nás hlavní náhradou za výše uvedené prameny
jsou historické spisy, vyšlé ze školy bratrské nebo pod jejím vlivem.
Pokud jde o porady našich nejvyšších úředníků zemských, svědčí
řídké zbytky protokollů, tu a tam uveřejněné (jako na př. protokoll
o poradě nejvyšších úředníků po sněmu z r. 1603), že takové proto
kolly byly vedeny; srad se jich najde více, až bude náš místodržitelský archiv větší měrou přístupen vědeckému bádání.
Loserthovi podařilo se najiti v Mnichově celou korrespondenci,
vedenou v této době mezi dvorem mnichovským a štýrskohradeckým
(mocný vliv Bavorska na poměry rakouské počíná se již v době Karla II.
a vedle společných zájmů náboženských mocným činitelem jsou při
tom příbuzenské svazky mezi dvorem mnichovským a štýrským)
a mezi nimi protokolly a akta o t. zv. mnichovských konferencích
z října 1579, v nichž do podrobností položeny základy к provádění
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protireformace v zemích Karlových, postup, kterého se v celku držel
i Ferdinand II., postup, který byl vzorem pro činnost protireformační
i u nás po r. 1617 a do značné míry i — rozdíl je skoro jen v zrychleném
tempu — po r. 1620.
Koncesse, které učinil Karel II. na počátku své vlády protestant
ským stavům, pobouřily velice kurii, u níž ovládla obava, že protestan
tismus ze Štýrska přes Gorici vnikne snadno i do Italie. I zasáhl
dvůr papežský rychle svým nuntiem Felicianem Ninguardou a hned
prvních deset čísel Aktů líčí ohromnou Činnost nuntiovu u dvorů v Hradci,
v Inšpruku, v Solnohradech i ve Vídni, činnost, jejímž cílem bylo pří
měti Karla a umožniti mu také, aby odvolal učiněné koncesse. Vý
sledkem jeho kroků byly výše zmíněné mnichovské konference, jež
se staly směrodatnými pro celé líčení Loserthovo a pochopitelně i pro
seskupení materiálu.
Z obsahu pramenů vytýkáme ještě čísla, která nás zpravují o prvních
marných pokusech štýrských stavů, najiti oporu u říšských knížat
německých; pozoruhodné jest, dovídáme-li se, že v průběhu protirefor
mace došlo r. 1583 poprvé к porušování listovního tajemství.
Druhý svazek Aktů, obsahující nej důležitější dobu protirefor
mace (1590—1600) vyšel až 8 let po prvním, ale třetí nejobjemnější,
zabírající však také nej delší periodu (1600—1637) následoval po něm
poměrně záhy. Smrt Karla II. (1590) a doba prozatímní vlády (— 1596)
neznamená v provádění protireformace zastávku, nýbrž jen uvolnění
tempa, jež trvá asi do poloviny 1598, kdy dochází к rozhodujícím
ranám proti protestantismu.
Loserth v úvodě к druhému dílu Aktů obrací se proti výtce, která
záhy činěna protestantským stavům od vlády a kterou pronáší také
Hurter, že stavové protestantští chtěli seslabiti co nejvíce moc zeměpanskou, že chtěli z panovníka učiniti ,papírového knížete* a že proto
zasloužili si svůj osud. Soudě podle otištěných dokladů, zdá se, že Loserth
má pravdu: ale z nich i z celého průběhu protireformace také patrno,
že v tomto boji mezi protestantskými stavy a panovníkem nejde ani
zdaleka o politické otázky takového dosahu jako v podobném boji
českých stavů. Tuto nerevolučnost vnitrorakouských stavů přičítá
Loserth hlavně lutherským theoriím o t. zv. passivní poslušnosti (Refor
mation str. 363 sl.).
Druhý díl Akt můžeme rozděliti ve 2 části, první obsahuje dobu
obou vládců na místě nezletilého Ferdinanda II., arciknížete Arnošta
a Maxmiliána (1590—1596), druhý patří již době nejúsilnější proti
reformace. Ta ovšem neustála ani v onom jakémsi interregnu, zejména
postup proti městům a městysům upomíná velice na pozdější činnost
podkomořího Purkharta Točníka z Křimic po r. 1617. Jsou tu také
některá čísla, která mají cenu pro posouzení poměru Rudolfova к nábočenské snášenlivosti — stavové štýrští jej několikrát volali za rozhodžího ve svých náboženských sporech s vladaři let 1590—1596 — vidíme
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z nich, že Rudolf II. v té době nepřeje si křiklavějšího útisku; vůbec pro
ocenění vlády Rudolfa II. i pro poznání osobnosti jeho přinášejí
všechny tři díly Akt, o nichž referujeme, hojné a často cenné příspěvky.
Výsledky Loserthova bádání odstraňují některé tradiční legendy, jak
to často při podobných kritických pracech bývá — zde jde o význam
proslulé pouti Ferdinandovy do Loretta а к papeži z jara 1598. Vy
davatel na základě otištěného materiálu podává důkaz, jak již před ní
bylo promyšleno do nej menších podrobností vše, čeho mělo býti užito
к zničení protestantismu v zemích Ferdinandových a jak nesprávná
jsou tvrzení, jakoby oné cesty Ferdinand II. byl užil к tomu, aby
papeži sdělil své plány a žádal jich schválení. Papež o těchto plánech
nebyl zpraven teprve Ferdinandovou cestou, nýbrž věděl vše již dříve,
a jeho nuntius neměl v oněch poradách poslední hlas. Vykazuje-li
protireformace prováděná do té doby mnoho podobností s pokusy,
které u nás následují po r. 1617, protireformace prováděná po návratu
Ferdinandově z Italie má čím dále tím větší podobnost s protireformací
v Cechách po bitvě na Bílé Hoře. Dochází к zrušení škol protestantských,
к vypuzení všech kazatelů protestantských, a Akta vypravují o bar
barství, pro něž nalézáme analogické případy u nás, na př. o rozmetávání
hrobů a hrobek protestantských, prováděných reformačními komissemi,
o boření evangelických kostelů prachem a děly (viz na př. č. 908), pro
něž u nás je méně analogií; poslední věc děla se z toho důvodu, aby
se snad někdy v budoucnosti stavové к oněm církevním budovám
nemohli hlásiti, kdyby zůstaly — bylo to v době, kdy ještě nebylo
vládě jasno, jak dokročiti na samy osoby šlechtické. Síla protirefor
mace, doléhající na protestantismus v zemích Ferdinandových od
r. 1598 patrna také z vnější stránky našeho svazku, kdežto léta 1590 až
1598 obsahují asi 300 čísel, máme jich pro dobu půltřetího roku násle
dujícího přes 700. Druhý svazek Aktů protireformačních z doby Ferdi
nanda IL je ze všech tří pramenných publikací nejobjemnější; ukazuje,
jak v té době, kdy se u nás protireformace počíná, je v zemích rakouských
již dokonána, dvě třetiny jeho čísel spadá do doby 1600—1620, a i tu
doba 1600—1610 má největší podíl; po roce 1620, kdy by u nás podobná
publikace vlastně teprve začínala nabývati velikých rozměrů, Aktů
rychle ubývá; protireformace je dokonána skoro úplně r. 1628, kdy
došlo konečně i к vypovězení protestantské šlechty, pokud ještě ne
chtěla přestoupí ti ke katolictví.
Loserth karakterisuje náladu stavů štýrských již r. 1598 jako
zoufalou, a všechna naděje v zlepšení poměrů musila zmizeti, když
přímluvy říšských protestantů neměly pražádného výsledku. R. 1604
stavové zemí vnitrorakouských, povzbuzeni podobným pokusem stavů
dolnorakouských z r. 1603, žádali znovu protestantská knížata říšská,
aby zakročili v jejich prospěch. I zprávy o poselství dolnorakouského
pána Wolfganga z Wolíkirchenu obsahují pro nás leccos zajímavého
(č. *535), jmenovitě pak zpráva sama kreslí smýšlení německých

Literatura.

245

dvorů protestantských, odhodlanost Falce к zakročení, opatrné chování
saského dvora, nechuť jeho ke kalvinismu i pozornost, s níž angličtí
vyslanci tehdejší sledovali náboženské poměry v zemích habsburských;
také se dovídáme ze zprávy Wolfkirchenovy, že Kristián z Anhaltu
dlel r. 1603 v Praze (str. 320). Žádosti stavů dolnorakouských měly
za následek aspoň přímluvu kurfiřta saského Kristiána II. к císaři;
význačná jsou slova kurfiřtova, že přimlouvá se jen za přívržence
konfesse augšpurské a nikoli také za kalvinisty (č. 1550).
Dříve, již r. 1600 vyslali štýrští stavové poselství к dvoru Rudol
fovu do Prahy, které mělo žádat císaře o přímluvu u arciknížete Ferdi
nanda. Poselstvo to přibylo do Prahy v prosinci 1600, pobylo tam
skoro rok, ovšem bezvýsledně, ale v zprávách poslů, psaných stavům
zemí alpských, najdeme leccos zajímavého pro poměry u dvora Rudol
fova. Konečně r. 1610 obrátili se s žádostí o pomoc к stavům českým
a moravským, č. 1881 podává obsah poměrně bázlivé odpovědi stavů
českých z 18. ún. 1610, ještě na sněmu shromážděných, potom č. 1891
podává zprávu o slibu stavů, přimluviti se za protestanty zemí Ferdi
nandových také ústně u arciknížete.
Shrneme-И svou zprávu o publikacích Loserthových, obírajících
se dějinami protireformace v t. zv. Inner Österreich, vidíme, že lze z nich
mnoho čerpati pro porozumění protireformace naší; není pochyby,
že v četných směrech, hlavně pokud šlo o postup proti městům a městysům, již katolické okolí Rudolfa II. bralo své vzory z postupu
Karla II. a Ferdinanda II.; na některé podobnosti bylo dříve již upo
zorněno, zde ještě připomínám několik tendenčních (dor. 1600) processů,
o nichž nám Akta vypravují a jež byly patrně vzorem pro podobné
pokusy v našich zemích. Protestantismus v zemích vnitrorakouských
byl orthodoxně lutherský a jest pozoruhodné, že ani ta okolnost neza
jistila mu účinnější podporu strany saské; protestantství mezi Slovinci,
jehož se týká také značná řada čísel ve všech třech knihách, bylo také
toho směru, a už proto stěží byl možný nějaký styk mezi ním a Jednotou,
styk, pro nějž také nesvědčí nic v otištěných aktech. Členové některých
šlechtických rodin jako Stuben berků, Thurnů přesídlili v době útisku
z vnitrorakouských zemí do Cech, ale to byly rodiny německé (o nich
najdeme také v Aktech zprávy). Konečně tato akta dovolují nám
také sledovati, jak v tomto zápase mezi protestantskými stavy a panov
níkem krok za krokem zvláště od r. 1598 sesiluje se panovnická moc
a jak již na počátku českého povstání v zemích vnitrorakouských
v celé řadě případů blíží se oné síle, v níž se objevila v našem Obno
veném zřízení zemském.
Jul. Glücklich.
*

♦

*

Věstník král. České Společnosti Náuk. Třída filosoficko-historickojazykozpytná 1907. — JUDr. Jan Pohl, Dopisy Jana Kolence z Kolna,
hejtmana JMCské panství Zbirova, Točníka i Králova Dvora z 1. 1639 až
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1642. (Z původní knihy konceptů v zámeckém archivě Zbirovském otiskuje
se 185 dopisů Zbirovského hejtmana rytíře Jana Kolence z Kolna, rodáka
Plzeňského. Dopisy ty nejsou sice politicky důležité, ale přinášejí mnoho
zpráv zajímavých pro místní historii panství Zbirovského i krajin soused
ních. Poznáváme z nich, jak těžce byly tyto kraje sužovány vojsky nepřá
telskými a ještě více císařskými, dovídáme se o nekázni armády a hrozném
pustošení celých osad, čteme leccos poučného o společenských, poddan
ských a hospodářských poměrech té doby, o železných hutích a dodávání
munice pro vojsko, o plavbě dříví po Mži a j. Velmi zajímavé jsou listy
týkající se nepořádků v obecní správě města Žebráka, o jichž odstranění
usiloval Zbirovský hejtman z úřední povinnosti. V jednom listě (č. 143)
vytýká radě m. Žebráka, že tam ,,obecní důchodové partikulárním osobám
к dobrému slouží, žádný vzdělám se nespatřuje, toliko těch, kteří důchody
obce к sobě berou, domy svý staví, žádnýmu počty z příjmu a vydání
nečiní“. V jiném listě (č. 138) žaluje hejtman radám české komory, že
v Žebráce „Žádného žákovstva, co katolická religio v království tomto
rozšířena, kromě jedný csoby, kantora, nechovají; prve bakaláře, aukanty,
sukcentory, primány, terciány namnoze bohatě stravovali a vychovávali.
Všechna křesťanská, katolická Žebráckých náchylnost a pobožnost v ztra
ceným kalichu utonula“. Vydání Pohlovo je pečlivé, poznámky věcné ob
sahují hojně cenných zpráv, sebraných se značnou pílí. Připojeny rejstřík
osob a míst a rejstřík věcný). — Vlastimil Kybalt Jindřich IV. a Rudolf II.
Dvě studie o zahraniční politice Francie a domu rakouského v 1, 1592—1610.
(Předmětem prvé studie je ,,Spor o biskupství Štrasburské“, totiž známý
spor, který vznikl po smrti biskupa Jana z Manderscheidu r. 1592, kdy
protestantští kanovníci zvolili administratorem Jana Jiřího, vnuka kurfiřta
Braniborského, kdežto od kanovníků katolických zvolen byl za biskupa
kardinál Karel Lotrinský. Spor nabyl politické důležitosti, když císař
Rudolf II., jenž zprvu nebyl nakloněn žádnému z obou soupeřů, uděliv
r. 1597 léno na biskupství Štrasburské kardinálovi, dosáhl toho, že jeho
koadjutorem a tím i presumptivním nástupcem ustanoven arcikníže Leopold
Štýrský. Kybal zabývá se touto druhou fásí sporu o Štrasburk a hlavně
ovšem vypisuje na základě hojného materiálu, z valné části dosud ne
publikovaného, postavení Francie к tomu sporu. Všechno úsilí Francouz
ského krále Jindřicha IV. v té věci směřovalo к tomu, aby zmařil plán Ru
dolfův zjednati svému rodu pevnou půdu v území Francii tak blízkém
a důležitém. Proto podporoval proti Leopoldovi protestantského prince
Braniborského a později prince Virtemberského, rovněž protestanta. Ale
politika krále Francouzského neměla úspěch, spor skončil „úplným fiaskem
zájmů protestantsko-francouzských a vítězstvím zájmů katolicko-rakouských.“ Druhá studie, označená názvem „Tragedie rakouská“, jedná o sporu
mezi Matyášem a Rudolfem v 1. 1608—1610 a hlavně zase o postavení
Francie к tomu sporu. Vypisuje se tu dosti podrobně jednání o nástup
nictví po Rudolfovi počínaje r. 1581, při čemž zvláštní pozornost věnuje se
účastenství Francie. Ve sporu mezi Rudolfem a Matyášem, jenž se tu
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pojímá celkem jako konflikt „dvou vůlí a vášní naprosto protichůdných
a nesmiřitelných", staví se autor velmi rozhodné proti Matyášovi; na př.
známou smlouvu arciknížat z 25. dubna 1606, jíž Rudolf prohlášen za
neschopného vlády a Matyáš uznán hlavou rodu rakouského, odsuzuje jako
revoluční akt, spiknutí, jehož příčinou byla jen ctižádost a vládychtivost
Matyášova. Král Francouzský choval se к sporu tomu zprvu zcela neroz
hodné, když však se arcikn. Leopold zmocnil Jůlichu, přiklonil se к Matyá
šovi, zvláště pak působil proti kandidatuře Leopoldově na trůn německý.
Ale rozhodněji ve spor ten vůbec nezasáhl.) — Josef Volf, Soupis nekatolíků
uprchlých z Cech z r. 1735. (Otiskuje se tu z rukopisu musejní knihovny soupis
nekatolíků z Čech uprchlých, sestavený r. 1735 neznámým původcem podle
úředních zpráv podávaných guberniu a podle inkvisičnich akt missionářů;
soupis je zajímavý tím, že podává nejen jména emigrantů, nýbrž i podrobné
zprávy o nich. Vydání je opatřeno hojnými poznámkami věcnými a rejstří
kem osobním a místním. Obšírný úvod jedná o emigrantském hnutí ve
vých. Čechách v první pol. XVIII. stol, celkem na základě žhámé literatury,
v jejímž výčtu v pozn. 23 pohřešuje se Rezkův článek Příspěvky к dějinám
české emigrace v XVIII. stol, v Č. Č. H. I., str. 32—41. V pozn. 20 podává
Volf zevrubné a z části nové zprávy bibliografické o spisech Liberdových).
— Jan Soukup, Bouře proti židům v Cechách r. 1338. (O těchto bouřích byly
dosud známy jen stručné a neurčité zprávy, jež podávají Neplach, Fran
tišek Pražský a Beneš z Veitmile. Neplach za příčinou bouří udává nalezení
hostie u židů v rakouském městě Pulkavě, František Pražský vedle toho
také potupení těla Božího od židů v Kouřimi a Beneš z Veitmile, jenž čerpal
z kroniky Františkovy, uvádí toliko tuto událost Kouřimskou. Soukup upo
zorňuje na staročeskou báseň, zachovanou v jednom rukopise kroniky
Pulkavovy a vydanou Gebauerem, v níž se podrobně vypisuje událost s hostií
nalezenou r. 1338 u židů v městě Pulkavě a jíž dosud nebylo dobře rozuměno
(zmínka o Pulkavě vztahována na kronikáře Půlkavu). Protože v básni
není zmínka o události Kouřimské, soudí Soukup, že událost ta stala se
o něco později než Pulkavská, ovšem ještě r. 1338, tak že skladatel básně
o ní ještě nemohl věděti. Přirozenější výklad byl by asi ten, že událost
Kouřimská byla teprve později, až snad po bouřích, vymyšlena podle
vzoru Pulkavského.) — Václav Novotný, Zur böhmischen Quellenkunde
(srov. C. Č. H. XIV., str. 123). — J. V. Šimák, Selská bouře na Tepelsku
r. 1680. (Otiskují se z klášterního archivu v Teplé nové příspěvky (19 kusů)
k historii selské bouře na panství Tepelském, zejm. výslechy provinilých
sedláků, a v úvodě podrobně vypisuje se průběh vzpoury). — Frant.
Tischer, Uvedeni řádu Kapucínů do Cech okolo r. 1600. (O uvedení prvních
Kapucínů do Čech za Rudolfa II., jež bylo důležitým krokem ve směru
katolické reformace, uveřejňuje se tu řada nových a zajímavých zpráv.
Velikou většinou jsou prameny, jež se tu vydávají, čerpány z archivu arci
biskupského; několik čísel z archivu Vatikánského a z Myllnerova listáře
v Lipsku otiskuje se podle opisů zem. archivu. Z pramenů těch je patrno,
že kapucíni byli vysláni do Čech к naléhání arcib. Zbyňka, ač podle toho,
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co o něm jinak víme, můžeme pochybovali, zda jednal v tom z vlastní
iniciativy. List arcib. Prusa z r. 1575, jejž Tischer uveřejňuje na prvém
místě, ukazuje, že již Prus usiloval o totéž, a z instrukce, kterou r. 1589
Pražský nuncius Puteo zanechal svému nástupci, je patrno, že na povolání
Kapucínů do Čech i v té době se pomýšlelo. Je také zajímavo, že později
arcib. Zbyněk byl nucen hájili se z obvinění, že se dosti nestará o Kapucíny
přibylé do Prahy. Je známo, že Kapucíni setkali se v Praze s nepředvídaným
odporem samého císaře, který, jsa skličován duševní chorobou, neustával
naléhati na to, aby Kapucíni byli z Prahy vypuzeni. O tom dovídáme se
z publikace Tischerovy nových zajímavých podrobností, hlavně ze zpráv
nunciových. Bohužel právě tyto kusy nejsou otištěny bez rušivých chyb a
v jednom z nich (č. 43) není zpráva nunciova o Kapucínech otištěna úplně.
Nuncius referuje v této vynechané části podrobně o své rozmluvě s Adamem
ze Šternberka, zem. sudím, jejž marně se snažil pohnouti, aby nebyl císaři
po vůli v jeho úsilí o vypuzení kapucínů; nuncius к tomu podotýká, že
Šternberk asi nechtěl odporem proti vůli císařově zbavit se vyhlídek na nej v.
purkrabství. O tom, že by cis. Rudolfa byl popuzoval proti Kapucínům
Tycho Brahe, jak se tvrdívá v moderních spisech historických, není v sou
časných pramenech vydaných Tischerem ani zmínky. V úvodě dotýká se
Tischer této otázky a otiskuje dva výňatky z pozdějších kronik kapucín
ských, z nichž jasně poznáváme vznik této pověsti, jejíž nemožnost T.
správně dokazuje důvody chronologickými. V kronice řádové sepsané
Turingem v pol. XVII. stol, čte se jen, že císař byl proti Kapucínům po
puzován „a quodam calvinista magicae arti addicto“, a teprve v annálech
Luciánových z 1. 1726—1739, jež v této části jsou jen stylistickým rozšířením
vypravování Turingova, udává se, že tím odpůrcem Kapucínů byl Tycho
de Brahe. Tvrzení to zákládá se patrně na pouhém nesprávném, ale
v XVIII. stol, zcela pochopitelném dohadu Luciánově, z jehož annálů
pověst o Tychovi de Brahe přešla do literatury. Že onen „calvinista magicae
arti addictus“ není Tycho Brahe, je zajisté nepochybno, je však otázka,
kdo jím tedy byl. Myslím, že na otázku tu lze dáti odpověď zcela určitou.
„Calvinista magicae arti addictus“, jenž podle Turinga popuzoval císaře
proti Kapucínům, není zajisté nikdo jiný než známý všemocný komorník
Rudolfův Jeroným Makovský, jenž byl náboženství kalvínskeho a zabýval
se magií a alchymií. Makovského již r. 1603 nazývá pap. nuncius „persequutore de’ padri capucini“, a později vyslovuje se ve zprávách nunciových
určité obvinění, že on byl původcem Rudolfova odporu proti Kapucínům.
Makovského týká se nepochybně také zpráva Luciánova, jež z nedoroz
umění později vykládána na Tychona de Brahe. V některých kusech otiště
ných Tischerem nacházíme zajímavé zmínky také o jiných věcech než
o uvedení Kapucínů. Pozoruhodné jsou na př. stesky arcibiskupa Zbyňka
do české komory, že si osobuje nenáležitá práva nad statky arcibiskupskými,
zvláště pak list arcibiskupův z 5. list. 1600, jímž císaře důtklivě prosí, aby
zanechal odporu proti Kapucínům a raději důrazně zakročil proti Pikartúm
V j. Bratřím, kteří prý násilně chtějí vyhubili katolíky v zemi. Naopak
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upozorňuji, že zajímavé zmínky o uvedení Kapucínů do Čech jsou ve zprá
vách o stavu Pražské diecese podaných 1597 a 1601 arcibiskupem papeži,
jež uveřejnil Dengel v Mitteilungen zur Gesch. Tirols IV. 1907 (srov. Č. Č. H.
XIV., 97) a také v Stieveově známém pojednání Verhandlungen über die
Nachfolge etc., kde užito benátských depeší. Na konec připomínám, že
č. 8 má nesprávný regest; o kardinálu Aldobrandinim, jenž podle regestu
měl s visitátorem kapucínským shlédnouti místo příhodné ke stavbě kláštera,
v listě Fenzoniově se nemluví, čteme tam, že visitátor měl odjeti z Ríma
,,con amico delľ Illustrissimo mio Signore**, což by znamenalo: ,,s přítelem
mého [t. j. Fenzoniova] pána [t. j. kard. Paravicini, jehož auditorem byl
Fenzonius]'*. Ale zdá se, že tu místo ,,amico** mělo se Čisti ,,aiuto**, což
by znamenalo „s podporou mého pána** a lépe by se hodilo do textu).
K. Kr.
Listy filologické, ročník XXXIV., 1907. Alb. Pražák, Studie o Janu
Nerudovi (1. kterak Neruda psal literární kritiku. 2. Poznámky к druhému
vydání Nerudových básní v jeho ,,Sebraných spisech**. 3. Nerudova činnost
v „Tagesbote aus Böhmen**.). — Jos. Plaček, Príspevky k otázce Nekrologu
Podlažického (viz Č. Č. H. XIII., 354). — Em. Smetánka a Arne Novák, Jan
Gebauer (ocenění po stránce filologické a literárně historické). — Ferd.
Strejček, Prešpurští Počátkové a Vojtech Nejedlý (rozbor Nejedlého allegorické
a satirické básně Bohyně namířené proti Jungmannovi, Prešpurským Po
čátkům a přívržencům časoměrného básnění vůbec; sepsána r. 1818 jako
satira na Počátky zůstala ležet v rkpu, nyní v zemsk. museu). — Fabián
Slabý, Hrabe František Antonín Sporck (ačkoliv užito korrespondence Sporckovy (srv. Č. Č. H. XII., 204), nepřináší práce v 5 krátkých kapitolách
(1. Data životopisná. 2. Správa statků. 3. Činnost umělecká. 4. Smýšlení
náboženské. 4. Činnost vzdělavatelská.) mnoho nového potvrzujíc jen
v celkovém pojetí rehabilitaci Sporckovu pro dějiny, jak ji podal Vlček
v Dějinách literatury II, 1, 123 a n. spojiv činnost Sporckovu s hnutím
jansenistickým. Co se pak týče Sporckových snah uměleckých, nedosahuje
ovšem důkladnosti monografie Pazaurkovy, Franz Anton Reichgraf von
Sporck, ein Máčen der Barokozeit und seine Lieblingsschöpfung Kukus,
1901, v níž uloženy výsledky i nového pramenného bádání). — V. J. No
váček, Ant. Puchmayer jako překladatel (otiskuje se z registratury bývalé
Vlastenecké hospodářské společnosti, nyní uložené v zemsk. archivu, kor
respondence vztahující se к Puchmayerovu překladu spisu barona Puteaniho
„Krátké poučení o hospodářství polním pro obecný lid** v Praze 1817). —
Z referátů dlužno jmenovat Веегйѵ o Peiskerově knize die älteren Bezie
hungen der Slaven etc. se stanoviska filologického a Bartochovy opravy a do
plňky к jeho knize Čeština na bývalé universitě a stavovské akademii v Olo
mouci.

Hlídka, ročník XXIII., 1906. Jan Sedlák, Eucharistické traktaty Stani*
slava ze Znojma (rozebírá se viklefovský traktát Stanislavův o svátosti
oltárni z r. 1403 nebo 1404, jenž odkryt přesným ohledáním rkpů vídeňské
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dvor, bibliotéky v jeho pravovérném traktátu „de corpore Christi** z г. 1406:
byl totiž onen první traktát o remanenci připojen к druhému jako první
3 kapitoly, které v této druhé redakci se podávají jen jako důvody kontra
a ostatních 6 kapitol jako jejich vyvrácení po způsobu scholastických pojed
nání; pak stopuje se podrobně spor vyvolaný prvním traktátem a vedený
Janem ze Štěkna až к odvolání Stanislavovu a další osudy spisku r. 1408,
předvolání do Říma, a polemika Ondřeje z Brodu a Petra Zacha z Půlky se
Stanislavem; v přílohách, připojených к zvi. otisku, otiskuje se první eucha
ristický traktát Stanislavův, kázání Štěknovo proti Viklefovi a Stanislavovi,
zpráva theologické komise o traktátu Stanislavově a historické poznámky
к němu v rkpe připojené, vše dle vid. rkpův). — Jan Tenora, František
kardinál Dietrichštejn (líčí se vztahy jeho otce Adama к domu císařskému,
kdež byl hofmistrem, studie mladého Františka v Praze a pak hlavně v Římě,
kde mu byl obzvláštním příznivcem kardinál Aldobrandini, pozdější papež
Klement VIII., dávný přítel jeho otce, a jeho krátký pobyt v českých
zemích; obšírně, snad s přílišným akcentováním formální stránky aktův,
vypsáno jednání kurie a dvora císařského po smrti biskupa olomouckého
Stanislava Pavlovského (1598), čímž konečně, protože obě strany vyzna
menávaly kardinála svou přízní, Dietrichštejn vnucen kapitole olomoucké
za biskupa, a jeho příchod na Moravu a energické vystupování v záležito
stech církevních i zemských až do r. 1601. V přílohách, připojených к zvi.
otisku, publikuje se 35 kusův, týkajících se hlavně volby, jednak netištěných, jednak uveřejněných v knize Res gestae gentis Dietrichstainianae
z r. 1621. Připomínám, že vliv kurie na volbu Olomouckou detailně osvětlují
zprávy papežského nuncia, jenž v té době dlel také v Olomouci a pak v Praze;
opisy zpráv těch, jichž Tenora nemohl užiti, jsou nyní v zemsk. archivu.)—
Jos. Kašpar, Giordano Bruno (jeho život a filosofie na základě četné litera
tury). — Fr. Snopek, Studie cyrillomethodějské (dokončení: Učenníci Methodějovi zdali jinač učili než církev katolická? Dospívá к názoru, že nikoliv.
Doslov. Srv. studii Hýblovu v tomto ročníku). — Jos. Samsour, Inkvisice
(dokončení). — Fr. Holeček, František Pravda (Vojtěch Hlinka) (obraz jeho
literární činnosti). — Rich. Tenora, Úprava škol v zemích habsburských za
Marie Teresie a Josefa II. (na základě známé literatury vyličuje se laicisování
školství). — Jan Kakš, Prokop Dvorský (piarista, 1807—1890, psal taky
životopisy literárně zasloužilých piaristův).
Bka.

Časopis katolického duchovenstva, ročník XLVIII.. 1907. mimo
články týkající se biblického studia dlužno jmenovat: Ant. Podlaha, Arcidiecése pražská v době sedisvakance v letech 1733—1734 (po smrti arcibiskupa
Daniela Josefa Mayera, 10. dubna 1733, spravována arcidiecése pražská
konsistoří, event, metropolitní kapitulou, až do 12. února 1734, kdy ujal se
diecése nově jmenovaný arcibiskup Jan Mořic Gustav hrabě z Manderscheidu. Obraz církevních poměrů, jak se jeví pouze na základě agendy
konsistoře, je předmětem této studie: podává tedy cenné příspěvky к dějinám
jinověrství a pověry, jež všude nalézali arcibiskupští missionáři objíždějící
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diecésí, a přechovávání nekatolických knih, které částečně nahrazovány
katolickými; zmiňuje se o židech a censuře knih židovských; mluví o zři
zování a obnovování far a ordinování theologů a o hmotném stavu ducho
venstva; vypravuje konflikty s mocí světskou, které vznikaly z porušení
církevní jurisdikce, hlavně práva asylu a privilegia canonis, nebo ze zakro
čení konsistoře proti vrchnostem ve prospěch poddaných v záležitostech
manželských, a líčí konečně duchovní správu diecése). — Vavř, Wintera,
Petra Praetoria, kazatele broumovského, traktáty o nejsv. Svátosti oltárni
(udává se obsah eucharistických kázání v hlavním katolickém kostele
v Broumově konaných z příkazu opata Selendra a tištěných r. 1613 v Nise;
jsou německá a dochována v jediném výtisku v bibliotéce kláštera brou
movského). — Jos, Vajs, Nové myšlenky v otázce Cyrillo-Methodějské (sezna
muje a trochu polemisuje s Brůckerovým článkem v Archivu f. slav. Phil.
XXVIII, 186 a n. (srv. ČČH. XIIL, 448) a studií) Iv. Franka ibid. 229 a n.;
srv. Hýblovu stať v tomto ročníku). — Ferd. Menčik, Jakým způsobem volilo
se v konklave roku 1667 (rozepisují se hlasovací listy při volbě Klementa IX.,
psané kardinálem Harrachem a zachované v archivu Harrachovském).
— Jos. Samsour, Příčiny rozkolu mezi církvi východní a západní (od dob císaře
Justiniana až do Photia, na základě literatury).— Příloha Slavorum litterae
theologicae. Conspectus periodicus přináší posudky i o dílech historických.

ZPRÁVY.
Počaly vycházeti „Moravské starožitnosti“ prací konservátora J. L. Čer
vinky. Není pochyby, že autor, chvalně známý svou starší knihou ,,Mo
rava v pravěku“ a znamenitou organisátorskou činností na Moravě, je
dnes z moravských archaeologů v přední řadě povolán, napsati pendant
к PíČovým ,,Starožitnostem země české“ a máme předem oprávněnou
naději, že vydá práci dobrou a na moderních základech založenou. Po
drobný úsudek a referát ponecháváme si pro ČČH., až vyjde díl úplný.
Dílo počíná vycházeti v sešitech a sice (proč?) dílem II., jednajícím o kul
tuře neolithické a bronzové, jak se jeví u nás v t. zv. hrobech se skrčenými
kostrami. Díl I. bude jednati o paleolithu moravském, díl III. o polích
popelnicových, díl IV. o kultuře gallské, díl V. o poslední době pohanské
a počátcích křesťanské periody. Ročně má vyjiti 4—5 sešitů. Subskripční
cena celého díla, bohatě illustrovaného je 20 korun, pro členy morav.
archeol. klubu 14 korun, — tedy jistě mírná. Do obchodu knihkupeckého
nebude dílo dáno, a nutno se v čas přihlásiti u spisovatele v Kojetíně.
L. Niederle.
Dr. Jan Nevěřil, professor v Uher. Hradišti, vydal právě malou, ale
zajímavou bružurku „Velehrad a starobulharské knížecí sídlo v Abobě“

252

- Zprávy,

(Uh. Hradiště 1908, str. 31). Jak titul ukazuje, je podkladem jejím srov
nání dosavadních zpráv o starém Velehradě s nedávno odkrytým roz
sáhlým sídlem knížat bulharských v Abobě u Prěslavi, o němž jsme refe
rovali v tomto časopise už loni (XIIL, str. 188). Tento referát upozornil
prof. Nevěřila, který za účelem autopsie docela si i do Bulharska zajel
a nyní předběžnou zprávu o svých dojmech, zkušenostech a dosavadních
výsledcích ukládá v uvedené brožurce. V celku je stanovisko autorovo
toto: i. Je jisto, že ze všech sporných míst, na něž se Velehrad dosud
kladl, místo a okolí nynějšího Velehradu nejlépe odpovídá starým zprávám,
к čemuž přistupuje to, že poslední nálezy ukázaly nám zde základy roz
sáhlých budov už z XII. století. 2. „Ineffabilis munitio Rastizi“ fuldenských annálů ovšem nebyl pouze nynější Velehrad. Zde bylo jen středisko
se sídlem a chrámem, pevnost celá rozkládala se široko kolem, tvoříc forti
fikační systém obehnaný asi válem, dnes nezachovalým, — tak, jako to
spatřujeme na plánu bulharského knížecího centra v Abobě. Referent
v mnohém, pokud se umístění Velehradu moravského týče, souhlasí
s prof. Nevěřilem, ale ponechává si vytknouti definitivní úsudek,
až vykoná vlastní nová příslušná studia na místě samém, o čemž hodlá
podati pak zprávu do CČH. Opatrněji nutno se dívati na srovnání s Abobou
(je to slovanské opevnění?), ač i tu je mnoho zajímavého a povzbuzujícího.
Že .[ineffabilis munitio Rastizi“ byla Velehrad, je přece jen domněnkou,
nikoliv faktem.
L. Niederle.
Velký počet studií o slovanských místních jménech v Německu roz
množuje malá práce Kühnelova Finden sich noch Spuren der Slawen im
mittleren und westlichen Hannover? (ve Forschungen zur Gesch. NiederSachsens I., 5. seš., str. 46). Autor prostudoval s velkou pílí (jež, jak di,
není v poměru к výsledkům) všechna jména polních tratí a pod. Zjišťuje
hojné stopy slovanského osídlení v krajích dnes čistě saských. К práci při
pojeny jsou plány okrouhlíc („Rundlinge“) — i v nich vidí autor doklady
slovanského založení vsí.

Archivář B. Bretholz vydal právě nákladem zemského výboru mo
ravského publikaci skvostně vypravenou: Moravský zemský archiv, jeho
déjiny a jeho sbírky (Brno 1908, str. 160 v kvartu a 15 obrazových příloh
nebo snímků listin). Publikace skizzuje dějiny archivu, podávajíc leccos
zajímavého, částečně z úředních akt, o činnosti Bočkově a jeho nástupců,
v tom na př. instrukci preláta Cyrilla Nappa pro archiváře Bočka z r. 1841
(jež žádá mimo jiné palaeografickou kritiku listin a založení sbírky faksimilů
písma к tomu konci* ovšem že na heraldiku a topografii historickou klade
důraz zvláštní, ale za hlavní pokládá brzké sepsání dějin Moravy), o za
koupení sbírky Cerroniho, o zásluhách hr. Ant. Mitrovského a potom Petra
ryt. Chlumeckého o archiv a historická studia na Moravě vůbec. Mnoho
programů a plánů, z nichž nic nebylo, mnoho na zmar jdoucí práce vedle
hojného a plodného přičinění vystupuje tu před zrakem Čtenáře. Závěr
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na str. 112—116 podává jakousi bilanci toho, co bylo nebo nebylo vykonáno
a do značné míry vytýká pregram i zásluhy správy nynějSL Je tu pověděno
mnoho, co zfsIouží souhlasu nebo pochvaly. Větší část práce obsahuje
přehled obsahu zemského archivu, jakýsi katalog hlavních složek archiv
ního a knihovního materiálu, к čemuž přistupuje podrobný katalog
stálé výstavy moravského zem. archivu. I tyto partie budou historiky uví
tány s povděkem. Publikace je ozdobena 8—9 pěknými reprodukcemi
některých skvostných kusů listinných nebo knižních z pokladů zem. archivu
— výprava její svědčí sama o štědré péči zemského výboru markrabství
moravského o přední historický ústav země.

Prof. A. Petrov uzavírá své studie o formulářích Henrika z Isernie prvým
svazečkem — volumen posterius totiž již vyšlo dříve; srv. ČČHM XIII.,
422 sq., referát Novákův — Genricha Itcďjanca sborniki form pisem etc.,
otd. pervyj (Petrohrad, str. 77). Zde možno poznamená ti prozatím, že
obírá se zvlášť i slavným manifestem domněle Přemyslovým к národu
polskému z r. 1278, o němž byl již J. B. Novák prokázal, že je dílem Jindřicha
z Isernie. Exkurs z péra D. K. Petrova chce nacionalismus toho doku
mentu vyložiti několika málo doklady o protiněmeckém tónu severoitalské
poesie z konce 12.—13. st.
Nová monografie o zlaté bulle Karla IV. vyšla právě prací Karla
Zeumer a pod titulem Die goldene Bulle Kaiser Karls IV, (v „Quellen und
Studien zur Verfassungsgesch. des deutsch, Reiches“, II., 1; Weimar 1908)
a to ve dvou svazcích (str. 256 a 135), z nichž poslední obsahuje nové vydání
zákona a listin pro vznik a výklad jeho důležitých. Vlastní studie rozpadá
se v kapitoly o obsahu a vzniku jednotlivých ustanovení zl. bully (zde
po Hamackovi se dovozuje, že základem kapitol VIII.—X. bylo privi
legium připravené pro Čechy; Zeumer má za to, že toto privilegium vskutku
vydáno nebylo, že Karel spokojil se inserováním jeho obsahu do zl. bully;
při tom podrobnosti o nálezu kurfiřtů z 7. led. 1356, jímž se králi českému
na rozdíl od jiných kurfiřtů přiznává právo i nová cla ustanovovati, o privi
legiu pro Horní Falc, na kterou se rozšiřují soudní výsady čes. poddaných a
o zajímavém marginale českého exempláře zl. bully, při Čemž autor stanoví,
že tento dodatek vznikl již před březnem r. 1358), dále o dějinách zákono
dárné činnosti na sněmích norimberském a metském (hlavně ovšem vznik
zl. bully po stránce historické, právní i diplomatické; Zeumer vyslovuje
se proti mínění Palackého a Burdacha, že zákon stylisoval Jan ze Středy)
a konečně o významu zl. bully. Zde dovozuje Zeumer, že Karel IV. vydá
vaje zlatou bullu nesledoval naprosto dynastických a vůbec ne sobeckých
zřetelů. Ani ustanovení o Čechách a o českém králi nebyla cílem vlastním,
neboť v podstatě se Čechám nového nic nedostalo; zákon stvořila císařova
vůle po korunovaci ideálně vzrušená a chtějící pro vždy zajistiti řádné
volby králů. Lesk české koruny a postavení Čech v říši chtěla ovšem též
zabezpečiti — přes to následkem nepředvídaných okolností ironie osudu
C. č. H. XIV.
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způsobila» že na staletí Čechy postavily se skoro mimo říši. V přílohách
bude Čecha zajímati exkurs o názorech 14. a 15. stol, o českém volebním právu,
přinášející mnoho nového, na př. tvrzení, že theorie v literatuře 13.—14. st.
zhusta se vyskytující, že totiž král český volí jen, jsou-li kurfiřti rozděleni
a tu hlasem svým rozhoduje, byla nálezem kurfiřtů z r. 1344 za právně
platnou uznána. Pochybnosti o českém volebním právu, rozšířené v lite
ratuře, přiměly Karla IV. již po vydání zlaté bully, dne 11. pros. 1356,
к tomu, že si od všech šesti ostatních kurfiřtů dal své právo volební potvrditi
a to šesti stejně znějícími listinami (vlastně dvanácti; každý kurfiřt vydal
latinskou a německou listinu). Arenga těchto listin, z kanceláře Karlovy
vyšlých, je prudkou polemikou proti popěračům českého volebního práva
(listina je tištěna v druhém svazku Zeumerově). Ale starší theorie přes to
v některých odborných spisech strašila dál; nepřímo trochu opory nalezla
v nepozvání krále českého к volbě Maxmiliánově r. i486. I o důsledcích
volby z r. i486 pro český hlas uvádí Zeumer leccos zajímavého.
J. P.

V článku „Der Umfang und die Hauptrouten des Nürnberger Handels
gebietes im Mittelalter“ (Archiv f. Soc.- u. Wirtschaftsgesch. 1908, 1). J.
Müller jedná také o obchodních stycích Norimberka s Čechy a se Slezskem.
V tomže čísle jest článek A. Zychy, „Zur neuesten Litteratur des deutschen
Bergbaues“, v němž obšírně probrány jsou novější spisy o dějinách hornictví
slezského a literatura pojící se к spisům Jana z Gelnhausenu.
Prof. V. FlajŠhans dokončil vydání 8. dílu Spisů M. Jana Husi Sermones de sanctis druhým polosvazkem (Praha, 1908, str. 109—405). Vydání,
jež bylo zvlášť nesnadné (srv. ČČH., XIII., 456) najde jistě pochvaly od
borníků. Sennones samy ovšem pro dějiny českého hnutí náboženského
poskytnou tuším málo; doufejme, že vydavatelé odškodní nás záhy do
hotovením prací, v nichž individualita náboženské snahy české mluví výraz
něji a zajímavěji.
P>

Redaktor Hanuš Kuffner uveřejnil výsledky svého dlouholetého
studia o topografii válek husitských a o podrobnostech husitské taktiky
v práci Husitské vojny v obrazech (Kr. Vinohrady 1908; str. 94 s 59 mapami
a plány a větší mapou zemí koruny české v době husitské. Ná
kladem vlastním.). V obou směrech je dílko Kuffnerovo zajímavé a poučné,
třebas rekonstrukce autorovy, jak hlavně pro neúplnost pramenného
materiálu je pochopitelno, nemohou všude Činiti nárok na naprostou spolehhvost. Ale každý, kdo se vojenskou stránkou husitské doby obírá,
bude Kuffnerovi vděčen za namáhavý a nákladný pokus jeho. J. P.
O počátcích koncilu Basilejského a o poměru krále Sigmunda к nim
jedná krátká dissertace lipská: M. Koch, „Die Kirchenpolitik König Sig
munds während seines Romzuges 1431—1433" Lipsko 1908.
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Vyšel konečně osmý svazek „Briefe und Akten zur Geschichte des dreissig
jährigen Krieges“, na základě pozůstalosti po F. Stievjvi zpracovaný
K. Mayrem. Obsahuje písemnosti roku 1610 a vyplňuje mezeru, která dotud
byla mezi svazkem předchozím a svazky devátým a desátým, vydanými
již v letech 1903 a 1906 A. Chroustem (viz č. č. H. XII 505). Obsah
jest důležitý také pro české dějiny sklonku vlády Rudolfa II. V popředí
stojí korrespondence týkající se katolické ligy a politiky Maxmiliána I.,
vedle toho však sneseno tu množství látky к ostatním dějinám říšským,
ke sporu o Jůlišské dědictví, к preliminariím vpádu passovského, sjezdu
knížat v Praze, к poměru ligy a unie, sporům mezi Matyášem a Rudolfem.
Předností svazku jest, že látka není do té míry vtlačena do nepřehledných
poznámek, jako se to stalo v dílech předchozích, nýbrž většina korrespondencí podána v původním znění.
Ve „Zvonu'* č. 24 a 25 (roč. VIII., str. 373 sq. a 386) uveřejňuje
Zikmund Winter stať Začátky germanisace našich mést, velmi důležitou
svými daty. W inter, jenž byl již před léty poučil nás o veliké germanisaci měst pražských v druhé polovici 16. a první čtvrtině 17. st. (srv.
CČH.,VIII., 235), ukazuje nyní, jak přílivem německých přistěhovalých
řemeslníků poněmčovala se, zejména od r. 1548 česká města venkovská
a pražské cechy. R. 1619 mělo jen 8 cechů staroměstských české cechmistry,
kdežto r. 1571 pouze v 10 byla správa národnostně utrakvistická, 28 bylo
ryze českých! Teplice zněmčeny cechy ještě ku konci 16. st., Ústí nad L.
něco později. Podobně Stříbro, ač za jiných okolností a Žlutíce. Litoměřice
a Žatec bránily svou českost, však čím dále s menší energií, do 2. pol. 17. st.
Rakovník byl z části poněmčen ku konci 16. st., ještě víc o sto let později.
Budějovice, Prachatice, Krumlov a Horšův Týn byla již kol r. 1600 městy
národně smíšenými; také Jindřichův Hradec, ale v Prachaticích se česká
většina udržela do konce 18. st. — Speciální studium mohlo by Win trovy
údaje rozmnožiti; v posledních desítiletích před Bílou Horou vznikla na př.
německá menšina v Ml. Boleslavi.
O smlouvě roku 1707, kterou Karel XII. Švédský zajistil náboženskou
toleranci slezským protestantům — roku 1879 Goll věnoval jí cennou
monografii— máme novou práci E. Carlson, Der Vertrag zwischen Karl XII.
von Schweden und Kaiser Joseph I. zu Altranstädt 170y. Stockholm 1908.

Paméti Frant. J. Vaváka, jež vydáva Jindřich Skopec — srv. můj
referát v loňském ročníku str. 434 sq. — vyšla knihy prvé část druhá (Praha
1908, str. 222), náležející létům 1781—1783. Třeba opakovati, že tu jde
o jednu z nej významnějších publikací pramenných k dějinám našim: již
nyní je zřejmo, že Vavákovi bude náležeti důležité místo v dějinách lite
rárních 18. st., že se jemu znalostí dějin českých a znalostí staré české
literatury, namnoze i formálním ovládáním jazyka nevyrovnal v 18. st.
nikdo mimo badatele z povolání. Pro dějiny českého vývoje náboženského
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je dílo jeho (a to právě druhou Částí nyní vyšlou) rovněž vzácným doku
mentem — mníme se býti, čtouce je, přeneseni do theologických půtek
a vášnivého boje sekt v prvé polovici 15. st. Většinu tohoto svazku vy
plňují Vavákovy polemiky s brožurami protikatolickými, neboť skoro
všechen autorův zájem je upoután důsledky tolerančního patentu. Čtenáři
vskutku imponuje, co theologické a historické učenosti a co přirozeného
vtipu mobilisuje tento sedlák proti jinověrcům přítomnosti i minulosti
a jak při tom přece v své hluboké loyalitě ke králi, který vydal toleranční
patent, chce smířiti své rozčilení s respektem к vrchnosti. Odtud na př.
jeho theorie, že patent se týká jen cizozemců v Čechách usedlých. I v tom
i v jiných směrech publikace poskytuje mnoho poutavého — při dalších
svazcích najde se tuším příležitost к analysi podrobnější. Co pověděno
minule o přednostech edice, netřeba znovu opakovati; poznamenávám
jen, že by rejstřík měl obsahovat! více věcných hesel (na př.: poddanské
poměry a pod.).
J. P.

Družstvo „Národní Besedy" vydalo redakcí redaktora Karla Žáka
Almanach Národní Besedy (str. 71 v kvartu s hojnými illustracemi). Je
věnován dějinám representačního plesu českého a tím také, jak známo,
dějinám naší společenské emancipace. O úkol rozdělili se Jar. Kamper
a anonym, jenž shrnul patrně mnoho materiálu ze starších prací a vzpo
mínek; nejdokonaleji však působí Část illustrační svými reprodukcemi
autentických dokumentů — tanečních pořádků, pozvání.
Boj o jazyk úřední v Čechách dal vznik v poslední době studiím
o dějinách jazykového práva v naší vlasti. Vzbuzený interes širších kruhů
přispěl novým důležitým materiálem, na př. o skutečném provádění
kabinetního listu z 8. dub. 1848 v praxi v létech nejblíže následujících
(nejvíce dokladů toho druhu sebral docent Kapras v Pokrokové Revui
č. 6), o žádosti Chebanů o stolici jazyka českého, o poučení appellačního
soudu do Chebu z února r. 1836 zNár. Listy z 28. břez.) a j. Prvý rozsáhleji
a na solidním studiu založený soustavný obraz vývoje jazykové otázky
podal dr. Jos. Herold ve dvou přednáškách O české řeči úradní t otištěných
in extenso v Nár. Listech z 3. března č. 62 a 16. března č. 75. Obě před
nášky byly vítěznou polemikou proti výkladům prof. Ad. Bachmanna
(Bohemia z 20. února a 19. března), jehož praepotentní tón, věcná ne
dostatečnost (původně nebyl seznámen ani s pracemi Fischlovými
a „zákon“ Ferdinanda I. z r. 1555 platící pro vévodské finanční úřady
zemí starorakouských prohlašoval za zákon jazykový pro Čechy; srv. jeho
otevř. list v Bohemii z 2. únor?) a víc nacionálni než vědecká logika trapně
působily ve všech vážných kruzích. Škoda, že Heroldova přednáška, jak
slíbeno, nevyšla tiskem.
J. P.
Prof. Josef Kalousek slavil 2. dub. t. r. své sedmdesáté narozeniny.
Historický Spolek za tou příčinou uspořádal slavnostní schůzi, v níž před-
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našel o Kalouskovi V. Novotný; současně byl Kalousek vyznamenán čestným
členstvím Spolku. Historický Klub podal jubilárovi adressu tohoto znění:
Dožil Jste se, zdráv tělesně i duševně, kmetského věku sedmdesáti let.
Opouštíte universitu, kde Jste, jako prvý professor dějin českých na pražském
vysokém učení, pracoval po více než třicet pět let o rozšíření vědeckého
poznání o dějinách našich a o vzbuzení vlastenecké lásky к minulosti otčiny.
Historický Klub, jenž s radostí Vás počítá mezi čestné členy své a jehož
členstvo velikou většinou náleží к Vašim žákům bývalým nebo přítomným,
dovoluje si v den Vašich sedmdesátých narozenin podati Vám tuto adressu
a tlumočiti jí živé city úcty a vděčnosti, jež к Vaší práci vědecké a učitelské
chová veškerá obec členstva Klubu Historického. Ctitelé Vaši a žáci Vaši
vzpomínají v den Vašich sedmdesátých narozenin s vděčnou sympatií,
jak Jste, jsa mladým docentem, v době velkého boje za uznání naší státní
individuality, dal národu svému své „České státní právo", jež dodnes zů
stalo hlavní prací vědeckou o dějinách veřejného práva starého státu našeho,
vzpomínají také úsilí Vašeho, plnícího desítiletí, vydati hlavní prameny
pro poznání dějin poddanství a selského stavu v našich zemích a kritických
monografií s tím souvisejících. Ctitelé Vaši a žáci Vaši připomínají si dnes
velikou práci Vaši v Učené Společnosti Nauk, ve vydávání Archivu Českého,
v sepsání dějin Společnosti a řízení edicí jejích, vzpomínají Vašich bystrých
obran, psaných proti stranným líčitelům naší minulosti — jsouce si vědomi
při tom vší ostatní bohaté vědecké práce Vaší, jež dotekla se rozmanitých
období a otázek dějin našich, v tom zejména sv. Václava, Karla IV., Karla
st. z Žerotína a Fr. Palackého. Vaši žáci a ctitelé vědí, že odchod Váš z uni
versity nemá znamenati loučení se s prací vědeckou: i dovolují si uzavřití
projev tento přáním, aby Prozřetelnost bděla ještě dlouho nad zdravím
Vaším a popřála Vám dovésti Vaše plány vědecké к zdárnému konci.

Dne 10. března zemřel největší mecenáš české vědy a českého stu
dentstva, zakladatel a president České Akademie Josef Hlávka, Slavná
budiž paměť jeho!

Z řad středoškolských historiků našich odešel na věčnost ředitel
Frani. Kahlik (nar. 1854. v Poličné u V?l. Meziříčí — zemř. 8. ún. 1908).
Působil od r. 1883 na gymnasiu v Opavě, tehdy matičním, r. 1896 povolán
za ředitele matičního gymnasia v Zábřehu. Jeho literární činnost pohybovala
se na hranicích dějin i zeměpisu; vedle toho překládal ze slovanských
literatur. Dějepisných otázek týkají se práce jeho: Dějepis a dějezpyt
český (1883); Objevení východní Asie (v progr. gymn. zábřežského 1897
a 1898); Mapa světa a její historický vývoj ve starém věku (iamže 1898
3 T9°5) i Vznik válek křížových a mnich Petr Amienský (tamže 1902). Vlastní
význam Kahlikův neleží tak v jeho literární činnosti jako spíše v osvětové
práci národní v krajích národnostně ohrožených. Tak působil již v Opavě,
ale hlavně jako ředitel matičního gymnasia zábřežského, jež řídil v ohro
ženém kraji za podmínek nejnepříznivějších až ke konečnému sestátnění,
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jehož se bohužel nedočkal. Jeho vynikající osobní vlastnosti, skvělý zjev,
rozsáhlé^vědění, talent řečnický a milá, každého získávající povaha spojené
s energií a láskou к věci učinily jej vlivným činitelem na severu Moravy
a zůstavily trvalé stopy v pokroku tamní české věci.
Ze seznamu přednášek na českí universitě v letním běhu 1908 vyní
máme: Na fakultě theologické: Sedláček, Srovnání dějin náboženství, Kr
štůfek, Historia ecclesiastica. Aevum medium et recens. — Na fakultě
právnické: Hanel, Právní děje německé, Stieber, Německé právo a řízení
trestní v historických obrysech, Kapras, Dějiny německého práva lenního,
Heyrovský, Dějiny a system římského práva soukromého, II. Právo obligaČní, Vančura, Dějiny a systém římského práva soukromého, III. Právo
rodinné a dědické, Čelakovský, Dějiny práva v zemích českých se zvláštním
zřením к ostatním zemím rakouským, Kapras, Dějiny práva v zemích
českých. Část II. (Dějiny práva veřejného po r. 1620. Uká’ka českého
práva soukromého), Kadlec, O dějinách ruského práva (pokrač.), Týž,
Ústavní dějiny Moravy, Demel, Vývoj správní centralisace v zemích ny
nějšího mocnářství rak.-uh. do r. 1749, Týž, Repetitorium rakouských
říšských dějin, Maršan, Z dějin zeměpanské správy rakouské v 16.—18. stol.,
Trakal, Dějiny filosofie práva, Týž, O právu válečném, Kadlec, O státo
právním poměru Chorvátská к Uhrám. — Na fakultě lékařské: Dějiny lé
kařství nové doby II.: Vývoj lékařství v Rakousku a v Německu od sklonku
XVIII. do sklonku XIX. stol., Týž, Historický přehled o morních nemocech. — Na fakultě filosofické: Hostinský, Filosofie dějin umění, Kádner,
Dějiny pedagogiky. Část IT., Friedrich, Diplomatik? papežská, Niederle,
Mythologie starých Slovanů, Týž, Ptolemaios a jeho popis zemí českých,
Peroutka, Přehled státního zřízení římského (doba císařská), Bidlo, Dějiny
států balkánských od 1204—1455. (Pokračování.) Týž, Dějiny říše PolskoLitevské od vymření Jagcllonců (Pokr.), Šust?, Dějiny nové doby I. Refor
mace (pokr.), Pekař, Rakouské státy v letech 1790—1847, Týž, Přehled
českých dějin ústavních, Krofta, Vývoj ústřední správy v Rakousku v stol.
XVI., Novotný, Přehled dějin českých, Šimák, Dějiny české za reformace,
II., Matějka, Všeobecných dějin umění část V. Renaissance, Týž, Českých
dějin umění část II. Umění gotické, Chytil, Barokní sloh v Čechách, Ne
jedlý, Dějiny opery IV., Zíbrt, Bohuslav Balbin, jeho doba a činnost, Týž,
Dějiny českého knih tiskařs tví v cizině (Norimberk, Benátky, Rím, Neapol,
literatura exulantská), Král, Dějiny staré komoedie attické, Novák R.,
Dějiny římské satiry a výklad vybraných satir Horatiových, Groh, Topo
grafie starých Athen, Týž, Latinská epigrafie. Vysoký, Dějiny řeckého
umění. Týž, Vybrané partie římských starožitností soukromých, Frida,
O předchůdcích a současnících Shakespearových, Týž, Racine a jeho doba,
Tille, Systematické dějiny francouzské literatury III., Polívka. Dějiny
literatury polské do XVIII. stol., Vlček, Od reakce к osvícenství, Máchal,
Dějiny české literatury dramatické, Hanuš, Hlavní proudy literatury
české v 2. polov. XVIII. a na počátku XIX. stol., Mourek, Historie ně-
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mecké literatury (pokr.), Týž, Historie germanistiky, Janko, O písmě
runovém a nejstarších nápisích severských, Kraus, Dějiny německé litera
tury (pokr.), Týž, Dějiny německého pravopisu, Krejčí, Německá litera
tura doby přítomné, Dvořák, Staročínské náboženství lidové.

Ve sbírce „Allgemeine Staatengeschichte“, v serii „Deutsche Landes
geschichten“ vydal H. Widmann první svazek „Geschichte Salzburgs“ (Gotha
1907). Svazek na 400 stránkách probírá dějiny Solnohradska až do roku
1270. V téže sbírce J. Dierauer vydal třetí svazek své „Geschichte der
schweizerischen Eidgenossenschaft“ věnovaný době 1516—1648.
Ve sbírce „Abhandlungen zur Mittleren und Neueren Geschichte“
vydávané professory Finkem, Meineckem a v. Belowem vyšla práce
H. Wopfnera„Die LageTirols zu Ausgang des Mittelalters“, věnovaná přede
vším hospodářským a sociálním poměrům territoria, se zvláštním zřetelem
к příčinám a předpokladům selské revoluce roku 1525.

r I Pro dějiny rakouských poměrů hospodářských v 18. st. mnoho nového
přináší práce K. Příbrama „Geschichte der österreichischen Gewerbepolitik
von 1740—1860. I. Bd. 1740—1798. Leipzig 1907. Jest založena hlavně na
studiích v centrálních archivech Vídeňských a vyličuje podrobně snahy
živnostenské politiky rakouské, jež za Marie Terezie má převahou ráz čistě
merkantilistický, za Josefa II. však jest již fysiokraticky zabarvena.
H. von Srbik, Der staatliche Exporthandel Oesterreichs von Leopold I.
bis Maria Theresia. Vídeň 1907. Kniha skoro o pěti stech stránkách, vzniklá
hlavně ze studií v archivu bývalé dvorské komory. Srbík vykládá nejprve
vznik a vítězství theorií merkantilistických v zemích rakouských, hlavně
však probírá podrobně skutečné poměry vývozu, spojené s ním otázky
celní, appalty velikých podnikatelů, státní dolování, poměr rakouského
obchodnictva ke komissionářům v Amsterodamě a v Benátkách. Kniha
jedná namnoze také o vnitřním obchodu a poskytuje více nežli titul ohlašuje.
Alois Slovák» La bataille d* Austerlitz. Documents inédits sur la Campagne
de 1805. Traduction de L. Leroy. Paris 1908. Překlad rukopisné práce české.

Centrální kommisse pro zachování památek počala vydávati soupis
uměleckých památek dolnorakouských. První svazek, věnovaný politi
ckému okresu Kremžskému má obšírnou předmluvu M. Dvořáka, osvětlu
jící duchaplným způsobem vznik a cíle territorialní inventarisace uměleckých
předmětů. V sborníku vydávaném touže kommissí M. Dvořák uveřejnil
článek „Francesco Borromini als Restaurator“, kde v skromném rámci řeší
zcela novým způsobem základní problemy barokového umění a ukazuje,
jak geniální revolucionář v architektuře byl také původcem nového nazí
rání na umělecké památky zašlých dob.
....
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V známé sbírce Góschenově vyšel nedávno spisek Rothüv, Geschichte
der christlichen Balkanstaaten (Bulgarien, Serbien, Rumänien, Monte
negro, Griechenland), Leipzig 1907, jehož četné omyly a chyby dlužno
opraviti podle poučné recense K. Jirečkovy v Byzant. Zeitschrift 1908, str.
180—182; recensent pokládá spracovaní dějin řeckých a rumunských
za zdařilejší než spracování dějin slovanských.
Vyšel francouzský překlad hollandského spisu Kesseling, Essai sur
la civilisation byzantine (Paris 1907) s předmluvou Schlumbergerovou,
jenž podává způsobem populárním přehled dějin vzdělanosti byzantské,
rozdělený na 3 periody. V každé periodě pojednává zvláště o vývoji poli
tickém a zvláště o literatuře a umění byzantském.
Redakcí Ljub. Stojanoviče vyšel právě v Bělehradě I. sv. Korrespon
dence Vuka St. Karadžiče Vukova Prepiska. Kńiga I. Beograd 1907, str.
XXX. 4- 780. Jest nad míru bohatá, sebráno dosud přes pět tisíc a ně
kolik set listů, a při neobyčejné péči, se kterou Vuk zachovával každý sebe
nepatrnější lístek, možno předpokládati, že se nám tu zachovaly čtyři
pětiny všech listů, které vůbec dostal od r. 1814 počínaje. Bohužel listů
psaných Vukem zachovala se nám část nepatrná, asi pouze čtvrtina. A'co
se zachovalo, jest většinou v konceptech. Bylť on nad jiné horlivými
dopisovatelem, průměrně psal do roka na 100 dopisů. Nejúplněji jest
zachována jeho korrespondence s Kopitarem; za tím přicházejí Jakub
Grimm, L. Mušicki, kníže Miloš, F.^Ädelung, A. S. íiškov, L. Ranke, Is. Iv.
Sreznevskij, N. P. Nadeždin a j. Korrespondence jest seřazena chronolo
gicky podle osobností, t. j. jak s kým začal se Vuk stýkati písemně, a sice
do i. sv. pojata korrespondence s osobnostmi, se kterými se Vuk začal
stýkati od r. 1811 do poč. r. 1815: A sice korrespondence se Simou Miluti
novicem Serajliji, s celou řadou Srbů té doby více méně význačných
bud v životě Vukově aneb v tehdejších vnitřních poměrech srbských, zvláště
pak s Kopitarem. V této pak jest hlavní těžiště knihy. V dodatcích otištěny
jsou dopisy jiných osob, zvláště korrespondentii Kopitarových, které mají
význam pro hlubší seznání života a působení Vukova. Obšírné rejstříky
osobních, zeměpisných jmen jakožto i věcný (739—777) nesmírně ulehčují
užívání knihy.
Polská historiografie s velkým úsilím pracuje o prozKoumání starého
polského práva. V Rozpravách krak. akademie loni vydal St. Kutrzeba
dosti rozsáhlou studii (str. 81—179): Męźobójstwo (t. j. vražda i zabití)1
w prawie polskiem XIV. i XV. wieku, jež si klade za úkol vyšetřiti především
právní pojmy té doby a vývoj jejich. Je na jevě, že jako každá práce po
dobná, je studie Kutrzebova důležitým příspěvkem к dějinám Kulturním
i sociálním. Vidíme na př., jak v době, o níž autor pojednává, kolleKtivní
odpovědnost opole nebo vsi takřka mizí, odpovědnost rodu trvá a má
těžké důsledky pro neoddělené majetkové členy rodu. Zvlášť zajímavé
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jsou výklady o hlavě, glčwsczyzně a o výši její podle stavovské přísluš
nosti zabitého a podle tcrritoria, neboť hlava platila se rozličné v Malopolsce (jež spolu s Rusí ? Sieradzem a pravidlem i Mazovskem tvoří jedno
teritorium stejného typu) a rozličně ve Velkopolsce, Kujavách, Lęczyci
(druhé terri tórium): v prvém území právním stojí hlava šlechtice 60 hř.,
v druhém 30 (nevím ovšem, 7 da autor dost bezpečně neprostudoval možné
rozdíly mincovního systému); vladyky zná jen Małopolsko a Mazovsko;
jejich hlava stojí 30 hř. Sedlák stál ve Velkopolsce 6 hŕ. (z čehož polovice
náležela rodině, polovice pánu), žid a kněz tolik co šlechtic, měšťan kolísal
mezi 10—30 hř. podle důležitosti města. Otázkou, pokud tu recipovány
právní zásady a formy německé, autor sc nezabývá. — Brzo po studii Kutrzebově vyšla ve Varšavě jako prvý díl „Historie polského trestního práva“
kniha Marcela Handelsmana Kara w najdawniejszym prawie polskim (1908;
str. 266). Práce je patrně dílem mladého badateie vzdělaného odborně
juristický a majícího rozhled po západoevropské literatuře odborné. Pro
bírá ve čtyřech kapitolách methodicky stejně založených tresty právní
ve 12.—13. st. ve Slezsku, Velkopolsce, Malopolsce a v severním Polsku;
kapitola pátá podává souhrn, obraz celkový. Zajímavé v tom jsou výklady
o postavení knížete v právním názoru staršího středověku, hlavně o vý
znamu ieho „milosti*'
J. P*
F. Papée vydal nedávno (ve Varšavě 1907) Study a i szkice z czasów
Kazimierza Jagiellończyka, mezi nimiž nalézá se delší Článek týkající se
dějin českých t. Zabiegi o czeską koronę 1466—1471» který jest novým
přepracovaným vydáním práce téhož spisovatele, uveřejněné v Rozpravách
Krakovské Akademie sv. VIII. (1878). Jest to podrobné a svědomité vy
líčení diplomatických styků Polska s Čechy s pozadím mezinárodní situace
tehdejší na základě starších i nově přibylých pramenů. Jest to zároveň
nový příspěvek ke kritice Dlugoše, a to v neprospěch jeho. Spisovatel
poukazuje na to, že v Polsku byla tehdy dosti silná strana přející Čechům
(nižší j^šlechta), která zároveň nakloněna byla husitství. O přívržencích
husitství v Polsku mezi tamějším duchovenstvem a šlechtou zpravuje
Rudolf biskup Lavantský v listějsvém к Fridrichovi Braniborskému (Codex
dipl. Brandenburg. P. III, T. I, N. 327). Práce Papéeho končí volbou
a^korunovací Vladislava Jagellovce — jest jí na újmu, že nevzala zřetele
к článku Neyedlého v С. С. H. XI (1905), Volba krále Vladislava II. r. 1471,
který podává mnohem více a na př. v příčině řeči Lubelčíkovy na sněmě
Kutnohorském právem dává přednost záznamu Kozlíkovu před stylistickým
cvičením Bonfiniovým, jehož obsah Papée pokládá za authentický. Kromě
toho opět a opět dlužno připomenouti, že polští historikové zcela neprávem
zanedbávají české vydání Dějin Palackého nevědouce snad ani, že druhéevent. třetí české vydání jest proti německému značně rozšířeno a pozmě,
něno. České vydání by jim povědělo, jak se jmenuje po česku na př. Hradisch,
Turnau, Deutsch Brot (!), Glatz, Znaim, Neuhaus, jež překládá Papée
Nowy Dom místo Jindřichův Hradec. Nevím, co by tomu řekli polští
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čtenáři, kdyby četli v českém spise, že někdo jel do Posen, do Vilny místo
do Vilna, do Petrikau atd. Náleží to к povinnosti spisovatele-historika,
aby se informoval náležitě o původních názvech místních jmen. Ci dospě
jeme tak dalece, že za nějaký čas budeme užívati ve vědě slovanské míst
ních názvů zavedených maďarskou vládou na Slovensku?! — Z ostatních
článků nejzajímavější jsou dva první, z nichž jeden jest typickým případem
a zároveň počátkem stavovského zápasu mezi městy a šlechtou (Zabicie
Andrzeja Tyczyńskiego i proces wielki szlachecko-mieszczański), druhý pak
stručným a přehledným poučným shrnutím vývoje a úpadku měst v Polsku,
ale bez náležitého zřetele na hospodářské příčiny toho (Przełom w stosunkach
míesjkich za Kazimierza Jagiellończyka), —Velmi poučný i pro naše badatele
jest zpráva Papéeho o jeho vědecké cestě po archivech uherských, podá
vající poučení a pokyny rázu všeobecného na př. o druzích archivu a jejich
topografii. — Bádání Papéeho pohybuje se vůbec hlavně v rámci vlády
Kazimíra Jagellovce, která jako vláda jeho vrstevníků západoevropských
obsahuje zárodky novověkého vývoje. Papée tomuto dějinnému obratu
věnoval své hlavní, životní dílo Polska i Litwa na przełomie wieków średnich
(Tom I. Ostatnie dwunastolecie Kazimierza Jagiellończyka), jež vyšlo
v Krakově 1903, nákl. tamější akademie věd. Jest to spis, zbudovaný na
základě velmi rozsáhlého bádání archivního a líčící jak zahraniční, tak
i vnitřní situaci Polska a Litvy, spojeného dosud pouhou personální unií.
Uváží-li se tehdejší rozloha obou těchto států a jejich rozsáhlé styky mezi
národní, jest patrno, že spisovatel líčí vlastně situaci většího dílu tehdejší
Evropy. Pro nás důležitá jest politická úloha a diplomatické styky našeho
krále Vladislava II., zvláště v otázce koruny uherské před a po smrti Matěje
Korvína. Podle Papéeho vůdčí ideou politiky Kazimírovy byla válka
s Tureckem, jež měla být jednak odvetou za porážku jeho bratra Vladislava
Varenského, jednak prostředkem к dosažení přirozených hranic moře Čer
ného. Tím hledí vysvětliti zanedbávání zájmů východních a passivnost
vůči Moskvě.
J, B.
Krakovská akademie véd začala vydávati prameny к dějinám polským
po rozdělení říše Polské. Počátek učiněn vydáním protokollů čili diáře
revolučního sněmu z r. 1830—31, Dyaryusz sejmu zr. 1830—31. T. I. (Krakov
1907.) Vydal Mich, Rostworowski. Tiskne se Korrespondence Lubeckého, jejíž
vydání připravil em. prof. St, Smolka,
J Jj

V krátké poměrně době vyšel II. svazek znamenitého spisu Šmolková,
Polityka Lubeckiego przed powstaniem listopadowem, Kraków 1907 (viz
C. C. H. XIII., 362). Kdežto svazek I. obsahoval v podstatě životopis
Lubeckého, ovšem na Širokém základě celého politického ovzduší, které ho
obklopovalo, svazek II., jenž má podtitul Studya i szkice, podáva v kapitole
„Przed kongressem wiedeńskim" vlastně dějiny „polské otázky“ před kongressem Vídeňským čili dějiny ruské politiky s hlediště této polské otázky
v době napoleonské. Kapitola „Nowosilcow przed r. 1820“ jedná o zhoubném
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vlivu tohoto ruského vlastence a důvěrníka Alexandrova na vývoj poměru
ruskopolského. Další dvě kapitoly „Dostęp do morza" a „Sanacya finansów"
— toť v podstatě hospodářské dějiny království Polského kongressového
před povstáním r. 1830. Spis Smolkův, jenž zasluhuje, aby mu byla věno
vána později zvláštní pozornost v podrobnějším referátě, má význam
základního spisu к dějinám ruským století 19. a nejen řadí se slušně к spisům
šil’derovu a Schiemannovu (viz C. č. H. XIII.), nýbrž předčí je na celé
čáře svým všestranným zájmem a hlubokou koncepcí nehledě ani к mistrné
formě vypravování.
J. B.

Zemřel Ludomir Gadon, spisovatel cenného třísvazk. díla Emigracya
polska (Krakov 1901 —1902), líčícího dějiny emigrace polské po nešťastném
povstání r. 1830—31. (srov. ref. Č. Č. H. X, 336). Kromě toho zjednal
sobě veliké zásluhy o vědecké ústavy polské v Paříži, jejichž vznik souvisí
právě s onou emigrací, s polskou „Bibliothekou" a Towarzystwo Histo
ryczno-literackie.
Vyšel právě III. díl přednášek prof. V. Ključevského, Kurs russkoj
istorii (viz č. C. H. XII., 251), obírající se dějinami ruskými od počátku
bouřlivé doby samozvanců až ku předchůdcům Petra Velikého. Mistrné
líčení politického, hospodářského a zvláště sociálního vývoje národa ruského
vrcholí v kapitolách posledních, jednajících o předzvěstech reforem petrovských, o nenáhlém a přece jistě pokračujícím „evropštění" Ruska. KljuČevskij sám vydal o této otázce několik menších monografií. Pozdější
proudy západnický a slavjanofilský již v 2. pol. 17. stol, začínají se objevovati. Starší, východní byzantský vliv podle Ključevského zůstal obmezen vždycky jen na nábožensko-mravní sféru národa, nezachvátil celého
člověka, jako pozdější vliv západní, který působil hlavně ve sféře života
státního, zachvátil sice celého člověka, všecky stránky života národního,
ale zůstal dlouho obmezen pouze na nejvyšší vrstvy jeho, nezachvátil celou
společnost národní. Vítězný pochod vlivu západního vysvětluje Ključevskij
nespokojeností, která od doby samozvanců čím dále tím více se zmocňuje
národa; nespokojenost ta pramení z poznání, že domácí ruské řády nevyho
vují rostoucím potřebám státu a národa; zejména padají na váhu čím dále,
tím větší nesnáze finanční. Velmi poučná jest stať o významu Jiřího KrižaniČe a jeho reformních návrzích pro Rusko; jest to nejlepší, co o této věci
bylo dosud napsáno.

„Habentsua fatalibelli*'— platí o’zvláštní nedávné publikaci Petro
hradské akademie nauk, Boleslav-Jurij II, knjaz vsej Maloj Rusi. Sbornik
materiálov i izslédovanij, soobščennych 0. Gonsiorovskim, A. A. Kunikom,
A. S. Lappo-Danilevskimt N. A. Linničenko, S. L. Ptašickim i J. Režabkom.
S 10 tablicami. Izdanie imp. akademii nauk, S. Peterburg 1907. R. 1883 vyšla
v Časopise Cesk. Musea znamenitá kritická práce J. Řežábka, Jiří II., po
slední kníže veškeré Malé Rusi, jejíž výsledek spočívá hlavně v tom, že dvě
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knížata Haličská, Jiřího II. a Boleslava Mazovského pokládá za jedinou osobu
Jiřího II., který se dříve nazýval Boleslav. PeČí akademika Kunika, který
sám se prameny к dějinám Malé Rusi obíral, měla práce Režábkova vyjiti
v ruském překladě. Jak z papíru a tisku jednotlivých Částí shora uvedeného
Sborníku jest patrno, byla většina jeho již před mnoha lety vytištěna —
úvod, vykládající vznik Sbornika, nevysvětluje, proč již tehdy к uveřejnění
nedošlo. Co Kunik před více než 20 lety zamýšlel, provedeno teprve teď
zásluhou prof. Lappo-Danilevského, jenž к starším statím Kunikově a Linničenkově připojil posléze ještě svůj cenný Článek Pečati poslédnich galičskovladimirskich knjazej i ich sovetnikov, v němž dovozuje, že v pečetcch po
sledních knížat Vladiměřsko-Haličských zračí se dvojí kulturní vliv, pronika
jící v ty končiny, t. slabší byzantský a silnější dánsko-lubecký čili západo
evropský, tak že knížata tamější po příkladě knížat polských napodobují
„západní mody“. Článek Linničenkův obsahuje Zamečanija na staťju prof.
J, Re žabka i dopolnenija k nim potvrzuje v celku vývody a výsledky článku
Režábkova. Cenný jest též příspěvek Kunikuv, Objasniteľnoe vvedenie
k gramotam i létopisnym skazanijam, kasajuščimsja istorii Cervenoj Rusi
v XIV. věkě, s priloženiem podlinnych tekstov. Kromě toho podává Ptašickij
zvláštní Bibliografičeskoe obozrenie novčjšej literatury o Jurie II., poslědnem
knjazé ,,vseja Matyja Rusi“.
Jesuita P. Pierling vydal čtvrtý svazek své známé knihy „La Russie
et le Saint Siége“ (Paris, Plon 1907), založený jako předchozí hlavně na
studiích v archivu vatikánském a věnovaný vládě Petra Velikého a jeho
nejbližŠích nástupců.

К rozsáhlé literatuře o slavjanofilství přibyla nedávno pěkná pře
hledná práce G. A. Maksimoviče, Učenie pervych slavjanojilov v Kijevském
časopise Universitetskija izvéstija 1907.
Vyšel I. svazek široce založených dějin války krymské, A. M. ZaionČkovskij, Vostočnaja vojna 1853—1836 gg. v svjazi s sovremennoj ej političeskoj obstanovskoj (Petrohrad 1908). První tento svazek obsahuje obšírné
pojednání o celé vládě čáře Mikuláše I., zvláště o jeho zahraniční politice.
Ke konci podává spisovatel přehled válečných sil a prostředků válčících
stran před začetím války, při čemž líčí stav černomořského loďstva jako
velmi příznivý.
V Istoričeském Véstniku 1908, seš. 1—2 pokračuje B. Glinskij ve svých
článcích, které dohromady vzato podávají pěkný přehled politického a spo
lečenského vývoje Ruska v 19. století (Srov. Článek Bidluv, Literatura к děj.
ruským XIX. století v C. C. H. XIII., 278.) Články předešlé vyšly právě
(1908) ve zvláštním otisku v Petrohradě p. t. Bor'ba za konstituciju.
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V novější době stalo se Rusko předmětem rozmanitých souborných
prací, které chtějí obeznámiti širší vrstvy čtenářů s jeho současnými poměry,
vysvětliti revoluční hnutí ruské. Literatura toho druhu nabývá značných
rozměrů, ale kromě několika výjimek má cenu vesměs velmi pomíjející.
Mezi takovéto málo cenné práce náleží veliký spis Martina Lud. Schlesingra,
Russland im XX. Jahrhundert (Berlín 1908). Zmiňujeme se o něm hlavně
proto, že spisovatel jeho vystupuje se značným sebevědomím, protože asi
5 měsíců v Rusku cestoval v době nejkritičtější a proto že se může pochlubiti
jistými informacemi, čerpanými z kruhů prý velmi dobře zpravených. Jest
jen litovati spisovatele, který podle všeho přestál mnoho svízelů (jak o nich
vypravuje), že své síly přeceňoval; schází mu téměř všecko průpravné
vzdělání, a proto jeho názory hraničí s naivností. Podobný spis jako je
Schlesingrův dovede napsati každý obratnější turista.
Letos v březnu zemřel Vladimir Bonifatevič Antonovič, zasloužilý
professor Kijevské university, který v mladších svých letech proslul řadou
vynikajících prací, týkajících se dějin kijevské Rusi, jejichž rozmanité
stránky, zvláště sociální osvětlil. Větší část těchto prací vyšla v Archivě
jugozapadnoj Rossii (r. 1863 a násL). Nejznámější jest jeho bohužel nedo
končený spis Očerk istorii velikago knjažestva litovskago do poloviny XV. stol.,
který vyšel r. 1877—78 v Izvéstijach Kijevské university. Spisy jeho vydány
souborně r. 1885 p. t. Monografii po istorii zapadnoj i jugozapadnoj Rossii.

Znamenitá „Geschichte des Altertums1* Ed. Meyera počala vycházeti
ve druhém, dokonale přepracovaném vydání. První vyšlý svazek obsahuje
,,Einleitung. Elemente der Anthropologie“, a v něm dotčeny jsou problémy
všeobecné důležitosti. (Stuttgart, Cotta 1907.)
Dvojsvazkový „Wörterbuch der Volkswirtschaft** vydávaný v Jeně
Ludvíkem Elsterem prací nejen čelných národních hospodářů, nýbrž takéyynikajících historiků jako G. v. Belowa nebo K. Bůchera, vyšel ve druhém
vydání. Cena 35 marek. — Šestisvazkový Wörterbuch der Staatswissen
schaften počal vycházeti v třetím zcela přepracovaném vydání.
Franz Hörder, Werden und Wandern unserer Wörter. Etymologische
Plaudereien (3. vyd. Berlin 1906, 296 str., Weidmann). Autor probírá tu
na 1800 slov, rozdělených ve věcné skupiny; mnoho zajímá se o slova
převzatá z ciziny. Kritika vytýká práci některé naivní etymologie, snahu
prokázat hojnost odvozenin z latiny i tam, kde jde jen o termin příbuzný,
založený na prařeČi, nedostatečný zřetel к faktu, že mnohá latinská slova
dostala se do němčiny v hláskoslovném tvaru románském а к době, kdy
cizí slovo vzniklo do německého jazyka.

Jako nedávno řád františkánský (viz Č. Č. H. XIV., 130) také ně
mečtí dominikáni přistoupili к založení zvláštního orgánu pro dějiny svého
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řádu pod názvem „Quellen und Forschungen zur Geschichte des Domini
kanerordens in Deutschland**. Redakci převzal známý vydavatel pramenů
к dějinám řádu В. M. Reichert. První sešit vyšlý v Lipsku r. 1908 obsahuje
pojednání P. v. Loě „Statistisches über die Ordensprovinz Teutonia“.

А. Eitel, Der Kirchenstaat unter Klemens V. (Abhandlungen zur mitt
leren und neueren Geschichte. Hsg. v. Below, Finke und Meinecke). Berlin
1907. Velmi pečlivá monografie, podávající obraz spletitých poměrů politi
ckých v Italii na počátku 14. století a dotýkající se v mnohém světových
dějin doby císaře Jindřicha VII.
К opravdu historickému posuzování dějin papežství nezbytným
předpokladem jest podrobné poznání ústředních úřadů a celého byrokrati
ckého ústrojí kurie.’ Poznání to činí skutečně v posledních letech rychlé
pokroky tím, že ve vatikánských sbírkách pracují badatelé spojující znalost
papežské diplomatiky s kanonistickým vzděláním. Jedním z dokladů jest
kniha E. Goliera, „Die päpstliche Poenitentiarie von ihrem Ursprung bis zu
ihrer Umgestaltung unter Pius V." (Bibl. d. preuss. hist. Instituts in Rom
III., IV.). Vyšla dotud první Část, sáhající až к době Eugena IV. Na zá
kladě bohatého materiálu rukopisného, otištěného namnoze v druhém díle,
spisovatel vyličuje zřízení a agendu penitenciarie papežské, jakož i re
formní pokusy koncilů 15. st. proti ní se obracející. Velmi zajímavé jsou
kapitoly jednající o plenárních indulgenciích a t. zv. konfessionaliích, kde
Göller dokazuje, že i při t. zv. indulgentia a poena et a culpa kurie neporušo
vala zásad theologických platných o nauce o pokání, a dále kapitola jedna
jící o vzniku známé bully ,,In coena Domini“, v níž papežové na zelený
čtvrtek vynášeli slavnostní kletbu na jednotlivce a celé skupiny kacířské.

O literárním díle známého přímluvčího církevní reformy, Dětřicha
z Nieheimu, důležitém zvláště pro koncil Kostnický, o kterémžto thematu
již Finke, Lenz a zvláště Erler obšírně psali, vyšel nový rozsáhlý spis hol*
landský IV. J. Muldera, Dietrich von Nieheim, zyne opvatting van het
Concilie en zyne Kronick, Amsterdam 1907.
V Histor. Vierteljahrsschrift 1907, 4. známý autor církevních dějin ně
meckých A. Hauck uveřejnil duchaplnou přednášku „Rezeption und Um
bildung der allgemeinen Synode im Mittelalter“, v níž ukazuje zvláště na
význam Innocence III. pro vývoj církevního zřízení a vyličuje stabúisaci
základních theorií kanonistických hlavně v 13. století.
Listáře Erasma Rotterdamského bylo dosud z největší části lze užívati jen ve vydání sebraných spisů slavného humanisty z 18. století. V Oxfordě počíná prací P. S. Allena vycházeti nové vydání listáře „Opus epistolarum Des. Erasmi Roterdami denuo recognitum et auctum**. Tom. I.: 1485
až 1514. Oxford 1907.
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O vzniku a oprávnění pojmu renaissance obsažnou studii vydal
K. Brandi, Das Werden der Renaissance (Deutsche Rundschau 1908. 3.).
Veliké dílo F. A, Krause „Geschichte der christlichen Kunst** bylo po
smrti autorově dokončeno třetím svazkem nadepsaným „ Italienische Re
naissance“, který z pozůstalosti autorovy vydal J. Sauer (Freiburg i. Br.
1908). Jiné posmrtné dílo o dějinách umění jest „Die Entstehung der Barock
kunst in Rom“. Akademische Vorlesungen gehalten von Alois Riegl (Vídeň
1908), jež vydali žáci zesnulého M. Dvořák a A. Burda.
Ve sbírce „Monographien des Kunstgewerbes“ vydal J. v. Schlosser
zajímavou knihu „Die Kunst- und Wunderkammern der Spätrenaissance *.
Ein Beitrag zur Geschichte des Sammelwesens, v níž věnuje zvláštní pozor
nost době Rudolfa II.

Dvousvazkové dílo J. Gendry, Pie VI. Sa vie, son pontifical (1717—
1799) ďaprěs les archives Vaticanes. (Paris, Picard 1907) jest kompilace
a snůška materiálu špatně urovnaného. Pro rakouské dějiny doby Josefa II.
nepřináší mnoho nového.

Pro methodiku historického badání o středověkých městech zajímavé
jsou dva články, otištěné v devátém ročníku „Deutsche Geschichtsblätter**:
J. Kretschmar, Der Stadtplan als Geschichtsquelle“ a А. Tille, „Quellen zur
städtischen Wirtschaftsgeschichte*1.
Pod názvem „Geschichte des niederen Volkes in Deutschland** vydal
Eccardus (patrně pseudonym) v Berlíně (Spemann 1907) objemnou knihu,
jež má vylíčiti dějiny těch vrstev, které tvořily trpný podklad historického
vývoje a podle domnění spisovatelova v odborném dějepisu stále ještě
nejsou dosti zastoupeny. Kniha jest psána dosti svižným způsobem, ale
v celku není nežli kompilací z obecně známých knih odborných, nevysti
hujíc ani skutečný stav našeho vědění.

O poměrech středověkých kostelů soukromých a vzniku patronátu
laického, otázkách hlavně A. Stutzern a u nás Kroftou osvětlených,
jedná francouzský spis P. Thomase, Le Droit de PropriM des Lalques sur les
Eglises et le Patronage Laique au Moyen Age. Paris 1907. (Bibl. de 1’Ecole
des Hautes Etudes.)

Ve sbírce „Allgemeine Staatengeschichte“ vydal P. J. Block třetí
svazek své „Geschichte der Niederlande** obsahující dějiny nizozemské od
počátku odporu proti španělskému panství až к dvanáctiletému příměří
roku 1609 (Gotha, Perthes 1907). Block vyličuje dějiny nizozemského odr
boje s hlediska severních provincií, pozdějších generálních států, současně
však skoro v téže sbírce vyšlo vylíčení počátků nizozemského odboje s hle-
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diska jižních provincií. Jest to třetí svazek znamenitého díla H. Pirenne,
Geschichte Belgiens, Uebersetzung des französischen Manuscriptes von
F. Arnheim. Gotha 1907. Svazek zahrnuje periodu let 1477—1567 a vy
niká především stkvélým vylíčením hospodářských poměrů provincií, pod
vládou habsburské dynastie spojených.
Jako třetí„Ergänzungsheft“ časopisu „Archiv für Kulturgeschichte“
vydal H, Werner kriticky známý a často již historickým badáním užitý
reformní a revoluční traktát 15. století „Die Reformation des Kaisers Sig*
münd1* Die erste deutsche Rtformschrift eines Laien vor Luther,
(Berlin 1907). Autora (dříve vznik traktátu vykládán byl z husitských
vlivů) karakterisuje jako augšpurského městského písaře, celek jako
akční program měst z let 1438—9.
Rozsáhlá literatura o německé bouři selské roku 1525 rozmnožena byla
o novou, objemnou práci H. Stolze Der deutsche Bauernkrieg (Halle 1908).

К dějinám důležitého pro vývoj reformace říšského sněmu v AugSpurce
r. 1330 nové zprávy přinášejí dopisy papežského vyslance Tomáše Campeggio
z Augšpurka, jež vydal St. Ehses v Römische Quartalschrift 1907, 2—3.
O vzniku smlouvy passovské,1 rozhodnu vší o osudu německého prote
stantismu r. 1552, vyšla rozsáhlá monografie G. Bonwetsche „Geschichte des
Passauischen Vertrages von 1552“. Göttinger Preisschrift 1907.

V nové sbírce „Beiträge zur Kultur- und Universalgeschichte“ vy
dávané К. Lamprechtem vyšly dvě začátečnické práce, thematem zajímavé
E. Menke-Glückert, „Goethe als Geschichtsphilosoph und die geschichtliche
Bewegung seiner Zeit“ а А. Poetzsch, „Studien zur frühromantischen Politik
und Geschichtsauffassung“ (Lipsko 1907); poslední jedná především o věde
ckých názorech Novalise a bratří Schleglů.

Schelling zajímá dějepisce jako charakteristický- představitel oné ro
mantické filosofie, jež počátkem XIX. věku podepřela návrat к církevní
i státní autoritě a prokázala tím platné služby reakci. Ale právě-Schellingovi z poslední doby jeho působení věnují historikové filosofie jen málo
pozornosti, tvrdíce, že tu rozvijí, modifikuje částečně i eklekticky přibar
vuje transcendentní idealismus, к němuž dospěl v ranním svém mládí,
Ale proti tomuto názoru, který zastupuje i Kuno Fischer, jeví se nyní odpor;
právě ve filosofických ideích Schellingových z počátku XIX. stol, lze nalézti nové prvky myšlenkové, obdobné namnoze theoriím Schopenhauerovým a Hartmannovým a tudíž přímo možno tu hledati další vývojovou
fási, která se nedá odbýti výtkou synkretismu, eklekticismu atd. Tuto
fási, která pro dějiny myšlenky v období politické a ideové reakce z prahu
XIX. věku zvláště jest zajímavá, studuje podrobně a šťastně Otto Braun
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ve spise „Schellings geistige Wandlungen in den Jahren 1800—1810“ (Leipzig
1906, VI. + 76 S.).
an.

Pokračováním své pečlivé snúšky archiváliách materiału „Das Junge
Deutschland und die preussische Censur" (Berlin 1900) vydal Ludvik
Geiger novou obdobnou knihu „Das junge Deutschland“ (Berlin 1907,
Schottländer, 246 S.), která bude vítána nejen dějepisci literatury, nýbrž
i historikovi politickému. Obsahuje kromě řady příspěvků к životopisu
Heineovu a zejména Boerneovu, jehož spisy chystá se Geiger kriticky
vydati, celou seru dokumentů o politickém stihání zástupců moderního
hnutí myšlenkového třicátých let od vlády dílem rakouské a dílem
pruské; tyto dokumentární zprávy osvětlují velmi jasně celý soustavný
plán Metternichův zdusiti na prosto činnost mladých literátů a znemožniti jich veřejné působení. Professor L. Geiger čerpal svůj materiál z ví
deňských archivů rakouského ministerstva vnitra a zahraničních záleži
tostí a z městských archivů v Hamburce a ve Frankfurtě; také některých
soukromých dopisů chovaných v archivu Boemovském bylo použito, an
Před sto lety od 13. prosince 1807 do 20. března 1808 konal Fichte
v aule mladičké university berlínské svá proslulá čtení „Reden an die deutsche
Nation“, v nichž nálada německých válek za osvobození došla svého nejmohutnějšího literárního vyjádření. Toto sté výročí oslavil berlínský
professor Erich Schmidt slavnostní řečí, kterou na počest císařských zrozenin proslovil v universitní aule berlínské 27. ledna t. r. Reč podává vedle
vysoce zajímavé charakteristiky a kritiky těchto „laických kázání", jichž
první formu E. Schmidt nalézá ve Fichtových promluvách z r. 1805 „Die
Grundzüge des gegenwärtigen Zeitalters", také stručný přehled duševního
vývoje Fichteova a s uměním, proslulému berlínskému literárnímu histo
rikovi vlastním, vyvolává celé ovzduší vládnoucí ve vědeckých a univer
sitních kruzích v dobách napoleonských. Z řeči, jež otištěna byla v orgánu
berlínských učenců „Internationale Wochenschrift für Wissenschaft,
Kunst und Technik" (také zvi. otisky), se dozvídáme, že berlínská univer
sita chystá postaviti Fichteovi pomník před svou budovou; ten má býti
r. 1910 odhalen. Reč Ericha Schmidta, nadepsaná „Fichte und seine Reden
an die deutsche Nation“, překvapuje při četbě příliš hlučným a příliš vtíra
vým nadšením říšsko-pruským.
an

Spisovatel známé knihy o duševních proudech v Německu v 19. sto
letí Th. Ziegler vydal první svazek rozsáhlé monografie „David Friedrich
Strauss“ (Štrassburk 1908), v níž vyličuje myšlenkové ovzduší, z něhož
vyrostl slavný spisovatel „Života Ježíšova". První díl sáhá к roku 1839
a obsahuje tedy již nejdůležitější dobu působnosti Straussovy; jest to kniha
sekulární (Strauss narodil se roku 1808) nikoli však slepě panegyrická
a má důležitost pro pochopení filosofického a theologického ovzduší ně
meckého v době rozhodného vlivu Heglova.
č. č. H. XIV.

18
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V knize „Weltbürgertum und Nationalstaat**. Studien zur Genesis des
deutschen Nationalstaates“ (Mnichov 1908) Fr. Meinecke snaží se podrobné
osvétliti process, kterým německý duch přešel z oblasti nepolitického
universalismu a humanity 18. století к náladě národního egoismu, v Bismarckovi vrcholící.

Literatura o Bismarckovi roste stále tak, že nesnadno registrovati
i důležitější díla. Veliké francouzské dílo o německém kancléři od P. Mattera
(viz Č. С. H. XI 257) bylo právě dokončeno třetím svazkem, saha
jícím až к roku 1898. O počátcích Bismarckovy činnosti politické až к roku
1850 dobrou monografii vydal freiburský docent G. Wolf ,,Bismarcks Lehr
jahre“ (Lipsko 1907). Současně v Berlíně začala vycházeti o Bismarckovi
celá knihovna najednou, totiž „Geschichte des Fürsten Bismarck in EinzelndarStellungen**, která má míti dvacet silných svazků a jest společnou prací
celé řady historiků; předběžný seznam a rozvrh themat ukazuje však jen
některá známější jména vědecká, jako jsou Heyck nebo Egelhaaf. Dosud
vyšly dva svazky; první „Das Geschlecht von Bismarck** od G. Smidta obsa
huje na 400 stránkách dějiny rodu a genealogické tabulky, druhý „Jugend
geschichte des Fürsten Bismarck** od redaktora celé sbírky J. Penzlera vyličuje Bismarckův život až k roku 1851. Následující svazky nebudou však
věnovány, jak historik by si přál, jednotlivým fasím života velikého stát
níka, nýbrž jednotlivým odborům jeho činnosti; tak Bismarck vylíčen bude
jako státník, jako správce vnitřní politiky, jako politik sociální a církevní,
jako publicista, jaké humorista a tak dále.
Elard Hugo Meyert přední soudobý mytholog německý, zemřel
и. února 1908 ve Freiburce i. B., kdež působil jako professor mythologie
a národopisu na universitě od r. 1882. E. H. Meyer (nar. 1837) již jako
učitel středoškolský a pak ředitel reálky v Brémách pěstoval germánské
bájesloví a německou ethnografii v duchu Jakuba Grimma, dbaje bedlivě
postupu srovnávacího, ale nedávaje se ve svém, celkem romanticky pod
loženém názoru, zviklati skepsí novějších učenců skandinávských. Hlavní
jeho dílo bájeslovné jest „Mythologie der Germanen“ (1903), kniha širo
kého pojetí a jasného, populárního výkladu. Z národopisných jeho spisů
zasluhují zvláštní zmínky „Deutsche Volkskunde“ (1898) a vzorný spis
monografický „Badisches Volksleben im XVIII. Jahrh.“ (1900). Vřelou
pohrobní vzpomínku, vystihující pěkně význam E. H. Meyerův, podal
jeho universitní kollega, professor Fr. Kluge v příloze к „Allgem. Zeitung“
dne 18. února t. r.
an.
Svrchovaně nepříznivý soud o historické methodě Tainově a zvláště
o jeho dějinách veliké revoluce pronesl povolaný, ale na stanovisku Tainovi
zcela vzdáleném stojící znalec A. Aulard, ve knize „Taine historien de la
Revolution franęaise** (Paris 1908). Aulard, který o věci také již v několika
článcích psal, nespokojil se s rozborem díla samého, nýbrž zjistil pomocí

Zprávy.

271

starých výpůjčních záznamů, jakou část archivních zásob Taine skutečně
prohlédl a dokazuje, že byl to jen nepatrný zlomek přístupných aktů a že
Taine pouze předstíral listinný podklad pro své smělé generalisace, vydávaje
neprávem své dohady za výsledky vědecké práce.
$J|
L. M. Hartmann vydal první část třetího dílu široce založené práce
„Geschichtejtaliens im Mittelalter“ (Gotha 1908 „Allgem. Staatengeschichte“).
Věnován jest době francké vlády v Italii v 9. století a v úvodní kapitole
nalezneme zajímavé vylíčení právních a kulturních poměrů poloostrova.
R. Davidsohn vydal druhý svazek svého znamenitého díla „Geschichte
von Florenz". II. Band: Guelfen und Ghibellinem I. Theil“, obsahující dobu
zápasu mezi papežstvím a rodem Štaufským. Zároveň vydal čtvrtý díl své
edice pramenů z toskánských archivů „Forschungen zur Geschichte von
Florenz". IV. Bd. 13. und 14. Jahrhundert. (Berlin, Mittler 1908.)

Po několik let již vychází dílo italského historika-sociologa G. Ferrero
„Grandezza e decadenza di Roma", vyličující rozmach a pád antického Říma
od 2. st. před Kr. Nedávno vyšlý čtvrtý svazek věnován jest době Augu
stově. Ferrero jest žák Lombrosův, marxista, a snaží se základní myšlenky
historického materialismu provésti důsledně v dějinách římských. Dílo
bylo v kruzích odborných několikráte odsouzeno jako práce duchaplného
dilettanta, ale nalezlo také nadšené obránce, bylo přeloženo do angličiny,
frančtiny a slíben i německý překlad. Rozsáhlou a klidnou kritiku věnoval
mu M. Besnier v Revue Historique XCV.

O dějinách Normanů v Jižní Italii a Sicílii mělo moderní badání
historické povšechné dílo pouze o nedokončené knize Heinemannově z r. 1894.
Nyní vyšla o předmětu tom veliká soustavná práce francouzská F. Chalandona, Histoire de la domination Normande en Italie et en Sicile. Paris,
Picard 1907, práce velmi podrobná, na základě pramenů sepsaná.
Instruktivní zprávu o dějinách a poměrech ústředního archivu ko
runy kastillské v Simancas podává G. Constant v Revue historique XCVI
Volume supplémentaire.

V „Cambridge^ Modem History'* vyšel desátý svazek nazvaný
„Restoration", obsahující dějiny Evropy v době 1815—1847 (Cam
bridge 1907) a svazek pátý, věnovaný druhé polovici 17. věku, nade
psaný „The age of Louis XIV" (ib. 1908).

V článku nazvaném „Das Urbild John Bulls'* (Sybeľs Hist. Zeitschrift,
100, 2) W. Michael ukazuje, že symbolická osobnost Johna Bulla, zosob
ňující národní karakter anglický, pochází z politického pamfletu z roku 1712,
obracejícího se proti habsburské allianci; jeho autorem není Swift, nýbrž
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jeho přítel Arbuthnot. Michael dokazuje pak dále, že modelem, který satyrikovi při vytváření typu toho především sloužil, byl známý státník Bolinbroke, z jehož jména a titulu také název Johna Bulla vznikl.

Dr. Ernst Schulze vydal pod titulem „Die Eroberung von Mexico“
(Bibl. wertvoller Memoiren, Bd. 4.; Hamburg 1907, 643 str.) německý
překlad tří obšírných zpráv Cortezových Karlu V. o dobytí Mexica, pro
vázený hojnými vysvětlivkami, plány a vyobrazeními. Je to již druhé
německé vzdělání Cortezových zpráv. Schulze v komentářích svých po
kouší se o kritické zpracování pramenného materiálu o daném thematu
vůbec.

Kurie a církevní správa zemí českých v době předhusitské.
Napsal Kamil Krofta.

(Pokračování.)

Po několikaleté přestávce1) uložil papež Bonifác v květnu
r. 1399 duchovenstvu v Cechách a v některých jiných končinách
nový desátek jednoroční, a to opět ve prospěch krále Václava,
nepochybně 1 tentokráte к jeho zamýšlenému tažení do Itálie?)
Výběrčím tohoto desátku v Pražské diecesi byl známý rádce králův
Václav Králík z Buřenic, patriarcha Antiochijský, o jehož činnosti
svědčí zachovaný rejstřík desátku.3) Zdá se, že desátek vymáhal
velmi neúprosně. Aspoň stěžovala si celá řada duchovních Pražské
diecese — byli to zejména Pražský probošt Jiří z Janovic, Třeboň
ský opat Jan, děkanové Doudlebský, Chynovský, Volyňský a
Vltavský a deset farářů z jejich děkanátů — papeži, že patriarcha
nechtěl jim prominouti placení desátku, ač utrpěli veliké škody
v bojích, jež byly v oněch končinách sváděny mezi králem a ně
kterými šlechtici. Papež к vyšetření této stížnosti ustanovil bullou
z 12. ledna 1400 opata Baumgartenberského v diecesi Pasovské.4)
Jak opat tento svůj úkol provedl, není známo.
Hned následujícího roku papež Bonifác, chtěje si zjednati
prostředky к obraně církve proti jejím nepřátelům, vypsal nový
desátek, jak se zdá, v celém území své oboedience, a to na tři léta,
počínaje od Vánoc r. 1400. V provincii Pražské bylo jeho vybírání
svěřeno papežskému kollektoru Janovi z Moravy bullou z 13. září
1400, jíž ustanoveny za lhůty platební svátky Narození a Očišťo
vání P. Marie nejbližších tří let.8) Bulla tato dostala se však do
!) Nemáme aspoň z následujících let zpráv o vymáhání desátku v na
šich zemích, ač docela není vyloučeno, že v těch letech byl tu desátek vy
máhán, protože papežská registra, zvi. komorní, z té doby nejsou zachována
úplně.
•) O vypsání tohoto desátku svědčí zápis u Tomka, Registra decimarum
str. 1: ,,Ao. 1399 . . die m. Maii.. . Wenceslaus patriarcha Anthiocenus
incoepit colligere decimam papalem ab universo clero in diocesi et civitate
Pragensi, quam concessit. . . Bonifacius papa , , , pro. . . Venceslao Romanorum et Bohemiae rege“. Zprávu tu doplňuje to, co čteme v bulle Boni
fácově z 12. ledna 1400 (Mon. Boh. Vat. V., 1541): „Dudum excertis causis
tunc expressis. . . Venceslao Romanorum et Bohemiae regi decimam unius
anni omnium redituum et proventuum ecclesiasticorum in regno Bohemiae
et nonnullis aliis partibus tunc expressis consistentium. .. . concessimus".
s) Jest otištěn u Tomka. Registra decimarum papalium.
*) Mon. Boh. Vat. V., 1541.
») Ibid. č. 1648.
č. č. H. XIV.
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rukou Pražského kollektora příliš pozdě, tak že nemohl ji vyhlásiti před Vánocemi toho roku a lhůty platební propadly. Proto papež
bullou z 15. prosince 1401 vybírání desátku odložil o rok. Měl se
vymáhati po tři léta počínaje od Vánoc r. 1401, tedy v 1. 1402—
1404, vždy o Velikonocích a Vánocích.1) Skutečně zachovaly se
dva rejstříky vybraného desátku z r. 1403 a 1404; v prvém z nich
zaznamenán je desátek celoroční, v druhém půlletý2). Krom
toho máme ještě jinou zprávu o vybírání tohoto desátku; v únoru
1404 zavázal se Mikuláš, farář Svárovský, zaplatit 18 grošů kollektorům papežského desátku, uloženého к termínu hromničnému.3)
Dříve než desátek za všechna tři léta byl vybrán, zemřel
papež Bonifác IX. Necelý rok po jeho smrti rozhodl jeho nástupce
papež Innocenc VIL, že má být v diecesi Pražské vybírán desátek
nový, tentokráte ve prospěch arcibiskupa Zbyňka, který si stě
žoval u kurie, že převzal po svých předchůdcích kostel Pražský
zatížený dluhy, jež vznikly častými změnami na stolci arcibiskup
ském.4) Papež svolil dne 9. června 1405, aby arcibiskup vybíral
desátek ode všech osob duchovních a užil ho к zaplacení oněch
dluhův a především к zaplacení toho, čím se za kostel Pražský
četným věřitelům zaručil papežský písař Jan z Malešic.6) Protože
však papež Innocenc zemřel dříve, než bulla na toto svolení byla
vydána, prohlásil jeho nástupce Rehoř XII. bullou z 19. prosince
x) Ibid. č. 1873.
s) Srov. Tomek, Registra decimarum str. V. a VI. Rejstříky ty nejsou
sice datovány, ale Tomek z vnitřních důvodův určil, že rejstřík na desátek
pololetý složen byl v době mezi 9. únorem 1403 a 3. únorem 1406, rejstřík na
desátek celoroční v prvé polovici r. 1403. Tomek pokládal za nepodobné
pravdě, že by byl desátek býval vybírán dvě léta hned po sobě, a proto
usoudil, že rejstřík s desátkem pololetým pocházel asi z r. 1405. Vime-li
však, že desátek byl vybírán tři léta po sobě, v 1. 1402—1404, nemůžeme
uznati správnost této argumentace Tomkovy; naopak jsme nuceni onen
rejstřík položití do r. 1404.
8) Zápis z i. ún. 1404 uTadry. Acta iudic. IV. str. 319 č. 53: ,»Nicolaus
plebanus ecclesiae in Swarów promisit solvere XVIII grossos collectoribus
decimae papalis nunc pro termino purificationis s. Mariae impositae infra
hinc et feriam sextám proxime venturam“. Srov. Tomek, Registra str. 42.
4) Srov. Česk. čas. hist. XII., 1906, str. 26. pozn. 1.
5) V bulle papeže Řehoře XII. z 19. pros. 1406 (v Reg. Lat. 128 fol.
143) praví se o tom: ,,praefatus praedecessor tibi. . ., ut decimam omnium
redituum et proventuum ecclesiasticorum ab omnibus personis ecclesiasticis
saecularibus et regularibus, non exemptis et etiam exemptis, si ad id earum
exemptarum personarum accederet assensus, benefícia ecclesiastica in eisdem
[Pragensibus] civitate et diocesi obtinentibus. . . auctoritate apostolica
semel tantum petere et recipere necnon in extenuationem debitorum ac
supportationem onerum praedictorum convertere posses, dum tarnen
cum . . . Johanne de Malesicz . . . , qui pro utilitate ipsius ecclesiae certis
creditoribus non modicas pecuniarum sumnias tunc persolverat et adhuc
pro magnis aliis etiam pecuniarum summis obligabatur . . ., super hoc efficaciter concordares, duxit concedendum“.
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1406, že rozhodnutí Innocencovo má míti platnost tak, jako by
byla bývala na ně vydána jeho bulla s datem 9. června 1405.1)
Zda arcibiskup Zbyněk tento desátek papežem povolený vskutku
vybíral, o tom není zpráv. Byl to, pokud víme, poslední desátek
uvalený kurií na české duchovenstvo v době předhusitské.2)
Z podaného přehledu o vybírání papežského desátku v Cechách
v době předhusitské3) poznáváme, že desátek papežský byl
u nás v té době vymáhán mnohem častěji, než dosud bylo známo.
Jestliže proti Balbinovi, který se domníval, že u nás desátek pa
pežský vůbec jen jednou byl vybírán, mohl Tomek ukázati, že
u nás desátek byl vybírán více než sedmkráte,4) vidíme nyní,
že naše duchovenstvo stiženo bylo vybíráním desátku více než
dvacetkráte. A kdežto Tomek myslil, že vybírán byl vždy jen
9 Opis z Reg. Lat. 128 fol. 143 v zem. archivě.
2) Ani v pozdějších dobách nedošlo již u nás, pokud vím, nikdy к vy
bírání papežského desátku. Ale pokus o to stal se přece, a to za Rudolfa II.
Panovník ten, octnuv se dlouholetou válkou s Turky ve veliké tísni fi
nanční, vyžádal si od papeže svolení, aby směl výbírati od duchovenstva
svých zemí desátek. Papež skutečně dovolil mu vymáhati nejprve desátek
jednoroční, potom bullou z 19. června 1599 (opis té bully je v Myllnerově
listáři v městské knihovně v Lipsku rep. IV. 12 g fol. 362—363) desátek
tříletý. Když však se mělo přikročiti к vybírání desátku, vznikla v okolí
císařově pochybnost, zda by císař nezadal svých práv panovnických a ze
jména práva vymáhati od duchovenstva daň z vlastní moci — práva toho
panovníci čeští v XVI. stol, hojně užívali —, kdyby desátek pro něj vy
máhán byl z uložení papežova. Konečně stalo se rozhodnutí v ten smysl,
že císař bude vymáhat desátek ze své moci královské a o svolení papežově
ani se nezmíní. Skutečně oznámil císař v dubnu 1601 arcibiskupovi Praž
skému, že bude vymáhati desátek, aniž při tom učinil zmínku o dovolení
papežově. Na konec sice desátek vůbec nebyl vybírán a císař spokojil se
dobrovolnými příspěvky jednotlivých prelátů, ale to, že císař nechtěl
dopustit, aby desátek byl proň vybírán z uložení papežova, jak to ve XIV.
stol, bývalo zvykem, je velmi charakteristické pro názor, jejž měl císař
i jeho rádcové — pozdější pražský nuncius Ferreri označuje v jedné své
zprávě za původce tehdejšího odporu císařova proti vybírání desátku jménem
papežovým Khlesla — o poměru mezi mocí světskou a církevní. (O pokusu
výbírati desátek za Rudolfa zmiňuje se Stieve, Briefe und Akten zur Ge
schichte des 30jährigen Krieges V. str. 548 а 549. К tomu srov. důležitá
akta veSněmích ČeskýchX. č. 145, 154, 20т, 363, jakož i zprávy tehdejšího
nuncia Spinella z 16./8., 6-/9., 20./9. a 11./10. 1599 a z 26./2. 1601, jichž
opisy jsou v zem. archivě.)—Ne sice desátek, ale subsidium nebo daň, jejíž
velikost nebyla určitěji stanovena, uložil duchovenstvu zemí českých,
uherských a rakouských r. 1664 pap. Alexander VII., a to ve prospěch
cis. Leopolda I. na válku s Turky. (Bulla o tom z 30. kv. 1664 zapsána
je podle upozornění koll. Kollmanna v rukopise archivu kapucínského
v Praze, Liber quartus rerum memorabilium Nr. 28 str. 657—664.)
8) V přehledu tom shrnul jsem, pokud mi bylo možno, všechny zprávy,
které se zachovaly o vybírání pap. desátku. Je možno, že zprávy ty bude
lze časem doplniti ještě některým detailem, ale podstatně již sotva budou
rozmnoženy, protože hlavní prameny o těch věcech jsou dnes bud tiskem
vydány, nebo byly mi přístupny v opisech zem. archivu.
4) Tomek, Registra decimarum str. III.
19*
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desátek jednoroční, a pokládal za pravdě nepodobné, že by de
sátek byl mohl býti vymáhán dva roky po sobě,1) víme ted, že
aspoň šestkráte uložen byl našemu duchovenstvu desátek tříletý
a třikráte dvouletý, a že nejen několik let za sebou desátek býval
vymáhán, nýbrž i v jednom roce desátek dvojí (r. 1343 a 1385).
Zajímavé jest dále pozorovati, jak se desátek papežský u nás
vybírá čím dále tím častěji a s větším úspěchem. Před XIII. stol,
o vybírání papežského desátku není tu ani řeči, za celé XIII. stol,
byl u nás papežský desátek resp. dvacátek vymáhán celkem tři
kráte, a to s obtížemi tak velikými, že na př. Lyonský desátek, vy
psaný r. 1274, teprve po třiceti letech mohl býti řádněji vybírán.
Ani v první čtvrti stol. XIV. poměry nejsou jiné; к řádnému vy
bírání desátku Viennského z r. 1311 snad u nás ani nedošlo. Ale
v druhé čtvrti téhož století nastává již veliká změna. Ohlašuje
ji vypsání a vymáhání tříletého desátku r. 1325 a zvláště zjevně
ji dokazuje trojí vypsání desátku (ve dvou případech tříletého a
v jednom dvouletého) v pouhých desíti letech 1342—1352. V po
slední čtvrti stol. XIV., po vypuknutí schismatu, dochází pak
až к tomu, že za dobu dvanácti let, 1380—1392, vypsán byl pa
pežský desátek celkem neméně než osmkrát, a protože ve dvou
případech byl to desátek dvouletý a v jednom tříletý (v jednom
toliko dvacátek), znamenalo to, že za těch dvanáct let rok co
rok desetina všech důchodů plynoucích ze statků duchoven
ských a z církevních benefícií měla býti pohlcena papežským
desátkem.
Ve skutečnosti ovšem výnos papežského desátku ani z da
leka nerovnal se desetině těchto důchodů. Víme již, že část ducho
venstva vůbec bývala osvobozena od desátku. Členové obou ry
tířských řádův a od pol. XIV. stol, také kardinálové, pokud drželi
benefícia v našich zemích, bývali při vypisování desátku vždy
výslovně zprošťováni povinnosti piati ti desátek. Někdy však
i oba řádové přispěli к desátku bud dobrovolně (r. 1366—7), nebo
podle zvláštního ustanovení papežova (r. 1372), někdy dokonce
vůbec nebyli osvobozeni (r. 1383) nebo jim prostě uložen „dobro
volný" příspěvek (r. 1385). Nikdy desátku neplatily řády žebravé
a špitály, jichž jmění bylo určeno potřebě chudých a nemocných.
Křižovníci sv. Františka, kteří si v prvé pol. stol. ХГѴ. tímto dů
vodem obhájili svobodu od placení desátku, neplatívali, jak se
zdá, desátek ani později.2) Vedle toho bývalo v druhé pol. ХГѴ.
*) Ibid. str. VI.
*) Tomek, Děj. Prahy III. str. 143 sice tvrdí, že špitál křižovníků
s červenou hvězdou platil 10 kop desátku, ale rejstříky jím vydané tomu
nenasvědčují. V rejstříku pololetního desátku z r. 1384 čte se toliko, že
špitál ten „tenetur 5 sexag?'; z toho je sice patrno, že desátek byl tenkráte
od špitálu vymáhán, ale není tím řečeno, že byl skutečně zaplacen. V ostat-
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stol, v bullách vypisujících desátek obsaženo ustanovení, že
chudých kleriků má býti šetřeno. V tom smyslu Pražský arci
biskup, ujímaje se r. 1384 vybírání papežského desátku, protestoval,
učiní-li milost chudým duchovním, kteří mají příliš malá benefícia
a nemohou platit desátek, že to nemá být na újmu jeho právu.1)
A r. 1399, jak již víme, několik duchovních Pražské diecese stě
žovalo si papeži, že nebylo jim prominuto placení desátku, ač byli
utrpěli veliké škody. Skutečně tito duchovní velikou většinou
tehdv desátku nezaplatili.2) Z rejstříků zaplaceného desátku
poznáváme, že jednotlivé osoby a ústavy duchovní bývaly osvo
bozovány od placení desátku bud pro chudobu, nebo i z jiných
příčin, a snad ještě častěji že nezaplatily, ač nebyly osvobozeny«3)
Než ani to, co bylo jako desátek vymáháno a placeno z jednot
livých benefícií, nerovnalo se plné desetině jich ročního výnosu.
Ani zásadně se neplatil desátek z výnosu skutečného, nýbrž ze
stálé, pevně stanovené taxy. V některých diecesích benefícia
byla odhadnuta již ve XIII. stol., a taxa tímto odhadem vzniklá
byla pak základem pro vybírání desátku po celou dobu pozdější.
Při ukládání desátku bývalo výslovně předpisováno, že tam,
kde benefícia byla oceněna, má býti desátek vybírán „secundum
taxationem decimae“, a kde к ocenění benefícií nedošlo, že se má
platiti podle dotavadního zvyku, tedy patrně tolik, co se platívalo
dříve, beze zření ke skutečné ceně benefícií.4) V Německu a ze
mích severovýchodních setkáváme se poprvé s taxami desátkoních rejstřících při špitále sv. Františka není vůbec udáno, že by byl platil
desátek.
l) Viz citát v pozn. 2. na str. 190.
2) Z šestnácti duchovních, kteří podali stížnost, zaplatili desátek podle
rejstříku z r. 1399 pouze tři, Pražský probošt Jiří a farářové v Bavorově
a Klokotech.
3) V rejstříku z r. 1352 čteme na př. (Tomek, Registra str. 17), že pro
boštovi kostela Všech Svatých byla prominuta část desátku příslušná
císaři, že však zaplatil třetinu, jež náležela papeži. R. 1399 neplatil desátku
Václav Portulán, oltářník sv. Vavřince v Pražském kostele, „quia collector14
(ibid. str. 9). V rejstříku z r. 1404 při faře v Drahobudicích se poznamenává
(ibid. str. 50): „Propter Deum est facta relaxatio et pro magistro Moravo.44
Farářem v Drahobudicích byl totiž M. Jan z Moravy, papežský kollektor.
Podobných příkladů bylo by lze uvésti více. S poznámkou, že někdo ne
platil desátek pro chudobu, setkáváme se v rejstřících velmi často. Za
jímavé jsou zvláště zápisy o Částečném osvobození klášterův Oseckého a
Svatokorunského v rejstříku z r. 1352 (ib. str. 31). O nedoplatcích desátku
ještě se zmíním.
4) Již v bulle z i. června 1325, kterou se králi Janovi povoluje de
sátek v království Českém a hrabství Lucemburském (Reg. III., 1116),
se předpisuje, že kollektoři mají vymáhati desátek „secundum taxationem
hactenus factam . . ., vel ubi nulla íiuiusmodi certa taxatio íuerit, secundum
consuetudinem in exactione et solutione huiusmodi hactenus observatam.44
Podobné ustanovení nacházíme také v pozdějších bullách desátkových;
viz na př. Monum. Boh. Vatic. I., 271 a V., 1648.
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vými při vypsání desátku Lyonského r. 1274.г) U nás však,
jak s e podobá, nebylo takové taxy ještě ani za Karla IV.
Pověděl jsem již (str. 176), že papež Innocenc VI. r. 1355
naléhal na to, aby mu byl poslán seznam všech církevních bene
fícií v zemích českých s udáním ceny, na kterou byly odhad
nuty, že však přání tomu nebylo vyhověno, protože, jak tvrdil
císař, nebylo možno benefícia řádně a nezměnitelně oceniti. Nic
méně vytvořily se i u nás pevné zásady pro placení desátku. Již
na začátku XIV. stol, byly, jak víme, na Moravě a nepochybně
také v Cechách vedeny rejstříky zaplaceného desátku a tyto
rejstříky byly vodítkem při pozdějším vybírání desátku. Desátek
se platíval podle těchto starších rejstříků, aniž se z pravidla při
hlíželo к tomu, zda se důchody benefícia změnily. Nahrazovaly
tedy tyto rejstříky desátkovou taxu. Vedle nich byly však i u nás
aspoň částečné taxy udávaiící výnos jisté skupiny benefícií, a to
nikoli výnos skutečný, nýbrž stanovený odhadem pro vyměřování
desátku. Zachovala se taková taxa nebo popis důchodů všech
prebend a oltářů Pražského kostela, vzniklá mezi 1. 1365—1369.2)
Vysvítá z ní, že se mezi důchody benefícia, z nichž se měl platit
desátek, počítaly toliko stálé platy a výnos polí, nikoli však dů
chody nahodilé, jež namnoze byly dosti značné; od těchto důchodů
však se odrážela stálá břemena, na př. platy, jež oltářníci podle
ustanovení nadacích listin byli povinni odváděti к určitým úče
lům nebo určitým osobám. To se srovnává s obecnou praxí cír
kevní.3)
Stanovití určitě poměr taxy, podle níž se desátek platil, ke
skutečnému výnosu a tím i ke skutečné ceně benefícia není možno.
Obecně lze asi říci, že taxa byla z pravidla značně menší než čistý
výnos stálých důchodů benefícia, a desátek z toho benefícia pla
cený že tedy nedosahoval skutečné desetiny těchto důchodů.
1) Gottlob, Die päpstl. Kreuzzugssteuern str. 224. Tyto taxy byly
také základem při placení annát. Srov. Český čas. hist. XII., 1906,
str. 442.
2) Srov. Tomek, Registra decimarum str. VIII.
’) Samaran-Mollat, La fiscalité pontificale en France au XIV siěcle.
Paris 1905, str. 13, cituje zajímavý list papežského kanovníka Avignonské
obedience z r. 1382, kde se prohlašuje za nesprávný dotavadní způsob
vybírání desátku. Kollektoři prý dostávali od papežské komory instrukce,
do nichž prý se „nedopatřením“ vloudilo ustanovení, „que pour le bénéfices non taxés il fallait recevoir et exiger la dixiéme partie de touš les fruits
et revenus, charges deduits, en appréciant les uns et les autres selon ľestimation commune.“ Proti tomu vystoupil r. 1382 pap. komorník z rozkazu
papežova a nařídil přijímati „des bénéfices non taxés un subside modéré
dont la quotité laissée a 1’appréciation des collecteurs, sera proportionnée
aux resources desdits bénéfices et de leurs titulaires". Tento rozkaz se týkal
toliko obedience Avignonské a na naše poměry neměl vlivu, tak že tu zůstalo
při starém.
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2e věc ta u kurie dobře byla známa a že v tom nespatřováno nic
nesprávného, zajímavě ukazuje bulla papeže Boniface IX. z 11.
března 1400, kterou se předpisuje desátková taxa prebendám
kostela Vratislavského.1) Prebendy ty v dřívější době byly ne
stejně veliké a platily nestejný desátek. V těch letech však byla
se souhlasem papežovým odstraněna dotavadní nerovnost pre
bend a všechny uvedeny na stejnou míru, tak že každé z nich při
znán roční důchod 30 hřiven stříbra. Kdyby se byl desátek i potom
vybíral podle staré taxy, byl by některý kanovník v poměru ke
svým příjmům platil příliš mnoho, jiný příliš málo. Proto papež
к žádosti kanovníkův ustanovil, že budoucně má pro všechny
prebendy platiti stejná taxa, totiž 10 hřiven. V tomto případě
tedy taxa rovnala se pouhé třetině skutečného důchodu prebend
a desátek z něho placený byl pouhou jeho třicetinou. Naproti
tomu ustanovení z r. 1316 o výši annáty, kterou byli povinni pla
titi kurii ti, kdo dosáhli nějakého benefícia z milosti papežské,
zdálo by se nasvědčovat! jinému poměru mezi taxou a skutečným
výnosem benefícia. Jakožto annáta měla se totiž platiti bud taxa
desátková anebo, kde jí nebylo, polovina ročního důchodu.2)
Bylo by jistě nesprávné pokládati toto ustanovení za důkaz, že
taxa desátková zásadně se měla rovnati polovině ročního důchodu,3)
dojista je však z něho patrno, že již poč. XIV. stol, kurii nebylo
neznámo, že desátková taxa je mnohem menší než skutečný roční
důchod benefícia.
Poměr mezi tímto důchodem a taxou nebyl zajisté u všech
benefícií stejný a přirozeně nebyl ani trvalý, protože taxa (i de
sátek) se zpravidla neměnila, kdežto výnos benefícia se měníval,
obyčejně asi spíše vzrůstal, než se zmenšoval. Příklad toho poskytuje
fara sv. Benedikta na Hradčanech. К této faře, к níž náležel
jakýs poplužní dvůr, přibylo jenom v 1. 1398—1402 dohromady
3*/ 2 kopy grošů ročního platu. Jen z toho přírůstku bylo by se
mělo platit 21 grošů desátku, zatím však farář u sv. Benedikta
neplatil nikdy více než 18 grošů dohromady.4) Jinde rozdíl mezi
důchody benefícia a desátkem z nich placeným byl ještě mnohem
větší. Neibohatší prelát v Cechách, probošt Vyšehradský, jehož
důchody byly odhadovány r. 1397 na 1000 hřiven stříbra, což
jest o něco více než 1000 kop grošů, platil toliko 40 kop desátku,
*) Mon. Vat. v., 1571.
’) Viz o tom Ces. čas. hist. XII., 1906, str. 442.
’) Ptaśnik, Kollektorzy kamery apostolskiej v Polsce Piastowskiej
(Rozprawy Wydziału histor.-filozof. Akad. Umiejętności v Krakowie
L, 1907), str. 50, vyslovuje toto mínění a na jeho základě snaží se určití
z celkového výnosu desátku, jak veliké bylo církevní jmění v Polsku.
Z toho, co nahoře je vyloženo, vysvítá dostatečně, proč s tím nemohu
souhlasiti.
4) Srov. Tomek, Registra str. VII., kde jsou ještě jiné dva příklady.
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tedy ani ne polovici skutečné desetiny svých příjmů.1) Jen o něco
málo větší desátek (43 kopy 22 gr.) platíva) opat Břevnovský,
ač se také roční důchod jeho kláštera poč. XV. stol, rovnal nej
méně 1070 kopám grošů.2) Klášter Strahovský, jenž měl v téže
době nejméně 700 kop ročních příjmů,3) platíval dokonce pouhých
5—6 kop desátku. U některých benefícií však poměr mezi
ročním důchodem a desátkem z něho placeným byl dosti správný
Z proboštství Pražského, jehož roční důchod se udává r. 1391 na
300 hřiven stříbra, skutečně však poč. XV. stol, byl o něco větší
— převyšoval 368 kop grošů —, bylo r. 1384 zaplaceno 12 kop
desátku pololetního, r. 1399 však 30 kop desátku celoročního,
tedy suma, která se dosti přibližuje skutečné desetině ročního dů
chodu.4) Podobně z děkanství Vyšehradského, jehož roční příjem
se udává v 1. 1397—1404 na 60—80 hřiven stříbra,5) platilo se
6 kop 24 gr., tedy rovněž skoro plný desátek. Naopak z děkanství
Pražského, jež bylo asi stejně výnosné, se platily toliko 2% kopy.®)
Podobné nesrovnalosti nacházíme také u menších benefícií, ač
se zdá, že tu nepoměr mezi skutečným výnosem benefícia a de
sátkem z něho placeným přece nebýval tak veliký, již proto, že
výnos takovýchto menších benefícií tolik se neměníval.7)
x) Že proboštství Vyšehradské vynášelo 1000 hřiven stříbra ročně,
udává se v pap. bulle z 15. ledna 1397 (Mon. Boh. Vatic. V., 1069). O tři
léta později, v bulle z 29. ledna 1400 (ibid. č. 1556), roční výnos proboštství
Vyšehradského udává se pouze na 600 hřiven, což dlužno nepochybně vysvětlovati tím, že byl zatím spor mezi proboštem a klášterem Svatokorunským o 22 vesnic rozhodnut v neprospěch proboštův (srov. Tomek, Děj.
Pr. III., str. 73). Ač se tun jeho příjmy značně zmenšily,^ platil i potom
stejný desátek jako dříve.
'•) Srov. Tomek, Děj. Prahy III., str. 96.
3j Tomek, Děj. Pr. III., str. 106. V pap. bulle z 15. bř. 1398 (Mon.
Vat. V., 1272) udává se roční důchod klást та Strahovského patrně podle
přiznání kláštera samého na 300 hřiven stříbra, tedy na méně než polovinu
toho, co vypočetl Tomek podle urbářů.
*) Na 300 hřiven odhaduje se roční důchod proboštství Pražského
v pap. bulle z 10. kv. 1391 (Mon. Vat. V., 524); 368 kop počítá Tomek,
Registra str. VII.
6) 80 hřiven udávají pap. bully z 5. ledna 1397 (Mon. Vat. V., 1070)
a 23. července 1404 (ibid. č. 2223), 60 hřiven bulla z 5. ledna 1401 (ibid,
č. 1707).
•) Podle bully papežské vydané brzy po 19. říjnu 1380 (Mon. Vat.
V., 54) se rovnal roční výnos děkanství Pražského 80 hřivnám stříbra.
7) Protože nemáme dosti bezpečných zpráv o důchodech jednotlivých
benefícií, nemůžeme zjiŠťovati, jaký byl při nich poměr mezi výnosem a de
sátkem. Tomek, Dějepis Prahy III., str. 81, vykládaje o důchodech farních
kostelů Pražských, mohl se opírati toliko o rejstříky desátkové, z nichž
aspoů přibližně jest viděti, ktere fary byly bohatší a které chudší a v jakém
asi poměru byly mezi sebou. Zprávy o důchodech některých z těchto kostelův i jiných benefícií podávají nyní také papežské bully z doby Urbana VI.
a Bonifáce IX., jich se týkající, které jsou vydány v Monumenta Bohemiae Vaticana V. Podle nařízení pap. Urbana VI. uvádí se v bullách
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Ačkoli z toho ze všeho je patrno, že není možno z desátku bez
pečně vypočítati důchody benefícií, přece z rejstříků d< sátkových
aspoň zhruba poznáváme poměrnou finanční hodnotu církev
ních benefícií v Cechách ve stol. XIV. Po té stránce zasluhovaly
by zajisté podrobného prostudování.1) Zde ovšem mohu vytknouti
jen některé věci. Je především důležité, že z rejstříku poznáváme,
jaký býval celkový výnos desátku z Pražské diecese. V rejstříku
z r. 1384 se udává, že se desátku pololetního vybralo tehdy 602
kopy 52 groše; zbývalo však ještě nezaplaceného desátku 302 k.
49 gr. Podle toho byl by měl pololetní desátek vynésti celkem
903 kopy 41 groš, a celoroční okrouhle 1800 kop, v kteréžto sumě
není však zahrnut desátek, jehož placení bylo prominuto. Sku
tečný výnos desátku však nikdy nedosahoval této sumy. Kdežto
r. 1384 bylo vybráno půlletního desátku místo 900 kop pouhé
602 kopy 52 groše, nevynesla druhá polovina toho desátku více
než 470 kop 2 gr., takže se celkový výnos desátku celoročního rovnal
z té doby, obsahujících provise na benefícia nebo jinak benefícií se dotý
kajících, vždy také jich roční důchod. Důchod udává se tu „secundum
communem estimationem" a jisté ne vždy zcela správně, jak vysvítá již
z toho, že se u téhož benefícia udává někdy ve dvou nebo několika bullách
téměř současných důchod rozdílný. Obyčejně se udání o důchodech bene
fícia zakládala asi na výpovědi stran, které raději asi udávaly méně, aby
platily menší annátu. Ale stranám samým záleželo na tom, aby důchod
benefícia nebyl udán příliš nesprávně, protože taková nesprávnost mohla
obrožovati i platnost bully. (Viz zajímavý příklad v M m. Boh. Vatic.
V., 469.) Proto myslím, že s jistou opatrností lze těchto dat dobře užívati
ke kontrole a doplnění toho, co podávají rejstříky desátkové. Srovnáme-li
obojí data, shledáme, že většinou desátek je dosti přiměřený důchodu fary,
jak jej udávají papežské bully, ev. suppliky stran podané kurii. Podle
těchto udání se rovnal na př. roční důchod fary u sv. Havla 30 hřivnám
stříbra (Mon. Vatic. V., 723) a desátku se z ní platilo skoro 3 kopy (2 k.
48 gr.); fara u sv. Jiljí vynášela prý ročně 20 nebo 24 hřiven (ibid. č. 43З.
623 a 720) a platily se z ní skoro 2 kopy (1 k. 48 gr.); fara u sv. Valentina
vynášela 20 hřiven (ibid. č. 408) a platila desátku 2 kopy; z fary u sv. Ště
pána ve zdi, jejíž roční důchod se udává na 5—6 hřiven (ibid. č. 588 a 909),
se platilo 48 gr.; z fary u sv. Filipa a Jakuba, jejíž roční důchod prý byl
6 hřiven (Č. 1479), se platilo 30 gr. Veliký nepoměr mezi ročním důchodem
a desátkem shledáváme při faře svatovojtěšské na Novém městě; ač se
roční příjem její udává na 15 hřiven (č. 861), platilo se z ní toliko 18 grošů
desátku.
* ) Dlužno vyznati, že Tomkovo vydání těchto rejstříků z r. 1873,
velmi záslužné hlavně proto, že se v něm všechen jejich obsah podává
v neveliké knížce, není zařízeno tak, aby takové studium usnadňovalo
nebo к němu nabádalo. Zvláště neradi tu pohřešujeme tabelly, jež by podávaly
na př. přehled benefícií podle velikosti placeného desátku, přehled de
sátku placeného v jednotlivých děkanátech a pod. Také bychom chtěli,
aby vydavatel byl provedl součet desátku vybraného v jednotlivých pří
padech jak celkem, tak po jednotlivých děkanátech, archidiakonátech
anebo velikých kostelích, a pokud takový součet v některém rejstříku
jest, aby se přesvědčil o jeho správnosti. Konečně bylo by bývalo vítáno
podrobnější poučení o formální, diplomatické stránce těchto rejstříků.
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1072 kopám 54 grošům.1) Jindy býval skutečný výnos desátku
větší. Podle rejstříku z r. 1367 odvedli tehdy výběrčí po srážce
vydání spojených s vybíráním desátku i peněz půjčených na
různé strany — obého dohromady asi 180 kop — celkem 1452 kopy
54 gr. Podle rejstříku z r. 1369 přijal vrchní výběrčí po srážce ho
tových vydání v prvé Ihůtě 775 kop, ve druhé 710 kop 20 gr.,
celkem tedy 1485 kop 20 grošů. V ostatních rejstřících se ne
udává celkový výnos desátku, ale je možno vypočísti jej sečtením
jednotlivých položek. Podle rejstříku z r. 1399 vypočetl jsem ta
kovým způsobem, že desátek tenkráte vynesl asi 1368 kop. Zhruba
lze tedy říci, že desátek z diecese Pražské měl vynášeti přes 1800
kop, že však ve skutečnosti vynášel méně, průměrem asi 1400 kop.
Počítáme-li kopu grošů po 45 К našich peněz, znamenalo by to,
že desátek měl vynášeti asi 81.000 K, skutečně pak vynášel asi
63.000 K.2) Při tom ovšem nesmíme zapomínati, že peníze měly
tenkráte proti době nynější cenu několikeronásobnou.
Poučné jest dále všimnouti si obou krajních hranic placeného
desátku, protože tak nabýváme názorné, třeba jen přibližné před
stavy o poměru mezi nej bohatšími a nej chudšími církevními bene
fícií v Cechách. Největší desátek vůbec měl piati ti Pražský arci
biskup; podle rejstříku z r. 1367 zaplalil tehdy celoročního de
sátku 150 kop grošů. V ostatních rejstřících není zmínky o tom,
že by byl platil, z čehož snad možno souditi, že býval osvobozen od
placení. Z klášterů na prvém místě stojí klášter Břevnovský,
* ) Přidržuji se v tom čísel, jež udává rejstřík sám. Součtem jednotli
vých položek dospěl jsem к sumě asi o 90 kop větší.
* ) Ptašnik, Kollektorzy str. 50 pokouší se z celkového výnosu desátku
v Polsku určití, jaký byl celkový roční důchod všech polských benefícií
církevních. Přijímaje za jisté, že se taxa desátková rovnala polovině sku
tečného ročního důchodu a desátek sám jeho dvacetině, soudí, že stačí zvětši ti
celkový výnos desátku dvacetkráte, abychom dostali úhrnný roční důchod
všech benefícií. Protože tento předpoklad, jak jsem ukázal, je nesprávný,
nelze věřiti ani těmto výpočtům Ptašnikovým. Je však poučné srovnati
celkový výnos desátku polského s naším. Roční desátek z celého Polska
vynášel podle Ptašníka okrouhle asi 4000 zlatých (dukátů). Počítáme-li,
žejdo kopy grošů českých šlo asi 4^1 zlatých, rovnal by se výnos desátku z ce
lého Polska asi 900 kop, což jest jen něco přes polovinu celkového výnosu
desátku z Pražské diecese. Pokud jde o hodnotu tehdejších (z druhé pol.
ХГѴ. stol.) peněz, poznamenávám, že srovnáním výpočtů Luschinových
(v A. Ö. G. XLVIL), a udání Smolíkových (Pražské groše) s daty obsa
ženými v Kirschových edicích к dějinám papežské finanční správy ve
XIV. stol. (Kollektorien, Rückkehr der Päpste, Annaten) dospěl jsem
к těmto přibližným výsledkům: 1 zlatý (florenus) = 10 K; 1 hřivna
stříbra Avignonská = 58 K; 1 hřivna Pražská = 50 K; 1 kopa grošů
českých = 45 K; 1 groš = 75 h. — Upozorňuji tu ještě na zprávu svrchu uve
denou (str. 194) o penězích, jež r. 1388 platil Pražský arcibiskup papežské
komoře „ratione cuiusdam medietatis decimae. . .' per te recollectae“
(Mon. Vat. V., 161 a 171); bohužel zpráva ta není dosti jasná, aby se z ní
poznalo, kolik se tehdy celkem vybralo desátku.
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jehož povinný desátek činil 43 kopy 22 groše. Jemu se blíží klášter
Sedlecký se 40 kopami a klášter Chotěšovský, jenž platíval 30
a později 40 kop; následuje pak klášter u sv. Jiří na Hradčanech
se 32 k. 12 gr., klášter Kladrubský (s proboštstvími v Přešticích
a Touškově) s 30 k., Milevský s 28 k., Svatokorunský s 26 k.. Te
pelský, Nepomucký, Plasský a Zbraslavský s 20 k., Opatovický
s 19 k., Postoloprtský a Osecký s 16 k., Ostrovský a Repínský se
14 k., Vilémovský s 12—14 k., Mnichovohradištský s 12 k., Doksanský s 10% k., Roudnický, Teplický a Želivský s 10, Zderazský,
Podlažický a Louňovický s 8 k., Strahovský s 5—6 к. a konečně
Sázavský, Kladský a na Slovanech s 5 k.1) Jiné kláštery platívaly
méně než 5 kop. Z ostatního duchovenstva Pražské diecese nej
větší desátek měl platit probošt Vyšehradský; platíval 40 kop,
tedy bezmála tolik co klášter Břevnovský. Menší byl desátek
probošta metropolitního kostela Pražského, jenž platíval zprvu
24 kopy, později 30 kop. Mnohem menší desátek platívali ostatní
preláti. Tak platíval probošt Litoměřický 10—11 kop, arcijáhen
Kouřimský 8 k. 12 gr., probošt Všech Svatých na Hradčanech
7 k., děkan Vyšehradský 6 k. 24 gr., arcijáhen Pražský a Hradecký
4 k., arcijáhen Bechynský 3 k. 44 gr., probošt Mělnický, u sv. Jiljí
v Praze a v Týně nad Vltavou po 3% k., arcijáhen Zatecký a pro
bošt Boleslavský po 3 k., děkan Pražský 2% kopy, děkanové
Všech Svatých a sv. Apollináře v Praze a děkan Boleslavský po
2 kopách. Z kanovníků Pražských jeden platil 5 kop, jiný 3 k.
a třetí 2% k., ostatní všichni méně; z Vyšehradských jeden platil
2 k. 34 gr., jiný 2% k., ostatní méně.2)
*) Je zajímavé srovnat s tímto seznamem desátku placeného od
Českých klášterů udání o ročních důchodech některých z nich, jež nachá
zíme' v bullách pap. Bonifáce IX. (1389—1404). Podle nich měl klášter
Chotěšovský ročních důchodů 1000 hřiven stříbra (Mon. Boh. Vat. V.,
1270), kl. Svatokorunský 300 hř. (ibid. č. 1634), Zbraslavský 400 hř. (č.
1002), Opatovický 300 hř. (č. 1123, 2151—2154), Postoloprtský 500 hř.
(č. 1269), Vilémovský 100 hř. (č. 956) nebo podle pozdějších udání 300 hř.
(č. 1838), Mnichovohradištský 300 hř. (č. 1821), Doksanský 400 hř.
(č. 1271), Zderazský 100hř. (č. 1458),Strahovský 300 hř. (č. 1272) a Kladský
120 hř. (č. 101). Jak víme, že hřivna stříbra platila o něco více než kopa
grošů.
*) V bullách papežských z doby Urbana VI. a Bonifáce IX. udává
se roční důchod proboštství Vyšehradského na 1000 hřiven (Mon. Vatic. V.,
1069), později na 600 hř. (ibid. č. 1556), proboštství Pražského na 300 hř.
(č. 524), proboštství Litoměřického na 180 hř. (ibid. č. 125) a později
(omylem?) na 80 hř. (č. 1038), děkanství Vyšehradského na 80 hř.
(č. 1070 a 2223) a jinde na 60 hř. (č. 1707), proboštství Mělnického na 300 hř.
(č. 1986), proboštství u sv. Jiljí na 40 hř. (č. 540) a jinde na 60 hř. (č. 1294),
arcijáhenství Žateckého na 30 hř. (č. 693) a děkanství Pražského na
80 hř. (č. 54). Roční důchod jednotlivých kanovnických prebend kostela
Pražského udává se v týchž bullách na 40 hř. (č. 492, 652 a 691),
38 hř. (č. 569), 34 hř.’ (č. 1833), 30 hř. (č. 1039 a 1070), 26 hř. (č.
2183), 25 hř. (č. 2140), 24 hř. (č. 1659), 20 hř. (č. 971 a 1251) a 15 hř. (č.
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Z farních kostelů největší desátek odváděly Pražské kostely
sv. Mikuláše na Kuřím trhu a P. Marie před Týnem, jež platívaly
po 6 kopách. Po 4 kopách platíval kostel sv. Michala na Starém
městě a venkovské fary v Kolíně, Malině, Čáslavi, Písku, Netolicích (jindy 5 k. 24 gr.), Lounech, Nové Plzni a Klatovech; 3%
kopy platila fara v Hradci Králové; 3 к 24 gr. fara v Kašperských
Horách; po 3 kopách fary v Berouně, Zbečně, Slaném, Kouřimi,
Budějovicích, Lysé; 2 k. 54 gr. fara v Benešově u Prahy; 2 k.
48 gr. fara u sv. Havla v Praze; po 2% k. (aneb o něco málo
méně) fary u sv. Mikuláše na Starém městě, v Rakovníce, Pněvicích
Vodňanech, Prachaticích, Boru, Všerubech; něco přes 2 kopy fary
v Hořepníce, Kostelci n. Labem a v Týnci n. Labem i kostel
Všech Svatých v Litoměřicích; po 2 kopách fara u sv. Valen
tina v Praze, dále fary v Budyni, Kmetiněvsi, Charvatcích,
Pelhřimově, Miličíně, Jistebnici, Volyni, Üsti nad Lužnicí, Kounově, Něm. Brodě, Polné, Tachově, Brozanech, Üsti nad Labem,
Repíně, Bezdězi, Nymburce a Dejšině.1) Ostatní fary, pokud se
uvádějí v rejstřících desátkových, platily desátek menší. Nehledíme-li к farám, které pro chudobu vůbec neodváděly desátku,
nebo к takovým, o nichž nemáme zpráv, shledáváme, že nejmenší
desátek, který se vůbec vyskytuje u farních kostelů, rovnal se
dvěma grošům. Takový desátek platily krom dvou saských far
v dekanátu Žitavském fary v Brenné, Rinolticích a Jitravě (Dietheri
villa) dekanátu Jablonenského a fara v Jablkynicích dekanátu
Boleslavského. Po třech groších platilo krom fary v Podolí u Prahy
šest far v dekanátu loketském, tři fary v dekanátu Kadaňském,
dvě v dek. Jablonenském a tři v dek. Kladském. Po 4 groších platilo
dvanáct far v dek. Kosteleckém, čtyři fary v dek. Dobrušském, dvě
v dek. Ořechovském, po jedné faře v dek. Podbrdském a Žlutickém
a konečně fara ve Psářích u Prahy (nyní Vyšehrad). Kdyby se
desátek skutečně rovnal desetině ročního důchodu, znamenalo by
to, že tyto nej chudší fary Pražské diecese vynášely ročně asi 20,
30 a 40 grošů nebo v našich penězích — počítaje groš po 75 ha
léřích — asi 15, 22’5 a 30 korun. Víme-li však, že desátek ve
skutečnosti často býval mnohem menší, než by podle svého názvu
měl býti, že mohl se rovnati třicetině, čtyřicetině, ano ještě menší
části ročního důchodu, jsme nuceni připustiti, že roční výnos
oněch chudých far mohl býti třeba několikrát větší, než udávají
916); stejný důchod prebend Vyšehradských udává se na 30 hř. (č. 636),
25 hř. (č. 729), 20 hř. (č. 623, 1042 a 1071), na 16 hř. (č. 623) a 7 hř.
*37)') V bullách Bonifáce IX. uvádí se z těchto far pouze fara (jinak
proboštství) ve Slaném, jejíž roční důchod udává se na 60 hřiven (Mon.
Vatic. V., 1022), v Ústí nad Lužnicí s důchodem 30 hř. (ibid. č. 627), ve
Volyni s důchodem 16 hř. (č. 1962) a v Kounově s důchodem 26 hř. (č.
1429).
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uvedená čísla. Naopak shledáváme-li, že fary, jichž roční důchod
se udává na 4 hřivny stříbra, platily desátku 12 grošů neb i více,1)
smíme snad pokládati za jisté, že roční důchod far, které platily
2—4 groše desátku, byl značně menší 4 hřiven. Dospíváme tak
к zajímavému poznání, že v Pražské diecesi byly fary, jichž roční
důchod zajisté nedosahoval ani dvou hřiven stříbra, což by podle
našich peněz znamenalo asi 100 korun.2) Vzpomeneme-li, že proboštství Vyšehradské vynášelo tehdy ročně až 1000 hřiven stříbra,
což by se rovnalo asi 50.000 korun, objeví se nám před očima
velmi názorně n rovnoměrnost v tehdejším rozdělení <í kevního
majetku.
Zajímavé jest také pozorovati, jakým podílem přispívaly
к celkovému výnosu desátku jednotlivé obvody diecese. Víme,
že v 1. 1384—1385 desátek vynesl celkem 1072 kopy 54 groše,
r. 1399 pak 1368 kop. Z toho připadá na kláštery v prvém pří
padě 142 k., v druhém 305 k. 28 gr.8), na metropolitní kostel Pražský
s archidiakony i oltářníky poprvé 83 k. 50 gr., podruhé 138 k. 31 gr.,
na kostely kollegiátní v Praze i mimo Prahu poprvé 75 k. 27 gr.,
podruhé 97 k. 29 gr. Odečteme-li tyto sumy od celkového výnosu,
shledáme, že na farní kostely desíti archidiakonátů Pražské diecese
připadá r. 1384—5 celkem 861 k. 12 gr., r. 1399 pak 826 k. 40 gr.
К tomu přispěly jednotlivé archidiakonaty takto: Archidiakonat
Pražský zaplatil poprvé 198 k. 46 gr., podruhé 211 k. 43 gr.; arch.
Kouřimský poprvé 144 k. 1 gr., podruhé 141 k. 20 gr.; arch. Bechynský 132 k. 9 gr. a 92 k. 26 gr.; arch. Žatecký 95 k. 4 gr. a
86 k. 56 gr.; arch. Hradecký 85 k. 54 gr. a 88 k. 37 gr.; arch.
Boleslavský 72 к. a 76 k. 22 gr.; arch. Plzenský 54 к. 8 gr. a
54 k. 30 gr.; arch. Litoměřický 41 k. 30 gr. a 37 k. 32 gr.; arch.
* ) Podle zmínek v bullách Bonifáce IX. měly roční důchod 4 hřiven
stříbra fary v Radčicích (Mariaratschitz) (Mon. Vat. V., 1466 a 1805), Veletově (č. 995)» Dobřichovicích, (č. 1226), Blížkově (č. 1912) a Podbořanech
(č. 1691). Prvé tři platily desátku 12 grošů, fara v Blížkově platila 6 grošů,
fara v Podbořanech 36 gr. Možná však, že tu jsou nějak spleteny Podbo
řany (= Podersam) a Podbořánky, které se rovněž někdy jmenují Pod
bořany a platívaly desátku 12 gr.
* ) Tak malý desátek jako ony nejchudší fary neplatil ani žádný
z oltářníků při metropolitním kostele Pražském, ani v jiných kostelích
kollegiátních a farních. U oltářníků v kostele Pražském nejmenší desátek
byl 6 gr., na Vyšehradě 8 gr., v Boleslavi 6 gr. Krom farních kostelů
nejmenší desátek našel jsem při kollegiátním kostele v Litoměřicích,
kde jeden držitel poloviční prebendy platíval 4—5 gr.
• ) Tento rozdíl v desátku klášterů se vysvětluje tím, že r. 1385 kláš
tery řádu premonstrátského a cisterckého vůbec ničím nepřispěly, kdežto
r. 1399 kláštery prvého řádu zaplatily celkem 78 k. 30 gr. desátku a druhého
98 k. 58 gr. V rejstříku z r. 1384 je desátek obou řádů označen jako „dę
bi tum“. К desátku odvedenému kláštery r. 1384—5 přispěl řád benedik
tinský 105 kopami 40 groši, řády křižovnické 5 k. 30 gr; r. 1399 odvedly
kláštery benediktinské 93 k., křižovnické 11 kop.
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Horšovský 19 k. 38 gr. a 18 k. 45 gr. a konečně arch. Bílinský
18 k. 2 gr. a 18 k. 29 gr. Jak viděti, byl celkový výnos desátku
z jednotlivých archidiakonátů — vyjímaje archidiakonát Bechynský, kde r. 1399 bylo z mimořádných příčin veliké množství
far osvobozeno od placení desátku — v obou případech přibližně
stejný, což zajisté svědčí o tom, že z farních kostelů byl desátek
vybírán celkem pravidelně, pravidelněji než z klášterův a bene
fícií při kostele metropolitním. Z jednotlivých děkanátů nejvíce
desátku odváděl městský dekanát Pražský, kde r. 1384—5 vy
bráno 48 k. 52 gr. a r. 1399 dokonce 51 k. 8 gr.; velikostí vybraného
desátku vynikaly dále dekanát Kouřimský, jenž poprvé platil
41 k. 14 gr., podruhé 37 k. 56 gr.; dek. Čáslavský, jenž odvedl
poprvé 33 k. 24 gr.. podruhé 40 k.; dále dekanáty Stěpánovský
(poprvé 29 k. 32 gr., podruhé 32 k. 8gr.), Bechynský (23 k. 6 gr. po
prvé a 32 k. 30 gr. podruhé), Žatecký (28 k. 21 gr. a 26 k. 54 gr.),
Hradecký (27 k. 21 gr. a 24 k. 46 gr.) a Rakovnický (23 k. 1 gr.
a 26 k. 31 gr.). Nejméně desátku bývalo vybíráno v dekanátu
Broumovském, který r. 1384—5 zaplatil pouze 45 grošů a r. 1399
o málo více, totiž 52 groše. Velmi nepatrný desátek platívaly
dále dekanáty Turnovský, kde r. 1384—5 vybrány 3 k. 30 gr.,
r. 1399 však pouze 1 kopa, Jablonenský, kde poprvé vybrána 1 k.
39 gr., podruhé však 3 k. 2 gr., Kostelecký (4 k. 47 gr. a 4 k. 45 gr.)
a Dobrušský (4 k. 20 gr. a 5 k. 16 gr.).
Ačkoliv daň, kterou platilo duchovenstvo zemí Českých
jménem papežského desátku, nerovnala se, jak jsem vyložil, ani
z daleka skutečné desetině jeho ročních důchodů, byla to přece
zajisté daň veliká, jejíž tíže se pociťovala zvláště silně v prvních
letech velikého schismatu, kdy vymáhána byla téměř každoročně.
Nesluší ovšem zapomínati, že desátek papežský nebyl vždy vy
bírán ve prospěch kurie, nýbrž že nemalá jeho část plynula do
rukou králů Českých. Až do počátku XIV. stol, byl u nás papežský
desátek vymáhán výhradně pro kurii, ale již z desátku Lyonského
vypsaného r. 1274 dostalo se dosti značného podílu Českému králi
tím způsobem, že si z desátku vybraného na Moravě vypůjčil 580
hřiven stříbra a nikdy jich nezaplatil. A od r. 1325, kdy králi Ja
novi bylo dovoleno vybírati od duchovenstva zemí Českých tří
letý desátek, po celé půlstoletí desátek býval duchovenstvu těchto
zemí ukládán přímo ve prospěch krále Českého — někdy ovšem
platilo to více králi nebo císaři Římskému1) — bud výhradně, nebo
x) Tato věc není snad docela bez významu. O desátek papežský dě
lila se kurie ve XIV. stol, všude s panovníky (viz na př. o Polsku za Kazi
míra Velikého Р/а^ягЛ, Kollektorzy str. 68—74); kdežto však jinde pa
novníci užívali toho k vlastním potřebám svých zemí — králi Polskému
byl na př. r. 1369 povolen desátek „ad restauranda quaedam castra in
diocesi Cracoviensi“ (Theiner, Monum. Poloniae I., str. 653 č. 882) a r. 1400
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z veliké části. Od vypsání obecného desátku na koncilu Viennském
г. 1311, o jehož vybírání u nás máme jen málo zpráv, až do r. 1371
byl v našich zemích pouze jednou vymáhán desátek pro papežskou
komoru — byl to tříletý desátek vypsaný r. 1343 na pomoc proti
Turku —, ale i z toho desátku byla dodatečně část postoupena
králi Karlovi. Ve všech ostatních případech byl desátek vybírán
pro krále, při čemž kurii bývala toliko vyhrazována některá část;
z tříletého desátku, vypsaného r. 1352, měl papež dostati třetinu
a nějaký díl dostal též z desátku nařízeného r. 1369. Po r. 1370
nastává v tom obrat; od toho roku až do poč. XV. stol, již jen tři
krát vymáhán desátek ve prospěch králův; r. 1380 povolena mu
část desátku dvouletého, r. 1391 а Г/Т399 vybírán pro něj desátek
jednoroční, jehož měl užiti к tažení do Italie. Protože se však
král к tomu neodhodlal, reservoval papež dodatečně — ač sotva
s úspěchem — výnos desátku z r. 1391 komoře papežské. Krom
toho jednou, r. 1405, uložen duchovenstvu Pražské diecese de
sátek ve prospěch arcibiskupův. Všechen ostatní desátek, vy
máhaný v našich zemích tak velikou a nebývalou měrou za po
sledních let stol. XIV. a prvních let stol. XV., plynul do komory
papežské.
(Dokončení.)

Slovanská liturgie na Moravě v IX. věku.
Napsal Fr. Hýbl.
(Pokračování.)

List Industriae tuae vykazuje nápadné formální shody s listem
Štěpána V. Na př.:
List Jana VIII.
Nam, divina gracia inspirante
contemptis aliis sęculi huius principibus, beatum Petrum, apostolici ordinis principem vicariumque illius, habere patronům
et in omnibus adiutorem ac de
fensorem pariter cum nobilibus
viris fidelibus tuis et cum omni
populo terrę tuę amore fidelis-

List Štěpána V.
Quia te zelo fidei sanctorum
apostolorum principi, Petro vi
delicet regni celestis clavigero,
omni devocione devovisti, eiusque vicarium pre cunctis huius
fluctivagi seculi principibus prin
cipálem patronům elegisti, eiusque te cum primatibus ac reliquo
terre populo tuicioni pariter

desátek jednoroční „in subsidium contra Tartaros" (Mon. Boh. Vatic. V.,
1549 a 1550) —, u nás desátek býval králům od pol. XIV. stol, povolován
toliko na podniky, které jim ukládalo jich postavení v říši, zejména na
výpravy do Italie.
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simo elegisti . . . Pro qua sci
licet tanta fide ac devocione tua
et populi tui apostolatus nostri
ulnis extensis te quasi unicum
jilium amore ingenti amplectimur....

Igitur hunc Methodium venerabilem archiepiscopum ve
strum . . . (prozkoumavše jeho
pravověmost) ... in omnibus
ecclesiasticis doctrinis et utilitalitibus orthodoxum et proficuum repperientes, vobis Herum
ad regendam commissam sibi
ecclesiam Dei remisimus. Quern
veluti pastorem proprium ut
digno honore et reverencia laetaque mente recipiatis jubemus,
quia . . . eius archiepiscopatus ei
privilegium confirmavimus . . .
Ita sane, ut iuxta canonicam
tradicionem omnium negociorum
ccclesiasticorum curam habeat
ipse et ea velut deo contemplante
dispensed nam populus domini
illi commissus est et pro ani
mabus eorum hie redditurus erit
radonem.
(Následuje řeč o hierarchické
úpravě Metodějovy arcidiecese.)
Quod si contumaces et inobedientes existentes scandalum
aliquod aut scisma facere pręsumpserint, et post primám et
secundam ammonicionem se mi
nime correxerint, quasi zizaniorum seminatores ab ecclesiis
et finibus vestris auctoritate
nostra precipimus esse procul

commisisti: continuis precibus
deum bonorum omnium largitorem exoramus . . . Quem ob
fidei dignitatem cum omnibus
tuis fidelibus, nulla terrarum
obsistente intercapedime spiritualibus ulnis quasi presentem
amplectimur amore ut spiritu
alem filium.
(Následuje obšírné poučení
o sv. Duchu.)
In qua et Wichingum, venerandum episcopum et carissimum confratrem, ęcclesiastica
doctrina eruditum reppenmus,
et ideo eum vobis ad regendam
sibi commissam a deo ęcclesiam
remisimus, quia fidelissimum
eum tibi et pro te satis solicitum
in omnibus agnovimus. Quem
veluti spiritualem patrem et
proprium pastorem recipite, tenete et amplectimini, quia in co
exhibitům honorem Christo conferitis . . .
Ipse itaque omnium ęcclesiasticorum negociorum et officiorum habeat curam et Dei
timorem pre oculis habens dispenset eadem, quia et pro his
et pro animabus commissi sibi
populi ipse redditurus erit districto iudici radonem.
(Následuje výklad o postu,
о slov, bohoslužbě a j.)
Contumaces autem et inobedientes contencíoni et scandalo
insistentes, post primám et se
cundam admonicionem, si se
minime correxerint, quasi zizaniorum seminatores ab ęcclesie
gremio abici sancimus, et ne
una ovis morvida totum gregem
contaminet, nostro vigore re-
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frenari et a vestris finibus procul
excludi precipimus.
(Zde se list končí.)

Na těchto shodách založil Goetz svůj důkaz o podvrženosti
listu Industriae tuae.1) Jagič, Bretholz a Pastrnek míní naopak,
že při všech vylíčených okolnostech může býti poměr opačný, že
list papeže Štěpána V. přes obsahovou shodu s Commonitoriem
může formálně býti podvržen.2) Mínění takové možné jest ovšem
jenom v tom případě, když zapomeneme, že ne pouze formální
shody (Goetz ovšem založil důkaz svůj takořka jen na nich), nýbrž
ještě více obsahové protivy vylučují pravost listu Janova v jeho
poslední části. Nám, když dospěli jsme ve své úvaze až sem, nelze
ovšem jinak nežli při srovnávání obou listů obraceti se s nedůvěrou
к listu papeže Jana VIII. Taková shoda listů dvou různých papežů
vydaných za okolností různých ukazuje již předem na nepravost
jednoho z nich, i kdyby nebylo jinakého podezření. Náhodou ovšem
terminy a obraty hodí se v obou případech к situaci, ale nelze
přece míti za to, že by papež Štěpán V. byl neuměl složití list
к Svatoplukovi, leda s pomocí listu předchůdcova!
Zkoumáme-li podobné části obou listů pozorněji, najdeme
přece jen některé stopy toho, že shodné výrazy a obraty lépe se
hodí к situaci r. 885-6 nežli r. 880. — Jest to především úvod listu
Industriae tuae. Papež počíná chválou Svatoplukovou; dovídaje
se z úst Metodějových a jeho dvořana Zemižizna o synovské jeho
příchylnosti к stolici papežské, chválí jej za to a povzbuzuje к se
trvání. Začátek takový není sice o sobě nemožný, ale přece podivný,
když podle obou listů z r. 879 Metoděj byl povolán do Ríma, ne
aby podal zprávu o své diecesi, nýbrž aby se zodpovídal z po
dezření naň uvaleného. Cekali bychom tu úvodní motivaci zcela
jinou. Naproti tomu jistě jsou za tehdejších dogmatických sporů
na Moravě na místě slova, jimiž papež Štěpán v úvodě svého listu
mluví к Svatoplukovi. — V obou listech čteme v úvodě po
dobný výraz: „contemptis aliis saeculi hujus principibus“ —
,,pre cunctis hujus fluctivagi seculi principibus“. Co znamená
ten výraz, kteří světští knížata jsou tu míněni? V listě pap. Ště
pána V. možno jest mysliti na císaře východořímského, к jehož
J) Goetz, Konstantinus u. Methodius, str. 58 sld.
2) Jagič Z. E. 50, Pastrnek 19. Bretholz, Gesch. Mährens I, 89,
uvádí za důvod nesnáze, které list Štěpánův působí, pokud se týče posuzování
osobností, a které prý vzbuzují pochybnosti o jeho formální pravosti. Ne
snáze ty, ačli jaké jsou, snadno se dají odstraniti.
C. C. H. XIV.
20
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dvoru Metoděj se uchýlil o pomoc někdy v 1. 882—884 — o cestě
té promluvím více později —, v listě Janově musili bychom výraz
ten prohlásiti za pouhou nic neznamenající frasi. — Shodná jest
dále v obou listech věta týkající se kněží, „contumaces aut inobedientes“. V listě Jana VIIL divné je slovo schisma. Jak mohl
Jan VIIL hned mysliti, že by němečtí duchovní působili netoliko
hádky, nýbrž dokonce schisma? Proč hned tak příkré slovo? —
Podivný jest konečně v listě Janově také i latinský tvar „sclaviniscas“ (utvořený patrně podle domácího зіоѵёпьэкъ), který již
Perwolf označil jako „pozoruhodný“.1)
Jest pravda, to jsou věci, které samy o sobě by nepadaly
příliš na váhu, ale v našem případě, kdy ve stejném smyslu mluví
řada důvodů mnohem vážnějších, nejsou bez významu ani takové
okolnosti, jež bychom snad jinak odbyli slovy „podivné, pozoru
hodné“ a pod.
Pro posouzení listu papeže Jana VIII. po stránce obsahové
máme ostatně ještě i jiné měřítko, totiž list téhož papeže z 23. břez.
г. 881.2) — Obsah tohoto dopisu předpokládá nějaký list Metodějův,
v němž Metoděj vedle zprávy o své činnosti stěžuje si do proti
venství se strany nově vysvěceného biskupa Vichinga. Papež,
přijímaje s pochvalou zprávy o jeho činnosti, jmenovitě po stránce
věroučné (orthodoxae fidei te cultorem strenuum existere contemplantes), těší arcibiskupa v jeho protivenstvích, jež se bohužel
určitěji neoznačují, a potom ujišťuje jej svou přízní a na dotvrzení
toho píše: „quanta conpassione tibicondoluerimus, exhoc advertere
poteris, in quo te coram nobis positum sancię Romanę ecclesię
doctrinam iuxta sanctorum patrům probabilem tradicionem sequi
debere monuimus et tam symbolům quam rectam fidem a te docendam et predicandam subdi(di)mus.“ Dosvědčuje mu dále, že
totéž a nic jiného oznámil svým listem Svatoplukovi, Vichingovi
pak že žádných jiných, Metoději neznámých instrukcí nedal. Na
konec vybízí Metoděje, aby jen dále vštěpoval lidu pravou víru
(deo cooperante, sicut evangelica et apostolica se habet doctrina,
orthodoxę fidei cultum fidelibus cunctis inculca), a slibuje, že
sporné věci definitivně rozsoudí, až Metoděj přijde opět do Ríma.
Dvojí věc jest v obsahu tohoto listu důležitá. Papež nezmiňuje
se ani slovem o slovanské liturgii, ačkoli na tomto místě, kde mluví
o! důkazech své přízně к Methodějovi, zmínka taková jistě byla by
bývala na místě, a to tím spíše, že papež tu zároveň naznačuje obsah
listu, který r. 880 poslal Svatoplukovi. Rozhodné váhy toto mlčení
o slovanské bohoslužbě ovšem nemá. — Vážnější jest, jak myslím,
narážka na vlastní příčinu Metodějovy citace do Ríma, totiž na
q Pram. děj. čes. I. Leg. Meth., str. 46 pozn. 5.
2) Friedrich, Cod. dipl. I., č. 25.
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jeho názory dogmatické. Obyčejné se podie listu Industriae tuae
má za to, že Metoděj prokázal na synodě v Římě úplně správnost
svého dotavadního učení i svoji dogmatickou bezúhonnost a že
tedy vítězně vyšel z nařčení falešného. Narážka v listě z r. 881
vzbuzuje poněkud jiný dojem. Slova, jež nahoře jsem podtrhl
(in quo te ... sequi debere monuimus etc.), pak uspokojení na
počátku listu vyslovené, že Metoděj hlásá pravou víru, konečně
napomenutí, aby pravou víru i nadále lidu vštěpoval, dávají tušiti,
že se Metoději asi nepodařilo r. 880 vítězně obstáti v pochybnostech
věroučných, nýbrž že se mu tam dostalo důtklivého napomenutí
(monuimus!), aby se na příště přesněji držel učení církve římské.
Tím dotkli jsme se věci, jež zasluhuje zvláštní zevrubné úvahy,
totiž Metodějova stanoviska ve sporném tehdy mezi církví západní
a východní učení o Duchu svátém a o přídavku filioque do symbola
nikejského. Není zde místa probírati tu otázku v celosti,1) ale
tolik tuším jde na jevo z jediného Uštu papeže Jana VIIL z r. 881:
Musil-li papež r. 880 Metoděje napomínati, že jest se mu držeti
pravé víry římské církve a tradice svátých otců, a dotýká-li se
r. 881 v Ústě svém ještě na jiných dvou místech úmyslně a vý
slovně Metodějova učení, jest to důkazem, že Metodějovy názory,
ve sporné té věci hlásané až do r. 880, papeže neuspokojily — věc,
která ostatně nemusí naplňovati nás podivem, uvážíme-U, že
otázka ta v celé ostrosti byla teprve nedávno vzbuzena, a že
stolice papežská do té doby nikde autoritativně a určitě se ne
vyslovila.
Konečně bych se aspoň mimochodem zmínil ještě o jedné
věci, v níž oba Ušty papeže Jana VIII. zdají se různiti. Podle Uštu
Industriae tuae papež r. 880 za Metodějova pobytu v Římě (či
snad dříve?) vysvětlil Vichinga na biskupa nitranského a posílá
jej zpět na Moravu. V listě z r. 881 papež vyvrací, že by byl Vichingovi veřejné (palam) neb tajně dal nějaké zvláštní instrukce,
o nichž by Metoděj nevěděl, a že by byl žádal od něho nějakou
zvláštní přísahu. Podle toho zdálo by se, že Viching nebyl s Meto
dějem v Římě současně, nýbrž později. Nemohu si aspoň dobře
představiti, jak mohly na Moravě mezi Metodějem a Vichingem
vzniknouti pochybnosti o jednání Vichingově s papežem, byl-U
г) Učinil tak nejnověji Snopek v Studiích cyrillometodějských (Brno
r. 1906), ale s jeho naprostou apologií Metoděje nelze v celém rozsahu souhlasiti. Pokud se týče listu z r. 881, vyrozumívá Snopek (str. 123) z jeho
obsahu, že Metoděj r. 880 „přijal víru kostela římského za svoji, uznal ji
za svoji, neb raději vyznal, že nevěřil nikdy a neučil nic jiného než kostel
římský.“ Ale kdyby interpretace listu posledními slovy vyjádřená byla
správná, zdaž by papež v Ústě z r. 881 nebyl užil jiného obratu, zdaž by
místo zmínky o napomenutí nebyl raději napsal: „s jakou radostí jsme
od tebe slyšeli, že pravou víru hlásáš," nebo něco podobného?
20*
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Viching v Římě s Metodějem současně anebo před ním. Bohužel
nepřipouští znění listu z r. 881 vysloviti se v té věci určitěji.
Pro posouzení listu Industriae tuae konečný výsledek jest,
že dojem, kterým působí na nás list z r. 881 o pobytu Metodějové
v Římě, jest jiný, nežli obsažen jest v listě z r. 880, což opět po
siluje podezření proti jeho pravosti.
Důležito jest také srovnati stav věcí, jak by vyplýval z listu
papežova r. 880, s vypravováním životopisu Metodějova. Byl-li
skutečně effekt Metodějovy cesty do Ríma tak skvělý, čekali
bychom ohlas toho i v životopise. Ten sice mlčí o cestě arcibisku
pově do Ríma; к situaci však hodí se vypravování v kap. 12.,
kde se líčí, jak protivníci Metodějovi obžalovali jej u papeže
v Římě chtějíce jej zničiti, avšak když rozhodnutí papežské došlo,
jak četli v něm: Jako bratr naš’ Methoďj svęt i ргаѵоѵёг’п jest
i apostoľsko déjan’je dělajet i v rąku jego sąt ot boga i ot apostol’skajego stola v’sę Slovón’skyję strany, da jegože prokľnet proklęt,
a jegože svętit svęt da bądi.1) Jak viděti, není tu ani slova o slo
vanské liturgii. Jest ovšem na snadě námitka: Leg. Meth, vypra
vuje události bez náležitého různění důležitých od méně cenných;
v příčině slov, liturgie stál pisatel na stanovisku, že již Hadrian II.
pronesl slovo rozhodující, a neuznal tedy za dobré nějak o věci
znovu se šířiti. — Kdyby nebylo jiných známek proti pravosti
listu z r. 880, mohli bychom se vysvětlením takovým spokoj iti.
Když však si vzpomeneme, jak uměle pisatel legendy snažil se
projevu papeže Hadriana podložiti smysl příznivý nejen slo
vanskému kázání, nýbrž i slov, liturgii, bylo by přece jen velmi
podivné, aby byl pominul tak vynikající příležitost očistiti Meto
děje skvěle od veškerého podezření v té věci.2)
Po všech těchto úvahách nelze pochybovati, že Metodějovo
jednání s papežem r. 880 mělo jiný průběh a výsledek, nežli jak se
nám jeví z listu Industriae tuae. V záležitosti věroučné dostalo se
Metoději napomenutí, aby se ve všech různostech srovnal s církví
římskou, v příčině bohoslužby pak musil slíbiti, že nebude nadále
mše ani jiných obřadů konati jazykem slovanským. List z r. 880
podle toho nemůže býti leč padělek zhotovený na základě snad
pravého listu Jana VIII. podle listu Štěpána V. z г. 885.3)
г) Pastrnek str. 234.
*) S tím souvisí také dotčená už domněnka Vondrákova, že pisatel
legendy podstatnou část listu Jana VIII. vkládá už do listu Hadrianova.
Kdyby se však věc měla tak, jak Vondrák předpokládá, a kdyby byl papež
Jan VIII. opravdu slov, obřad schválil, pak by byl pisatel legendy
odtud do domnělého listu Hadrianova vložil netoliko passus obmezující,
nýbrž schválení samo.
8) Když zavrhujeme list Industriae tuae jako nepravý, zdaž se tím
nevzbuzuje podezření proti listům z r. 879 a 881, zachovaným v téže sbírce?
Jagić (Z, E. I. 32) skutečně vytýká Goetzovi, že mu pravost aliquando
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Poslední větou dotekl jsem se již i druhé stránky věci, otázky
neméně důležité. Není-li dopis Jana VIII. authentický, od koho
byl padělán, za jakým účelem a hlavně: jak se padělek dostal do
register vatikánských?
Přiznávám předem, že plné a jasné odpovědění na tyto otázky,
tvořící kladnou část úkolu našeho, jest velmi těžké a s celou
určitostí vlastně nemožné. Poněvadž by se mohlo zdáti, že touto
okolností pozbývá váhy vše to, co proti pravosti listu jsem uvedl,
jest důležito hned předem vytknouti, že přesvědčivé důkazy o neautkentičnosti listu toho mají plnou platnost, i když — pro ne
dostatek přímých svědectví — se nepodaří určitě prokázati, kdy
a jak list byl zdělán. V této věci musí dostačiti průkaz, že list
byl padělán a že padělaný list mohl se dostati do regest papeže
Jana VIII., chovaných nyní ve Vatikáně.
Nemohu souhlasiti s Goetzem, který padělek klade do první
doby po smrti Metodějově a přičítá jej straně Gorazdově za účelem
obhájiti u Svatopluka Metoděje a jeho učeníky proti právě vy
danému listu papeže Štěpána V.1) V době, kdy věc byla v živém
stadiu, podvod takový nebyl možný, stejně jako těžko jest si
představiti nějaké listinné podvody Vichingovy.-) Na Moravě byly
dvě strany, které jistě vzájemně velmi dobře se pozorovaly, a po
něvadž zástupcové obou byli v přímém styku se stolicí papežskou,
měly obě příležitost navzájem se kontrolo váti. Jmenovitě byla
možnost klamu vyloučena na straně Metodějově a jeho učenníků.
Svatopluk, posílaje Metoděje r. 880 do Ríma, poslal tam i své dů
věrníky (snad byl velmož Zemižizn takovým důvěrníkem), tak že
straně Metodějově nemožno bylo jej oklamati. Všechen další
valet, aliquando non valet. Na to nelze odpověděti leč tolik, že pochybovati
o pravosti ostatních listů není prozatím příčiny a že jejich pravost nikterak
nevylučuje možnost nepravosti listu Industriae tuae. — Jagič míní také
(str. 48 a 49), že se Metoděj v žádném případě nemohl r. 880 zříci slov,
liturgie, která prý byla základním kamenem jeho díla (der Eckstein seines
Gebäudes). Jest to přeceňování pouhého obřadu.
*) Goetz, str. 65, pak 236.
2) Na podvodnou činnost Vichingovu mohl by ukazovati list Jana VIII.
z r. 881: et neque aliae litterae nostrae ad eum (Svatoplukovi) directae
sunt etc. Dokud nebylo známo Commonitorium Štěpána V., slova ta přímo
bývala brána za důkaz (od Důmmlera, Račkého, Ginzla, Dudíka a j.), že
list Štěpánův z r. 886 jest padělán Vichingem. Nechtěje snad Vichinga nějak omlouvá ti, připomínám, že smysl slov nevyžaduje toho, že
by byl Viching aneb Svatopluk operovali proti Metoději nějakým nepravým
listem papežským; nepochybně domáhal se Viching pouze všeobecně různých
práv měrou rozsáhlejší, nežli mu příslušelo, dovolávaje se zvláštních instrukcí
papežských, což mohlo Metoděje přivésti na myšlenku, nemá-li co činiti
s nějakým písemním projevem vůle papežovy, který by mu nebyl znám.
Vůbec nelze celý stav věcí, jak si jej Goetz představuje, dobře srovnati
se vzájemným postavením stran při dvoře Svatoplukově. — Podvodnou
činnost Vichingovu odmítá také Brückner (Arch. f. slov. Phil. XXVIII., 205).
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průběh událostí poučuje nás o správnosti tohoto názoru. Metoděj
podniká podle svědectví legendy na konci svého života cestu do
Carihradu, kde jest velmi přívětivě přijat od císaře Basilia I. i od
patriarchy Fotia — tato cesta (o jejím významu promluvím níže
zevrubněji) sama o sobě jest důkazem, že Metoděj přestal hledati
oporu v Římě. Jakýkoli padělek byl tu zbytečný a bezúčelný.
Avšak ani učedníci Metodějovi nemohli po smrti svého mistra
touto cestou si pomáhati. Byl-li znám Svatoplukovi pravý stav
věcí za života Metodějova, byl mu znám i po jeho smrti a byl
jistě znám i legátům papežským, jež Štěpán poslal r. 885—6 na
Moravu. Přední z učedníků Metodějových opustili vůbec okruh
církve západní a uchýlili se do Bulhar, vzdávajíce se všech dalších
pokusů zaujmouti znovu pole ztracené. Zkrátka události a stav
věcí vylučují pravděpodobnost i možnost nějakého klamu, pokud
žili jejich pamětníci; možnost taková nastala teprve, kdy působ
nost Metodějova a jeho učedníků počala náležeti minulosti, a když
listy papežské staly se dokumenty historickými.1)
Jest známo, že vypuzením žáků Metodějových z Moravy
r. 886 slovanský obřad na půdě církve západní nezanikl docela
a udržel se, v podřízeném ovšem postavení, hlavně na dvou místech:
v Cechách a v Chorvatsku. Patrně část učedníků Metodějových
uchýlila se do těchto zemí a při nehotovosti tamní církevní organisace takořka nepozorovaně vštípila dílo Metodějovo.2) Nebylo
však ani v těchto dvou zemích obřadu slovanskému dlouho přáno
nerušeného pobytu. V Chorvatsku zapovídá jej již r. 924 synoda
ve Splitu a r. 1069 jiná synoda tamtéž obnovuje zákaz; teprve
papež Innocenc IV. povolil r. 1248 obřad slovanský v těch krajích
Chorvatska, kde do té doby byl obvyklý.3) V Cechách dlouho
není zpráv o nějakých bojích, jež by byly slovanský obřad v jeho
skrovných mezích ohrožovaly; střediskem v XI. stol, stal se klášter
sázavský.4) Když se však r. 1080 kníže Vratislav II. odvážil žádati papeže Řehoře VIL, aby obřad slovanský připustil pro celou
zemi, papež odmítl žádost tu známým listem.6) Vypuzením slo
*) Časovou hranicí, pokud nejpozději můžeme vznik listu klásti, jest
konec XI. stol., neboť kodex Vatikánský, v němž listy Jana VIII. se za
chovaly, psán jest rukou XI. století. Srv. Jaffé-Loewenfeld, Regesta pontificum I., str. 376.
2) jagič Z. E. I. 54 sld. Pastrnek 136 sld.
’) Listiny obou synod se týkající viz u Račkého, Docum. hist. Chroaticae (Záhř. 1877). Stručný přehled osudů slov, liturgie v Chorvatsku podal
nejnověji Můrko, Die slavische Liturgie an der Adria (Oesterr. Revue II.,
1905, str. 163 sld.).
4) Ke starším pracím o slov, liturgii na půdě české připojují se vý
sledky bádání Pekařových o českých legendách X. stol. (Die Wenzels- u.
Ludmilalegenden Pr. 1906).
’) Friedrich, Cod. dipl. I., č. 81. str. 88.
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vanských mnichů ze Sázavy za Břetislava II. (1097) slov, obřad
vzal na ten čas v Cechách za své.
Zde bychom tedy byli na stopě možného původu listu Industriae tuae. V zápase o právní trvání slov, bohoslužby v Cechách
a v Chorvatsku v X.—XI. věku stal se patrně pokus podepříti
existenci slovanského obřadu, jejž církev nechtěla uznati, papež
ským schválením z doby Metodějovy. Myslím, že netřeba se mi
šířiti o morální stránce věci. Doba tehdejší nečinila si z fabrikace
domněle starých listin žádných výčitek svědomí. Ani nejvážnější
osoby a korporace, knížata, velmožové, biskupové, kláštery ne
ostýchali se své nároky a práva fakticky trvající, leč písemně nijak
nepověřené, dodatečně pověřovati listinami fingovanými. Z pra
vidla běžívalo při tom o zájmy hmotné, rozumí se, že jiné právní
poměry nebyly vyloučeny. — Mohl tedy padělek náš vzniknouti
z téže snahy jako celá spousta jiných: к obhájení nároku vlastně
trvajícího, neboť jest jisto, že pro přívržence slov, obřadu v X.—XI.
stol, jeho oprávněnost nepodléhala žádné pochybnosti.
Vlastní vznik podvrženého Estu jest si podle známek dříve
vytčených představovat! asi takto: Padělatel beze vší pochyby
měl při ruce list papeže Štěpána V. ,,Quia te zelo fidei“, neboť
toho použil za formální podklad. Vedle toho měl snad i listy pa
peže Jana VIII. z r. 880 a 881; co dále měl z dřívějších Estů pa
peže Jana VIIL, nepadá tu na váhu. Co se jmenovitě týká pravého
listu papežova Svatoplukovi z r. 880, není tak snadno rozhodnouti,
byl-li padělateli po ruce. Ke kladné odpovědi vede, že uvádí tam
některé okolnosti odjinud neznámé, na př. také jméno Svatoplu
kova důvěrníka Zemižizna.1) Potom ovšem mohlo by se zdáti
podivným, proč schválení slovanské liturgie nepřipojil prostě
к tomuto Estu a proč vypracoval celý dopis nově podle vzoru
Štěpánova. Snad učinil tak proto, že obsah listu papežova z r. 880
nehověl zcela jeho přání; seznali jsme aspoň při zkoumání listu
z r. 881, že Metoděj nepochodil r. 880 v Římě zcela tak, jak snad
pozdější jeho ctitelé byli by si mohli přáti. Možno jest ovšem také,
že pisatel pravého Estu papežova vůbec neměl a neznámé okolnosti
si pouze domyslil, případně vymyslil. Určité rozřešení této otázky
při dosavadním materiálu sotva jest možné. — К tomu bych
ještě dodal, že passus listu Industriae tuae znící ,,litteras denique
sclaviniscas etc.“ mohl případně býti obsažen i v pravém listě
papežském, neboť obsahuje pouhé schválení slov, písma a jazyka,
jenže potom by bylo musilo následovati jakési ,,ale": Schvalu
jeme písmo, ale nepovolujeme slovanské Eturgie.
г) Kdybychom mohli pravdou nazvati to, že Viching nebyl v Římě
současně s Metodějem, pak určitěji bychom se mohli vysloviti, že pisatel
neměl pravého listu Jana VIII. po ruce.
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O účelu padělku učinil jsem již zmínku. Měl jím patrně tr
vající de facto obřad slovanský býti zajištěn i právně. Tuto do
mněnku potvrzuje rozbor poslední části listu. Všechny známky,
které byly na svém místě shledány jako podezřelé v pravém
listě papežském, lehce se vysvětlují stanoviskem pozdějšího ob
hájce. Hned slova ,,nec sanae fidei vel doctrinae aliquid obstát etc.“
jsou theoretickou apologií obřadu slovanského se strany někoho,
kdo, narážeje na odpor v celé dotavadní praxi církve západní,
dovolává se dogmatické nezávadnosti věci. Významný jest také
obrat „sicut in quibusdam ecclesiis fieri videtur.“ Slova ta zřejmě
ukazují na stav v X.—XI. století, kdy obřad slovanský — v Ce
chách a v Chorvatsku — obmezen byl pouze na některé kostely.
— Nesmíme konečně nechati bez povšimnutí i zakončení listu
„et si tibi et iudicibus tuis placet etc.“, kde se Svatoplukovi a jeho
lidem dává na vůli zvoliti si podle svého osobního přání obřad
latinský místo slovanského. Slova ta zdála se býti Jagiéovi dů
kazem nemožné pošetilosti se strany padělatelů.1) Jagič ovšem
polemisuje tu proti názorům Goetzovým, že list byl padělán ještě
v IX. stol, od učenníků Metodějových; v tomto případě bychom
se skutečně mohli pozastavovat! nad takovouto ústupností se
strany falsifikujících Methodiánů, ačkoli rozhodné váhy by ná
mitka Jagičova ani tenkrát míti nemohla. Zcela jinak jeví se
slova ta ve světle poměrů pozdějších, ve stol. X. —XI. Tenkrát
stoupencům slov, obřadu nemohlo jiti již o všeobecné jeho zave
dení, nýbrž o pouhou toleranci. Ten, kdo se tehdy falešným listem
pokoušel brániti obřad slovanský, musil stilisovati domně’ý
projev papežský tak, aby zbytečně nebudil odpor moci světské,
případně též podezření; i vložil tam klausuli tu se zřením к stá
vajícím poměrům, o nichž nyní ovšem určitě se vyšlo viti nemůžeme.
Mnohem nápadnější jest v listě, kterým obránce slov, obřadu
jeho oprávněnost chtěl obhájiti, výminka domněle papežem uči
něná, aby se i při mši slovanské evangelium četlo nejprve slo
vansky a pak teprve latinsky. Jest zajímavé, že se tato výminka
stejně čte v obou listech, jimž se podkládá schválení slov, li
turgie, jak v latinském listě Jana VIII., tak i ve slovanském listě
Hadriana II. Zde patrně stojíme před ohlasem skutečného stavu
věcí, jak zaveden byl — nepochybně z opatrnosti к zmírnění no
voty a ukonejšení rozhodujících kruhů — samým Metodějem,2)
L) Jest prý to ,,cine solche Anerkennung der lateinischen Sprache,
dass die Gegner Wiching’s und vermeintlichen Fälscher rein Dummköpfe
gewesen wären, wenn sie aus eigenem Antriebe diesen Passus in eine Fäl
schung aufgenommen hätten0 (Z. E., I. 35.).
•) A to podle příkladu, jejž v některých případech zachovávala církev
římská i cařihradská. V obou těchto církvích při slavnostní bohoslužbě
lekcí a evangelium zpívány byly na důkaz vzájemnosti obou církví nejprv
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a jak jej patrně zachovávali i jeho učenníci na půdě církve zá
padní. Obhájcům slovanské liturgie patrně zdálo se vhodné po
ložití do domnělých projevů papežských ono obmezení, aby se
koncesse obsažená v těch listech jevila tím pravděpodobnější, při
čemž asi spolupůsobila ta okolnost, že i list papeže Štěpána V.,
obřad slovanský zapovídající, má klausuli podobnou, míněnou
ovšem jinak, aby se totiž v latinské mši po přečtení evangelia text
a obsah jeho vyložil lidu slovansky. Co se v listě Štěpánově
jeví jako koncesse jazyku slovanskému, stilisují neauthentické
projevy papežské jako výhiadu jazyku latinskému. Možná, že
pisatel listu Industriae tuae měl před sebou také legendu Meth.,
čímž bychom vysvětlili si shodné znění oné výminky v obou do
mnělých listech papežských, r. 869 i 880.
(Dokončení.)

Defenestrace pražská r. 1618.
Napsal Fridolín Macháček.

II.

Jestliže protestante čeští doufali, že majestátem, který si
vymohli r. 1609 s tak velikou námahou, jest navždy pojištěna
klidná existence jich náboženství, pak událostmi doznali trpkého
zklamání. Protivníci jejich — nejen náboženští, ale ještě více
političtí — nesložili zbraní; naopak, celá doba vlády Matyášovy
od r. 1611 do r. 1618 vyplněna jest většími r.ebo menšími konflikty
mezi oběma stranami; nej známější z nich jsou události při
volbě Ferdinanda II., pak příběhy v Hrobech a Broumově.
Na obranu proti těmto nepochybným přehmatům strany
protistavovské a katolické defensoři svolali, jak jim to majestát
dovoloval, v březnu r. 1618 sjezd stavů, jejž tvořili nejvyšší úředníci
zemští, pokud byli protestante, a deputace po šesti osobách vo
lených z každého kraje. Sjezd vzbudil veliké znepokojení v kruzích
protistavovských, které v tom viděly hotové přípravy к odboji,
zejména proti Ferdinandovi II.1) Ve skutečnosti však sjezd stajazykem církve druhé — tedy na př. v Římě řecký — a pak teprve vlastním.
Srv. Snopek ve Velehr. Sbor. VI., str. 26.
l) Colombi v listu z Prahy 22. dubna (carte Farn. 318) vykládá, že
sjezd stavovský byl svolán con intenzione di solle vare la fattione heretica
e la canaglia del popolo a recalcitrare e sottrarsi dal giogo ďun re catholico,
e tale che col tempo gli haveria onnimamente levata la loro liberta. Pokud
se celku stavů týče, podezření jeho jest jistě předčasné. Druhá část věty
patří к četným jinak dokladům nadějí, které katolíci připínali к Ferdi
nandovi II.
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vovský jednal dost krotce; usneseno posiati stížnost císaři, a
к poradě o císařově odpovědi sjezd měl se opět sestoupiti v pon
dělí po neděli rogationum, t. j. 21. května.
Odpověd císařská došla již 21. března, tedy s neobyčejnou
rychlostí. Císař prý poznává, že sjezd stavovský na květen roze
psaný směřuje proti jeho vlastní osobě, že se tím sahá dále, než
majestát dopouští (to tvrzení bylo neodůvodněno), a že proti
císaři roztrušují se pomluvy. Vinníkům císař proto hrozí tresty;
místodržícím se nařizuje, aby zakázali defensorům sjezd svolávat
a stavům naň se sjíždět. Tento list, jenž hrál vynikající úlohu
při jednání dne 23. května, koncipoval sice kardinál Khlesl, ale
místodržící v Praze projevili dříve souhlas s věcí samou;1) mezi
stavy se však časem ujala pevná domněnka, že autora Uštu
dlužno hledat v Praze, a sice zejména v osobách Slavaty a Marti
nice; ba pak se i povídalo, že místodržící měli řadu Uštů s pod
pisem a pečetí císařovou in bianco, aby mohli rychle vždy zakročiti2). Ke vzniku takových pověstí přispěla jistě rychlost, s jakou
Matyáš odpověděl.
Defensoři arci rozkazu neuposlechU omlouvajíce se, že ne
mohou o své újmě měniti usnesení valného sjezdu protestantských
stavů. Druhý Ust císařův ze dne 16. května, který vešel v známost
stavů teprve v první den sjezdu, znamenal sice značný ústup
s prvotního krajního stanoviska, ale de facto první list se tím
nerušil a na věci se už tak ničeho neměnilo.
Vedle toho i agitace předních mužů strany protistavovské
působily značné napětí v ovzduší veřejného života. Vzhledem
к příštím událostem zvlášť je důležito, že města pražská i jiná
královská města různým způsobem připuzena byla к prohlášení
loyálnosti císaři a ke zřejmému odřeknutí se stavovských defensorů. Ostatně drobných konfliktů, zásluhou zejména intrikánského sekretáře Michny, bylo v Praze plno; konflikty takové
v normálních poměrech neměly by snad zvlášť těžkých následků,
při tehdejším napětí však už pouhá slova dráždila. Intrikami
působilo se i v soukromí; tak na př., jak Fruwein sám na soudě
r. 1621 svědčí, Slavata snažil se soukromě přivésti jeho, defen
sora, к odpadnutí od stavů. Defensorům stavu městského vůdcové
agitace protistavovské! věnovali vůbec obzvláštní pozornost;
na Novém městě Pražském horlivě si vedl v tom ohledu městský
hejtman Sezima z Vrtby.
J) Srv. v listě Jiřího van der Boon, Sborník hist. kr. 1908, 164.
a) Srv. Skála II. 199 i jinde, Habernfeld čes. př. 13; aviso benátské
ze dne 16. Června oznamuje z Prahy, ehe fussi trovata gran quantitá di
carta bianca eon li bolli et sigilli di S. M.; dal ehe potrebbero scoprirsi maggiori cose.
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Ale, jak se věci vyvíjely, dotavadní konflikty aspoň pro foro
nepřekračovaly mnoho meze důležitosti lokální. To je viděti
z chování těch, kdo nebyli bezprostředně ve věci zúčastněni.
V říši německé události české sledují hlavně jen ti, kdo v ně byli
z různých důvodů zasvěceni a jejichž osobních zájmů konflikt se
dotýkal; Colombi v relacích vévodovi parmskému neumí o ničem
důležitějším referovati, než o situaci v Uhrách; sám dvůr císařský
věcí českých všímá si spíše mimochodem a jinak plně jest upoután
jednáním o volbu arciknížete Ferdinanda králem uherským. Ale
události necelého půldne dostačily к tomu, aby otázka česká
nabyla důležitosti evropské. V českém povstání nejednou roz
hoduje jediná hodina o osudu země i o situaci ve veškeré Evropě.
Stavové shromáždili se na sjezd, jak už v březnu se byli
usnesli, v pondělí ráno dne 21. května. Účastenství bylo dosti
četné; pozdější zprávy obviňují i Moravany a Karla z Žerotína
z účasti při sjezdu nebo aspoň ze srozumění s českými stavy;1)
obvinění je celkem bezdůvodné. Jako předehra událostí ozvalo
se v neděli dne 20. května s pražských kazatelen prohlášení de
fensora, kterým odůvodňovali lidu svůj postup.
V pondělí ráno po schůzi v kolleji Karlově stavové na po
zvání místodržících odebrali se hromadně na hrad, kde předloženo
jim právě došlé drahé psaní císařské, jež již, jak svrchu řečeno,
bylo psáno poněkud mírnějším tónem než osudný list ze dne
21. března. Když stavové — vypravuje zpráva výmarská — od
stoupili z kanceláře, aby se poradili o odpovědi místodržícím, šli
prý právě mimo ně Slavata s Martinicem. Ani stavové ani jich
čeled neuznali je za hodny pozdravu; Slavata to klidně snesl, ale
Martinice to patrně zamrzelo, postavil se vzdorovitě proti stavům
a s vyzývavým pohledem je pozoroval; teprve po chvíli prý
odešel. Se non ě vero, ě bene trovato.
Stavové slíbili místodržícím brzkou odpověď. Toho dne za
bývali se pak jen už postavením měst pražských, jež se sjezdu
dotud vzdalovala. Bylo usneseno vyzvati všechny městské rady
pražské ještě jednou důtklivě, aby se připojily ke stavům.
Není důvodu, proč bychom nevěřili zprávě letáku musejního
(Zeitung aus Prag von 25. Mai), že již v úterý, dne 22. května,
přidala se к stavům městská rada malostranská. Ojedinělost
zprávy má původ asi v tom, že se pozornost našich zpravodajů
*) Tato pověst kolovala r. 1621 u dvora; tvrdilo se tu dokonce, že
Karel z Žerotína v úterý dne 22. května v Českém Brodě se vyslovil, že
se příštího dne v Praze stane něco nevídaného (d’Elvert, Weitere Beiträge
67). Hledala se tak snad záminka, aby diskreditováni byli Moravané a
zejména Žerotín? Ostatně již „Diskurs“, leták proti stavům vyšlý v Praze
1618 (Skála II. 185), vyslovuje podezření, že Moravané jsou srozuměni
s Čechy .'J

300

Fridolin Macháček:

koncentruje více na události dne 23. května; proto vypravují
o Starém a Novém městě, nikoli však o Malé Straně. Hejtman
malostranský Kryštof Vratislav z Mitrovic (pramen náš dobře
zná jeho jméno) i rychtář chtěli zabránit usnesení příznivému
stavům; ale lékárník Jiří přes jich odpor prorazil s usnesením, že
se Malá Strana má přidat ke stavům, a hned také vyslanci malo
stranští odebrali se do Karolina.
Stavové zatím v úterý ráno opět se sešli do Karolina. Mezi
jiným Thurn oznamoval, že v minulých dnech přísně mu bylo
z Vídně nařízeno, aby se ihned vypravil ke dvoru. Thurn ohla
šoval se, že poslechne a pojede, stavové pak mu připovídali, bude-li
naň kýmkoli saháno, že se ho svorně zastanou.
Uprostřed takového jednání rozšířila se pojednou pověst, že
místodržící s hejtmanem hradu, Divišem Černínem z Chudenic,
zesílili neobyčejně posádku při branách zámeckých. V tom prý
se tají úklad proti stavům; až stavové přijedou na zámek, má prý
jich čeled býti zadržena před hradem, když pak budou v hradě bez
ochrany, přednější ze stavů, zejména Thurn, mají prý býti zatčeni.
Touto zprávou shromáždění stavů bylo nanejvýš podrážděno; na
návrh defensorů (Thuma, Felse, Vil. z Lobkovic) byli vysláni
na hrad poslové stavů s dotazem, co je na věci pravdy. Místo
držící i hejtman hradní podobné podezření ovšem rozhodně od
mítli a podali uspokojivé vysvětlení svého jednání. Vyslanci
stavovští při tom asi ujednali,1) že příštího dne stavové in corpore
přijdou к místodržícím na hrad. Vyslanci vraceli se pak do města,
kde zatím napětí dostoupilo nejvyššího stupně.
Pondělek, jak se zdá, minul v ulicích pražských dost klidně,
ale za to v úterý už bylo všude plno bouřlivého ruchu. Mezi
obecným lidem roztrušovaly se pověsti, že se potáhne na jesuity
a na kláštery. Když se rozšířila po městě zpráva o rozmnožení
hradní posádky a pověsti s tím související, stavové v kolleji shro
máždění poslali si pro zbraně, čeládka jich se zástupy obecného
lidu shromáždila se kolem kolleje, v Železné ulici a na Staro
městském náměstí, a všeobecně se říkalo, že se potáhne na hrad.
Luza měla také dosti chuti vrhnouti se na jesuity, mnichy a židy
a osvobodí ti císařské vězně na staroměstské radnici; v některých
odlehlejších částech města se už povídalo, že kollej jesuitská jest
vypleněna a jesuité sami rozehnáni nebo pobiti. Všude vládlo
krajní rozechvění; kupci, zejména židovští a katoličtí, rychle za
vírali krámy; jak naše prameny2) líčí, jest viděti, že život a duše mass
x) Slavata však se v této věci od ostatních pramenů poněkud od
chyluje.
*) Skála II. 123., Martinie v Rieg. arch. II. 503., Historia fundationis
f. 174, zpráva pozdější užitá Wintrem, Staroměstští v bouři r. 1618, Č. Č. M.
1890, str. 180.
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v staletích se mnoho nemění. К násilnostem přes to nedošlo;
přispělo к tomu jednak neohrožené jednání jesuitů, kteří po
řádali toho dne obvyklé procesí od sv. Jakuba do Klementina,
jako by se nic nedělo a bylo zcela bezpečno — a pak zvláště
umírněné a opatrné jednání defensorů, kteří sami přiměli stavy
к odkladu jednání s místodržícími na příští den, ač mnozí ze
středu stavů proti tomu reptali. Kdyby bylo došlo ještě téhož
dne к návštěvě stavovského shromádění na hradě, bylo by vše při
všeobecném rozčilení myslí dopadlo snad hůře, než si přáli sami
náčelníci stavovští.1) Zásluhou defensorů nastalo к večeru jisté
uklidnění myslí.
Pověst o úkladu zamýšleném proti místodržícím byla bez
důvodná. Ale už to bylo známkou značného rozechvění, že pověst
podobného druhu vůbec mohla vzniknouti a že se jí věřilo. Po
Praze šířily se ostatně pověsti rázu ještě mnohem dobrodružněj
šího. Když místodržící očekávali příchodu Thumova, kterého
prý samotného obeslali, zavolali prý tajně na hrad popravčího
a ten plné tři hodiny musil tam čekati — Thuma se arci ne
dočkali. Zpráva výmarská, která o tom vypravuje, uvádí i slova,
která prý stavovští vyslanci, rozhořčeni takovým jednáním, pro
mluvili к místodržícím: weil ihr so spielt, so müsset ihr uns vollends
auffressen, oder wir wollen es euch thun. Také na druhé straně
se mluvilo již o tom, že stavové jsou odhodláni přikročiti к ná
silným činům proti místodržícím, aspoň purkrabí prý to vytýkal
ve své odpovědi vyslancům stavovským při audienci v úterý.2)
Ti, kterých se podobné pověsti hlavně dotýkaly, Slavata
a Martinie, dostali od některých svých přátel výstrahu, že stavové
hodlají užiti násilí proti nim. Pánové obrátili se o radu к nejv.
purkrabí, к Děpoldu z Lobkovic i к Adamovi z Valdštejna, kteří
z ostatních místodržících v Praze byli přítomni. Ti jim vymlou
vali, že zprávy podobné naprosto nezasluhují víry, zejména jeden
z místodržících, nejspíše Valdštejn, ostře se vyslovil proti podob
ným škodlivým řečem. Slavata i Martinie, vlivem zejména ener
gičtějšího Martinice, rozhodli se pak vytrvat na svých místech.3)
Opatrnější byl sekretář Michna. Když se doslýchal znepo
kojujících zpráv a když vycítil nebezpečí mu hrozící ze způsobu,
jak tvrdě stavové při nahodilém setkání s ním jednali, prchl hned
v úterý v noci z Prahy do Vídně; věděl, že při jakémkoli rozhod
nějším podniku stavů přišel by sám první na řadu. Stavové
poslali za ním příštího dne 20 jezdců, ale ti ho již nedostihli.4)
l) V tom souhlasí Skála (II. 123.) i Thum (Hallwichova vyd. str.
n., u Slav. II. 183.).
’) Slav. II. 95.
*) Slav. I. 140., Mart, u Rieggra II. 504.
4) Skála II. 133., zpráva výmar.
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Všechny události dosud líčené byly však pouhou předehrou
toho, co mělo přijíti a co se zatím připravovalo v zákulisí této
scény. Náčelníci stavovští zanášeli se již plánem, přikročí ti od
stížností к činům. Při líčení této exposice dramatu nelze však
na základě dnešního stavu našich vědomostí dojiti výsledků ve
všem bezpečných. Pramenů jest zde přirozeně málo, akta tak
kompromittující mnohé osoby často se jistě ničila; z archivních
pramenů pak jest dosud dosti málo prozkoumáno, v této otázce
nevíme skoro nic víc, než věděl Gindely; rozřešení některých
záhad přinese snad pokračování velkých edicí o poč. XVII. st.
u nás i v cizině.
O tom však již na základě dnešních svých vědomostí ne
můžeme pochybovati, že defenestrace nebyla spontánním vý
buchem okamžitého rozhořčení, jak se to později snažily vylíčit
některé projevy vyšlé ze strany stavovské (na př. Thum) a jak
se to i dnes někdy vykládá. Nebylo by počínání stavů pak ničím
jiným než nerozumným rozčileným kouskem, a tak nízko přece
jen nestálo niveau politické prozíravosti stavovských politiků.
Defenestrace jest výsledkem spiknutí — až budeme lépe znát
prameny, řekneme snad i, že spiknutí daleko široko (t. j. do
ciziny) rozvětveného, v každém případě však připraveného do
všech podrobností a po uvážení všech okolností. Vedení spočí
valo stále v rukou náčelníků, kteří řídili jednání stavů ve všem
a kteří věděli, co chtějí1). Otázka, kterou bude třeba ještě časem
rozřešiti, nebude zníti, zdali defenestrace a české povstání vůbec
bylo připravováno, nýbrž jen jak dlouho, kdo přípravy vedl a kdo
se jich zúčastnil.
Tendence protihabsburské objevují se v kruzích stavovských
již v 16. a tím více v 17. století, stupňují se pak tím, že Matyáš
zklamal naděje, které v něj kladli protestante jak v ohledu poli
tickém, tak i náboženském — obratná politika Khleslova za
braňovala každému patrnému úspěchu stavovských snah. Proto
se hledala pomoc v cizině, navazovaly se styky s Falci, Saskem,
ostatními zeměmi habsburskými — jak daleko styky tyto dospěly,
neumíme pověděti pro nedostatek pramenů. Jest však velmi
pravděpodobno, že náčelníci stavů již velmi brzo na počátku
vlády Matyášovy (r. 1614?) byli odhodláni к zřejmému boji s cí
sařem, zejména v tom případě, kdyby nebylo naděje, že dostane
nástupce, a že byli hotovi též provésti něco takového, к čemu
pak skutečně došlo v srpnu r. 1619?)
*) Poněkud jinak soudí o této situaci V. Novotný v Laichtrově
Čes. Politice I. 655.
’) Srv. z dosavadní literatury Gindely, Děj. č. povst. I. 77, 87; Müller,
Forsch, auf dem Geb. der neueren Gesch. III. 205; Onno Klopp, Der
3ojähr. Krieg bis zum Tode Gustav Adolfs 1632 I. Paderborn 1891, str. 246
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Tvrdíme-li to, musíme však vytknouti, že se to může týkati
jen několika náčelníků stavovské opposice, Thuma, Colonny
z Felsu, Budovce, Václava Viléma z Roupova, к nimž později
přistupuje mladý Smiřický. V stavech Českých však v jich celku
cit legitimity byl velmi silně zakořeněn, a protivníci jejich dovedli
toho v pravé chvíli také plně využiti, jak se ukázalo zejména
při přijetí Ferdinanda II. za českého krále r. 1617. Ještě dlouho
po úplné roztržce s císařem stavové aspoň formu loyality za
chovávali, teprve při nastoupení Ferdinanda II. poměry se změ
nily. Ostatně celek českých stavů do značné míry choval se к udá
lostem zcela passivně, jevila se u nich nechuť к jakémukoliv
energickému podnikání; na sjezdech svých shromáždění stavovské
snaží se svalití všechnu iniciativu na defensory, samo se jí chápe,
jen když defensoři к tomu je přinutí. Jen náčelníci stavovští
rozhodli také o způsobu, jak má býti uskutečněna roztržka s cí
sařem; stavové ve svém celku byli při události, o které budeme
jednati, pouhými nástroji v rukou několika intellektuelních pů
vodců odboje.
V čí hlavě poprvé vznikla myšlenka, užiti násilí proti místodržícím, nelze, jak už z povahy věcí plyne, bezpečně zjistiti. Pře
svědčením hlásaným ve veškeré katolické literatuře historické
i publicistické, přesvědčením, které se namnoze udržuje až podnes,
jest, že jediným původcem a vinníkem jest Jindřich Matyáš hrabě
Thum. Ale jsou přece ještě okolnosti, které nedopouštějí, abychom
mohli věřiti všemu, co se o tom psalo. Důvody pro to jsou totiž
většinou jen nepřímé, nevíme, komu jinému bychom měli autor
ství plánu přičísti; na Thuma, pokud známe jeho činnost, vše
dosti dobře se hodí; a Thum sám měl při události samé
vynikající, jaksi pořadatelské účastenství. Ale přímo dosvědčují
to pouze obžalovaní direktoři r. 1621 a podobné prameny rázu
apologetického (dopisy omluvné a prosebné), o jichž spolehlivosti
již svrchu vyslovili jsme pochybnoät. V našem případě jest ještě
jiný důvod ke skepsi: Thum byl r. 1621 v bezpečí, a proto
obžalovaní mohli naň s klidným svědomím sváděti vše, co jim
samým bylo by nepohodlné; toho se také pilně užívalo a proto
vliv Thumův se přeceňoval.1) Ale i když tak pohlížíme na pra
meny, nedá se popříti, že Thum ze všech défensorů vykonával
vliv snad největší na vývoj událostí.2)
(tohoto třeba užívat opatrně, jest často nekritický); Zwiedineck-Südenhorst, Venetianische Gesandschaftsbriefe über die böhm. Rebellion, Graz
1880, str. 16; Denis, Konec samost. č. str. 709.
J) Thurn sám o tom píše: Manches pusiblanimisch gemu th hat mich
abwesenden für einen author und haubt der Sachen angegeben, vermeinendt, seine Sache leichter zu machen, solches hab ich muszen geschehen
laszen (Apologie Thumova, Hallwich 11, Slav. II. 182.).
*) Srov. co Skála (II. 16) soudí o jeho smýšlení.
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Dle svědectví Fruweinova návrh, co se mápřednášeti místodržícím dne 23. května, podán byl už v úterý dopoledne
Jáchymem Ondřejem Slikem. Slik prý na shromáždění stavovském
prohlásil, že se zákaz sjezdu zajisté stal na popud místodržících;
navrhuje tedy, aby se stavové všichni odebrali na kancelář a po
dali dotaz к místodržícím, zejména к Martinicovi a Slavatovi, zda
radili ke psaní císařovu ze dne 21. března; stavové prý doslýchají, že
psaní dokonce bylo v Praze koncipováno a posláno do Vídně
jen к podpisu.
Kdo si tento návrh smyslil, měl patrně již na zřeteli, že při
jednání o odpovědi pobouří se mysli všech a že bude lze přikročiti
к činům proti místodržícím; ale hledíme-li к celkovému chování
Šlikovu, nepřičteme ho přece к spiklencům, nýbrž spíše se roz
hodneme proto, že к podání návrhu byl někým jiným ponuknut;
Slik (asi jako Pavel z Říčan) rád hodně mluvil, a proto mu bývaly
takové úkoly svěřovány.
Jinou narážkou na to, co mělo přijíti, jsou též podle svědectví
Fruweinova slova Thurnova, jež promlouval mimochodem mezi
rozmluvou s některými pány v úterý dopoledne: jest prý nutno
provésti nějakou demonstraci proti nepřátelům majestátu. Ale
posluchači Thumovi prý s takovou řečí nesouhlasili, zejména
prý Fruwein sám (tvrzení při výslechu samozřejmé!) obšírně
varoval před vyvoláním rozbroje. Mimo to Thurn ve svém domě
prý Fruweinovi vykládal, že stavové musí některé své nepřátele
vyhoditi oknem. Fruwein tato slova prý pokládal za žert.
Z těchto řečí se zdá — ovšem pro pramen nepříliš spolehlivý
musíme to vysloviti s jistou reservou — že náčelníci stavovští
byli odhodláni dosti brzy к zakročení, a že známá schůzka v domě
Smiřickém byla vlastně určena jen к stanovení definitivních
disposic — snad také к stanovení způsobu, jakým se má attentát
provést — а к rozdělení úloh.
Předpokládáme-li tolik, pak řeči Thurnovy a jiné narážky
měly asi jen ten účel, aby se mohla vyzkoumat půda, jak by
podobný čin posuzoval celek stavů a zda by náčelníci stavovští
mohli spoléhat na solidaritu všech. Pro ten výklad situace svědčí
i okolnost, že vůdcům stavovským, v prvé řadě Thumovi, velel
příkaz nejprostší opatrnosti ujistit se, že v rozhodném okamžiku
všichni stavové půjdou s nimi. Přijetí, jakého se dostalo po
známkám a narážkám Thumovým, bylo zajisté zcela jiné, než
jak z důvodů lehce pochopitelných vykládá Fruwein; pro to svědčí
nejen již sám fakt, že se vůdcové odhodlali vůbec к činu, nýbrž
i celá nálada, jaká vládla ve shromáždění stavovském v květnu.
Ostatně stavové vždy byli hotovi к ráznému jednání, jen když
někdo za ně převzal všechnu iniciativu.
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Že se má proti místodržícím zakročiti, bylo tedy rozhodnuto
již dříve; na schůzi1) v domě Smiřickém na Malostranském náměstí
(dnes u Montagů) v úterý odpoledne rozhodnuto, jak se má
zakročiti. Podle pramenů Gindelyových schůzi byli přítomni Thum,
Smiřický, Budovec, pak Oldřich Vchynský; mimo to jest pravdě
podobná přítomnost Václava z Roupova a Kolonny z Felsu; nebyli-li přítomni, byli jistě ještě téhož dne do věci zasvěceni.
Spiklenci dostali se do sporu o tom, jakým způsobem se má za
kročiti; Oldřich Vchynský a Thum prý navrhovali, aby místodržící byli probodeni, avšak druzí rozhodli se pro svržení z oken.1)
Proč náčelníci stavů zvolili právě takovýto zvláštní způsob
к vykonání ortele nad Slavatou a Martinicem? Příčin zde pů
sobilo několik. Jednu udávají vykonavatelé sami hned v první
apologii i v jiných letácích: starobylý obyčej, mos bohemicus
a p.; to se pak cituje i v celé řadě současných písní. Skutečně
takovýto způsob náhlého soudu vyskytuje se v českých dějinách
několikráte, ač nikdy tu nešlo o osoby tak vysoce posta
vené; nejznámější jsou v tom ohledu události v Praze dne
30. července 1419 a 24. září 1483.
I pozdější doba to znala. Roku 1608 při sněmu v máji
stavové, podepsavše 25 artikulů, které se měly podati císaři к oka
mžitému vyřízení, připojili pohrůžku: „Kdokoli by budoucně při
tom společném porovnání státi nemínil anebo je rušiti chtěl,
aby jej z okna vyhodili".8) Slavata4) stěžuje si na jednání prote
stantských stavů r. 1609, že „mnozí z nich prudší některým stále
horlivějším katolíkům těžké pohrůžky jednak vypověděním jich
ven ze země, a jednak vyhozením z okna i jinak o hrdla jich při
pravením hanebně činili.“ V rozsudku proti Václavu ze Vchynic
r. 1616 vytýká se mu, že podněcoval na shromážděních stavov
ských proti odpůrcům majestátu slovy: „Kdo jest pod jednou
a není pod obojí, aby vystoupil, a kdo nevystoupí, aby z okna
vyhozen byl.8)
Ostatně tento způsob zakročení proti nenáviděným osobám
byl v módě i leckdes v cizině, na př. v Nizozemí, ve Španělsku.
К rozhodnutí o svržení z oken stavy přivedl asi též jakýsi
morální cit; nebylo zajisté přiměřené prolévati krev na místě
takové vážnosti požívajícím, jako byla česká kancelář.
Také na straně nepřátel stavů konaly se rozmanité schůzky
a porady o situaci. Musejní zpráva aspoň vypravuje, že jesuité
x) Viz o ní Gindely (I. 227).
2) O tomto rozporu spiklenců Slavata sám později (po defenestraci)
se dověděl od jednoho z těch, kteří byli pro svržení z oken (I. 122.).
*) Slav. I. 155, Skála I. 92.
‘) I- 395•) Slav. II. 173. Skála I. 371.
č. č. H. XIV,
21
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v úterý večer ve velkém počtu navštívili Slavatu a Martinice
a dlouho se s nimi radili. I všech pět místodržících v Praze pří
tomných sešlo se v úterý odpoledne; ale mimo určení doby, kdy
se odeberou do kanceláře, aby očekávali stavy, sotva o čem jiném
se umlouvali. Nemohli tušit, co jimpříští den přinese; přese všechny
neurčité pověsti nikdo mezi katolíky i přemnozí mezi stavy ne
očekávali tak náhlého konce.
Ve středu dne 23. května ráno Slavata poslal svého sluhu
do jesuitské kolleje s napomenutím, aby otcové byli opatrní;
jest jinak se obávati, aby stavové na zpáteční cestě z hradu nedo
pustili se nějakého násilného skutku proti nim.1) Místodržící sami
se domnívali, že stavové toho dne chtějí jen odpověděti na list
císařův, intimovaný jim od místodržících v pondělí při prvé
návštěvě stavů v české kanceláři. Vzhledem к tomu, že stavové
měli přijít hned ráno, místodržící vzdali se též prvotního svého
úmyslu zúčastniti se procesí od sv. Jakuba к sv. Duchu na Starém
městě Pražském, a vykonali svou pobožnost pouze na hradě
u Všech svátých, pak hned se odebrali do kanceláře, kamž se
dostavil zatím také písař Fabricius. Aby stavové měli dosti místa
v kanceláři, odneseny byly stolice, a stůl přistaven byl ke zdi
mezi dvěma okny.
Dole v Praze zatím už bylo živo. Mimo schůzi stavovskou
na týž den ráno byly svolány městské rady na Starém a Novém
městě Pražském, aby jednaly o odpovědi stavům na důtklivé
jich vyzvání, aby všechna města pražská (po příkladu Malé
Strany) vyslala své zástupce к sjezdu stavů a neodtrhovala se od
jejich snah.2)
Na Starém městě, které bylo dotud vůdcem všech pražských
měst v passivní opposici proti stavům, i nyní žádost stavovského
sjezdu narazila na značné překážky. Na středu ráno obesláni byli
J) Hist. fund. f. і74ь.
•) О událostech v Praze poučuje nás zpráva musejní a výmarská.
Skála (II. 126.) a ,pokud se týče událostí na Starém městě, dosti obšírné
vypravování rychtáře staroměstského, nesoucí v opisu titul: „Vejpis pa
mětí a zprávy někdy rychtáře J. M. C. v Starém Městě Pražském pana
Jana Albrechta z Trmice" (Archiv města Prahy, Chaos rr. memorabüium
fol. 605., přepis v zemském archivu). Tato poslední zpráva, jak z obsahu
patrno, jest totožná s pramenem Gindelyovým (I. 229.), jenž ji měl z ar
chivu místodržitelského. Omylem Gindely jmenuje rychtáře staroměst
ského Šreplem, ale ten byl ve skutečnosti rychtářem novoměstským (srv.
Slavata II. 218. 278., Skála II. 126.). Omyl vznikl asi povrchním čtením
citovaného místa u Skály. Zpráva rychtářova líčí běh událostí poněkud
odchylně a je příliš strannická, abychom jí ve všem mohli věřit; pisatel
sám byl příliš osobně interessován při příhodě. Velmi blízka zprávě rychtá
řově je relace, jíž užil Winter (v čl. cit. Č. Č. M. 1890, 179.), byl tu asi
stejný pramen. Zpráva Wintrem užitá je poněkud obšírnější, více formou
než věcně.
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na radnici starší z obce i starší všech pořádků. Velmi nepohodlné
bylo rychtáři a jeho stranníkům, že se dostavili i někteří proku
rátoři a sousedé z Jednoty bratrské, jako byli Simeon Sušický,
Samuel Adam z Veleslavína, Benjamin Fruwein (bratr deíensorův), Jan a Pavel Kutnaurové, Melichar Vyprecht, Jan Vodňanský ml. a jiní.
Shromáždění byla přednesena záležitost, o které se mělo
jednati, a aby se hned naznačilo, jaké as má býti rozhodnutí
měšťanů, připomenuto bylo psaní císařské, ve kterém se městům
pražským zapovídalo účastenství na sjezdu. Potom přítomní
účastníci schůze od purkmistra Zikmunda Celestýna byli vyzváni,
aby „se přimlouvali"; nejdříve bylo podáno na primátora Jana
Kirchmajera. Nežli však jednání takovýmto způsobem mohlo se
zahájiti, přítomní členově Jednoty bratrské žádali, aby katolíci
vystoupili ze shromáždění, poněvadž prý ta věc se jich netýče.
V první řadě směřovalo prohlášení toto proti osobě samotného
rychtáře a bylo v tom ohledu neoprávněno, poněvadž instrukce
ze dne 4. listopadu 1617 rychtářům pražským dávala právo,
ba povinnost, býti přítomnu všem poradám a shromážděním
obce. Rychtář pan z Trmice se ozval proti žádosti Bratří a vytkl
jim všetečnost; ostatní shromáždění prý toho nežádají, ostatně
rychtář podle svých instrukcí schůzi přítomen býti musí; snad
prý se nebude jednati nic proti císaři, že si tolik přejí odchodu
jeho i katolíků. Také purkmistr vyslovil se pro to, aby katolíci
zůstali. Opposičníci zvolili tudíž jinou taktiku; vystoupili z poradní
síně na mazhaus a žádali, aby všichni protestante jich násle
dovali, chtějíce takovým způsobem znemožniti jednání.
O dalším průběhu děje prameny naše se rozcházejí. Rychtář
Trmice a zpráva citovaná Wintrem uvádějí, že vyzvání Bratří
poslechlo jen asi 24 osob, ostatní přítomní jednali klidně dále
a přímluvy šly beze vší překážky. Bratří, za chvíli se vrátivše
do jednací síně, slyšeli prý už jen jednomyslné usnesení o omluvě,
proč obec neuznává potřeby vysiati své zástupce na stavovský
sjezd, kteráž omluva se měla posiati defensorům. Jediný hlas
ozval se prý proti tomu usnesení. Na to účastníci shromáždění
klidně se rozešli; jen Kutnaur a Veleslavín odešli na hrad stě
žovat si stavům.
Podle jiných našich pramenů průběh věcí ve svém zakončení
nebyl však tak idyllický, jak tomu chce zpráva rychtářova. Skála
i relace výmarská souhlasně vypravují, že rychtář Starého města
Pražského, právě jako rychtář novoměstský násilným způsobem
snažil se vynutiti usnesení obc,e tak, jak si je míti přál. Není
nepravděpodobno, že rychtář všemi dovolenými i nedovolenými
prostředky se snažil dosíci toho, aby obec odmítla vyzvání stavů;
byloť to právě jeho úkolem, nepřipustiti nikdy usnesení králi
21*
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nemilého; ale na druhé straně, uvědomíme-li si, jak obec staro
městská jednala v posledních letech vůbec a jak usilovně vláda
právě v posledních dvou letech se snažila, zajistiti katolíkům
a vlažným podobojí co největší vliv na rozhodování v pražských
městech, musíme vysloviti pochybnost, že by bylo třeba ob
zvláště velkého donucování, aby obec udržena byla na loyálním
stanovisku. Ostatně usnesení rady staroměstské stavům nepříznivé
nebylo ani provedeno, vše, čeho vláda císařská zejména při
činěním Michnovým dotud dosáhla, události jediného dne rázem
zničily.
Současný průběh jednání na Novém městě byl hodně pohnutý,
patrně ještě vzrušenější, než tomu bylo na Starém městě, po
něvadž novoměstští sami byli energičtější než občané staroměstští
— jakoby oživla dávná tradice. I na Novém městě rychtář
královský J an Chrysostom Šrepl z Sreplsberku snažil se vším úsilím
proraziti s usnesením císaři příznivým. Ale novoměstští poslali hned
vyslance к stavům se stížností a se žádostí za intervenci — stavové
byli již na hradě — a shromáždění sami s hlukem a pozdvižením
prstů svých ohlašovali se к přísaze, že chtějí věrně státi při stavích.1)
Když se čtlo psaní od sjezdu vyslané, jímž pražská města se vy
zývala к vyslání zástupců svých na sjezd, strhl se pokřik, že na
Malé Straně a na Starém městě jest všechno ve zmatku; před
čitatel listu se toho tak ulekl, že padl do mdlob, a měšťanstvo
brzo se rozešlo, jak se zdá, prozatím bez konečného usnesení.
Příčinou poplachu byly již asi prvé zvěsti o tom, co se děje na
hradě.
Stavové podle svých dřívějších úmluv shromažďovali se ve
středu ráno u Thuma, Felse, Vil. z Lobkovic a v Karolinu, aby se
odebrali pohromadě na hrad.2)
O čem se zmiňují skoro všechny prameny, literatura starší
i výslechy, jest okolnost porušující konvencionelní mrav, totiž že
stavové šli na hrad ve zbraních a s ozbrojenou čeládkou. To se
stavům těžce vytýkalo, avšak neprávem, poněvadž ozbrojení bylo
dovoleno nej vyšším purkrabím při audienci předešlého dne; pur
krabí chtěl tak předejiti všecko podezření, které se vzmáhalo
vlivem pobuřujících pověstí, o nichž jsme se zmínili. Po svém
l) Zpráva z arch, výmar.
*) Ti zpravodajové pozdější, kdo nebyli nejlépe a přímo informováni,
myslili, ovšem neprávem, žc iniciativa к chůzi na hrad vyšla se strany
místodržících; tak Colombi píše, že stavové byli na hrad povoláni a tu že
jim byl čten list napomínající je к míru, jehož slova z části byla přísná,
z části smířlivá — jak patrno, splétají se tu události pondělní se středeč
ními. Podobně v jednom z psaní otištěných Krebsem (z Prahy 23. května)
se tvrdí, že stavové od místodržících byli vyzváni, aby ve středu přišli na
hrad, a když se dostavili, předložena jim prý otázka, proč proti zákazu
císařovu přece sjezd konají. Z toho pak prý povstal spor.
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příchodu na hrad stavové ještě jej obsadili svojí čeládkou, aby
byli pro všechny případy zajištěni. Organisace taková byla dílem
Thumovým. Colombi trpce vytýká místodržícím neopatrnost, že
něco takového připustili.
Na cestě к hradu zasvěcenci spiknutí proti Slavatovi a Martinicovi projevili svůj úmysl ještě některým jiným předákům
stavovského hnutí, které bylo sice užitečné získati pro plán,
kteří však nebyli dosti spolehliví, aby se jim tajemství bylo mohlo
svěřiti dříve, než se stalo pro krátkost doby nemožným plán
zmařiti. To se týká těch osob ze stavů, které pak hrály význačnější
roli při scéně v kanceláři; nyní jim asi vůdcové rozdělovali úlohy.
Tak asi dověděl se nyní o plánu Pavel z Říčan. Říčan sice ve
svém výslechu tvrdí, že teprve v zelené světnici požádali ho sta
vové, aby četl místodržícím v kanceláři prohlášení, a že ho nikterak
nezasvětili v svůj plán. Ale přece jen měl úlohu dost důležitou
a jistě věděl, kam to všechno směřuje, ale z toho nenásleduje
ještě, že by byl přítomen už na úterní schůzi ve Smiřickém domě,
jak tomu chce Gindely.
Určitější zprávy v tom ohledu máme o zasvěcení dvou jiných,
významnějších pánů v plán, Jáchyma Ondřeje Šlika a Viléma
z Lobkovic. Šlik zmiňuje se o věci sám v listu Karlu z Lichtenštejna.1) O úmyslu, svrhnouti místodržící z oken, dověděl se prý
od Thurna; stavěl se v tom Thumovi na odpor až „do rvačky“;
proto mu Th um pohrozil, kdo nechce, že nemusí se sice věci
účastniti, ale překážeti provedení plánu nesmí prý nikdo, nechce-li
se potkati s týmž osudem jako odsouzení místodržící. Ale jen na
slib Thumův, že před vstupem do české kanceláře záležitost se
stavy se projedná, odhodlal prý se Šlik к chůzi na hrad, doufaje,
že stavové s plánem nebudou souhlasiti. Ale Thum slibu svého
nedodržel a po příchodu na hrad ihned vyzval stavy, aby se
odebrali do kanceláře.2)
Též Vilém z Lobkovic v přečetných prosebných listech velmi
pilně se osvědčuje, že byl ke všemu účastenství při povstání jen
sveden, a ohrazuje se proti tomu, aby byl označován za náčelníka
rebellie. Podle dokladu citovaného Gindelym3) dověděl se o zámyslu
vůdců stavovských teprve ve středu ráno na Karlově mostě od
Felse a proto se vůbec zdráhal vstoupiti do kanceláře.
Dán ze Zhořelce v Lužici dne 2. března 1621 (v jindřichohr. arch.,
u výtahu Slav. II. 120).
2) Srv. i psaní ze Zhořelce dne 17. ledna 1621 (datum podle Gind.,
otisk u d’Elverta, Weitere Beitr. 15. nemá úplného data). Šlik tu označuje
Thurna jako jediného vinníka. Sám prý se dostal do takového „unwesen“
jen „per accidens“.
3) I. 231.
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Zprávám obou pánů nesmíme věřiti beze všeho, okolnosti
sváděly pisatele к nepřesným tvrzením zejména tam, kde vy
kládají o svém odporu proti plánům Thurnovým a jeho druhů.
Ujmeme-li se však vůči nim úkolu vyšetřujícího soudce, můžeme
se značnou pravděpodobností připustiti, že v jádru věci oba pánové
mluví pravdu, do té míry totiž, že se dověděli o tom, co se chystá,
až ve středu ráno; schůzi u Smiřických zajisté nebyli přítomni.
Dotavádní jejich činnost politická nedoporučovala jich к tomu, aby
byli přibráni za důvěrníky v záležitosti tak choulostivé; zejména
Šlik měl vždy pohotově více řečí než činů, a jak se soudilo o Vilému
z Lobkovic, příklad toho nám podává úsudek Lichtenštejnův.1)
Proti jinému ospravedlňování Lobkovicovu mluví však okolnost
velmi závažná; poznáme totiž, že ve scéně, která se zběhla v české
kanceláři bezprostředně před svržením místodržících z oken,
Lobkovicovi připadla úloha velmi důležitá, že totiž v okamžik
dobře volený vpadl do hádky obou stran a stupňoval svými slovy
značně rozhořčení shromážděných proti místodržícím; snad do
konce — což ovšem není zcela bezpečně prokázáno — sám vložil
ruku na Slavatu a Martinice při vykonávání ortele nad nimi.
To vše nepochybně svědčí o tom, že o plánech proti místodržícím
nejen věděl, nýbrž že je i schvaloval a před příchodem do kance
láře o nich se umlouval.
Ze slov, která Jáchym Ondřej Šlik pronesl na úterním shro
máždění stavů, nemůžeme ještě, jak už vysvětleno, souditi, že
by již tenkrát byl zasvěcen v spiknutí; ale ani Šlik jistě nekladl
žádného odporu vykonání ortele nad oběma místodržícími. To
jest patrno nejen z ostrých jeho řečí v české kanceláři, které
uvádí Skála,2) nýbrž ještě názorněji se to jeví v chování jeho
na hradě bezprostředně před odchodem stavů do české kanceláře.
Šlik nejen neučinil nižádného pokusu, aby zadržel pohromu, jež
hrozila Martinicovi a Slavatovi, nýbrž svým jednáním záměry
Thuma a jeho společníků spíše podporoval.
‘Šlik byl i v dřívějších jednáních jakýmsi mluvčím stavů vůči
zástupcům měst, úkol tento zastával na př. již na sjezdu břez
novém 1618 i v pondělí 21. května;3) proto měl se zástupci měst
ského stavu asi bližší styky. Když se stavové nyní shromažďovali
na hradě, dříve než se zahájilo jakékoliv jednání, Šlik pojal
stranou vyslance města Slaného, Celeryna a Veselského, a lichotě
x) Lichtenštejn uvádí v relaci císaři polehčující okolnosti ve prospěch
Viléma z Lobkovic a dokládá: ist gar nicht studiret, sondern ein pur
lauter Idiot, seines Verstandts halben also bewandt, dasz er wohl wenig
praktiziren kann; ist in dieser Ungelegenheit nicht so sehr ausz aigner
Bewegnus, als durch boshafftige Persuasion . . . angeführt worden , . . .
(d’Elvert, Weitere Beitr. 61).
2) II. 129.
’) Skála II. 94. a 113.
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stavu městskému, mluvil к nim v tajemných narážkách o hroz
ných a neslýchaných věcech, jichž prý toho dne se dočkají, po
něvadž stavové hodlají o majestát opravdově se zasaditi. To
Slánští mají zachovati v tajnosti, ale mohou to oznámiti jiným
spolehlivým lidem svého stavu. Měl-li Šlik úkol připraviti v měst
ském stavu náladu příznivou tomu, co se mělo státi, zdá se mi
pochybné; na městském stavu tak dalece nezáleželo; bylo ne
pochybné, že stav ten nebude moci a ani nebude chtíti provozovati
zvláštní politiku, až zmizí tlak dvoru. Slova Šlikova zdají se spíše
řečí povídavého starce, jenž neumí zachovati tajemství, o němž
se právě dověděl; proto bylo to jistě opatrné zasvětiti ho do všeho
až v poslední chvíli.

Počátky Král, české Společnosti Nauk.
Napsal J. Hanuš.
(Pokračování.)

Zvláště zajímavý a význačný jest poměr PGN. к Sonnenfelsovi, příteli Bornovu. Mnoho pravdy měli ti, kdo kritikům
PGN. vytýkali, že jsou Sonnen]elsianer (Vorbericht к II. sv.).
Nepřipouštějíce výtek (srov. I., 209, kde spisy Sonnenfelsovy
hájeny proti výtkám německých listů, Allgem. deut. Bibliothek
a j.) PGN. vzpomínají Sonnenfelsa jen s nej vyšším obdivem: ,,So
wie sich der Italiäner brüstet, und in dem Augenblick, wenn der
Name eines Michael Angelo, eines Raphaels ausgesprochen wird,
sein Vaterland gegen die größte Vortheile der Welt nicht vertau
schen würde: eben so vermehrt sich das Gefühl für den Werth
unsers aus so vielen Gründen uns theuren Vaterlandes bei jedem
neuen Werke, das aus der schöpferischen Hand des Hrn. v. Sonnen
fels hervorkömmt (PGN. I., 88, šifra F.). V Sonnenfelsovi
spatřují hlavního průkopníka osvěty v Rakousku,1) tvůrce nové
„památné“ epochy v rakouské literatuře,2) vzor pravého vlastence,
osvícence a učence, předního reformátora divadla, rakouského
Lessinga.3)
x) „Wie heiß ist der Dank, den wir dem verdienten Manne zu opfern
haben, der zuerst die Fakel in die Hand nahm, die Vorurtheile wegbließ und
einer Schaar von Edeldenkenden muthig vorgieng. Auch der Neid zischt es
sich in Ohren, dieß war Sonnenfels“ (II., 206; I., 268 a j.).
*) „Der schleunige Fortgang in der Litteratur, seit der merkwürdigen
Epoche, die Sonnenfels in diesem Fache für Oesterreichmacht.“ (Vorbericht I.,
str. 2.)
’) „Nur dem Sohne Jupiters war es vorbehalten, die Ställe des Augias
zu reinigen, und nur (míněno divadlo v provinciích!) der mag es wagen,
der Muth wie Sonnenfels hat, undankbare Gefechte mit ganzen Truppen,
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Sonnenfelsovy spisy obšírně a ovšem s největší chválou
oznamovány, hojnými ukázkami doporučováno čtení jejich („každý
vlastenec měl by čisti pro čest svého národa řeč Ueber die Liebe
fürs Vaterland," L, 83), vystavovány za klassické vzory literární,1)
za neomylnou normu veřejného mínění pravého osvícence a vla
stence (í., 81 sl., IL, 372 sl.).
Při důvěrném poměru PGN. к Sonnenfelsovi a vídeňskému
osvícenství nepřekvapuje, že v PGN. nejsilněji a nejvýznačněj
pronikají snahy obecně osvícenské. Po té stránce sotva bychom
našli v celé literatuře XVIII. stol, literární dokument význač
nější, výmluvnější. Proti pozdějším Abhandlungen, rozhodně
vědečtějším, jest tato stránka pro PGN. zvláště charakteristická
a ukazuje, jak těsně PGN. souvisí s reformami teresiánskými
a josefínskými, jsouce téměř jejich neofficiálním, literárním
pendantem.
Pro reformy teresiánské PGN. mají jen nadšený, bezpodmí
nečný souhlas. MarieTeresie jest „die größte Monarchinn“ (L, 2),
„unsere theuerste Monarchiím“ (II., 206). Její sláva a popularita
má jediného nebezpečného soka — ve vlastním synovi Josefovi II.,
pro něhož PGN., jako téměř všichni osvícenci této doby, mají svr
chovaný obdiv. Teprve 10—15 let později dostavuje se vystřízli
vění, ochladnutí. PGN. s patrným souhlasem tlumočí chválu
lidumilného panovníka, jenž bídného vyhledává v jeho chatrči,
jest otcem svého lidu (I., 184), jmenují jej „unser liebenswür
digste Joseph" (и., 2о6), „der Bürger auf dem Throne, der beste
Fürst, der erhabenste Kaiser“ (II., 211, citát z časopisu „Meine
Einsamkeiten“).
A stejné nadšení PGN. mají pro jejich osvícenské reformy.
S jakými sympathiemi sledovaly národohospodářské
opravy, patrno na pochvalném referátě o Trnkově spise Die
Pflicht eines Wirthschaftsbeamten, 1770 (I., i sil.), s jehož ná-ory
patrně souhlasí, a dále na referáte o spise Fr. K. Zauschnera,
„Praktische Untersuchung, ob es dem Staate vortheilhafter wäre,
die ihren Anhängern auf den Brettern vorgauckeln, aufzunehmen“ (I., str. 4;
srov. také I., 275). Na str. 10. (I.) citovány verše ze satir, básně vídenské
„Mein Traum“:
„Sein Aug (jednoho viděn, dramat, spisovatele v pekle) verrieth
die innern Qualen,
Er wälzet zentnerschwere Ballen
Von Sonnenfels und Lessings Schriften
Bergan, die dann zurücke fallen.
Die Reden des Hm. von Sonnenfels, der sich in dem Fache der
weltlichen Beredsamkeit zum klassischen Schriftsteller dieses Jahrhunderts
gemacht, so klein sie auch sind, verdienen immer, daß wir sie unsern Lands
leuten bekannt machen, und als ein nachahmungswürdiges Muster aufstellen"
(I., 49 sl.).
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wenn man die Domainen oder andere herrschaftliche und Bauer
güter besonders im Königreiche Böheim zertheilen möchte"
(Prag, 1770). Proti této opožděné kritice návrhu Bůčková
(Butschek) referent PGN. (I., 278 sl.) rozhodně hájí názoru Bůčková,
j°nž prý jest míněním všech rozumných kameralistů, a zároveň
staví se na stranu poddaného lidu proti vrchnostem a jejich ne
vzdělaným úředníkům.
V duchu officiálního osvícenství vídeňského PGN. se dívají
na poměr státu k cirkvi a k náboženství. Rozhodně schvalují
svrchovanost státu nad církví a patrně nejen souhlasí s církev
ními a náboženskými reformami teresiánskými, nýbrž mezi řádky
pobádají к pokračování a dovršení jejich, připravujíce tak náladu
pro rozhodnější josefinství. Vyplývá to z pochvalného referátu
(L, 229) o anonymním spise „Von dem Rechte der Landesfürsten,
die geistlichen Personen und Güter zu besteuern“ (Freiburg im
Brisgau 1770, 2. vyd.), namířeném proti známé knize Veremunda
von Lochstein (nebo spíše bavor. rady z Oster waldu) o immunitě
duchovních.
Stejně významný v tom ohledu jest také referát (II., 372 sl.)
o Sonnenfelsově řeči Von der Bescheidenheit im Vortrage seiner
Meinung (Vídeň, 1772). Vytýkáš patrnou tendencí zvi. věty o po
třebě státního dozoru na jmění náboženských společností (řádů),
o správnosti nařízení, aby sliby skládati se směly ve zralejším
věku (srov. také II., 13 sl.), o potřebě státního dozoru na život
duchovenstva atd. Zvláště význačný jest citát, jenž by prý měl
stati v kodexu duchov, zákonů: „Die weltliche Gesetzgebung
würde im manchen Stücke unzureichend sein, wenn die Religion
mit ihren hohen ermunternden Beweggründen zur Tugend, und
mächtigen abhaltenden Beweggründen vom Laster ihr nicht
die Hände böte: daher sie von der Polizei, obgleich nicht als ihr
Endzweck, dennoch als ein erhabenes Mittel nicht aus den Augen
gelassen werden kann. Aus diesem Grunde hat der Regent ein
Recht die erklärte Freigeisterei als ein politisches Verbrechen an
zusehen" (375). PGN. připojují tu jedinou poznámku pro jejich
smýšlení významnou: ohražují se, aby slova Freigeist nebylo tak
zneužíváno, jako kdysi slova Hexe\ jinak však s patrným sou
hlasem otiskují tato slova, snižující náboženství na prostředek
policejní, ovšem „vznešený", ba výslovně se honosí, že v řeči té
Sonnenfels ukazuje „našim něm. sousedům, že nejen oni, nýbrž
také my již něco znamenáme v říši učenosti!“
Pro názory josefínské o poměru církve ke státu PGN. (II.,
51) prohlašují se také patrně při obšírném a pochvalném referátě
o zajímavé knize piaristy Bernarda Fritsche a S. Cath. „De censorio
judicio in Religionis negotiis Dissertationes" (Mikulov 1771).
S patrnou tendencí vybírají z něho zprávy o škodách způsobených
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nesnášelivou, úzkoprsou, fanatickou censurou dob předešlých;
opponují spisovateli, že by právo censurovati spisy, aspoň netheologické, příslušelo papeži a nikoliv státu; s důrazem vytýkají
mínění spisovatelovo, že panovníci, jako ochránci církve, mají právo
bdíti nad nařízeními církevními a prováděti je, zakazovati spisy,
jež ruší dobrý řád, kázeň a svornost, šíří nebezpečná mínění
o náboženství mezi lidem a vůbec odporují zdravému rozumu,
počestnosti, pokoji a blahu státu; souhlasí patrně s Fritschem,
když počítá sem i knihy, v nichž pravomoc papeže v nerozvážné
horlivosti rozšiřuje se také na světské záležitosti a státy vládců,
v nichž „mimo všecku slušnost se bojuje za immunitu nebo osvo
bození duchovních ode všech daní a učí se podobným přehnaným
zásadám na újmu státu“; s patrnou pochvalou poznamenávají,
že spisovatel téměř s nadšením schvaluje nedávné nej vyšší na
řízení, jímž nauka nebo hájení probabilismu, „tohoto svrchovaně
škodlivého pramene mnohého zla v křesťanské mravouce“, byla
zakázána . .. Spisovatel ukázal se tu stejně dobrým patriotem,
jako poslušným synem církve — dodávají PGN.
V duchu osvícenství PGN. horlí rozhodně proti pověře čarodějství, proti processům s čarodějnicemi. Nej význačnější po té
stránce jest referát o spise Konstantina Frant, de Canz „De
Cultibus magicis etc.“ (Wien 1771, poprvé 1767). PGN. jmenují
dílo jedním z nejcennějších a nejužitečnějších, jež ve světě kdy
vyšla (109 sl.), ježto hlásá pravdy, jejichž následování slouží
blahu celých národů a lidstva, nazývají je dobrodiním pro naši
vlast, již osvobozuje od předsudku, jenž od nepamětných dob
živil se krví tolika nešťastníků a hrubě pustošil rodiny i celá města,
od předsudku лигу v čáry a čarodějnice, jež i v naší osvícené
době z popelu, pod nímž ještě stále v srdcích mnohých hlupců
(Blödsinnige) doutná, vyráží ve zřejmé plameny, na záhubu lidí.
„V rakouských dědičných zemích — končí PGN. — moudrá rozvaha
a humannost velké Teresie učinila tomuto šílenství konec и pří
ležitosti nepokojů uher, a morav. v 1. 1755 sl.; pod její šťastnou
vládou všickni čarodějové a čarodějnice ponenáhlu zmizeli z roz
lehlých rakouských států a ani jeden ubožák к vůli vymyšlenému
tomu zločinu nepřiveden na hranici“ (106).
Podobným tónem PGN. horlí i proti pověrám lidovým všeho
druhu. Schvalují, že Jan Jos. Trnka ve spise „Die Pflicht eines
Wirthschaftsbeamten" se svobodomyslností osvíceného muže
činí směšnými „die andächtigen Ingredienzen von Haasen
schmalz, geweihtem Rauchwerk und dergleichen, die der Landmann
unter seinen auszusäenden Saamen mengt, und auf deren sichere
Wirkung er abergläubisch vertrauet“ (I., 5). Ale nejen proti
pověrčivému lidu, také proti pověrčivému duchovenstvu PGN.
pozvedají svého rozhodného hlasu, citujíce z Trnky místo vý
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značné nejen pro „zdravé smýšlení“ spisovatele (z § ni), ale
i pro odvahu osvícenství svého: „O möchten doch Seelenärzte
auch in dem Falle, wenn es nur um ihr Ansehen zu thun ist,
uns Layen etwas irdischer zu denken gestatten. Wir dächten,
wenn der Dunstkreis voll ist, und wenn diese Feuchtigkeit so
genau aneinander getrieben worden, daß sie schwerer ist, als die
Luft, die sie tragen soll; alsdann dächten wir, regnet es gewiß,
man mag zu Hunderten vor dem Altar liegen. Denn wer hat wohl
itzo das Herz unter uns Sündigen, Mose oder gar Josue zu vermuthen? Und darum glauben wir, wäre es vernünftig, wenn man
dem Ackermann begreiflich und ohne der Verehrung des Schöpfers
zu nahe zu treten, faßlich machen möchte, daß man zu allen
Zeiten beten, nicht aber zu allen Zeiten erndten kann“.
Podobných smělých protestů proti pověrčivosti duchovenstva
v PGN. jest několik: souhlasí zřejmě s Jos. Habermannem, jenž
ze zdravotního stanoviska opponoval pohřbívání mrtvých v kostelích (IL, 127); jinde s tendencí patrnou píší, že papež Be
nedikt XIV. vyslovil se sice pro mínění o neposkvrněném početí
P. Marie, ale zároveň vzdálen byl toho, aby kaceřoval z bludu
ty, kdo by o tom jinak smýšleli (L, 379 sl.) atd. Smělost těchto
slov nahlédneme, vzpomeneme-li si, že teprve o 10 let později
(1782) zrušena na universitě přísaha v toto dogma, symbolisující
vítězství Tovaryšstva na universitě! I po té stránce PGN. připra
vují půdu radikálnějšímu josefinství.
Stanovisko rozhodně osvícenské PGN. zajímají také v otázkách
náboženské tolerance, jsouce tak opět předchůdci a průkopníky
slavného tolerančního patentu Josefova z r. 1781. PGN. (II., 118)
vřele hájí tolerance, „kterou tolik dnešních spisovatelů všem
státům doporučuje a jež zakládá se na samé nauce Kristově“,
jinde ukazují na veliké škody hospodářské, jež způsobilo v Cechách
náboženské násilí r. 1628 (IL, 228) atd..
Ze všeho, co bylo posud uvedeno, domyslíme se snadno, jak
PGN. dívají se na středověk. Středověk jest jim, jako celému
osvícenství, doba „nevědomosti, dobrodružnosti, nerozumu jistých
občanských i kanonických zákonů, zvráceného počínání inkvisitorů, nelidskosti tortury, všelikých pověr, jmenovitě processů
čarodějnických“ (II., 105). V gothickém umění středověku spatřují
barbarství (Vorbericht L), v jeho přírodovědě vidí šedivou temnotu
(II., 105). S toho stanoviska silně skepticky posuzují i Balbina,1)
4 „Uchovej Bůh, aby se splnilo přání vydavatele Neue physikal.
Belustigungen, a v naší vlasti objevili se opět Balbínové. Musíme býti rádi, že
„die albernen Sächelchen von helleuchtenden Karfunkeln, von Rübe
zahlen, Todes Ahnungen und dergleichen Märchen, die der liebe Pater recht
treuherzig aufgezeichnet hat, nicht mehr glaube" a že přírodní véda slouží
jen ,,k osvícení rozumu а к výkladu rozmanitých zjevů, které dotud poklá
dány za divy." (I., 187.)
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ač jinak jeho literární a jmen, historické činnosti si váží (podobně
jako Hájka). A stejně nízké mínění PGN. mají o středověké filosofii.
Na středověkou scholastiku dívají se s pohrdáním, význačným pro
všecky osvícence: „Wir danken mit dem Verfasser Gott, daß er uns
von dem Joche der Zeiten erlöset, da die Abkömmlinge der alten
Sophisten mit dem Aristoteles eine Art einer despotischen Be
herrschung in den Schulen aus übten" (L, 308). Proti filosofii řecké
vidí v ní úpadek „da man die Kunst über leere unbedeutende
Worte zu zanken und den Sinn der Sachen durch dunkle, un
verständige Distinctionen zu verdrehen Weltweisheit nannte . .“
(IL, 116).
S osvícenskými snahami PGN. těsně souvisí jejich snahy
vědecké, ač proti osvícenství ustupují patrně do pozadí, jmenovitě
vzhledem к pozdějším „Abhandlungen“. S touže bezohlednou
smělostí, s jakou PGN. propagovaly snahy osvícenské, propagují
také novou vědu. S nadšením vítají každý pokrok, s pochvalou
vynášejí všecky nové snahy, dodávají odvahy těm, kdož si troufali
čeliti nepřátelům nového myšlení a bádání, potírají všeliké
předsudky, jimiž jmenovitě náboženská nesnášelivost a ztrnulost, význačná zvláště pro Rád jesuitský, stále ještě poutati chtěla volnost a pokrok vědeckého zkoumání a přesvědčení.
Když P. Franz Zeno, jesuita, c. k. professor mathematiky na
praž, universitě (poučný doklad, v jakých rukou byla přírodověda
za vlády jesuitů) nazval každého, kdo s ním nechtěl věřiti, že
mořská zvířata potopou к nám zanesena z východu, aby tu zka
meněla, darebou, kterýž pod pláštíkem poučně zábavného filosofa
v sobě skrývá skutečného svobodomyslníka, odpovídají mu
PGN. (L, 56 sl.): „Myslíme, že takové chytráctví, jež chce nábo
ženství odpůrců učiniti podezřelým jejich míněním o věcech pří
rodních, jsou zrezavělé zbraně, jichž nelze již se ctí užívati před
osvícenými čtenáři“. A stejně význačný jest doklad jiný. Když
P. K. John S. J., jenž prvý z Tovaryšstva po vůli císařovny se
odvážil na přednášky o morální filosofii, vydal Institutiones
Philosophiae activae (Praha 1772), PGN. sice chválí (I., 241)
že psal podle Wolffa, ale litují, že spisovatel výslovně nejmenoval
Wolffa jako svůj pramen, ježto „durch die namentliche Anzeige
hätte der Hr. Prof, auf die nothwendige Vertilgung eines großen
Vorurtheiles rühmlichst Anspruch machen dürfen . . ." a do
dávají: „Po našem názoru jest právo přírody, vzaté ve svém
rozsahu, všude stejné, a probírá-li se bez urážlivých výstředností,
filosofovi musí býti lhostejno, od jakého Člena lidské společnosti
jest probíráno . . .“ PGN. tudíž se rozhodně ujímají i vědy ne
katolické, protestantské, jež u nás formálně byla ještě stále za
povídána. Patrno to také ze závěrku, kde omlouvají Johna vědouce
prý, že ještě před málo lety lus naturae Heterodoxorum v jedné
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knize v Praze vydané prohlášeno za nebezpečné.1) Že PGN. i v tom
směru připravovaly půdu pro josefinské uvolnění censury, jest
na bíledni.
Pro nás nejzajímavější jsou zprávy a kritiky PGN., týkající
se vědeckých snah českých. Jsou tím významnější, že dosvěd
čují jednu zajímavou okolnost: rozhodnou převahu české vědy,
zejména historie. Kdežto v osvícenství PGN. nepřestaly ukazovati
к Vídni jako jeho ohnisku, takže nejednou zdály se až centrali
stickými, ve vědě nuceny jsou dáti přednost Praze.
V přírodních a mathematických vědách PGN. sympathicky
se zmiňují o zásluhách Вornových, Peithnerových, Tesánkových
a zvláště Steplingových-. „Möchten uns dergleichen Bemühungen
doch die Hoffnung gewähren, unter unseren Landsleuten bald mehr
Steplinge — denn bisher haben wir leider! nur diesen einzigen —
zählen ztr können“ (I., 297).
V dějepisectví nadšené pochvaly dostává se Dobnerovi
a Voigtovi. Dobner jest té doby „náš nejslavnější učenec“ (I„ 129),
„z nejlepších historiků našeho století a nejlepší historik v Cechách,
jenž prvý měl odvahu a talent, očistiti naše dějiny od bajek a před
sudků“ (II., 36) a jehož spisy „vzbudily velikou a skoro obecnou
pozornost“ (L, 161 sil.). Při každé příležitosti PGN. opakují tuto
chválu, otiskují pochlebné posudky cizí (na př. Fil. Wil. Gerkena,
jenž ve „Versuch in der ältesten Geschichte der Slaven“ napsal,
že Dobner jest jediný historik, jehož mohl užiti; PGN. II., 236 sl.),
oznamují jeho vyznamenání.2)
Nejen tato chvála, ale více asi horlivá apologie Dobnera
vynesla spolupracovníkům PGN. výtku „dobneriáni“ (Vor
her icht II.).
Apologii Dobnerově věnována vskutku značná část histor.
recensí v PGN. Jest to především známá kontroversa o praotce
Cecha a Lecha a o původ Cechů, jež neobyčejně rozvířila české
historiky v druhé polovici XVIII. stol., ba pronikla i do Polska
a Německa.
PGN. v obšírných referátech o spisech polemisujících proti
Dobnerovi, v nichž nastiňují i průběh kontroverse, staví se roz
hodně na stranu Dobnerovu nejen proti „Luciferovi strašné
paměti“ a Pubičkovi, ale i proti Schlözerovi, Ayrerovi (I., 129 sil.)
a knížeti Jablonowskému (I., 161—173).
*) Obdobný přiklad PGN. konstatují také při spise viděn, jesuity
Ignáce Würze Anleitung zur geistlichen Beredsamkeit (Wien 1770), jenž ne
troufal si uváděti příklady z Mosheima, Jerusalema, Kramera, omlouvaje
se: „Wer wäre ich, nachdem ich einigen wegen zweier Worte wider unsere
Schreibart schon ein verdächtiger Mann geworden bin.“
*) Císařovna věnovala Dobnerovi pro jeho zásluhy o vlasten. dějepis
skvostné dílo Catalogue des Monnoyes en Or et en Argent etc. (Vídeň 1769),
„jež dáváno bylo jen mužům o vědu zvláště zasloužilým“ (I., 288).
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PGN. Činí tak především v duchu kritické skepse, jak patrno
ze zajímavých slov (L, 165), pronesených v referátě o spisu Jablonowského: „Der Ursprung der Völker überhaupt, besonders
der slavischen Völker, ist in so dicke und undurchdringliche Fin
sterniss eingeh üllet, daß es bei dem dermaligen Mangel einiger
zuverläßigen Spuren schlechterdings unmöglich ist, einiges Licht,
vielweniger Gewissheit darüber zu verbreiten. Nach vielem
ängstlichen Herumrathen, nach mühsamen Versuchen von Etymo
logien, Aehnlichkeiten der Namen, Anspielungen, Muthmaßungen und andern dergleichen elenden Hülfsmitteln historisch
kritischer Untersuchungen, oder besser zu sagen, Grillenfängereien, kommt man doch am Ende nicht weiter als zu einer meta
physischen Möglichkeit, zu einer selbst erdachten Meinung, die
uns nur deswegen gefällt, weil sie die Geburt unseres Witzes ist,
und uns Kunst und Mühe gekostet hat, die aber einem jeden
andern nicht gefällt, der auf einem anderen Wege eben die Unter
suchung anstellet, und neue Aussichten entdecket zu haben
glaubet. Kurz man sinkt bei dergleichen Fortsetzungen, alles
Bestrebens ungeachtet, immer wieder in das alte Chaos der Fabeln,
der gemeinen Sage des Volkes, der Mythologie zurück, und man ist
dann am Ende eben so belehrt als zuvor" (165).
Vedle vědecké pohnutky mají však i jinou: volnost vědeckého
bádáni a přesvědčení. PGN. napovídají, že Dobnerovo odvozo
vání Cechů od starých Zechů, Zichů, Zinchů zdálo se mnohým
v Cechách hanlivou urážkou, jeho popírání Cecha národní zradou,
zločinem. PGN. hájí tudíž v Dobnerovi také svobody vědeckého
bádání a přesvědčení proti úzkoprsému vlastenectví, jež objevuje
se na obzoru tudíž již na samém počátku novočeské vědecké
literatury.
Vedle Dobnera PGN. nejčastěji a nejpochvalněji se zmiňují
o historikovi Voigtovi. S pochvalou referují o jeho prvé numismat.
drobnosti (Schreiben an einen Freund von den bei Podmokel
gefundenen Goldmünzen, 1771; viz PGN., I., 344) a zvláště o jeho
Beschreibung der bisher bekannten böhm. Münzen (PGN. L,
113. sl.; 290 si.; II., 65.; II. 193 si.; II., 369 sl.), v němž referent
Voigtovi tuším blízký radostně vítá dílo, ježto Voigtův talent,
jeho široká sčetlost, zdravý soud prostý všech předsudků zdolal
všecky obtíže a překážky, veliké zvláště pro člena řádu, a rozptýlil
pochybnosti z počátku chované ve zdar díla. Stejně svmpathicky
PGN. vítají plán na vydávání „Acta Litteraria Bohemiae" (L,
350) i „Abbildungen“ (II., 257), vynášejí literárně historické vědo
mosti Voigtovy (II., 162) a ukazujíce na jeho přesnou znalost vlastenských dějin, zdravou kritiku, pěkný sloh a známost českého
jazyka, přejí si od něho stručný, dvojsvazkový dějepis český
podle vzoru díla prof. Hansena (L, 266; srov. také II., 262).
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Již sama účast na pracích Steplingo vých, Tesánkových a zvi.
na Dobnerových, Voigtových, českých obsahem a duchem, vý
mluvně svědčí o živém zájmu PGN. pro čes. snahy vědecké. Ále
PGN. dokumentují jej také jiným významným způsobem: přímým
povzbuzováním čes. snah vědeckých, jež nezůstalo bez ohlasu.
Tak referujíce o Fr. Ferd. Schröttera „Versuch einer oesterreich.
Staatsgeschichte“ (Vídeň i77i)PGN. (I., 65 sl.) citují jeho slova:
„Die Wissenschaften sind eine angenehme Beschäftigung; sie
werden aber noch weit reizender, wenn sie auf die Gegenstände
des Vaterlandes angewendet verden“ a dodávají (šifra В.):
„О kéž by tato pravda působila také na naše české krajany a po
vzbudila je, aby svou obratnost a snaživost ve vědách obraceli
raději ke službě vlasti, než na jiné, často málo významné před
měty!“
Jindy PGN. povzbuzují к pracím z oboru české literární hi
storie. Referujíce totiž o Kramerově dopracování a vydání po
slední části Crugeriových „Sacri pulveres" (1767) dodávají přání,
aby spisovatel obrátil svou péči zvláště к učeným dějinám Cech
(Gelehrte Geschichte von Böhmen = liter, historie), posud ještě
nepropracovaným (L, 108; srov. také II., 257 sl.) Že toto přání
nevyznělo docela na prázdno, ukazuje, tuším, nebývalý ruch v liter,
historii české v posledních třech desítiletích 18. stol., ač ovšem
měl také jiné příčiny (Voigtova Acta i Effigies souvisí přímo
s PGN!). A stejně pťisobilo i ukazování ku potřebě stručného děje
pisu čes., jejž záhy napsal Pelcl. Tak již ve vědeckých snahách
PGN. postřehujeme zjev historicky velmi zajímavý: rakouský
program a ráz PGN. i družiny za nimi stojící na čes. půdě a v čes.
ovzduší zabarvuje se silně česky. Rozbor vlastenectví, jak zračí
se v PGN., ukáže to ještě praegnantněji.
Silný, živý patriotismus jest z nej význačnějších rysů PGN.
Patriotismus byl podle výslovného přiznání „Vorberichtu“ z hlav
ních pohnutek к vydávání PGN. a co chvíli hlásí se v jejich refe
rátech a recensích.
Jaký obsah tají v sobě toto vlastenectví v PGN.? Nej lepší
odpověd к této otázce podává spisek Sonnenfelsův, Ueber die Liebe
fürs Vaterland (Wien 1771), jejž PGN. (I., 81. sil.) přirovnávají
к Abbtovu „Vom Tode für das Vaterland“ a z něhož v pochvalném
referátě přinesly hojné ukázky, poznamenavše, že „každý vla
stenec měl by jej čisti pro čest svého národa“ (str. 83). Tlumočil
tudíž jejich vlastní názor o vlastenectví. Podle Sonnenfelsa vlast
jest země, v níž stále bydlíme, zákony, jimž obyvatelé této země
jsou poddáni, forma vlády tu ustálená, spoluobčané, spoludruzi týchž práv. Láska vlastenecká jeví se účinnou oddaností
к vlasti, jež vyrůstá z přesvědčení, že vlastní blaho nerozlučně
jest spojeno s blahem vlasti .... Vlastenectví má vytvářeti dobré
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občany, jichž povinností jest sloužiti dobru vlasti, povznášeti
je, hájiti a šířiti. Nejen poddaní, ale i vládce má býti vlastencem,
jako jím jest Marie Teresie i Josef............
Prvým pohledem poznáváme, že Sonnenfels formuluje a tlu
močí tu vlastenectví, jak vyvinulo se v Rakousku za doby teresiánské a josefínské a jež na př. Josef II. v památném „pastýř
ském listě" (13. pros. 1783) vštěpoval státním úředníkům: čistá
láska ke službě vlasti, t. j. státu. Jest to vlastenectví osvíceného
absolutismu. S josefinstvím souvisí patrně také svým poměrem
k němčině.
Již v Sonnenfelsově spisku horleno pro němčinu a to v patrné
protivě к latině, tehdy ještě jazyku školy a vědy: „Unsere Schulen
dächten ihre belorberte Würde zu verwirken, wenn sie sich herab
ließen, der Vaterlandsliebe zu erwähnen. Wenn sie den Jüngling
aus ihren Sälen entlassen, den Kopf voll gepropft mit einer Menge
zu vergessender Dinge, das Herz erfüllt mit Stolz von seiner All
wissenheit, mit Verachtung gegen die armen unlateinischen Sterb
lichen: so haben sie ihrer Bestimmung entsprochen.“
A v témž smyslu horlí pro němčinu i PGN., spatřujíce v ní
projev pokroku, symbol nového ducha. S toho stanoviska radostně
vítají (I., 77), když na jedné universitě počato přednášeti filo
sofii německy, „kdežto ještě před málo lety po všech našich zemích
se domníváno, že by bylo zneuctěním věd nebo znesvěcením lat.
poslucháren, kdyby některý učitel se byl odvážil osloviti učené
publikum po němečku . . .“ Nejen na PGN. nýbrž na celou osví
censkou dobu i její literaturu v Cechách vrhají slova tato vý
znamné světlo. Kdo chtí zachovati si prestige pokroku, moder
nosti, musí psáti německy; teprve opposice proti germanisaci
odvažuje se opět návratu к latině (Voigt, Ungar, Procházka).
Ukázal jsem výše, že rakouské vědomí, rakouské vlastenectví,
jak vyrostlo nebo aspoň sesíleno bylo dobou teresianskou, vla
stenectví nelibě nesoucí nevážnost ciziny, jmenovitě Německa,
a širokých domácích kruhů к rakouským snahám osvětným a
vědeckým i к jejich představitelům, bylo jednou z předních po
hnutek к vydávání PGN. Tam pověděl jsem zároveň, že toto ra
kouské vlastenectví jest v patrné protivě proti Německu, jež s hrdé
výše své pokročilé kultury, vědy a literatury s urážlivou útrp
ností, ba s pohrdáním se dívalo na rakouské barbarství.
Již toto rakouské vlastenectví a jeho opposiční nálada proti
ostatnímu Německu, upomínající na opposici obrozeného Ně
mecka proti Francii (Lessing), není bez historického významu.
Vyrůstá z něho přirozenou reakcí u probouzejících se národů
rakouských individuální vědomí jednotlivých zemí, jmenovitě
vědomi České s opposiční náladou obecně protiněmeckou, tedy
i proti němectví rakouskému. Doklad toho poznáme ve Voig-

Počátky Král. České Společnosti Nauk.

321

tových „Acta Litteraria Bohemiae et Moraviae 1775“ a v „Effigies
virorum eruditorum etc.“ (1773), jež zřejmě reagují proti PGN.
a jejich tendencím. Reakce tato proniká již do PGN. a hlásí se
v ní bezpochyby smýšlení spolupracovníků českých. Když horní
rada Peithner zodpověděl otázky vypsané jistým viděn, časopisem,
PGN. napsaly (II., 85), že „Peithner tím nemálo přispěl ke cti
Cech, ježto náš národ byl jediný, jenž důkladně zodpověděl všecky
dané otázky“. „Náš národ" má tu význam ovšem jen geografický.
Vlast a vlastenectví v tomto geografickém smyslu v PGN. často
se hlásí v referátech o věcech českých, pocházejících asi od refe
rentů z Cech: „Uns, denen der Ruhm unsrer Nation so sehr am
Herzen liegt, muß es billig freuen, wenn wir die gelehrte Geschichte
Deutschlands auch in dem Fache der dramischen (!) Kunst
mit einem Böhmen vergrößert sehen“ (II. 112). „Wir können
es nicht läugnen, daß wir mit einer Gattung von Stolz dieses Werk
ankündigen, das in seinem Fache eines der besten ist, das wir
bisher kennen, und dessen Verfasser (Trnka) ein gebohrner Böhme
ist“ (I. I.) а m. j.
Tento geografický pojem české vlasti a českého vlastenectví
jest ještě tak blízký rakouskému státnímu vlastenectví Sonnenfelsovu, že i spisovatelé z Cech zakládají si na správné němčině'.
„Gewiß Hr. P. Pubitschka oder vielmehr der Verleger hat hie
durch (překladem od Adelunga a jiného Sasa) allen böhm. Schrift
stellern, die zu diesen Zeiten etwas in deutscher Sprache gut schrei
ben, oder in Zukunft schreiben werden, einen häßlichen Streich
gespielet, indem er sie hiedurch dem Verdacht ausgestellet, daß
auch sie sich irgend einer fremden Feder bedienet haben dürfen
(PGN. I., 267 sl.).
Z kontextu patrno, že referent, podepsaný šifrou Bt., pocházel
z Cech; byl asi z okolí Seibtova, ne-li Seibt sám. S názorem jeho
sotva však souhlasili ostatní spolupracovníci PGN., u nichž studie
a tradice historické probudily silné vědomí české (Dobner, Voigt,
Pelcl). Jejich smýšlení proniká spíše na místech, ovšem nečetných,
kde hlásí se nej rozhodněji česká reakce proti vlastenectví ra
kouskému: vlastenectví ethnické, českoslovanské, opírající se již
o jazyk český, a to ve významném spojení s českými tradicemi
historickými a zároveň s vědomím slovanským: „Ze česká řeč
— čteme L, 363 — mezi slovanskými dialekty jest z nejstarších,
nej určitějších a nejryzejších, přizná každý, kdo uváží, že náš
národ mezi všemi ostatními slovan. kmeny byl první, u něhož
shledáváme mravy, formu vlády, dějepisce, básníky a jiné učené
muže, zvi. po založení vys. školy pražské od Karla IV., kteří svou
řeč vzdělávali a již ve středním věku ji povznesli téměř na učenou
řeč. Když polština (I., 134 psáno, že „Cechové a Poláci jsou dva
nejslavnější slovan. národové“) a ruština ještě v barbarství tkvěla,
C. č. h. XIV.
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ba i frančina a němčina ještě velmi drsné (holprecht) a nevyspčlé
byly, měli jsme již překlady Plutarcha, Xenofonta a j. v naší
řeči, — překlady, jež ještě dnes s rozkoší čteme. Ze však asi od
půldruhá století toto slov, nářečí upadlo v nečinnost, toho pří
činu udal z části již učený Schlözer ve svých dějinách Slovanů.
Zdá se však přece — referent vidí svědectví toho v českém pře
kladu „Knížete Honzíka" — že jsou ještě vlastenečtí mužové,
kteří snaží se předejiti úplnému úpadku naší mateřštiny, jež s ře
ckou pro svůj jadrný výraz má tolik příbuznosti" (PGN. L,
363; šifra Mz. = M. Pelžl? jehož účast v PGN. dosvědčují Ab
handlungen 1804, str. 60). Tudíž zřejmá apologie češtiny, „ma
teřského jazyka" a její vyspělé kulturnosti, opřená o minulost,
a slovanské vědomí1), a zároveň povzbuzení к jejímu obrození.
Z týchž kruhů, národně uvědomělých, proniká do PGN. živý
zájem pro rodící se snahy o probuzení čes. jazyka, české litera
tury. Příležitost к tomu dal spisek Knjže Honzyk. Wefelá CžinoHra od jednoho Zátahu, z německého (Herzog Michal) vzatá (Praha
1771 u Höchenbergera).
Referent PGN. (I., 362 sil. týž Mz) vítá tento pokus směřu
jící к tomu, aby se zabránilo úplnému úpadku češtiny, a povzbu
zuje к podobným pokusům dalším: „Jak důležitou službu pře
kladatel prokázal by svým krajanům i jiným na Moravě a v Uhřích
bydlícím čes. kmenům, kdyby ve své chvalitebné práci pokra
čoval." (364). A doporučiv místo dramat německých ku překlá
dání Gellertovy bajky, Gessnerovy spisy a pod. (je známo, že čeští
básníci řídili se radou touto), dodává: „Jaké příjemné překvapení
bylo by to pro ty, kteří ještě nečtou německy; snad by mnohý za
pomněl tak na své husitské knihy, jež po většině čte z dlouhé
chvíle a protože psány jsou jeho mateřštinou" (364).
A stejná tendence hlásí se také z referátu o druhém českém
spisku, Knjha pro Djtky, nebo VDjjeobecné Objahy a Wygádřenj
o Wěcech, které Djtky wěděti magj, a pochopili mohou (Praha 1771;
v PGN. II. 81 sl.): „S vlasteneckou radostí četli jsme překlad franc.
Livre des Enfants, ježto vidíme, že se počíná pomýšleti na to, aby
české mládeži byly do rukou dány užitečné knihy."
Oba tyto buditelské projevy PGN. jsou také po jiné stránce
zajímavé. Ukazují zřejmě, jak i osvícenci národně nejuvědomě
lejší dívali se na obrození čes. jazyka. Měl býti uchován, literárně
pěstován, ale jen pro lid český, jenž nečetl německy a přece v duchu
osvícenství měl býti osvěcován, vzděláván. Intelligence české
literatury nemá zapotřebí, leda učenci, badatelé, kterým dopo
ručována známost jeho, a to jen potud, pokud znalost ta byia
*) PGN. II., 199 vytýkají histor. dílu B. A. Kercseliche, že ze starého
předsudku a z neznalosti středověkého pravopisu jmenuje Slovany „Sclavi".
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žádoucí při vědecké práci, na př. pro přírodovědecké cesty po
krajinách s čes. obyvatelstvem a jmen, pro dějepisce, jenž nemohl
se obejiti bez českých pramenů (I., 133, 266 a i.).
Ve shodě s těmito názory o češtině a jejím významu literárním
jest také referentova skrovná znalost češtiny.
Nikterak se neuráží ani titulem knihy, česky tak kuriosním:
„Kníže Honzyk. Wefelá Cžmo-Hra od jednoho Zátahu“, ani
bídným překladem. Chválí naopak, že překladatel jest plně mocen
čes. jazyka a že, kde v staré češtině nenašel výrazu pro jistá slova,
vytvořil si nová, jež vyjadřují smysl tak vhodně, jak jen možno:
veselá čino-hra = Lustspiel; zátah — Aufzug; nástup =Auf-tritt;
dívadlna = Schauplatz, a j. Dobře tu vidíme, na jaké zčásti by
se byla dostala obrozující se spisovná čeština, kdyby Dobrovský
v čas byl nezakročil!
Jen jedinou výtku má referent: překlad Knížete Honzíka
jest viýmované prose. Verše to nejsou, nejvýše rýmované řádky bez
metrického schematu; a přece čeština má právě tak určitou míru
slabik jako řečtina a latina a hodí se spíše к „abgemessenen Ver
sen“ než к rýmům, či snad překladatel chtěl napodobiti našeho
starého Dalemila? (PGN. L, 364 sl.). Podle Rosy referent tudíž si
přál časomíry v českých verších.
Přísnější byl referent při spisku druhém, jehož Pohlovská
čeština byla ovšem daleko kuriosnější. Nemůže prý knihu bu
doucím překladatelům doporučiti za vzor, ježto jsou tu slova
nejen neobyčejná, ale i nesrozumitelná: Cyton a Wonnocyton
(nos), Sftjtonožka (želva), Ohnj — Střelka, Kulečnjk (puška),
Wodowažnice (studna), Sladowinka (cukr), Wyboronalcz (svo
bodné umění), Kowowectwj (horní vědy), Peněžowalstwj (Münz
kunde), Peněžotepec (Münzn.eister), Krmowařjk (kuchař), Slawobyl (palác) a j. Překladatel také prý nesprávně a tvrdě píše:
z ímrtedlného, z čtyř, w wážným, kdežto z Rosy a Pohla mohl se
dověděti, že tu má býti ze, we; také genitivy Bohůw, Hvozdnjkůw, Wěkůw zdají se mu příliš zastaralé a neobvyklé. Tak i tyto
projevy, vítající tak sympaticky literární probuzení češtiny, jsou
výmluvným dokladem, jak v intelligenci, České nejen rodem, ale
1 smýšlením, hluboko poklesla známost správné češtiny.
Při vší své významnosti a zajímavosti tyto projevy českého
vlastenectví jsou patrně jen ústupkem českým spolupracovníkům
PGN. a nemění nic na podstatě PGN., jež přes to zůstaly věrným
ohlasem ducha a tendenci oficiálního osvícenství vídeňského. Vždyť
i samo josefinství mělo Sympathie к čes. lidu, jedinému předsta
viteli a chovateli čes. jazyka, povznášelo jej hmotně, sociálně
i mravně, zajímalo se o český jazyk a jeho probuzení, vydávalo
a rozdávalo České knihy pro lid — a při tom vypočítavě germanisovalo národ v zájmu státu a nové osvěty ... Nepřekvapuje nás
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tudíž, když i PGN. stihl stejný osud jako josefinství: přes všecky
své skvělé stránky a zásluhy vzbudily odpor, vyvolaly reakci
v kruzích českých, národně uvědomělých. Reakce tato skončila
předčasně život PGN. i jejich družiny a nahradila je novým, ná
rodnějším útvarem: Soukromou Společnosti v Cechách a jejími
. í bhandlungen.
(Dokončení.)

drobnější články.
2. Nový neznámý spis Václava Budovce z Budova. Ve čtvrtém
díle své rukopisné Kroniky Duchovní (f. 105 sl.) jedná Budovec ,0 bu
doucích proměnách nastávajících nových věkův ještě nenaplněných,
ale písmy svátými předpověděných'. V úvodu nám nejprve vykládá,
že píše v této stati o porážce Goga a Magoga na horách izdrahelských,
o pádu Babylonu duchovního, o tom, jak Kristus před svým posledním
příštím jako před svou smrtí podruhé bude chrám vyčišťovati, o osví
ceném to věku křesťanském, kdy i Židé к víře křesťanské povoláni budou,
konečně o lidech, kteří, to vše, zlatému věku připisujíc v mnohé tělesné
smysly upadají... a smejšlejí, že . . . lidé netoliko podle ducha, ale i podle
těla obnovu jmlti budou a to na ten způsob, který prvních rodičů před
pádem byl/ A hned dále čteme: „Proti nimž a k utvrzení sebe samého
sepsal sem léta 84 knížku, jenž slove ,0 zlatém víku*, v níž se ukazuje,
že jest to bludné, tělesné učení, nápodobné к těm Novokřtěncům, kteréžto
sekty za císaře Karla pátého Kniperdolnykus králem se učinil, posly své
na čtyry strany rozposílal, až potom sám, , dostav koruny železné,
řeřavé, ohnivé na hlavu svou a jsa čtvrcen, hodnou záplatu převráce
ného tělesného smyslu svého vzal."
Jak patrno, mluví tu Budovec o vlastním díle, s titulem ,0 zlatém
věku', jež sepsal r. 1584 a jehož základní myšlénka dosti dobře vyniká
z míst, vyše citovaných. Přirozeně počal jsem po přečteni jich hledati
tento, pokud dovedu zjistiti, zcela neznámý spisek Budovcův, a sku
tečně se mi podařilo jej nalézti v jednom z rukopisných sborníků, které
Museum král. Českého získalo před několika lety z pozůstalosti zná
mého přítele Komenského, Mikuláše Drabika.1) Sborník papírový,
formáta 8a, v němž je opis Budovcova díla, má nyní sign. V. E. 24; že
patřil Drabíkovi, dokazuje nejlépe vlastnoruční přípisek Drabíkův na
titulním Ústě prvního z šesti spisků,2) jež obsahuje: ,Ego M. Drabicius
emi a Mathaeo Charino die 13. April 1645'.
x) Více viz v Předneseni jednatele ve valném shromáždění Spol. Musea
král. čes. dne 20. ledna 1894, C. C. M. 1894 str. 12 sl.
a) Přednesení zná jen 5 spisů, nepočítajíc poslední dílo s nápisem
,Předmluva к pobožnému a pravdu katolickou tu starou, upřímnou milu
jícímu Čtenáři', jež f. 218 & uprostřed stránky končí kusou větou. Následuje
ještě jeden starý list, tvořící s předcházejícím 2186 jeden půlarch.
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Tyto
spisky různého obsahu theologického a od různých
autorů pocházející, jsou vesměs opisy pořízené Vilémem Paděrou Žiželovským v 1. 1593—1607, jak na konci každého díla udávají přípisky
s vlastnoručním podpisem Paděrovým; co do doby, nejprve r. 1593, byl
pořízen opis Budovcova spisu, ač je vevázán na místě předposledním.
R. 1607 byl sborník svázán, jak ukazuje rok MDCVII, vtlačený pod
obraz Kristův, který s podpisem Salvator Mundi je vyražen na první
desce tmavé červené barvy; nad obrazem Kristovým vytlačena písmena
W. P. Ž. Kdo tento Vilém Paděra byl, nedovedu zatím určitě pověděti;
je-li to táž osoba, o níž se zmiňuje Karel z Žerotína v dopise, poslaném
Budovcovi dne 7. listopadu 1601Л) byl Paděra nepochybně členem
Jednoty bratrské, žil v stycích netoliko s Budovcem, nýbrž i s Karlem
z Žerotína, s Adamem Linhartem z Najenperku a s jinými členy Jednoty;
jakého byl stavu nebo zaměstnání, nelze poznati z onoho dopisu ani z ji
ného dopisu Žerotínova s datem 10. list. 1601.2)
Spis Budovcův zabírá v rkpse V. E. 24. f. 194*—2ізь a úplný jeho
titul je: .Krátkej spis o zlatém, budoucím a již nastávajícím véku: sepsaný
létha 1584 od W. B. Z. В* К tomu připojeno po straně rukou Drabíkovou: ,Vilém3) Budovec z Budova, pán osvícený, stavu panského, kterýž
v exekutí pražské za času císaře Ferdinanda druhého spolu s jinými pány
o život připraven a sťat byl, čehož bůh bez pomsty nenechal a nenechá
na věky'.
Traktát O zlatém věku je — nehledíme-li к třem dopisům
Budovcovým z Cařihradu, skoro současně otištěným4) — první a nej
starší spis jeho. Byv sepsán 3 leta po jeho návratu z hlavního města
tureckého ukazuje, jak se Budovec vrátil z Cařihradu již theologicky
hotov a potvrzuje tím, co jsem ve svém vydání korrespondence Budovcovy řekl o významu cařihradského pobytu pro nábožensko-theologický vývoj pozdějšího českého náčelníka Jednoty.6) V spise našem
najdeme již plně vysloveny některé základní theologické názory Budovcovy, s nimiž se potom setkáváme ve všech jeho spisech, některé části
traktátu O zlatém věku přešly pak do jiných spisů Budovcových více
méně pozměněny, samý počátek s výkladem o názorech přívrženců
Jorisových a Theophrastových na budoucí věky přejal Budovec skoro
doslova do svého spisu: „Circulus Horologii lunaris et solaris" a to do
stati ,De Caco?hymicis‘.
x) Český Archiv XXVII., str. 178, č. 520 (opis celého listu v zemském
archivu v Praze).
’) Ib. str. 179, č. 522.
3) To nejspíše zavinilo, že v Přednesení musejním (Č. Č. M. 1894,
str. 13) čteme jako pátou část našeho Sborníku ,Viléma Budovce z Budova
spis o zlatém . . . věku (1584)'. Zajímavé je, že Drabik nezná již křestního
jména Budovcova, luště W. na Vilém.
*) Otištěny nyní v mé Korrespondenci Václava Budovce jako č. i.,
4. a 7.
e) Ib. Úvod XVII sl.
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Již v Cařihradé velikost říše turecké naučila jej křesťana stavěti
proti sobě vítězství podle těla a vítězství podle ducha, tato antithesa se
v tomto spise pod vlivem studií Písma i dějin proměňuje v antithesu
zlatého věku podle těla a podle ducha. ,Měliť jsme i my Čechové, když
jsme se z zavedení Antikristova vyvažovali, zlatý věk za času Mistra
Jana Husy, tolikéž Ríše, Dennemarské a Švédské království za času
Luthera, též franské, englitské, skotské království a Nydrlandt za času
Calvina. A to až posavad trvá, někde míň, někde více. Ale ach, ná
stojte, kterak mnohem více železný, ohnivý a krvavý nežli zlatý věk
podle těla to jest byl a posavad zůstává. A tak v církvi Páně vždycky
hned od počátku všechen zlatý věk s bídou se směšoval a bída jej přiva
zovala a přeháněl se co zlato skrze oheň, aby ta přísada zemská od nás se
odjímala a my samým slovem Božím jako prubířským kamínkem pru
hováni byli.* (f. 203B—2O4b.)
Konečně i to třeba vytknouti, že spisek O zlatém věku obsahuje
dosud neznámé zprávy o pobytu Budovcově ve Francii a v Anglii.
Jul. Glücklich.

LITERATURA.
O stycích starých Slovanů s Turkotatary a Germány s hlediska
jazykozpytného. Uvažuje Dr. Josef Janko (Věstník C. Akad. XVII,
1908, seš. 2. a 3., str. 100—131, 139—192). Také zvi. otisk.
Známý spis Peiskerův „Die älteren Beziehungen der Slawen zu
Turkotataren und Germanen und ihre sozialgeschichtliche Bedeutung“
(v Štutgartě 1905; srv. Ces. Cas. Hist. XII., 493) mimo jiné věci
bedlivě si všímá i momentů jazykových. Velikou, ne-li největší měrou
se opírá ve svých výkladech o fakta, čerpaná z osudů (ať skutečných
či domnělých) slov „osvětových“, vztahujících se к rozličným pojmům
života společenského a hlavně hospodářského: předmět, jehož po
jmenování na př. staří Slované přebírají od národa jiného, byl jim
cizí, ať již od jakživa či od nějaké doby, tak, že jeho známost u nich
během času z té nebo oné příčiny zanikla. Staří Slované na př. znali
původně jako jiné kmeny indoevropské chov dobytka, sladké mléko atd.
Nemají-li však v době, z níž jejich jazyk známe, staré indoevropské
slovo pro „mléko“ v oné podobě, jakou by muselo míti, kdyby bylo
u nich zůstalo od začátku podnes v nerušeném obyčeji, užívají-li turkotatarského slova pro „tvaroh“ a germánského pro „mléko“, je to
Peiskerovi svědectvím, že staří Slované společenskými převraty byli
vedeni к zapomínání svého starého pojmenování „mléka“ a později
ku přejímání nového pojmenování z germánštiny; jízdní nomádove
tatarští se stali v staré době pány Slovanů a zbavili je chovu dobytka
mléka, od těchto pánů poznali kyselé mléko s tvarohem, od pozdějších
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svých pánů germánských „mléko“. Janko podrobuje Peiskerovy
výklady jazykozpytné podrobné kritice, v niž uvažuje jednak o průkaznosti podobných fakt jazykových vůbec, jednak o správnosti jednotli
vých etymologií samých, o něž se Peisker opírá.
Je charakteristické, že jazykozpytec Janko se skepsí mluví o vý
znamu materiálu etymologického, o jehož průkazné spolehlivosti historik
Peisker je tak pevně přesvědčen. Ani není Janko se svou skepsí mezi
jazykozpytci sám: sám uvádí toho doklady, jež by se daly rozhojniti. Není etymologický výklad nějakého slova vždy (ani ne často)
tak samozřejmý, nelze vždy s takovou určitosti rozeznati, je-li to které
slovo domácí či cizí, a je-li cizí, odkud a jakou cestou bylo přejato,
abychom na těchto vratkých základech směli s plnou jistotou budovati
stavby tak smělé, o jaké se pokouší Peisker. A i kde s určitostí anebo
aspoň bez obavy před možností výkladu jiného lze ukázati, že to které
slovo bylo přejato od určitého národa cizího, nastává teprv otázka,
co z toho smíme usuzovati pro známost pojmu samého, o který jde,
anebo dokonce pro společenské, osvětové a jiné poměry národa, u něhož
cizí slovo zdomácnělo. Co na př. plyne z fakta, že Lotyš základní číslovku
„čtyři“ vyjadřuje po rusku [četri), řadové „čtvrtý“ svým domácím
slovem (ceturtais)? co z fakta, že u nás od staletí pro pojem „museti“,
který před tím býval vyjadřován způsobem ryze slovanským, přejato
z němčiny slovo museli, že náš lid posvědčuje německým jo, že Cech
někdy přejímá i něm. Vater, Mutter, Němec francouzské cousin atd.?
Patrně jen tolik, že národy, o které jde, v těch a těch dobách se znaly
tolik, aby se mohla přejímati slova z jazyka do jazyka. Připustíme jen,
kde je slov přejatých mnoho, že svědčí o převaze společenské nebo
osvětové onoho národa, od něhož byla přejata: my přejímali mnoho
od Němců, Němci od Romanů, Litvané v starší době od Rusů, později
od Poláků, Lotyši od Rusů atd. Historik, který zná anebo tuší poměry
společenské nebo osvětové mezi dvěma národy i odjinud, uvidí v tako
výchto jazykových faktech podporu svých názorů: ale opírati se jen
o takováto fakta nebude.
Janko o těchto methodických otázkách uvažuje v hlavách I. a II.;
hlavy III.—VI. jsou věnovány speciálním otázkám etymologickým,
a proto zde jen několika slovy naznačíme jejich obsah. V hlavě III.
je podrobný výklad o slově tvaroh (i jiných z téže skupiny významové);
Janko je má za ryze slovanské, ale ani kdyby bylo vskutku turkotatarské, nezdá se mu, že by se byli Slované museli s tvarohem atd.
seznámiti proto teprv následkem převratů sociálně-politických. „Dvě
neb tři slova, skutečně neb pravděpodobně přejatá z turečtiny za dob
praslovanských, neskytají rovněž theorii Peiskerově žádné opory; ba
skrovný ten počet vybízí i etymologa к tomu, aby byl při stanovení
výpůjček takových spíše opatrný, nežli příliš důvěřivý.“ I slovo mléko
je Jankovi slovanské, nepochází z eermánštiny; slovo melcu („kořeněné
mléko zkysané“), z něhož odvozuje Peisker (s jinými) slov. *melko.
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není dle Janka ani germánské, nýbrž staroitalské; závěrek hlavy (IV.)
zase vytýká s důrazem známé nám již pochybnosti methodické. Jiným
slovům věnována hl. V. Slovo skot je asi opravdu germánského původu
(got. skatts, něm. Schatz atd.), s původním významem „drobný peníz“
(k významovým změnám tohoto slova dává Janko zajímavé analogie),
ale ani z toho nelze ničeho určitého usuzovati, jako ne z toho, že podob
ného původu je (ne všeslovanské) slovo nuta „dobytek, stádo“. Pluh
je slovo germánské: Slované přejali pojmenování asi zároveň s jakýmsi
zdokonalením starého oradla (snad oradla na kolečkách, za oradlo
prostě vláčené), ale orání samo znali patrně dávno, ani ono přejetí ne
dokazuje ničeho o sociálně-politických poměrech mezi oběma národy,
jako nedokazuje ničeho, převzali-li zase Němci slovanské označení
pluhu {socha) ve středověku (Zoche). Hlava VI. konečně vykládá o slovech
významu socialně-politického, jež byla Peiskerovi podporou theorie
o dvojité porobě slovanské. Je zde řeč o slovech župa, župan a pán
(stč. hpán, praslov. *%ърапъ), jejichž význam, jsou-li naskrze původu
slovanského, by dle jejich etymologie měl základ v „chránění“. V slově
(strus.) smerdi vidí Janko přezdívku sedláků, udělenou jim od neselských tříd, které proto nemusely býti turkotatarskými. Svědectvím
praslovanské poroby není ani pojmenováni Sclavus (byz. ’Eöxkaßijvoi),
jehož význam „otrok“ pochází teprv ze stol. 8—9. Reč je dále o jméně
Němec, jež podle Janka spíše souvisí s přídavným němý než se jmenem
starých Nemetů. Slov, vit^zb, vítěz i dle Janka je ze staroseverského
vikingar, z čehož ovšem neplyne, že stslov. ( a polabští i j.) „vítězové“
museli býti cizinci, Neslované.
Janko si získal v kruhu jazykozpytců tak čestné místo, že se
můžeme zdržeti úsudku, je-li povolán, souditi o jazykozpytné části
práce Peiskerovy či nic. V hlavě poslední (VII.) shrnuje po této stránce
svůj soud o knize a přirozeně se staví proti ni: jazykové doklady
Peiskerovy jsou bud nesprávny, anebo nedokazují, co by dle Peiskera
dokazovati měly. Dovedu si těžko představiti jazykozpytce, který by
dnes nepodepsal tato slova Jankova, stojící tak v přímém odporu
s Peiskerovým oceňováním, ne-li přeceňováním jazykozpytu: „.... nebyla-li linguistická svědectví vůbec s to, aby unesla tíhu a váhu uvede
ných Peiskerových hypothes, nastává nutnost zkoumati věci, zbylá
dosud fakta znovu i vybudovati z brusu nový, po případě opraviti
starý a také Peiskerův právě posouzený názor na životní poměry praa staroslovanské. Jazykozpyt při nezbytné kontrole příští hráti smí
pouze úlohu podřízenou; hlavní slovo bude příslušeti historii, archaeologii, srovnávací sociologii a především rovnoměrně kritickému hodno
cení literárních a snad i tradičních pramenů. Pokud však filologie přece
jen nebude moci zůstati naprosto nezúčastněna a němá, tož vyškolený
linguista, jenž všestranně zasvěcen do nejjemnějšich myšlenkových
postupů i záměrů kombinujícího sociologa, ten staniž se ochotným
rádcem, ba přímo ostražitým spolupracovníkem jeho!....“
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Není pochyby, že ani všecky jazykozpytné výklady Jankovy
nejsou stejně samozřejmý: vždyť jde místy o otázky, které byly již
častěji řešeny a v nichž úsudky se rozcházeti mohou i rozcházejí. Některé
poznámky, které bych snad jinde než v tomto Časopise byl přičinil,
potlačuji: na celkovém soudě o správnosti Jankových výtek by ničeho
nemohly měniti.
Josef Zubatý.

Snopek Frant., Studie Cyrillomethodějské. Rozšířený otisk z „Hlídky“
1904—1906. V Brně, 1906. Str. 170.
Týž, Konstantin-Cyrill a Methoděj, slovanští apoštolé. V Olo
mouci 1908. Str. 154.
Kroměřížský archivář Fr. Snopek věnuje se od mnoha let s velikou
pílí zkoumání různých záhad doby cyrillometodějské. Vydal v té pří
čině od r. 1881 celou řadu menších prací v Casop. Mat. Mor., v Casop.
katol. duchovenstva, Sborníku Velehradském aj.; v Rezkově Sborníku
Historickém IV. vyšel r. 1886 jeho článek Pannonské legendy a mnich
Chrabr, v němž dovozuje, že pisatelem t. zv. pannonských legend byl
právě Chrabr. Zvláštní zmínky zasluhuje také jeho pojednáni: Bulla
Hadriana II. a list Industriae tuae ve Sbor. Velehradském VI. (1897).
V poslední době vydal dvě práce v nadpise uvedené, na něž bych rád
na tomto místě upozornil.
V první z nich obírá se Snopek v podstatě dvěma hlavními otáz
kami, totiž otázkou autorství obou pannonských legend a otázkou
Metodějovy pravověrnosti ve sporné tehdy otázce o původu Ducha sv.
V první věci trvá sice při svém starším mínění, že autorem obou legend
jest mnich Chrabr, ale zároveň je přizpůsobuje výsledkům nedávné
práce Vondrákovy, Studie z oboru církevněslovanského písemnictví
(Praha 1903; srv. CCH. X., 103), že byl to bulharský biskup Kliment
(t 916); stotožňuje tedy tohoto Klimenta s mnichem Chrabrém (výraz
„chrabr“ ve známém sepsáni o písmě slovanském jest snad appellativum
a ne jméno osobní), rozeznává jej však od stejnojmenného učenníka
Metodějova jako jinou osobu. V té věci však třeba uvésti, že právě ta
okolnost, že autor legend byl žákem slov, apoštolů, jest z podstatných
kusů argumentace Vondrákovy. Nad to nedošly výsledky Vondrákovy
obecného souhlasu, a nelze tedy otázku tu považovati za definitivně
vyřízenou. — Velikou péči věnuje Snopek průkazu, že Metoděj i jeho
učenníci stáli — až na nějaké snad formální rozdíly — na věroučném
stanovisku církve západní a že kroky, které proti nim Rím podnikl,
měly příčinu ne v jejich opravdovém stranění Fotiovi, nýbrž že způso
beny byly lživými informacemi a pletichami Vichinga a jeho druhů.
Snopek snaží se v tom smysle interpretovati listiny papežské, na nichž
v podstatě svůj důkaz zakládá. Vyslovil jsem na jiném místě (CCH.
XIV., 291), že nepodařilo se mu odstraniti všech pochybností, jež po této
stránce vyplývají z pramenů a ukazují na Metodějovu sklonnost к vý
chodu а к nauce Fotiově, a mám za to, že přiznáním takovým nečiní se
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újmy veliké osobnosti Metodějové, neboť papežové nepronesli do té
doby rozhodnutí definitivního, třeba že, jak Snopek snaží se ukázati,
stáli hned od počátku v zásadě na svém stanovisku pozdějším. Pokud
jde o důkazy Snopkovy, nemohu se zde pouštěti do podrobností a uvádím
jenom některé pochybnosti rázu povšechného, jež se mu přece jen
nepodařilo odstraniti. Osvědčil-li Metoděj, jak Snopek má za to, již
r. 869 před vysvěcením na arcibiskupa po přísném zkoumání svoji pravověrnost ve sporné otázce, vyšel-li také r. 880 vítězně z falešného nařčení
Vichingova: pak jest i po výkladech Snopkových těžko pochopiti,
že Rím po jeho smrti tak lehce uvěřil domnělým lžím Vichingovým,
jejichž pravá podstata přece nedlouho před tím byla by tam bývala po
zásluze prohlédnuta, a dal se svésti ke krokům tak příkrým; jest také
přese všechno jeho další vysvětlování těžko pochopiti, že učenníci
Metodějovi nehledali ochrany v Římě, kde přece jejich spravedlivá věc
byla by musila dojiti uznání, i když snad papežští legáti na Moravě
r. 886 nechovali se korrektně, nýbrž že přední z nich uchýlil se na území,
jež tehdy v plném lesku své moci ovládal Fotius. Také zpráva legendy
o cestě Metodějově (asi 883—4) do Carihradu mluví přímo proti Snopkově stanovisku; důvody, jež proti její spolehlivosti uvádí, nedostačí
к jejímu zavržení, a také zpráva ta od novějších badatelů nijak nebere
se v pochybnost. — V podrobnostech obsahují Studie cenné poznámky
a vysvětlivky jako zejména přehledné vylíčení historického vývoje
otázky o původu Ducha sv. (str. 57—103).
V druhém spise obírá se autor známými názory, jež o činnosti
obou apoštolů slovanských nedávno pronesl Al. Brückner. Právem
obrací se proti přestřelkům prací Brúcknerových, na př. že oba bratři
byli zarytými nepřáteli Ríma, že legendy pannonské jsou tendenčním
dílem samého Metoděje, a proti příkrému tónu, kterým Brückner o obou
mluví. Leckde vyslovuje však Snopek také souhlas, na př. o nespolehli
vosti legend pannonských. Věcně stojí tu spisovatel na vývodech a ná
zorech svých dřívějších prací.
Námitkami, jež jsem vyslovil, nemá býti dotčena záslužnost čin
nosti Snopkovy. Snopek zapracoval se do svého předmětu s velikou
pílí, píše s láskou o něm, přičinil v jednotlivostech cenné vysvětlivky,
přednesl nové názory a výklady. Otázky týkající se doby cyrillometodějské jsou namnoze tak těžké a spletité a souvisí tak mnohostranně
s rozmanitými předměty jinými, částečně i s různými zájmy doby
dnešní, že ještě dlouho bude trvati, nežli leckteré z nich definitivně
budou rozřešeny. Snopkovy práce jsou к řešení jich dobrým pří
spěvkem a bude třeba přihlédnouti к nim každému, kdo látkou tou bude
se obirati.
Fr. Hýbl.
Petrov A., Henrici Italici libri formarum e tabulario Otocari II.
Bohemorum regis quatenus rerum fontibus aperiendis possint inservire. Cri-
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tica ratione adhibita ostendit. S. Petěrburg 1907, 8°. Volumen prius.
Str. VIII—77.
Svazek prvý díla Petrovova, jemuž před půl rokem předcházel
svazek druhý „Apparatus“,1) vyšel dříve než se podle dosavadního
postupu práce dalo očekávati. Jím je kniha Petrovova o listáři a formu
lářích vztahujících se к Přemyslu Otokara II. dokončena. V předmluvě
vypravuje autor, že již v létech 1889—1890 se těmito thematy zabýval
a studoval rukopisy českých formulářů XIII. století. Probíraje přímo
rukopisy, dospěl Petrov brzy к mínění, že mnohé z listů obsažených
ve sbírce Jindřicha z Isernie jsou jeho vlastními výplody. Okolnost,
že Petrov samostatně přišel к stejným výslédkům, pokud jde o authentičnost listů ve sbírce „Codex epistolaris Primislai Ottocari II.“, jako
já v článku uveřejněném v CCH. IX., je pro věc samu velice významná.
To asi odejme poslední zbytek naděje těm, kdo se ještě pokoušeli authentičnost těchto dokumentů zachrániti.2) O mých článcích, týkajících se
této otázky, kterou jsem řešil nevěda o plánech Petrovových, zmiňuje
se Petrov v předmluvě velmi pochvalně a praví, že jimi jeho ,,zadumannoje izslědovanie v izvěstnoj štěpeni těrjalo svoje značenie.“
Po všeobecném výkladu o středověkých diktaminech a jich rhetorickém významu obrací se Petrov к rukopisům listáře Jindřicha z Isernie
a formuláře protonotáře Jindřicha a podává jich popis. Následující
kapitola je věnována otázce autora obou sbírek. Petrov tu určitěji
formuluje svůj názor, proti kterému jsem již v minulé recensi pronesl
námitky.3) Uznává moje důvody, že Jindřich z Isernie je osobou od
lišnou od protonotáře královské kanceláře Jindřicha Vlacha, ale tohoto
vůbec za Vlacha nepovažuje a upírá mu sestavení listinného formu
láře vzniklého v královské kanceláři Přemysla Otakara II. Hlavním
důvodem, proč tak činí, je to, že ve formuláři tom se nalézají také
opisy listin z doby po smrti protonotáře Jindřicha. Již v minulé recensi
o druhém svazku Petrovovy práce jsem pronesl domněnku, že asi o tuto
okolnost Petrov bude opírati svoje mínění. Již tam jsem připomenul,
že se nám původní sbírka nezachovala a že doplňování sbírek někte
rým notářem sestavených po jeho smrti není ojedinělým případem.
Petrov namítá, že se nedá určití v materiálu chronologická hranice, až
po kterou by pracoval protonotář, že látka je roztříděna dle obsahu
a listiny z různých dob roztroušeny po celém sborníku.4)
Pohlédněme tedy, kde jsou ve formuláři umístěny ony listiny, které
jsou určitě z doby po smrti protonotáře Jindřicha. Jedna asi z r. 1291
až 1292 6) je na konci skupiny, v které jsou samé „promissiones“, a druhá
x)
2)
3)
4)
6)

Srovn. referát v ČČH. XIII., str. 422.
Srovn. ČČH. X., str. 197.
ČČH. XIII., str. 423—424.
Petrov I., str. 24.
Emler. Reg. Boh. II.. č. 2281.

332

Literatura.

z г. 1287 je na předposledním místě velké skupiny, již obsahem jsou
concessiones a venditiones. Tedy obě listiny z doby po smrti Jindři
chové jsou na koncích věcných skupin, v něž se formulář rozpadá, při
dány. Tudíž jejich existence ve sbírce není důvodem, že jejím sestavo
vatelem nebyl Jindřich. Možná, že po jeho smrti bylo více takových
listin к různým skupinám formuláře přidáno, třebas to nyní ani kon
statovat! nemůžeme, poněvadž se nedají chronologicky určití.
Avšak dejme tomu, že se i jinde ve sbírce vyskytnou roztroušeny
listiny z doby, kdy protonotáře již nebylo. Ani to nebylo postačitelným důvodem, abychom mu upřeli sbírku nesoucí jeho jméno. Původní
sbírky nemáme a kdyby se nám podařilo i rekonstruovati na základě
pozdějších rukopisů v, a to hlavně královeckého a pražského kapitul
ního, jich společnou předlohu x, nemůžeme přece s určitostí tvrditi,
že tato předloha x není již druhou redakcí původní sbírky, jež mohla
býti nahodilou snúškou materiálu, který se právě protonotáří do ruky
dostal aneb který on sám v kanceláři koncipoval.
Něco podobného se stalo se sbírkou známou pod jménem Petrus
de Vinea.2) Tu by mohl Petrov také „dokázati“, že od Petra de Vinea
nepochází. Je také sestavena s jiných hledisk než dle chronologie.
Jsou v ní také po různu roztroušeny kusy z doby po smrti Petra de
Vinea a přece je on zakladatelem původní sbírky, která obsahuje mnoho
i jeho vlastních listů. Původní od Petra pocházející sbírka nebyla ješté
tak sestavena, jak se nám později v množství rukopisů jeví, pořádek
v ní byl dosti nahodilý, teprve pozdější redakce dílo uspořádala, a roz
množila novými kusy, ale jméno sbírky nezměnila, poněvadž základ
к ní položil Petr.
Analogicky se to má s formulářem protonotáře Jindřicha Vlacha.
Něco sl přinesl již ze své vlasti; byla to sbírka aneb aspoň část sbírky
Petra do Vinea a snad i jiný formulářový material. Z této vybral ně
které kusy, které se mu zdály vhodnými pro potřebu kanceláře, a pak
je rozmnožoval novým materiálem, jak jej právě služba v královské
kanceláři hromadila; mnohé z nich byly jeho vlastní koncepty, jiné
byly vzaty ze starší pozůstalosti kanceláře. Uvedl-li již on ve sbírku
takto vzniklou pořádek podle látky listin aneb někdo po něm, kdo
sbírku ještě rozmnožil, nelze dosud zjistiti.
Teprve takto upravená sbírka přišla na veřejnost pod názvem
„Instrumenta Henrici Italici“. Že protonotář byl jejím zakladatelem,
ukazuje nejen obsah její z doby jeho služby v kanceláři a jeho diktát
v mnohých kusech, jak jsem již minule ukázal,3) ale i ta okolnost, že jsou
v ni pojaty opisy listin, které se přímo к jeho osobě vztahují. Nikdo
jiný by neměl zájem, aby uvedl celou řadu listin týkajících se sporu
*)
2)
Briefe.
3)

Emler, Reg. Boh. II.» č. 2634.
Srovn. G. Hanauer, Material zur Beurteilung der Petrus de VineaMit. des Inst für oest. Gesch. XXL, str. 527—536.
CCH. XIII., str. 423.
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mezi proboštem vyšehradským a jeho kapitulou než osoba zúčastněná,
a tou byl protonotář Jindřich, který měl ve sporu úlohu rozhodčího.1)
Na uveřejnění listiny, jíž se brání protonotář vůči svým nepřátelům 2)
a listiny, jíž se ospravedlňuje jeho čest z nařčení uvedených ve známé
falešné listině 3) také měl zájem především on sám. Že autorem obhajovacl listiny2) je protonotář Jindřich, uznává také Petrov.4) Tu ovšem
mu velice vadilo, že Jindřich se tu nazývá sám „Italicus“ a že v textu
poukazuje к tomu, že je cizincem a hostem („sed contra hominem
alienum et hospitem“). Tu si pomáhá Petrov tvrzením, že při takových
listinách název Italicus byl asi doplněn bud Jindřichem z Isernie aneb
pozdějším opisovačem. Že protonotář Jindřich nazývá se tu cizincem,
vysvětluje Petrov tím, že asi byl — Němcem, což uvádí i v souvislost
s držením fary v Gorsu. Těchto násilných operací není ovšem třeba,
když se na věc díváme, jak jsem právě vyložil. A pak jako Němec by
neměl Jindřich v tehdejší Praze věru příčinu cítiti se cizincem a nařikati
na svou osamocenost.
Za důvod, že protonotář nebyl Vlachem, uvádí Petrov také tu
okolnost, že v listech, kde Jindřich z Isernie se obrací к protonotáři neb
o něm se zmiňuje, nemluví o něm jako o svém rodáku, kdežto u jiných
Vlachů tak obyčejně čini.5) Tento důvod je naprosto nepostačitelný.
Upozorňoval-li Jindřich z Isernie v několika obyčejně žebravých listech
adresovaných rozličným Vlachům na svůj italský původ a tak apeloval
na jich vlastenecký cit, nebylo toho zapotřebí u protonotáře Jindřicha,
který jej, jak z listů, o něž jde,6) vidíme, dostatečně podporoval. Zde
nebylo již třeba, aby mu připomínal, že je jeho rodákem. To věru
neopravňuje Petrova к vývodům, jež z toho činí.
Upozorňuji v této otázce ještě na jeden zjev, jejž nelze podceňovati. Zdeněk z Třebíče ve svém formuláři listiny z doby Václava II.
často končívá formulí „per manus magistri Heinrici notarii nostri“
a dokonce i „per manus Heinrici Italici notarii nostri“.7) Ovšem Zdeněk
z Třebíče jména do formulí listin doplňuje. Mohlo by se tedy namítnouti, že tato jména jsou bez ceny. Ale v jeho formuláři nalezneme
také opisy listin Václava II. vyhotovených „per manus magistri Velislai
protonotarii“, a ten skutečně listiny Václava II. jako protonotář vy
hotovoval. Jindřicha v listinách Václava II. uvádí Zdeněk jako vyhotovovatele jen pod titulem notáře. V jedné listině, kterou Zdeněk
datuje rokem 1277, tedy ještě za panování Přemysla Otakara II-,
uvádí Jindřicha jako vyhotovitele listiny s titulem $rotonotáře „per

r) Voigt Formelbuch, str. 86—94, Emler Reg. Boh. II., str. 508—514.
2) Emler, Reg. Boh. II., str. 1151, č. 2633.
3) Viz můj Článek v Mitt. des Inst. f. oest. Gesch. XX., str. 273.
Petrov I., str. 26.
5) Petrov I., str. 25—26.
e) Emler, Reg. Boh. II., č. 2615—2617.
7) Tamtéž č. 225S, 2544, též jednu vystavenou Přemyslem Otokarem II.
pod č. 2388.
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manus magistri Heinrici protonotarii regni nostri.“x) Za živobytí
Přemysla Otokara II. byl Jindřich Vlach protonotářem, za Václava II.
byl notářem a kancelář královskou již nevedl. Tomu odpovídá úplně
způsob, jak uvádí Zdeněk z Třebíče Jindřicha v listinách Václavových.
Z toho vidíme, že Zdeněk z Třebíče nepočína si v tomto případě zcela libo
volně a že v těchto případech jména doplňuje s ohledem na skutečné
poměry. Proto také nesmíme pomíjeti názvu Italiens, který dává
Jindřichovi.
Ostatně otázka, byl-li protonotář Jindřich Vlachem, nemá pro kri
tiku formuláře sestaveného v kanceláři Přemysla Otokara II. toho
významu, jako these Petrovova, že jeho sestavitelem není on, nýbrž
rhetor Jindřich z Isernie. Ovšem otázky ty spolu souvisí, proto odpoví
daje Petrovovi na jeho tvrzení o autorství tohoto důležitého pramene,
nemohl jsem se obejiti bez tohoto exkursu.
Ukázav bezpodstatnost Petrovových námitek proti autorství protonotáře Jindřicha, uvedu ještě jeden důvod, proč sbírku nemůžeme připsati rhetorovi Jindřichovi z Isernie. Jindřich z Isernie zabývá se ve
svém listáři často politickými thematy, na něž skládá svá řečnická
dictamina. O událostech z posledních let Přemysla Otokara II. je velmi
dobře informován, má styk i s královskou kanceláří, odkud se ledacos
dovídá z její agendy. Z té doby každá vzrušující politická událost na
lézá ohlasu v jeho sbírce. Z let po pádu Přemysla Otokara nenalézáme
v jeho listáři ani jednoho listu. To by byl jistě zjev velmi nápadný,
kdyby Jindřich z Isernie byl skladatelem též listinného formuláře,
který obsahuje velmi mnoho listin z prvých let panování Václava II.
V těch letech bylo tolik dramatických událostí vhodných pro dictamina
rhetorů, že bychom s podivením hleděli na to, že ozvěna jich v sbírce
Jindřicha z Isernie docela schází. Musili bychom předpokládati, že jeho
řečnická míza vyschla na dobro, když při sestavováni listinného formu
láře v kanceláři Václava II. nenalezl ani jednoho podnětu к svým
rhetorickým výplodům — a to neodpovídá jeho temperamentu.
O tom, co se s Jindřichem z Isernie stalo po roce 1278 nevíme, budto
brzy potom opustil Cechy nebo zemřel. Jakési vysvětlení podává jeden
dosud neznámý list rukopisu vídenské dvorní knihovny č. 526. Jest to
týž rukopis, který obsahuje listář královny Kunhuty a který byl již
r. 1279 dopsán.2) V něm na fol. 61' —63 jest naříkavý list, jímž se
doprošuje milosti jakýsi služebník, který v nemilosti byl služby zbaven
a zařazen do pražského vojska. Lká tu nad svým osudem s takovým
pathosem a dává svému žalu průchod tak přehnanými frasemi, že svým
slohem nám prozrazuje svou osobu. Že se dostal do vojska, je mu z míry
nepříjemno. Praví o sobě: „In Pragensi etenim milicia, ymo pocius
dampnata malicia et nequicia, enormiter constitutus in miranda et
Ł) Emler, Reg. Boh. II., č. 2516.
2) Srovn. můj článek: Kritika listáře královny Kunhuty v Gollově
Sborníku str. 127-128.
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miseranda villula tamquam in choro iniusticie, in scolis fraudulencie, in katedra pestilencie, in foro cupiditatis, in vanitatis
tyrocinio ... in bonorum solitudine desolatus.“ Kdo zná sloh
Jindřicha z Isernie, nebude na pochybách, že on je autorem tohoto
listu. Samá slohová figura, hříčka slovní, řečnický pathos; a nechybí
ani obrazy z mythologie. Mimo to se hodí tento list i obsahem к povaze
Jindřichově а к jeho ostatním výplodům. Přehnané lichocení a žebrání
nedůstojným tónem nalézáme v tomto jako v oněch. Také z tohoto listu
mluví к nám osudem pronásledovaný rhetor a člověk nevelké mravní
úrovně, který hrou v kostky byl o vše připraven a nyní chlapeckým
způsobem slibuje, že se napraví a více hráti nebude, jen aby byl přijat
na milost, neboť hrozným je mu pomyšlení, že je v nebezpečí nalézaje
se ve vojsku. Úzkostlivě volá na jednom místě: „lam bella mihi video,
iam machinamenta bellica precognosco.*' Naříká si na své utrhače,
kteří ho pomluvili u krále, omlouvá se u svého příznivce, že svým přečinem mu učinil u krále nepříjemnost, neboť podle znění listu král se
obrátil na něho pro provinění jeho klienta. Ku konci listu úpěnlivě
prosí svého příznivce, aby jej opět přijal mezi své služebnictvo, a slibuje,
bude-li od něho opět přijat, že bude horlivě vykonávati práce „coquinarii et stabularii “ a že vícekrát se nedopustí onoho přečinu. Kdyby
však se opět provinil, ať je vyhnán od královského dvora. To se vše
hodí na Jindřicha z Isernie, jeho záhadné postaveni na dvoře králov
ském by tím nabývalo poněkud jiné tvářnosti. Notářství, o němž tak
často mluví ve svých listech, mohlo se vztahovati к jiným oborům
správy než právě ke kanceláři královské. Vyskytují se tou dobou
notarii camerae, collectarum, monetae a zdá se, že titul notáře se dával
i takovým úředníkům, jimž byly svěřeny práce účetní. A něco takového
mohlo býti také údělem Jindřicha z Isernie u dvora královského a jak
se zdá v souvislosti s kuchyní královskou.
Adresátem , к němuž se v právě uvedeném listě obrací, by mohl
býti protonotář Jindřich, o němž víme, že Jindřicha z Isernie již dříve
podporoval. Podle tohoto listu upadl nyní také u něho v nemilost.
Tento list též vysvětluje, proč r. 1278 umlkla rhetorická musa Jin
dřichova v politických dictaminech, к nimž mohl data sbírat jen
stykem s kanceláří královskou.
Násilné vřadění do vojska mohlo se stati jen v době polního tažen^
r. 1278. Manifest к Polákům toho roku ještě píše Jindřich a o rukopise»
obsahujícím tento prosebný list o milost, víme, že byl r. 1279 již dopsánMůžeme jej tedy bez obavy vřaditi do doby, kdy již vojsko se stahovalo
к poslednímu zápasu mezi Přemyslem Otokarem a Rudolfem. „Pragensis militia**, do níž byl Jindřich vřazen, už byla v jakési „miseranda
villula**, tedy na pochodu. Jaký osud stihl Jindřicha v tomto taženi,
nevíme; prchl-li již dříve anebo dostal-li se až к Dürrenkrutu, zůstane
nám asi neznámo. Ale v Cechách svou úlohu již dohrál.
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Tyto příspěvky к biografii Jindřicha z Isernie uvedl jsem jen na
vysvětleni, proč v jeho listáři nejsou dictamina vztahující se к udá
lostem po r. 1278.
Mínění Petrovovo, že Jindřich z Isernie je též autorem formuláře
nazvaného „Instrumenta Henrici Italici“ (vydání Voigtovo) a vznik
lého v kanceláři Přemysla Otokara II. a doplněného materiálem kan
celáře Václava IL, z důvodů uvedených přijmouti nemůžeme a zůstaneme
tu při dřívějším názoru, že autorem této sbírky je protonotář Jindřich,
kdežto Jindřich z Isernie je autorem jen sbírky fingovaných listů zná
mých pod jménem „Codex epistolaris Primislai Otocari IL“ (vydání
Dollinerovo).1)
Ani v otázce podružné s touto spojené, byl-li protonotář Vlachem
nebo Němcem, nemůžeme dáti Petrovovi za pravdu; i tu zůstaneme při
názoru, který staví na správné interpretaci pramenů, a který spočívá
jednak na názvu sbírky, jednak na názvu Italicus v authentických
pramenech a hlavně v oné výše uvedené obraně protonotáře Jindřicha
Vlacha, kde on sám se nazývá Italicus a kde mluví o tom, že je v zemi
cizincem, že tu nikoho nemá, kdo by s ním byl spřízněn.
Po této polemické stati, jíž v zájmu věci nebylo možno se vyhnouti,
obrátíme se к dalším kapitolám knihy Petrovovy. Kapitolu třetí věnuje
Petrov rukopisům obou sbírek, určuje jejich vzájemný poměr a redakce.
Kapitola ta je v úzkém spojeni s „apparatem“ v druhém dílu obsaženým.
Názory Petrovovy o tomto thematu jsem uvedl již v recensi o druhé
části jeho spisu.2) Pokud jde o redakci sbírky privilegií, považuje Petrov
rukopis kralovecký za spis prvé redakce v prvopočáteční formě. Tím
je řečeno příliš mnoho. Jistě je správné, že v tomto rukopise máme
sbírku téměř v celém jejím rozsahu a v uspořádání, které sloužilo za
základ zpracováním pozdějším, ale otázka původní redakce jím roz
řešena není. Ostatně to je věc, o které zde nelze se šířiti; ta má větší
význam pro budoucí edici těchto pramenů, tam bude nutno se к ní
vrátiti. Pro příští edici má práce Petrovova velikou cenu; až к ní dojde,
poskytne srovnávací materiál jím sestavený mnohý pokyn ke kritice
původních textů.
čtvrtá kapitola má nadpis „Charakter a význam sborníků“, v ní je
obsažena kritika obou sbírek jak formuláře listinného tak listáře. O sbor
níku protonotáře Jindřicha je také Petrov přesvědčen, že je sestaven na
základě skutečných listin. Jen na jedno upozorňuje při jeho užívání, že
totiž mezi opisy listin, při nichž jsou vynechána aneb jen začátečními

x) Uvádí-li Petrov (str. 23) mezi důvody, proč obě sbírky jsou od
jednoho autora také tu okolnost, že v jedné jsou opisy listin a v druhé
dopisů, nepovažuji za nutno v tomto bodu s ním polemisovati. Jeho
tvrzení tamtéž uvedené, že toto rozdělení je mým hlavním důvodem pro
přijetí dvou autorů je také nesprávné, tato různost mi byla východiskem,
ne důvodem.
a) Srovn. ČČH. XIII., str. 425.
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písmeny uvedena vlastni jména, mohou býti také opisy listin, pocháze
jících odjinud než z české kanceláře. Mohlo by se při nesprávném po
užíváni tohoto pramene státi, že cizi instituce by se tak neprávem vná
šely do našich poměrů. Také toto bude jedním z tvrdých oHšků budouci
edice této sbírky.
Při rozboru listáře Jindřicha z Isernie postupuje Petrov podob
ným způsobem, jako jsem učinil v článku „Tak zvaný Codex epistolaris
Primislai Ottocari II.“ v ČČH. IX. I on ukazuje, že máme co činiti se
sbírkou, která měla účel školský; uvádí, že největší části její jsou zřejmá
cvičení řečnická a že mezi nimi jsou roztroušeny jako materiál s nimi
rovnocenný ony politické listy, které byly připisovány kanceláři krá
lovské. Petrov vypočítává, že je jich u porovnání s ostatni látkou jen
asi 17—18%. Na to rozebírá sloh Jindřicha z Isernie a upozorňuje též
na jeho rytmický spád na konci vět (cursus velox). Tímto charakte
ristickým slohem jsou psány i ony politické listy jeho sbírky. O nich
praví, že mnou bylo přesvědčivě dokázáno, že to nejsou authentické
dokumenty, nýbrž jen řečnická cvičení složená Jindřichem.1) Na to
rozebírá jednotlivé kusy а к mým důkazům přidává některé doplňky.
I když tyto listy považujeme za řečnická cvičení, není tím řečeno,
že jejich obsah je naprosto bez ceny. Na to jsem upozornil již na konci
jmenovaného článku. Petrov připomíná totéž a přidává jednu důležitou
poznámku, že totiž některá ovšem nevelká část listů může míti za pod
klad skutečné dokumenty, které Jindřichem byly rhetoricky přepraco
vány. Petrov uvádí z rukopisu krakovského pod č. 99. příklad, kde se
čte „Decretum. .. per magistrům B. factum, sed pocius in melius
reformátům per H.“2) Takové „reformationes“ mohly býti pro
váděny i s listy vyšlými z kanceláře královské. Zde opět zbývá ještě
dosti práce pro detailní kritiku jednotlivých případů.
Na konec se obrací Petrov к známému manifestu Přemysla Oto
kara II. к Polákům z r. 1278. Vedle již známých důvodů proti authentičnosti tohoto listu uvádí Petrov ještě jeden. List ten nazývající se mani
festem к polským knížatům mluví hned na počátku o polském národu a
obrací se dále o pomoc nejen ku knížatům, ale i к pánům, rytířům
a všemu národu (barones, milites, populos universos). Takové vyzvání
к poddaným jiného státu považuje Petrov za pravděnepodobné.3)
Uvedl jsem tento důvod к vůli úplnosti, velké důležitosti mu nepřisuzuji.
Každému, kdo studuje tento podivuhodný projev slovanského
vědomí ve středověku, sama se klade otázka po jeho vzniku. Petrov
hledá jeho původ v ozvěně vlašského národního vědomí v XIII. sto
letí. Autor listu byl Vlach, což je tedy přirozenějšího než hledati idey,
které do něho vložil, v jeho vlasti. Kapitolu o politických motivech
v italské lyrice XII. а XIII. století dalsi Petrov na konci svého díla

x) Petrov I., str. 58.
a) Petrov I., str. 62 a 63, pozn. 1.
3) Petrov I., str. 64.
С. С. и. XIV.
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napsati od ruského specialisty pro románskou filologii prof. D. K. Pe
trova. V kapitole té jsou uvedeny příklady projevů vlašského vědomí
proti barbarským Němcům.1) Projevy tyto souvisí hlavně s boji ital
ských městských republik proti císaři a ghibellinům. Hlavními repre
sentanty jsou v době Jindřicha VI. Pier de Cavarana (též Caravana)
a v polovici XIII. stol. Guittone d* Arezzo. Cavarana varuje svou vlast
před Němci, národem to surovým a chtivým, jehož řeč srovnává s kvá
káním žab. Také Guitone oplakávaje porážku Florencie sienskými
ghibelliny 1260 zdvihá svůj varovný hlas proti Němcům. Tyto protiněmecké tendence byly tedy dle mínění Petrovova přeneseny к nám
z Italie a nalezly výrazu ve známém manifestu к Polákům. Je tu však
jedna překážka, které se Petrov nedotýká. Zdrojem národních projevů
vlašských tuto uvedených je smýšlení guelfské a boj guelfů s ghibelliny;
Jindřich z Isernie byl však sám horlivý ghibellin, sám očekával od Němců
pomoci a volal je do země proti — Francouzům a zejména proti doby
vateli jižní Italie Karlovi z Anjou. Jeho nacionalism se všude obrací
proti těmto uchvatitelům; nenávist Vlachů proti nim vybuchla později
v strašném krveprolití sicilském. Uváděti nacionalism v Cechách se
tehda vyskytnuvší ve spojení s citovanými guelfskými projevy působí
tedy obtíže; spíše bych myslil, že vlastenectví Jindřicha z Isernie, který
sám byl vyhnancem z doby francouzské invase, mělo hlavní zdroj v ne
návisti к dobyvatelům jeho vlasti. Jisto je, že vlašské národní vědomí
bylo v tehdejší Italii silně vyvinuto, ať směřovalo proti Němcům nebo
jiným záalpským „barbarům“. Jindřich, když přišel do Cech, nalezl
asi analogii v národních zápasech zde a tam a nalezl pro vyjádření jich
přesnější formu než sami domácí lidé, nedosahující daleko výše jeho
rozhledu. Upozornil jsem v článku „Kritika listáře královny Kun
huty“1,) že skladatel tohoto listáře Bohuslav vyslovuje podobné my
šlénky obrany Cechů a Poláků vůči nebezpečí německému a že jemu
patří priorita myšlénky, třeba že nalezla v Jindřichově manifestu po
prvé jasného výrazu ve výzvě obou slovanských národů proti společnému
nepříteli.2) Tedy o pouhé recepci zde nelze mluviti a italský vliv nutno
omeziti jen na formální stránku věci, na správné vystižení faktorů
daných a přesné formulováni ideí, které nebyly к nám přineseny z ciziny,
nýbrž vyvinuly se samy na základě skutečných poměrů.
Exkursem o manifestu к Polákům končí prvá část díla Petrovova;
o druhém svazku, obsahujícím apparát, jsme pojednali již v minulém
ročníku. Dílo Petrovovo i přes nesprávnosti, které jsme vytkli, má pro
české dějiny druhé polovice XIII. století nemalou cenu a budoucí kri
tická edice těchto pramenů s vděčností vzpomene úmorné práce, kterou
tomuto obtížnému thematu věnoval ruský historik.
Jan Bedřich Novák.

x) Petrov I., str. 66—70.
2) Sborník Gollův, str. 148—149.
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Loserth Joh., Studien zur Kirchenpolitik Englands im 14« Jhdrt.
IL Teil. Die Genesis von Wiclifs Summa theologiae und seine Lehre
vom wahren und falschen Papsttum. Wien 1907 (zvi. otisk ze Sitzungs
berichte der kais. Akademie d. Wissensch. in Wien. CLVI.) — Str.
118. — 8°.
Před desíti lety měl jsem příležitost upozorniti v tomto časopise
na první část těchto studií (srvn. CCH. V, 20—21). Nyní připojil к nim
bystrý a plodný autor, který přes svou pilnou činnost na jiných stranách
a v jiných dobách přece zůstává především jedním z nejlepších znalců
Wycliía a jeho doby i jeho stoupenců v Anglii a jinde, zajímavou část
druhou. Předmětem jejím jest, jak z podtitulu patrno, bližší vyšetření
doby, kdy vznikaly jednotlivé části hlavního a nej obsažnějšího díla
Wyclifova, snůšky traktátů spojené jedním jmenem „Summa theologiae“. Autor ukazuje znovu velmi správně a přesvědčivě, co již dříve
bylo zjištěno a co on sám v první části svých studií právem zdůraznil,
že „Summa“ nevznikla z původního jednotného plánu, nýbrž že Wyclif
v tomto díle svém spojil řadu traktátů původně vlastně samostatně
vzniklých, jejichž pořad ani tenkrát ještě, kdy již se Wyclif odhodlal
v jeden celek je shrnouti, nebyl přesně stanoven, nýbrž vždy se měnil
podle toho, jak nová vlna církevně politických otázek přinesla nut
nost o té či oné otázce určitěji se vyšloviti.
Loserth totiž — a v tom spočívá veliká cena jeho práce — právě
v církevněpolitických otázkách přítomnosti, v osobním takořka po
měru WycÚfově к officiální církvi anglické i Římské, hledá a nachází
motivy vzniku jednotlivých traktátů Wyclifových. To jest ovšem tak
samozřejmé, že by se musilo vytýkati, kdyby toho nečinil, zvláště když
běží o Wyclifa, jemuž v církevní politice anglické připadla úloha tak
značná, jenž jakožto odborný znalec církevně politických otázek (peculiaris regis clericus; srvn. o tomto pojmenování str. 11 přítomných
Studien а I, 40), od krále byl r. 1377 povolán do parlamentu a zde podal
svá dobrázdání, příznivá politice královské. Lze-li i přes tuto její
samozřejmost spatřovati v této vlastnosti práce Loserthovy její záslužnost a cenu, spočívá to ve způsobu provedení.
Jednotící myšlenkou „Studií“ jest zápas o 18 thesí Wyclifových
r. 1377 na denunciaci domácích biskupů kurií zavržených. Loserth
obšírně jedná o vzniku a významu těchto thesí, v nichž podstatné
rysy reformního programmu Wyclifova poprvé, ale již dosti rozhodně
jsou shrnuty, v nichž zej mena právo královské na statky duchovenské
určitě jest vyjádřeno — v té právě otázce obrážejí se současné záleži
tosti církevní politiky anglické nej patrněji. Autor nechce rozhodo váti
(str. 7), byly-li tyto these hned původně jako these formulovány, nebo
byly-li vyňaty ze spisu De civili dominio (— ve formě, v níž byly kurií
odsouzeny, jsou jistě výňatkem z tohoto díla —), kloní se však dle
všeho к tomuto druhému mínění, po mém soudu právem. Prvá možnost
nezdá se mi nijak pravděpodobnou. Okolnost, že je Wyclif po odsouzení
23*
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znovu vydal ve formě letáku, nemůže dosvědčovat!, že by to byla
forma původní, naopak jest spíše dokladem pro mínění druhé; tento
leták připojuje totiž rozličné citáty a rozličné vysvětlivky, jimiž se
dosah thesí dosti značně omezuje, a jichž ve zmíněné knize Wyclifově
(kde nacházíme these ve knižní formě) není; krom toho nebylo by býválo zapotřebí nového letáku, kdyby these nebyly knižního původu.
Autor potom všímá si dalších redakcí těchto sporných otázek
i polemiky к nim se připínající a vede přesvědčivý důkaz, že celá řada
traktátů Wyclifových, potom v „Summě“ sjednocených, ale také
některých samostatných, mohla vzrůsti jen v ovzduší zápasu o tyto
these, že se namnoze jeví jenom jako dozvuky předcházejících polemik,
(!ozvuky arci začasté hlasitější a významnější než to, co předcházelo.
Jako již v první části svých ,,Studií ° Loserth provedl důkaz, že za
čátky reformní činnosti Wyclifovy nutno klásti asi o desítiletí později,
než bývaly kladeny dříve, tak nyní na konkrétních případech určitě
zjišťuje správnost svého názoru (spis de veritate scripturae vznikl na
podzim 1378, 33 conclusiones v 1377, atd.) a ukazuje nepopiratelnou
souvislost některých traktátů (De civili dominio poslední dvě knihy,
de ecclesia, de officio regis atd.) s bojem o 18 thesí. Vedení důkazu
jest velmi zajímavé. Loserth měl tu ovšem posici neobyčejně usnad
něnu tím, že tehdejší histriografie anglická není chuda na spisovatele
současné, velmi pilně si všímající otázek, které vystoupení Wyclifovo
podnítily, dovedl však této výhody užitijněrou imponující. Jest někdy
přímo rozkoší sledovati jeho shledávání míst u jednotlivých kronikářů,
která korrespondují s některými vývody Wyclifovými, a jimiž teprve
slovům Wyclifovým dostává se náležitého reliefu a potřebného pozadí
situaci rozjasňujícího. Tato část důkazu Loserthova jistě uspokojí úplně,
lze říci, že se tento důkaz zdařil skvěle.
V podrobnostech, které nejsou v přímé souvislosti s tímto důkazem,
lze arci míti některé pochybnosti. Jako se autorovi podařil důkaz
o nutnosti pozdějšího datování reformních spisů Wyclifových, tak
také zcela správně ukazuje, že Wyclifův názor o církvi a povaze moci
papežské v podstatě byl hotov již před vypuknutím velikého schis
matu. Ale jednu věc, tuším, Loserth přecenil. Klade příliš veliký
důraz na osobní, abych tak řekl, poměr Wyclifův к papeži. Zhusta (na
př. na str. 69 a před tím častěji) vytýká se osobní podráždění Wycli
fovo, vzniklé z odsouzení jeho thesí, jednou čteme dokonce (str. 75):
Mehr Gewicht als auf den Ausbruch des Schismas (běží již o činnost
Wyclifovu v době schismatu) möchte ich auf Gregors XI. Vorgehen
gegen Wiclif legen, das ihn bekanntlich in so hohem Grade erbittert
hat. .
Jistě byl — a máme toho důkazy — Wyclif odsouzením svých
thesí svrchovaně rozhořčen, a jistě při vášnivosti jeho nelze pochybo
vali, že to na jeho činnost značně působilo. Ale v první řadě a především
jen na formu jeho vystupování, která se tím stává prudči a bez
ohlednější, než bývala jinak. Pokud Wyclifa znám, myslím, že by bylo

Literatura.

З41

křivdou, chtíti jeho reformní vystoupení jen na tyto osobní motivy
redukovati, anebo jim jen příliš veliký význam co do věci přičítati.
Osobní dojmy sváděly ho jen vášnivěji vyjadřovali, к čemu došel
úvahami věcnými, úvahami podmíněnými celým tehdejším stavem
církve vůbec a kurie zvlášť. Ale to jest věc, к níž ještě níže v jiné sou
vislosti bude nutno se vrátiti.
Někde autora horlivost, s níž dokazuje svůj — jak dotčeno nový
a správný — nález o pozdějším datu prací Wyclifových a o jejich sou
vislosti s bojem o 18 thesí, zavedla asi příliš daleko. Tak nevím, dovede-li každého přesvědčili poznámka (str. 32 pozn. 1.), že by ve spise
De veritates. ser. byl již ohlášen zvláštní traktát De potestale pape;
aspoň co se později (str. 47) o vzniku ,,Summy** připomíná, není
s tím zcela v souhlase. Na str. 15 nadhazuje se otázka, neběží-li právě
uprostřed oné polemiky o změnu Wycliíova pojmu církve, a dokladem
citují se v poznámce dvě místa (z De ver. s. ser.) o Římské církvi zdán
livě neshodná; ale to jest patrně omyl; neběžíť — to vyplývá jasně
z celého kontextu — o dvojí pojem církve, nýbrž o dvojí užití terterminu Romana ecclesia, jednou ve smyslu = katolická, jednou dle
běžného označení (= R. eeel. collecta de istis papa et cardinalibus).
Několikrát (str. 64, 73 a j.) opravují se mylné, prý, odkazy Wyclifovy
к dřívějším jeho prácím; jsou to odkazy obsažené v traktátu De officio
regis a odvolávající se к jednotlivým kapitolám „libri proximi**. Lo
serth vykládá to „na traktát předcházející*', a dokazuje, že není míněn
traktát De ecclesia, bezprostředně předcházející, nýbrž De civili dominio, ještě před tímto položený. Ale liber proximus může znamenati
zcela dobře (a snad ještě lépe) traktát následující (znění citátu tohoto
výkladu skoro žádá), a pak by se zde snad ohlašoval traktát De potestate pape.
V hojných poznámkách nacházíme mimo jiné také slovné citáty
z děl Wyclifových, jež v textu ozývají se ve volné paraírasi Ale někde
je parafrase až příliš volná a neúplná (na př. str. 65 při pozn. 5 a j.),
někde úplně nesprávná. Tak slova Wycliíova (kladu je ve správné
interpunkci): Et hec racio, quare innitor modo loquendi scripture et
sanctorum doctorum ipsum sequencium ad sensum eorum, quantum
sufficio, me ipsum eciam secundum novellam logicam exponendo sotva
mohou míti smysl, který se jim v textu podkládá (str. 35): ... wes
wegen ich mich an den Sprachgebrauch der Schrift sowie an den jener
heil. Kirchenlehrer halte, die sie sinngemäss auslegen. Wohl setze ich
mich hierbei den Angriffen der modernen Logiker aus ... Pozn. na
str. 76 jest stylisována nejasně; kde jest onen „Lesefehler"? Slova v zá
vorce uvedená (de potestate sua absoluta) jsou přece jedině správná.
Interpunkce v citátech jest začasté velmi neúplná, namnoze i vadná,
jako také zůstaly v nich některé, namnoze smysl rušící omyly; ono
neobvyklé „quum", jež se vyskytuje v poslední řádce 1. poznámky
na str. 43 pravděpodobně má zníti „quando", podobně asi třeba emen-
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dováti ono „aliqui“ v první řádce poznámek na str. 56. Podobných
nesprávnosti bylo by lze shledati více, padají však z části na účet an
glické edice Wyclifových děl, к níž Loserth připojuje některé korrektury,
jako také často (na př. str. 71, 72 a j.) užívá pHležitosti, aby upozornil
na některé její nedostatky.
S našimi dějinami studie Loserthovy nejsou arci v souvislosti přímé.
Odečteme-li zmínku o českých glossách v jednom opise Wyclifových
děl (str. 56), v celé knize najde se jediná narážka na české poměry
(str. 58), а к tomu ještě ve své všeobecné stylisaci nesprávná. Nicméně
také český čtenář prostuduje práci Loserthovu s velkým užitkem, jehož
výsledky arci nemohou než obraceti se proti konklusím, jimž Loserth
právě ve svých cenných studiích o Husovi a husitství uvykl. Loserth
správně (str. 4—5) obrací se proti staršímu názoru, jakoby smýšlení
v Anglii vyssavacímu systému kurie nepříznivé, a idee z něho se zro
divší byly vzešly z iniciativy Wyclifovy, a ukazuje několika pádnými
doklady, že finanční politika papežská budila podobnou opposiční
náladu v celém tehdejším vzdělaném světě, že tedy názory Wyclifovým podobné nebyly ,,majetkem jednotlivce, nýbrž rozšířeny téměř
všeobecně“ (str. 6). Doklady toho druhu bylo by lze rozmnožiti spou
stou podobných nebo zcela stejných z dějin našich. Kolikrát vrací se
u nás již dávno před poznáním nebo při nejmenším před plným pro
niknutím Wyclifa varianta (mnohdy ještě stupňovanější) faktu, konsta
tovaného Wyclifem: quod laici Londoniis et alibi incarcerant fornicarios sacerdotes (str. 25)? Odmítám-li neustále nekritické recipování
historicky nesprávných vývodů Loserthových, opřených o přecenění
záslužného jinak a pronikavého jeho osvětlení poměru spisovatele Husa
к Wyclifovi, a nahražuji-li je pojímáním historicky jedině odůvod
něným, přítomná kniha Loserthova potvrzuje správnost mého stano
viska úplně. Jsme vděčni Loserthovi za to, že svými (staršími) pra
cemi objasnil určitěji poměr Husův к Wyclifovi, před tím vždy známý
a nikdy, ani od Husa, nezapíraný, ale nesmíme s Loserthem přeceňovati
dosah tohoto důležitého objevu. S historického stanoviska nezáleží
jen na tom, že Hus podle zvyku doby přejímal zhusta (ač ne nekriticky)
názory Wyclifovy, nýbrž na tom záleží, proč to činil, proč to takřka
Činiti musil. Co bylo jinde majetkem téměř obecným, nemohlo minouti také nás. Loserth, jak dotčeno, v této své práci celkem správně
dokázal, že názory Wyclifovy v podstatě byly hotovy před schismatem,
byvše zrozeny pokleslým stavem tehdejší církve. Tytéž poměry — a
ukázal jsem již jinde, proč u nás působily hlouběji — přispěly к tomu,
že po vypuknuti schismatu a pod jeho vlivy právě u nás názory Wy
clifovy musili se jeviti téměř jako vyvrcholení našeho domácího vývoje
náboženského. I zde práce Loserthova bezděky potvrzuje správnost
toho. Na str. 102 Loserth vzpomíná, že Wyclif již r. 1379 zabýval se
myšlenkou obecného koncilu (jíž později neopakuje). Správně podotýká,
že u Wyclifa myšlenka ta vyskytuje se dlouho před vznikem končili-
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ární theorie. Ale neméně jest správné, že ještě dříve — a pokud vím
poprvé — na obecný koncil jakožto jediný prostředek к nápravě církve
poukázal velmi důrazně Milíč. Analogie našeho náboženského vývoje,
která ho přibližovala Wyclifovi, jeví se tu ještě intensivněji. A zde
jest také vysvětlení, proč někdy zdá se nám, jakobychom slyšeli téměř
Wyclifa z úst Matěje z Janova, ač nějaké souvislosti nebo znalosti
jeho u Janova naprosto nelze prokázati. Přidržuje se Wyclifa, Hus
pokračuje jenom na dráze svých předchůdců, nebo obráceně a určitěji:
právě proto, že vyrůstá z činnosti svých předchůdců, Hus musil se při
držet! Wyclifa, jenž již dříve uvědoměle vyjádřil, к čemu naše ná
boženské hnutí neuvědoměle bylo puzeno.
Vád. Novotný.

Justin V. Prášek, Brandejs nad Labem, město, panství i okres.
Díl L V Brandejse n. L. Nákladem města Brandejsa. Stran 445.
Silný svazek prvého dílu Práškový monografie o Brandejse je jistě
výsledkem nemalé práce, zejména proto, že autor rozšířil své studium
na daleké okolí, v tom zvláště na vývoj brandejského panství. Zámku
a panství brandejskému náleží víc než třetina knihy. Je to poslední
třetina; kapitola druhá až čtvrtá, obírající se dějinami Staré Boleslavi
a zejména Brandejsa do r. 1620, zvláště pak správními, hospodářskými
a náboženskými poměry v Brandýse, má dohromady 191 stran. Kapi
tola prvá věnována je starému místopisu Brandejsa (98 str.); bylo by
lépe umístiti ji na konec kapitol specielně brandejských nebo aspoň za
kapitolu druhou.
Mne zaujala nejdříve stať o dějinách Boleslavi a Brandýsa v době
předhusitské (str. 101 sq.), к nimž připíná se tolik zajímavých otázek.
Brzo bylo lze pozorovati, že autor nezná v otázkách nejasných dosti
reservy a tvrdí za nepochybné, co je pochybné nebo velmi pochybné.
To bych nevztahoval ani tak na domnělé založení Boleslavi a kostela
sv. Klimenta za otce sv. Václava a Boleslava, knížete Vratislava (Sittler
v pěkném svém článku „Archaeologických památek“ XIX. dost pravdě
podobnými učinil pozdní údaje Neplacha a Pěšiny, ale Brániš v letošním
Časopise Společnosti přátel Starožitností duchaplně vyložil, že tyto
pozdní zprávy budou kombinací doby, jež nechtěla věřiti, že by pohan
Boleslav založil křesťanský kostel), ale na některé hlavní myšlénky
dalšího výkladu.1) Je známo, že jsme měli dva krajské hrady jednoho
jména v 11. a snad i 12. století: Starou a Mladou Boleslav. Všichni
dosud, snad ukvapeně, vztahovali zprávy o kastellánech boleslavských
na Boleslav Mladou; Prášek nyní hřeší patrným nepotismem, usurpuje-li
*) Illustrují to ovšem i jednotlivosti, na př. chybné výklady zaklá
dací listiny boleslavské na str. 106 (že Boleslav bylo místo hlučné ku
pectvím a p.). Na str. 104 mluví autor o topografických výsledcích o po
loze hradu Boleslavova plynoucích ,,z rozboru pramenů o smrti sv. Václava
pojednávajících“. Ujišťuji p. autora, že z rozboru takového neplyne pro
dohady jeho pranic.
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každou zmínku o Boleslavi na Boleslav Starou, takže bychom o krajském
úřadu v Mladé Boleslavi neměli již zprávy žádné! Motivace tohoto
počínání na str. 108, pozn. 3 naprosto nedostačí. Historik nanejvýš
řekne: non liquet. Ovšem potom vidíme, že Prášek věří v existenci
královského hradu v St. Boleslavi (vedle kláštera a kostela kapituly)
až do r. 1420 a poznáváme i slabost jeho argumentace. Prášek praví
sám, že ku konci 14. st. část úřadů kraje boleslavského je v Kostelci
nad Labem (a již poč. 14. st. v Nymburce) — proč nezůstaly na hradě
královském, trval-li, jak tvrdí Prášek, či dokonce pobýval-li tu ještě
r. 1420 král Sigmund se svým dvorem? Prášek zapomněl, že Sigmund
pravděpodobně přenocoval v budovách kapituly (probošt boleslavský
je pak jeho kancléřem), že o hradu staroboleslavském vskutku není
žádné zprávy ze 13.—14. stol. Trval-li ještě v 13. stol, (což je pochybno),
dostal se se vším zbožím korunním v kraji svém někdy tou dobou do
rukou Markvarticů, eventuelně Michaloviců.
Prášek nám vykládá znovu a znovu, že Boleslav stala se zástavním
zbožím Michaloviců, ale čtenář marně se ohlíží po dokladu tohoto názoru.
Nikoliv: Boleslav (Brandejs) byla zpupným majetkem (někdy od let
1278—1310?) Michaloviců a dědiců jejich Krajířů, zrovna tak jako
zpupným jich zbožím stal se krajský hrad a statek mladobole
slavský. Je opravdu zvláštní, že týž rod Michaloviců (jmenovaný po
hradu u Ml. Boleslavi nad Jizerou za Přem. Ot. II. založeného) zboží
dvou někdy krajských hradů stejného jména, dosti od sebe vzdálených,
dostal do své moci. To by mohlo vykládáno býti tak, že mezi oběma
hrady musila trvati jistá souvislost; po mém soudu by bylo lze z někte
rých známek hájiti mínění, že správa někdy knížecího statku v okolí
St. Boleslavi byla po rozpuštění tamní hradní správy spojena s úřady
mladoboleslavskými. Kastellan Boleslavský Jaroslav v listině z r. 1262
je jistě již z rodu Markvarticů, je to pravděpodobně Jaroslav z Turnova
či z Hruštice, usedlý na Turnovsku, syn Markvarta sedícího na Březně
u Ml. Boleslavi a strýc Jana z Michalovic (po mém soudu tou dobou
již drželi Markvartici benefícium boleslavské dědičně) — a tu je na
snadě souditi, že kastellánií rozumí se Ml. Boleslav, nikoliv pak Stará.
Brandejs jako poddanské městečko Michaloviců byl založen někdy
kol r. 1300. Jméno (přes ujišťování p. Práška) české není a také nelze
ze samých argumentů ex silentio vyvozovati, že by město osazeno
bylo Cechy nebo jen Cechy. Nemohu také souhlasit s autorem, vykládá-li, že obec městská je vlastně jen obec „staroslovanské“ osady
Livy, doložené jednou (r. 1290) v sousedství pozdějšího městečka, jež
prý byla přeložena na vhodnější místo a vysazena jako město. To jsou
smělé dohady; Liva mohla býti vsí o dvou, třech statcích, jež pravdě
podobně vykoupeny, aby získáno dostatek půdy pro lány nového
města, mohla býti skoupena později měšťany brandýsskými a připojena
к obci a pod. — ves Livy krátce, jež notabene neležela ani u silnice
Pražské ani u brodu boleslavského, nemohla v žádném směru býti matkou
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Brandejsa. Prášek nepokusil se také (jak to pěkně učinil IŠimák v Ději
nách Turnova) stanovití počet gruntů a rolí jejich, krátce celý kata
strální obraz města v době jeho založení, ani u St. Boleslavi si nepoložil
otázku, kdy tu kapitula a jak asi založila dnešní městečko. Význam
obou hrádků proti Boleslavi položených a patrně brod labský ode dávna
střehoucích (oba Hrádky zůstaly mimo hranice města, těsně u nich
založeného), je vystihnut po mém soudu plněji a hlouběji pěknými
výklady Branišovými v Cas. Spol. Přát. Star. XV.1) Vojenská důležitost
„pasu“ Brandýsského ukázala se jak r. 1317, tak 1420 a častokrát
později; v době přemyslovské snad příliš vážena nebyla, mohl-li se
důležitý Hrádek dostati kapitule v Sadské a celé dominium do rukou
soukromých.
Tolik o hlavních věcech starší doby; řadu námitek ve věcech menší
důležitosti pomíjím, dodávaje jen, že výklady a data knihy o zakládací
listině boleslavské kapituly na str. 206—7 jeví mnoho neporozumění
věci (Prášek také nezná vydání Friedrichova; naproti tomu lze některé
Práškový výklady v zjišťování korumpovaných místních jmén v listině
užiti к opravě dohadů Friedrichových). Poněkud více uspokojí čtenáře
další partie knihy, kde autor dostává se na půdu pevnější, kde mu bylo
к disposici dosti pramenů (a zdá se, že Prášek užil jich všech měrou hoj
nou) a kde může mnoho zajímavého vyložiti — potěšení kalí ovšem po
někud nedůvěra v spolehlivost práce, získaná poznáním kapitol dřívěj
ších. Tak pěkně se čtou kapitoly Správa a život v Brandejse a na
Hrádku a Poměry náboženské v Brandejse n. L. a v okolí: zde Prášek
s pány z Krajku a s českými bratry dostává se do poměrů mu poněkud
již známých z dob, kdy spisoval své Dějiny města Turnova. Mnoho
obecně poučného poskytuje výklad o protireformačním úsilí vrchnosti
a arcibiskupa v době předbělohorské, potom zejména rozsáhlé kapitoly
o správě a vzrůstu komorního panství brandýsského, lesů, dvorů i vesnic
jeho. Je sice patrno, že autor nedovede všude klásti si vhodné otázky
a zejména důsledně hledati zodpovědění jejich (na př. nikde vlastně
pořádně neproveden pokus konstatovat výnos panství, pravidelný
příjem a vydání; rozličná si odporující data nanesena do rubriky „Správa
panství“, aniž by i na možný rozdíl měny všude bylo dbáno). A výx) Nemohu souhlasí ti s názorem Branišovým (Cas. Spol. přátel staroź..
XV., 21, 122), že by jméno „Brandýs", původně Bran dis vzniklo, z „brána".
Za to velmi dobré je vše, co Brániš uvádí na obranu soudu, že sídla Cechů
sahala pouze к Labi, že poměry doby habsburské nelze promítati beze všeho
do doby přemyslovské. Bráníš má za to, že Brandejs je starý název sub
urbia Hrádku, že toto podhradí teprve kol r. 1300 bylo za městečko vysazeno.
Hlavní důvod jeho, že v 14. stol, sluje po Brandýse dekanát (což prý je svě
dectvím, že jméno i osada Brandýsa jsou starobylé) tkví jistě v omylu:
dekanáty vskutku vznikly teprv v 2. pol. 13. a 1. pol. 14. st. a byly v mnohých
případech nazvány po nově založených městech (srv. můj článek v Gollově
Sborníku, Správní rozdělení atd., str. 100). Jméno Brandejs mám za cizí
(vlašský nebo německý) novotvar doby kolonisační podobně jako snad
i Beroun a Benátky.
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borných pramenů bylo přece autoru po ruce dosti, v tom obšírný a za
jímavý urbář zr. 1651 (proč autor o tomto zvlášť cenném dokumentu ne
pověděl něco více v úvodu?), dále zevrubná zpráva revidujících komisarů
z r. 1615, materiály komorního archivu a j. Ale zásluhou autorovou je
přece, že hospodářskému vývoji dominia věnuje pozornost velikou a že
mnoho se dovídáme i z jeho letmo zpracovaného materiálu. Vidíme
zejména, jak rostl počet dvorů, rozsah lesů, jak к vůli zabezpečení zvěře
skupovány enklávy, sváděny celé vesnice, jak intensivně hospodařilo
se vůbec. V lecčems naše zakořeněné představy se ukazují nesprávnými:
jsme zvykli viděti na př. ve velkých lesích brandýsských pozůstatky
dejme tomu staroslovanského hvozdu mnohem kdysi většího — vskutku
vidíme, jak les původně byl menší, jak byl prostoupen vesnicemi, jež
vykoupeny, jak rozšiřován cíle vědomou lesní správou po krajích a t.d.
Mnoho cenných dat podává Prášek o myslivosti, o lusthauzech králo
vých v lese, o lásce našich králů к lovům v lesích brandýsských,
o velkém nákladu, jejž tato záliba, zejména za Rudolfa IL, pohlcovala.
I zubry pokusil se Ferdinand I. tu pěstovati; za Rudolfa II. přibyly
psince pro anglické psy; bažantních obor bylo 5, celkem bylo 15 záspů
pro černou zvěř, 49 záspů bažantních, 21 slaništ. Celý ohromný les byl
od r. 1604 obehnán pevným plotem několik mil dlouhým. Rozsah jeho
udává se r. 1613 na 57,706 provazců, což Prášek převádí na
5,690 ha; při 8 dvorech bylo г. 161З půdy 978 kop záhonů, t. j. asi
3390 korců. Dovídáme se i jinak leccos o moderních pokusech
hospodářské správy statků komorních: na př. v novém nádherném
mlýně na Labi, r. 1603 dokončeném, zřízena byla i šlejferna „k pulérování kamení drahého, kteréž se JMCé z hor Turnovských vozívalo“ ...
Pan Prášek, který napsal dějiny města Turnova a mohl by tedy o tur
novských drahokamech něco věděti, četl na tomto miste špatně: hor
Trutnovských (a podobně ještě jednou, kde jde o dopravu dříví z hor
Turnovských do Brandejsa po vodě). Vůbec v těchto partiích tkví
hlavní zajímavost knihy. Několik mapek (postrádám mapy okolí
většího měřítka) a řada fotografií podporují čtenáře při studiu
knihy.
Četl jsem nedávno recensi o Práškově knize (od kol. Šebesty) do
poručující všem, kdož obírají se historickou topografií, především
studium palaeografie a věd pomocných. Není pochyby, že by takové
studium prospělo danému účelu vysoce, zejména kdyby obráceno bylo
к palaeografii 14. —17. stol, a diplomaticky obíralo se také městskými
knihami účetními, gruntovními, krátce po výtce kancelláří vrchno
stenskou a městskou st. 14—18. Ale třeba dodati, že by studium toto
nestačilo samo, kdyby badatel v dějinách místních neměl žádné pří
pravy v dějinách ústavních a právních vůbec, v dějinách hospodář
ských a sociálních. To je hlavní obor studia pro každého, kdo věnuje se
dějinám města, dominia nebo okresu; jen potom může tomu, co čte,
rozumět a jen potom dovede toho vědecky užít, t. j. klásti si případné
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otázky, věděti, nač třeba položití důraz, nač nikoliv, správně a kriticky
hodnotiti cenu pramenu i význam fakta.
J. Pekař.
Jaroslav Goll, Rozdělení pražské university Karlo-Ferdinandovy
r. 1882 a počátek samostatné university české. Rozšířená installační
přednáška. V Praze 1908. Nákladem Klubu Historického. Stran 152.
Cena 3 (2) K.
Je známo, že nejen v naší veřejnosti, ale i mezi odborníky historiky
náležejí nejnovější dějiny naše к periodám nejméně známým. Zde lze
nejsnáze objevovati nové světy, činiti překvapující odhalení. Vzpo
meňme na př. na článek Boh. Riegra, na takřka sensační jeho objev,
že Palacký, slavený namnoze jako tvůrce našeho programu státopráv
ního, státoprávníkem původně naprosto nebyl. Příčiny této neznalosti
doby, jež je nám nejblíže a je nejbohatší snadno přístupnými prameny,
jsou rozličné povahy: sklon universitních studií к periodám s větší
distancí časovou, к thematům „akademičtějším“, takřka neposkvr
něným prakticky poučnými nebo prakticky-výchovnými zřeteli pří
tomnosti (v posledních létech se tu ovšem poměry bohudík lepší),
rychlý a hlubokými změnami nesený vývoj našeho národa v posled
ních 60 létech, s tím souvisící nedostatek tradice a orientace: pozornost
vyčerpávají boje přítomnosti, v němž v popředí stále vystupují nové
živly a myšlénky — na kritický pohled zpět není pravidlem ani času
ani chuti. Denní tisk ovšem tento život ode dne ke dni podporuje měrou
velikou.
Takové myšlénky namanují se čtenáři rektorské přednášky
Gollovy, jež v definitivní redakci vzrostla v pojednání o 70 str. Kdo ví
dnes na př., že prvý návrh na zřízení university s českým jazykem
vyučovacím v Praze učinil na sněmu českém r. 1864 žid David Kuh
(týž, jenž ve svém listu urazil český národ do duše uveřejněním článků
proti pravosti Rukopisů a jejž jen nejvyšší soud zrušením rozsudku
uchránil od kriminálu1) a že nota bene tento návrh byl uvítán posmíchem na českých lavicích? Tak byla před 44 léty, 18 let před zří
zením české university, považována myšlénka samostatné university
české za utopii... A tenkráte již 7—9 docentů přednášelo na uni
versitě česky; rok před tím usneseno, že na technice mají hlavní před
měty přednášeny býti v obou zemských jazycích a zásada, že profesoři
na universitě mohou přednášeti německy nebo česky, platila vlastně
již od r. 1848. Ale již po dvou létech, r. 1866, žádá Rieger na sněmě
dvojí osazení stolic na universitě, tedy stolice české a německé na
jednom ústavu. To je české stanovisko. Historická Šlechta ústy Thunovými hájí jiné formule: nechť rozhoduje vědecký zřetel bez ohledu
na jazyk, t. j. nechť osazují se stolice českými profesory nebo něme
ckými, pouze podle kvalifikace. Němci (Hasner) opakují své nároky na
rozdéleni university.

x) Víme dnes, že měl býti souzen vlastně žalobce Hanka.
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Pozorný čtenář zamysli se nad těmito třemi formulemi: otázka
universitní vzroste mu najednou v prototyp celého českoněmeckého
problému. Německá formule je tenkrát jako dnes; Trennung, Schei
dung (s výhodami při dělení pozůstalosti a garantovaným 50%
důchodem ze státní pokladny). Byly doby a jsou snad ještě, že by se
Němci spokojili formulí českou z r. 1864 (srv. rozdělení zemědělské
rady a zemské školní rady v rámci jednotné organisace; takový asi byl
návrh Tomkův z r. 1871 na jednu universitu s dvojími fakultami).
Ale česká formule v sporu universitním z r. 1864 není již požadavkem
českým dneška: stojíme spíše na stanovisku požadavku Thunova,
jenž vede к rovnoprávnosti utrakvistické. Pochopíme také, proč
utrakvismus nejvíc sympatií měl právě ve šlechtě, nechtějící odpoutati
se od poměrů minulosti a rozestoupili se v nacionálni strany se potíra
jící. Thun, pravda, nežádal dvojjazyčnosti professorů, ale předpo
kládal dvojjazyčnost žáků; stanovisko jeho bylo se stanoviska věde
ckého nejvhodnější. Němcům zdálo se však se stanoviska národnost
ního nebezpečnějším než původní stanovisko Riegrovo; třebas ne pro
nejbližší budoucnost, mohlo hroziti přece ovládnutím university
většinou českou, t. j. její ztrátou pro Němce.
Sleduj eme-li v knize Gollově další zápas těchto tří formulí výše
vyložených, můžeme poučiti se mnoho o psychologii českoněmeckého
boje a o jeho vyhlídkách. Nelze zamlčeti, že česká formule z r. 1864
je jakýmsi řešením kompromisním, přijatelným východiskem z nouze
pro obě strany, hájitelným i proti námitce Gollově (str. 48): к čemu
udržovat zevnější jednotu, když přestávala vnitřní? Na neštěstí zví
tězilo stanovisko německé. Neštěstí proto, že zvítězil pro budoucnost
země a národů jejich nebezpečný princip (Kvičala vítal v říšské radě
rozdělení jako počátek národnostního smíru; to dnes slyšíme jen z úst
Němců). V tom tkvěla chyba vlády Taaffovy a to bylo také, jak na
značuje Goll, naší porážkou, к níž přistoupila porážka v důležité otázce
aktuelní: částečně německé zkoušky pro české právníky a jen německé
pro právníky německé. Němcům v Čechách tak politika Taaffova
(a přece také odměnou Čechům za odstoupení od boje státoprávního,
12 let po reskriptu zářijovém) rozhodnutim v otázce universitní slibovala
jaksi toto řešení jejich budoucích požadavků: rozděleni naprosté, jen
německý jazyk pro Němce, český a německý pro Čechy.
Koho zajímají podrobnosti tohoto zápasu o universitu, najde
v Gollově knize vděčné a duchaplně psané poučení. Pozná zároveň,
že zásluha práce tkvi také v důkazu, jak mnoho universita česká souvisí
(také učitelskými silami, jichž r. 1881 bylo 65 německých proti 23 če
ským) se starou společnou, že tu tedy vskutku šlo o rozdélení, ne o za
ložení novotvaru, Přes tento faktický stav byl boj o právní kontinuitu
české university zvlášť houževnatý a vedl dokonce к tomu, že češi
nechtěli slyšet o nové zvláštní budově pro svou universitu 1 Teprve
r.^1872 v Zeithammerově petici a r. 1876 na sněme navrhuji Češi even-
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tuelni založení zvi. české university (tedy 8—12 let po posměchu
Kuhovi), 6 let potom je česká universita faktem. R. 1871 dokonce
Jednota právnická navrhuje zřízeni utrakvistické university na Mo
ravě. Goll sleduje podrobněji zajímavé boje o vládní předlohu v obou
sněmovnách říšské rady; materiál dokumentový připojil v otisku v pří
lohách, jež zaujímají přes 70 stran. Zvláštní dodatek pojednává
o historii nových ústavů české filosofické fakulty: okolnost, že r. 1882
dostali jsme universitu bez ústavů (ty, co byly, zůstaly Němcům)
je jednou z hlavních stížností spisu proti vládě. Německé vypsání boje
o universitu, jehož Goll se dotýká v úvodu (vyšlo anonymně v Lipsku
r. 1886 pod titulem Die Karl Ferdinandsuniversität in Prag und die
Čechen) a jehož autora Goll zjistiti nemohl, sepsal (jak mi nyní praví
Goll sám) dr. Scherer, zemřelý řiditel něm. universitní kanceláře a autor
práce o dějinách židů v zemích českých.
Před léty nám říkával Goll, že, bude-li rektorem, zvolí si za installační přednášku thema: o zbytečnosti rektorátu. Goll se stal rek
torem v 25. roku samostatné university české; okolnost ta namítla
mu thema, jehož záslužným řešením je jeho kniha. Ostatek pochybuji,
že by Goll dnes o zbytečnosti rektorátu smýšlel podobně, jak žertem
projevoval před léty.
J. Pekar.

Istorija Rossii v XIX. vékě. Část I. (1800—1840), v Moskvě 1908.
Str. 640. 40.
Jest tomu právě rok, co jsem v Č. C. H. (XIII., 363—364) ohlásil
první sešit souborné publikace několika ruských historiků o déjinách
ruských v 19. století. Nedávno vydaný sešit 8. zakončuje první část to
hoto díla, sáhajícího chronologicky do r. 1840 (kterémužto datu ovšem
dlužno rozuměti pouze přibližně). Jakožto spisovatel dvou svazečků
dějin ruských v 19. století (které z praktických ohledů jsem se odvážil
uveřejniti přes to, že dobře jsem si vědom nedostatků a obtíží s po
dobnou prací spojených) pokládám jaksi za svoji povinnost, abych
čtenářstvo Č. Č. H. (zvláště odborníky-historiky) obeznámil poněkud
blíže s jakostí, obsahem a významem díla shora uvedeného.
Jak nesnadno jest, aby jediný badatel a spisovatel v dohledné
lhůtě vyhověl potřebám čtenářstva takového, jako jest soudobá spo
lečnost ruská, hledající smysl a podstatu svého historického rozvoje
v uplynulém právě století, aby na tomto pevném základě mohla postaviti budovu obrozené společnosti státní, jest nejlépe viděti z toho, že
přistoupilo se k monografickému zpracování přístupné látky. Její neoby
čejné množství a zvláště pak stupňované požadavky vědecké, jimž
má vyhovovati novověký historik-badatel i spisovatel, nutí к rozděení práce podle jistého základního plánu a idey, jak se to dávno již
provádí ve vědě západoevropské a u nás velikého úspěchu dosáhlo
v „České literatuře devatenáctého století“. Istorija Rossii v XIX. véké
jest tedy řada větších nebo menších monografií, jejichž názvy vyjadřují
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z hrubá zároveň obsah díla. Lví podíl v I. části jeho má M. N. Pokrovskij, z jehož péra pochází stať úvodní Rossija v konci XVIII. vlka,
pak hlava I. a II. (Pavel Petrovič, Aleksandr I. 1801—1815), společné
s K. N. Levinem spracoval hl. III., Dekabristy a konečně mu náleží
hlava poslední (XIV.) VnlŠnaja politika Rossii v pervyja desjatiletija
XIX. vlka. Hlavu IV., Ekonomiteskoe razvitie Rossii v pervoj polovinl
XIX. vlka zpracoval známý sociolog a hospodářský historik N. A. Rožkov,
o jehož pracích v C. C. H. několikráte již stala se zmínka (na př. o jeho
„Istorija Rossii s sociologičeskoj točki zrěnija" — C. C. H. XI., 124).
Jemu náleží i menší stať (hl. VI.) Finansovaja reforma Kankrina.
A. A. Kizevettr zpracoval Vnutrennaja politika v carstvovanie Nikołaja
Pavloviča, M. M. Bogoslovskij, Gosudarstvennye kresťjane pri Nikolai I.
(hl. VIL), Z. Lenskij ,Poľša v pervoj polovinl IX. vlka (hl. VIII.),
K. J. Lander. Pribaltijskij kraj v pervoj polovinl XIX. vlka (hl. IX.),
J. N Borozdin, Universitety v Rossii v pervoj polovinl XIX. vlka
(hl. X.). Kromě toho obsahuje Istorija Rossii obšírný přehled dějin
ruské literatury v 1. polovině 19. století ve 3 hlavách, jež napsali
P. N. Sakulin, Russkaja literatura do Puškina (hl. XL), Russkaja litera
tura vo vtoroj četverti vlka (hl. XIII.) a E. V. Aničkov, Olerk puskinskago perioda (hl. XII.)
Ač Istorija Rossii jako každé podobné souborné dílo nevyvarovala
se úplně všech nedostatků, plynoucích z individuality jednotlivých
spolupracovníků, přece dlužno říci, že málo kde najdeme tak jednotní
a souhlasní zpracovanou myšlénku základní, jako právě zde. Spolupracov
níci naší publikace hledí rozvinouti schéma hospodársko-sociální (platí
to především o článcích Pokrovského a Rožkovových), že t. Rusko konc.
18. ana počátku 19. století rychle dovršujezměnu (počínající jižvstol. 16.)
odvěkého hospodaření naturálního v peněžní, a to jednak pod vlivem
rostoucí poptávky po ruském obilí a vůbec přírodních produktech
(rostlinných i zvířecích) z ciziny, jednak pod vlivem vzrůstajícího
počtu obyvatelstva. Nastává rozvoj ruského kapitalismu, který již
ke konci první polovice 19. století dosahuje značné výše. Nejbližším
následkem jeho jest značné zhoršeni hmotného i společenského stavu
lidu selského na rozhraní věku 18. a 19. Šlechta-statkári stávají se v té
době skutečnými pracovníky svých držav na způsob feudální šlechty
západoevropské. Jsouce zároveň výkonnými orgány (činovníky a dů
stojníky) panovníkovými disponují tím samým značným vlivem na
vládu. — Kateřina IL, která jako usurpátorka více než kterýkoli jiný pa
novník ruský byla nucena ohlížeti se na okolí svého trůnu, dobře si
byla vědoma, že její samodržaví jest pouhá forma souhlasu trůnu se
zájmy statkářsko-šlechtickými. Pavel L nepochopil tohoto stavu věcí —
a proto zaplatil svůj omyl životem. „Mezi povstalou mocí státní, jak
se vyvinula koncem 18. století a její formou dříve nebo později muselo
dojiti к nesmiřitelnému sporu. Vládní moc měla vyjadřovati zájmy
třídy, byla však v rukách jednotlivce, jehož záliby, nálady a vrtochy nutně
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projevovala“ (Pokrovskij str. 21). Konflikt tento začíná se změnou
hospodaření naturálního v peněžní, které jedinci poskytuje možnost
zasahovati do zájmů třídních. Logickým důsledkem oné změny hospodářsko-sociální bylo by, aby patrimoniální moc státní byla nahrazena
institucí společenskou, ale historie vyvíjí se často velmi pomalu . . ,
Tyto úvahy podávají klíč к lepšímu porozumění liberalismu doby
Alexandrovy i jejím reformám, jakož i vnější politice ruské v první
polovici století 19. Alexandr I. sám osobně přijímá západoevropské
liberální idee velmi demokraticky; jde mu především o reformy sociální,
horuje na př. pro osvobození nebo aspoň pro rozsáhlé úlevy sedlákům
od statkářů, avšak jeho šlechtické okolí nejde dále než к obmezení
samodržaví kontrolou šlechty — toť politický ideál nejvyšších vrstev
šlechtických na poč. stol. 19. Že samodržaví však přece zůstalo bez po
hromy, vysvětluje Pokrovskij protichůdnými snahami jednotlivých
vrstev šlechtických, jejichž většina byla dosud lhostejná к reformám
politickým. Zápas o konstituci vedl se hlavně mezi „starými služebníky“
doby Katerininy, kteří usilovali o právní záruky „občanské svobody“
a „mezi soudruhy“ a milci Alexandrovými, kteří pracovali proti poli
tické reformě (kterou měli připravovati) za tím účelem, aby s udržením
osobní vlády carovy udrželi se sami při vládě. Šlechtě střední, jejímž
mluvčím byl „krěpostnik“ Karamzin, jednalo se hlavně o to, aby ne
byly prováděny reformy sociální ji ohrožující — a proto ze strachu
byla proti jakékoliv reformě. V souvislosti s konstitučním hnutím
šlechty před válkou r. 1812 jest i t. zv. spiknutí dekabristické, projevivší
se vzpourou na počátku vlády Mikulášovy. V pestré směsici pokroko
vých snah a názorů dekabristických spatřují novější badatelé naši
především úsilí o ochranu a nedotknutelnost práv šlechtických proti
přehmatům samodržaví, zavrhujíc anebo aspoň velmi obmezujíce
snahy, nesoucí se к reformám sociálním, zejména к osvobození sedláků.
Jestliže dekabristé i selskou reformu pojali do svého programu, před
stavovali si ji konservativně, hledíce ochrániti zájmy statkářů stejně
jako jiní jejich liberální šlechtičtí vrstevníci. Jediný Pestel spatřoval
podstatu této reformy v náležitém zabezpečení sedláka půdou, pouze
on byl si vědom těsné souvislosti pudy a svobody, kterážto dvě slova
stala se heslem revoluce za Mikuláše II.
Jestliže líčením Pokrovského nabývá nového světla psychologická
záhada povahy Alexandra I., kolísajícího neustále mezi sympathiemi
liberálními a zděděným despotismem, na jejíž vysvětlení tolik píle
soustředil Šiľder, a jestliže tedy moment osobní ustupuje značně do
pozadí před vlivem prostředí, shledáváme opak toho při vládě Miku
lášově, kterou Kizevettcrг) líčí tak, že osoba cářova stojí neustále v po
předí jako činitel rozhodující. V tom spočívá hlavní nesrovnalost, kterou

L) V časopise Russkaja Mysl iqo8 seš. 1. týž Kizevettcr kritisuje ne
příznivě geometrický způsob, jakým Pokrovskij své základni názory
spracoval.
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lze poznati v naší publikaci, nasvědčující tomu, že schéma Pokrovského
nevyhovuje ve všech stránkách a jednotlivostech historického rozvoje.
Kizevetter poukazuje hlavně na to, že Mikuláš, který dekabristy byl
upozorněn na nutnost reforem, měl dobrou vůli reformy provádéti,
že však nedůvěřoval nejen společnosti, šlechtě, nýbrž ani své byro
kracii, což mělo za následek vytváření nového druhu byrokracie kabi
netní, související s rozšiřováním kompetence osobní kanceláře cářovy
a zasahující do pravomoci byrokracie zákonem stanovené. Nedůvěra
к vlatní byrokracii jeví se také tím, že jednotlivé projekty reforem
projednávají se vesměs v tajných výborech, do nichž povolává cař
své důvěrníky. Mikuláš dosti směle dotkl se práv a výsad šlechtické
společnosti v příčině pobytu šlechtické mládeže na studiích v cizině —
je to následek reakce vyvolané revolucí červencovou a polským po
vstáním. Mimo to služba v ministerstvech učiněna závislou na jistém
počtu let služebních, ztrávených v guberniích. Nejtěžší rána, kterou
Mikuláš šlechtě hrozil, byla selská reforma, jejíž nevyhnutelnost uznával,
ale obava před dalekosáhlými sociálními změnami, jakož i odcizení
,,všech živých, uvědomělých a předních živlů společenských" nedovo
lovala provésti nějaké rozhodné kroky. Mezi tím však zájmy národního
hospodářství znenáhla vedou samu šlechtu-statkáře к poznání o nutnosti
zrušení nevolnictví. O tom poučuje článek Rožkovův, který v hlavních
svých rysech nepřináší mnoho nového; hlavní zásluhou jeho jsou za
jímavé a přesvědčivé statistické údaje, které na podporu svých tvrzení
uvádí, svědčící o nevýhodnosti a drahotě práce nevolnické, o úpadku
nevolnického hospodaření, o dosti hojném přechodu к práci nájemné
a placené jak v závodech průmyslových, tak i zemědělství a p.
Ač rychlý vývoj kapitalismu připravuje hluboké hospodářské
a tím i společenské změny, přece v první polovici 19. století je rozhodu
jícím činitelem v Rusku společnost šlechticko-feudální, jejíž zájmy
stojí v popředí a která také celému státnímu organismu dodává nátěru.
Šlechtický ráz má tudíž i literatura ruská, kterou produkují šlechtičtí
diletanti a která proto nese známky náhodnosti, povrchnosti a jakési
exotičnosti, jako vůbec celé vzdělání Šlechty koncem věku 18. a poč.
19. S rozvojem universit nastává znenáhlá demokratizace ruské intel
ligence. Hlavní kontingent spisovatelů a vědců ke konci vlády Miku
lášovy skládá se sice ještě ze šlechty, ale objevují se již mezi nimi i ne
volníci jako Nikitenko (spisovatel velmi cenných memoirů) a proslulý
slavista Pogodin. Zajímavo, za jak nepříznivých podmínek vyvíjely
se ruské university, na něž vláda při vší theoretické svobodě učení
hleděla pouze ze stanoviska utilitaristického; šlechta, pro niž téměř
výhradně byly určeny, chová se jednak lhostejně к vyššímu vzdělání,
jednak obává se, aby ji university nesváděly od nejčestnější služby —
vojenské — a proto také pečuje o to, aby se na universitách vzdělávaly
vědy vojenské.
Pod rozhodujícím vlivem poměrů hospodářských (začínajícího
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kapitalismu) a sociálních (šlechticko-feudální organisace státní) roz
víjí se podle Pokrovského politika zahraniční. Pokrovskij s Rožkovem
poukazují na veliký rozsah obchodních styků Ruska s Anglií, které
jsou vlastně hlavním podkladem rozvíjejícího se kapitalismu. Proto
přes rozmanité jiné kombinace Anglie byla nejpřirozenějším spojencem
Ruska. Zároveň však panovník ruský, jakožto představitel nejhoužev
natějšího feudalismu šlechticko-statkářského nemohl býti spojencem
toho panovníka, který byl ztělesněním buržoastické revoluce. A to
platí stejnou měrou o Alexandrovi I., jako o Mikuláši I.( který jest ná
čelníkem evropské politické reakce. V souvislosti pak s touto zpátečnickou politikou vůči Evropě, rozvíjí se i otázka východní, poměr
Ruska к Turecku, kde dosud spatřován byl zvláštní samostatný postup
Ruska, zvláště za Mikuláše I.
Není mi možno ani z daleka dotknouti se jednotlivých podrobností,
obsažených ve velmi zajímavém článku Pokrovského, jenž jest svého
druhu nejlepším, protože jednotným a uceleným přehledem vnější
politiky ruské do r. 1841. Předností jeho jest, že nerozplývá se v drobných
episodách, jako mnohé jiné práce podobné, že vytýká jen momenty
rozhodujícího významu. Ale spisovatel ve snaze své vypracovati jaksi
jen jádro, dotýká se jen letmo celé řady otázek, které by byly zaslou
žily větší pozornosti. Jest to především otázka polská, které v diplo
matické historii doby napoleonské připadá místo význačné Pokrovskij,
pokud z bibliografie na konci publikace uvedené lze souditi, nepoužil
asi hojné literatury Polské, která se sem vztahuje. Co u Pokrovského
postrádáme, mamě také hledáme ve zvláštním článku Lenského, věno
vaném dějinám polským do r. 1831. I Lenskij, jenž začíná s líčením
posledních dob říše polské, hledí průběh událostí vysvětliti především
z motivů hospodářsko-sociálních: na př. opposici polskou z posledních
let Alexandra I. vyvozuje z finanční a hospodářské politiky Lubeckého,
jenž na př. svým ochranářstvím ohrožoval zemědělské zájmy šlechty,
jež nemohla náležitě zpeněžiti své produkty. Opíraje se hlavně o spisy
„červeného“ radikála Mochnackého vidí hlavní příčinu nezdaru pol
ského povstání v tom, že tato vzpoura nechtěla býti ničím více než
národní restaurací, že odmítala snahy radikálního křídla, směřujícího
i к sociální revoluci, záležející v obdarování lidu selského svobodou a
půdou za účelem získání jeho pro věc národní. Že podobná revoluce se
nezdařila, jest Lenskému důkazem úplné strnulosti sociálních poměrů
polských. Ač nelze spisovateli upříti důkladné znalosti dějin polských,
zdá se přece jeho líčení jednostranným. S ohledem na důležitost, jakou
má polská otázka pro vývoj dějin ruských, byla by byla zasluhovala
všestrannějšího rozboru, zejména po stránce nacionalismu polského
i ruského. Podle bibliografie použité literatury i z obsahu zpracování
samého jest viděti, že spisovatel nedisponoval na př. novějšími pracemi
Šmolkovými o Lübeckern, prací Tokarzovou o Kollątajovi, pracemi
Askenazyho a jeho žáků, ač na jednom místě cituje spis Loretův.
C. C. H, XIV,
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Citovaná bibliografie vůbec jeví dosti obmezený kruh použité lite
ratury.
Vedle zajímavých dějin baltických provincií postrádáme spracování
dějin finských, které podle prospektu zařáděny jsou až do dílu posled
ního, kde patrně bude podán celkový jejich přehled.
Istorija Rossii v XIX. víké jest velmi cenná publikace, soustředující v sobě řadu předních pokrokových úplně na výši současné vědy
stojících pracovníků a podávající ne tak nový material, jako na mnoze
docela nové pojetí — což jest nejdůležitější. Uvolněné poměry tiskové,
zvláště pokud se týče publikací vědeckých, jsou toho příčinou, že poprvé
vlastně západní vědou odkojení Rusové svobodně a bez animosity
mohli vysloviti své vědecké přesvědčení o rozvoji svých poměrů, jejímž
nej hlubším záhybům přece jen lépe mohou rozuměti, než kterýkoliv
cizinec. Materiál, jehož bylo použito, jest vesměs materiál tiskem
vydaný, ovšem namnoze nový, neboť teprve v novější době stala se
značná část jeho přístupnou vědeckému bádání. Týká se to na př.
spisů dekabristů a jejich vyšetřovacích akt, jejichž uveřejnění z veliké
části strhlo s nich liberalně-demokratický nimbus.
Ke konci prvního dílu přiložena jest hojná bibliografie nejen po
užité literatury, nýbrž i pramenů, vyjímaje hlavu IV. až VII. (články
Rožkovovy a Kizevettrovy); bibliografie těchto článků slibuje se až
v 2. části díla. Nejbohatší jest bibliografie к dějinám ruské literatury —
іо stran ve 2 sloupcích. Mimo to dlužno uvésti, že kniha ozdobena jest
četnými zdařilými fotografickými snímky obrazů, představujících
vynikající politické, společenské a literární osobnosti — snímky, ne
soucími jméno berlínské firmy Julius Sittenfeld!
J. Bidlo.

Lesy a hory v dějinách. (Příspěvek к dějinám lesů a lesnictví,
na základě četných pramenů sestavil Jan Ev. Chadt, Písek, 1908, str. 66,
v. 8°.
Vzhledem к tomu, že hospodářská naše literatura historická je
stále ještě dosti chudičká, podáváme podrobnější referát o tomto spise.
Známý odborný spisovatel, který pokusil se již několikráte o dějiny
českých lesů, sebral své některé články z „Rozmarova Lesnického
týdenníku“ ve formě zvláštního otisku a předkládá zde „nejstarší zprávy
(jména) o lesích a horách“, o lesích pomezních i ve vnitrozemí, o pra
lese šumavském, uvádí „lesy čisté (dle druhů), pomíšené (opět dle
druhů a stupně smísení), různé druhy lesů (dle jakostí, stáří, velikostí,
rozdělení), jména lesů a hor (obecná a zvláštní), původ pojmenování
a prvé připomenutí v historii. Spis podává tedy příspěvky к dějinám
hospodářství a osídlení a má i dle toho různou hodnotu. Methoda
— stručné výpisy a doklady z vlastních pramenů — je zajisté správná;
bylo si přáti, aby jména pramenů uváděných ve zkratkách byla v před
mluvě vysvětlena. Rovněž к úplnosti mnoho schází. Velmi cenné jsou
zprávy hospodářské. Je zajímavo, že údaj o (čistých) lesích smrkových
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přicházejí na Šumavě teprv г. 1710. Věc tato má význam teprve v sou
vislosti s jinou, kterou podáváme ze svých zkušeností. Je jisto, že
kol r. 1600 smrk se neuvádí ani na Krumlovsku a na Vimpersku.
Tehdy se prodávaly krajiny (po 1 gr. míš.), rejly, prkna a fošny (po
3 a 4 gr. míš.), a to jen borové, jedlové, dubové a lípové. Ne proto,
že byla snad po těchto druzích větší poptávka, ale prostě proto, po
něvadž byly bližší a přístupnější, smrk pak ležel vysoko v horách.
Tento poměr platí tím spíše pro vnitrozemí. Z toho zdá se, že smrk
druhdy u nás v přírodě nebyl do té míry obecný a rozšířen jako dnes
a že byl omezen toliko na místa nepřístupná, t. j. na vlastní vrcholky
hor. Je tudíž ku př. jméno Smrčiny netoliko označením čehosi karakteristického, ale i více méně nápadného a řídkého. Nutno dodati, že
smrku daří se daleko lip na horách, než na rovině; sem byl přinesen teprv
později a uměle. Šumava vlastní „otevřena“ byla úplně cestami
teprve po r. 1870; do té doby byl na vrcholcích většinou prales. Zajímavo je dále zjištění, že druhdy převládaly lesy listnaté (či aspoň
pomíšené) nad čistými jehličnatými. Zprávy o porostech smíšených
(dle jakosti i stupně) jsou pozoruhodnými doklady přirozeného hospo
daření v minulosti a mají cenu i pro dnešní hospodářství lesní. Aby
byla věc jasná, dodáváme toto: Ku zdecimovaní Šumavy přispěl
ohromnou měrou kůrovec r. 1870 a 1871. Dnes pak je to již celá řada
jiných brouků atd., kteří ohrožují les, z nichž zejména opět mniška
permanentně ničí lesy haličské, slezské a uherské a je pro Cechy a Mo
ravu stálým nebezpečím; fakt, který při rostoucí ceně dřeva padá
velmi mnoho na vážky. Vůči záplavě škodlivého hmyzu je lesník de
facto posud bez vydatné obrany. I vyskytly se snahy (zvláště od
praktických hospodářů) omezením určitého druhu potravy omeziti
i sám vzrůst hmyzu. A tak mimoděk dospělo se ku smíšeným po
rostům lesním, t. j. nazpět к zásadě přirozeného hospodaření v lesnictví.
Zde podají jednou urbáře a registra kupní (později též Kauff-Taxen)
důležitý materiál. Zajímavý je po této stránce urbář panství hlubockého z r. 1596, panství choustnického, zelečského a bechyňského
z r. 1594, popisy z urbářů novohradských, třeboňských, vyšebrodských, zlatokorunských, vltavotýnských atd. atd. Pozoruhodný jsou
též historické názvy různých druhů dřev a lesů (břevno, hať, hřada,
chrasť, krokev a j.), pak dělení na lesy к palivu, stavbě, staré a vysoké,
mladé, mýtné, porostliny, hajné, pasečně, nízké a t. p. I po stránce
dějin osídlení má les velkou důležitost. Původní osazování dělo se
v lesích a s tím jde ruku v ruce t. zv. lesní polaření a lesnijpastva do
bytka. Zde bychom si byli přáli větší prohloubení a lokalisování na
určitém territoriu (ku př. rožmberském) na základě starých berních
rollí a katastrálních operátů. Je jisto, že staré partie dějin českých
i přímo slovanských lze řešiti především na podkladě historie hospo
dářské, a to zas víc na bási věcné kritiky, než formálního jazykozpytu;
původní člověk měl především potřeby hospodářské, které jsou opět
24*
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základnou vývoje sociálního. Otázky politické, kulturní atd. přichá
zejí jednak později, jednak právě v osvětlení hospodářském nabývají
hlubší, přirozený a pravdivý smysl. A kraje při Vltavě, mezi Labem,
Odrou, Vislou atd., jak dí staré zprávy i přírodovědecký výzkum,
o karakteru oněch krajin, byly velikou měrou lesnaté. Pan autor je
odborný lesník a má i něco historické erudice, čímž spojuje dvě důle
žité vlastnosti pro obor dějin hospodářských a osídlení. Byli bychom
vděčni, kdyby napsal malou monografii o ,,lesním polaření“ ve světle
historickém a lesnickém.
J. S.
♦

*

*

Mitteilungen des Vereines für Geschichte der Deutschen in Böhmen
XLV. 1907. — H. Ankert, Das Kreibitzer Schnriderbild. (Obraz svatě
rodiny ve farnim kostete v Chřibské, kopie zhotovená r. i779malířcm Greipelem podle originálu, jenž byl podle tradice dílem Eliáše Hille, rodáka
Chřibského, vzniklým r. 1705, stal se 1828 příčinou výtržnosti, o níž se
vypravuje.). — Richard Batka, Cantus fractis vocibus. (Pokus o výklad
známého místa z kroniky Zbraslavské vypravujícího o novém způsobu
vícehlasého zpěvu, jenž se tehdy šířil v Čechách. Batka uvádí to v sou
vislost s příchodem markraběte Karla do Čech 1333.). — E. K. Blümml,
Zwei historische Lieder auf.W allenstein. (Otiskují se z rukopisu universitní
knihovny v Tubinkách dvě německé písně o Valdštýnovi a jeho vojácích,
složené 1634 od A. Mayra z Geisenhausen v Bavořích.) — Hermann Hallwich,
Aldringens letzter Ritt. (Uveřejňuje se podle originálu v arch, hrabat Clary
v Teplicích zpráva sekretáře Aldringenova Stieffenbergera o poslední jízdě
Aldringenově a jeho smrti; podle této zprávy očitého svědka Aldringen
nebyl zavražděn úkladně, nýbrž zhynul v boji s nepřítelem.) — Ad. Horcicka,
Die strafgerichtlichen Entscheidungen des Böhm.-Kamnitzer Schöffen
gerichtes aus den Jahren 1380—1412. (Z městské knihy Českokamenické,
která patří к nejstarším knihám toho druhu v Čechách, byvši založena
r. 1380, a je zajímava tím, že obsahuje zápisy výhradně německé, otiskují
se s některými poznámkami všechny rozsudky ve věcech trestních z tet
1380—1412; protože z tet následujících 1412—1516 není v knize ani jediný
takový zápis, dlužno míti za to, že poč. XV. st. byla založena pro rozsudky
ve věcech trestních kniha zvláštní.) — Rud. Knott, Die Einleitung zur Gegen
reformation in Klostergrab. (Vypisují se první celkem málo významné
pokusy o protireformaci v Hrobech od r. 1595 do r. 1614, kdy arcibiskup
Lohelius dal zavřití tamní protestantský chrám; v přílohách otištěny
dvě listiny z r. 1595 a 1613.) — J Loserth, Böhmisches aus steiermärkischen
Archiven. (Po stručném úvodě, v němž povšechně naznačen poměr zemí
vnitrorakouských к českému povstání, otiskuje se šest listin z 1. 1619—21,
1632 a 1634, jež se týkají českých věcí, ale nemají valnou důležitost.) —
K. Ludwig, Fürstliche Gäste und Feste in Alt-Karlsbad. — Jos. Neuwirth,
Neue Gedanken und Ausdrucksformen der Kunst in Böhmen unter den
Luxemburgern. (Přednáška líčící povšechně stav výtvarných umění
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v Cechách za Lucemburků a dospívající к závěru, žc české umění té doby
pojistilo si „den vollen Anspruch eines in die Kunstcntwicklung Mittel
europas iördersam eingreifenden und durch selbständige Regungen be
fruchtenden Kulturfaktors“.) — Gust. Pazaurek, Alte Keramik im Schlosse
Dux . (V keramické sbírce na Valdštýnském zámku v Duchcově je též
značné množství vynikajících děl J. J. Kändlera, známého svým významem
v dějinách míšeňského porcellánu, zejména 22 veliká poprsí panovníků
habsburských a bavorského Karla VIL, vzniklá nejspíše r. 1741.) — Val.
Schmidt, Kulturelle Beziehungen zwischen Südböhmen und Passau. (Po
vrchní, celkem jen na středověk se omezující sestavení dat většinou známých.
Domněnku o bavorském původu Vítkovců, jež se tu opakuje, vážnými
důvody vyvrátil Mareš v С. С. H. XII., 348.) — L. Schönach, Beiträge
zur Geschichte der Königin Anna von Böhmen (f 1313). (Po delším úvodě,
v kterém se zjišťuje mimo j., že manželství Annino s Jindřichem Koru
tanským nebylo bezdětné, jak tvrdí Palacký i Huber, nýbrž že z něho
pošel syn, jenž však záhy zemřel, dále že královna Anna byla pochována
v dominikánském klášteře v Boženu, otiskují se čtyři listiny týkající se
královny Anny, zejm. svatební smlouva její s Jindřichem z r. 1306, zpráva
Jindřichova o smrti Annině a královnin testament.) — K. Siegl. Eine kaiser
liche Achterklärung wider Götz von Berlichingen im Egerer Stadtarchiv.
(Otiskuje se s příslušným výkladem vyhlášení klatby na Götze cis. Maximilianem z 18. prosince 1512.) — G. Sommerfeld, Eine Streitschrift aus den
letzten Lebensjahren des Professors Heinrich von Langenstein (| 1397).
(Vydaní Langensteinova spisku Epistola contra aemulos cleri invectiva
vzniklého asi r. 1394 a připsaného rakouskému hofmistru Janovi z Lichtenštejna. Je to zajímavá apologie stavu duchovního proti jakési posměšné
básni blíže neznámé.) — S. Steinherz, Eine Denkschrift des Prager Erz
bischofs Anton Brus über die Herstellung der Glaubenseinheit in Böhmen
1563. (Vydání důležitého dobrozdání Brusova z rukopisu dv. knihovny
ve Vídni, otištěného současně z jiného rukopisu Pažoutem v Aktech konsistoře utrakvistické [srv. Č. Č. H. XIV., 96], opatřil Steinherz delším úvodem,
v němž hlavně podle nunciatur jím vydaných vypisují se poměry náboženské
v Čechách v době, kdy obnoveno bylo Pražské arcibiskupství. Dobro
zdání Brusovo jedná hlavně o tom, jakými způsoby mohli by čeští utra
kvisté být přivedeni к úplné jednotě s církví. Je zajímavé svou mírností
a smířlivostí, čímž se prospěšně liší od podobných dobrozdání pozdějších.
Steinhcrz soudí, že arcibiskup vyslovuje tu vlastně názory Ferdinandovy.) —
O. Weber, Ein Armeebefehl Erzherzog Karls. (Otisk a výklad armádního
rozkazu arcikníž. Karla z 26. Července 1809, jímž arcikníže ostře odsuzuje
nepříznivé úsudky některých důstojníků o činnosti jeho armády v posledních
dnech.) — L. Wintera, Politische Schicksale des Stiftlandes Braunau im Mittelalter. (Stručný přehled vnějších osudů kláštera Broumovského ve středo
věku.) — L. Schönach, Diplomatische Beiträge zur Geschichte der Luxem
burger. (Otiskují se z kodexu říšského archivu v Mnichově 24 listiny z let
1324—1335, týkající se smluv krále Jana Lucemburského a jeho syna
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Karla s Jindřichem Korutanským.) — O. Weber, Bergreichenstein. (Před
náška podávající stručnou historii Kašperských Hor.) — Jos. Stocklów,
Burg Birsenstein und Sommerfrische Pürstein. (Obšírné pojednání obsa
hující zejména historii zámku a statku Peršteinského jakož i rodu pánů
ze Sumburka, jedná se tu podrobněji též o historii tamních železných hutí,
kostela a školy.) — S. Gorge, Regesten zur Geschichte einiger Prager Häuser.
(Regesta z archivu býv. dvorské komory ve Vídni z 1. 1623—1637.) —
Fr. Branky, Die Prag-Altstädter Turmuhr nach einer handschriftlichen
Schilderung des 16. Jh. (Otiskuje se německý popis staroměstského orloje
neznámého původu.) — E. Künssberg, Das deutsche Rechtswörterbuch.
(Zpráva o chystaném podniku Berlínské akademie.) — K. Schneider, Uber
die Entwicklung des Kartenbildes von Böhmen. (Zajímavý přehled karto
grafie Cech od nejstarších dob až do poč. XIX. stol, s třemi přílohami.) —
W. Klein, Schicksale der Überreste des Königs Johann von Böhmen, Grafen
von Luxemburg. (Rozvláčné pojednání nepodávající krom některých
bezvýznamných detailů nic nového proti práci V. Schulze, Osudy mrtvoly
krále Českého Jana v XVI. а XVII. stol,, uveřejněné ve Věstníku spol.
nauk 1897. Tři listy objevené Schulzem a vydané v této práci, otiskují
se tu znova celé, při čemž se sice poznamenává, že byly nalezeny Schulzem,
ale docela se zamlčuje, že byly od něho také vydány, a vůbec práce Schulzova se necituje. Toto „opominutí" je tím neslušnější, že Klein cituje
i anonymní článeček ze Světozora 1893 na doklad toho, že mínění, jako
by mrtvola krále Jana byla bývala převezena do Čech, jest „in tschechischen
Kreisen noch vielfach verbreitet". Nejapný výklad úvodní, jak Čechové
překrucují dějiny, činíce z krále Jana českého národního hrdinu, možno
přejiti mlčením.) — K. Siegl, Die älteste Kurliste Franzensbads. (Nejstarší
seznam lázeňských hostí z r. 1797 zachoval se v Chebském archivě a otiskuje
se celý.) — J. Hrdý, Die Marienkirche in Aussig an der Elbe bis zum J. 1426.
(Na základě tištěných publikací.) — L. Schônach, Drei böhmische Urkunden
aus den J. 1274, 1370 und 1410. (Otisk tří listin českých králů Přemysla II.,
Karla IV. a Václava IV. z originálů národního musea v Norimberce. Ob
sahem první dvě netýkají se Čech, listina Václava IV. je potvrzení privi
legií města Mělníka.) — J. Loserth, Böhmisches aus steierischen Archiven.
(Uveřejňuje se tu výňatek z německého textu českého sněmovního snesení
z r. 1556, vydaného česky ve Sněmích II.; výňatek obsahuje ustanovení,
že v Čechách není nikdo povinen přijímati řezanou ceduli v jiné řeči než
české, к čemuž Loserth připojuje zcela nepřípadnou poznámku, že právě
tehdy stavové štýrští zanášeli se úmyslem vytisknout Slovincům slovanskou
bibli. Druhý kus je úryvek z listu důvěrníka pánů ze Stubenberka, podá
vající zprávu o dojmu, jaký způsobilo ve Vídni odhalení zrady Valdštýnovy.)
— Fr. Wilhelm, Zur Biographie des Mathematikers Johannes Widmann
von Eger. — O. Clemen, Klagelied des Stadtarztes von Schlaggenwald
vom J. 1583. — S. Gorge, Zu den ersteh Güterkäufen Wallensteins. (Podává
se obsah relace dvorské komory o 13 kupních smlouvách, jež Valdštýn
uzavřel s knížetem Karlem z Lichtenštejna jakožto zástupcem císařovým).
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G. Laube, Teplitzer Badeleben in alter Zeit — Paul Lederer, Maximilian
Freiherr von Lamingen und die Choden; die Privilegien der zehn deutschen
Gemeinden bei Taus. (Práce cenná tím, že se tu uveřejňuje z akt tere
ziánského katastru zajímavý materiál, osvětlující nejen poměry desíti
německých osad u Domažlic od konce XVII. stol., nýbrž do značné míry
obecně důležitý pro poznání poddanských poměrů v době pobělohorské.
Pozoruhodné je zejména privilegium, jímž Lamingen r. 1691 zprostil pod
dané oněch desíti osad člověčenství a udělil jim některá osvobození od roboty,
dále urbář týchž osad z r. 1701.) — R. Batka, Studien zur Geschichte der
Musik in Böhmen: Die Karolinische Zeit. (Po několika prázdných slovech
úvodních podává se tu jediná kapitola jednající o mansionářích při Pražském
kostele; proti Tomkovu Dějepisu m. Prahy a Nejedlého, Dějinám před
husitského zpěvu nic nového, co by zasluhovalo pozornosti.) — G. Schmidt,
Zwei Urkunden zur Geschichte Westböhmens im 15. Jahrh. (S podrob
nými vysvětlivkami otiskují se z originálu dvě listiny z 1. 1409 a 1451;
první týká se minoritského kláštera ve Stříbře, druhá sporu mezi Norimberčany a p. Alešem ze Šternberka, o němž jednalo se na sněmu v listopadu
1450.) — K. Friedl, Die Urkunden des Marktes Friedberg in Südböhmen.
(Zcela neupravený, namnoze nesprávný otisk listin zachovaných v archivě
městyse Frimburka u Kaplice; první číslo je privilegium dané Frimburku
Vokem z Rožmberka r. 1492, v čísle posledním shrnuta je korrespondence
Viléma z Rožmberka s proboštem Drkolenským z r. 1575, týkající se fary
ve Frimburce a pro tehdejší poměry církevní ne nezajímavá.) —K. Fischer
Prager Studenten und Legionäre im J. 1848. (Zcela povrchní.) — Ad.
Horcicka, Der Brand im Egerer Museum. (Zpráva o ohni v Chebském museu
vypuklém v lednu 1907, jímž značné škody utrpěla také známá síň Valdštýnova.)
K. Kr.

Hlídka, ročník XXIV.» Ю07. Jan Sedlák, Spis Stanislava ze Znojma
,,De Antichristo*' (udává se obsah spisu Stanislavova z r. 1413, zachovaného
ve dvou rukopisech vídeňské dvorní bibliotéky. Spis je odpovědí na Ja
koubkův quodlibet z r. 1412 o papeži jako Antikristu). — Jan Sedlák, Sta
nislav ze Znojma na Moravě (po vypovědění vůdců katolické strany v dubnu
r. 1413 uchýlil se Stanislav na Moravu pod ochranu Kateřiny z Meissavy,
druhé manželky pana Petra I. z Kravař a na Plumlově, jak soudí autor
dle listu zachovaného v brněnském rkpe Cer. II. 303, jehož obsah se po
dává; na Moravě pak sepsal patrně i obšírný spis proti 45 článkům
Viklefovým) — Fr. Holeček, František Pravda (dokončení). — Jos. Samsour,
Dějiny alumnatu brněnského к stoletému výročí jeho trvání: 1. Výchova
a vzdělání kléru diecese brněnské od jejího založení až do zřízení vlastního
alumnatu. 2. Zřízení vlastního semináře a ústavu theologického pro diecesi
brněnskou. 3. Dějiny alumnatu po jeho zřízení). — Miloslav Hýsek, Dějiny
českého divadla v Brně (stopují se česká představení v městském divadle,
první r. 1822, první opera r. 1839, ojediněle až do let šedesátých, kdy
národnostním rozporem znemožněno hrát česky v městském^divadle; po
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dávají se příspěvky к dějinám divadelní kritiky, herectva a poměru
publika к divadlu; pak oceňuje se význam hereckých společností pro
národní uvědomění na venkově a sledují se pokusy českých ochot
nických divadel a návštěvy kočujících společností v Brně až do zřízení
prozatímního divadla r. 1884). — Meth. Kubíček, Marxův vědecký socia
lismus a budoucí společnost. — Jan Tenora, Z paměti města Bystřice nad
Pernštýnem (I. Ze života církevního 1. kostel a fara: na základě mate
riálu zemského archivu moravského líčí se velmi podrobně obtíže Bystri
ckých v XIV. stol., aby si zjednali faráře, a jejich přečasté spory s ním, jenž
byl třeba katolík, kdežto obec byla pod obojí, pak přechod kališnictví v protestanství až do počátku úsilné rekatolisace, když r. 1593 zboží bystrické,
prodané pánem z Pernštejna městu Brnu, koupil horlivý katolík Václav
Ples Heřmanský ze Sloupna; tato lokální studie velmi názorně ukazuje
zbědované poměry církve kališnické XVI. stol., rozrušení dřívějších poměrů
patronátních, jež vedlo к onomu nedůstojnému najímání knězi obcemi,
a konečně onu vratkost celého právního stavu církve české, jež usnadňovala
příští protireformaci).
Bka.
Česká Mysl, ročník VIII., 1907. V prvním svazku vydaném ku poctě
šedesátých narozenin prof. O. Hostinského oceňuje Zd. Nejedlý Hostinského
činnost vědeckou, hlavně esthetickou, a jeho zásluhy o českou hudbu,
J. Máchal jeho činnost literárně kritickou, Fr, Krejčí jeho filosofii, Fr.
Cáda jeho poměr к otázkám umělecké výchovy, Fr. Drtina jeho působení
na poli lidového vzdělání, Arne Novák mluví konečně o Hostinském jako
literátu; Zd. Nejedlý sestavil bibliografii prací O. Hostinského. — M. Jašek,
František Čupr, nástin života a činnosti (pokračuje v studii z předešlého
ročníku a rozebírá jeho názory filosofické, pedagogické a zmiňuje se i o jeho
činnosti politické). — K. Hoch, Husité a válka (srv. Zprávy níže).

ZPRÁVY.
Píč J.L.Dr. Přehled české archaeologie. V Praze 1908. Cena К 1*50.
Stran 91. Pokud se týče archaeologických zásad, methody a thesí, stojí
prof. Píč v tomto „Přehledu české archaeologie“ na tomtéž stanovisku,
jaké je základem jeho velkým Starožitnostem, o nichž jsem již obšírně
referoval v Č. Č. H. To znamená, že všechny věcné nebo methodické ná
mitky, které jsem pronesl ve svých referátech o Starožitnostech, platí i pro
„Přehled“, který je jen výtahem z díla velkého. Vidíme na př. opět ne
správné a zastaralé ponětí a třídění palaeolithu a neolithu, zejména pokud
se keramiky týče, vidíme nesprávnou thesi o příchodu nej staršího oby
vatelstva neolithického do Čech z Durynska, nemožnou thesi o dlouhém
trvání únětické kultury, nesprávné datování kostrových hrobů laténských,
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neúplné rozložení kultury lužické a plátenické v Čechách, nedosti správný
výklad o vzniku slovanské keramiky hradištné a pod., — abych aspoň
hlavní věci uvedl. Toliko v určitosti některých svých starších tvrzení
autor povoluje, tak na př. v odmítání hrobů čisté neolithických, nebo
v thesi o uherském původu lužické kultury. Na námitky od let činěné
ani zde neodpovídá, což ostatně při rázu knihy je pochopitelné; jen tu
a tam mezi řádky vyčítáme odpor, ale psaný tónem slušným. Abstrahujeme-li od věcného obsahu, podmíněného tím, že kniha měla býti jen
výtahem ze Starožitností, a ptáme-li se, jak jinak „Přehled" vypadá, tu
jej můžeme prohlásiti za knihu prakticky a dobře udělanou, přístupně
napsanou a za knihu včasnou. Bylo jistě potřebí podobné příruční knihy
pro orientaci laiků a nepochybuji, že Píčův „Přehled" dobře poslouží ke
vzbuzení zájmu pro českou archaeologii. Lituji jen, že je právě jako Staro
žitnosti psán tak příliš autoritativně, dekretuje určité these, jako by byly
nesporné a jedině správné, ačkoliv mnozí z dobrých důvodů často jinak
soudí, a tyto odchylky zasluhovaly, aby byly aspoň registrovány. Formální
stránce knihy vytkl bych dvé věcí: předně nevhodný příliš veliký formát
a za druhé řadu nepěkných illustrací. V knize je mnoho kumulativních
obrázků různého archaeologického inventáře, kreslených špatně a beze
smyslu pro archaeologické nuance a typy.
L. Niederle.
Podle montecassinského a admontského rukopisu vydal znovu Canapariovu legendu o umučení sv. Vojtěcha A. Kolberg v knize „Die von Papst
Silvester II. herausgegebene Passio S. Adalberti**. (Braunsberg 1907.) Vydání
poskytuje některá lepší čtení nežli vydání starší (Pertzovo M. G. SS. VI.,
Fontes Rerum Boh. I.), ale domněnky vydavatelovy o vzniku legendy
v Římě kolem r. 998 a o účasti Bruna Querfurtského při jejím sepsání
nejsou pravděpodobné.
Nákladem Spolku pro dějiny Němců v Čechách vyšel Vrkundenbuch
der Stadt Krummau in Böhmen. I. Band (1253—1419) prací Valentina
Schmidta a Aloise Pichy (Praha 1898, str. 235 in 40). Listinář počíná se vlastně
r. 1220; listiny již dříve tištěné, nejsou-li zvlášt důležité, jsou nahraženy
regesty. Mnoho nového materiálu vytěženo z archivu prelatury v Krumlově,
dosud málu přístupného. Kritické poznámky a vysvětlivky shrnuty jsou
na konci na str. 190—205, pak následuje rejstřík jmenný a zvlášt rejstřík
věcný.
Ve zprávách o sezeních vídeňské akademie věd (Phil. hist. Klasse
159, 1908) О. Redlich а А. Schönbach vydali rozbor nově nalezené „Translatio S. Delicianae", díla to mnicha Gutolfa z Heiligenkreuzu, jež obsahuje
cenné zprávy z doby zápasu mezi Rudolfem Habsburským a Přemyslem
Otokarem II.

Ve Věstníku král, české Společnosti nauk vyšlo právě pojednání
předčasně zesnulého Dra Jana Gebauera: Některá akta z kanceláře ^Jindřicha
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Korutánskeho, Jest to příspěvek к diplomatice listin Jindřichových, o nichž
zvěčnělý zůstavil větší rozpravu sepsanou jazykem německým. — V po
jednání, o němž jest zde řeč, zkoumá autor několik aktů z let 1308—1310;
jsou to listiny u výtahu otištěné u Emlera Reg. II., str. 923 č. 2143, str. 939
č. 2178, str. 953 č. 2193, str. 957 č. 2202 a netištěná přísaha věrnosti složená
biskupem Janem IV. z Dražie králi Jindřichovi. Nejprve řeší Gebauer
otázku provenience těchto aktů zachovaných na třech nevzhledných listech
pergamenových ve státním archivu vídeňském a zjišťuje, že byly psány
třemi písaři kanceláře Jindřichovy. Dále určuje, že některé z nich jsou
koncepty, jiné pak současnými opisy. Nejdůležitější mezi těmito akty jest
návrh smlouvy mezi Jindřichem Korutanským a Fridrichem markrabětem
Míšeňským z doby mezi koncem r. 1309 až květnem 1310. Vysoce zajímavý
jest návrh ten tím, že se nám zachoval ve trojím vyhotovení (Emler, Reg. II.
str. 923 č. 2143 otiskuje toliko nejdelší z nich s nesprávným datem), které
dovoluje nám sledovati takořka celou genesi smlouvy. Konečného opravdu
dojednaného znění té smlouvy ve všech podrobnostech arci bohužel neznáme,
možno se však o něm domnívati, že v podstatě souhlasilo se zněním třetího
návrhu, za jehož pisatele Gebauer pokládá některého z vyjednavatelů
markraběcích. Zdařilý snímek tohoto návrhu jest к pojednání připojen. —
Dva z aktů, o nichž rozprava jedná, jsou účty s podkomořími Raimundem
z Lichtenburka a Jindřichem z Lipé (Emler, Reg. II., č. 2178 a 2202).
К těmto aktům připíná autor zajímavé poznámky o systému finanční
praxe, který Jindřich nově do Čech zavedl podle způsobu obvyklého v Tyrolích. Na konec dospívá autor i к otázce, byla-li za Jindřicha vedena
v české kanceláři královské registra. Při tom ukazuje sice na některé indicie,
které by připouštěly otázku tu zodpověděti kladně, ale posléze přece jen
mini (v čemž s ním souhlasíme), že nedostatek pramenů nedovoluje v této
věci přesnou odpověď. Pojednání není i stilisticky bez zajímavosti. Je to
pokus těžké otázky diplomatické prednésti svižnou formou slohovou, prostou
vší těžkopádnosti a suchopárnosti.
G. F.

Slavného spisu M. Matěje z Janova, De regulis Veteris et Novi testumenti, vyšel první díl péčí Vlastimila Kybala, nákladem knihkupectví Wagnerova v Innsbrucku, ale s podporou komise zřízené při České Akademii
pro vydávání pramenů českého hnutí náboženského ve XIV. а XV. stol.
Tento první díl (str. XXIV 4- 347) obsahuje asi šestinu spisu Janovova,
takže к vydání celého spisu bude potřebí ještě pěti dílů, jež mají vyjiti v nejbližších 5—6 letech. Vydání je dvojí, české a latinské, ale různost jeví se
toliko v předmluvě, protože text, poznámky a rejstříky jsou v obojím
vydání latinské. Ostatně je vydání to upraveno podobně jako Flajšhansovy
edice Spisů Husových. Předmluva je stručná; vydavatel omezuje se tu
na podání nejnutnějších informací o spise Janovově a jeho rukopisech,
odkazuje stran podrobností na svůj český spis o Matěji z Janova. Textu
byla věnována, jak patrno, veliká péče a také rejstříky jsou velmi dů
kladné. Tisk a všechna vnější úprava je důstojná díla Janovova.
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O Petrovi z Drážďan, který exodu německých členů university pražské
roku 1409 se účastnil, ale brzy potom do Cech se vrátil, zde к viklefství
se hlásil a roku 1421 v Řezně byl upálen, napsal O. Meltzer článek v Dres
dener Geschichtsblälter 1907, 4, kde otiskuje také gramatický traktát Petrův
z rukopisu pražské knihovny universitní.

Cenným a zajímavým příspěvkem к studiu husitství je pojednání
K. Hocha, Husité a válka, vyšlé v české Mysli r. 1907 (také zvi. otisk). Autor
sleduje vývoj nazírání na válku od Husa po Chelčického: jak scholastické dů
vody Wiclifovy o podmínečné přípustnosti války, zakládající se v podstatě
na sv. Augustinu a Tomáši Akvinském a dekretu, byly přijaty Husem, dále
jaké změny doznávaly pod tlakem vnějších událostí a novým názorem
o věcech sociálních a svrchovanosti lidu při počátku převratu husitského,
jak chiliastické hnutí stávalo se z nadšené nálady myslí skutečným poli
tickým a bojovným programem — zde užito Příbramova Života kněží
Táborských a značně prohloubeny naše poznatky o českém chiliasmu —
pak probírají se dobrozdání mistrů a některé příslušné traktáty a manifesty,
dále stanovisko synod táborských o válce a trestu smrti, které ukazují,
že z wiclifského učení o nehodné vrchnosti stalo se u Táborů učení o suve
renitě lidu, a konečně vyloženo z daných poměrů velmi obšírně zcela od
mítavé a passivní stanovisko Chelčického ke všem těmto otázkám. Tato
cenná studie, vedená v duchu Bezoldově, ukazuje, mnoho-li ještě zbývá
vykonat pro všestranné pochopení myšlenkové stránky celého hnutí husit
ského; až budou přístupny prameny osvětlující církevně politické názory
a tendence husitství — v této práci užito většinou jen otištěného a již také
zpracovaného materiálu — bude snad možno vrátit se к této otázce s širšího
hlediska, jak taky místy činěn o to pokus, a nahradit velmi bystré a jemné
psychologické postřehy a charakteristiky přesnějším formulováním.
Bka.
V Theologisches Literaturblatt 1908 č. 17 referuje J. Kvočala o Bidlové
Jednoté bratrské v prvním vyhnanství (sv. I. а II.) v delším článku p. t.
Die Unität im ersten Exil.
Ve sborníku „Quellen und Forschungen zur deutschen, insbesondere
Hohenzollerischen Geschichte“ (V. 1, 1908) otisknul J. Loserth zprávu
o svatbě pana Viléma z Rožmberka s Žofií, dcerou Jachyma II. Brani
borského roku 1561.
-i
V Sieně (Tipogr. Cooperativa 1908) vyšla práce Magini, „La guerra
de’ treat anni in Germania dal 23 Maggio 1618 alľ ii Giugno 1619, secondo i document! fiorentini“. Jest to asi vypravování na základě zpráv
florenckého vyslance u dvora Matyášova.

Ústřední spolek českých učitelů na Moravě již od několika let koná
přípravy к uspořádání souborného vydání spisů J. A. Komenského. Dle vý
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sledku porad a různých usnesení spolku má to být vědecké vydání s českými
úvody, poznámkami a rejstříky; nej významnější nečeské práce mají býti
přeloženy do češtiny. Velikou edici říditi bude nej zasloužilejší náš komenista,
prof, jurjevské university J. Kvačala.
V Zeitschrift für Brüdergeschickte 1908 (seš. i.) uveřejnil pastor re
formované církve Lešenské W. Bickerich Článek Lissa und Herrnhut, vypra
vující o stycích Herrnhutské církve bratrské se starou polskou Jednotou
bratrskou v Lešně. Vycházeje od styků hraběte Zinzendorfa s vnukem
Komenského» Danielem Arnoštem Jablonským, ’) kterýžto Davidu Nitschmannovi a samému Zinzendorfovi udělil ordinaci biskupskou, vypravuje
o snahách církve Herrnhutské příměti starou Jednotu polskou к spojení
a přijetí Herrnhutského pietismu. Věc se nezdařila pro rozdíl příslušníků
obou církví, z nichž Herrnhutští byli věřící z osobního přesvědčení, kdežto
věřící Lešenští drželi se své víry a církve jako věci po otcích zděděné. Ke
konci Článku podává Bickerich stručnou historii koupě Lešenských bratr
ských foliantů do Herrnhuta. Zajímavo, že prodeji vzpíral se jediný farář
Orzeszkovský Jan Alexandr Cassius, jenž v tehdejší již většinou německé
církvi reformované (bylo to r. 1840) představoval poslední zbytky živlu
polského. Herrnhutští koupili proslulé folianty za 500 tolarů, které daroval
na to jakýsi anglický jejich příznivec — a v Lešně si za to pořídili nové
varhany.
J. B.
Kalouskových Řádů selských a instrukci hospodářských vydán byl
svazek třetí jako XXIV. díl Archivu českého. Svazek ten obsahuje 223
kusy z let 1698—1780, jejž jsou stejného rázu jako materiál obsažený
v prvých dvou svazcích — a jsou -vydány se stejnou péčí a znalostí věci.
Nacházíme tu mimo jiné úplné české texty robotních patentů Karla VI.
z 1. 1717 a 1738 i proslulého robotníbo patentu Marie Terezie z r. 1775.
Zajímavá jsou akta týkající se ustejňování selských a chalupnických Živ
ností v prvé pol. stol. XVIII. i pozdějších pokusů o zavedení známého
systemu Raabova; rovněž snahy o úpravu dědického práva na statcích
poddanských a pořízení nových urbářů za Marie Terezie i různé jiné stránky
poměrů poddanských docházejí tu zajímavého osvětlení. Také tento
svazek je opatřen zevrubným rejstříkem jmenným i věcným; na konci
jsou připojeny některé opravy a dodatky к oběma prvním svazkům.
Svazkem Čtvrtým, který vyjde jako XXV. díl Archivu Českého, bude
důležitá sbírka Kalouskova ukončena (srv. CČH. XI., 461 а XII. 497).

Definitivní redakce Bachmannových přednášek o dějinách jazyko
vého práva v Čechách (srv. výše, str. 256) vyšla v Sammlung gemeinnütziger
Vorträge č. 357 („Die Einführung der innern deutschen Amtsprache in

Viz člán. Mülleruv, O souvislosti obnovené církve bratrské se
starou Jednotou bratří českých v C. Č. M. 1885.
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Böhmen.“ Str. 34.). Je to něco v podstatě jiného než přednášky otištěné
v Bohemii, i thema se posunulo; jen cena je stejná. Methoda tentokráte
záleží v tom, že o právech jazyka čes. není pověděno slova (na př. ani známé
ustanovení obnov, z. zřízení!) a že jednostranně uvádějí se ustanovení ve
prospěch němčiny, jež se jeneralisují jak bez dostatečné znalosti věci tak
bez snahy po objektivní pravdě.
J. P.

Velmi rozsáhlou monografii věnoval svému rodišti, městysi Čiměři
(německy Scharners) kanovník Jos. Binder (Heimatskunde des Marktes
Scharners in Böhmen. Prag 1908. Nákl. vlastním. Str. 463). Do jednotlivých
kapitol (z nichž některé thematy svými nejsou šťastně voleny) shrnuto tu
mnoho nezpracovaného materiálu; v stati o dějinách Čiměře (str. 191—343)
na př. otisknuty všechny známé výpisy z katastrálních a jiných seznamů,
takže práce činí často dojem listináře. Jedna kapitola jedná o nářečí a oby
čejích Němců čiměřských. Autor chtěl patrně s láskou snésti vše, co o Čiměři
bylo lze nalézti; církevní jeho postavení ovšem vtiskuje výběru jeho svůj ráz.
Zajímavým pendantem к Masarykovu Havlíčkovi je letos vyšlá
rozsáhlá monografie Em. Chalupného: Havlíček. Obraz psychologický a socio
logický (600 stran na protivném lepenkovém papíře). Práce má dobré
i stinné stránky; ony jsou dány hlavně všeobecným vzděláním a rozhledem
autorovým, podporujícím jeho schopnosti pojetí a kombinace; tyto nedo
statkem historické přípravy a kritické disciplinovanosti jeho . Čes. Čas. Hist,
věnuje dílu v některém z příštích čísel odborný referát. Autor spojil orga
nicky s prací svou starší výklady o národní povaze české (původně zvi.
otisk z Přehledu 1907, str. 45), jež v malém dokumentují výborně, co výše
bylo pověděno o knize o Havlíčkovi. Historik, jenž si je vědom nesmírné
komplikovanosti podobného problému, odvážil by se sotva řešení jeho,
jak vzhledem к nehotovému stavu jeho vědy, tak vzhledem к tomu, že
otázka dotýká se i řady disciplin jiných — zde najdeme krátký a smělý
pokus určitého řešení, v němž však klidnému čtenáři budou imponovati
pouze některá pozorování autorova z přítomnosti a snad zajímavý pokus
(jenž vyšel z methodicky správné myšlénky) užiti povahy jazyka národního
v nejširším slova smyslu jakožto pramene pro poznání psýché národní
(nechci však dotýkati se jako neodborník methodického provedení pokusu).
Ostatek, t. j. pokud autor svá pozorování zakládá na historii, je vše, co praví,
nebo skoro vše ukvapeným omylem. Zde autor mohl založiti své studie
jednak na úsudcích o české povaze jednak na projevech jejích. Ale v prv
ním směru nevšiml si žádné z přečetných zmínek našich pramenů do konce
18. st. (v serii kronik a annálů středověkých, známé karakteristiky Bohu
slava Hasištejnského z Lobkovic, Stránského v Respubliká Bojema), vdruhém
směru měl nešťastný nápad přidržeti se Dobrovského výkladu slova „Čech“
(od počínati) a ve smyslu jeho, v duchu Puchmajerovsko-Kollárovských
etymologií a názorů sledovati myšlenku podnikavé iniciativnosti Čechů
od příchodu jejich do Čech. Vidíme, že naši nej vytříbenější realisté nejsou
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bezpečni před recidivami blouznivé romantiky. Přepodivné je, co praví
se (str. 549—50) proti běžné i jistě správné myšlence, že především geo
grafické opevnění Čech horami hraničními bylo hradbou ethnické i státní
zvláštnosti české (prý jsou v horách průsmyky a údolí, jimi se prý táhne,
a ne přes hory ....); ovšem, že je pravdou, že hraniční hory nejsou pří
činou jedinou. Ale závažnější je, že si autor vůbec nepovšiml mnohonásob
ného smísení českého živlu s německým, počeštění několika set německých
měst a vesnic v 14.—15. stol., počeštění menších německých ostrovů a
tisíců rodin v 17.—19. st. (a ve faktu, že Čechové počeštili své německé
ostrovní menšiny, kdežto v Uhrách a Polsku — a částečně i na Moravě —
se tyto ostrůvky zachovaly, je jedna z nejzajímavějších stránek problému
naší vytrvalosti a síly ethnické), že si nepoložil otázku, zda možno mluviti
o národní povaze české a neČiniti rozdílu mezi Českým národem v podstatě
šlechtickým v době feudalismu (jenž se z části vystěhoval ze země, z části
poněmčil) a mezi moderním pojetím i složením národa? Konečně: zůstává
povaha národa táž, nebo působí v základní složky její vývojově změna
hospodářských a duchovně kulturních snah a názorů doby? Nebyla-li ná
rodní povaha česká jiná v radostné době gotického Sturm- und Drangu,
jiná ve hospodářsky vypaseném a duševně pohodlném 16. stol., jiná za
průmyslového rozmachu z konce 19. stol.? Jak působí na národní povahu
speciální vlastnosti jeho jednotlivých mohutných tříd, na př. sedláků,
dělníků, jak okolnost, doplůuje-li se intelligence převahou z té neb z oné
třídy, má-li či nemá-li přístupu do kruhů se starou tradiční kulturou formální ?
Jaká propast musí býti mezi,,Bohémi primi et secundi ordinis**, t. j. českým
národem svobodných šlechticů 12. st., žijících vojně, zábavě a panování a
mezi rolnickým národem českým let padesátých 19. stol., právě zbaveným
staletého poddanství? Lze vůbec najiti přesnou výslednici těchto kompliko
vaných poměrů, jež by vyjadřovala povahu národů? Atd. atd. — otázky
bylo by lze hromaditi. Jen neinformovanost může hravě řešiti podobné pro
blémy a jen ona může s masarykovskou jistotou házeti kolem sebe věty:
Snad i proto nemáme české šlechty, že tíhli jsme simplismem husitským
k demokracü a pod.
J. P.

Letos utvořivší se spolek „Českého Čtenáře“ zahájil svou Činnost
publikováním Denníku MUDra Eduarda Grégra, zemřelého dne 1. dubna
r. 1907 ve věku 80 let. Zatím se nám podává první díl, který sáhá do roku
1870. Vydavatelem jest dr. Zd. V. Tobolka, který Denník opatřil obšírnou
předmluvou, v níž líčí život a působení tohoto předního politika mladočeského, při čemž nejvíce místa věnováno jeho boji proti passivní opposici; o jeho Činnosti z let 90tých, která v některých směrech desavuuje
onu činnost, poví nám vydavatel patrně více v předmluvě к druhému
dílu Denníku. Konečně ve zvláštním Úvodu nás dobře informuje o pro
venienci Denníku. První část tvoří „Listy z Denníku cestujícího studenta
po Krkonoších a severních Čechách v r. 1848“, druhá je popisem vědecké
cesty Grégrovy z r. i860, a jedině třetí, zabírající dobu 1864-1870 je
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rázu význačně politického. Vydání je, pokud lze zjistiti, pořízeno pečlivě
a doufejme, že obšírnější rejstřík nahradí poznámky, jež zejména u osob
méně známých neradi pohřešujeme.
К publikacím prof. A. O. Zeithammera z doby fundamentálek,
vyšlým v Union-Politik (srv. výše str. 128) sluší dodati: v č. 53 (z 23. února)
je otištěn Der Entwurf der Landesordnung des Königr. Böhmen z г. 1871,
v č. 115 (z 26. dubna): Der Entwurf des Gesetzes über den Delegierten-Kongress
in der Aera der fundam. Artikel a v č. 143 (z 24. květ.): Der Entwurf des
Gesetzes über den Senat.

Po dvaceti letech — první díl vyšel r. 1889 — dokončen letos Ottův
Slovník Naučný XXVII. svazkem. Doba na první pohled dlouhá, ale jen
tomu, kdo neuváží rozsah díla, jímž předčí všechny jinojazyčné naučné
slovníky vyjma La grande encyclopedic, a nesnáze, s nimiž český podnik
takových rozměrů musí zápasiti. Ottův Slovník Naučný je opravdu skvělý
pomník podnikavosti nakladatelovy a v mnohých směrech i skvělý pomník
české práce vědecké a síly českého trhu knižního. V státě rakouskouherském nic toho rozsahu dosud vykonáno nebylo. V našem přítomném hi
storickém světě není snad vědeckého pracovníka, který by tam nebyl
přispíval, a nutno říci, že četné z těchto příspěvků jsou opravdu velké ceny
vědecké a namnoze jsou nejlepší věcí o předmětu dosud napsanou. Při
pomínám z nich jen Bidlův článek o Jednotě Bratrské, Novotného Článek
o Husovi, Pekařův o Palackém, sv. Václavu a Albrechtovi z Valdštejna,
Riegrův článek o ústavních dějinách Rakouských, Čelakovského stati,
z českých dějin právních, Sedláčkovy články genealogické, Friedrichovy
a Kroftovy z pomocných věd historických, JireČkovy o dějinách jihoslovanských a stati literárně-historické. Nelze ovšem popříti, že tu a tam se najdou
i nedostatky, ale myslíme, že i tu Ottův Slovník velmi dobře obstojí v očích
toho, kdo zná nepoměrně větší nedostatky prvních vydání dnes tak pro
slulých slovníků Meyerových a Brockhausových. Pokud víme, naklada
telství Ottovo chce к poslednímu svazku připojiti ještě jeden svazek do
datků, kterým mají býti vyplněny hlavně mezery v biografiích a politi
ckých událostech, vzniklé přirozeně v prvních dílech při tak dlouhém
vycházení. Po tom teprve — po delší pauze — hodlá nakladatel přikročiti
к druhému vydání této opravdu monumentální publikace. ,
: *[GL

Z literatury к jubileu Kalouskovu (srv. výše str. 256.) vytýkáme
příspěvky vědecky cenné: přednášku V. Novotného, Josef Kalousek (vyšla
nákladem Histor. Spolku jako otisk z „Hlídky" Času o 23 str.), pojednání
R. Urbánka, Josef Kalousek v týdenníku Přehledu, čís. 28—32 a Jos. Volfa
Bibliografický výčet prací Kalouskových v Českém Lidu, roč. XVII.,
č. 9—10.
Koncem června letošního roku zemřel Josef Lacina, gymnasijní pro
fessor a konservátor c. k. ústřední komisse pro okresy lounský, rakov-

368

Literatura.

nický, podbořanský a slánský, ve věku 58 let. Zesnulý» dobře známý v české
literatuře belletristické pod pseudonymem Kolda Malínský» patřil také
к spisovatelům historickým: mimo kratší články uveřejňované v Histo
rickém sborníku, Lumíru atd. sluší jmenovat Paměti královského místa
Slaného, díl I. 1885, do polovice 17. stol., kde působil dlouhou řadu let,
pak populární osmisvazkou Českou kroniku 1892—1896 až do r. 1848,
která nabyla zaslouženě značné rozšířenosti, a konečně Obecnou kroniku
čili Vypravováni o národech vzdělaných ve 4 svazcích. Jeho talent literární,
spojený do jisté míry s přesností badatelskou, uzpůsobil ho dobře к spiso
vání populárních děl historických, jež staly se částečně i dobrou četbou
lidovou.

V červnu zemřel Josef Fiedler (nar. 1819 v Třeboni), bývalý místoředitel dvorního archivu ve Vídni, historik, který sice četné své práce uve
řejnil veskrze německy, byl však jedním z prvních uvědomělých zástupců
českého živlu ve vyšší byrokracii vídeňské. Většina jeho prací uveřejněna
byla vídeňskou akademií, jejímž byl členem. Nejdůležitější jsou: Todtenbuch
der Geistlichkeit d. böhm. Brüder (Font. rer. Austr. V.), Aktenstücke
zur Geschichte Franz Rákoczys (ib.IX. a XVII.). Relationen vene dänischer
Botschafter über Deutschland u. Oesterreich im XVI. Jahrhundert (1870);
Böhmens Herrschaft in Polen; ein urkundlicher Beitrag (Sitzungsber.
Akad. XIV.).
V červnu zemřel Adolf Kubeš, školní rada a ředitel české reálky v Brně,
nar. 1845 v Třebíči; z jeho literární činnosti dlužno uvést mimo Dějepis
města Třebíče 1874 obšírnou studii v Časopisu Matice Moravské r. 1902
Manové bývalého benediktinského kláštera Třebického, cenný příspěvek к dě
jinám manských poměrů moravských.

Péčí prof. К. Kadlce a nákladem „VSehrdu“ vyšly letos Říšské
dějiny rakouské prof. Boh. Rie gra (str. 325). Je to z největší části otisk
litografovaných přednášek záhy zesnulého učence; jedna část (str. 29—66)
je přetiskem z Riegrových Ríš. děj. rakouských (4 sešity, 1898 sq.). Tím se
vysvětluje, že většina knihy vznikem svým sahá víc než 5-8 let zpět a tudy
ne všude odpovídá dnešní literatuře; nejnovější je počáteční partie o territoriálním vývoji zemí alpskorakouských v středověku. Vzrůst českého státu
a částí jeho a ústavní a správní poměry jeho v době do r. 1526 vylíčen příliš
stručně. Nejlepší je příručka v partiích jednajících o celkovém vývoji
ústavním a správním po r. 1526, kde zejména výklady o Zřízení českém
(str. 207 sq.) jsou z části velecenná hapax legomena. Tam, kde Rieger mluví
o společenském, administrativním a ústavním vývoji doby starší, narazí
práce dnes v mnohé otázce na odpor (prof. Kadlec jen na málo místech
upozornil na předstižení Riegrovy práce novými studiemi). Celek je myšlen
jako skizza pro studující právníky; tak si vysvětlíme, že chybí literatura,
chybí výklad o právních pramenech (mimo zcela stručné zmínky), ale
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zejména chybi úplné vývoj od r. 1848 do dneška. Proto právníkům i historikům
při užívání knihy nutno doporučiti zároveň znamenité Riegrovy Ústavní
dějiny Rakouska z Naučného slovníku Ottova, jako nezbytný doplněk
litografií, nyní tiskem vyšlých.
J. P.
Vyšlo druhé vydání výborného O. Balzerova spisu Historya ustroju
Austryi w zarysie, mimo obyčej nikoliv rozšířené nýbrž zkrácené (Lvov 1908,
str. 511; cena 12 K; prvé vydání má 597 str.). Změněny proti dřívějšku, díky
práci Timonově a pracem Kadlecovým, uherské partie; v českých partiích
autor registroval novou literaturu, ale pravidlem jí nespracoval v textu.
V „Zeitschrift des hist. Vereins für Steiermark V. 1/' 0. Kende ve
článku „Zur Handelsgeschichte des Passes über den Semmering“ uveřejňuje
list Starého města Pražského z roku 1383 poslaný Novému městu Vídeň
skému, jednající o přeložení obchodní cesty z Benátek do Prahy; nemá
procházeti Vídní, s níž Praha přerušila obchodní styky.

Z pozůstalosti nedávno zesnulého stranníka Velfů a německého
partikularisty, historika Onno Kloppa, rakouský jezovita L. König vydal
pod názvem „Deutschland und die Habsburger“ (St. Hradec 1908) řadu
črt jednajících hlavně o poměru rodu habsburského к národní myšlence
německé v době 13.—16. století. Jest to kniha zcela zbytečná, vlastně
souhrn výpisků z několika stranicky vybraných starších děl.
V lipské sbírce „Histor. Abhandlungen“ vydal Paul Osswald práci
„Die Gerichtsbefugnisse der patrimonialen Gewalten in Niederösterreich“
(Lipsko 1908, str. 99).

V monografii „Zur Entstehung der Verfassung bairisch-österreichischer
Städte“ (Berlin, Rothschild 1908) Joh. Lahusen zabývá se vznikem měst
ských řádů v Pasově, Solnohradě a v důležitějších městech v Horních
i Dolních Rakousích do sklonku 12. století vzniklých, spokojuje se při
tom v podstatě shrnutím pramenných zpráv s krátkým „ZusammenFassung“, že rakouská města se vyvíjela od 11. st. z nehrazených tržišť

V Stutzových Kirchenrechtliche Abhandlungen vyšel jako čís. 49. a 50.
spis soudního adjunkta v Hradci Št., J. R. Kušeje: Joseph II. und die äussere
Kirchenverfassung Inner Österreichs (Stuttgart 1908, str. 358, cena M 13.60).
Autor právem ukazuje na to, že josefinismus známe jakž takž v theorii,
praktické projevy jeho že však stále čekají monografického studia.
Josef II., veliký boritel středověku, odvážil se sáhnou ti i na středověké
hranice diecesální, zejména v zemích alpských, aby osvobodil, pokud
možno, své země od biskupů zahraničních a aby ku podivu komplikované
rozložení diecesi a enkláv jejich nahradil novou jednotnou, účelnou regulací.
Práce Kušejova obírá se hlavně jednáním o tuto regulaci a výsledky jejími
C. Č. H. XIV.
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v zemích vnitrorakouských, kde došlo ke skutečné kommassaci dosavadního
obrazu hranic a práv diecesálních, ale dotýká se kratčeji i Horních a Dolních
Rakous a Tirol, dále českých změn (biskupství Budějovické, rozšíření diecésí
Litoměřické a Hradecké; pokus o odloučení Chebska od Rezna) a Haliče.
V druhé části promlouvá o regulaci far a klášterů, o změnách církevní správy
v Nitrorakousku a o poměru státu к církevnímu jmění. Autora, jenž založil
svou pilnou a poučnou práci ovšem na rozsáhlém studiu archivalním (hlavní
dokumenty připojil v příloze) rádi vítáme mezi obdivovateli velkého pa
novníka.
J» P-

V jihoitalském městečku Lanciano vyšla monografie o první cestě
Josefa II. do Ríma a Neapole, zajímavá jen pro styky dvora vídeňského
s neapolským. Mariani, Il viaggio di Giuseppe IL a Roma e a Napoli nel
1769 (Lanciano 1908).
Dějepisec Napoleonův, vídeňský professor A. Fournier, vydal druhý
svazek svých „Historische Studien und Skizzen“, soubor drobných prací
starších, v časopisech roztroušených (Vídeň, Braumüller 1908). Největší
část článků věnována jest 18. stol, a době napoleonské. Prvý svazek
vyšel r. 1885.

Prof. Louis Eisenmann napsal do časopisu La Paix par le droit (č. 2.
a 3., únor a březen 1908) Článek „L'avenir de ľ Autriche-Hongrie et la
paix de I Europe“. V úvodě spisovatel především s uspokojením konsta
tuje, že ve veřejném mínění evropském (především anglickém a francouz
ském) poznenáhlu se šíří klidnější nazírání na budoucnost Rakouska;
hlasy, že se monarchie rozpadne po smrti nynějšího císaře, ustupují názorům
jiným a hlavní příčinu toho vidí spisovatel v tom, že Rakousko se v po
sledních 10 letech stalo předmětem opravdu vědeckého studia. Radostným
symptomem měnících se názorů jsou mu spisy, o nichž dále pak referuje.
Jsou to: i. Die Zukunft Oesterreich-Ungarns und die Haltung der Gross
mächte. Von Scotus Viator. Ins Deutsche übersetzt von Elsa Brock
hausen. Mit einer Vorrede von Prof. dr. C. Brockhausen. Vídeň 1908.
2. Les questions actuelles de politique étrangére en Europe (conférences organisées par la Société des anciens éléves de ľEcole libre des sciences poli
tique). Paříž 1907. 3. La question d'Autriche Hongrie par M. G. Louis Jarray.
Die Eisenmanna these o budoucím rozkladu monarchie habsburské opírá
se o tři hlavní argumenty: a) o separatismus Uher, b) o vzájemnou ne
návist národností, c) nepřátelské záměry sousedních států. Spisovatel
opíraje se o spisy výše uvedené, pokouší se vyvráti ti váhu všech tří argu
mentů, ale jak myslím, upadá do opačné krajnosti, podceňuje separatismus
Uher a sílu myšlénky pangennanské. Separatismus Uher prý neohrožuje
existenci monarchie, nýbrž pouze formu dualismu; i kdyby byly upokojeny
všechny aspirace Uher ve věcech vojenských, nepochybuje, že by instituce
společné zůstaly, ač ovšem ztrácejí a docela by ztratily „leur caractére de
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centralisation et ďunité". Pokud jde o pangermanismus, myslí Eisen
mann, že „ĽAllemand de Bohéme est pangermaniste juste comme le Tchěque
est panslaviste, lorsqu'il se croit menacé dans son existence nationale;
il joue alors du grand frére de Berlin comme les Tchéques de ľoncle de
Petersbourg.“ Jediný irredentismus pokládá za opravdu separatistický, ale
ten je bezmocný. Nejvíce lze s Eisenmannem souhlasiti, pokud mluví
o mezinárodní situaci Rakouska. O všeobecném právu hlasovacím míní,
že v Předlitavsku zmírnilo zápas národnostní a týž účinek čeká od něho
i pro Uhry.

V dubnu zemřel v Meranú vynikající historik Theodor Sickel, přední
ze zakladatelů nové diplomatiky. Celým svým zjevem Sickel (nar. r. 1828
v Akenu v Prusku) náležel к tuhé generaci, jež převedla německého ducha
z ovzduší všeevropských ideálů na půdu čistě národního realismu, vě
deckou činností však zůstal především evropským občanem, spojujícím
v jedno výsledky německé i románské erudice. V první polovici 19. století
pokroky německého badání o středověkých dějinách pojily se zejména
ke kritice letopisů a kronik; Pertz, Waitz a jiní žáci Rankovi šli především
touto cestou. Listinných pramenů užívalo se sice dosti, hlavně v novém
odboru říšských a právních dějin německých, ale odborná diplomatika
spolu s ostatními pomocnými vědami historickými v Německu nepokra
čovala, zůstávajíc při výsledcích práce francouzských Maurinů 17. a 18.
věku. V tomto směru ve Francii bylo lépe; tam ke staré tradici přistoupila
nutnost seřadění archivů revolučními převraty do nových středisek stís
něných a od roku 1821 známá Ecole des Char tes slouží odborné výchově
archivářů a tím i vývoji pomocných věd historických, hlavně ovšem
paleografie. Jejím žákem v letech 1850—52 byl Sickel a zdálo se, že vůbec
zakotví trvale ve vědeckém ovzduší mladého císařství Napoleona III.,
když přijal od francouzského ministerstva vyučování úkol, zpracovati
dějiny politických styků Francie s renaissanční Itálií. Pouť za prameny
vedla ho tehdy do království lombardsko-benátského a roku 1856 dále do
Vídně. Tam byl-však vrácen německému prostředí, hlavně zásluhou mi
nistra Lva Thuna, který získal Sickla nejprve jako hosta, pak jako trvalou
sílu svému ústavu pro rakouský dějezpyt, založenému r. 1854. Hlavně
znalost paleografie, získanou v Paříži u slavného tehdy N. de Wailly, měl
Sickel ve Vídni rozšířiti a úloze té platilo jeho první větší dílo ve Vídni
od r. 1859 vydávané „Monumenta graphica medii aevi“. V něm Sickel
ukázal vedle vědeckého rozhledu také praktickou obratnost tím, že přes
Četné námitky jiných užil к reprodukci nové techniky fotografické, která
v následující době vývoj paleografie značně urychlila. Zbudování
nauky o vývoji písma jako samostatné vědy, vyrůstající nad úroveň pouhé
technické dovednosti, nalezlo v Sicklovi vůbec horlivého apoštola, který
až к posledku své Činnosti nepřestal drobnými příspěvky názor ten osvěd
čovat, obohacuje zároveň odbornými články také poznání středověké
chronologie. Než hlavní jeho činnost rozvinula se na poli diploma-

25*

372

Zprávy,

tiky středověkých listin. Tu epochálním bylo především poznání Sicklovo,
že dosavadní extensivní způsob, jakým diplomatika ve stínu velikých
prací Mabillonových živořila, musí ustoupiti přesné specialisaci, podrob
nému studiu jednotlivých skupin listinných. Rozsáhlá sbírka faksimilí,
jež U. Kopp vídeňskému ústavu odkázal, přivedla Sickla do těsného styku
se skupinou královských a císařských listin karolinských. Podrobným
studiem těchto listin, uloženým hlavně v řadě pojednání souhrnného názvu
,,Beiträge zur Diplomatik“ (první jest z r. 1861) a v monumentálním díle
„Acta regum et imperatorum Karolinorum“ (Vídeň 1867) Sickel vytvořil
novou methodu diplomatické práce, založenou na pečlivém zření к okol
nostem zdánlivě podružným a staršími badateli nedoceněným. V krátkém
nekrologu nelze ovšem vyličovati methodu rozsáhlého odboru věde
ckého; stačí poznámka, že jednou ze základních novot prací Sicklových
bylo zjišťování písařů zachovaných originálů. Domněle malicherný poznatek,
že řada listin pro rozličné příjemce psána jest jedinou rukou, vedl
к zcela bezpečnému rozeznání oněch listin, jež nepochybně vznikly v samé
kanceláři královské a mohou tedy sloužiti za pevný podklad poznání vý
značných vlastností pravých listin a celého průběhu listinění. Z nepatrných
záznamů a indicií Sickel dovedl vyčisti základy organisace královské kan
celáře, užívaje při tom ovšem také rozsáhlýeh vědomostí z oboru právních
dějin, který sám obohatil příspěvky tak důležitými, jako jest práce o immunitě v říši francké; organická souvislost právních dějin se studiem diplo
matiky byla mu vůbec jedním z předpokladů zdaru. Vedle nových hle
disek při poznávání zevních znaků listin, zachovaných ve skutečných
nebo domnělých originálech, Sickel pokročil však stejně rozhodně v kritice
listin zachovaných pouze v opisech, tím že, opíraje se stále o skupinu
listin nepochybně pravých, zjišťoval typické a individuální stránky diktátu,
věnoval soustavnou péči poznání formulářů a listin jiným předlohou slou
žících. Z hledisek těch vznikalo nové studium diplomatické, jehož rychlé
vítězství ovšem dosaženo také tím, že к Sicklovi na rakouské půdě družil
se sourodý duch v Jul. Fickerovi, jiným směrem a samostatně nauku
o středověkých listinách prohloubivším. V pracích o listinách karolinských
leží výsledky čistě osobní práce Sicklovy; ve velikých publikacích násle
dujících vystupoval namnoze již v čele skupiny spolupracovníků, které
si sám vychoval. Jest to především sbírka listin králů a císařů rodu saského,
vydaná v létech 1879—1893 a zahajující oddělení „Diplomata“ v M. G. H.,
na jejichž reorganisaci Sickel měl značný podíl; současně vycházely
„Kaiserurkunden in Abbildungen“, při nichž známý žák Rankův Jindřich
Sybel se Sicklern se dělil o vedení podniku, zjednávaje hlavně prostředky
na náklad. Obojí publikace ukázala, že zásady vytvořené Sicklern při
studiu karolinských diplomů platí také pro pozdější listiny, a srovnání
dlouhé řady moderních diplomatářů territoriálních se staršími publikacemi
toho druhu ukazuje, jak rychle zásady ty staly se všeobecně normativními.
Přispěla к tomu ovšem také silná individualita Sicklova, která sobě podro
bovala nejbližší okolí, vtiskujíc mu svou pečet; celá řada odborných diplo

Zprávy.

373

matiků vyšla z vídeňského ústavu pro dějezpyt, jehož správu Sickel vedl
do r. 1890 tak, že ústav splýval dokonale s jeho osobou, stávaje se při tom
nejpřednějším střediskem studia pomocných věd v celé Evropě, odkud
i mateřský ústav pařížský neváhal přijímati methodické pokyny. R. 1890
však Sickel opustil Vídeň a věnoval se správě rakouského historického
ústavu v Římě, založeného při vatikánském archivu hlavně jeho přičiněním.
Tím posunulo se těžisko jeho práce více na pole papežské diplomatiky
a zároveň vzrostl jeho vliv v oblasti italské. Vliv ten jevil se ovšem již
před tím účastí, kterou Sickel měl při vzniku edice královských listin
italských a při založení paleografických studií v Italii, kde Florenčan Cesare
Paoli byl hlavním rozšiřovatelem jeho názorů. A rovněž papežská diplo
matika již v osmdesátých letech stála v kruhu působnosti Sicklovy, hlavně
tím, že podrobná badání o vatikánských registrech řadou žáků vídeňského
institutu byla prováděna a Sickel sám svými pracemi o papežském „Liber
diurnus“ nejstarší část této nauky podstatně obohatil. Ale správa rakou
ského ústavu v Římě vedla ho stále více od středověkých prací к studiu
pramenů doby nové. Také to nebylo mu ovšem nikdy cizím; již v padesátých
letech vydal řadu historických pojednání o politických dějinách renaissanční Italie a r. 1870—72 důležitou publikaci „Zur Geschichte des Concils
von Trienť1, v níž otiskl s přesností při podobných publikacích tehdy ještě
řídkou a v mistrném výběru z vídeňských archivů čerpané korrespondence
a akta к dějinám Tridentina. Zájem o veliký koncil 16. věku měl ovšem
ryze časové pozadí; celý evropský svět byl tehdy rozrušen spory vatikán
ského koncilu a Sickel sám měl živé styky v kruzích, v nichž starokatolický
odpor proti papežské neomylnosti vrcholil. Jim chtěl historickým badáním
především přijíti na pomoc. Pro nás důležito jest však, že ani při této
odbočce své vědecké dráhy nezapřel nových methodických zásad, nýbrž
užil jich i při kritice novodobých písemností. Krátkým pojednáním „Das
Reformationslibell des Kaisers Ferdinand I.“ (Arch. f. öst. Geschichte 45,
1871) Sickel ukázal, že ono přesné zření к zevním i vnitřním znakům jed
notlivých listin, bedlivé zkoumání nepatrných záznamů kancelářských,
všímání si změn písma a podobných mahčkostí, dotud jen při středo
věkých památkách respektovaných, také při aktech vyšlých z novodobých
kanceláří naše vědění podstatně může obohatiti. Tím stal se pro
novověk hlasatelem oné čistotné, žádný poznatek hrubou rukou nestírající
práce a ukázal zároveň, jak při aktech dlužno všímati si provenience,
jak nutno nespokojovat! se s náhodným snesením různorodé látky, nýbrž
kráčeti soustavně ve stopách starých registratur, uvědomovati si rozsah
deperdit a hledati jejich sledy. Trvalý pobyt v Římě dal pak Sicklovi
hojnou příležitost, aby se к pracím podobným vrátil, když poznal, že
v papežských nunciaturách 16. věku kyne pole stejně vděčné jako v starších
registrech papežských. Současně se správou archivů pruských obrátil
řadu svých spolupracovníků na toto pole a vymohl rakouskému ústavu
značný podíl při veliké publikaci nunciatur. Při tom neutkvěl však pouze
na dějinném zájmu německém jako pruští konkurenti, nýbrž ukázal svůj
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evropský rozhled rozhodností, s jakou se ponořil do spousty jiných písem
ností, jež doba počátků protireformace u kurie nahromadila. Prohloubení
vědomostí o tridentském koncilu stalo se mu zase cílem a nikoliv bez
obtíží uvedl v život poslední důkaz svého organisatorského talentu, roz
sáhlou edicí kurialni korrespondence doby Ріа IV. V pěti článcích, na
zvaných „Römische Berichte**, podal zprávu o přípravných pracích к to
muto dílu a ukázal ještě jednou veškeru subtilní dovednost starého mistra.
Bylo by zby tečno skonči ti tuto posmrtnou vzpomínku podrobnou biblio
grafií drobnějších prací Sicklových; většina opírá se o hlavní sloupy jeho
životního díla, které jako celek značně přispělo к tomu, že druhá polovice
19. století v dějinách historické methody bude dobou, která poprvé vedle
pramenů literárního rázu docenila význam pramenů dokumentárních,
především listin, a tím vyprostila dějepis aspoň částečně z oblasti subjek
tivního úsudku a cenění.
J. Š.
Dne 6. července slavil sedmdesáté narozeniny a, vzdav se čestného
roku, opustil universitní katedru vídeňskou, aby s mladistvou svěžestí
a nerušen pokračoval v právě začatém velikém díle encyklopaedickém,
prof. Vatroslav Jagić, největší a poslední slavista. Největší: poněvadž
není druhého, kdo by v tak úžasném rozsahu a do tak pronikavé hloubky
ovládal zároveň historii všech jazyků slovanských, jazykozpyt srovnávací,
slovanské Hteratury, starožitnosti, mythologii i palaeografii a kdo by s tak
podivuhodnou duševní pružností edicemi, studiemi, recensemi i impulsy
tak působivě zasahoval do všech oborů; poslední: poněvadž naděje, že by
to, co on, a tou měrou, jako on, dovedl soustřediti ve své osobě někdo
po něm, je při rozvoji nauky, к jejímuž vybudování Jagič tak platně přispěl.
Čím dál menší. Jeho narozeniny byly svátkem slovanského světa vědeckého.
Jet Jagié jeho nejsilnějším pojítkem: pod jeho kathedrou sedali a z jeho
semináře odnášeli si plodné podněty příslušníci všech slovanských národů;
jemu daří se na neutrální půdě Archivu für slav. Philologie po dvaatřicet
let soustřeďovat к společné práci i badatele, kteří doma jdou cestami velice
různými, i učence, jejichž omylům se dostalo ostrého posouzení v samém
Archivu; jeho jméno a jeho orgán representují jednotu a význam slov,
filologie také před světem cizím; jeho svěžest a jeho autorita jsou zárukou,
že splněna bude i naděje na provedení začaté veliké souborné a repraesentaČní Encyklopaedie slovanské filologie, shrnující pod jeho vedením spo
lečným úsilím pracovníků slovanských i cizích za hmotné podpory petro
hradské akademie vše, co bylo dosud vyzkoumáno v oboru slov, jazykozpytu, lit. historie a ethnografie. — Práce Jagiéovy dotýkají se velmi
často, zejména v otázkách cyrillometodějských věcí důležitých pro historika.
Skláníme se před jeho velikým dílem a provázíme odchod jeho s kathedry
přáním, aby korunu své práce spatřil dodělánu.
S.

Zemřel srbsko-černohorský badatel právních dějin slovanských
Baltazar BogišiČ, jehož jméno v poslední době uváděno ve spojení s^pro
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jektovanou hodností generálního gubernátora Makedonského. Bogiśić,
jenž byl činný v několika státech (Rakousku, Rusku, Bulharsku a černé
Hoře) jako professor, vědec-badatel a úředník, proslul hlavně všestranným
studiem slovanského práva obyčejového, jehož výsledky uložil hlavně ve
Zborníku sadaSnjih običaja u jułnih Slavena (v Záhřebě 1877). Velikou zás uhu zjednal sobě též o vydání černohorského občanského zákonníka.

,,Zřídka kdy obírá se ruský učenec studiem polské historie a ještě
řidčeji obírají se vážně současným polským životem naši politikové a socio
logové*' — jsou příznačná slova, která vyslovuje referent Istorič. Věstníku
(1908. 5.) o nové publikaci Varšavského slavisty Pogodina, Glavnyja tečenija
polskoj politiěeskoj mysli (1863—190y), Petrohrad 1907. Jest tedy spis
Pogodinův cenným již proto, že je téměř ojedinělým příspěvkem к poznání
a řešení polské otázky se strany ruské. Spisovatel, působící od několika let
na universitě Varšavské, jest i činný zároveň jako publicista, jenž hledí
připraviti půdu míru rusko-polskému.

O činnosti papežských kollektorů v Polsku v XIII. а XIV. stol, jedná
spis Jana Ptaśnika, Kollektor xy kamery apostolskiej w Polsce Piastowskiej.
(Rozpravy his toricko-filolog. oddělení Krakovské akademie 1907; stran 80.)
Je to práce i pro nás zajímavá, protože poskytuje možnost srovnávati
působení pap. kollektorů v Polsku a u nás. V prvé kapitole autor vypo
čítává a stručně charakterisuje hlavní zřídla papežských důchodů, desátky,
annáty, servicia, haléř svatopetrský a j. Pokud jde o desátek snaží se
Ptašnik proti Gottlobovi dokázati pravdivost zprávy Dlugoszovy, podle
níž byl desátek v Polsku vybírán poprvé již r. 1189, ale důvody, jež uvádí,
nejsou nikterak přesvědčivé. Jisto však je, že byl v Polsku vybírán dva
cátek vypsaný r. 1215 a tor. 1218 arcibiskupem Hnězdenským. U nás
první zprávu o vybírání desátku máme teprve z 1. 1229—1230. (Srov.
C. Č. H. XIV., 21.) Zde se dovídáme, že pap. písař Simon, který u nás
tehdy desátek vybíral, působil r. 1230 také v Polsku a že se jmenuje „col
lector decimarum in Polonia et Bohemia“. V druhé kapitole, jednající
o pravomoci kollektorů a jich důchodech, pozornosti zasluhuje výklad
o prokuracích, t j. platech, jimiž duchovenstvo přispívalo na vydržování
legátů a kollektorů. V třetí kapitole vypisující působnost kollektorů pokouší
se Ptašnik mimo jiné určiti přibližně celkový výnos důchodů, jež plynuly
kurii z Polska. Zajímavá jsou zejména data o výnosu svatopetrského
haléře, protože z nich do jisté míry lze souditi o tehdejší lidnatosti Polska.
Čtvrtá kapitola jedná o nesprávnostech, jichž se dopouštěli kollektoři,
i o jich kontrole, pátá ukazuje, jak Kazimír Veliký se svolením kurie užíval
desátku ukládaného duchovenstvu jeho říše к potřebám státním.
K. Kr.
Zemřel ve věku 82 let kníže Jan Tadeuš Lubomirski, jenž jest autorem
dosud takřka ojedinělého bádání o dějinách stavu selského v Polsku. Práce
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jeho vyšla již r. 1857 ve Varšavě p. t. Dzieje ludności rolniczej w Polsce od XV.
do XVI. wieku. Mimo to vydal r. 1863 Kodeks dyplomatyczny Księstwa Mazo
wieckiego.

Proslulý ruský právní historik V. J. Sergěevič podrobil v nejnovějším
svém spise Vremja vozniknovenija krestjanskoj pozemeľnoj obščiny (Petro
hrad 1908) náležitému vyšetření otázku, kdy vlastně vznikla ruská po
zemková obec („obščina“) a dospěl к poznání, že vznik její souvisí s pod ušnou
daní Petra Velikého. Alžběta Petrovna r. 1754 svojí „mezní instrukcí*'
zbavila pak sedláky úplně práva svobodného disponování svými pozemky
při odkazech nebo prodeji a konečně ukazem Kateřiny II. r. 1781 zavedeno
zákonité občasné dělení pozemků mezi členy z selské obce. Tedy i zde
padá staroslovanská theorie.

V Żur. Min. Nar. Prosvišč. 1908 seš. 5. A. Tjumenev v článku Peresmotr izvěstij o smerti careviča Dimitrija probírá zprávy o smrti careviče
Dimitrije, z jehož násilného odstranění byl viněn Boris Godunov, a dospívá
к názoru, že carevič sešel sebevraždou, kterou na sobě provedl v záchvatu
epilepsie, jíž trpěl.
Před sedmi lety Ladislav Hofman přeložil z ruštiny cyklus před
nášek, které konal kníže Sergěj Volkonskij v Americe, pod titulem ,,Ctěni
z ruských dějin a ruské literatury“. Letos vydal podobné dílo Alex. Brückner,
Russlands geistige Entwickelung im Spiegel seiner schönen Literatur, Tü
bingen 1908 (str. 148). Jsou to přednášky, jež autor měl v říjnu reku minu
lého ve Frankfurtě n. M. Pro toho, kdo zná Brůcknerovu Geschichte der
russischen Literatur, kniha nepřináší mnoho nového, má však všfchny
dobré vlastnosti příruček, které vznikly jako výtah ze spisů obšírnějších.

Bidlových stručných „Dějin Ruska v XIX. století“* jichž první svazek
ohlásili jsme v minulém ročníku časopisu, vyšel díl druhý a poslední (Ottova
Světová knihovna, č. 655—657, str. 208). Obsahuje vládu Alexandra II. a III.
Th. Schiemann vydal II. svazek svého spisu Geschichte Russlands
unter Kaiser Nikolaus I. Bd. II. Vom Tode Alexander I. bis zur Juli-Revo
lution. (Berlin 1908). О II. svazku platí v celku totéž, co pověděno о I.
v čl. Bidlově, Literatura k dějinám ruským devatenáctého století v Č. Č. H. XIII.
71—72. Kromě 3 prvních kapitol (o vzpouře dekabristů a prvních pokusech
o reformy) věnován jest vesměs zahraniční politice ruské.
30. dubna a 1. května odbýval se v Petrohradě sjezd zástupců guberniálních archivních komissi za účelem úplné reorganisace archivního zřízení,
které strádá jak nedostatkem způsobilých členů, tak i nedostatečnými
prostředky finančními, tak Že na př. jedna z nej přednějších sbírek, novgorodské archeologické museum, musela býti zavřena. Žádá se zřizování
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guberniálních komissí archivních s vládní podporou nejméně 2000 rublů
pro každou zvlášť.

Nedávno vyšlým devátým svazkem byla dokončena známá „Welt
geschichte“, vydávaná Helmoltem na základě geografického rozdělení jednot
livých oblastí kulturních. Celkem dílo jest nešťastné. Historik, kladoucí
důraz na vývoj dějin a kultury postupující z určitých středisek, stěží
srovná se se základním principem jeho, ještě méně však s provedením,
v kterém namnoze nejdúležitější období evropských dějin scvrkla se na
stručná a bezbarvá schemata, kdežto polodějiny některých mimoevrop
ských národů zaujímají kapitoly značného rozsahu. Ovšem nutno uznati,
že snad právě tato zrádnost přispěje к tomu, že knihy užíváno bude
s užitkem pro tyto exotické otázky, v obvyklých příručkách opomíjené.

Ullsteinovy „Weltgeschichte“ (viz С. С. H. XIV., 134) vyšel nový
svazek, věnovaný době 1650—1815. V něm M. Philippson převzal dobu
Ludvíka XIV., W. Oncken a E. Heyck dobu Fridricha Velikého, J. Pflugk Harttung francouzskou revoluci a císařství Napoleona I. Pro nás nejza
jímavější však jest kapitola „Die slawischen Völker“, napsaná A. Brucknerem,
kde po zajímavém úvodu, jednajícím o národním uvědomění jednotlivých
větví slovanských a o vývoji všeslovanské myšlenky, vylíčeny jsou dějiny
polské a ruské v 16—18. věku.
V článku „Hilfswissenschaftliche Forschungen und Forschungsaufgaben
auf dem Gebiete neuzeitlicher Geschichte“ (Deutsche Geschichtsblätter IX.,
6—7) W. Bauer podává přehled nejdůležitějších prací o paleografii a jiných
pomocných vědách, pokud přihlížejí к pramenům pro dobu novou.
Sestavení i ení sice úplné, ale ukazuje, jak málo tímto směrem dosud vlastně
bylo pracováno.
Vysoce důležité dílo ohlašuje Teubnerovo lipské nakladatelství:
„Geschichte der Autobiographie“ od G. Mische. Vnější podnět ku vzniku
knihy dala pruská akademie věd, vypsavši cenu na dějiny autobiografie.
Georg Misch pojal svou úlohu nejen velmi široce, ale i přesně methodicky,
spoléhaje na Diltheyova psychologická šetření o souvislosti mezi básní
kovým životem a mezi duševním obsahem jeho díla. Látku rozdělil si
G. Misch na tři díly, první obsáhne starověk, druhý dovede látku do XVIII.
stol., třetí pak postoupí odtud až к přítomnosti. První svazek (VIII
H- 472 S.) nedávno vyšel a po obsáhlém úvodě methodologickém zabývá se
obdobím hellenským a attickým v кар. I., dobou hellenistickou a římskou
v hlavě 1L, jež přibližuje se až к první periodě literatury křesťanské;
кар. III. objímá pak autobiografy křesťanské hl. Řehoře Nazianského a
Augustina.
an

Stručnou ale zkušenosti vynikajícího odborníka shrnující příručkou
středověkých dějin umění jest francouzské dílo Brutails, Précis d'archéologie
du moyen-äge (Paříž, Picard 1908).
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Ch. H. Lea, americký autor vynikajících děl o dějinách kultu kato
lického a inkvisíce, doplnil svůj rozsáhlý spis o inkvisici španělské (viz
č. č. H. XII. 504.) objemným svazkem, věnovaným inkvisici v mimoSpanělských državách korun kastilské a aragonské: The Inquisition in the
Spanish Dependencies. New York 1908. Celé jeho životní dílo bylo zároveň
podrobeno ostré kritice, s hlediska katolického vycházející v knize ně
meckého historika, známého pracemi o komoře kollegia kardinálů P. M.
Baumgartena „Die Werke von Ch. H. Lea und verwandte Bücher nebst
einer Auseinandersetzung mit Prof. J. Hansen“. Münster 1908.

Zvláště charakteristickou, ač zhusta opomíjenou součástkou dějin
kulturních jsou dějiny vnější kultury jednotlivcovy, s nimiž co nejtěsněji
souvisejí dějiny módy, zvyků atd.; v dějinách renaissance na př. nelze
nevšimnouti si zjevu, jakým jest Castiglionův „Cortegiano“. Kdo po této
stránce bude se zabývati novodobými dějinami anglické kultury, nebude
moci přehlédnouti originelni postavy důvěrného přítele krále Jiřího IV.
George Brummela, jenž proti ideálu kavalíra a aristokrata snažil se výtvářeti typ občanského dandyho. Dandy má úplnou rovnováhou a svrcho
vanou elegancí představovat! vyšší cíl než aristokrat se svými ztrnulými
tradicemi; dobrodružný Brummel sám svůj málo šťastný život věnoval
této myšlence. Na širokém základě líčí to francouzská kniha Rogera Boutet
de Monvel „George Brummel et George IV“ (Paris 1906). Není ostatně bez
zajímavosti, že současně s tímto prvním obsáhlým životopisem Brummelovým Ayšlo a to hned v několika vydáních vyšlo dílo, které Brummelův dandysmus přenáší do moderní doby, do ovzduší vídeňského; myslím
spis R. Schaukalův ,.Andreas von Balthcsser“ (Stuttgart, Leipzig und
München 1907).
an

Společnost pro vydávání historických památek elsasských zahájila
publikaci „Regesten der Bischöfe von Strassburg“ úvodním dílem obsahu
jícím kritickou práci H. Blocha Die elsässischen Annalen der Stauferzeit.
Eine quellenkritische Einleitung (Innsbruck. Wagner 1908). Práce jest
pro poznání pramenů říšských dějin 12. a 13. století velmi důležitá, obsa
hujíc obšírný rozbor annálů marbašských a rekonstrukci ztracených annálů
štrassburských, jež sloužily za pramen annálům kolmarským a jiným.
Také falsa Grandidierova jsou tu dotčena. Následující svazek, který v ně
kolika měsících vyjde, bude obsahovali regesta listin biskupů štrassburských
do roku 1202.
.j
-------Ve sbírce „Briefe und Akten zur Geschichte^ des Dreissigjährigen
Krieges“, která v posledních letech vůbec rychleji vycházeti počala (viz
Č. Č. H. XIV. 255), byla zahájena nová serie, vlastní válce věnovaná a na
zvaná „Die Politik Maxmilians I. von Bayern und seiner Verbündeten
1618—1651“. Nevyšel však zatím nežli počátek oddílu druhého, věnovaný
letům 1623—1624, prací Waltera Goetze (Mnichov 1908). Česká a falcká
válka budou tvořiti první oddíl této serie a vyjdou později.
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Rozsáhlého díla Rachfahlova o Vilémovi Oranžském (viz Č. Č. H.
XIII. 132) vyšel třetí svazek; současně E. Heyck ve sbírce „Monografien
zur Weltgeschichte“ vydal bohaté illustrovaný svazek „Wilhelm von
Oranien und die Entstehung der freien Niederlande“ (Bielefeld 1908). •£

Ve sbírce „Publikationen aus den kg. preussischen Staatsarchiven“
sv. 81. počali R. Koser a H. Droysen vydávati zajímavou korrespondenci
„Briefwechsel Friedrichs d. Grossen mit Voltaire“; vydaný první svazek
obsahuje leta 1736—1740.
Dějiny středověkého obchodu poutají к sobě stále větší pozornost
historiků a lze s povděkem pozorovati, že к nim přesunuje se poněkud
proud monografických prací, jenž dříve kupil se hlavně kolem několika
nevděčných problémů nejstarších agrárních a sociálních dějin. Novým
organem pro dě iny obchodu stanou se „Abhandlungen zur Verkehrs- und
Seegeschichte“, řada monografií, již za hansovní spolek historický začal
vydávati berlínský professor D. Schäfer. První Číslo jest R. Häpke, Brügges
Entwicklung zum mittelalterlichen Weltmarkt (Berlin, Curtius). — O po
čátcích hansy v severních oblastech jedná článek A. Bugge, Beiträge zur
ältesten Geschichte der deutschen Niederlassungen im Auslande und besonaers
des Kontors zu Bergen. (Vierteljahrsschrift f. Sozial- und Wirtschaftsgeschichte
VI., 2., 1908.)

К dějinám obchodního styku mezi jižní a severní Evropou v po
zdějším středověku důležité zprávy přináší důkladný Článek A. Schaube,
Die Anfänge der venezianischen Galeerenfahrten nach der Nordsee (Sybeľs
Hist. Zeitschrift ют, 1, 1908). Schaube současně vydal ve Vierteljahr
schrift f. Sozial- u. Wirtschaftsgeschichte VI., i článek o vývozu vlny
z Anglie na sklonku 13. století, rovněž naši známost dějin středověkého
průmyslu textilního podstatně rozšiřující.
Pro dějiny obchodu zvláště severoevropského velmi důležitým pra
menem jsou zápisy o cle vybíraném dánskými panovníky v Oeresundu;
veškera plavba do a z moře Baltického jeví se v nich přesně, a pomocí zá
pisů těch, zachovaných v řadě svazků počínajících r. 1497, lze zjistiti
i počet i původ korábů Sundem prošlých, jejich nosnost a částečně i náklad.
Účast rozličných národů evropských na obchodu s baltickou oblastí možno
z pramene toho tedy statisticky přesně určit. Na tento význam dánských
„sundzollregister“ ukázal D. Schäfer v Internationale Wochenschrift,
1907, No. 12—13 a současně počalo vycházeti dílo dánské, aspoň částečně
publikaci rejstříků věnované „Tabeller over Skibsfart og Varentransport
gennen Oeresund 1497—1660“. První svazek vydaný W. Elinger Bangovou obsahuje především úplný seznam lodí Sundem od sklonku 15. století
do dobytí Skon od Švédů r. 1660 prošedších podle jejich původu; svazky
následující budou obsahovati zprávy o zboží převáženém, pouze však vždy
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v jediném roce každého pětiletí, ježto vydáním všech zpráv publikace
příliš by vzrostla.
К uctění památky zakladatele historických věd pomocných Mabiliona, před dvěma sty lety zesnulého, v Paříži vydán byl sborník „Mélanges et Documents, publiés ä ľoccasion du 2. centenaire de la morí de
Mabillon". Obsahuje řadu článků velmi cenných pro dějiny diplomatiky
a historiografie 17. věku, zvláště Článek L. Delisle „Dom Jean Mabillon;
sa probité ďhistorien“; H. Omont, „Mabillon et la Bibliothěque du Roi
á la fin du 17 siěcle“; A. Poncelet, „Mabillon et Papebroch“; L. Levillain,
„Le De re diplomatica“, de Boislisle, „Mabillon et Г Académie des in
scriptions“ a jiné.
V květnu zemřel v Paříži Artur de Boislisle (nar. 1835), historik
zasloužilý o poznání vnitřních dějin francouzských 18. věku zvláště roz
sáhlými publikacemi o provinciální i ústřední zprávě ancien regimu, novým
vydáním memoirů Saint-Simonových a korrespondencí státníků doby
Ludvíka XV.

V Paříži v dubnu zemřel člen akademie Emile Gebhart, známý četnými
historickými a literárními prácemi o italské renaissanci. Narodil se v Nancy
г. 1839.
К dějinám universit amerických, jichž vzorná organisace po nejedné
stránce může býti příkladem vysokým školám Starého Světa, vyšel za
jímavý příspěvek knihou Henry C. Shelleyho „John Harvard and His Times“
(Boston, 1907). Shelley líčí život zakladatele Harvard College, jenž po
cházeje ze Southwarku a vychován v Cambridgi umínil si přenésti tradice
cambridgské za oceán. Jeho dílo se mu podařilo a Harvard College, jejíž
počátky H. C. Shelley živě kreslí, stala se střediskem duševního Života
v Americe
an

Počátky Král. České Společnosti Nauk.
Napsal J. Hanuš.

(Dokončení.)

II.
Privat-Gesellschaft in Böhmen a její Abhandlungen.

Život PGN. byl krátký. Skončil se padesátým číslem (25tým
druhého svazku) 15. září 1772 — a sice mimo nadání vydavatelů;
v témž čísle aspoň vypisovali ještě další předplacení na III. svazek,
jímž se mělo počíti v lednu 1773.
Co bylo příčinou tohoto náhlého a nenadálého konce PGN.?
Zprávy v té příčině nejsou dost určité. Abhandlungen 1785
(str. III. sl.) píší, že „pouze četné překážky, jež té doby ještě
stály v cestě každému tištěnému dílu, zvláště takovému, jako byly
.Nachrichten', kde neobmezené a nestranné svobodomyslnosti se vy
žaduje, má-li přinésti náležitý prospěch, přinutily skladatele, aby
již po roce dílo zastavili.“ Určitěji naznačuje příčinu Dobrovský
v životopise Bornově (v Abhandl. 1795, str. XXX.), kde vypráví,
že PGN. přestaly vycházeti, .poněvadž nakladatel pro ostrý po
sudek o Trattnerově patisku spisu .Linnaei Systema naturae' byl
odsouzen к odvolání, pročež raději upustil od pokračování.1)
Uznávaje plně váhu těchto svědectví, pocházejících od
současníků nejen zasvěcených, ale také vysoce věrohodných,
nemohu se nicméně zhostiti přesvědčení, že s oněmi důvody zá
roveň působil ještě jiný, tuším nejrozhodnější', celá povaha a duch
jak PGN., tak sdružení za nimi stojícího. České vědomí, české
vlastenectví, jež hlásí se tak mohutně u předních představitelů
pražské vědy té doby, u Dobnera, Voigta, Pelcia, a jež význačně
jest posilováno novým politickým a osvětným ruchem mezi
aristokracií, která v salonech svých ráda vítala také intelligenci
bez erbů, muselo se záhy emancipovati z nejasného patriotismu
rakouského i ze širokého, obecně rakouského programu PGN.
a zároveň také z jejich vídeňského officiálního osvícenství.
Vídeňští osvícenci dvorští byli od počátku nesympathičtí
české aristokracii i intelligenci's ní spřátelené. Tím větší odpor
’) Jungmann v Hist. lit. čes. , 247 píše, žc po odnětí filosofického
a theologického direktorátu (1771) jesuitům učený spolek, Bornem 1769
založený, přestal, ale pojednání po rňznu vydávána, jako od Ant. Bolia,
Jana Polanského, Cosmy Schmalíusa a Petra Chládka. Ale tato zpráva
od Jungmanna omylem položena ke spolku Bornovu; u Procházky (Comm.
408), z něhož přejata, týků se Slcplingových .Consessus litterarii'!
C. C. H. XIV.
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nutně budil časopis, vycházející v Praze a nesoucí její jméno —
Prager Gelehrte Nachrichten, — jenž již v programovém ,Vorberichtu' a potom stále znal jen rakouský státní patriotism, s takým
obdivem horoval o Sonnenfelsovi a Martinim, jim a Vídni připi
soval všecku zásluhu o šíření osvěty v ostatních c. k. dědičných
zemích, jmenovitě také v Cechách, jenž o Cechách psal jako o pouhé
provincii, ve správné němčině spatřoval znak moderního vzdě
lance, v německé poesii nutnou školu pro básníky barbarských
Cech ....
A tento odpor proti duchu a tendencím PGN. stupňovala ještě
kritická forma jejich, jež nevyhovovala potřebám. Vědecké snahy
české, teprve se probouzející, potřebovaly spíše publikace, v níž
by se soustředila a vycházela vědecká práce.1) Bornova myšlenka
literárního sdružení i uvědomělým kruhům českým se líbila, ale
vtělení její v PGN. neuspokojovalo a budilo v nich záhy reakci
v několika směrech.
Jeden projev takové reakce shledáváme v zajímavém plánu,
o němž samy PGN. (I., 320) podávají zprávu: ,Hr. Wolfgang
Gerle, Buchhändler (in Prag), hat auf Pränumeration des hiesigen
hohen Adels und einiger Gelehrten einen bequemen Ort in seiner
eigenen Behausung auf der Altstadt eingeraumet; wo man Ge
legenheit hat die vorzüglichsten in- und auswärtigen Journale
und gelehrten Blätter zu lesen, oder sich nach eines jeden Geschmack
über andere wissenschaftliche Gegenstände zu unterreden.' Tedy
zajímavý pokus o založení vědeckého klubu, vycházející — což
jest významné — ze šlechty a sdružené s ni intelligence pražské,
jak PGN. dále výslovně vytýkají: ,Wie sehr müssen wir uns über
den immer zunehmenden Fortgang der Wissenschaften in unseren
Gegenden freuen! und wie viel können wir uns nicht von dieser
Learned Club, wenn die Absichten derselben vollkommen erfüllet
werden, versprechen.' PGN. vítají tudíž tuto myšlenku jako
slibné doplnění vlastních svých snah, přiznávajíce tak zároveň,
že sdružení za nimi stojící nebylo takovým učeným klubem,
vlastní učenou společností.
Ještě významnější reakci proti PGN. představují nám publi
kace Voigtovy, ,Acta Litteraria Bohemiae et Moraviae' (od r. 1775)
a ,Effigies Virorum Eruditorum atque Artijicum Bohemiae et
Moraviae' (od r. 1773, spolu s Pelclem). Obě publikace, o něž podle
výslovného přiznání Voigtova měl velikou zásluhu Born, zřejmě
navazují na obranné tendence PGN., ale zároveň reagují proti jejich
L) Vorrede des .Herausgebers an den Leser (Abhandl. 1775) konstatuje
to výslovně: »Verschiedene meiner Freunde klagten öfters über den Mangel
an öffentlichen Anstalten in unsern Gegenden, wodurch die einzelnen Be
obachtungen der Gelehrten aufgesammelt und dem Publicum mitgethcilct
werden könnten*.
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rakouskému patriotismu vlastenectvím českým, zabarveným ná
ladou protiněmeckou, a to již nejen proti Ríši, nýbrž i proti Vídni,
ba i proti výbojnému němectví pražských osvícenců. Voigtovo
vědomí české uráží se nevšímavostí ciziny к naší dávné kultur
ností a zároveň nevážností vídeňských osvícenců i jejich pražských
stoupenců, pokládajících Cechy za zemi barbarskou, do níž prý
teprve Sonnenfels a Vídeň vnesli paprsek osvěty, a proto v obou
publikacích, věnovaných významně ,cti české vlasti a slávě vlastenských učenců', dokazuje a ukazuje vyspělou kulturnost národa
a jazyka českého v minulosti.
Voigt věnoval tomuto účelu zajímavou úvodní stať (v I. díle
,Effigies'): Von der Aufnahme, dem Fortgänge und den Schicksalen der
Wissenschaften und Künste in Böhmen, jež, nastiňujíc vývoj vzděla
nosti české od dob nejstarších, od začátku až do konce jest nadšenou
apologií dávné čes. kulturnosti a řeči. Komu byla adressována
tato apologie, Voigt napovídá výslovným appellem к domácím
i cizím .šprýmařům', kteří s výše své trochy němčiny s útrpným
úsměchem mluví o nekultúrnosti češtiny: ,Ich darf mir nicht ohne
Grund versprechen, daß auswärtige sowohl, als unsre einheimische
Witzlinge, die außer ihrem bischen Deutsch nichts weiter lallen
können, über dasjenige, was ich hier zum Lobe der böhmischen
Sprache eingeführt habe, mitleidig lächeln werden. Wie können
wir aber diese Herrchen überzeugen? Es würde umsonst sein,
ihnen die Werke eines Hayek, Johann von Puchowa, Gregorius
Gelenius, Weleslawina, Czernomostsky, Paproczky u. a. vor
zulegen, deren Verfasser sie nie nennen gehört und deren Namen
ihren verzärtelten Ohren rauh klingen würden' (str. XXXII., sl.).
Slova tato ukazují jasně, že Voigt svou apologií češtiny a kultur
nosti české mířil proti současným germanofilům domácím i cizím.
Na jiných místech stigmatisuje je ještě určitěji. Zmíniv se
totiž, jak ani němčina, přes všecku nechut к ní, nebyla našim
předkům neznáma, Voigt dodává (na str. XXXV a sl.): ,Wer wird
sich daher nicht wundern, daß einige Leute unwissend genug sind,
sich für die ersten zu halten, die uns die deutsche Sprache und
Schreibart zugeführt haben, und eine erst itzt ausgegebene deutsche
Uebersetzung für ein Wunderding ansehen, dessen Entstehung sie
ihren Bemühungen für die deutsche Sprache, und wie sie sich
ausdrücken, für die Verbreitung des Geschmacks zuschreiben. Diese
guten Träumer, die vormals die Mittagshöhe des Geschmacks
bewohnt zu haben glauben, scheinen in der Litteraturgeschichte
unsers Vaterlandes noch ziemlich unbewandert zu sein ...'N témž
smyslu, ale ještě význačněji, zřetelněji píše Voigt v úvodní stati
II. dílu, nadepsané Vorrede von dem gelehrten Adel in Böhmen
und Mähren (str. XXIII.): ,Wir wollen nur noch erinnern, man
könne aus allem diesen ersehen, daß auch in den verflossenen
26*
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Jahrhunderten die Wissenschaften in unserem Vaterlande nicht
nur überhaupt, sondern auch unter dem ersten Adel geblüht
haben; und dass die so genannten Schönschreiber alle Achtung,
die sie dem böhmischen Adel und der ganzen Nation schuldig sind,
bei Seite legen, wenn sie mit eben so grosser Unwissenheit als Drei
stigkeit ihren Leutchen weiß machen wollen, daß erst seit kurzem
einige Strahlen des Geschmacks und der Wissenschaften das kältere
Clima von Böhmen zu erwärmen angefangen.'
Smysl těchto slov jest evidentní. Voigt vlastenec co nej roz
hodněji odmítá snahu některých Němců (jak plyne z kontextu)
chtících namluviti veřejnosti nebo aspoň ,svým lidičkám', že
teprve oni svou němčinou, svými německými spisy do barbarských
Cech přinesli trochu kultury a vkusu.
Voigt ovšem neuvádí určitých jmen, ale přece napověděl tolik,
že smíme s velikou pravděpodobností usuzovati, koho mínil.
Narážky jeho na .Leute, die unwissend genug sind, sich für die
ersten zu halten, die uns die deutsche Sprache und Schreibart zu
geführt haben . . . ihre Bemühungen für die deutsche Sprache
und wie sie sich ausdrücken, für die Verbreitung des Geschmacks...
die sogenannten Schönschreiber', nemohou se tuším týkati nikoho
jiného, než pražských stoupenců vídeňských osvícenců Sonnenfelsova typu, jmenovitě Seibta, professora .krásných věd' na uni
versitě pražské, jenž prvý v Praze přednášel po němečku a tolik
usiloval o vzbuzení a šíření zájmu pro německou literaturu a řeč
v Praze.
Že tato domněnka jest správná, potvrzuje referát o .Effigies'
ve Wielandově Deutscher Merkur (sv. V., 1774). Referent, pochá
zející zřejmě z okolí Seibtova, ač nebyl-li to Seibt sám, vytýká
v referátě jinak pochvalném Voigtovi nejen český enthusiasmus
a zaujatost pro své krajany i pro českou řeč, nýbrž také reaguje
na narážky proti pražským germanofilským osvícencům výše zmí
něné: ,Was aber S. 35 in der Hitze herausgesagt wird, ist, mit
Erlaubniß des Hm. Paters, ein wenig unbesonnen. Er hat dabei
vergessen, daß unsre jetzige teutsche Sprache weit reiner und edler
ist, als zu der Zeit, da die böhmischen Herzoge und Edelleute
teutsch sprachen, und daß sich also Hr. Seibt und andere Kenner
des Guten und Schönen allerdings ein Verdienst um ihre Landsleute
erwerben, daß sie ihnen die besser gebildete Sprache der Teutschen
und die darinn verfaßten Meisterstücke anpreisen und bekannt
machen. Diese müssen die Böhmen studieren, wenn sie heut zu
Tage Sitz und Stimme auf dem Parndß erlangen wollen.'
Čtouce tato slova, bezděky rozpomínáme se na PGN., jež
v témž duchu officiálního osvícenství a s týmiž tendencemi horlily
pro němčinu, Vídni, Sonnenfelsovi a jeho pražským stoupencům
přisvojovaly všecku zásluhu o osvětné probuzení v Cechách,
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v německé literatuře spatřovaly nutný vzor pro spisovatele
české atd.
Voigt PGN. dobře znal, v obou svých publikacích se к nim
přimknul, zaměniv pouze patriotismus a tendence rakouské pa
triotismem a tendencemi českými. Sotva tudíž lze pochybovati,
že jeho apologie české kulturnosti a řeči namířena jest nejen proti
Seibtovi, nýbrž jest také českou reakcí proti rakušanství a germanofilství PGN.
Z výtek v „Deutscher Merkur" a z odpovědi Voigtovy (v před
mluvě II. sv. Abbildungen), jež ostentativně vyznává svou lásku
к vlasti a krajanům, své horlení proti nynějšímu zanedbávání
naší mateřské řeči, v čemž prý s ním souhlasí mnozí z našich nej
větších a nejváženějších patriotů, a za směšné prohlašuje, když
Merkur odpírá Cechům místo a hlas na Parnasse, pokud si ne
najdou nějakého něm. Sprachmeistra a nepůjdou к němu do
učení, nejlépe se osvětluje napiatý poměr mezi českými učencivlastenci, jimž po boku stojí vynikající členové čes. aristokracie
(„Effigies" jim připsány a určeny!), a mezi něm. osvícenci pražskými
i vídenskými.
A stejnou náladu shledáváme této doby také mezi aristo
kracií českou, či správněji řečeno, v té části její, jež sympathisuje
s českými učenci-vlastenci a jíž ,Effigies' připsány i určeny.
Josefinství mocně působilo na duševní a politické obrození
české šlechty. Dokladem toho jest její živá účast na ložích svo
bodných zednářů, kteří hráli tak významnou úlohu ve vývoji
osvěty XVIII. stol., a dále její salóny, v nichž vítáni byli všichni
vynikající duchové bez rozdílu rodu a z nichž vyšel tak mnohý
významný podnět politický, vědecký, umělecký, ba i na prospěch
národnosti české (u ryt. Neuberka měla ohnisko počínající lite
ratura česká).1)
Pro obrození české nej významnější jest, že posílený takto
smysl pro vědu a osvětu a zároveň opposice proti absolutismu
teresianskému a josefínskému sesiluje mezi šlechtou zájem histo
rický, hlásící se již od dob Balbínových. К historii české šlechta
utíká se v kritické situaci své, aby z ní čerpala právní opory pro
svobody země a často ovšem ještě spíše pro své stavovské výsady
a vlivy, svrchovaně ohrožené absolutismem.
Tento historický zájem projevuje se způsobem rozmanitým.
Především péčí o histor. památky, zvláště pramennou látku
v archivech, sbírkách mincí, knihovnách a p. Po barbarství a nex) Veliký tento přerod aristokracie měl patrně na mysli purkmistr
slánský, když v řeči r. 1792 pravil o panstvu: ,neb nyní jest (stav panský)
milostivý, vzhlídný, příznivý, nemstivý, laskavý a otcovský, má potěšení
nad vzrůstem svého bližního a jedním slovem jest lidomil' (A. Krecar,
Paměti král. m. Slaného ve Slán. Obzoru 1907).
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tečnosti XVII. a prvé pol. XVIII. stol, památky historické při
cházejí opět к vážnosti, horlivě a systematicky se sbírají, za drahé
peníze kupují, pořádají, s nebývalou ochotou otvírají se badatelům
(Jan ryt. z Neuberka, kníže Kar. Egon z Fürstenberka, litoměř.
biskup Valdštein, hr. Pachta, hr. Frant. Kinský a j.). Mezi
šlechtou, i nejvyšší, povstávají mužové, kteří s horlivostí, jakéž
mezi nimi nebylo od století, obírají se histor. bádáním, a co snad
ještě významnější, stavové jako celek i jednotliví aristokrati dávají
přímo popudy к vydávání starších spisů historických, pobádají
к novým pracím o dějinách českých, mecenášstvím svým umožňují
v době, kdy nakladatelství a knihkupectví v Cechách, zničené
útiskem protireformace, bylo teprve v počátcích, jejich vydání.
.Fürstenberküm, Mannsfeldům, Nosticům a Nostickám, Valdšteinům, Vratislavovnám, Kinským, Pachtům, Vrbnům, Kressehim
a Bomům, jejich povzbuzování a ochraně děkujeme za nádherná
a důležitá díla naší doby' — napsaly Abbildungen ve věnování
III. dílu. Nebyla to jen lichotivá fráse!
Stavové naléhají na vydání latinsko-českého diktionáře (asi
1760) ku podpoře historických studií, na vydání latinského pře
kladu Hájka a tím dávají podnět к epochální kritické publikaci
Gel. Dobnera, jenž ochotné a štědré podporovatele nachází ve
stavovském archiváři Klauserovi, biskupu hrab. Em. Arn. Valdšteinovi, hr. Clarym, hr. Vine. Valdšteinovi, hrab. Eug. z Vrbny a j.
Hr. Krištof Heřman Trautmannsdorf nese náklad na vydání
2. knihy Newtona od Tesánka, kníže Fürstenberk propůjčuje svůj
palác pro schůze Soukromé Společnosti a spolu s hrab. Frant. Kin
ským a ryt. Bornem zakládá přírodnický kabinet v Klementinu, hr.
Jan Frant. Krist. Schweerts-Sporck jest podporovatelem Abbil
dungen, hrabě z Vrbny slaven jako mecenáš Pelclem i Voigtem, dal
zhotoviti hlahol, matrice pro Šimka, rytíř Born nákladem svým
vydává první publikace Soukromé Společnosti atd. I vynikající
aristokratky nacházíme mezi mecenáši: hrab. Vratislavovou, hr.
Nosticovou atd.
Až hluboko do XIX. stol, táhnou se projevy a důsledky
tohoto zájmu pro historii českou mezi šlechtou. Jména Kinských,
Kolovratů, Neuberků, Šternberků a j. jsou významně zapsána
v dějinách čes. obrození (Museum, Palacký!), jež proto dálo se
v Cechách rychlejším tempem než na Moravě, kde tohoto úzkého
poměru mezi historiky a šlechtou — až na skrovné výjimky,
na př. hr. Ant. Mitrovského — není.
Osvětné a politické probuzení šlechty a plynoucí z něho zájem
historický měly také jiný důsledek: probuzení vědomi národního
mezi šlechtou. Vedly к němu nutně, jako v intelligenci, oživené
tradice historické a stejně к němu nutkaly i poměry přítomnosti.
V opposici proti josefínskému absolutismu šlechta nemohla na-
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lézti přirozenějšího spojence než v probouzejícím se vlastenectví
českém, mezi horliteli pro český jazyk ohrožený násilnou germanisací téhož absolutismu. I vychovatelé-vlastenci mnoho přispěli
к probuzení národního vědomí (Pelcl, Dobrovský). A tak po celou
vládu Marie Teresie, Josefa IL, Leopolda II. setkáváme se mezi
šlechtou se sympathiemi a projevy pro jazyk český, často vysoce
zajímavými. Z nejstarších a nej významnej sich jest projev ve
spise hrab. Frant. Kinského, Erinnerung über einen wichtigen
Gegenstand von einem Böhmen (1773): Mladý šlechtic,, píše tento
osvícený, vlastenecký kavalír, jenž měl mocný vliv na aristokracii
českou, již v 7. roce měl by mluviti česky, německy a francouzský . .
.Přiznávám se, že jakožto dobrý potomek Slovanů zdědil jsem
zároveň předsudek, že když mateřská řeč Francouze jest francouzská
a Němce německá, musí také u Čecha býti česká . . . Vlaste
necký dějepis měl by míti vždy přednost před ostatními; neboť
podle svých slovan. předsudků nemohu si nijak představiti, než
že Čech také české dějiny na prvním místě — své Aurely a Anto
niny tak dobře jako římské znáti má . . . Chceme-li užiti historie,
abychom probudili ducha mládeže a povzbudili к následování
velikých činů, jest zajisté nesmyslné, vyhledávati příklady cizí
a zanedbávati domácí, jež v každé příčině musí se jí blíže dotýkati.'
Takových Kinských jest ovšem málo, ale není zcela osamocen.
,Že i za časů našich — píše Pelcl v předmluvě Příhod Václava
z Mitrovic, 1777 — nemalý počet pánův a zemanův českých se
vynachází, jenžto jazyka svého milovníci a ochráncové jsou,
tajno není. . . častokráte s rozkoší a srdce mého plesáním poslouchávám, když ve svých shromážděních je Česky mluviti
slýchám. I zdá se mně tehdáž, jakobych se v věku Karla IV.
viděl, v kterémžto zem česká na nejvyšším stupni velebnosti
a slávy své postavena byla.' Dokladem svědectví Pelclova jest
hrabě Chotek (Denis, Čechy po Bílé Hoře L, 567), biskup hrabě
Valdštein (t. 346), Jan Neuberk, hr. Fr. Ant. Nostic a jeho choť
Marie Alžběta, roz. hrab. Krakovská z Kolovrat (sr. Abbild.
L, věnování), hrabě Bedř. Nostic, vychovanec Dobrovského, a zvi.
oba hrab. Štemberkové, přátelé Dobrovského a Palackého, kteří
se povznášejí к upřímnému, ryzímu vlastenectví, vzdálenému
všeho stavovského sobectví, a hluboko zasahují do vývoje čes.
obrození i literatury, podobně jako na Moravě hr. Antonín Bedřich
Mitrovský, jehož popudem stavové moravští se usnesli zříditi při
své akademii stolici jazyka českého (1815) a jehož péčí r. 1817
založeno Františkovo museum v Brně.
V těchto kruzích české aristokracie a spřátelené s ní intelli
gence, v nichž živý zájem pro novou osvětu a vědu modifikován
byl neméně živým zájmem pro českou minulost a vyrostlým odtud
vědomím českým a ovšem i tužbami stavovskými, rodí se nejvý
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znamnější reakce proti officiálnímu osvícenství vídeňskému a
pražskému i proti PGN., které je tlumočily, reakce, jež měla
epochální důsledek, založení Soukromé Společnosti v Cechách.
Zajímavou zprávu o jejím vzniku podal Brandl v Životě
Jos. Dobrovského (str. 10.), kde vypravuje o společenských schůz
kách, které okolo r. 1770 (podle ukončení PGN. lze přesněji souditi na r. 1772—3!) konávaly se v domě věd a umění milovného
hraběte Františka Antonína Nostice na Malé Straně, kde .aristo
kracie rodu i ducha rádo hledané a rádo poprané ohniště měla.
Tam docházel i Born, a poznav, že mužové tu se scházející krom
vědy kosmopolitické také zření mají k vlasti české, pohnul je,
zvláště hraběte Františka Kinského, aby působili к založení spo
lečnosti, která by si úlohu ustanovila, pěstovati mathematiku,
vlasteneckou historii а přírodovědu.'
Význam této zprávy — Brandl bohužel nepoznamenal, odkud
ji převzal — jest po tom, co posud vyloženo, evidentní: od téhož
Borna, jenž byl původem a duší sdružení kolem PGN., vychází nový
pokus o společnost vědeckou, jež má zřejmě míti ráz a úkol, jakých
dosavadní sdružení v PGN. nemělo, jež má jmenovitě býti česká.
Již kolem r. 1773 myšlenka tato realisována v Soukromé Společnosti
v Cechách (Privat-Gesellschaft in Böhmen), jež právě svým českým
duchem, svými českými tendencemi vryla tak hluboké stopy do
našeho vědeckého i národního obrození a byla první společností
vědeckou v Cechách, vlastní předchůdkyní Královské České
Společnosti Nauk.
Zpráva Brandlova přičítá hlavní zásluhu o vznik Společnosti
Bornovi. V tom souhlasí s ní A. Voigt, jenž napsal o vzniku Spo
lečnosti v Abhandlungen 1785, str. 89: .Durch Vermittelung des
Hm. Ritters von Born, damals k. k. Bergraths zu Prag, that
sich eine Privatgesellschaft von gelehrten Männern, ganz in
der Stille, ohne alle vorläufige Ankündigung, ohne Diplomen
und ausgesetzte Preise, bios aus patriotischem Eifer, zusammen
und richtete nebst der vaterländischen Geschichte und Mathematik
ihren vornehmsten Augenmerk auf die Aufnahme und Ver
breitung der Naturgeschichte.*
Voigt byl současníkem dobře zasvěceným, přátelsky se stýkal
s Bornem a zpráva jeho, jež nebyla nikým vyvrácena, ač vyšla
v Abhandlungen, je tudíž věrohodná.
Ostatně nasvědčuje jí také úzký poměr Společnosti a jejích
Abhandlungen к Bornovi. Born do r. 1776 (do odchodu do Vídně)
jest duší nové Společnosti (sr. Kalousek, Dějiny str. 3), obětavým
nakladatelem (ovšem na titule jmenován Wolfg. Gerle, praž, knih
kupec), vydavatelem a tuším i redaktorem Abhandlungen
(Abh. VI.: durch seine Bemühung und Unterstützung), jak
patrno nejen z titulního listu (,Zum Druck befördert von Ignatz
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Edlen von Bom'), ale i z předmluv prvých tří svazku, podepsaných Bomem. Odchodem Bomovým do Vídně patrně uvolněn
tento svazek, ale nepřestal docela. Ještě z Vídně Born slibuje
(na konci předmluvy III. dílu, datované 1. září 1777), že ,také
vzdálen jsa vlasti všemožně se vynasnaží, aby jí byl užitečným
a svou skrovnou hřivnou přispíval к rozmnožení slávy, jíž ode
dávna Cechy si dobyly v oboru důkladných vědomostí.'
Slibu tomu Born snažil se dostáti, jak patrno ze IV., V.
а VI. dílu Abhandlungen, jež jeho péčí (.unter dessen Anordnung
und Aufsicht' píší Abhandl., 1785, 89) vycházely a na titule nesly
jeho jméno, ač pod předmluvami již nepodepsán. Ale již ne
pravidelné vycházení Abhandlungen (IV. díl 1779, V. 1782,
VI. 1784) ukazovalo, že odchod Bornův byl osudným pro vývoj
Společnosti, jež ocitala se v patrné krisi, ba byla blízká zániku
(Dobrovský v Abhandl. 1811, str. 34), před nímž zachránil ji jme
novitě Dr. Jan Mayer.
Bezděky se tážeme, co přimělo Borna, jenž byl původcem
a duší PGN., že modifikoval svou prvotní myšlenku?
Odpověď к této otázce podává se sama ze všeho, co pověděli
jsme o náladě v české aristokracii a intelligenci, v souvislosti se
zprávou Brandlovou, výše citovanou, která vznik Soukromé
Společnosti spojuje se salonem Nostickým a s jeho zájmem pro
vlast českou. Bom, častý host v salonech Nostických, podlehl
patrně vlivům české aristokracie a intelligence, kupící se kolem
osvíceného hrab. Ant. Nostice, proslulého svou opposicí к vídeň
skému absolutismu a centralismu, svým zájmem pro český dějepis
a české vlastenectví, kavalíra, jenž své syny dával vychovávati
od nej horlivějších vlastenců-buditelů, Pelcla, Dobrovského, jehož
choť pilně se učila česky atd.
Však možno ukázati i na určité jméno, jemuž, tuším, náleží
o tuto změnu hlavní zásluha. Jest to hrabě František Josef Kinský,
jeden z nejznamenitějších kavalírů své doby, osvícenec nejryzej
šího zrna a zároveň rozhodný vlastenec. A právě Kinský, jenž
v téže době tak ostentativně a důrazně akcentoval své české vě
domí, opřené o historické tradice, ve spisku »Erinnerung über
einen wichtigen Gegenstand von einem Böhmen' (Prag, 1773),
připomíná se těsně vedle Borna v souvislosti s prvními počátky
Soukromé Společnosti, a to nejen ve zmíněné zprávě Brandlově,
ale také od vrstevníka Candida a S. Theresia (v předmluvě к Balbínově BD. str. 2):,Verum palmam prae reliquis omnibus (v pěsto
vání literatury české) merentur gemini eruditionis patriae Atlantes,
nimirum Vir litteris et armis inclytus, Illustrissimus D. D. Franciscus
S. R. I. Comes Kinsky, et Perillustris, ас Clarissimus Ignatius
S. R. I. Eques de Born, qui labentem rem Litterariam Bohémam
instituta in Urbe Pragena privata societate Litteraria succollanmt,
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ipsisque Eruditis Bohemis ad res patrias elucubrandas authores
fuerunt, et incentores.'
Zprávy tyto — Candidova staví Kinského docela na první
místo! — ve spolku s tím, co víme o rozhodném českém smýšlení
výborného tohoto kavalíra i o jeho vážnosti ve Společnosti
(1785 zvolen čestným členem, kdežto Born jest pouze členem přes
polním), bezděky nutí к domněnce, že snad on byl předním pů
vodem modifikace myšlenky Bornovy.
Vše, co posud vyloženo o motivech a vzniku Soukromé Spo
lečnosti i jejích tendencích proti PGN., doplňuje a zároveň na nejvyšší stupeň historické jistoty povznáší rozbor její publikace,
Abhandlungen einer Privatgesellschaft in Böhmen (1775—1784),
jež jsou jediným, ale bohatým pramenem к jejímu poznání.
Nový duch, tolik rozdílný od PGN., hlásí se již v předmluvě
vydavatelově ke čtenáři (1775): „Viděli jsme, jak škodlivo
musí býti slávě národa, ie — kdežto každá téměř malá universita
v Německu zřídila si vlastní učenou společnost — u nás v našem
osvíceném věku opomenuto podobnou věc způsobiti. Vzpomí
nali jsme si — a tu proniká nový duch český nejpatrněji —
na ten druh učených schůzek, které Lobkovic Hasišteinský okolo
sebe shromaždoval; na kroužek českých básníků, kteří povzbuzeni
jsouce svým Hodějovským, spojenými silami vydávali Farragines
poetarum a zachovali nám rozmanité dobré básně, kteréž své
době a Čechám dělaly čest; i rozhodli jsme se konečně, že budeme následovali tohoto příkladu svých předků, sdělovati si společně
své práce, a ty, které by se nám zdály dosti důležitými, vydávati
na veřejnost pod jménem ,Pojednání Soukromé Společnosti
v Cechách'.
Toť zřejmě docela jiný duch, než jaký jsme postřehli ve Vorberichtu PGN.: Soukromá Společnost a její Abhandlungen již
při prvém kroku do veřejnosti proti mlhavému officiálnímu vě
domí rakouskému důrazně, až ostentativně manifestují české
vědomí, okázale se hlásí к tradicím české minulosti: chtí násle
dovat! příkladu předků, navazují na literární kroužky, skupené
dolem šZďcA/ícw-maecenášů Hasištejnského a Hodějovského, jejichž
liter, publikace dělaly Čechám čest . . Л) Historické studie Dob
nerovy, Voigtovy nesly záhy ovoce.
l) Týž narodiv český duch ozývá se také z věnování Leopoldu II.
(Abhandl. 1791):
,Die ruhmwürdigste Stammutter des österreichisch-lothringischen
Herscherhauses wusste mit eben dem weisen Muthe, mit dem sie die An
fälle des verschwomen Europa auf ihren Erbthron zurückwies, die vor
züglichsten Hindernisse der Nationalaufklärung hinwegzuräumen . . . .
Welch eine mächtige Einladung für die immer nach Licht begierigen Böhmen,
das wieder sein zu wollen, was unter einem Karl IV., unter einem Rudolph II.
ihre weisen Ahnen gewesen sind? Auch die ersten Stifter unserer Ge-
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Toto sebevědomí národní, opřené o minulost, hlásí se v Abhandlungen při každé příležitosti: Born v předmluvě Abhand
lungen z r. 1777 prohlašuje, že i vzdálen jsa od své vlasti, přičiní
se všemožně, aby jí byl na prospěch a přispěl svou hřivnou к roz
množení slávy, jíž Cechy odedávna si dobyly vzhledem k důkladným
vědomostem. A v předmluvě z r. 1776 troufá si již sebevědomě
prohlašovati prvenství Cech mezi ostatními zeměmi rakouskými,
vědecké snahy české klásti za vzor ostatním národům rakouským,
jako bývalo druhdy: „A jako Cechy ode dávna množstvím velkých
a učených mužů předčily nad ostatní státy rakouských dědičných
zemí, chtí také nyní býti jim vzorem, povzbuzovati učence Rakous,
Uherska i ostatních rozlehlých provincií, aby právě tak nezištně
se združovali, četné mezery svých domácích dějin vyplňovali,
přírodopis svých zemí a fysické i mathematické védy pěstovali
a své objevy i pozorování sdělovali učenému světu.“
A stejnou láskou к vlasti české, stejným sebevědomím pro
niknuti a nadšeni jsou i ostatní členové Společnosti. Vznešené
horlení pro rozšíření věd a slávy vlasti, nikoli veřejné povzbuzování
a podpory spojily je к dílu (Vorbericht k Abhandl. 1776 str. II.),
vlastenectví, nikoliv odměny, diplomy, rozněcovalo jejich horli
vost pracovní, takže bývalo příspěvků, že by stačily aspoň na dva
i více svazků ročně (předml. к II. sv. akr. 1777).
Co znamenají všecky tyto manifestace národního vědomí
a spojené s nimi odkazy к slavné minulosti? Odpověd jest samo
zřejmá: nové úsilí o vědecké a kulturní obrození české Abhand
lungen považují za pokračování starších snah českých, přítomnost
spojují s minulostí, a to s minulostí íeskou.
Uvážíme-li dále, že Soukromá Společnost vyšla z téchže kruhů
národně uvědomělé intelligence a šlechty a vznikla v téže době,
jako .Effigies', ba ve svém středu měla muže, kteří stáli v čele
.Effigies' (Borna, Voigta, Pelcla), a vzpomeneme-li zároveň na to,
co výše pověděno o vzniku Soukromé Společnosti a poměru jejím
к Prager Gelehrte Nachrichten, sotva bude možno pochybovati,
že toto navazování na minulost, tato národně česká tendence
Abhandlungen míří právě jako v .Effigies', ač ne tak důrazně,
zřejmě, proti germanofilským osvícencům vídeňským i pražským
a proti PGN., kteréž již ve Vorberichtu všecku zásluhu o osvětné
obrození Cech připisovaly Sonnenfelsovi a vůbec Vídni, ,odkud
světlo osvěty šíří se do Cech a ostatních c. k. dědičných zemí.'
Předpoklad tento nabývá téměř jistoty, sledujeme-li dále
vnější poměr Společnosti, jak se jeví v Abhandlungen, k PGN.
а к vídeňským i pražským officiálním osvícencům.
Seilschaft vereinigten sich nun für die Sache der ächten Aufklärung zu
einem gemeinschaftlichen Bündnisse, dem sie den Namen einer Privat
gesellschaft gaben . . . (tudíž opět nic o PGN.!).
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Ač Společnost některými nitkami na jisto souvisela s dru
žinou PGN. (osobností Bornovou, několika členy a ovšem i hlavním
účelem, směřujícím ku povznesení vědeckého ruchu v Cechách),
nepřipomíná později této souvislosti, ba nápadně o ní mlčí.
Tak předmluva vydavatelova (Bornova) ke čtenáři, přede
slaná Abhandlungen 1775, vyličujíc vznik nové Společnosti i její
publikace úplně mlčí o starším sdružení a PGN.1) Ve stejném
smyslu v žádosti к císaři ze dne 10. září 1784, kterou Soukromá
Společnost ucházela se o potvrzení svých stanov, píše se, že Spo
lečnost přeje si pokračovati v pracích, již před 12 roky počatých
(tudíž 1772), a dotčeno jen Abhandlungen, nikoliv PGN., jako
publikace Společnosti. Podobně děje se v úvodě ku prvním sta
novám tištěným r. 1784 a ve věnování Leopoldovi II. (Abhand
lungen 1791.2) Poslěze Matěj Kalina v předmluvě к osnově
opravených stanov z r. 1822 položil r. 1774 jako dobu vzniku
Společnosti (Kalousek na u. m. 3.).
Význam tohoto překvapujícího mlčení o PGN. stupňuje
a tuším také vysvětluje okolnost další, poměr nové Společnosti
k vídenským osvícencům. V Abhandlungen z 1. 1775—1784 nena
cházíme ani jediného místa, kde by o Sonnenfelsovi, Martinim atd.
tak bylo horováno, jako při každé příležitosti bývalo v PGN.,
naopak úplně pomíjeni mlčením.
A neméně překvapuje i jiný zjev. Mezi členy Společnosti,
vlastně mezi spolupracovníky .Abhandlungen' nenacházíme ani
officiálních pražských představitelů josefinství: Seibta, Meißnera, Bučka, kteří na jisto byli spolupracovníky PGN. To jest
patrná demonstrace českého vědomí proti officiálním vídeňským
a pražským osvícencům i jejich centralistickým a germanisačním snahám, právě jako v .Effigies'.
Posléze význačná jest ještě jedna okolnost: kdežto v PGN. .
ozývá se docela v duchu vídeňského osvícenství jistá nálada proti
aristokracii, v Soukromé Společnosti a v jejích Abhandlungen
hlásí se patrné Sympathie к české šlechtě, jež zároveň živě se
interessuje o nový ústav, staví se mezi jeho patrony.
Vedle zmíněného hraběte Kinského shledáváme tu: biskupa
litoměřického hrab. Em. Valdšteina, jehož podobiznou ozdoben
prvý svazek Abhandlungen a jenž 1785 zvolen za čestného místo
předsedu; knížete Karla Egona z Fürstenberka, jenž až do r. 1785
*
propůjčoval svůj palác ke schůzkám Společnosti (Abhandl. 1875,
l) Již Kalousek (Děje 24) právem vytkl překvapující tuto okolnost,
že celá zpráva vyznívá v tom smyslu, jakoby Společnost teprve к vydá
vání Pojednání se byla sestoupila.
*) .Auch die ersten Stifter unserer Gesellschaft vereinigten sich nun
für die Sache der ächten Aufklärung zu einem gemeinschaftlichen Bünd
nisse, dem sie den Namen einer Privatgesellschaft gaben.'
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str. IV) a 4. pros. 1784 zvolen za řádného presidenta Společnosti
(t. 1785 str. V). Abhandlungen slaví ho jako .velikého a vzneše
ného ochránce Mus, jehož podpoře a péči Společnost děkuje za
svůj vzrůst a nynější lesk' (1785 str. V).1)
Členem Společnosti jest dále Frant. Arnošt hrabě ze Schafgotschu, od r. 1785 direktor její, „dessen Eifer und Sorgfalt für
das Wohl und Aufnahme der Gesellschaft nicht genug gerühmt
werden kann“ (Abhandl. 1785 VI.; přispěl mathematickou roz
pravou do Abhandl. 1785), hrabě Eugen z Vrbny, r. 1785 zvolený za
čestného předsedu, hrabě J. E. z Bubna (přispěl přírodovědeckým
článkem do Abhandl. 1784), hrabě J. Sternberg, hrabě J. Mitrovský
(oba přispěli do Abhandl. 1785) a j.
Co znamenal tento živý, neobyčejný interess vysoké aristo
kracie pro Soukromou Společnost, jenž za Josefa II. ještě vzrostl,2)
jest tuším po tom, co výše vyloženo, evidentní. Dílem byl dů
sledkem obecného zájmu pro vědy, umění a osvětné snahy vůbec,
jenž od polovice XVIII. stol, zasahuje také šlechtu. Ale neméně
významným, ba snad nejvýznamnějším motivem byl jistě duch
a tendence nové Společnosti. Šlechta, jejíž vlastenčení bývalo
z pravidla zabarveno opposicí proti josefínskému absolutismu
(srov. zprávu Sternberkovu o demonstrativním mluvení českém
v předsíních vídeň. hradu!), spatřovala ve Společnosti, a to
právem — protiváhu proti osvícencům vídeňským i jejich stou
pencům na pražské universitě, kteří jí, podobně jako hierarchii,
byli postrachem, a zároveň vítanou oporu ve své opposici proti
josefinství.
Shrneme-li vše, co dosud vyloženo o vzniku, povaze a členech
Soukromé Společnosti, není tuším pochybnosti, že nová instituce
byla českou reakcí proti officiálnímu osvícenství vídeňskému
i pražskému a zároveň proti PGN., jež je tlumočily.
x) StcjnČ vynášeny zásluhy kniž. Karla E^ona Fürstenberka »des
wahrhaft großen* v Abhandl. 1791, str. X: .Heilig und unvergeßlich wird
derselben (Společnosti) sein Andenken bleiben. Denn unter Ihm, durch
Ihn entstand sie, wuchs sie und erreichte diejenige Vollkommenheit, die
Zeit und Umstände nur immer möglich machten.*
*) Ve věnování Leopoldovi II. Abhandlungen (1791) vynášejí dobu
Josefa II., jenž Společnost povýšil za veřejnou, jako epochu, ,dic der Ge
sellschaft schon darum unvergeßlich sein muß, weil ihr seit der Zeit Männer
beigetreten sind, die den Neider unsers Nationalruhms überzeugen können:
daß die Edlen Böhmens jener Geist noch immer belebe, der einst ihre
Ahnen eben so muthig nach dem Oelzweige Minervens ringen hieß, als
nach dem Lorber des Kriegsgottes.* Zajímavé jest také, že jednotlivá
šlechticové bývali voleni po vlastni žádosti. Aspoň Abhandl. 1791 str. Vil.
píší; ,Am 3. April 1790 gab die Gesellschaft mit Vergnügen dem Wunsche
nach, den Herr Graf Joachim von Sternberg geäußerst hatte, ihr beizu
treten*.
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S novým duchem souvisí přirozeně také nová organisace
Soukromé Společnosti a její publikace. Na místě volného sdružení
rakouských učenců a spisovatelů, jež pojila pouze osobnost Bornova, příbuzné snahy osvětné a dopisování do PGN., vzniká
kompaktnější společnost českých, po většině pražských učenců,1)
kteří scházejí se v pravidelných schůzkách, kde si sdělují své práce.
A změně stejně pronikavé podlehla i publikace. Místo zpráv, kriti
ckých referátů a recensí o všech knihách a osvětných snahách
rakouských, jež tvořily obsah PGN., Abhandlungen, vycházející
v ročních svazcích, přinášely učené rozpravy a články z oboru věd
mathematických, přírodních a z vlastenského (t. j. českého)
dějepisu. Negativní práce kritická PGN. zaměněna tudíž v Ab
handlungen prací positivní, jež podle výslovného přiznání Abhand
lungen pokládána za ,účelnější; zároveň široký, obecně osvětný
a rakouský program PGN. obmezen v Abhandlungen na ,šíření
a zdokonalování jistých částí věd v naší vlastí (Abhandl. 1775,
str. III.), zúžen tudíž v program vědecký a český (českomoravský).
Zúžení programu neznamená však nikterak nějakou národní
úzkoprsost, přerušení styků s cizinou vědecky pokročilejší. Na
opak, i při obmezeném programu svém Společnost snaží se zůstati
v živém kontaktu se širokým proudem evropské vědy, jak o tom
svědčí nejen četní cizí přispěvatelé Abhandlungen,2) nýbrž i řada
přespolních členů při nové organisaci Společnosti (1785),3) výslovné
prohlášení Abhandlungen pro součinnost s vědeckými snahami
cizími, jmenovitě rakouskými,4) a posléze stálý zřetel к po
L) V Abhandl. 1775 zastoupeni: Born, Tcsánek, Stepling, Frant,
hr. Kinský, A. Strnad, Gel. Dobner, Ad. Voigt, Pelcl. V pozdějších svaz
cích přistupují: Leop. Šeršník, J. T. Klinkoš, Jan Zauschner, Jan Mayer,
Frt. hr. Schafgotsch, Jos. Mayer, Tob. Gruber, Jan Boháč, Jos. Dobrovský,
J. F. hr. z Bubna, R. Ungar, Frt. Steinský, Kar. šl. Sandberg z Brna. Po
dobizny Em. Arn. hr. Valdšteina, Jos. Stcplinga, Jana Tad. Peithnera,
Gel. Dobnera, Fr. M. Pelcla a R. Ungara zdobí první svazky Abhand
lungen.
2) Cizích učenců Kalousek vyčítá v Soukromé Společnosti (do roku
1784) 12: Frant. Dembschcr, kr. horní měřič v Štávnici uherské; Vavř.
Siegel, c. k. horní měřič a prubíř ve Schladmingu ve Štýrsku; Sommer,
kuríirstský saský hofmistr v Johann-Georgenstadtu; Hacquct, prof, chi
rurgie v Lublani; P. S. Pallas, ruský akademik, korrespondent Bornův:
Alexander Volta, korrespondent Klinkoschův; Traugott Delins, dvorský
rada v Uhřích; Stitz, kanovník ve Vídni; Ph. Dr. Šebestián Halbling vc
Vídni; Torbern Bergmann, prof, chemie v Upsale; Josef Le Noble z Edlersberka, с. к. rada solního úřadu v tyrol. Halle; Frant. Müller, báňský úředník
v tyrol. Schwatzu.
’) R. 1785 přibyli přespolní členové: Ludvik de la Grange, Jan
von Castilion, Johann Bernoulli, Dr. Karl Abraham Gerhard, Konrad
Geszner, Johann Krist* Dan. Schreber, Johann von Schioysnigg.
*) ,Die Gesellschaft läßt sich angelegen sein, sowohl auswärts,
als besonders in den weitläufigen Ländern der Staaten Sr. Kaiserl. Kön.
Majestät, einen ununterbrochenen Briefwechsel durch sich selbst oder ihre
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krokům evropské vědy, jež na dále zůstává zdrojem motivů,
vzorů, právě jako v PGN.
Ve vědách přírodních a mathematických sotva které světové
jméno a dílo jest spolupracovníkům Abhandlungen neznámo.
Abhandlungen při každé příležitosti obracejí pozornost na pokro
čilejší cizinu. Domácím, českým studiím opět a opět staví za
vzor rozvoj přírodních věd ve Francii, Anglii, Švédsku, Prusku
(Sandberg). Strnad bere si к meteorologickým pozorováním vzor
z prof. Begnolina v berlínských Memoirech (Abh. 1782, 387 sl.).
Často citováni s pochvalnými epithety ,slavný' Bernouilli,
astronom berlínský (Abh. III., 286), s nímž hrabě Frant. Schaffgotsch jest v korrespondenci (Abh. 1782, 354 sl.); ,slavný', ,nejslavnější astronom' Bradky, .slavní astronomové' le Monnier
a de la Caille (Abh. IV., 14, 17), s jejichž velikými objevy jmeno
vitě Stepling seznamuje české obecenstvo (Abh. 1779, 9 sil.):
dále Bouřnet, Woodward, Scheuchzer, Schulze, Schwedenburg (Abh.
1784, 377 sil.): Limie, Cronstádt, Scopoli, .veliký anglický přírodozpytec' Benj. Franklin (Abh. III., 379), .nesmrtelný' Haller
(t. IV., 316), Bujfon, „ein außerordentliches Genie' (IV., 307) a j.
A stejně pronikavým vlivům podléhají historikové Abhandlungen,
jak svědčí pouhá jména Dobnera, Voigta, později Dobrovského,
plujících uprostřed širokého proudu evropské vědy (Montesquieu,
Voltaire, Schlözer a m. j.).
Změny tyto a ovšem zároveň nový duch, jenž je podmiňoval,
měly v zápětí další důsledek, pro Abhandlungen velice význačný
vzhledem к PGN.: osvícenství, jež tak význačně charakterisovalo
PGN. i sdružení za nimi stojící, činíc je téměř pendantem к officiálnímu osvícenství vídeňskému, v Soukromé Společnosti a v jejích
Abhandlungen patrně ustupuje do pozadí před duchem vědeckým.
I po této stránce Abhandlungen jsou zjevem českým a dobře
charakterisují osobitý vývoj českého osvícenství, jež vlivem spe
ciálních poměrů a obrozeného vědomí historického i národního
záhy vyrůstá z poručenství vídeňského a koncentruje se rozhodněji
a rozhodněji na snahy vědecké.
Z osvícenství zbývá jen, co v něm jest nutnou podmínkou
pro volný vývoj vědecký, dále jeho humanita a nábož. snášelivost,
slovem to, co nepříčí se národním i politickým snahám českým
a snad i osobním, konservativnějším názorům jednotlivých členů,
Mitglieder zu unterhalten, so hat sie auch besondere Rücksicht genommen,
die zerstreuten Naturforscher aufzumuntern, auf die so häufigen vor
kommenden Gegenstände der Natur aufmerksam zu machen. Sie hat
dahero auch beschlossen, die wichtigsten noch nicht bekannten mitgetheilten
Beobachtungen und Nachrichten dieser Art, in einem kurzen Auszug in
ihren jährlichen ausgehenden Schriften mitzuthcilen* (Abhandl. 1785,
XI. sl.).
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příslušníků řádů, duchovenstva a šlechty. V tom smyslu, tuším,
věnovací připiš císaři Leopoldovi II. (Abhandl. 1791) píše, že
,první zakladatelé naší Společnosti sjednotili se pro věc pravé
osvěty (der ächten Aufklärung)'. V tom smyslu i spolupracovníci
Abhandlungen jako PGN. jsou nadšenými ctiteli „moudré a ne
smrtelné panovnice' Marie Teresie (Abhandl. 1785, III. str.)
a neméně .skvělé vlády' Josefa II., ,wo denen sonst so schüchtern
gemachten Musen eine freie und uneingeschränkte Freistatt ge
stattet worden* (Abhandl. 1785, str. IV.), při každé příležitosti
s hrdostí slaví XVIII. století, věk osvěty, kritiky a filosofie
(t. 1782, 24 a m. j.).
Osvícensky, právě jako PGN., Abhandlungen dívají se na
středověk, jenž se svou scholastikou, pověrami, pověstmi, astro
logií, akro- a nekromantií, alchymií a .podobným neužitečným
zaměstnáním' (Karl v. Sandberg v Abh. 1785, str. 5) připadá jim
jako .finsterste Zeiten' (IV., 175), .ein Zeitalter, wo keine Auf
klärung, wohl aber Aberglaube und Vorurtheile alles beherrschten'
(1785, 8 sl.; srov. také 1779, 313 sl.).
Osvícensky a racionalisticky horlí proti lidovým pověrám
a předsudkům, byť sebe zbožnějším (srov. Abhandl. IV., 149,
174 sl.: V., 323 sl. [v zajímavém článku Jos. Mayera .Anmer
kungen über die Unverweslichkeit der menschlichen Körper'!,
II. 171 a j.), proti pověstem, bájím a pod.
Osvícenstvím proniknuto jest i náboženské smýšlení a cítění
v Abhandlungen. Ale tu znáti již rozdíl proti PGN. Silně proniká
pouze rozhodné zamítání náboženského násilí a nesnášelivosti
na jedné a vřelé horování o náboženské snášelivosti na druhé
straně. Veliký úpadek všeho vědeckého ruchu v XVII. stol.
Karl von Sandberg přičítá zvláště .pověře a despotismu' t. j. .ná
boženským nepokojům, pronásledování a nepolitické vládě Fer
dinanda II., jenž zemi oloupil, vyplenil a zbavil užitečných oby
vatelů' (Abh. 1785, str. 11.).
Ještě ostřeji vyznívá článek Steinbachův .Versuch einer Ge
schichte der alten und neuen Toleranz' (Abhandl. 1785, str. 200 sl.).
V náboženské nesnášelivosti bývalý opat žďárský spatřuje hřích
proti Bohu, ohyzdného netvora, poskvrněného krví nesčíslných
nešťastníků volající po pomstě, símě všeho zla (inkvisice, hranic
atd.), jako naopak v náboženské snášelivosti vidí zákon přírody,
podle něhož každý rozumný Člověk jest zavázán nezazlívati
svému bližnímu, protože nejvyšší bytost jinak uctívá, právo člo
věka, aby svému Bohu tak sloužil, jak to podle svého nejhlubšího
přesvědčení pokládá za nej milejší tomuto nepostihlému Tvůrci
(str. 201). Náboženské svobody a snášelivosti Steinbach žádá pro
všecky, pro pohany, pro .nešťastné' Židy, kteří ve středověku nejvíce
trpěli .krutou, nelidskou' nesnášelivosti, pro všecky sekty všech
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dob, a odsuzuje proto všecky, kdož se proti ní prohřešili za starší
doby: knížata a krále české, nevyjímaje ani Karla IV., za něhož
duch intolerance rozsel první símě v Cechách, pak husity, katolické
biskupy, arcibiskupy, papeže i duchovenstvo a zvláště jesuity,
kteří popouzeli již Rudolfa II. (nazývá je tuším ,die den Kaiser
umschwärmenden Heuchler' 222) a také Ferdinanda spolu s ka
pucíny přiměli ke „krutým“ opatřením, jimiž záplava nesnášelivosti zatopila celé Cechy. Tím výše Steinbach vynáší snahy
Marie Teresie a zvláště Josefa II., jenž ,väterlich die Bände des
ängstlichen Gewissenszwanges zerbrach und seine Unterthanen
durch majestätisches Beispiel brüderliche Duldung lehrte'. Jeho
toleranční patent jest ,nej krásnějším památníkem našeho sto
letí', význačnou předzvěstí ,právě tak skvělé, jako památné
epochy naší vlasti'.
Již v těchto osvícenských projevech, zřejmě skrovnějších
a skromnějších než v PGN., překvapuje naprosté mlčení o josefinských snahách čelících ku postátnění církve; aspoň v Abhand
lungen nedostává se jim nikde takového obdivu jako v PGN.
Možno ovšem, že jest to důsledek nového systému, jenž nepodával
tolik příležitosti к projevům osvícenským jako referáty PGN.;
ale stejně možno příčinu toho spatřovati také jinde: v reakci
Soukromé Společnosti к officiálnímu osvícenství vídeňskému
i pražskému. Pro tuto poslední možnost aspoň rozhodně mluví
prolijosefinská nálada, jež tak význačně proniká ve vědeckých
snahách, tvořících hlavní obsah Abhandlungen. Obmezím se
ovšem jen na povšechný ráz, jednotlivé vynikající členy, Dobnera,
Voigta, Pelcla, Dobrovského atd. třeba charakterisovati o sobě.
Jest dosti známo, jak josefinství postátnilo a zbyrokratisovalo
vědu, podřídilo ji praktickým účelům a postavilo pod policejní
dohlídku, z universit učinilo semináře pro vychovávání státních
úředníků. Mnoho pravdy měl historik King, jenž pověděl, že
josefinství na úřední povinnost prcfessorů dívalo se stejně jako
na úřední výkon trafikanta: čím tomuto byl předmět státního
monopolu, tím byla pro onoho věda a předepsaná kniha před
nášek (V. Müller, Van Swieten 89).
Soukromá Společnost a její Abhandlungen rozhodně se staví
proti takovému nazírání na vědu, obmezování její svobody i jejích
ideálních cílů. Nepodceňují nikterak praktických zájmů a dů
sledků vědy, jež již Leibniz pojal do plánů akademie a na něž
celá doba osvícenského utilitarismu kladla takový důraz. Zřetel
к praktickým potřebám hlásí se v cenných otázkách Společnosti,
ve většině přírodovědeckých rozprav (na př. Sandberg žádá, aby
odborní přírodozpytci obraceli své výzkumy ve prospěch oekomie, manufaktur, obchodu, plavby, řemesel, 1785, Jan Mayer
v ,Bemerkungen über natürliche Gegenstände der Gegend um
С. с и. XIV.

2,
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Schüttenhofen' v Abh. IV., 132 sil. zvláštní pozornost věnuje perlorodkám, dobývání cukru z javoru, rýžování zlata v Otavě, к jehož
obnovení vybízí) atd.
Ale tato praktická stránka jest Společnosti pouze význam
ným, cenným důsledkem vědy, nikoliv jejím účelem, lim jest
a povždy zůstane jediné věda sama a její vznešený, ideálný cíl,
vědecká pravda, jak Abhandlungen opět a opět důrazně vytýkají:
,Der größte Werth einer Wissenschaft ist die unwidersprechliche und klar eingesehene Richtigkeit sowohl der Lehrsätze, als
der Auflösungen vorgesetzter Aufgaben. Die dazu unumgänglich
nothwendige Methode ist das kräftigste, wo nicht einzige Mittel
den Witz zu schärfen und der denkenden Seele unschätzbare
Vollkommenheiten (welche allen außer derselben gesetzten Nutz
barkeiten weit vorzuziehen sind) beizubringen' (Tesánek v Abhandl.
1775, 125).
S tohoto povýšeného hlediska Strnad jmenuje hvězdářství
,die edelste und schönste Wissenschaft' (Abh. 1779, 349 sll.),
odtud plyne také ideální nadšení Abhandlungen pro vědecké
zkoumání, jež nemá hranic, a zájem pro nej nepatrnější výzkumy,
jež značí vždy pokrok к vědeckým cílům, byť prakticky byly
bezvýznamné, horování pro kritiku, zbožná láska ku vědecké
pravdě, již neohroženě vyslovují a hájí vždy a proti všem.
S téhož povýšeného, ideálneho stanoviska Abhandlungen
dívají se také na poměr státní moci к vědě a jejím představitelům.
Prokazujíc státu neocenitelné služby svými praktickými
důsledky a jsouc nad to svými vyššími, ideálnými snahami zá
rukou jeho vážnosti a slávy v cizině, věda zasluhuje všestranné
péče a podpory státu. Abhandlungen výslovně vytýkají, že stát
měl by zřizovati vědecké sbírky a knihovny, volatí vynikající od
borníky z ciziny, všestranně podporovati soukromé učence, po
vzbuzovat! je odměnami a vyznamenáními, zřizovati pro ně učené
společnosti, akademie; jmenovitě poslední úkol Abhandlungen
připomínají opět a opět, se zřejmou výtkou, že stát tu nekoná své
povinnosti.1)
L) »Wir sehen, wie nachtheilig es dem Ruhme der Nation sein müße,
daß — da fast jede kleine Universität in Deutschland eigene gelehrte
Gesellschaften errichtet hat — man in unserm aufgeklärten Jahrhunderte
bei uns ein ähnliches zu bewerkstelligen unterlassen habe' (Abhandl. 1775,
Vorrede des Herausgebers)... ,Dieß würde uns dafür schadlos halten, daß
man die Errichtung öffentlicher Akademien der Wissenschaften noch
immer für sehr entbehrlich ansieht und den Nutzen, der sich hieraus
über die ganze Nation verbreiten würde, auch nicht einmal in Betrachtung
zu ziehen sich würdiget' (t. 1776)..........Ludwig XIV., Karl II., Peter der
Große, Leopold und andere Stifter gelehrter Akademien glaubten eine eben
so glänzende Stelle in dem Tempel des Ruhms zu erhalten, indem sie die
Wissenschaften zum Nutzen ihrer Reiche beförderten, als daß sic ihre
Feinde besiegten' (Voigt, Abhandl. 1785, 94 sl.).
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Ale tato povinná péče státu o vědu nesmí se zvrhnouti v tyranisování nebo malicherné poručníkování vědy, jíž mus£ být
dána a zaručena ,neobmezená a nestranná svobodomyslnost v bá
dání, má-li přinésti náležitý prospěch' (Abhandl. 1785, str. III. sl.).
Této .neobmezené svobodomyslnosti' Abhandlungen mužně hájí
nejen proti přehmatům církve a kleru, ale také — a v tom jest
význačný pokrok Abhandlungen vzhledem к PGN. — proti
všemu poručníkování světské vlády, jak si v něm libovalo zvláště
josefinství se svým centralismem a byrokratimem, přes veliké
zásluhy, jichž si získalo o obrození vědeckého ruchu.
V tom ohledu velmi význačná slova čteme v Abhandl. 1785,
na str. 11 v článku brněnského přírodozpytce Karla von Sandberga. Üpadek věd přírodních i ostatních ve stol. XVII. Sand
berg výslovné svaluje nejen na náboženské nepokoje, pověru
a nesnášelivost, nýbrž i na nepolitickou vládu Ferdinanda II., na
železné žezlo despotismu, jenž zemi oloupil, zpustošil a vylidnil
a vědy vyhnal.
Ale mužná, přísná kritika Sandbergova odvažuje se nejen
na vzdálenou minulost, nýbrž i na blízkou dobu Marie Teresie,
ba na poměry za Josefa II. a směle hájí samostatnosti vědy i je
jího svobodného vývoje proti nevzdělané, kezduché byro
kracii a jejímu malichernému poručníkování, když příčinu ne
úspěchu snah Marie Teresie o povznesení v< d přírodních spatřuje
v ,die wenigen Kenntnisse und Aufklärung, die eben gerade unter
dem Theil allgemein herrschten, dem diese erhabenen und schönen
Absichten anvertraut waren, und der es am meisten unterstützten
sollte .... Noch müssen wir hinzusetzen, dass diese zur Auf
nahme eines Staats so wichtigen Gegenstände noch immer in sehr
vielen Ländern durch Kollegien besorgt werden, deren Glieder
blos in der Rathstubc oder den Kanzleien entstanden und gebildet
werden, wo alles nur nach der Gerichts-Ordnung oder dem PolizeySystem behandelt worden“ (str. 41 sl.).
Ale nejvýznamnější projev mužného vědeckého sebevědomí
Společnost učinila r. 1788, když jednalo se o tom, aby splynula
s Vlasteneckou Společností hospodářskou. Společnost opřela se
tomu obšírným memorandcm (otištěným v Abhandl. 1788, str.
4 sl.), jež jest velmi význačné pro poměr její к josefínskému abso
lutismu, tím význačnější, že toto smýšlení podle výslovného při
znání dalo prvý vznik společnosti.
Opposice proti centralisaci a byrokratismu hlásí se patrně
již z toho, co tu pověděno o jednotlivcích a jejich snahách o re
formy zemědělské, kteří svým příkladem, jenž vůbec -působí více
než všecky rozkazy, podněcují celé okresy к následování, a to
beze všeho nucení.
17*
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Ještě významnější jsou rozklady další. Učená Společnost
proti celému duchu josefinství, cenícímu vědu jen pro praktický
užitek a svírajícímu vědecké snahy pouty absolutismu a utilitarismu, pronáší tu mužnou apologii nej vyšších úkolů vědy a její
svobody: Oekonomie má ovšem veliký význam pro blahobyt
státu, ale není jediným prostředkem, jenž Činí zemi šťastnou
a povznáší ji nad sousedy; také zušlechťování jejích produktů
a vzdělání obyvatelstva jsou předměty neméně důležité, jak uka
zují dějiny, vypravujíce příklady, že země menšího rozsahu a skrov
nějších darů přírodních povznesly se nad říše daleko mocnější
a požehnanější. К tomu nutné jsou vyšší vědy. Učená Společnost
hájí tu se vzácnou mužností a neohrožeností neobmezené svobody
vědecké práce, jež nestrpí žádného cizího rozkazu a nucení, rodíc
se samovolně z lásky к vědě а к vlasti.
A se stejným důrazem obhajuje plné svobody ke sdružování
za vědeckými účely, naprosté rovnocennosti učenců ve vědecké
společnosti sdružených, v nichž pouze vědění dává přednost,
nikoliv úřad, stav, titul, stáří, bohatství. Opravdová společnost
věd může svěřiti vedení jen mužům, kteří se osvědčili ve vědě.
Každá jiná autorita, jež nespočívá na dobrovolném uznání sku
tečné vědecké zásluhy, byla by útiskem, násilím a tím společnosti
i její pih na škodu. Z té příčiny požadováno dále úplné samo
správy společností, jež zasluhují jen veřejné podpory privilegiemi,
zvláštními právy tiskovými, odměnami a pensemi, nikdy však
nesmějí býti obtěžovány povinnostmi, jichž si samy neuložily.
Všech těchto svobod, privilegií, podpor žádá si také Učená Spo
lečnost česká pro sebe, u vědomí, že pěstování a další zdokona
lování vyšších věd vždy bylo a jest cílem, posud ovšem nedosaženým, jejích posavadních snah (str. 6). Žádá si úplné svobody
pro obsah Abhandlungen, plné, republikánské samosprávy a vol
nosti při volbě členů, ježto jediné ona sama smí rozhodovati o ceně
podaných prací a může býti zárukou veřejné důvěry ke Společ
nosti a jejím aktům, a posléze i svobodného vývoje každého ba
datele, svobody individuálního bádání a myšlení, bez něhož není
vědeckého pokroku. „Vaterlandshebe und Neigung zu den Wissen
schaften— končí tento významný protest — waren bisher die ein
zigen Triebwerke, die wir kannten; wir arbeiteten, weil wir Ver
gnügen daran fanden, dem Vaterlande nützlich zu sein, und uns
dadurch selbst belohnten: wir arbeiteten freiwillig, wann und wie
(y textu podtrženo!) wir wollten. Der bloße Gedanke eines Zwanges
würde dem Fleiße einzelner Mitglieder und der Gesellschaft selbst
hinderlich sein“.
Jest to jistě významný doklad pro liberálnost Josefa II.,
že na tento rozhodný, smělý protest odpověděl svolením, aby
Společnost zůstala při starém zřízení. Ale neméně slouží protest
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také ke cti Společnosti, jež ukázala jím, že opravdu repraesentovala výkvět duchů v Cechách.
Krásný protest Učené Společnosti České proti poručníkování
a obmezování vědecké svobody se strany josefínské centralisace
má hlubší význam, než se zdá na prvý pohled. Kdo tak mužně,
neohroženě dovedl se zastati vědecké svobody, nemohl zůstati
lhostejným ani vůči politickým a národním úchvatům josefinství.
Buditelské zásluhy Dobnera, Voigta, Pelcla, Dobrovského jsou
toho významným svědectvím. Ale i v publikacích Společnosti
nacházíme významné projevy politické a národní. V lednu r. 1787
Společnost vypsala cenu 12 dukátů na .historicko-filosofické po
jednání o duchu zákonodárství v Cechách v různých dobách'.
Již titul cenné otázky napovídá zřejmě, kdo dal popud к ní. Nebyl
to nikdo jiný, než slavný Montesquieu a jeho kniha .L’Esprit des
Lois', tolik proslulá svým obdivem pro ústavu anglickou, ideál
všech svobodomyslných politiků v XVIII. stol.
Tím však není nikterak vyloučen, ba spíše napověděn motiv
jiný. Máme-li na paměti celého národně-polit. ducha Společnosti
i její zřejmou opposici proti josefinství a jeho centralismu, nelze
téměř pochybovati, že také tento spis, jenž v duchu svobodo
myslného Montesquieua měl rozbírati zákony české a zkřísiti
vzpomínku na dávné právní zřízení naše, na naši samosprávu i její
individuální vývoj, namířen byl proti josefinství.
V obsahu knihy Voigtovy, Ueber den Geist der Böhmischen
Gesetze in den verschiedenen Zeitaltern (vyd. Ces. Spol. Nauk v Dráž
ďanech 1788), jež otázku zodpověděla, nacházíme místa nasvědču
jící tomu, že Voigt pochopil zmíněnou tendenci otázky a dal jí,
byť jen mezi řádky — in politicis ani censura josefínská nepřála
svobody: — výraz.
Tak již to, co vytýkáno jako .unbilliges Verfahren' králi Ja
novi: posmíval se téměř svými sliby zemským stavům; za jeho
vlády mnohem více neřestí uvedeno do království, než stavové,
jimž blaho vlasti leželo na srdci, mohli snésti; česká šlechta téměř
vyloučena ode dvora a vlády, přístup ke králi jí zakázán, její stíž
nosti na útisky cizinců zůstaly nevyslyšeny .... sotva řečeno bez
úmyslu к vlastní době.
Z téže asi příčiny Voigt zvláštní pozornost a vyzývavou chválu
věnuje Zemskému zřízení Vladislavovu (,ein Licht, dessen Glanz
Böhmen noch heutigen Tages erleuchtet' 181), podle něhož zemští
stavové měli mnoho vlivu na zákonodárství, kdežto králové ne
mohli nic nařizovati, žádné nové daně ukládati, žádné důležité
změny ve státním zřízení předsevzíti bez svolení stavů. Státní
zřízení království českého bylo tehdy skoro takové, jako někdy
ve Francii a posud v Anglii (str. 201). Vzpomeneme-li, že anglická
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ústava byla tehdy ideálem konstitucionalismu, pochopíme, co
znamenala tato ostentativní reminiscence do minulosti české.
Bez významu posléze není ještě jedna okolnost. Podle str. 216
zdá se, že Voigt vypracoval své dílo aspoň po Ferdinandu II.
(inclusive), ježto píše, že zodpovědění otázky, zda Ferdinand I.
právem změnil ústavu, .wird sich unten bei den Gesetzen К. Fer
dinand II. geschickter anbringen lassen'. Ale tisk sahá pouze
do počátku XVII. stol., po Rudolfa a Matyáše! Možno
ovšem, že Voigt úmyslně nešel dále; na str. 21 aspoň píše, že
čtvrtá perioda sahala by od Ferdinanda II. až po naši dobu,
.wenn man anders noch böhmische Gesetze in dieser Epoche
suchen wollte, wo keine Böhmen mehr waren.' Ale spíše poslední
část v tisku potlačena, z příčin ležících na snadě; vždyť kniha
nebyla vytištěna ani v Cechách, nýbrž v Drážďanech.
A stejně významný protest přinesly Abhandlungen také
proti germanisaci josefínské a sice v článku Pelclově Geschichte
der Deutschen und ihrer Sprache in Böhmen, wie auch von dem
Einflüsse, den sie auf Religion, Sitten, Regierung, Wissenschaften
und Künste der Böhmen gehabt haben (1788, str. 344—383 a 1791,
str. 281—310).
Jest známo — počiná článek Pelclův — že za starších dob
v Míšni, Magdeburce, Meklenburce a v Braniborsku, jakož i ve
Slezsku, Dolních Rakousích, částečně v Durynsku a Francích
obývali slovanští národové, ale nikdo nevypsal, jak se stalo, že
Slované v zemích zmíněných opustili svou řeč a přijali jinou,
německou. Ještě v XIV. stol, museli v Lipsku znáti vendicky,
chtěli-li na trhu koupiti potraviny od venkovanů. V tomto stavu
nachází se dnes město Praha, kde obyvatelé již mluví německy.
Snad po několika stoletích již tak nebude. Kdyby tudíž časem mělo
se říkati: V Cechách mluvilo se kdysi slovansky, nebude zcela
německým Čechám nevhod, zvěděti, jak se to stalo, že Cechové
(die Tschechen) se poněmčili.'
Vše, co víme o Pelclovi a jeho českém vědomí, svědčí tuším
zřejmě, že nebylo, nemohlo býti hlavní pohnutkou a účelem
článku pouze to, co Pelcl až s mrazivou resignací tu předstírá:
vylíčiti zcela německým Čechám vývoj české germanisace. Muž,
jenž tolik vřelého vlastenectví a tolik buditelských tendencí vložil
do své „Kurzgefasste Geschichte' i do .Abbildungen', jenž z prachu
zapomenutí vynesl na světlo smělou, palčivou ,Obranu' Balbínovu a té doby byl na skoku státi se českým spisovatelem, měl
při tomto článku jistě také jiné důvody, mnohem naléhavější,
jichž z příčin pochopitelných nedoznal.
Z .Pamětí' Pelclových víme, jak ponenáhlu chladlo Pelclovo
nadšení, jímž vítal nastoupení na trůn Josefa II., a jak přecházelo
v nechut silnější a silnější, takže poslední listy .Pamětí' podávají
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až karikaturu Josefa II., jako reformatora i člověka, a většinu
oprav jeho naprosto odsuzují, zapomínajíce i na mnohé dobré,
jež vykonal. Nástin germanisace v Cechách, vzniklý v téže době,
jest patrně pendantem к .Pamětem', s tím rozdílem, že v těchto
Pelcl se staví hlavně na stanovisko politické, na stanovisko čes.
feudálů, pobouřených úchvaty absolutismu, kdežto onde hlavní
slovo vede Pelclův nacionalism, vznícený krajním nebezpečím
germanisace. Přes to účel obou projevů jest stejný, oba jsou pro
testem, českou reakcí proti politickému a národnímu násilí josefinství,1) protestem tak smělým, že .Paměti' vůbec nebyly určeny
pro veřejnost, z článku druhá, hlavní část otištěna teprve tři léta
po části prvé, až po smrti Josefa II. Článek Pelclův jest naciona
listickým pendantem к Voigtově politické rozpravě ,Ueber den
Geist der löhm. Gesetze'. S tendencí proti josefínskou těsně sou
visí druhá význačná stránka Pelclova článku: snaha národné buditelská.
Vlastencem buditelem Pelcl jest ve všech svých spisech.
Vlastenectví jeho i úsilí buditelské rostlo tou měrou, jak rostlo
nebezpečí pro národnost, ohroženou systematickou úřední germanisací. Za Josefa II. nebezpečí toto stalo se vrchovatě kritickým.
A tu Pelcl vlastenec, chvějící se úzkostí o budoucnost národnosti
české, jejíž postavení zdálo se vskutku zoufalé, utíká se к dějinám,
z nichž všichni naši buditelé čerpali tolik poučení, nadějí, zbraní,
sil, aby z nich vyčetl odpověď к nejpalčivější otázce přítomnosti.
A co vyčetl z minulosti národa, vypráví ve své rozpravě, nasti
ňující dějiny němectví v Čechách od dob nejstarších až po nejnovější. Jako tak často našim buditelům, i u Pelcla dějiny mají
býti klíčem pro přítomnost, ze starších fasí (jmenovitě z doby
Karla IV. a Václava IV., kdy byl zlatý věk pro Němce a jejich
jazyk v Čechách!) má plynouti poučení pro fasi nejnovější, roz
hodnou pro budoucnost národa, pro josefínskou germanisaci.
Této Pelcl věnuje přirozeně nejvíce pozornosti, analysuje všecky
prostředky její (.skoro týchž prostředků užito bylo kolem r. 1627,
aby čeští protestanti byli přivedeni к římské církvi a v době 50 let
byly téměř celé Čechy katolické', píše významně na str. 309), od
krývá nebezpečí a činí to vše na pohled tak střízlivě; ale pod resignovaným klidem jeho tají se nejen úzkost vlastence, nýbrž i snaha
г) Srov. na př. místo o germanisaci university pražské .Cech, jenž
chce si osvojiti védy, musí se napřed naučiti německy, jinak nemůže pro
spívali. Docela i ti, kdo věnují se stavu duchovnímu a časem budou míti
jen česky kázati, musí se učiti německy, ježto musí poslouchat! filosofii.
Mohlo by se téměř říci, že nyní v Praze není university, neboť} Poláci, Uhři
a Italové nemohou zde již studovati, protože nerozumějí německy. Jest
to pouze německá škola a tak ani Cech, neumí-li německy, nemůže na ní
studovati' (str. 303).

4°4

J. Hanuš:

buditele: právě ta holá, chladná fakta mají ukázati hrozivé nebez
pečí, vyburcovati národ a jmenovitě jeho vzdělané třídy, šlechtu
a intelligenci, z lethargie, roznítiti je к obraně mateřského jazyka,
národnosti. Pelclův článek jest po této stránce pendantem lidových
obran Thamových, Rulíkových.
Současníci nepoznamenali, jakým dojmem působila roz
prava Pelclova. Ale sotva lze pochybovati, že dojem její mezi
uvědomělejší intelligenci byl mocný. Pouhý výčet fakt, na pohled
tak střízlivý, rozbor jejich účinků ohrožujících samu existenci
národnosti sotva probuzené a posléze temná perspektiva do bu
doucnosti— vše to muselo mocně otřásti českými lidmi, jež historie
a osvícenství probudilo к národnímu vědomí. Nebeský ještě
po půl století byl čtením článku Pelclova pobouřen až к zoufalství,
a když je překonal, trpce vytýkal Pelclovi, že si ,při tom ani nezasteskl, neřku-li, aby v hněvu a žalu byl nad tím zaplakal'
(Hanuš, Život V. B. Nebeského, str. 8). Avšak křivdil Pelclovi.
Stesk, žal, hněv ozývá se, byť častěji jen mezi řádky, z rozpravy
Pelclovy a ještě významněji z jeho literárních a národních snah
té doby. Pelcl právě v této době stává se Českým spisovatelem,
buditelem čes. lidu, přímým předchůdcem Jungmannů, Palackých,
Šafaříků.

К překvapujícím a historicky velmi významným výsledkům
dovedl nás tudíž rozbor PGN. a Abhandlungen Soukromé Spo
lečnosti. Přes své německé roucho1) Soukromá Společnost a její
x) Jedna okolnost zdá se býti na odpor našim výkladům o českém
duchu Soukromé Společnosti: němčina jako jazyk jejich jednání a publikací.
»Společnost užívá jen němčiny; německy musí vše býti psáno, co vychází
tiskem; ale možno posiati rozpravy jakýmkoliv jazykem psané a Společnost
dá, co uzná za hodné tisku, přeložiti', psal Dobrovský Durichovi 25. kv.
r. 1786. Výklad tohoto zjevu, význačného pro všecku naši starší vědeckou
literaturu obrozenskou, jest samozřejmý. Na českou vědu nebylo ještě
pomyšlení: nebyla by měla nejen čtenářů, ale ani pěstovatelů: ,,Ich ge
stehe, — psal Pelcl Zlobickému 20 září 1784 — dass ich mir nicht getraue,
ein Buch in böhmischer Sprache zu schreiben, weil ich nun an das Deutsche
mehr gewohnt bin, obgleich das Böhmische meine Muttersprache ist.1
Pelcl byl z nej vřelejších vlastenců a od r. 1793 prvým professorem čes.
jazyka na universitě pražské. Pravděpodobně tudíž u ostatních členů
bylo ještě méně, mnohem méně známosti češtiny. Celého téměř půlstoletí
bylo potřeba, než vychováni byli — hlavně také zásluhou této německé
a latinské literatury obrozenské — čtenáři a spisovatelé čeští!
Latina, dotud literární jazyk vědy, byla ovšem dosti rozšířena; ale
měla, jak víme z PGN., ze zkušeností Voigtových, Procházkových a j.,
příchuť antikvámosti, v obecenstvu pokládána za přežilou, staromodni,
téměř za příznak starého ducha. Tak zbývala jen němčina. Soukromá
Společnost i v tom ukázala svou pokrokovost, modernost, která teprve
po vítězném úsilí Jungmannově, Prcslově a j. o čes. vědu stala se konservativností, zpátečnictvím, jež zlomil až Palacký. Přes to vítězství něm
činy, zdá se, nebylo bez některého odporu. V tom ohledu není bez vý-
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publikace byly zjevem ryze českým a to jak pohnutkami, vznikem
a složením, tak i celým duchem a tendencemi. Palacký jednal
tudíž docela v intencích a v duchu prvých tvůrců Společnosti, když
za nových poměrů vědeckých a národních domáhal se češtiny
v jejích jednáních a publikacích.
1‘ ' Jako nej významnější česká reakce proti germanofilskému,
officiálnímu osvícenství vídeňskému Soukromá Společnost jest
zároveň symbolem celého našeho obrození, klíčem ke vší latinsko-německé literatuře naší v XVIII. stol. Cizí proudy
osvícenské i vědecké, vrcholící v josefinství, dovršují duchovní
obrození intelligence v Cechách, jejíž světskou část, proni
kající více a více do popředí, vlastně teprve vytvářejí. Ale
na české půdě a v českém ovzduší cizí strom nese podivuhodné
plody: obrozená intelligence duchovní i znovu utvořená intel
ligence světská vlivem českých prvků záhy se emancipuje z vídeň
ského josefinství, stává se duchem, vědomím (posléze i jazykem)
národní, českou, ba opírajíc se o neodolatelnou sílu osvěty a vědy,
již vrátilo jí josefinství, ale zároveň také o vlastenectví, jež vdechly
jí oživené tradice historické a jež rozněcoval bol nad bídou pří
tomnosti, pud sebezáchovám v době svrchovaného nebezpečí
germanisace i obrozené slovanství, a posléze o nadšení, jež vždy
budí práce pro idey, odvažuje se velikého, smělého úkolu, brániti,
probouzeti, povznášeti národnost i řeč českou, jež témuž josefinství
měly padnouti za oběť.

známu, že Stcpling, jinak z nej horlivějších členů Soukromé Společnosti,
nepodával do Abhandlungen prací německých: psal jen latinsky a prof.
Strnad překládal je do němčiny (Pelcl, Jesuiten, 230). Ještě významnější
jest projev Voigtův. V Abhandl. 1785, str. 98 žádá, aby učené práce spo
lečnosti vydávány byly podle vzoru akademie petrohradské a gottinské
latinsky, nikoliv německy, aby vyhovovaly obecnější potřebě a přístupné
byly i cizincům, jmenovitě našim slovanským pří buzným, Polákům
a Rusům. Zvláště u Voigta, národně tak probudilého, možno za tímto dů
vodem tušiti také jiný: ncchut к němčině, již násilně propagovala ger
manisace josefínská.

406

Fr. Hýbl:

Slovanská liturgie na Moravě v IX. věku.
Napsal Fr. Hýbl.

(Dokončení.)

Zbývá nyní prokázati možnost, jak se padělaný list mohl
dostati do sbírky psaných listů papeže Jana VIII., chované nyní
v archivu vatikánském. Věc tato souvisí s povahou a proveniencí
této sbírky. Jest to kodex, který v archivu Vatikánském nebyl
hned od prvopočátku, nýbrž byl tam v XIII. století přenesen
z kláštera Montekassinského. Kodex psán jest písmem longobardským rukou XI. století a jest to opis nějaké starší předlohy; ob
sahem jsou listy papeže Jana VIII. z druhé polovice jeho ponti
fikátu (počínajíc i. zářím 876). Listiny této sbírky byly již dříve
známy a vydány (poprvé ve sbírce: Epistolarum Decretalium
Summorum Pontificum T. III. Rím 1591, a potom častěji), ale
přesné ohledání kodexu po stránce palaeograficko-diplomatické bylo
umožněno teprve po otevření archivu vatikánského. Učinil tak
G. Levi v práci: II torno- L dei Regesti Vaticani (Archivio della
Societa Romana di Storia Patria IV., 1881, 161—194). Levi má za
to, že vlastním základem sbírky mohl sice býti officielní exemplář
Vatikánský přenesený za neznámých okolností na Monte Cassino,
ale připouští, že do pozdějšího přepracování, jehož opis máme
nyní v rukou, mohly býti pojaty také jiné listiny, a že jest tedy
v konečné své úpravě sbírkou povahy soukromé. Naproti tomu
soudí Lapôtre,1) že kodex nynější jest věrný opis úředních re
gister. Jest patrno, že rozdíl mezi stanoviskem Leviho a Lapótrovým má v zápětí zároveň zásadně různé nazírání na cenu listin
tam obsažených. Kdyby kodex byl, jak Lapôtre tomu chce, prostým
opisem úředního exempláře papežského, byla by v důsledcích
možnost každého padělku skoro vyloučena. Důvody Lapôtrovy
sem se vztahující tvoří řetěz sice velmi důmyslně seřazených fakt,
domněnek a závěrků, leč к pověření jejich chybí přece jen věc
nej důležitější — nějaký sebe menší doklad přímý pro to, že Formosus a jeho druhové skutečně odcizili tu část register vatikán
ských, že se tato část opravdu dostala do Monte Cassina, a hlavně
že opis — neboť s opisem XI. stol, máme tu co činiti — jest sku
tečně věrnou kopií úředního exempláře papežského. Jest tu tedy
celá řada okolností, které vzhledem к jednotlivým listům umožňují
pochybnosti. Iv nej příznivějším případě, když přijmeme za pravdu,
že v Montecassinu skutečně měli původní exemplář register pa*) V jeho častěji uváděném díle věnována jest rozboru této sbírky celá
první kapitola (Histoire du registre).
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pežských, zdaž není možno, že pozdější „opis" není jen opisem
v pravém slova smyslu, nýbrž aspoň částečně přepracováním nebo
doplněním? Do register papežských té doby nebyly zapisovány
všechny listiny a listy papežem vydávané;x) nemohla tedy do
pozdějšího jejich přepisu — který tenkrát byl v rukou soukromých
— býti pojata i řada jiných dokumentů podle originálů skutečných
nebo domnělých, jež přepisovači byly po ruce? — Tedy nehledíc ani
k tomu, že hypothesa Lapôtrova není dostatečně prokázána, ne
může ani ona vyloučiti možnost, že ve sbírce listů Jana VIII.
jsou kusy nepravé.
Jest proto zcela na místě zdrželivý úsudek Leviho, kterému
mlčky přisvědčili také pozdější vydavatelé listů Jana VIII.2)
Levi výslovně dotýká se pochybností pojících se к listům pape
žovým poslaným na Moravu a praví o té věci: ,,Ma intorno alia
piů o meno diretta figliazione del nostro Codice dal Regesto ufficiale, se non erano da tacersi le cose fin qui esposte, sarebbe temerario volerne dedurre troppo assolute conseguenze, massime
prima ehe sia definita la controversia intorno ľ autenticita delle
lettere relative a Metodio e di aleune altre forse ancora piu sospette."3)
Jinak řečeno, Levi nejen přiznává nemožnost vysloviti se s jistotou
o povaze kodexu jediné na základě zkoumání palaeograficko-diplomatického, nýbrž naopak činí konečný úsudek přímo závislý na
prozkoumání některých listin po stránce obsahové. Tím ovšem
padá nejsilnější důvod, který až dosud pro pravost listu „Indu
striae tuae" byl uváděn,4) a jest ponecháno volné pole možným
pochybnostem. Pochybnosti ty pak jsou u listů moravských, jak
jsem dolíčil, takového rázu, že možnost připuštěnou Levim a ostat
ními badateli, kteří s ním souhlasí, mění v jistotu, a to tím spíše,
že se vznik podezřelého listu nehlásí do doby Metodějovy, jak
chce Goetz —v té době by bylo i při vzpomenuté možnosti těžko si
představiti, jak se list do sbírky dostal —.nýbrž do doby pozdější,
kdy původci nového zpracování sbírky bylo podle tehdejšího stavu
věcí nemožno nepravost seznati. Mohlo by se ovšem zdáti, že
i v tom případě, když přiznáme nové, pozdější zpracování pů
vodního snad registra papežského, vloudění listů padělaných do
sbírky jest málo pravděpodobno. Ale po této stránce nelze si
připouštěti velkých pochybností. Mohla-li „nešikovností sběratelů“
dostati se do sbírek západních kanonistů akta synody cařihradské
*) Bresslau, Handbuch der Urkundenlehre, str. 101.
2) Srv. na př. Jaffé-Loewenfeld, Regesta Pontificum I., 2. vyd..
str. 376.
3) Archivio della Societi Romana di Storia Patria IV., 187 sld. Slov
těch dovolává se také Goetz.
•) Srv. Jagič, Z. E. 36., Pastrnek, 112.
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z r. 879—880, falšovaná stranou Fotiovou,1) nemůže přítomnost
nějakého listu ve sbírce podobného rázu sama o sobě býti důvodem
jeho pravosti. — Jak se list opravdu do sbírky montekassinské
dostal, nelze ovšem říci, ale bylo to při stycích Cech, případně
Chorvatska s Itálií dosti snadné. Pekař myslí na styky Cechů
s Itálií v době biskupa Vojtěcha (f 997),2) ale bylo zajisté i jindy
dosti příležitosti к tomu, aby nepravý list byl přinesen do Italie
a tam nějakým způsobem uplatněn tak, že v Montecassinu do
plnili jím svoji sbírku. Osobně bych se klonil к domněnce, že původ
listu Industriae tuae hledati jest ne v Cechách, nýbrž v Chorvatsku,
kde o oprávněnost slov, obřadu svedeny byly tuhé boje již
v X. století.
* *
*
Metoděj vracel se tedy r. 880 z Ríma sice rehabilitován, ale
jenom s tou podmínkou, že ve všem, ve věrouce i v liturgii, změní
své dotavadní jednání podle vůle papežské stolice, tak že vítězství
bylo vlastně na straně jeho protivníků. Jak se choval Metoděj
v následujících několika letech к podmínkám, které mu uložil
papež Jan VIII? Obvinění, jež po jeho smrti byla přednesena
v Římě a o nichž máme vědomost z obou písemných projevů
papeže Štěpána V., odpovídají na tuto otázku záporně: Metoděj
neposlechl a šel dále svou cestou jako dříve. Postavení jeho po
návratu z Ríma bylo jistě velmi trapné. Muž, který s celou energií
své osobnosti prováděl dílo své, měl se zříci podstatné jeho Části,
která hned od prvopočátku dávala zvláštní ráz činnosti jeho
bratra a jeho vlastní, ve věrouce pak měl se zříci přesvědčení, jež
sdílel s celou východní polovicí veškerého křesťanstva, к němu,
poutal jej jeho původ, osobní styky a snahy politické. V Římě
nebylo však proň jiného východiska, nežli buď ustoupiti aneb
dáti v sázku všechno, čeho se až po tu dobu dloubou namáhavou
činností dopracoval. Nicméně není příčiny, proč bychom museli
souditi, že Metoděj své sliby a přísahy v Římě r. 880 učiněné ne
myslil upřímně. Papež aspoň vyjadřuje mu r. 881 svou spokojenost,
nabádaje ho pouze, aby na této dráze vytrval. Avšak zároveň
jest o osobnosti jeho rázu těžko se domýšleti, že by se byl své
myšlenky vzdal úplně a nepočítal s možností, že budoucnost bude
jeho osobnímu přesvědčení příznivější. V otázce dogmatické bylo
mu snadno vyhnouti se úskalí praktické nedůslednosti; bylyť
ł) Hergenrother, Handbuch der allgem. Kirchengeschichte I., str. 685
2) Die Wenzels- u. Ludmilalegenden str. 21 a 23. Lákavá by byla
také domněnka, že list byl přinesen do Italie, když kníže Vratislav II.
žádal o povolení slov, obřadu, ale pravděpodobnější jest akce vycházející
z Chorvatska. Vůbec jest tu těžko při nedostatku pramenů vyslovili se
určitěji.
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věci, o něž nepochybně tehdy šlo, otázky subtilní, theologickyvědecké, jichž nebylo třeba v kázáních a poučování lidu se dotýkati.
Jinak bylo ovšem s obřadem slovanským; ten bylo nutno bud
úplně odstraniti, anebo vydati se v nebezpečí naprosté roztržky
s kurií římskou. Zdá se, že Metoděj v první době po svém návratu
zaujal jakési stanovisko vyčkávací, ponechávaje zástupcům zá
padního obřadu volnost co největší a zaváděje znenáhla vedle
obřadu slovanského také bohoslužbu latinskou. Tak aspoň můžeme
si vysvětliti, že za života papeže Jana VIIL (f 882) nedošlo к dalším
žalobám v té věci, ačli při nedostatečnosti pramenů můžeme
s nebytím takových žalob počítati. Na jakousi polovičatost Meto
dějovu zdají se poukazovati neustávající spory s nově vysvěceným
biskupem Vichingem, o nichž poučuje nás list papeže Jana VIIL
z r. 881. Viching, předstíraje zvláštní nějaké instrukce papežské,
působil Metoději obtíže, o jejichž jakosti nelze se určitě vysloviti.
Spory ty ovšem mohly míti zcela dobře původ také v neposlušnosti
Vichingově vůči Metoději a v osobní nechuti Svatoplukově к němu;
jest vůbec těžko o nich souditi z nejasných narážek listu papežského.
Ať již věci mají se jakkoli, Metodějovo kolísání záhy pominulo
a on odhodlal se к rozhodnému kroku, kterým s novým úsilím
zaujal své stanovisko dřívější.
V leg. Meth, čteme zajímavou zprávu o jeho cestě do Carihradu.
Zpráva ta motivována jest úplně nedokonale a vlastně nesprávně,
ale o faktu samém není příčiny pochybovati. Čteme tu (kap. 13):
Ne do sego že ťkmo zloba ich sta, n’ reśę glagoljąśte: jako
cěsar’ se nan’ gněvajet, da ašte i obręśtet, nést jemu života iměti.
da i o tom’ ne chotę poch uliti svoj ego raba bog milostivyi, vloži
v sr’d’ce cěsarju, jakože jest prisno v rącó bož’i cěsarje sr’ďce,
i posla knigykněmu: jako oťče č’sťnyi veľmi tebe źelają viděti;
to dobro stvori,potrudisę do nas, datę vidim, don’deže jesi na sem’
světě, i molitvą tvoją priimem. ab’je že š’dšu jemu tamo, prijęt
i s ć’st’ją cěsar’ velikojąi radost’ją, i učen’je jego pochváľ, udr’ža
ot učeník jego popa i ďjakona s knigami; v’sją že volją jego stvori,
jeliko chotě i ne oslušav ni o čí som’že.obljubľ i odar’ velmi, provodí
i раку slav’no do svoj ego stola, takože i patriarch.1)
Byly sice vysloveny pochybnosti o této cestě Metodějově do
Carihradu, o níž mimo leg. Meth, nemáme nikde jiných zpráv,
ba ani nejmenší narážky, ale jsou to pochybnosti bezdůvodné.
Novější badatelé většinou přijímají zprávu za pravou.2) Ať už
x) Pastrnek, 234.
2) Tak nejen Goetz (223 sld.), nýbrž i Lapôtre, Jagić (Z. E. I., 41),
Pastrnek 118. Potkański 115 (szukając tam jakiegoś oparcia — praví
o cíli cesty) a j. Lapôtre domnívá se (157 sld.) dokonce, že Metoděj tuto
cestu papeži oznámil, a vztahuje sem slova papežova listu z r. 881: „cum
dco duce reversus fueris". Výklad ten naprosto nelze přijmouti, a správně
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leg. Meth, zabarvuje fakta jakkoliv, ať je к sobě řadí nelogicky
a motivuje nesprávně: v prostém líčení jádra jejich nebyla dosud
usvědčena z nepravdy. — Jest úkolem naším oceniti význam této
cesty v životě Metodějově a v dějinách církve moravské. Tu však
nedostačí míti na zřeteli pouze poměry na Moravě, třeba tu vyjiti
od všeobecného stavu církve té doby a jmenovitě opět od tehdejšího
stadia v zápase církve západní a východní, neboť rozbroje stran
na Moravě nejsou než odleskem tohoto velikého boje.
R. 878 zemřel patriarcha cařihradský Ignatios. Císař Ba
silios I., který svého času (869) uklidil rozepře církevní ve své
říši sesazením Fotiovým spíše z důvodů politických nežli z pře
svědčení, povolal Fotia znovu na stolec patriarší. Avšak Fotios
nespokojil se s pouhým opětným dosazením, jemu běželo o úplnou
rehabilitaci, o annulování synody z r. 869, která jej sesadila, a o při
nucení Ríma к naprosté kapitulaci. Není zde místa vykládati,
jakými podskoky a obraty diplomatickými došel svého cíle, jak
podmínečné uznání papeže Jana VIII. proměnil přemluvami
a oklamáním legátů papežských ve své naprosté ospravedlnění
na synodě cařihradské (879—880), jak nechuti východního du
chovenstva a lidu proti Římu využil к odsouzení všech dřívějších
kroků papežských podniknutých proti své osobě: výsledek
byl, že se r. 880 Fotios objevil jako vítěz v dlouhotrvajícím sporu,
jako zosobnění pravdy dlouho sice zneuznávané a odstrkované,
ale konečně přece přemáhající všechna protivenství. Papež Jan VI11.
vykládá ona slova Snopek, że znamenají pouze opětný Metodějův příchod
do Ríma. I Jagić (41) vyslovuje se v té věci skepticky proti názoru Lapôtreovu. — Opětné pochybností o cestě Metodějově do Carihradu vyslovil
Snopek (posledně v Studiích cyrillometodějských str. 138.), maje za to, že
by byl jistě Viching tu věc žaloval v Římě a že by se o tom byl papež Štěpán V.
zmínil ve svém listě. Důvod ten nemůže míti váhy proti určitému vypra
vování legendy jinak ve výčtu fakt hodnověrné, neboť Štěpán V. toliko
zcela všeobecně zmiňuje se ve svém listě o obviněních, jež na Metoděje
v Římě byla přednesena, a sama cesta do Carihradu při tehdejší jednotě
obou církví nemohla o sobě býti něčím závadným. Ostatně papež naznačuje
jenom zhruba, co doslechl, jeho legáti měli věc teprve vyšetřiti. — Zprávě
legendy dostalo se nad to nejnověji potvrzení nepřímého. Jest to nově
objevený Život sv. Nauma, učedníka Metodějova, vydaný Lavrovem (Žitija
sv. Nauma ochridskago, Spb. 1907, srv. ČČH. XIV., 121.). V památce té,
pochodící z X. stol., vypravuje se, že někteří učedníci Metodějovi byli po
jeho smrti prodáni do otroctví do Benátek, a tu „po strojeniju božiju prüde
že togda césar’ muž’ k’ Ben’tkom ot Kon’stantina grada cěsarie dělo dělaje,
i uvěděv’ o nich i ovyich iskupi césar’ muž’ i ovyich tako pojem vede
v Konstantin grad i skaza o nich césarju Vasiliju. i ustroiše je раку v svoje
činy i sany prezvitery i diákony, jakože i prěždc běše.“ Podle toho sotva
bude lze pochybovati, že Metoděj navázal na konci svého života přátelské
styky s církví východní, když následky jejich hned po jeho smrti tak patrně
se uplatnily. Právem vidí Lavrov (str. 44) ve slovech citovaných „novoe
lišnee svidéteľstvo o těsnoj svjazi i snošenijach slavjanskoj moravskoj
cerkvi s Konstantinopolem“.
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svojí důvěřivostí utrpěl porážku, avšak jeho politická stísněnost
a smrt r. 882 znemožnily mu všechny další kroky. Krátké ponti
fikáty jeho nejbližších nástupců (Marina 882—884 a Hadriána III.
884—885) přišly Fotiovi velmi vhod, a on upevnil se na stolci
patriarším a v plném lesku svého významu. Jeho všestranná
a všechny obory duševního života té doby pronikající činnost
úřední i mimoúřední, skvělé nadání, práce literární, podněty к po
kusům missionářským, iniciativa v osvěžení kulturního života na
východě byly skvělým rámcem jeho politického vítězství. Což
divu, že tento obrat v postavení Ríma a Cařihradu upoutal pozor
nost i na západě. Politická i morální skleslost západu pracovala
Fotiovi do rukou. Rozervané poměry v říši franské, její roztržení
a chabost dostupující vrcholu v té smutné okolnosti, že sám ná
městek Kristův jenom stěží bránil se ve své vlastní državě útokům
stoupenců víry Mohamedovy, byly k r. 880 do očí bijící folií proti
rozkvětu říše východní, kde císař Basilios vítězně zlomil převahu
Arabů, obnovil r. 878 svrchovanost nad Slovany dalmatskými,
uvedl Bulhary v církevní závislost a vnitřní organisační prací
povznesl svoji říši к pořádku a moci nebývalé.1)
Fotius nespokojil se pouze tím, že dal těmto poměrům samým
mluviti ve svůj prospěch, naopak počal přímo útočně vystupovati
proti církvi západní, zaváděje spor na populární u východanů
pole dogmatické v otázce o původu Ducha svátého, a snažil se
získati pro sebe i některé biskupy západní. Významný jest list,
který v té věci poslal (asi 883—884) patriarchovi akvilejskému; 2)
jest to doklad zajímavý nepřímo i pro dějiny církve moravské,
neboť z něho vidíme, že se Fotios snažil jmenovitě nejbližší okresy
církve západní přímo nakloniti své \ěci.
Když se tedy za takových okolností vrátíme opět na Moravu
a uvážíme na jedné straně snahu Fotiovu strhnouti na sebe i některé
hodnostáře církve západní, na druhé straně nesnadné postavení
Metodějovo na Moravě a konečně zprávu o jeho cestě do Cařihradu,
jak blízka tu domněnka, že Fotios nenechal bez povšimnutí i mladou
církev moravsko-pannonskou, jejíž hlavou byl Rek původem
i smýšlením, zápasící v tuhém boji se zástupci duchovenstva franc2) O vítězství Fotiově nad politikou papežskou srv. Hergenrother, Photius IL, str. 37Q—578. O stavu obou církví ok. r. 885, srv. str. 667.
*) Hergenrother, Photius II., 634. Hergenrother praví všeobecně o té
věci: „Namentlich bemühte er sich (Fotius) auch jetzt auf den abendländi
schen Episkopat zu wirken, sich in ihm eine Stütze, den Gegnern neue
Feinde, seinen weitgehenden Planen allseitige Förderung zu verschaffen,
schlau wusste er die politischen Verhältnisse gleich den kirchlichen Controversen benützen, von allen Vorgängen, zumal in Italien, sich in steter Kunde
zu erhalten, und die Gelegenheiten wahrzunehmen, in denen er unter den
verhassten Occidentalen Zwietracht und Spaltung, Streit und Zerwürfnis
erregen könnte“.
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kého, a že navázal opětně přerušené do té doby styky mezi Mo
ravou a Cařihradem! Nemáme sice přímých dokladů, které by
domněnku takovou potvrzovaly, ale nedostatek ten mnohem
méně padá na váhu při území, o jehož vývoji jsou zprávy tak ne
dostatečné, nežli by tomu bylo jinde, kde stav věcí jinými zprávami
jest dostatečně objasněn.1) V každém případě objevuje se cesta
Metodějova do Cářihradu ve světle mnohem vážnějším, nežli by
se podle prostých slov a naivní motivace v legendě mohlo zdáti.
Muž starý, óoletý, snad i starší opouští pole své dlouholeté činnosti;
arcibiskup opouští svoji diecesi plnou sporů a ubírá se do své rodné
země, s níž dávno byl přerušil všechny styky, aspoň officielní:
— příčiny byly jistě vážné a důsledky dalekosáhlé.2)
Ve zprávě o cestě Metodějově jist několik důležitých pokynů
pro její ocenění. Císař přijal prý Metoděje velmi laskavě, a „učen’je
jego pochval’,“ ponechal si v Cařihradě dvaučenníky jeho s knihami
(patrně slovanskými); dále praví se, že ve všem vyhověl jeho přání
a nic mu neodepřel (vsją že volją jego stvori, jeliko chotě, i ne
oslušav ni o časom’že). Prostá tato slova sotva možno pokládati
za pouhé bezvýznamné obraty slohové. Císař — a také patriarcha,
jak se na konci dodává — schválili učení Metodějovo; to jistě
nebylo věroučné stanovisko západního kleru. A praví-li se dále,
že si císař podržel i knihy slovanské a ničeho Metodějovi neodepřel,
můžeme tato slova bezpečně vztahovati na obřad slovanský; čeho
nepovolil papež, povolila církev východní.3)
Domněnka tato pouhými slovy legendy snad slabě jest opřena,
avšak úplným potvrzením jejím jest všechen další vývoj slovanské
bohoslužby na půdě církve východní. Učenníci Metodějovi, byvše
po jeho smrti vypuzeni z Moravy, uchýlili se většinou do Bulhar
a tam vštípili obřad slovanský.4) Nikde nemáme nej menší zmínky
o tom, že by se officielní zástupcové církve řecké této novotě
byli vzpírali.5) Pravda, nemáme také přímých dokladů, že by
l) Kdybychom chtěli stavětí na slovech leg. Meth., „že císař naň se
hněvá“, jak rozšiřovali Metodějovi protivníci, mohli bychom odtud uza
vírali přímé pozvání z Carihradu, asi tím způsobem, že nejdříve byly za
hájeny styky písemné, a když se Metoděj chystal uposlechnouti pozvání,
že kněží západní kojili se nadějí, že Metoděj ani v Cařihradě nepochodí.
2) Možná, že měl Metoděj také příčiny osobní к té cestě, jak se do
mnívá Pastrnek, 119 pozn. 114, ale ty měly jistě význam jen podružný.
3) Potkaňski 116 uvádí pobyt Metodějův v souvislost se slov, obřadem
v Dalmácii, jež se tehdy vrátila к východnímu impériu.
*) Golubinskij, Kratkij očerk istorii pravosi. cerkvei (Moskva r. 1871)
str. 32 ukazuje, že obřad slovanský uveden byl do Bulhar po r. 870,
ale ještě za krále Borisa (852—888). Také Jagič přikládá v té věci velký
význam pobytu Metodějovu v Cařihradě (Z. E. I., 42). — Srv. к tomu též
uvedenou zprávu životopisu Naumova.
*) Známá Chrabrova apologie slov, písma namířena byla patrně proti
výtkám a výpadům rázu soukromého. Co se týče ůřadů církevních, dobře
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věc byli povolili, avšak uvážíme-li, že se církev řecká proti domácím
jazykům v bohoslužbě chovala v zásadě zrovna tak nesnášelivé
jako latinská, jest tento negativní důvod přímým potvrzením,
že později s liturgií slovanskou se smířila. Kdy se to stalo? Nelze
ukázati na jinou příležitost mimo pobyt Metodějův v Cařihradě.
Jaký dojem a jaké následky Metodějova cesta do Carihradu
měla v zápětí na Moravě, nelze pro nedostatek zpráv říci. Ze
odtud nastaly nové spory, naznačuje list papeže Štěpána V.,1) jakož
i konečný výsledek celého zápasu po smrti Metodějově. Svato
plukův zdravý smysl politický nedal se svésti к lákavé snad, ale
fantastické myšlence spojení se vzdálenou říší řeckou a hleděl
si i nadále přátelských styků s Franky i oddanosti к stolici pa
pežské.2) Tím ovšem také další trvání slovanského obřadu na
Moravě přes theoretický souhlas církve východní stalo se proble
matickým. Jedna věc zasluhuje však při tom zvláštního povšim
nutí. Metoděj aspoň potud dostál slibu papeži učiněnému, že vedle
obřadu slovanského, jehož se nikdy nevzdal, dopřával úplné
volnosti i bohoslužbě latinské. Výmluvným toho dokladem jsou
slova, jež pisatel jeho životopisu (kap. 17.) klade mu do úst o Gorazdovi, a jimiž Metoděj jako přednost tohoto svého učedníka
vytýká i znalost knih latinských,3) konečně i ta okolnost, že jeho
žáci konali nad jeho hrobem bohoslužby latinsky, řecký a slo
vansky.4)
Po smrti Metodějově (6. dub. 885) spor, který on dotud vahou
své osoby uměl držeti v jakýchsi mezích, vybuchl s celou silou
a prudkostí. Strana Vichingova hned vypravila posly do Ríma
se stížnostmi na Metoděje. Podle listu papeže Štěpána V. stěžovali
si netoliko do odchylného učení a slovanské liturgie, nýbrž vy
líčili i naznačení nástupce jako svévolné zasahování do práva
kanonického.6) Papež vypravil na Moravu biskupa Dominika
vytýká Lavrov-(v recensi díla Pastrnkova Viz. Vrem. XI., 525): „Ničego
podobnago papskim poslanijam ne vyšlo ot Konstantinopolskich patri
archov; latinskie i německie episkopy borolis protiv slavjanskago jazyka,
nikakogo upominanija nět o tomže so storony grekov“.
*) Methodium namque superstitioni, non ędificationi, contentioni
non paci insistentem audientes plurimum mirati sumus (Friedrich, Cod.
dipl. I., č. 26.).
*) Na to snad vztahují se slova pap. Štěpána V.: „contemptis aliis hujus
seculi principibus“ (srv. pozn.).
3) S’ jest vaŚeję zemlję svobod* mąz', učen že dobře v Laiin' skyję
knigy, ргаѵоѵёг’п (Pastrnek 237).
4) Leg. Meth. c. 17, Pastrnek 238.
Б) Kdož ví ostatně, zdali Gorazd opravdu neosobil si hned práva
s úřadem arcibiskupským spojená, chystaje se přijmouti investituru ne od
Ríma, nýbrž od Carihradu. Slova papežova v Commonitoriu (c. 14) mohla
by se vykládati v tomto smyslu.
C, č. H. XIV.
28
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a kněze Jana a Štěpána jakožto své legáty, aby stav věcí zjistili
a vše potřebné zařídili; instrukce, které jim dal, jsou z části za
chovány v Commonitoriu několikrát dotčeném. O tom, co se pak
na Moravě dálo, máme jediné, a to jednostranné svědectví v řecké
legendě o bulharském biskupu Klimentovi.1) Odmísíme-li všechno,
co sčítati lze na vrub strannického líčení, jde odtud na jevo asi
tolik, že Svatopluk žádal, patrně návodem legátů, aby strany
přísežně se zavázaly, že se v učení i v bohoslužbě podřídí církvi
římské. Učenníci Metodějovi neposlechli, i byli po mnohých pro
tivenstvích vypuzeni ze země. Tím vzal zároveň za své i slovanský
obřad na půdě moravské; nezanikl sice úplně na půdě církve zá
padní, živořil nějaký čas v Cechách a udržel se ve skrovných roz
měrech v Dalmácii, ale к plnému rozkvětu dospěl toliko na východě.
Takový byl tedy vznik, vývoj a konec slovanské bohoslužby
na Moravě. Stanovisko, к němuž jsme dospěli, jest odlišné od
celkového nazírání většiny novějších historiků, kteří psali o dě
jinách řecké missie na Moravě. Neváhám jiti ještě dále a vysloviti se
odchylně také o ceně a významu slovanské liturgie u nás a v úsudku
o postavení rozhodujících činitelů к záležitosti té. Mám za to,
že se význam slovanské bohoslužby namnoze přeceňuje, a odtud
vychází potom velmi nepříznivý soud o osobách, jež její zánik
u nás skutečně neb domněle zavinily; v tomto názoru mají původ
všechny obrany stolice papežské, že ona nemá viny na osudu tom,
a všeobecně nepříznivý soud o knížeti Svatoplukovi. Průběhem
celé práce měl jsem několikrát příležitost vysloviti se o malém
významu, který tehdejší doba přikládala zvláštnímu jazyku li
turgickému; i nemohu, nežli opětně s důrazem vytknouti, že při
všeobecném stavu církevní bohoslužby v IX. století otázka tato
přese všechnu jinakou kulturní vážnost neměla pro samostatný
politický i kulturní vývoj národa toho významu, který se jí oby
čejně přikládá. Kázání, poučování lidu, překlady Písma a jiných
náboženských knih do jazyka domácího a samostatné literární
práce rázu nábožensky-poučného — to bylo ovšem něco jiného,
tím působilo se přímo na lid, ale ta věc nepodléhala také nijakým
sporům a zákazům. Jak málo při tehdejší všeobecné kulturní
nadvládě latiny a řečtiny v Evropě jazyk liturgický vadil samorostlému kulturnímu vývoji národa, jest viděti v celé západní
Evropě — ze Slovanů zejména pěkným příkladem jsou Poláci,
jimž latinský obřad nikdy nebyl na překážku jejichslovanskosti —,
jest to viděti s opačné stránky také na Bulharech, kteří slovanský
• obřad měli a jejichž středověká kultura není nic jiného nežli do
slovanštiny přeložená řečtina. — Národu našemu pak zejména,
’) Fontes rer. Bohem. I., 76 sld. Pastrnek (lat. překlad) str. 278 sldŽivotopis Naumův mluví pouze o konečném osudu učenníků Metodějových.
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jenž geografickým položením a historickými podmínkami při
rozeně byl poután к západu, oddělování se v té věci od sousedních
národů sotva mohlo býti na prospěch ve stejnoměrném postupu
vzdělanosti, jež se na západě vtělila v ustrnulou formu latinskou;
forma ta však s druhé strany nijak nepřekážela jeho pozdějšímu
rozvoji v duchu národním, jak dějiny naše s dostatek dotvrzují.
Za těchto okolností jest tuším zbytečné každé obhajování
stolice papežské pro její stanovisko к snahám Metodějovým.
Papežové nechovali se v otázce slovanské liturgie úzkoprsé a nekonsekventně, jak se jim dosud namnoze vytýká, nýbrž naopak
velmi důsledně, ovšem ve smyslu slov, obřadu nepříznivém. Bylo
by však stejně chybou činiti jim odtud nějakou výtku, jako jest
chybou mluviti o jakési „zvláštní“ přízni kurie papežské к ná
rodům slovanským.1) Papežská stolice zaujala proti Slovanům
prostě totéž stanovisko, které ode dávna zachovávala proti všem
národům jiným. Že jinde otázky podobného druhu jako u nás
vůbec se nevyskytly, nemůže na věci samé měniti ničeho. Nebýti
jiných závažných momentů, sporu dogmatického a roztržky církve
východní a západní, jež bohužel vnesena byla také hned к nám,
a to na samém počátku našeho kulturního života, byla by otázka
slovanské liturgie se odbyla beze vší škody pro nás. Teprve její
komplikace s věcmi mnohem vážnějšími měla následky neblahé.
A stejně třeba s podobného stanoviska vycházeti i při po
suzování kaceřované dosud politiky Svatoplukovy. Všecky výtky
vyznívající v ten smysl, že nepochopil veliké myšlenky Metodějovy
a vedl svůj národ v náruč Němectva, pozbývají ceny, když si
uvědomíme, že slovanský obřad tenkrát zrovna tak málo zna
menal pro politickou a kulturní nezávislost Moravy jako obřad
latinský. Ne obřad, nýbrž myšlenkově dogmatický a také poli
tický rozpor obou kulturních světů tehdejší Evropy byl podstatou
sporů na Moravě v IX. století. Že se Svatopluk ve sporech těch při
vinul ke kulturnímu prostředí západnímu, к němuž vedly jej
x) Jest zcela na místě, co recensent díla Lapôtrova praví o této jeho
tendenci v Žurn. min. nar. prosv. 1896 květen (str. 194): (Lapótrc) „chočet
predstaviť nam pap v roli uběždennych i postojannych zaščitnikov slavjanstva, ego religioznoj i političeskoj samobytnosti, daže v roli obedinitelej
vsego slavjanstva, papa Joann Vílí, javlaetsja lučšim i tipičnějšim iz pap
v etom otnošenii. No tak как suščestvujut fakty, chudo mirjaščiesja s etim
utverždeniem, to Lapôtru i neobchodimo ich oslabit. Dlja etogo on upotrebljaet takoj priem: fakty položiteľnye on pripisyvaet sobstvenno papam,
a otricateľnye — inym dějstvovavšim v tu poru agentam, vraždebnym
slavjanstvu. Eti vraždebnyja slavjanstvu agenty: němcy — v moravii,
vizantijcy — v Bolgarii, i „formoziane“ v Rimě, pri papskom dvorě."
Nehledá-li se v chování stolice papežské nic více, než jak skutečně tomu
bylo, odpadá každá příčina viděti v něm výjimečnou přízeň к národům
slovanským, ale potom není také potřebí omývati konečné její nepříznivé
rozhodnutí nemožnými předpoklady rušivých vlivů cizích.
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přirozené životní podmínky jeho národa, a nedal se věsti fantasti
ckými možnostmi spojení se vzdáleným východem, svědčí naopak
o jeho zralé politické úvaze.1) Průběh dějin nedal mu za pravdu,
ale jen zdánlivě, neboť pozdější osudy jeho říše nebyly jeho vinou,
nýbrž výslednicí příčin zcela jiných, o nichž pojednávati vymyká
se z rámce této úvahy.

Kurie a církevní správa zemí českých v době předhusitské.
Napsal Kamil Krofta.
(Dokončení.)

Kdežto desátku jako obecné dani duchovenské byly podro
beny všechny země koruny České, podržely krom toho slezské
její části, získané teprve v stol. XIV., jako památku své nělčdejší
příslušnosti к Polsku povinnost odváděti kurii ještě jiný pravi
delný plat, označovaný názvem haléře svatopetrského (denarius
s. Petri).2) Byla to daň, jakou platily kurii některé státy kře
sťanské na znamení své zvláštní závislosti na stolici papežské.
Podobně jako v prvních stoletích středověku některé ústavy
duchovní dávaly se v ochranu stolice papežské a za to zavazovaly
se odváděti jí stálý plat,3) vstoupily také některé státy v těsnější
poměr ke kurii: byly přijaty ve zvláštní ochranu sv. Petra a stolice
papežské — mělo to arci jen význam ideální — a za to byly po
vinny platiti jistý roční plat, který se nazýval denarius s. Petři.
Anglie platila jej již od stol. VIIL, Dánsko od stol. XL, Švédsko
a Norsko od stol. XII. Polsko vzalo na sebe tento závazek, jak
se podobá, hned s přijetím křesťanství. Již Boleslav Chrabrý
se nazývá ,,tributarius b. Petri“ a sám r. 1013 mluví o své povin
nosti platiti svatopetrský haléř jako o věci staršího původu. Pů
vodně snad tato daň záležela v tom, že panovník sám odváděl jistou
sumu kurii, časem však svaleno její placení úplně na poddané.
Panovníci a později snad biskupové vymáhali na poddaných
daň pro stolici papežskou a její výnos — spíše však jen jeho část —
x) Dobře soudí o té věci Brückner v Arch. f. slav. Phil. XXVIII.,
str. 214.
2) Srov. Maydorn, Der Peterspfennig in Schlesien bis in die Mitte
des XIV. Jh. (Zeitschr. d. Ver. für Gesch. und Altert. Schlesiens XVII.,
1883, str. 44.—62.); Ptainik', Denar św. Piotra obrońcą jedności politycznej
i kościelnej w Polsce (Rozprawy Wydziału hist, filoz. Akad. Um. w Krakowie
tom. LI., 1908); Gromnicki, Świętopietrze w Polsce, Kraków 1908. Viz
též Ptašnik, Kollektorzy kamery apostolskiej str. 16 a 38 násl.
•) O tom jsem jednal podrobněji v Cesk. čas. hist. X., 1904, str.
129 nasl.
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odváděli kurii. Je pochopitelné, že tím kurie byla asi značně zkra
cována a že od poč. XIV. stol, raději dávala svatopetrský haléř
vybírati svými vlastními kollektory; prvním byl známý nám Bonaiutus de Casentino, výběrčí desátku v Cechách, Polsku a vUhřích,
jenž r. 1304 pověřen úkolem vybírati haléř svatopetrský v Polsku.
Brzy potom učinil papež Jan XXII. důležité rozhodnutí o způsobu
této daně. R. 1318 ustanovil, že všichni obyvatelé Polska jsou
povinni platiti každoročně stolici papežské po denáru;1) haléř
svatopetrský prohlášen tak za daň z hlavy, od níž nikdo — vyjí
maje židy a snad také duchovenstvo a šlechtu2) — neměl býti
osvobozen. Tím byli zasaženi hlavně němečtí kolonisté, kteří se
dotud zdráhali platit svatopetrský haléř, opírajíce se o své privi
legované postavení. Je přirozené, že proti tomuto ustanovení,
jež král Polský r. 1320 uznal, velmi důrazně protestovali knížata
slezští, jichž země byly zaplaveny německými kolonisty. Vyjí
maje Hlohovsko, kde r. 1324 uznáno rozhodnutí papežovo, všechna
ostatní knížetství slezská trvala v odporu proti novému způsobu
placení svatopetrského haléře, a jen stěží podařilo se někdy kurii
pohnou ti jednotlivá knížata, aby zaplatili časem aspoň vzájemně
smluvenou celkovou sumu.
Otázka placení svatopetrského haléře ve Slezsku nabyla vý
znamu v letech následujících, kdy se tu Český král Jan jal s úspě
chem domáhati svrchovanosti. Protože v Cechách a v ostatních
zemích Janových tato daň církevní se neplatila, bylo se obávati,
že připojením Slezska к říši Janově mohla by i tu docela zaniknouti,
když beztoho od tamních knížat tak nelibě byla snášena. Proto
si kurie již r. 1327 vymohla od krále Jana slib, že z jeho svrchova
nosti nad Slezskem nemá jí vzniknouti žádná škoda.3) Ale i potom
vyjednáváno s králem Českým stran placení svatopetrského haléře
z knížetství slezských a posléze učiněna s ním nejspíše brzy po r. 1340
smlouva, podle které měli Slezané každý rok v postě platit kurii
z každé hlavy po denáru běžné mince.4) Odpor slezských knížat
x) Maydorn 1. c. str. 53; srov. též Schulte, Die politische Tendenz der
Cronica principům Polonie, 1906, str. 24.
2) Ô tomto osvobození viz Ptaśnik, Kollektorzy str. 49. pozn. 3.
a Gromnicki 1. c. str. 52 násl.
*) Reg. Boh. III., 1305.
♦) O této smlouvě víme toliko z bully pap. Klementa VI. ze
17. srpna 1343 (Mon. Boh. Vatic. I., 229. = Reg. Boh. IV., 1314),
kde se praví: „cum inter .. . Johannem regem Boemiae ... ac . . . ma
gistrům Gualhardum de Carceribus .... in partibus regni Ungariae et
Poloniae apcstolicae sedis nuncium . . ., quaedam compositio seu Concordia
esset facta, videlicet quod subditi regis eiusdem in partibus Sleziae consistentes annis singulis in quadragesima pro quolibet humano capite
unum denarium currentis et usualis monetae illius patriae pro dieto censu
(t. haléř svatopetrský) ecclesiae Romanae . . . solvere perpetuis temporibus tenerentur, se ad hoc sollempniter et efficaciter obUgando." Kdy
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proti této dani církevní nebyl touto smlouvou kurie s králem
Českým ukončen. Naopak většina jich i potom odpírala platit
svatopetrský haléř a papežskému nunciovi Galhardovi de Carceribus, který od r. 1334 působil v Polsku, nepodařilo se ani církev
ními klatbami pohnouti je к povolnosti. Vraceje se na jaře r. 1343
po několikaletém boji z Polska ke kurii, zanechal vybírání haléře
svatopetrského biskupům jednotlivých diecesi, což papež schválil.1)
Téhož roku obrátila se obec Vratislavská, která od r. 1326 neplatila
haléř svatopetrský, к papeži s prosbou, aby místo této daně mohla
odváděti ročně celkovou sumu předem stanovenou. Papež Kle
ment VI. však zamítl tuto prosbu a nařídil v srpnu 1343 Praž
skému biskupu Arnoštovi, aby jednak podal kurii zprávu o tom,
kolik asi byli by měli platit Vratislavští za 17 uplynulých let,
jednak aby je pohnul к závazku, že budou nadále platit haléř
svatopetrský podle předepsaného způsobu, totiž ročně po denáru
z každé lidské hlavy.2) Když však následujícího roku sám Český
král Jan předložil papeži žádost, aby bylo Vratislavským pro
minuto zaplacení svatopetrského haléře za uplynulých 17 let,
vyhověl papež této žádosti.3) Tenkráte asi také stran dalšího
placení haléře svatopetrského došlo к dohodě mezi městem Vrati
slaví a stolicí papežskou,4) a i jiné části Slezska znenáhla byly
nuceny smířiti se s nemilou daní. Její vybírání svěřeno bylo rok
po odchodu Galhardově, v květnu 1344, zase zvláštnímu papež
skému nunciovi v Polsku a Uhřích Arnaldovi de la Caussina6)
který v 1. 1344—1358 a potom opět v 1. 1361—1372 již celkem
pravidelně vybíral tuto daň v celé diecesi Vratislavské. Z účtu,
se tato smlouva stala, se tu nedovídáme. Maydorn 1. c. str. 56 dovo
zuje, že to bylo r. 1336, ale jeho důvody nejsou zcela přesvědčivé.
Z listů krále Jana i kralevice Karla poslaných 15. června 1337 nunciovi
Galhardovi (originály v arch. Vatik., Instrum. miscellanea), jimiž nuncia
zvou do Prahy к poradě: „propter controversiam, quae inter nos et. . .
capitulum Vratislaviense vertitur, ac propter denarium s. Petri et propter
quaedam alia ardua valde negotia, quae sunt pro apostolicae sedis honore
quaeque scribi non licet“, vysvítá, že se ještě г. 1337 vyjednávalo o haléř
svatopetrský, a Karel IV. ve svém životopise vypravuje, že r. 1340 vy
pravil se s otcem do Avignona к papeži ,,ad concordandum cum eo de
denario s. Petři, qui datur in diocesi Wratislaviensi. Nec tunc fuit concordatum sed remansit in discordia, tarnen in posterům fuit concordata
discordatio, quae erat inter ecclesiam Romanam et dietám dioecesim pro
denario iam dieto“ (Pram. děj. ček. III. str. 362). Vypravování Karlovo
nasvědčuje spíše tomu, že r. 1340 ještě nebyla učiněna smlouva mezi kurií
a Českým králem; nicméně není vyloučeno, že smlouva ta již byla, ale
šlo ještě o narovnáuí mezi kurií a obyvatelstvem.
l) Viz bully z 10. října 1343 v Monum. Boh. Vatic. I., 255—257.
2) Bulla ze 17. srpna 1343 v Mon. Boh. Vatic. I., 229 = Reg. Boh.
IV., 1314.
3) Viz supliku krále Jana z 3. května 1344 v Mon. Boh. Vat. I., 383.
4) Srov. Maydorn 1. c. str. 61; Gromnicki 1. c. str. 114.
b) Bullou z 3. kv. 1344 (Mon. Boh. Vatic. I., 385).
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jejž podal papežské komoře o této své činnosti v letech 1344
až 13581), poznáváme, že haléř svatopetrský z diecese Vratislavské
vynášel tehdy ročně průměrem asi 430 hřiven.
V této době došlo к novému jednání o haléř svatopetrský
ve Slezsku mezi kurií a králem Českým. Karel IV. dosáhnuv
toho, že r. 1344 biskupství Pražské povýšeno bylo na arcibiskup
ství, jal se o něco později usilovati o to, aby biskupství Vratislavské
odloučeno bylo od arcidiecese Hnězdenské a připojeno к arcidiecesi
Pražské.2) Někdy koncem r. 1348 dal svým kancléřem papeži
přednésti tuto žádost, a papež již v lednu 1349 projevil ochotu
vyhověti jeho přání.3) Zdá se však, že u kurie vznikla obava, že
by odloučením diecese Vratislavské od arcidiecese Hnězdenské
mohlo být ohroženo vybírání haléře svatopetrského ve Slezsku.
Proto král Karel v březnu 1349 v dopise poslaném papeži pro
hlásil, že touto změnou nejen nemá býti stolice papežská zkrá
cena ve svých právech na haléř svatopetrský v diecesi Vratislavské,
nýbrž že císař jest ochoten podporová ti a chrániti stolici papežskou
a její zástupce ve vymáhání této daně.4) Nicméně již počátkem
r. 1350 oznamoval papež Karlovi, že jeho žádost nemohla býti
dosud splněna, protože zástupce krále Polského činí proti ní
mnohé námitky,5) a také další vyjednávání o této věci nemělo
příznivého výsledku.®) Roztrpčen patrně tímto nezdarem naléhal
Karel na papeže Klementa VI. i jeho nástupce Innocence VI.,
aby mu byl vrácen jeho list z r. 1349, jenž se týkal placení svato
petrského haléře v diecesi Vratislavské. Po některém váhání
papež Innocenc konečně povolil naléhání císařovu a vrátil mu
v únoru 1357 onen lis
* z r* ^349, žádaje, aby mu císař jiným listem
potvrdil povinnost slezských částí říše České odváděti petrský
haléř.7) Karel to skutečně učinil ještě v dubnu 1357, kdy nařídil
x) Účet ten, pokud se týká doby Innocence VI., totiž 1. 1353—1358»
jest otištěn v Mon. Boh. Vatic. II., 172. Starší položky z 1. 1344—1352
odtud uvádí Ptašnik, Kollektorzy str. 46, Gromnicki str. 230—239. Tento
udává krom toho na str. 240—243, kolik vybíral Arnold v 1. 1361—1372.
*) Palacký, Děj. nár. Českého II., 2 str. 55, tvrdí, že se již r. 1344 stala
smlouva mezi papežem a králem Českým o připojení diecese Vratislavské
к Pražské arcidiecesi. Schulte 1. c. str. 41 však ukazuje, že se v tom Palacký
mýlil. Protest Karlův z 12. kv. 1355, jehož se Palacký dovolává (viz Hubeř,
Regesta imperii VIII., č. 2119 a), týká se Karlova listu z 14. března 1349,
o němž viz doleji pozn. 4. Srov. též Gromnicki 1. c. str. 113.
’) Viz list papežův králi Karlovi z 24. ledna 1349 (Mon. Vatic. I.,
1077).
*) List Karlův к papeži ze 14. března 1349 zachoval se jako insert
bully Innocence VI. ze 24. ún. 1357, vydané v Mon. Boh. Vatic. II., 564.
5) Srov. Mon. Boh. Vatic. L, 1229.
•) Srov. Schulte 1. c. str. 40—43.
’) Viz bully pap. Innocence VI. z 23. září 1356 a z 13. ún. 1357 v Mon.
Boh. Vatic. II., 485 a 558; srov. Schulte 1. c. str. 45.
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placení této daně v ustanovených lhůtách.1) Zatím byl, jak víme,
již několik let haléř svatopetrský v diecesi Vratislavské nerušeně
vybírán a také v pozdějších letech, pokud víme, nedocházelo již
к vážnějším worum o něj.2)
Ačkoli z Cech a Moravy haléř svatopetrský nikdy nebyl kurii
odváděn, přece stal se pokus učiniti Cechy poplatnými stolici pa
pežské. víme, že kníže Spytihněv, dosáhnuv od papeže Mikuláše
dovolení užívati mitry, zavázal se platiti kurii ročně 100 hřiven
stříbra sub nomine census, a že nástupce Spytihněvův, kníže Vra
tislav, jemuž stejné dovolení bylo uděleno papežem Alexandrem IL,
aspoň jednou tento census skutečně zaplatil.3) Ale za nastalé
roztržky církevní, způsobené bojem o investituru, zanikla, jak se
zdá, nadobro poplatnost Českého panovníka kurii. Někdy okolo
r. 1090 protipapež Klement III. ještě napomínal krále Vratislava,
aby stolici apoštolské zaplatil plat povinný sv. Petru, jejž prý
již dlouhý čas zadržoval, ale v pozdější době nečiní se o tomto
censu svatopetrském, pokud mi známo, nikde ani zmínka.4)
Podobné povahy jako tento poplatek českých panovníků
byl census Vyšehradský. Kostel Vyšehradský, byv hned při svém
založení odevzdán ve zvláštní ochranu stolice papežské, přijal na
sebe povinnost platiti jí za to ročně 12 hřiven stříbra.6) Tento
x) Huber, Regesta imperii VIII. Č. 2641; srov. Schulte 1. c. str. 45,
pozn. 5. a Gromnicki 1. c. str. 112.
*) Srov. Gromnicki 1. c. str. 115; tamtéž str. 83 a 243 se dovídáme,
že v 1. 1373—1374 sbíral haléř svatopetrský v diecesi Vratislavské Petr
Štěpánův a že za r. 1374 vybral v této diecesi asi 224 hřiven, tedy méně
než se vybíralo v letech dřívějších. Zdá se tudíž, že haléř svatopetrský
přece nebyl v celé diecesi řádně placen. Tomu nasvědčuje i bulla pap.
Řehoře XI. ze 14. Července 1373, daná jmenovanému Petru Štěpánovu;
praví se tu, že
. in partibus Poloniae“ jsou „nonnulli duces, qu; cum
. . . rege Boemiae šunt coniuncti sivé all gati ac denarium b. Petri . . .
solvere recusant пес per gentes su as denarium ipsum debentes solvi permittunt, se non esse de regno Poloniae, sed de regno Boemiae praetendentes . . .“ (Opis z arch. Vatik. v arch, zemském.)
s) O tom jsem psal v Cesk. čas. hist. X., 1904, str. 32. K tomu srov.
nyní Friedrich, Cod. dipl. Bohemiae I., č. 57, 61, 64 a 72.
4) List protipapeže Klementa III., který jsem v Cesk. čas. hist. X.,
str. 35 podle názoru dříve obecného kladl do r. 1086, jest nyní vydán u Fried
richa,Cod. dipl. Boh. I., 94, se správnějším, jak se zdá, datemcc. 1090—1091.
Plat, jejž měl Český král odváděti kurii, nazývá se tu „debita s. Petri oblatio“.
Podobné platy odváděli římské kurii někteří jiní panovníci světští. Je známo,
že Anglický král Jan Bezzemek, přijav r. 1213 korunu anglickou v léno
od stolice papežské, zavázal se jí platiti ročně 1000 hřiven (mimo haléř
svatopetrský, placený jeho poddanými). Podobně Petr Aragonský, stav se
r. 1204 lenníkem Římské kurie, slíbil za sebe i své nástupce, že bude jí
ročně platiti 250 obolů zlata, a král Portugalský Alfons již r. 1179 zavázal
se к placení 2 hřiven. Srov. Ptašnik, Denar świętego Piotra w Polsce, str. 7.
Kdežto u těchto panovníků výslovně se vytýká jich lenni poměr ke kurii,
u Českých knížat o takovém poměru není nikde zmínky.
8) Podrobnější výklad o tom podal jsem v Cesk. čas. hist. X., 1904,
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poplatek již v stol. XII. snížen byl na pět hřiven, což stvrzeno bullou
papeže Celestína III. r. 1197. Nicméně ani potom census nebyl
odváděn řádně každého roku, nýbrž obyčejně najednou za dlouhou
řadu let. Tak platila kapitola Vyšehradská r. 1234 najednou
census za více než 20 let, r. 1252 za 15 let, r. 1260 za 7 let, r. 1356
za 25 let. Tím stával se census, sám o sobě nepříliš veliký, bře
menem velmi nemilým. Také vznikaly spory o to, kdo vlastně
jest povinen platiti census, zda probošt či kapitula; posléze však
stalo se pravidlem, že platila celá kapitula i s proboštem. Ještě
r. 1412 zaplaceno bylo od ní papežskému kollektoru Janovi
z Moravy 40 kop grošů Pražských jakožto census za uplynulých
osm roků.1)
Mnohem pozdějšího původu než census Vyšehradský jest
census Strahovský. Teprve r. 1344 papež Klement VI., uděluje
tehdejšímu opatovi Strahovskému Petrovi právo užívati pontifikálií, nařídil, že on i jeho nástupcové mají každý druhý rok
platiti papežské komoře hřivnu zlata.2) Povážíme-li, že se hřivna
zlata rovnala nejméně 10 hřivnám stříbra, shledáme, že plat
uložený klášteru Strahovskému za milost, která jiným ústavům
duchovním bývala udílena bez podobného závazku, byl poměrně
velmi značný. Není proto divu, že klášter žádal papeže, aby
census byl mu snížen. Skutečně papež již r. 1346 svolil, že klášter
Strahovský má každý druhý rok místo celé hřivny zlata platiti
komoře papežské toliko půl hřivny.3) O placení tohoto censu ne
máme však zpráv.4)
Od těchto censů, jež byly, jak patrno, stálé, pro vždy uičitě
stanovené poplatky jednotlivých osob neb ústavův, obdařených
od stolice papežské zvláštní nějakou milostí, velmi podstatně liší
se daň ukládaná časem kurií všemu duchovenstvu našich zemí na
str. 132—137. O pozdější historii censu Vyšehradského podrobně jedná Koll
mann, O kollektorech komory papežské v Čechách a censu Vyšehradském
do počátku stol. XV. jako výklad к listině kollektora M. Jana z Moravy
z r. 1412 (Věstník král. č. spol. nauk 1897, č. XXVII.). V tomto důkladném
pojednání najdou se pramenné doklady toho, co svrchu pověděno o censu
Vyšehradském.
4 Listinu toho se týkající otiskl poprvé Kollmann 1. c. str. 1—4.
*) Bulla z 3. kv. 1344 v Mon. Boh. Vatic. I., 371.
3) Bulla z 6. kv. 1346 ibid. č. 647.
‘) Byl-li ještě některý jiný duchovní ústav v českých zemích povinen
platiti kurii census, není mi známo. V bulle pap. Innocence VI. z 6. ún. 1356,
jíž se kollektoru Janovi Paduánskému dává moc vymáha ti peníze pro pap.
komoru (Mon. Vat. II., 418), tvrdí se sice: ,,sunt in civitate et diocesi ac
provincia Pragensi nonnulli ecclesiarum ac monasteriorum praelati et clerici ecclesiasticaeque personae necnon capitula, conventus et collegia, qui
ad solutionem certarum pecuniarum seu rerum aliarum nomine census aut
alias ecclesiae Romanae annis singulis seu alias debitarum eidem ecclesiae
obligantur“, ale toto tvrzení je příliš povšechné, abychom na jeho zá
kladě mohli cokoliv usuzovati.
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vydržování legátův a nunciů papežských tu působících, t. zv.
prokurace.1) Tímto názvem byl původně označován poplatek,
který biskupovi visitujícímu svou diecesi bylo povinno odváděti
duchovenstvo, jehož se visitace týkala. Výše tohoto poplatku
nebyla zprvu určitě stanovena; duchovenstvo mělo prostě po
vinnost hostiti visitujícího biskupa i jeho družinu nebo poskytnouti
jim prostředků na živobytí. Dal-li biskup visitaci vykonávati
svým zástupcem, bylo duchovenstvo i jemu zavázáno stejnou
povinností. Časem někteří biskupové z této povinnosti odvozovali
si právo vymáhati při visitaci na duchovenstvu platy peněžité
a práva toho užívali namnoze způsobem nemírným.2) Proto papež
Benedikt XII. konstitucí ,Vas electionis' z 18. prosince 1336
ustanovil, že prokurace nesmějí převyšovati jisté maximum, které
pro jednotlivé části církve určitě předepsal. Pro Cechy, stejně jako
pro Německo, Anglii, Uhry, Polsko a některé jiné země, bylo
předepsáno: Jestliže konali tu visitaci arcibiskupové osobně, směli
žádati od kostelů kathedrálních na den nejvýše 320 grošů turonských bud v potravinách nebo v penězích, od klášterův a kostelů
majících kollegium nejméně 12 osob 260 grošů, od klášterův
a kostelů menších 220 grošů. Biskup směl v prvém případě žádati
220, v druhém 180 a v třetím 150 grošů. Opat směl od klášterův
a kostelů s kollegiem nejméně dvanáctičlenným vymáhati na den
nejvýš 100, od menších 80 grošů. Pro arcijáhny stanoveno
maximum denní prokurace na 50 grošů. Dal-li arcibiskup konati
visitaci toliko svým zástupcem, nesměl žádati na den větší proku
race než 100 grošů; pro biskupa v takovém případě předepsáno
maximum 80, pro opata 60 a pro arci jáhna 30 grošů.3) Prokurace
г) Srov. Samaran-Mollat, La fiscalité pontificale en France au XIV.
siěcle (Bibliothěque des écoles franęaises ďAthěnes et de Rome 96, Paris 1905),
str. 34 násl.
’) Proti přílišnému obtěžování duchovenstva při visitacích vystoupil
již koncil Lateránský r. 1179, který ustanovil, ,,quod archiepiscopi paroecias
visitantes pro diversitate provinciarum et facultatibus ecclesiarum 40 vel
50 evectionum numerum, episcopi autem 20 vel 30, cardinales 25 numquam
excedant, archidiaconi vero 5 vel 7, decani constituti sub episcopis duobus
equis contenti existant; nec cum canibus venatoriis et avibus proficiscantur,
sed ita procedant, ut non quae sua sunt, sedquae Jesu Christi quaerere videantur; nec sumptuosas epulas quaerant.. .“ (Corp. iur. can.: Deer. Greg.
lib. III. tit. XXXVIII. cap. VI.).
3) Text konstituce Benediktovy najde se v Corpus iuris can.: Extravag.
communes lib. III., tit. X. cap. unicum. Její vydání odůvodňuje se v úvodě
slovy: ,,Sane licet circa modestiam in exigendis procurationibus observandam
a praedecessoribus nostris . . . salubria emanaverint instituta, quia tamer
.. . nonnulli praelatorum dioecesis necnon nunciorum vel legatorum apostolicae sedis, de quibus nullam faciunt mentionem expresse, sic se reddideiunt
et reddunt in dictarum procurationum exactionibus onerosos, ut oppress!
subditi huiusmodi onera nequeant supportare . . .“ Krom toho, co svrchu
uvedeno, obsahuje konstituce Benediktova mnohá podrobná ustanovení.
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placené při osobní visitaci nazývaly se procurationes maiores,
prokurace při visitacích konaných zástupcem procurationes minores. Od těchto prokurací dlužno rozlišovati prokurace, jež du
chovenstvo platilo papežským legátům neb nunciům. Podstata
jejich jest ovšem stejná; je to poplatek, jímž duchovenstvo nunciovi
vykonávajícímu své poslání přispívá na živobytí i na vydržování
jeho družiny. Tato povinnost duchovenstva byla již Innocencem III. určitě vyslovena a jeho prohlášení uznáno za obecně
platný zákon církevní.1) Protože nebylo určitých předpisův o výši
prokurací placených legátům,2) bývala v jednotlivých případech
stanovena rozdílně.3)
V Cechách určité zprávy o prokuracích biskupských máme
teprve z konce XIII. stol. Zatím bylo již právo visitace a spojené
s ním právo na prokurace u nás — a také jinde4) — přešlo celkem
s biskupa na arcijáhny, a proto nepřekvapuje, že se v prame
nech z té doby mluví o prokuracích jako o poplatku povinném arcijáhnům.6) Naopak v stol. XIV. pozorujeme, že se visitace a prokuO ceně grošů turonských se tu nařizuje: „Porro Turonenses praedictos
tales fore intelligimus, quod XII ipsorum valeant unum florenum auri
boni puri et legalis ponderis ac cunii Florentini. . .“.
’) „Cum omnes ecclesiae legatis et nuntiis sedis apostolicae procurationes
impendere teneantur, ab earum praestatione nullam habere volumus excusatam, nisi forte per speciále privilegium sedis apostolicae (quod non
credimus)sitexempta.“ (Decret. Greg. lib. III., tit. XXXVIII., cap. XVII.)
’) Na generálním koncilu r. 1215 bylo toliko ustanoveno: ,,Procura
tiones, quae ratione visitationis debentur episcopis vel archidiaconis vel
quibuslibet aliis etiam apostolicae sedis legatis aut nunciis, absque manifesta et necessaria causa nullatenus exigantur, nisi quando personaliter
officium visitationis impendunt, et tunc cvectionum et personarum mediocritatem observent in Lateranensi concilio definitam (viz citát v pozn. 9.
nahoře), hoc adhibito modcramine circa legatos et nuncios apostolicae
sedis, ut, cum oportuerit eos apud aliquem locum moram facere necessariam,
ne locus ille propter illos nimium adgravetur, procurationes recipiant moderatas ab aliis ecclesiis vel personis, quae nondum fuerant de suis procurationibus adgravatae, ita quod numerus procurationum numerum dierum,
quibus huiusmodi moram fecerint, non excedat, et cum aliqua [ecclesia]
non suffecerit per se ipsam, duae vel plures coniungantur in unam . . .“
3) Připomínám, že, pokud mi známo, není dosud v literatuře podrob
něji psáno o obecném vývoji těchto prokurací.
*) Srov. Sägmüller, Lehrbuch des kathol. Kirchenrechts str. 368 a 654.
ł) V nedatovaném listě biskupa Tobiáše z Bechyně asi z 1. 1279—1290
čteme, že ,,plebani omnes et singuli archidiaconatus . . Z. bonae memoriae
quondam archidiacono suo, dum viveret ratione katedratici et procura
tionum, quae ex causa visitationis debentur, per medium fertonem solverint
pro anno quolibet in terminis sibi datis“ (Novák, Formulář bisk. Tobiáše
z Bechyně, str. 67, č. 78). Ještě určitěji mluví listina Olomouckého biskupa
Jana z 16. listopadu 1303, jíž se klášteru Jerušskému dává právo osazovati
faru ve Vrateníně bratřími kláštera, ,,ita tarnen, quod super universis iuribus,
contributionibus et exactionibus quibuslibet . . . apostolicae šedi et eius
egatis ac diocesano necnon super visitationibus, procurationibus et aliis
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raci ujímají zase biskupové a metropolité. Když na počátku
toho století arcibiskup Mohučský vykonal visitaci Pražské diecese
— je to vůbec jediná známá visitace vykonaná v Čechách Mohučským metropolitou — .dohodl se Pražský biskup s duchovenstvem
své diecese o jistou sumu, jež měla býti metropolitovi zaplacena
jménem prokurace. Jak veliká asi byla tato suma, můžeme souditi z toho, že archidiakonátu Kouřimskému připadlo z ní zaplatiti
30 kop grošů.1) Po založení arcibiskupství Pražského arcibiskup
Arnošt věnoval se s velikým úsilím visitaci své arcidiecese; nevy
konával ovšem visitace vždy osobně, nýbrž к tomu někdy usta
novoval své zástupce.2) Rozumí se, že Arnošt sám i tito jeho
zástupcové vymáhali prokurace na duchovenstvu, jehož se visi
tace týkala, svědčí však příznivě o upřímnosti reformních snah
Arnoštových,že na rozdíl od mnohých biskupů,kteří prokurace poklá
dali za zdroj příjmů, dbal toho, aby visitátoři od něho ustanovení ne
vymáhali jménem prokurací více, než jaké bylo skutečně jich
vydání.3) Sám také když se chystal к visitaci diecese Olomoucké,
ponechal, řídě se v tom staršími předpisy církevními, ducho
iuribus archidiacono seu eius vicario vel ei, cui competivcrit, de ipsius
ecclesiae proventibus plenariesatisfiat“ (Reg. Boh. 11., 1980 = Cod. Mor. IV.,
157)x) Viz nedatovanou, asi z r. 1311 pocházející listinu biskupa Jana
z Dražie, již vydal Palacký, Über Formelbücher I., str. 333, č. 130. Praví
se tu: „cum . . . Petrus s. Maguntin. sedis archiepiscopus tam in nobis
quam in toto clero et populo nostrac civitatis et diecesis visitationis nuper
ministerium impendent. . ., nos procurationem sibi debitam de communi
praelatorum et aliorum sapientum nostrorum consilio ipsi domino archiepiscopo sub certae summae compendio providimus erogandam“, a dále,
že „de summa ipsa archidiaconatus vester (t. Kouřimský) ad XXX sexagenas grossorum proeurationis ipsius nomine sit taxatus“.
*) Již v statutu z r. 1355 ohlašuje arcib. Arnošt, že vykoná visitaci
své diecese, „cum ex iniuncti nobis officii debito dietám no;tram diocesim
quolibet anno teneamur visitare“ (Höfler, Concilia Pragensia, Ab
handl. der böhm. Ges. Wiss. V. F. XII. Bd. str. 4). Jiné doklady o jeho
činnosti visitační jsou u Tadry, Cancellaria Amesti, (Arch. f. öst. Gesch.
LXI.) str. 322, 329, 348 a j. O visitacích arcijáhnů zmiňuje se statut
nástupce Arnoštova Jana z r. 1366 (Hofier, 1. c. str. 13), kde se praví,
že arcibiskup se doslechl, „qualiter archidiaconi in visitationibus suis non
ea, quae sunt Jesu Christi, sedpotius ea, quae sua šunt, quaestus et turpia
lucra quaerant et expostulent . .
3) Viz nedatovaný list Arnoštův u Tadry, Canc. Arnošti str. 414 č. 8,
poslaný všem, „quos nuper visitatores archidiaconatuum nostrae dioceseos
deputaveramus“. Praví se tu, že se arcibiskup „querelis plurium ad nos
perlatis“ dověděl „aliquos ex vobis a singulis decanatibus eorum, quos
visitastis, archidiaconatuum certam summam pecuniae procuratorio
nomine exegisse et exactam recepisse, quae quidem summa ad tantam
ascendit quantitatem, quod aliqui ex vobis ipsam totam non expenderunt
in visitationis existentes officio, immo ultra expensas necessarias aliquid
remansit de huiusmodi pecuniae summa“. Proto Arnošt nařizuje přísně,
aby mu z toho vydali počet.
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venstvu na vůli, chce-li mu prokuraci poskytnouti v potravinách
či v penězích.1) Znajíce Arnoštovu horlivost v konání visitací,
nemůžeme přičítati zvláštní význam tomu, že r. 1354 bylo mu
stejně jako všem jiným biskupům od papeže nařízeno, aby bud
sám vykonal visitaci všech kostelů, klášterův a benefícií své die
cese, neb aby ustanovil к tomu osoby způsobilé, při čemž vý
slovně ustanoveno, že visitující smí od duchovenstva přijmouti
prokurace podle vyměření konstituce Benedikta XII.2) Také za
nástupce Arnoštova Jana konaly se visitace v Pražské diecesi;
zachoval se protokol visitace, kterou vykonal Pražský arci
jáhen r. 1379 a 1380 ve svém archidiakonátě, ale není povědomo,
učinil-li to prostě z moci svého úřadu či jako zástupce arcibiskupův,
zvláště od něho к tomu ustanovený. Rovněž nemáme zpráv
o prokuracích, jež mu duchovenstvo při této visitaci zajisté bylo
nuceno platiti.3)
Počínaje Janem XXIL, papežové snažili se rozličnými způ
soby těžiti z prokuraci, jež duchovenstvo mělo platiti biskupům.
Nejčastěji činili to tak, že dovolovali biskupům vybírati proku
race, i když sami nevisitovali, za to však dávali si od nich postoupiti část, zpravidla polovinu, jejich výnosu. Tento způsob
byl zvláště za Klementa VI. (1342—1352), aspoň ve Francii, velmi
obvyklý, a je pochopitelné, že tím biskupové byli sváděni к ne
dbalosti v konání visitací.4) Zdá se však, že v Německu a v našich
zemích papežové nemívali takového užitku z prokuraci biskup
ských; aspoň nemáme o tom zpráv. Víme jen, že někdy také
u nás vymáhali na duchovenstvu mimořádnou „dobrovolnou“
daň ve výši prokuraci.6)
O prokuracích poskytovaných českým duchovenstvem pa
pežským legátům a nunciům máme první zprávy z polovice XIII.
x) V nedatovaném listě, pocházejícím snad někdy z r. 1349 (Tadra,
Canc. Arnesti, str. 365, č. 55), arcibiskup oznamuje biskupovi a duchovenstvu
diecese Olomoucké, že on sám nebo svými zástupci vykoná v této diecesi
visitaci, dodává: ,, sed quia procurationem nobis in pecunia vel in victualibus
inpendcre tenemini secundum sacra canonum instituta, ideo vobis una
cum clero vestro concordari placeat, utrum in victualibus vel in pecunia
procurationem huiusmodi nobis velitis exhibere.“
2) Viz bullu z i. září 1354 (Mon. Boh. Vat. II., 275), kde se arcibisku
povi a jeho vikáři a ofíiciálovi nařizuje, aby vykonali visitaci ,,ab ecclesiis,
monasteriis . . . et personis taliter visitatis procurationes visitanti per onaliter archiepiscopo cxhiberi solitas iuxta formám constitutionis per . . Benedictum papam XII. . . super hoc editae in pecunia numera ta ratione
visitationis huiusmodi recepturi/*
3) Protokol této pověstné visitace, jehož užil Tomek, Děj. Prahy III.,
str. 227-8 a j., není mi přístupen.
4) O tom, jak ve Francii papežové těžili z biskupských prokuraci, viz
Samaran-Mollat, 1. c. str. 35 násl. Na zanedbávání visitací stěžuje si pap.
Innocenc VI. v citované bulle z 1. září 1354 (Mon. Vat. II., 275).
6) Srov. nahoře str. 183.
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stol. Podle vypravování Pražského letopisce vybíral v únoru r. 1252
papežský legát Hugo prokurace ode všeho duchovenstva v Cechách,
ačkoli se jeho poslání vztahovalo na Německo; následujícího roku
pak dal týž legát výbírati svým vyslancem prokurace po druhé
a přijal od kněžstva Pražské diecese 50 hřiven.1) Již r. 1254 bylo
duchovenstvo české donuceno platiti prokurace jinému legátu
papežskému, kardinálu Bernardovi, který se skutečně zdržel
v Cechách dva měsíce a za tu dobu přijal od duchovenstva Pražské
diecese za ргокцгасе 200 hřiven stříbra.2) Kdežto při legaci Ber
nardově nebyla výše prokurace od papeže určitě stanovena,
nýbrž duchovenstvu jen obecně nařízeno, aby se mu postaralo
„de necessariis et securo conductu“,3) o rok později, když byl do
Cech, Polska a Uher vysílán papežský nuncius a kollektor Petr
de Pontecurvo, bylo podrobně vymezeno, co smí na duchovenstvu
žádati pro sebe i svou družinu, záležející ze čtyř koní a šesti familiárů. Papež nařídil, aby mu duchovenstvo opatřilo denní důchod
40 solidů (solidus = asi 40 haléřům) bud v potravinách, aneb
v penězích, a nad to aby mu nedávalo nic jiného; toliko kdyby
přišel o některého ze svých koní, mělo se mu postarati o náhradu.
Způsob, kterým by se tato daň měla rozvrhnouti na duchovenstvo,
nebyl předepsán; toliko povšechně bylo nařízeno podle ustano
vení generálního koncilu z r. 1215, kdyby se nuncius zdržoval déle
na jednom místě, že nemá vymáhati prokurace stále jen od kos
telů toho místa, nýbrž také od kostelů míst sousedních.4) Zálex) Letopisec Pražský (Pram. děj. Č. II., str. 289) píše, že 17. února
1252 „frater Hugo, prcsb. cardinalis tit. s. Sabinae, apostolicae sedis legatus,
accepit procurationcs nomine legationis suae a clero Bohemiae, tam religioso
quam saeculari, licet in Almania constitutus". Akr. 1253 týž letopisec
zaznamenává (ibid. str. 290): „Legatus etiam apostolicae sedis frater Hugo
per fratrem Gerhardum ord. praedicatorum petiit secunda vice et accepit
L marcas a clero Prag, dioc.“
a) Letopisec piše (ibid. str. 292), že 18. června 1254 „venit Pragam
Bernhardus Neapolitanus electus, apost. sedis legatus . . . Commoratus est
autem in monte Syon cum tota familia sua usque ad XII. kal. Sept., in quo
spatio temporis exegit a clero Prag. dioc. et rccepit CC marcas argenti
pro procurationibus suis, de qua summa pecuniae capitulum Pragense
solvit XVIII marcas. Alteri vero nuntio cardinalis Petri Capucii solvit
III marcas.“
3) Viz bullu Innocence IV. z 6. dubna 1254 (Reg. IL, 26.).
4) Text bully papežské, jíž se duchovenstvu předpisují prokurace
pro Petra de Pontecurvo, otiskl z formuláře Marina de Ebulo skoro úplně
Ptaśnik, Kollektorzy, str. 29 pozn. 1. Duchovenstvu se tu ukládá, „quatenus
dictum magistrům . . . cum quatuor equitaturis et sex personis familiaribus
suis . . . benigne recipientes . . ., eundem in necessariis suis vel pro eis . . .
in XL solidis usualis monetae necnon de securo conductu . . . providere
curetis. Si autem eundem magistrům oportuerit in quovis loco . . . moram
facere longiorem, ne loci illius ecclesiae . . . plus congruo aggraventur . . .„
singulae ecclesiae aliae vicinorum locorum sibi procurent pro huiusmodi
necessariis in praetaxata summa pecuniae providere . . ita quod unius-
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želo tedy na vůli nunciově a snad i na dohodě s jednotlivými
ústavy církevními a kostely, kolik mu který z nich zaplatil prokurace. O Petrovi de Pontecurvo zaznamenal Pražský letopisec jen
tolik, že, přišed v květnu 1256 do Prahy, vymáhal prokurace od
kněžstva celé diecese, a kapitule Pražské že z toho bylo zaplatit!
3’2 hřivny.1) Naopak o legátu Guidonovi, který v dubnu 1267
ztrávil v Praze 11 dní, vypravuje týž letopisec, že přijal na svou
útratu od českého duchovenstva celkem 150 hřiven stříbra.2)
Mnohem podrobněji zpraveni jsme, pokud jde o placení prokurací českým duchovenstvem, o legaci kardinála Jana Tuskulského, spadající do let 1286—8. Bullou z 31. května 1286 ustanovil
papež Honorius IV. tohoto kardinála legátem pro Německo,
Cechy, Dánsko, Švédsko, Polsko, Pomoří, Livonsko, Kašubsko
a Rus a nařídil veškerému duchovenstvu těchto končin, vyjímaje
řády žebravé, aby prokuracemi vydržovalo legáta i jeho průvod,
ať legát je přítomen či ne.3) To znamenalo, že všechno ducho
venstvo jmenovaných zemí mělo legátovi platiti prokurace, a
nikoli pouze duchovenstvo toho obvodu, v němž právě legát meškal.
Skutečně zdá se, že kardinál Jan po celou dobu své legace vybíral
prokurace od duchovenstva všech zemí, na něž se vztahovalo
jeho poslání, a to tak, že od jednotlivých diecesí vymáhal za
placení určité sumy celkové, jejíž velikost sám ustanovil. Víme
cuiuscunque diei procuratio summam praedictam et procurationum numerus sivé in victualibus sivé in peeunia numerum dierum, quibus moram
aut iter fecerit, non excedat, et ut ipsc ultra vel praeter id quocunque praetextu vel modo quidem in peeunia seu vestibus vel rebus quibuslibet exigat
aut recipiat a quocunque aut sibi vel alicui familiarum cius . . . quicquam
detur . .
x) Letopisec vypravuje (Pram. děj. č. II., str. 293), že 13. kv. 1256
„Petrus de Pontecurvo, nuntius dom. papae, venit Pragam et procura
tionem a clero totius diocesis Pragensis exegit, de qua summa capitulum
Pragense třes marcas et dimidium persolvit.“ Když se Petr de Pontecurvo
vracel ke kurii, nařídil pap. Urban IV. všemu duchovenstvu bullou z 15. kv.
r. 1262 (Reg. II., 367), „quatenus clericum ipsum (t. Petra) cum quatuor
cquis et quinque personis ad nostram praesentiam redeuntem, cum per vos
transient, benigne recipientes . . ., eidem in securo conductu et necessariis
dumtaxat victualium pro se et praedicto equorum et personarum numero . . .
providere cure tis.4 4 Toto nařízení netýkalo se již asi duchovenstva českých
zemí.
2) Podle vypravování letopiscova (Pram. děj. č. II., str. 300) 15. bř.
r. 1267 „apostolicae sedis legatus scil. frater Guido ord. cisterciensis . . .
venit Pragam et moratus est Pragae usque ad V. kal. Aprilis et recepit pro
expensis a clero Bohemiae CL marcas argenti.“ O deset let dříve pap. Alex
ander IV. bullou z 29. led. 1257 (Reg. II., 134) nařizoval duchovenstvu
v Čechách, Moravě, Polsku a Rakousích, aby Bartoloměji z Čech, hlása
jícímu kříž proti Litvanům „cum quatuor personis et totidem equis in
securo conductu et aliis necessariis curetis providere.4*
3) Bulla je otištěna u Theinera, Monum. Pol. I., č. 180; stručný regest
v Reg. Boh. II., 1383.
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na př., že od duchovenstva říše Polské, která v sobě zahrnovala
několik diecesi, žádal místo prokurací noo hřiven kolínských,
ale odporem duchovenstva byl konečně přinucen snížiti svůj
požadavek na 700 hřiven.1) U nás vymáhal legát Jan prokurace
dvakráte, vždy na rok, ačkoli jako legát nepůsobil ani celé dva
roky a v Cechách meškal jen krátký čas.2) Protože máme bez
pečnou zprávu, že na druhý rok legát žádal od kněžstva Pražské
diecese jménem prokurací 160 hřiven stříbra,3) můžeme míti za
jisté, že tolikéž žádal i na prvý rok. Kněžstvu diecese Olomoucké
bylo uloženo zaplatiti za prvý rok no hřiven stříbra a za druhý
nepochybně stejnou sumu. Biskup Olomoucký Dětřich dostal
příslušný rozkaz legátův někdy koncem r. 1286, neboť listem
z 12. ledna 1287 oznamoval kardinálovi, že řeholnice dominikánského
kláštera v Brně, zastírajíce se privilegiemi svého řádu, zdráhají se
zaplatiti hřivnu stříbra, která na ně připadla z celkové sumy
no hřiven.4) Jiných zpráv o vymáhání a placení prokurací pro
legáta Jana Tuskulského v diecesi Olomoucké nemáme.
V diecesi Pražské polovina kontribuce uložené duchovenstvu
na prvý rok legace kardinálovy byla, jak se podobá, v ustanovený
čas řádně zaplacena.5) Druhá polovina měla býti legátovi spla
cena do polovice května, a skutečně biskup, nemoha peníze od
duchovenstva vymoci, vypůjčil si potřebnou sumu na úrok a poslal
ji po svém kaplanu mistru Rapotovi za legátem do Němec. Protože
však Rapoto, byv cestou v diecesi Rezenské přepaden a o vše
oloupen, neodvedl legátovi peněz, vyhlásil tento na biskupa
klatbu a zakázal mu vykonávat! jeho úřad.6) Již 31. května 1287
ustanovil biskup své prokurátory, kteří by mu vymohli, aby byl
J) Srv. Ptašnik, Kollektorzy, str. 27—8.
2) Již poč. března 1288 Pražský biskup Tobiáš tvrdí, že legát odešel
ze své provincie ke kurii; viz Novák, Formulář Tobiáše z Bechyně, str. 55,
čís. 61.
3) V konceptu appellace, kterou biskup Tobiáš chtěl podati kurii poč.
března 1288 (Novák, Formulář č. 60), praví se, že Mohučský arcibiskup
„auctoritate praedicti legáti (Jana Tuskulského) nobis et clero nostro dicti
legáti procurationis nomine CLX marcas puri argenti Coloniensis ponderis
diligenti taxatione praehabita imposuerit/* Podobně praví biskup v sou
časném listě к nejmenovanému opatovi (tamtéž, Č. 63), ,,quod nos in cameram . . . Joh. Tusculani episcopi. . . CLX marcas . . . argenti, collectas
ab universis praelatis nostris et clero, exemptis et non exemptis, cisterciensibus dumtaxat exceptis, procurationum suarum nomine istius anni secundi
suae legationis . . . cogimur dcstinare."
4) Listinu biskupa Dětřicha z 12. ledna 1287 viz v Cod. Mor. IV., 248
(= Reg. II., 1395).
’) Protože se v listině biskupa Tobiáše z 31. kv. 1287 (Novák, For
mulář č. li) praví, že „obstante impediment© canonico dieto patri (legá
tovi) de medietate residua procurationis nobis per ipsum impositae per nos
non extitit satisfactum,“ je patrno, že první polovina byla zaplacena.
•) Viz Novák, Formulář č. 21 a 22; srov. č. 59 a 173.
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zproštěn klatby,1) ale teprve když zaplatil žádanou sumu za sebe
i kněžstvo své diecese, byla mu počátkem října z rozkazu legátova
udělena absoluce.2)
Ani prokurace za druhý rok nebyly zaplaceny hladce. Když
i. března 1288 dodán byl Pražskému biskupovi list metropolity
Mohučského s rozkazem legáta Jana, že do dvou měsíců má mu
biskup a duchovenstvo Pražské diecese zaplatiti 160 hřiven stříbra
jakožto prokurace na druhý rok jeho legátského působení, ne
chtěj í-li propadnouti znova klatbě, biskup se nejprve zdráhal
vyhověti tomuto rozkazu. Chystal se podati z rozkazu legátova
odvolání ke kurii, uváděje za důvod, že legát svým odchodem
z území, jež mu bylo přikázáno, vzdal se svého úřadu a tím pozbyl
práva na prokurace, ale upustil asi od tohoto úmyslu; nevíme ani,
zda skutečně podal připravenou appellaci „ad cautelam" pro ten
případ, kdyby zaplacení prokurací bylo zdrženo nezaviněnou pře
kážkou jako minulého roku, v níž neváhal uznati, že jest povinen
poslechnouti rozkazu legátova.3) Také arcibiskupa Mohučského
ujistil o své ochotě vyplniti „tvrdý a nesnesitelný" rozkaz legátův
a žádal toliko o shovění vzhledem к veliké chudobě a stísněnosti
duchovenstva v Cechách, způsobené domácí válkou. Ačkoli prý
pro nesmírnou chudobu kleru dosud nemohlo býti vyplaceno zboží,
které bylo již dříve zastaveno pod úrok, aby mohly býti zaplaceny
loňské prokurace, přece nyní ještě všechno zbylé zboží dáno v zá
stavu, aby mohla býti splacena nová kontribuce.4) Současně počal
biskup vymáhati prokurace na duchovenstvu své diecese, roz
vrhnuv celkovou sumu na jednotlivé kláštery a archidiakonáty.5)
Četné klatby, jimiž byl nucen stíhati ty, kdo otáleli s placením —
někteří preláti nezaplatili, jak se zdá, ještě ani svůj příspěvek na
x) Tamtéž č. п a 56.
’) Tamtéž č. 59; srov. č. 242.
) Ve formuláři biskupa Tobiáše zachoval se dvojí koncept appellace.
V jednom (č. 61) se praví: „Licet alias praedicti dom. legáti quondam ас
domini nostri (arcib. Mohučského) mandatis oboedire debeamus totis
viribus, prout decet, quia tarnen praedictus legatus per egressum extra
provinciám sibi deeretam ad Romanam curiam officium legationis in totum
deposuerit et per consequens nec a nobis nec ab aliis procurationem petere
potuit, quae tarnen ratione visitationis debetur iuxta canonicas sanctiones,
sibi et dom. nostro ... in procuratione exsolvenda de iure oboedire non
debuimus nec debemus ..." V druhém konceptě (č. 60) praví se naopak:
„Licet autem praedicti dom. legáti ac dom. nostri. . . mandatis oboedire
velimus totis viribus, prout decet, tarnen quia propter casus fortuitos . . .
assignationem praedictae pecuniae in loco et termino supradictis praeter
culpam nostram contigerit retardari . . ., ex superhabundanti necnon ad
cautelam . . . appellamus." Byla-li skutečně některá z těchto appellaci
podána, nelze rozhodnou ti; že první nebyla podána, zdá se mi jisto.
•) Novák, Formulář č. 62; srov. č. 71 a 74.
5) Tamtéž č. 63—68. Z č. 64 je patrno, že se vymáhala také ještě
loňská kontribuce.
č. č. H. XIV.
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prokurace roku minulého — .svědčí o neveliké ochotě duchovenstva
dostáti nepříjemné té povinnosti.1) Možná, že z této příčiny nepo
dařilo se biskupovi vymoci od duchovenstva své diecese celou
kontribuci, sotva však můžeme pochybovati o tom, že legát sku
tečně dostal vše, oč žádal.
Kdežto o vymáhání prokuraci při legaci Jana Tuskulského
zachovalo se tolik zpráv, že z nich nabýváme dosti jasné představy
o velikosti této daně i o způsobu, jakým bývala ukládána a placena,
máme z pozdější doby celkem jen ojedinělé zmínky o prokuracích,
jimiž české duchovenstvo mělo přispívati legátům a nunciům
papežským, tak že nelze určitě stanovití, jak často, v jakých
rozměrech a jakým způsobem byly vymáhány. Dlužno tedy spo
koj iti se některými příklady. Když r. 1345 vyslán byl ke králům
Uherskému, Českému a Polskému papežský nuncius mistr Vilém
de Pusterla, byl od papeže vydán obecný rozkaz, aby duchovenstvo
končin, do nichž nuncius zavítá, postaralo se mu, pokud tu
bude prodlévati, o denní příjem 4 zlatých (dukátů), bezpečný
průvod a potřebné koně.2) Následujícího roku nunciovi vyprave
nému ke králům Uherskému a Polskému v záležitostech Českého
krále Jana a králevice Karla opatřen byl důchod jiným způsobem;
bylo nařízeno Pražskému arcibiskupovi, aby nunciovi, jakmile od
něho bude požádán, zaplatil ze svého 150 zlatých a potom si je
vybral od duchovenstva své diecese, rozvrhna je slušným způ
sobem.3) Petrovi, biskupu Volterrskému, později Florentskému,
jenž počátkem r. 1363 vypraven byl jako nuncius do Německa,
Uher a Cech, byla od papeže dána moc vybírati od duchovenstva,
do jehož končin zavitá, denně 8 zlatých.4) Užívaje toho práva,
žádal nuncius na duchovenstvu Pražské diecese 250 zlatých, které
mu skutečně byly zaplaceny. Protože však se zdržel v Praze
mnohem déle, než na kolik tato suma stačila, nechtěje ještě více
obtěžovati duchovenstvo Pražské diecese, které současně bylo
nuceno platiti prokurace ještě dvěma jiným nunciům, nařídil
arcibiskupovi Magdeburskému a kněžstvu jeho diecese, aby na
prokurace, jež mu příslušely za dobu ztrávenou v Praze, přispěli
sumou 250 zlatých; na diecesi Rezenskou bylo podobným způsobem
uvaleno 250 zlatých.6) Druhému nunciovi papežskému, mistru
*) Tamtéž č. 69, 71—76.
l) Viz bullu z 18. října 1345 v Mon. Boh. Vatic. I., 531.
3) Bulla z 3. června 1346 tamtéž č. 674.
*) Bulla z 23. ledna 1363 u Hubera, Regesta imperii VIII., str. 513,
č. 88. O velikosti prokuraci nunciovi Petrovi povolených dovídáme se
z bully z 13. ún. 1364 (Reg. Vat. 246, fol. 125'; opis v zem. archivč).
•) Viz nedatované listiny nuncia Petra (asi z konce r. 1363) ve for
muláři arcibiskupa Arnošta u Tadry, Cancellaria Arnesti, str. 560, č. 72
a str. 563, č. 73. V listině prvé, adressované Pražskému officiálovi, nuncius
přiznává, že к jeho vyzvání bylo mu oněch 250 zlatých ,,nomine . . .
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řádu dominikánského Simonovi, který stejnou dobou vypraven
byl do Německa, Uher a Cech, byla od papeže přikázána toliko
prokurace 4 zlatých, které mu mělo platiti duchovenstvo v území
jeho působnosti. I tento nuncius prodléval v Praze delší dobu,
a podle jeho vlastního přiznání zaplatili mu Pražský arcibiskup
i jeho duchovenstvo veliké peníze na prokurace. Proto i on uznal
za dobré, část prokurací za dni ztrávené v Praze vymáhati jinde;
víme určitě, že nařídil biskupovi Lubušskému a kleru jeho diecese,
aby mu zaplatili 60 zlatých jakožto prokurace za 15 dní, které
mimo přemnohé jiné ztrávil v Praze.1)
Z následujících let nemáme již tak hojných a podrobných
zpráv o placení prokurací papežským nunciům v Cechách, ačkoli
není pochyby, že zvláště za Řehoře XL, kdy naše kraje byly stále
plny papežských nunciův a legátů, tato daň byla vybírána velice
často. Víme jen, že r. 1373 vymáhal v Cechách prokurace papežský
legát Agapit, biskup Lisabonský, maje к tomu ustanoveny zvláštní
subkollektory,2) a že r. 1377 pokladník Pražského arcibiskupa
archicpiscopi Pragensis . . . integraliter persoluti.“ Proto prý „attendentes,
quod alias pro nunciacione huiusmodi fuimus et a prefato . . . Pragensi
archicpiscopo magnam summam pecuniae habuimus . . contributorem
ad contribuendum una vobiscum in provisionibus et subventionibus supradictis . . . episcopum Ratisbonensem eiusque civitatis et diocesis clerum
vobis damus . . ,, ita videlicet, quod ab eodem 200 florenos auri et florenum
unum notario nostro pro scriptura. . . cxigere . . . valeatis.“ V druhé
oznamuje nuncius arcibiskupovi Magdeburskému: ,,Quia nos... in civitate
et dioccsi Pragensibus per LXXIV dies et amplius moram fecimus nostrae
nunciacionis officium excrcendo . . ., et ratione dictae nunciacionis pro
die tis (74) diebus . . . Arnes tus archiepiscopus Prag, nobis integraliter
sol vi fecit. . ., contributorem ad contribuendum una cum d. Pragensi
episcopo memorato et aliis contributoribus sibi datis in provisionibus et
subventionibus supradictis pro 250 florenis auri vos vestrarumque civitatis
et diocesis clerum eidem damus.“
г) V nedatovaném listě nuncia Šimona, pocházejícím též asi z konce
r. 1363 a adressovaném biskupovi Lubušskému a kleru jeho diecese (Tadra,
Cancell. Arn. str. 564 č. 74), čteme: „Cum ad prosečutionem negotiorum
nobis a sede apostolica commissorum proccdamus et in prosečutione huius
modi negotii existentes, magnam summam florenorum a . . . archiepiscopo
Pragensi eiusque clero habuerimus et habere debeamus . . ., vos . . . contributores dom. archiepiscopo Pragensi eiusque clero ad contribuendum
una cum eis damus . . ., rogantes . . ., quatenus nobis de 60 flor, puri auri. . .
pro expensis nostris pro XV diebus, quibus iam inter quamplures alias
in dicta Pragensi diocesi stetimus et stamus . . ., solvere et expedire curetis.“
’) Podle zápisu v aktech konsistoře Pražské ke dni 23. října 1373
(Tadra, Acta iudiciaria I., str. 65, Č. 350) ustanoven byl kterýsi služebník
arcibiskupův „ad publicandum et insinuandum literas seu processus d.
Agapiti episcopi Ulixbonensis, apost. sedis nuncii, ad petendum peeunias
contributionum pro expensis die ti dom. nuncii“. A v zápise z 5. pros. 1373
(tamtéž str. 69, č. 370) čteme, že „d. Johannes decanus et Přibislaus
archidiac. Horšoviensis, subcollectores contributionis pro Agapito legato,
prorogaverunt terminům ad respondendum super appella tione et ad dandum
apostolos.“ O této appellaci nemáme bližších zpráv.
29*
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zaplatil zástupcům papežského nuncia Galharda, biskupa Spoletského, jménem prokurace 150 zlatých.1) Také z doby schismatu
máme jen několik podobných zpráv. Když r. 1386 nuncius Petr
z Pisy vyslán byl do Cech, Uher, Rakous a Německa, byl dán
rozkaz všemu duchovenstvu těchto končin, aby po šest měsíců,
pokud by Petr konal své poslání, poskytovalo mu denně 6 zlatých;
protože po šesti měsících poslání Petrovo nebylo ukončeno, obnoven
tento rozkaz na jiných šest měsíců, a to se opakovalo i po uply
nutí této lhůty, v květnu 1387.2) Podobně když v červnu 1388
vyslán byl do království Českého, Italie a Německa nuncius
Johannes Aegidii, nařízeno rovněž duchovenstvu těch zemí, aby
se mu postaralo o denní příjem 6 zlatých.3) Naproti tomu Pavo,
biskup Tropijský, který v prosinci 1390 vypraven byl do Německa
a do Cech, dostal moc vybírati od duchovenstva denně 10 zlatých,4)
a kardinálu Filipovi, biskupu Ostijskému, který v 1. 1388—9 pů
sobil jako legát v Cechách, Německu a Francii, byl předepsán
podobným způsobem denní příjem 32 zlatých. Protože však se
někteří preláti těchto končin zdráhali platiti prokurace na ně
připadající, vymohl si kardinál Filip ještě v lednu 1391 od papeže
povolení, aby mohl takové preláty stíhati tresty církevními, jako
by byl dosud legátem.5)
Tyto kusé a jen nahodile zachované zprávy nedovolují sice,
abychom třeba jen přibližně mohli určití, jakou asi sumu peněz
zaplatilo české duchovenstvo v době předhusitské na prokurace
papežských legatův a nunciů,6) nicméně tolik je z nich zajisté
zjevno, že nebyla to suma nepatrná, že vedle jiných platů, jež
tomuto duchovenstvu ukládala jeho příslušnost к církvi Římské,
také prokurace byly břemenem začasté velice obtížným. Jak
těžce pociťovalo koncem XIV. stol, tuto daň duchovenstvo říše
Německé a zemí sousedních, kam tou dobou přicházelo nejvíce
nunciův a legátů, dokazuje velmi jasně zajímavý traktát, jímž
x) ,,D. Přibislaus archidiac. Horšoviensis, thezaurarius d. archiepiscopi
Prag., 100 flor, in pecuniis aureis et argenteis dom. Galhardo episc. Spoletanensi, apost. sedis nuncio, nomine procurationis ... in parata et numerata pecunia assignavit nomine procurationis faciendae,“ praví se v zápise
akt konsistorních ze 17. srpna 1377 (Tadra, Acta iudic. I., str. 217 č. 201).
2) Viz bullu pap. Urbana VI. z 28. kv. 1387 v Monum. Boh. Vatic.
V., 145.
3) Bulla z ii. června 1388 ibid. č. 163; srov. též č. 164.
4) Bulla z 10. pros. 1390 ibid. č. 414.
®) Viz bullu z 13. led. 1391 ibid. č. 449.
•) К nunciům počítati možno i kollcktory pap. komory, z nichž ně
kteří měli titul nunciů. Až do konce XIII. stol, bývali kollektoři stejně
jako nunciové vydržováni prokuracemi duchovenstva, od koncilu Lyon
ského z r. 1274 bývala kollektorům desátku přikázána část peněz vybra
ných pro kurii a v stol. XIV. stalo se, jak se zdá, pravidlem, že komora
papežská vydržovala kollektory sama. Srov. Ptaśnik, Kollektorzy, str. 29-32.
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se г. 1394 neznámý dvořan papežský německého původu (ve
smyslu geografickém) snažil odvrátit papeže od úmyslu posiati
ke králi Václavovi jako legáta kardinála Pilea. Čteme tu, že
poslední dobou Německo, tato „piscina irrigua et fertilis Romanae
curiae“, hostilo mnoho legátův a nunciů, tak že tamní ducho
venstvo si naříká, že bylo příliš obtěžováno. Ano mnozí duchovní
dosud prý tam jsou stiženi tresty církevními, protože nemohli
zaplatit těmto legátům a nunciům prokurace. Tak prý z takových
častých legaci vzniká jen nebezpečí duším kněžstva a služby, boží,
duchovenstvo i církevní jmění trpí tím škodu.1)
Vymáhání prokurací nebyl jediný způsob, kterým si papežští
nunciové a legáti opatřovali příjmy z církevního jmění zemí, na
něž se vztahovala jejich působnost. Jiným, snad ještě vydatnějším
zdrojem příjmů bývalo jim ve XIV. stol, udílení církevních
benefícií a milostí; к tomu je opravňovala rozsáhlá pravomoc,
která jim příslušela jednak již podle samých zákonů církevních,
jednak byla jim v jednotlivých případech zvláště propůjčována od
papeže.2) Již ve XIII. stol, papežští legáti, vykonávajíce v území
své legace valnou část moci papežovy, udíleli často benefícia,
která se uprázdnila za jejich přítomnosti v zemi.3) Původně
dělo se to zajisté hlavně z důvodů církevně-politických, později
však, a zvláště ve stol. ХГѴ., když se vyvinula celá soustava pa
pežských provisí a annát, užívali papežští legáti tohoto svého
práva к vydělávání peněz. A podobně činili s jinými právy, která
jim bývala dávána od papeže. Rozsah a způsob těchto práv
1) Traktát vydal Kaufmann, Ein Traktat über die Frage der Ab
sendung eines Legaten nach Deutschland 1394 (Quell, und Forsch, aus
ital. Arch, herausg. vom kgl. preuss. Inst. III., 1900, str. 69 násl.). Pří
slušné místo zní takto: „Item plures legatos et nuncios apostolicae scdis
novis temporibus habuit piscina irrigua et fertilis Romanae curiae, scilicet
ipsa Alamannia, unde clerus ibidem adhuc conqueritur se fuisse valde
gravatum, plerique clerici ibidem adhuc sententiis et censuris ecclesiasticis,
quod michi constat, ligantur, qui procurationes solvere non potuerunt
legatis et nunciis ipsis. Quid igitur ex huiusmodi crebris legationibus nisi
periculum et vinculum animarum, divini cultus et clericorum ac peculii
et patrimonii ecclesiarum diminutio, et si forte pauca commoda, tarnen
multorum dispendia suscitantur cxinde, quae in specie volo silentio pertransire, per se tarnen patet intelligenti evidenter.44 Srov. též bullu pap.
Bonifáce IX. z 18. list. 1389 (opis z arch. Břevnovského v musejním diplomatáři), podle níž si opat Břevnovský Diviš stěžoval, že klášter špatným
hospodařením jeho předchůdce tak byl ochuzen, že nemůže platit „decimas
papales, procurationes nunciorum sedis apostolicae et iura episcopalia.“
I z toho výčtu je patrno, že prokurace byly pokládány za veliké břímě.
*) O pravomoci nunciův a legátů viz na př. Sägmüller, Lehrb.
des kathol. Kirchenrechts, str. 334.
3) Učinil to u nás již r. 1225 legát Konrád s prebendou kostela
Olomouckého; srovn. ČČH. XII., str. 181. Podobně Jan Tuskulský
někdy r. 1287 udělil královu notáři probendu kostela Pražského (Reg.
II., 2528).
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poznáváme velmi názorně z bull, jimiž bývali vyzbrojováni pa
pežští legáti ubírající se za svým posláním. Kardinál Pileus,
když se r. 1394 měl vypraviti do Cech a Německa, aby se tu pri
čiňoval o vysvobození krále Václava IV. z panského zajetí, mimo
dvě bully, z nichž jedna objasňuje vlastní účel jeho poslání a druhou
povšechně se mu svěřuje úřad legáta, *) dostal na třicet bull
jiných, z nichž každou dává se mu jiné právo.2) Mimo jiné pře
neseno naň těmito bullami právo udíleti v území své legace bene
fícia uprázdněná tak dlouho, že jich osazení právem devoluce
spadlo na papeže, dále uprázdněná benefícia svých služebníkův
a dvořanův a konečně sto benefícií jakýchkoli, jež se v té době
uprázdní; jiné bully dávaly legátovi moc rozsuzovati jakékoli
spory o benefícia a jiné menší rozepře, udíleti rozličné dispense
od povinnosti postu, od závad bránících přijímati církevní bene
fícia a úřady, moc osvoboditi od trestů církevních 300 osob, jež
učinily násilí duchovním, jiných 300, jež spáchaly krádež nebo
žhářstvo na místech posvátných, dalších 300, jež se dopustily
smilstva s jeptiškami atd. Jak dovedli papežští legáti z těchto
práv těžiti, toho příkladem je týž kardinál Pileus, který za své
první legace v Německu a v Cechách v 1. 1378—1382 tak byl
štědrý, že rozdával i milosti, jež neměl právo udíleti,3) a to s ta
kovým úspěchem, že mohl po svém návratu do Italie koupiti
tvrz Morsano za 2000 dukátův a uložit v Benátské bance 13.600
dukátů, z nichž se měla po jeho smrti zříditi kollej pro studující
církevního práva v Bologni.4) Byl-li pobyt papežského legáta
nebo nuncia v některé zemi sám o sobě nemalým finančním bře
menem pro duchovenstvo té země, stávalo se jich působení tako
výmto mnohostranným těžením z církevní pravomoci takika
zhuštěným obrazem tehdejšího nemírného fiskalismu papež
ského.
A tento fiskalismus projevoval se takřka ve všech stycích
kurie s církví. Zdrojem příjmů stala se ve XIV. stol, kurii insti
tuce vzniklá původně z ideální snahy, uvésti jednotlivé části
církve v těsnější spojení s Římem a pojistiti tak jednotu církve
ve víře i v řádech církevních, t. zv. visitatio liminum ss. apostolorum, pravidelná, v určitých lhůtách se opakující návštěva kurie,
к níž se od XII. stol, zavazovali přísahou arcibiskupové, přijí
majíce od papeže pallium, a z biskupův a opatů ti, jimž z jakého2) Bully z 21. a 27. srpna 1394 v Mon. Boh. Vatic. V., 794 a 795.
2) Ibid. 796—820, 823, 835, 853, 854.
3) Srov. ibid. 854.
4) Srov. Zanutto, II cardinale Pileo di Prata e la sua prima
legazione in Germania 1378—1382, 1901, a Guggenberger, Die
Legation des Kardinals Pileus in Deutschland, Mnichov 1907, str. 83
až 85, 99—104.

Kurie a církevní správa zemí českých v době předhusitské.

435

koli důvodu dostalo se posvěcení od papeže nebo jeho jménem,
návštěva, při níž visi tu jící dávali papeži dary většinou sice dobro
volné, ale někdy také určitě předepsané.г) Zdrojem příjmů bylo
dále nejen zabavování movité pozůstalosti zemřelých prelátů
(spolia) a důchodů z některých benefícií uprázdněných {fructus
intercalares),2) nýbrž i udílení rozličných milostí duchovních,
dispensí, odpustků a pod., i samo vykonávání soudní moci nad
církví.3) O těchto věcech není zde již možno podrobně vykládati
— o některých promluvím snad ještě později v jiné souvislosti
— a snad toho není ani třeba. To, co bylo vyloženo v této kapi
tole a z části již v kapitolách předcházejících, stačí zajisté, aby
chom si mohli učiniti správnou představu o rozmanitosti a veli
kosti finančních obětí, které česká církev přinášela Rímu zvláště
v posledním století před vznikem husitského hnutí.

г) O vzniku a počátečním vývoji visitace liminum jedná zevrubně
Sägmüller, Die Visitatio liminum ss. apostolorum bis Bonifaz VIII.,
(Theolog. Quartalschrift LXXXII., 1900.) Bohužel není počínaje XIV.
stoletím vývoj této instituce, jež později v době potridentské byla vzkří
šena к novému životu, dosud vyšetřen, a nemáme ani dosti dat, aby
chom mohli bezpečně souditi o jejím významu pro naše země. Ně
kolik zápisův o visitacích českých prelátů z knih „obligationum a solutionum “papežské komory jest vytištěno v Monum. Boh. Vatic. II. Z nich
poznáváme, že za Innocence VI. vykonali visitaci liminum Neplach,
opat Opatovický, třikrát (r. 1353 osobně [č. 18], r. 1356 a 1357 svým
zástupcem [č. 429 a 691]), Jan, biskup Olomoucký, rovněž třikráte
(r. 1354, 1357 a 1360 [č. 202, 637 a 1077] pokaždé svým prokurátorem)
a Arnošt, Pražský arcibiskup, jednou, ale za dvě tříletí (r. 1360 skrze
prokurátora [č. 1071]). Zdali při tom co platili a kolik, nevíme. Jednot
livé zprávy a poznámky o visitacích zvi. ve XIV. stol, dlužno shledá
vali na různých místech; viz zejm. Kirsch, Die Finanzverwaltung des
Kardinalkollcgiums 1895, str. 22; Baumgarten, Untersuchungen und
Urkunden über die Camera collegii cardinalium 1898, str. CXXI.; Lang,
Acta Salzburgo-Aquilejensia I., 1903, str. LXXVI. a j.
*) O spoliích a důchodech interkalárních dosti zevrubně poučuje
Samaran-Mollat, La fiscalité pontificalc en France au XIV. siěcle,
str. 47 násl. a 62 násl.
3) O taxách, jež se platily papežské kanceláři za bully obsahující
milosti naznačeného způsobu a vůbec vydávané v zájmu stran, viz
důkladné pojednání Tanglovo, Das Taxwesen der päpstl. Kanzlei vom
XIII. bis zur Mitte des XV. Jh., Mitth. d. Inst. f. öst. Gesch. XIII., 1892.
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Defenestrace pražská r. 1618.
Napsal Fridolin Macháček.

(Dokončení.)

Stavové, shromáždi vše se na hradě — jen ze dvou vyšších
stavů bylo jich podle zprávy výmarské přes 150 osob—odebrali
se nejdříve do zelené (soudní) světnice, kde jednání bylo zahájeno
modlitbou, jak to vešlo v obyčej vlivem Bratří už od г. 1609.1)
Když bylo po modlitbě, Říčan předčítal stavům text dotazu,
který se měl podati v kanceláři místodržícím. Dotaz ten byl
Ríčanovi dodán, pokud sám dosvědčuje, Thurnern, Kolonnou
z Felsu a Václavem Vilémem z Roupova; tito také asi účastnili
se při jeho spisování. V dotazu stavové stěžovali si na těžká psaní,
jež došla jich jménem císařským; psaními těmi vlastně již hrdla
a poctivosti jsou odsouzeni (myslili při tom hlavně na psaní ze
dne 21. března); proto stavové dotazují se místodržících, zda
radili к takovému psaní a je schvalovali. Výhrůžně se dokládá,
že stavové nedopustí, aby na někoho z nich jakýmkoli násilným
způsobem se sahalo, jinak by solidárně chopili se obrany proti
komukoliv.
Stavové schválili znění dotazu, a mysli jejich, beztak již
vzrušené, pobouřeny byly ještě více zprávami, jež přinesli měšťané
staroměstští a novoměstští o událostech současných v Praze.
V takové náladě stavové hromadně se odebrali do české kanceláře
к místodržícím. Slavata,2) Martinie i pozdější letáky strany císařské
těžce vyčítají stavům nezdvořilost, že se ani nedali místodržícím
ohlásit. Stavové naplnili celou kancelář mimo kout u okna, kde
byli místodržící, a ještě mnoho osob stavovských, zejména měšťanů,
musilo státi mezi otevřenými dveřmi i venku.
Přicházíme к nej obtížnější části svého vypravování. Obtíž
nezáleží v nedostatku nebo neúplnosti zpráv pramenů; téměř
všechny naše obšírnější prameny věnují scéně v české kanceláři,
předcházevší bezprostředně před katastrofou, náležitou pozornost;
Zpráva výmarská tvrdí, že modlitbu zahájil Martin Fruwein.^Jest
to však sotva správné, neboť o účasti Fruweinově, který jinak náležel к nejčinnějším členům sboru defensorského, nikde se nečiní zmínka, a Fruwein
ve svém výslechu jakoukoliv účast při defenestraci popírá, ač к jiným
jednáním se přiznává. Ale tolik jest jisto, ze Fruwein fakt velmi brzo
akceptoval a účastnil se hned prvních prací direktorů, sepsal na př. první
apologii (nikoliv Petr Milner z Milhausu, jak tvrdí Gindely a Gebauer) a
revers Slavatovi předložený.
*) II. 115., v odporu s Thurnern. Charakteristické, že se o tom zmiňuje
i Jiří van der Boon. Sb. H. Kr. 1907, str. 164.
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obtíž záleží v rázu věci samé. Scéna v české kanceláři byla
komplikovaná, velmi pohnutá, rozčilující; ti, kteří mohli podati
o ní zprávu, byli vesměs ve věci osobně interessováni, všichni
psali pouze podle svých pozdějších vzpomínek; proto již apriorně
můžeme souditi, že z pramenů svých nesestavíme obraz objektivní
skutečnosti bezpečně odpovídající, poněvadž jest to psychologickou
nemožností, aby někdo mohl objektivně správně vylíčit kompli
kovanější scénu dle svých vzpomínek. Nutno uvážit, že se psalo
namnoze strannicky; že v kanceláři české hlavní částí události
byla hádka, pronášely se řeči — zprávy reprodukující řeči, zejména
rychlé dialogy, nemají dokonce téměř žádné spolehlivosti; uvažme,
že experimentálně jest prokázáno, jak často tam, kde bychom
na základě výpovědí svědků o nějaké události podle všech pravidel
historické či kriminalistické kritiky považovali některý fakt za
prokázaný, můžeme se octnouti na nepravé cestě.1)
К jakémusi výsledku dojdeme však přece předně zásluhou
Slavatovou, jenž měl schopnost pozorovatelskou a psal brzo po
událostech. Hlavně podle jeho vypravování s kontrolou a korrekturami podle pramenů j iných mohli bychom si sestavit j akousi kostru
vývoje událostí, a tu hned bychom poznali, že všechno jednání
stavů mělo určitý smysl, určitý cíl, že se za vším skrývá uvědo
mělá snaha vůdců, přivést všechno ke konci předem ujednanému —
a toto poznání bude nám pak pomůckou pro vysvětlení některých
podrobností.
Když stavové přišli do kanceláře, zastali tam pouze čtyři
z místodržících: nej vyššího purkrabí Adama ze Šternberka, Viléma
Slavatu, nejv. sudí zemského, Jaroslava Bořitu z Martinie, pur
krabí karlštejnského, a Děpolda Matouše z Lobkovic, převora
řádu maltézskeho. Přítomen tu byl též písař místodržících Filip
Fabricius. К nim Pavel z Říčan promluvil, stěžuje si nejprve
jménem stavů, že úřadové měst pražských počínají si nenáležitým
způsobem vůči obcím, a vyslovil podezření, že rychtáři tak zajisté
jednají z nařízení místodržících. Purkrabí popřel, že by se něco
podobného dělo s jich vědomím, a prohlásil, že jest ochoten vysiati
do Prahy posla a naříditi po případě, aby nic nezákonitého se
nedělo. Thurn prý přerušil všechno jednání o té věci poznámkou,
že stavové sami již o věci dobře jsou zpraveni a postarají se
o nápravu. Tím tato episoda, až na zajímavá slova Thurnova,
l) Doklady к tomu podává publikace Williama Sterna ve volných
lhůtách vycházející pod titulem Beiträge zur Psychologie der Aussage
(srv. též recensi Cádovu v C. Č. H. X. 484.), pak ze svého oboru Grossův
časopis Archiv für Kriminal-Anthropologie und Kriminalstatistik. O pravde
podobnosti svědectví v starší době již r. 1840 uvažoval Lapiace, Essai
philosophique sur les probabilités, 1840; v novější době zahájil systematické
bádání aspoň v jistém ohledu Binet.
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jež už naznačují budoucnost (odpovídají-li ovšem skutečnosti),
bezvýznamná, byla skončena.
Pavel z Říčan přednesl místodržícím potom spis, jehož znění
stavové před tím byli schválili v zelené světnici. Souhlasilo to
s konvencionelním zvykem doby, že se Říčan po přečtení listu
otázal stavů, zda mu poručili tak učiniti. Stavové ovšem pro
jevili svůj souhlas.
Též odpověd nejv. purkrabí pohybovala se zcela v konvencionelních formách; poněvadž list byl místodržícím pouze přečten,
purkrabí žádal, aby spis Ríčanem přednesený byl jim propůjčen
к nahlédnutí, pak že budou se moci poraditi o odpovědi. Stavové
této samozřejmé a obvyklé žádosti arci vyhověli.
Místodržící radili se nyní potichu v koutě světnice; stavové
poněkud ustoupili, aby místodržící nerušeně se mohli smluviti.
Tón, v jakém list byl psán, a zajisté také důrazné a vzrušené cho
vání jich návštěvníků již místodržící poučilo, že situace jest
pro ně nebezpečná, že stavové jsou к něčemu odhodláni,
a proto si počínali velmi opatrně. Hlavní jejich snahou bylo, aby
se vyprostili z nemilé situace; příště by zajisté se byli jí vyhnuli.
Odpovedeti na dotaz stavů nebylo radno, ani v záporném smyslu,
poněvadž taková poddajnost byla by nemístná a nebyla by za
jisté došla schválení dvoru; proto uznáno za nejlepší prostředek
pohnouti stavy к odkladu. Když prosté žádosti o odklad stavové
nevyhověli, purkrabí chápal se různých výmluv; místodržícím
prý není dovoleno projevovati úředních tajemství, o odpovědi bylo
by prý nutno poraditi se s ostatními místodržícími nebo aspoň
s nej vyšším hofmistrem Adamem z Valdštejna, jenž ležel nemocen
ve svém domě; jest to prý proti všemu obyčeji žádati okamžité
odpovědi; ale žádná omluva nedošla sluchu u vůdců stavovských.
Stavové chtěli míti okamžitou odpověd; s Adamem z Vald
štejna sami prý si věc vyřídí; Vilém z Lobkovic prohlásil, že Adam
z Valdštejna v jeho vlastní přítomnosti popřel jakékoliv účasten
ství při skládání císařského listu a projevil svůj nesouhlas s ním.
Pojednou beze všeho vnějšího motivu v jednání nastal vý
znamný obrat; stavové nestarali se již o odpověď na svůj dotaz,
ten byl jen záminkou; vůdcové jejich obrátili se s výtkami přímo
proti těm, kterým vlastně platila jich návštěva v české kan
celáři, proti Martinicovi a Slavatovi; a nešlo již jen o podezření,
že oni byli původci onoho listu císařského — to by se jim bylo
nedalo dokázat — nýbrž stížnosti byly rozšířeny na jich chování
vůbec. Bylo uvedeno na přetřes chování Slavatovo к jeho pod
daným v Jindřichově Hradci, Telči, jednání Martinicovo v Tuchlovicích; vytýkáno, že oba v úřední své činnosti utiskovali prote
stanty, Slavata zejména v Krumlově, Martinie v N. Strašecí; při
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české komoře jich vlivem nejednalo prý se rovnoprávně s oběma
stranami. Šlik nebo Vilém z Lobkovic vyčítal Martinicovi i újmu,
která způsobena byla Thurnovi odnětím purkrabství karl
štejnského a přidělením Martinicovi. Ale Thurn sám nesouhlasil,
aby o věci té se jednalo, poněvadž to jest záležitost čistě osobní
a s jednáním, které se vede, nemá co činiti. Šlik nedal si patrně
ujiti příležitost к proslovení delší řeči (je u Skály), z jiných uvá
dějí se v pramenech jako účastníci rozhovoru Thurn, Fels, Lob
kovic, Jan Litvín z Říčan, Václav Štampach ze Štampachu, pan
z Roupova, mladý Smiřický a jiní.
Slavata a Martinie, zejména tento, vykládají ve svých relacích,
jak obšírně vyvraceli námitky svých protivníků (některé z nich
beze vší pochyby byly nadsazené), a uvádějí slovně obšírné své
řeči. Ty však prosloveny jistě nebyly; nehodí se ani do dané
situace, a vedle Skály i ,,Krátké vypsání“ má charakteristickou
poznámku, že Slavata i Martinie na některé výtky od stavů jim
činěné odpovídali jen stručně, na jiné „odpovědi své s pláčem
dávati chtěli, ale nebyli slyšáni“. A „Krátké vypsání“ vzniklo
přece na straně místodržících! Reči Slavatovy i Martinicovy v jich
relacích jsou skládány tedy po událostech, tak jak je měli prosloviti, a nikoliv jak je skutečně proslovili. Námitky jejich v jistém
ohledu byly arci oprávněny; Slavata i Martinie, pokud se to dalo
srovnatis jich snahami, hleděli, aby se proti slovnému znění zákonů
neprohřešili; sotva který řádný soud by je byl mohl odsouditi
za to, co jim vytýkali stavové. Martinie neztrácel odvahy a zdá
se, že odpovídal dost podrážděně; za to Slavata, jaká už byla
jeho povaha, byl při událostech těchto mnohem malomyslnější;
když se věci chýlily ku katastrofě, naříkal, že v čas tomu neunikl;
Martinie však projevil nesouhlas s takovými řečmi.1)
Všechna tato hádka nebyla by vystupňovala rozhořčení stavů
na potřebnou míru; všechny stížnosti, které stavové přednášeli
proti oběma místodržícím, bud se týkaly jen poddaných, nebo to
byly spíše jen záležitosti důležitosti lokální nebo osobní. Aby
se vzbudilo rozhořčení opravdové, nic nebylo vhodnějšího, než
upomenout na nejdražší palladium protestantismu v Cechách, na
němž závisel jeho osud, na majestát, a ukazát, jak Slavata a Mar
tinie si ho vážili. První, který se ozval s takovou dobře odůvod
něnou výtkou, byl Vilém z Lobkovic; proto třeba mu v organisaci
celého spiknutí přiděliti význačnější místo, než si sám přiznává.
Vilém z Lobkovic totiž oznámil, že při sněmu r. 1617 sám slyšel
slova Slavatova, že on, Slavata, o potvrzení majestátu nestojí,
ani o majestát sám nikdy že nestál. Tato výtka jest předzvěstí
a přípravou na druhé prohlášení Ríčanovo.
ł) Martinie u Rieggera IL 518.
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Konečně vlastní strůjci všeho jednání opět přerušili hádku
důrazným opakováním otázky položené v listu přečteném Pavlem
z Říčan; žádali bezodkladnou odpověd. Purkrabí, vida nezbytí,
odhodlal se к odpovědi; zdá se, že nepopřel jistou účast místo
držících při vzniku listu, odmítl však rozhodně (a právem), že by
byl jimi zaviněn příkrý ton listu.1)
Odpověd Stemberkova byla by asi působila konejšivě na po
bouřené mysli shromážděných; ale dojem její brzo byl setřen
novým prohlášením, které nyní na žádost náčelníků stavovských
přečetl Pavel z Říčan. V listě připomínala se událost souvisící
s podpisováním amnestie dne 17. října 1609. Stavové podobojí
předložili tehdy amnestii к podpisu mimo jiným osobám též Slavatovi a Martinicovi, tito však podpis odepřeli. Proto, vykládalo
prohlášení čtené Ríčanem, Budovec učinil jménem stavů к oběma
pánům takovéto prohlášení: Přišlo-li by kdy к tomu, že by se
někdo aneb někteří proti majestátu, straně podobojí od J. M. C.
danému, a proti tomu porovnání postavovati chtěli, tehdy že by
se к těm osobám, kteřížto se těchto podpisův v amnestii zbraňovali
а к relacím se přiznávati nechtěli, jakožto nepřátelům pokoje
a svornosti hleděti musilo . . . Prohlášení Ríčanem přednášené
končilo: Poněvadž páni stavové pod obojí to vskutku shledali, že
oni dva proti náboženství a majestátu jich se dočinili, protož že
je za své nepřátely, rušitele pokoje a obecného dobrého drží a vy
hlašují.
Slavata vykládá,2) že původní znění prohlášení Budovcova
bylo mírnější, než jak jest citováno v listu Ríčanem předneseném.
Je pravděpodobno, že má pravdu, ač proto text Ríčanem před
nesený nevznikl nutně falšováním. Podle vypravování Skálová
i Slavatova zdá se totiž, že Budovec r. 1609 svoje prohlášení
neměl napsáno, nýbrž že je extemporoval, třeba o jeho smyslu
dříve se byl uradil se stavy; a pak si ovšem každá strana uvedla
jeho prohlášení ve spis ve svém strannickém zabarvení. К tomu
výkladu kloním se již proto, že z konečných slov Ríčanova prohlášení vysvítá, že stavové nemínili prohlášení Budovcovo
vykládat tak, jako by Slavata a Martinie byli zodpovědní za
každé porušení majestátu, nýbrž pokládali za prokázáno, že
1) V textu odpovědi prameny naše se značně liší; nejlépe asi odpovídá
pravdě, jak cituje odpověd P. Jiří van der Boon (Sb. H. Kr. 1907 165),
. . . coacti fatemur, nos scivisse de tali decreto futuro, quo inhiberetur
modernus consultus defensorům, sed ut in eo abiudicarentur capitis aut
fortunarum .... se et reliquos nihil scivisse. S. C. majestatem habere plures
consiliarios etc. Skála, jenž klade odpověd purkraběcí do jiné doby a vy
pravuje, že purkrabí přiznal účast Martinicovu a Slavatovu při koncipování
listu, jest zde beze vší pochyby špatně informován, kdežto Thurn bez
důvodně obviňuje místodržící, že odpověd vůbec odepřeli.
*) Slav. II. 159. Vera relatio uvádí to vše ještě bez poznámky.
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Slavata a Martinie skutečně sami proti majestátu jednali, a proto
je prohlašovali za velezrádce. To plyne též z vypravování Martinicova i ze zprávy musejní. Úmyslné falšování příslušných slov ne
mělo by pak smyslu, neboť, jestliže Slavata a Martinie rušili maje
stát, stačilo na jich odsouzení znění samého majestátu i mírnější
verse Budovcova prohlášení, jak ji uvádí sám Slavata.
Stavové konec prohlášení Ríčanova provázeli hlučným
souhlasem; to znamenalo už odsouzení obou místodržících, jimž
nezbylo, jak sám Slavata doznává, již času na hájení. Jen poví
davější Martinie i sem vkládá si dlouhou řeč.
Když nyní organisátoři všeho jednání viděli, že se blíží již
příhodný čas к činu, odstranili nejprve svědky, kteří by jim mohli
býti nepohodlní, totiž nej v. purkrabí a Ďěpolda z Lobkovic;
tento choval se po celou tu dobu passivně, a zdá se, dosti malomyslně. К jich odstranění vůdce přiměla také obava, aby snad
někteří z bouřlivějších živlů mezi stavy neprohřešili se proti těm,
kterým nebyla přičítána přímá vina, takže nebylo by možno
obhájiti příkoří jim způsobené. Purkrabí musil býti odveden
s použitím mírného násilí; nechtěl opustiti svých druhů, z nichž
jeden, Martinie, byl jeho zeť, ač jinak jich jednání sotva kdy
těšilo se jeho bezvýminečnému souhlasu. Napomínal stavy к mír
nosti, appelloval na city příbuzenské,1) ale vše bylo marné. Někteří
ze stavů2) pojali oba místodržící za ruce a odvedli je davem, který
se v kanceláři a před ní tísnil, zvolna pryč. Když se dostali všichni
ven z české kanceláře, uslyšeli za sebou žalostivý křik. Purkrabí
s hrůzou se tázal, zda se v kanceláři vraždí, ale jeho průvodčí
mlčeli.
Purkrabí a převor byli odvedeni do zelené světnice; sem jim
přinesl Mikuláš z Geršdorfu, hejtman kladský, zprávu o tom,
co se stalo se Slavatou a Martinicem. V zelené světnici oba pánové
pobyli chvíli a chtěli se pak odebrati domů, avšak na radu Thurnovu a Felsovu počkali, až se ztiší poplach, který zatím povstal
na hradě mezi lidem a čeledí stavů. Teprve po poledni purkrabí
s převorem odešli domů pod ochranou předních pánů ze stavů;
převora maltézského doprovodili pan Bohuchval Berka a Vilém
z Lobkovic až к jeho bytu.3)
Přehlédneme-li celý postup událostí, o kterých jsme vypra
vovali, jest patrno, že jednání stavů dělo se podle plánu do podrob
ností promyšleného. Ďotázka na všechny místodržící byla vlastně
*) Podle Colombiho, jenž tu už asi vypravuje na základě ústní tradice,
oba pánové padli na kolena a prosili o milost pro své druhy.
*) Podle Slavaty byli mezi nimi Fels a Bohuchval Berka z Dubé, podle
zprávy musejní také Petr ze Švamberka.
3) O těchto věcech vypravují zpráva Lobkovicovi, Krátké vypsání
a zpráva musejní.

442

Fridolin Macháček:

jen záminkou, aby Slavatovi a Martinicovi mohl se předložití
celý rejstřík jejich hříchů, a v připomínání těchto jejich hříchů
můžeme pozorovati jistou gradaci od málo poměrně významných
a osobních výtek Slikových o záležitosti Thurnově к těžkému
obvinění Lobkovicovu a rozhodujícímu prohlášení Ríčanem před
nesenému — tato plánovitost v celém postupu dosvědčuje, že
i jednotliví účastníci měli rozděleny své úlohy. To vše mělo hlavně
dvojí účel: běželo předem o to, aby stavové ve svém celku
přivedeni byli do takového stupně rozhořčení, aby pokládali to,
co se mělo státi, za čin plnou měrou oprávněný a aby převzali
zaň zodpovědnost — to se zúplna podařilo; za druhé mělo se
tím propůjčit! celému jednání stavů jakési zdání rozsudku, vy
neseného na základě právního processu, s odsouzenci zaveden
jakýsi výslech před vykonáním ortelu, uvedeny důvody rozsudku
a právní podklad jeho. Byla to ovšem jen právní fikce, vypočtená
pro veřejnost.
Slavatův úsudek o defenestraci ukazuje se tedy celkem
správný; defenestrace byla vykonána po zralém uvážení (opak
tvrdí Thurn ve svém letáku), ale způsobilo ji pouze několik vůdců
stavovského hnutí.
Když purkrabí a převor byli odvedeni z kanceláře, stavové
neztráceli již mnoho času dlouhým vyjednáváním. Slavata i Mar
tinie byli prohlášeni za velezrádce s jednomyslným souhlasem
všech přítomných, mohlo se tedy přikročíti к činu.
Oba pánové do poslední chvíle nevěděli, co se vlastně s nimi
má státi; domnívali se ještě tehdy, když se jich někteří ze stavů
chápali, že budou odvedeni do vězení; toho mínění byla také
značná část osob ze stavů, které nebyly zasvěceny v plány vůdců.
Slavata i Martinie ještě v poslední chvíli vznášeli prosby na shro
mážděné, aby šetřeno bylo při nich pořadu práva, přistupovali
к jednotlivým osobám ze shromáždění se svými žádostmi; při
tom mimoděk dostali se od postranních oken u kamen, kde před
tím stáli všichni čtyři místodržící, к hlavnímu oknu, obrácenému
ku Praze, к východu, a položenému nad zámeckým příkopem.
Na jich prosby nedostalo se jim odpovědi, jen Oldřich Vchynský
nemohl opominouti toho, aby nevítal osud obou místodržících
jako pomstu za potupu, která stihla jeho bratra Václava.
Martinie1) uvádí, že Slavatu shazovalo z okna těchto pět osob:
Vilém st. z Lobkovic, Oldřich ze Vchynic, mladý Albrecht Jan
Smiřický ze Smiřic, Jan Litvín z Říčan a Pavel Kaplíř ze Sulevic.
Očast Smiřického a Vchynského při činu samém dotvrzuje z do
slechu též Ota z Losu, a jako nej horlivější ho vykonavatele exekuce
uvádí Vchynského ve svém listě Fabricius. Pavel z Říčan a Bohu
J) V Rieggerově Arch. II. 523. a podle něho pak Slavata (I. 82).
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slav z Michalovic zmiňují se též, že při shazování činné se zúčastnili
Thurn a jeho důvěrník, Ehrenfrid Berbisdorf z Berbisdorfu; první
z nich však podle souhlasného znění jiných pramenů celou věc spíše
jen řídil; činněji účastnil se pouze při svržení Slavatově; druhý,
Berbisdorf, dal si práci jen s Fabriciem. Přímé účastenství Viléma
z Lobkovic při činu máme ještě doloženo v listě Fabriciově,
naproti tomu však Skála1) sdělení to vytýká přímo jako omyl.
Slavata sám, jak píše ve své zprávě Lobkovicovi, nepamatuje se,
kdo ho shazovali; jen tolik soudí, že to byly tytéž osoby, které
shazovaly Martinice, poněvadž při shazování Martinicově stál
volně u okna, kdežto jiní za ním už drželi Fabricia.
Bylo asi po desáté hodině dopoledne, když se počala exekuce.
První na řadu přišel Martinie, který nejdříve byl přivlečen к ote
vřenému oknu, ač se silně bránil. Nyní teprve Martinie poznal,
jaký osud ho očekává; žádal za zpovědníka, podle některých zpráv
i padl na kolena a prosil o milost, ale jeho žádosti v žádném
směru nebylo vyhověno; tak, jak byl, s pláštěm i rapírem, byl
svržen do hloubky.
Martinie nedopadl dolů do příkopu, nýbrž pouze na jeho
hořejší okrai, přímo pod oknem u zdi hradu; padl sedě a bez zvlášt
ního úrazu, jen několik lehčích poranění, zejména na stehnách,
si utržil tím hlavně, že při pádu narazil na rukojeť kordu.
Po shození Martinicově Thum, který stál za Slavatou, zavolal
na exekutory, jak aspoň Slavata později se dověděl od účastníků
scény: „Edle Herren, da habt ihr den Andern." I Slavata žádal
aspoň o zpovědníka; ani jemu arci nebylo vyhověno. Ti ze stavů,
kteří právě byli shodili Martinice, chopili se nyní také Slavaty
a chystali se posiati ho z téhož okna za jeho druhem.
Slavata se bránil zoufale. Jsa již v okně, v poslední chvíli
chytil se pravou rukou okenního rámu a křečovitě se ho držel.
Tu Oldřich Vchynský2) hruškou od tulichu tloukl Slavatu přes
ruku, kterou se držel, takže dva prsty mu značně pohmoždil; pro
bolest Slavata musil se konečně pustiti. Slavatoví jeho bránění
stalo se osudným. Padal totiž dolů příliš blízko u zdi, takže
hlavou narazil na římsu okna u prvního patra a prorazil si hlavu
až na kost. Ode zdi se'odrazil, dopadl na zem na jiném místě než
oba ostatní, blíže kraji příkopu; tu narazil levou tváří o kámen,
tvář měl od tohoto nárazu dlouho silně naběhlou. Následkem
ran, které utrpěl, ztratil vědomí, nemohl se udržeti na pokraji
příkopu jako druzí, kteří s ním sdíleli jeho osud, nýbrž koulel
se ještě několik loket dolů do zámeckého příkopu. Ťím se jeho
situace ještě zhoršila, poněvadž hlava se mu zapletla do pláště;
Ч П. 1352) Slav. I. 123. a Vera relatio.
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mimo to i krev z rány na hlavě tekla mu do úst, takže začal
cbroptiti a dusití se.1)
Mezitím co stavové v kanceláři české doráželi na Slavatu
a Martinice, písař Fabricius, více než bylo při všeobecném po
bouření bezpečné, počal se plésti v jednání a napomínati stavy
s pohrůžkami, aby byli pamětlivi, kde jsou a s kým jest jim jednati;
mimo to nelibost stavů vzbudil i tím, že zaznamenával, co se
při jednání promlouvalo. Snad si troufal jednati tak směle proto,
že spoléhal na ujištění, jehož se mu dostalo v kanceláři od ně
kterých předních osob ze stavů, jemu že se nestane ničeho. Avšak
jednání Fabriciovo popudilo velmi Smiřického, jenž prý chvíli
u něho stál a častoval bo posměšky, že v něm také nic dobrého
nevězí. Také Berbisdorf byl rozhořčen na písaře; Fabricius vida,
že svou neopatrností přivedl sebe sám do nebezpečné situace,
uchyloval se v ochranu к Šlikovi. Tím však právě stal se nápadným,
již ho chytili někteří ze stavů mezi sebe; Fabricius se sice hájil,
že nebylo proti němu přednášeno žádné obvinění a že nikoho
neurazil, ale někteří ze stavů, zejména z mladších a bouřlivějších
živlů mezi nimi, chtěli bo probodati. Avšak na radu Thumovu
a přičiněním obou svrchu uvedených pánů poslán byl služebník
za pány. „Co Michnu mělo potkati, s tím obešel se Filip.“
Fabricius dopadl na zem rovně na nohy. Martinie s trochou
ironie vypravuje,2) jak sám žádal Fabricia, by mu pomohl dopravit
raněného Slavatu na bezpečnější místo. Ale zatím se už na sho
zené počalo střílet, sám Martinie byl raněn, a Fabricius, vida to
vše, uznal za nejlepší co nejdříve uniknouti s místa tak nebezpeč
ného. Sám nebyl vážně poraněn; proto rychle vstal a utekl
směrem к zadní bráně zámecké, pod palácem lobkovickým; tu
ho šťastnou náhodou zahlédl dobrý jeho známý, který mu zapůjčil
plášť i klobouk, což vše Fabricius nechal v kanceláři. Přes přívoz
písař šťastně se dostal na Staré město, odtud šel kus cesty ještě
pěšky, aby nevzbudil pozornosti; za Prahou však sedl na kočár
a Ujížděl do Vídně, kde podával pak zprávu o tom, co se dělo
v Praze. Teprve nyní, když uplynulo první rozčilení, začal cítit bo
lesti, zejména v zádech, kde byl silně potlučen.3) Shození Fabriciovo
podle výkladu samého Slavaty stalo se docela mimo program, způ
Slavatovi i Martinkovi podle Pamětí stavové při shazování vytrhli
z ruky klobouk s drahými ozdobami, řetěz a zlatý křížek; ale o této,
jak on o tom usuzuje, loupeži, nezmiňují se starší prameny ani dřívější se
psání Slavatova. Jiří van der Boon mluví jen o vytržení řetězu, klobouk
zůstal prý ležet na stole.
2) V Rieggrově Arch. II. 528.
г) O shození Fabriciově podrobně vypravují zpráva Slavatova Lobkovicovi, list Fabriciův (též u Skály II. 135), Martinie v Rieggrově Ar
chivu II. 528, Slavata I. 87, Skála II., 133. O jeho útěku podle jiného pra
mene obšírněji Gindely I. 246.
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sobila je jen horkokrevnost nerozvážlivějších mladých účastníků
událostí. Ti prý také chtěli shodit s oken I71etého syna Marti
nicova, ale nenašli ho.1)
Výška pádu obnášela od okna až k valu zámeckého příkopu
27 či 28 loket (přes 16 m), v tom shodují se všechny prameny,
pokud se vůbec o výšce zmiňují.2) Za to však stran hloubky, do které
se Slavata рю dopadnutí na zem ještě skoulel, je mezi našimi
prameny nápadný rozpor. Slavata už v zprávě Lobkovicovi vy
pravuje, že hloubka příkopu byla vyměřena na 32 loket.3) Celá
výška pádu by pak obnášela 60 loket; tak udává výšku též cito
vaná v poznámce zpráva Ruthova, které však pravděpodobně
byl pramenem sám Slavata. Jiří van der Boon podivným způ
sobem se od Slavaty tu liší, hloubka příkopu byla prý jen 20 loket.
I toto udání hloubky příkopu ještě můžeme pokládá ti za
přílišné, třeba že dnes, jak nás pěkně poučuje Herain, poměry
na místě, kam místodržící dopadli, jsou zcela změněny, a ne
můžeme tudíž z dnešních poměrů bezpečně vysuzovat situaci
tehdejší. Ale máme jiné svědky, kteří udání Slavatovo korrigují;
Martinie, který jinak velmi rád nadsazuje, oceňuje hloubku pří
kopu pouze na 8 loket; i jinak líčí situaci tak, jako by se Slavata
i potom, když se skoulel dolů, byl zastavil zcela blízko Martinice,
takže Martini? nepotřeboval zvlášť se namáhati, aby se dostal
к Slavatovi. Podobne to vypravuje Vera relatio, ač i zde už stanoví
se hloubka příkopu na 32 lokte. Byl-li snad příkop přece hlubší,
než udává Martinie, pak aspoň Slavata jistě nespadl až dolů,
nýbrž zarazil se někde na úbočí náspu. Slavata nadsazoval snad
jen ze zdvořilosti к Martinicovi, aby zvýšil jeho zásluhu.4) Vlastní
nebezpečí bylo tedy jen v pádu z okna na kraj příkopu do hloubky
16 metrů.
J) Jiří van der Boon, Sb. H. Kr. 1907, 167.
*) Slavata v dřívějších zprávách i Pamětech I. 85., P. Coronius
a P. Jiří van der Boon, Sb. H. Kr. 1907, 166, Martinie v Rieggrově Achivu II.
525, Skála II. 134, zpráva výmarská (stanoví výšku na 10 sáhů, rozdíl není
přílišný), prameny citované Dolenským v Č. Lidu XVI. 36. a 38, letáky
různé, zpráva zámeckého hejtmana slavatovského, Matěje Gotfrieda
Rutha z Ruthensteinu (cituje L. Domečka, Příspěvek к defenestraci místodržitelů českých r. 1618, Sborník histor. III. 1885, 368.). Výška udaná
v psaní P. Coronia nevznikla asi nadsazováním, jak myslí Kröss, nýbrž
sečtením výšky od okna ku pokraji příkopu a odtud ke dnu jeho, udané
v psaní P. Jiřího van der Boon (28 + 20 m).
3) Nemyslí mírou 32 loket celou výšku pádu i s hloubkou příkopu
dohromady, jak ho nesprávně citují Herold 1. c. a Herain (v Nár. Listech
1886, 19. a 20. března).
4) S touto otázkou souvisel spor o to, kde vlastně byla česká kancelář;
Herold a po něm Tonner mínili, že byla v prvním poschodí hradu; Herain
však kritickým rozborem pramenů s užitím svých vědomostí historickotopografických rozhodl spor ve prospěch mínění staršího, že místodržící
vyhozeni byli z okna druhého poschodí.
C. C. H. XIV.
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Výška pádu v pozdějších pramenech, jak už to bývá, ještě
se zveličuje (na 60 sáhů a p.). Ale i tam, kde znali pravou výšku,
se které místodržící byli svrženi, vzbudila přece velké podivení
okolnost, že postižení z tak velkého nebezpečenství poměrně
velmi šťastně vyvázli. Ani Slavata neutrpěl tolik přímým ná
sledkem pádu, jako tím, že se bránil a padal tudíž jiným směrem
a dopadl na jiné místo než jeho druzi; kdyby se byl dal klidně
z okna shodit, pravděpodobně i pro něj bylo by to dopadlo
mnohem lépe. Příčina zachránění místodržících jest ovšem zcela
přirozená; shození dopadli na měkkou půdu, na hromadu papíru
a podobných odpadků, jež se tam nahromadily během dlouhých
dob, byvše vyhazovány z oken obou poschodí. Ovšem i při tom
nutno mluviti o značném jich štěstí.
Ze současných zpráv o defenestraci odporují tomuto výkladu
jen vypravování obou nejvíce postižených, Martinice a Slavaty;
tento stojí v této věci patrně pod vlivem onoho. Slavata v zprávě
Lobkovicovi o příčině zachránění se nezmiňuje, teprve v Pamě
tech1) vypravuje o rozmluvě o této věci při provádění tureckého
posla po pražském hradě r. 1620. Budovec prý vykládal ture
ckému poslu, když se mluvilo o defenestraci, „že v tom příkopu
pod tím voknem hrubá hromada papíru, co tak z kanceláře od
zbytečných listův a papírův z toho i dolejšího okna dolů vy
házeli, byla, a tak že ti vyhození měkce na tu hromadu papíru
padli a proto se neurazili.“ Slavata naproti tomu určitě popírá,
že by tam byla bývala hromada papíru — působil tu už vliv
legendy — a dokládá, „tak jakž hrabě Slavata z téhož okna vy
hozený ne měkce na papíry, ale tak tvrdě na kamení pod oknem
ležící padl, že jest se nemálo stloukl a sobě hrubě na životě a zdraví
ublížil ..."
Toto poslední tvrzení jest do jisté míry správné. Slavata
nepadl na totéž místo, kam oba ostatní, nýbrž narazil hlavou
o kámen a přivodil si tím také těžká zranění. Ale v tom, co popírá,
nemá pravdu.
Jinak jen obě stručná, na nesprávných prvních pověstech
založená psaní, otištěná Krebsem, vypravují o tom, že všichni
svržení padli na kámen; ale pak také dále hned čteme, že jsou
všichni téměř mrtvi.
Všechny ostatní současné prameny, pokud se o věci zmiňují,
potvrzují ten vyklad, který jsme svrchu doložili už slovy Budovcovými; výklad takový připouští i Colombi, a uvádějí ho i všechna
díla literární, která nestraní katolíkům.2) Skepse Gindelyova
*) I. 142.
*) Z pramenů uvádím v té příčině: Skála II. 134, zpráva výmarská
(ob es fast zvar 10 Claffter hoch, so hat es doch allen drey am leben nichts ge
schadet ausz Vrsachen, dasz es nit allein vnten raszen, sondern auch gar
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(I. 248.) vůči tomuto výkladu není nikterak oprávněna, tím
méně, opírá-li se o chybné citování uvedeného místa Slavatových
Pamětí.
Straně katolické arci nestačil prosaický tento výklad, udá
losti zmocnila se velmi brzo legenda;1) dovoláváno se svědectví
jakési ženy, jež prý viděla P. Marii zadržující pád všech tří ne
šťastníků. S mnohými podrobnostmi legendu vypravuje Martinie,
a z něho převzal ji Slavata. Zobrazení této legendy nejstarší,
pokud znám, přináší leták vzniklý asi někdy za falcké války,
oslavující Ferdinanda II.2) Nejbohatěji jest událost tato vy
šperkována legendárními podrobnostmi na neumělém obrazu
v zámku telečském, který asi byl objednán Slavatou samým.3)
O zachránění místodržících jako zázraku mluví pak publicistická
i historická literatura XVII. věku vyšlá se strany katolické.
Když Martinie viděl, že druh jeho se dusí a že jest v nebezpečí
života, odhodlal se přispěti mu ku pomoci. Aby však nahoře
v kanceláři nepoznali, že jest bez úrazu, tvářil se, jakoby byl pozbyl
sil a nedovedl se udržeti na pokraji příkopu; tak se skoulel dolů
к Slavatovi, kdež ho ošetřil a poskytl mu útěchy v jeho bolestech.
Slavata přišel po chvíli к sobč, ale nebylo ani pomyšlení na to,
aby se mohl vydá ti na cestu odsud, ani s podporou Martinicovou;
Slavata nemohl ani hlavy pozdvihnouti.
weich von dem Pappir vnd andern Sachen, so man pflegt zum selben
fenster hinausz zu werffen, geweszen); zpráva musejní а Zeitung otišť.
Krebsem: Weil aber an demselben Orte viel Kehricht und weicher Schutt
gewesen . . . Jako očitý svědek píše o tom pisatel jednoho z tří listů, jež
uvádí jako doklady pro náš výklad Jar. Goll, Současné zprávy o defene
straci pražské Č. Č. M. 1875» 212. Colombi: ... o fosse miracolo, o fosse
perche il luogo ove caddero era assai molte. Z historických děl zde buďtež
uvedeny: Historia perseeutionum (vyd. L. B. Kašparova 119), Habern
feld, Bellum bohem., čes. překlad str. 18, Theatrum Europacum I. 17.,
Spanheim, Mémoires de Louyse Jul., Leiden 1645, 127. a j. Zajímavější jest
tu leda výklad Ludolfův, Schaubühne der Welt 1699 (Frankf.), I. 673: pod
okny kanceláře do poloviny výšky prý rostl bezový keř, na něj se sypalo
smetí z kuchyně a pokojů a tak vznikl celý kopec, na který místodržící
padli. Podle starých rytin byl vskutku pod okny kanceláře kopec, ovšem
původu přirozeného (srv. Herain, Nár. L. 1888, 20. března). Kresba v díle
Ludolfově má svůj základ v dřevorytu, připojeném к musejnímu letáku
a otištěném Dolenským Č. L. XVI. 37.
!) První stopy její nalézáme již v současném psaní, citovaném Gollem
(С. С. M. 1875, 212.), u Skály II. 134 a v psaních jesuitů otištěných
Krossem.
2) Část vyobrazení týkající se defenestrace otiskuje Dolenský (Č. L.
XVI. 37).
3) Obraz popisuje Schön, Schlosz Teltsch, ve Wolnyho Taschen
buch für d. G. Mährens und Schl. II. 1827, 186. Ale v Prokopově díle „Die
Markgrafschaft Mähren in kunstgeschichtlicher Beziehung“ jsem zmínky
o něm nenašel.
30*
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Zatím přiběhli na valy nad příkopem z vladislavského paláce
někteří z čeledi českých pánů, zejména z družiny hraběte z Thurnu;
tu spatřili, že oba místodržící jsou na živu, nemohli se však к nim
dostati dolů.1) Na rozkaz svých pánů, zejména Thurna a Berbisdorfa, jali se stříleti po pánech do příkopu. Martinice zasáhly
tři rány, avšak nezpůsobily mu nebezpečnějšího zranění; byl jen
lehce raněn v rameno a jiné dvě rány prošly límcem a pláštěm.2)
Když se tak nebezpečně střílelo, Martinie rychle položil se
vedle Slavaty a oba se ztišili; střelci se pak domnívali, že oba
jsou mrtvi, i odešli t. zv. červenou brankou. Lidé, kteří bydlili
blízko příkopu, vypravovali potom Slavatovi, že služebníci sta
vovští volali na sebe: „Dostřel ty šelmy, dostaneš dobré zpropitné, mrtvý pes nikoho nepokouše.“ Když se vraceli s valů,
promlouvali prý mezi sebou: „Psi mají již dost, leží tam mrtvi.“
Oběma místodržícím dostalo se konečně záchrany od jich
služebníků, kteří se šťastně к nim dostali. Martinie mnoho podpory
nepotřeboval; s kanovníkem Kotvou, který též se dostavil na
místo, vystoupil po žebříku schválně z okna domu Polyxeny
z Lobkovic, choti nej v. kancléře, spuštěném, v domě se vy
zpovídal a tu ulehl; stavěl se hůře pochroumán, než byl, aby
stavové, přišli-li by ho hledat, spíše se nad ním ustrnuli. Slavatu
jeho sluhové zadní zámeckou branou též přinesli do paláce
lobkovického a uložili ho v čelední síni; dostalo se mu tu ovšem
náležitého ošetření i lékařské pomoci. Když Thurn přišel žádat
o vydání obou hrabat, Polyxena z Lobkovic podle zprávy Martinicovy to odepřela. Thurn později navštívil oba pány, kteří ho
prosili o ušetření života; chtějí prý ve všem poslechnouti.3)
Martinie ještě téhož dne večer v přestrojení d ;1 se na útěk
z Prahy; o svém útěku sám podává velmi obšírnou zprávu.4)
Do Vídně přímo z Prahy jeti si netroufal, poněvadž zcela správně
soudil, že na cestě к Vídni nejspíše by byl pronásledován.
г) Vypravování Slavatovo je tu v místním určení dost nezřetelné;
jak mohla Čeleď přeběhnout z paláce (vladislavského) na valy, obrácené
proti městu, a nemohla se dostat do příkopu? Herain si věc představuje
tak, že se střílelo jen z oken. Ale tomu odporuje mimo text Slavatův i další
údaj zprávy Slavatovy Lobkovicovi, že střelci odešli Červenou brankou.
J) Vykládá-li se v Pamětech Slavatových, že Martinie zpozoroval rány
až po několika nedělích, usvědčují to tvrzení z nepravdy listy Martinicovy
z téhož dne, které sám Slavata otiskuje (I. 97. 98.), i zpráva Jiřího van der
Boon. Podobně nadsazen jest výklad o dlouhém a hojném střílení; zpráva
Lobkovicovi, relace Martinicova, Skála i výpovědi na soudě r. 1621 vědí
jen o několika málo ranách.
3) Jiří van der Boon, Sb. H. К. 1907, i68. Místo parcere třeba as
emendovat parere. Jesuita s trpkostí dokládá, že prosili za milost, quamvis
non rogabantur.
4) Sl. I. 91—119. Srv. též vypravování Jiřího van der Boon.
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Života Slavatova, který nemohl na útěk ani pomysliti, bylo
přece ušetřeno; stavové již nežádali jeho života, Thuma naladila
mírněji prosba choti Slavatovy, již osobně přednesla jemu nebo jeho
choti.1) Musejní zpráva vykládá více, že i Slavata sám dal prosit
za odpuštění a omlouval se, že byl ke všemu sveden. Také Poly
xena z Lobkovic podle téhož pramene ještě ve středu dala se pod
ochranu stavů; později v červenci Ferdinand sám žádá kurfirsta
saského, aby vyjednal u Cechů volný odchod pro Polyxenu z Lob
kovic a jejího synka.2)
Slavata pak zůstal v jakémsi zajetí v domě lobkovickém
po celý rok. Své nedobrovolné prázdně užil ke psaní četných
memoirů; při tom dovedl si opatřiti přese všechny překážky od
direktorů mu kladené i opisy všelikých veřejných listin a aktů
z doby současné i minulé, dovedl také korrespondencí udržovat
styky s cizinou, zejména s Vídní. I se strany protestantů českých
dostávalo se mu zpráv, s některými předními osobami ze stavů
byl, zdá se, v dosti dobrých stycích.3) Aby byl bezpečen před
dalším pronásledováním, Slavata musil podepsati revers ze dne
28. května,4) který zněl dosti krůtě proti němu; byl koncipován
oběma Fruweiny, Martinem a Benjaminem, na žádost Thumovu,
jak sám Martin Fruwein doznává. Ze znění reversu dá se soudit,
že stavové nebyli tak zcela přesvědčeni o účasti Slavatově při
koncipování listu císařského; i tu patrno, že otázka místodržícím
předložená byla jen záminkou к tomu, aby na pořad jednání
mohla býti uvedena působnost obou pánů vůbec.
Slavatovi se podařilo po roce spolu s tchánem, bývalým
nejv. purkrabím, odejiti bez úhony ze země; že odešel v době,
kdy věc stavovská nebyla nikterak beznadějná, jest nejlepší
námitkou proti tvrzení Salabovu.
Událost tak neobyčejná, jakou byla defenestrace, způsobila
ovšem po Praze nevídaný rozruch. Když se stavové po vyko
nání exekuce s hlukem hrnuli ven z kanceláře, kdosi mezi nimi způ
sobil poplach zprávou, že prý jsou uzavřeni a ven se nedostanou;
s druhé strany čeled stavovská, nevidouc v prvém okamžiku vycházeti Thurna a Felse, byla postrašena, že snad se jim něco
stalo; ve zmatku všichni projížděli zámeckými dvory, hledajíce
nepřítele, a obsadili všechny brány hradu. Konečně přišel sám
Thurn, sedl na koně a jeho zakročení brzo se podařilo zjednati
Zpráva výmar., musejní, Khevenhiller.
a) List ze dne 9. července 1618 v dráždan. archivu, Aufstand im
Kön. Böhmen 9168 kn. I. f. 76., přepis v zem. arch.
3) Ale tím vším není ještě odůvodněn výklad Salabův (Č. č. H. IV.
324), že by Slavata po defenestraci byl sledoval ten cíl, aby se zabezpečil na
obou stranách.
4) Skála II. 182.
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klid. Když se stavové ubezpečili držením hradu, přichystali se
na cestu do města; hejtman hradu pražského ještě téhož dne složil
novou přísahu císaři a stavům — za to pykal r. 1621 smrtí, ač
vévoda bavorský po Bílé Hoře dosadil jej sám v jeho bývalý úřad.
Zpráva o událostech na hradě rozšířila se zatím po všech
pražských městech a způsobila všude nesmírné pohnutí mysli.
Povídalo se, že všichni svržení jsou smrtelně raněni; lid sbíhal se
se všech stran. Luza chystala se к pomstě nad nenáviděnými
odporníky, na katolíky padl velký strach, zejména jesuité oče
kávali každým okamžikem, že lid násilně vnikne do jejich kolleje,
jak sami o tom vypravují;1) před jejich kollejí shromáždil se
totiž veliký dav lidu všelijak ozbrojeného a celou ji obklopoval.
Nejvíce lidí se arci hrnulo na Malou Stranu, zejména zámecké
schody hustě byly obsazeny. Vyslanci staroměstští, kteří šli
к stavům s omluvou, na níž se před tím jich obec byla usnesla,
vidouce takovou situaci, uznali za lepší nechati poselství a prchnouti.
Konečně stavové objevili se před hradem, páni a rytíři jeli
na koních, měšťané podle nich šli pěšky. V čele stavů Thurn
projel celým městem a domluvami tu mírnými, tu přísnými vy
zýval shromážděný lid, aby se na nikom nedopouštěl násilnosti
a odebral se po svém denním zaměstnání. Stavové dovedou
prý dobře zodpovídat! za své jednání. Autoritě Thurnově šťastně
se podařilo ziednati klid na pražských ulicích.
Tomuto jednání stavů a zejména Thurn vu dostává se pochvaly
i ve zprávách pocházejících od rozhodných protivníků stavov
ských snah, jak v současných relacích, tak i v pozdějších dílech
historických. I od jesuitů2) dostává se mu jednomyslně uznání
za jeho rozvážné jednání, jen Martinie toho neuznává a soudí —
zcela bezdůvodně — že Thurn prý se bál, aby lid jeho činu ne
pomstil. Obou postižených mimo katolickou menšinu (a ani z ní
někteří s nimi nesouhlasili) nikdo v Praze nepolitoval, kolovaly
spíše o nich brzo posměšné písničky.
Rozvážné toto jednání Thurnэѵо a stavů po defenestraci do
svědčuje, že si byli všichni dobře vědomi toho, co podnikají. Již
u současníků, třeba stáli stranou událostí (jako na př. Colombi),
objevuje se přesvědčení, že defenestrace jest čin náčelníky stavů
dobře uvážený a připravený a že jest počátkem důležitých udá
lostí.
O opportunitě jednání českých stavů pronášejí se úsudky
různé; příkře je odsoudil v novější době Denis, myslím však, že
neprávem. Musíme se varovat toho, abychom nesoudili ex eventu.
J) Hist. fund. f. i74b, Colombi, Jiří van der Boon.
*) Ita salus nostrae illo die ex inimicis nostris, píše P. Coronius, Sb.
H. Kr. 1907, 162.

Literatura.

451

Ze byl Thum smělým politikem, o tom svědčí právě to, co
jest v přední řadě jeho dílem, defenestrace. Defenestrace měla
za účel přinutiti stavy к energickému a solidárnímu postupu
proti dvoru; neboť Thurn má pravdu, praví-li ve svém letáku,
že stavům nezbývalo nic jiného, než bud vzdáti se majestátu
(t. j. podrobiti se neobmezeně moci panovnické) nebo ,,extrema
tentiren“. Jediným pak prostředkem přinutit v tehdejší době
strany к solidárnímu postupu bylo, překvapit je něčím, po čem
nebyl možný návrat. Jest ovšem otázka, bylo-li к tomu nutný
právě pokus vraždy, který se příčí našemu morálnímu citu; ale
prostředek se plně osvědčil; že nepůsobil dlouhou dobu, nebylo
vinou strůjců spiknutí. První doba znamená přece jen nebývalé
vzpětí energie .... Stavové však jednali vlažně a lehkomyslně
před defenestrací a vlažně a lehkomyslně brzo po ní; a tak to,
co defenestrace měla přinésti dobrého, energický solidární
postup všech stavů proti moci panovnické, trvale se neuskutečnilo.

LITERATURA.
Urkundenbuch der Stadt Krummau in Böhmen. Bearbeitet von
Dr. V. Schmidt und A. Pichá. I. Band: 1253—1419 (Städte- und
Urkundenbücher aus Böhmen. Herausgegeben vom Vereine für Ge
schichte der Deutschen in Böhmen. Band V. Prag 1908). 235 S.
V historické literature německé před několika lety byl živý spor
o to, zda dlužno vydávati listáře institucionální či territoriální.
Většina odborníků přiklonUa se к principu territoriálnímu, ač právě
v Němcích také pro druhý způsob jsou důvody vážné; vzniklať veliká
část dnešních států a provincií nové říše německé teprve ne
dávno spojením nebo roztrháním starších historických útvarů svět
ských i duchovních, к nimž celá tradice i listinné památky těsně se
pojí. V Cechách toho není; od počátku historické doby myšlenka
státní jest nerozlučně spojena s celou zemí a veškeré útvary místní
a instituce jen v jejím rámci se vyvíjely. Proto Palacký zcela právem
při sbírání pramenů listinných vždy měl zření к celé zemi a jeho plánu
jednotného listináře českého bude slušno aspoň až do válek husitských
se přidržeti, třebas že s vyloučením některých skupin samostatných,
jako jsou formuláře a vůbec snad epistolaria, listiny papežské a jiné
z ciziny do Cech poslané, knihy městské a desky zemské i dvorské,
vesměs tedy sbírky, jež nejen jednotlivými listinami, nýbrž také jako
celky mají důležitost.
Proti tomuto jednotnému, o dějinné předpoklady pevně opře
nému podniku němečtí historikové v Cechách skoro instinktivně se
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postavili na stanovisko inštitucionálni, sbírajíce a vydávajíce samo
statně listiny jednotlivých klášterů nebo míst. Jak nevýhodný tento
způsob však jest, dokazuje zvláště první svazek nového listáře
krumlovského.
Vydavatelé shrnuli v něm veškeré zprávy jakýmkoli způsobem
к dějinám města se pojící. Vedle listin zachovaných v místních sbír
kách, jež opsal většinou V. Picha, vlastní vydavatel, známý svými
články o jihočeských dějinách Dr. Valentin Schmidt, snesl látku z roz
ličných archivů jiných a užil také pramenů místními badateli na
mnoze opomíjených, jako jsou dvorské desky, zápisy o svěcení v kapi
tulním archivu zachované, nebo písařské záznamy na rukopisech.
Přes to sbírka nebyla by dosáhla takového rozsahu, kdyby vydavatelé
zůstali při listinách к dějinám města pří ro hledících. Těch není
vlastně mnoho, neboť dějiny obce z kruhu domněnek vyvádí teprve
veliké privilegium z r. 1347 a z d°by až do válek husitských sotva sto
čísel jich přímo se dotýká. Krumlov o sobě nebyl nikdy důležitým
střediskem městského života; ač ležel na důležité obchodní dráze,
nevyrostl z těsných mezí venkovského města poddanského, které
nabylo významu jen jako občasná residence velmože. Ale toho právě
užili vydavatelé listáře к podstatnému rozmnožení své sbírky, při
javše do ní aspoň výtahy všech listin ze 13. století, v nichž držitelé
Krumlova jsou jmenováni, a ze 14. století veškeré listiny od pánů
z Rožmberka na Krumlově vydané, ať jednají o jakýchkoli záleži
tostech, osudům města samého cizích. Také mnohé listiny drobné
šlechty z nejbližšího okolí nalezneme tu, i takové, jež s městem nesou
visí jinak, nežli že dnes jsou v archivu praelatury krumlovské cho
vány, jako ku př. č. 172, 227, 252, 376, 670 nebo skupina listin vodňanských (č. 670—683), zajímavých sice, ale rámec sbírky vskutku
přesahujících.
Pouze tímto rozšířením programu listář vzrostl v knihu, ale zisk
z toho plynoucí jest velmi pochybný, protože jde z veliké části
o listiny již dříve uveřejněné v Pangerlově listáři vyšebrodském nebo
zlatokorunském, v Koplově diplomatáři města Budějovic, v četných
publikacích Klimeschových a v regestech Bohmových; že starší kusy
skoro vesměs jsou přijaty z regest Emlerových, jest samozřejmo. Ta
kové opakování vskutku našeho vědění neobohacuje, činíc vydání zby
tečně těžkopádným, a ukazuje, že system přílišného tříštění pli vy
dávání listin aspoň pro starší dobu není vhodný; vždyť velikou část
týchže kusů by bylo nutno opakovati při podobném vydáni listin kterého
koli jiného města rožmberského a znovu by к tomu došlo, kdyby se
ku př. podle vzoru Horcickova „Registrum Slavorum“ někdo ujal
nevděčného zajisté vydání celého kopiáře marienthalského, obsahují
cího sbírku listin rožmberských. Při tom pro vlastní dějiny města histo
rické látky mnoho nepřibývá; krátká tabulka, shrnující data o pří
tomnosti pánově na Krumlově byla by úplně postačila a pro 15. stnletí,
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kdy zvláště listy posélaci na Krumlově psané jsou četné, bude sotva
lze uváděti je jednotlivě, nemá-li se vydání stati zcela absurdním.
Většina čtenářů na místě té spousty krátkých výtahů uvítala by za
jisté s vděkem doslovné zněni některých zajímavějších kusů, jako jest
závěť děkana Hostislava (č. 636) nebo cdpustková bulla Urbana VI.
ve vatikánských registrech nezachovaná (č. 326), kostelní fundace
z r. 1384, tak jak v transumptu z r. 1461 jest zachována (č. 288), nebo
zpráva o exempci panských služebníků z městských daní (č. 276), která
sice jinde H. Grossem byla již otištěna, ale pro svou zajímavost stejně
mokla býti tu opakována, jako jiné méně důležité listiny. V posledních
dvou připadech snad rozhodlo, že oba kusy jsou zachovány jen v textu
českém.
V celku tedy počet listin v plném znění ve sbírce poprvé uveřej
něných není veliký a většina jich, jako u všech podobných listářů, má
důležitost pouze pro místní dějiny; některé však přinášejí zprávy
i jinak zajímavé. Tak řada listin o fundacích kazatelských a školských,
listiny, z nichž lze vytušiti vzrůst českého živlu v městě podporovaný,
jak se zdá, především družinou a služebnictvem rožmberským, zprávy
o vzrůstu a správě kostelního statku (zvláště č. 405), o praxi desátkové
a o změně příslušnosti jednotlivých osad к farám (č. 222, 226, 278), dů
ležitá, ovšem již Neuwirthem užitá, smlouva o stavbu kostela (č. 565),
příspěvky к dějinám rybnikářství (zvláště č. 621) a zákupního práva
(č. 447, 536). Zvláště zajímavé jsou zápis a listina o měření gruntů
městských měřičem Přibíkem z Vitějovic a o tom, jak se naložilo s ro
lemi od jednotlivců samovolně na občině vzdělanými (č. 310—311).
К nim ovšem lépe byla by slušela jiná poznámka, nežli naivní zvolání,
že „živě připomínají římskou lex agraria“, ale věcné poznámky a
kritické glossy, jimiž vydavatel otisk listin v dodatku doprovází,
vůbec nejsou příliš pečlivé. O některých nutno zde učinit podrobnou
zmínku.
Na str. 62—63 vydavatel otiskl s jistou libovůlí výběru, hlavně
při popisu lesů krumlovských, několik odstavců z rožmberského ur
bare podle Truhlářova vydání, a to к r. 1378; v poznámce však tvrdí,
že urbář, třeba že na základě starších předloh zdělaný, vznikl teprve
v době kolem r. 1400, a dokazuje věc takto: Leutlin, který se uvádí
v urbáři jako „bývalý“ rychtář, byl prý rychtářem teprve v letech 1387
až 1395, ves Jamné, tamtéž jako majetek špitálu označená, dostala se
špitálu teprve r. 1384, a téhož roku teprve „aratura“ v Drahoslavicích,
v urbáři vymazaná, stala se farním statkem: konečně к osvobození
služebníků panských v předměstí krumlovském osedlých od městského
šosu, s nímž v urbáři již se počítá, došlo prý teprve r. 1383. Ty důvody
vydavateli stačí, aby posunul vznik urbáře k r. 1400. Zda má pravdu,
rychle ukáže podrobná úvaha. Schmidt zapomněl především, že ter
minus ad quem pro vznik urbáře dán jest smrtí Petra z Rožmberka
(28. listopadu 1384), neboť později ani nejnedbalejší uživatel starší
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předlohy nebyl by pojal do urbáře rožmberského duchovní statky,
které tento pán držel jako probošt Všech svátých na hradě Praž
ském; rovněž to, že máme před sebou vlastně dva samostatné urbáře,
pana Oldřicha a pánů Petra i Jana, ukazuje, že rukopis nemohl vzniknouti v době, kdy veškeré statky rodu opět byly spojeny v jediné ruce,
tedy po roku 1389. Naproti tomu důvody pro pozdější vznik, jak
Schmidt je uvádí, jsou jednak vratké, jednak nesprávné. Především
není pravda, že by Leutlin býval rychtářem v letech 1387—1395.
Rychtářem uvádí se pouze r. 1387 (č. 315), kdežto r. 1389 jím již
není a vystupuje v listině svého pána pouze jako „civis de Krumlow“
(č. 352 a 353); r. 1395 v únoru byl již mrtev a tehdy mluví se o něm
jako o „bývalém“ rychtáři (č. 395). Jest tedy jasné, že nebyl rych
tářem v letech 1387—1395, nýbrž v roce 1387 a nanejvýše snad opět
por. 1389; zároveň vysvítá, že úřad rychtářský nebyl doživotní a trvalý,
jak Schmidt sám v poznámce k č. 69 přiznává, kde nejspíše podle zpráv
15. století tvrdí, že rychtář býval na několik let z konšelů volen. I když
uvěříme, že rychtář Leutlin z r. 1387 a „Leutlinus quondam iudex“
urbáře jsou nutně táž osoba a nikoliv snad dva nositelé téhož jména,
nemůžeme upříti možnosti, že Leutlin byl dvakráte, snad i vícekrát
rychtářem, a tedy celá zmínka o něm pro datování rukopisu váhy
nemá. Ještě podivnější jsou však dva doklady následující, neboť zde
vydavatel prostě nepřečetl si listin, o něž se opírá. Ves Jamné naprosto
nestala se špitálním majetkem roku 1384; tehdy byla mu s ostatními
statky potvrzena, skutečně však darována již r. 1347, jak ukazuje č. 80,
a zápis v urbáři svou stilisací svědčí jen pro správnost domněnky
referentem vyslovené (CCH. XIL, 40), že předlohou rukopisu bylo
sepsání sahající do první polovice 14. věku. A podobně věc se má
také s poplužním lánem dvora Dobroslavic, o němž Schmidt praví,
že se stal majetkem fary krumlovské teprve r. 1384. Vskutku fara
od r. 1347 měla z panského dvora v Dobroslavicích desátek,
ztratila jej však mezi lety 1374—1379, když dvůr darován byl špitálu
(č. 248), a byla za to odškodněna jinak. Podstatnější jest důvod poslední,
o osvobození služebníků rožmberských od daně městské r. 1383, který
by ostatně neodporoval mínění referentovu (1. c. 35), že vznik urbáře
dlužno klásti mezi léta 1379—1384, a zužoval jej pouze na léta 1383
až 1384. Ani to není však nutné, neboť podobné výsady často prohla
šují jako nový řád to, co před tím již bylo právem zvykovým. Celý
pokus vydavatelův o nové datování urbáře selhal tedy a zůstane jen
dokladem, že jeho poznámkám nelze všude důvěřovati.
To platí také o některých jiných případech. V zakládací listině
špitálu krumlovského z r. 1347 čteme, že jakási „domina Domka“
přispěla ke spáse své duše 14 kopami к zakoupení vsi Jamné pro špitál,
aby tam chováno býti mohlo o jednoho chorého více; synové zakladatele,
Petra „starého pána z Rožmberka“, r. 1384 pak zmiňují se o ní po
známkou „pro remedio salutis nostre necnon domine Dompcze, nostre
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senioris genitricis“ (č. 287). Schmidt domnívá se tedy, že tato paní
Domka jest identická s Violou Těšínskou, vdovou po Václavovi III.
a první manželkou Petrovou, a domněnku tu v č. 34 i v rejstříku mění
na věc jistou, ač její nemožnost jest jasná na první pohled. Ona paní
Domka při ověněnl špitálu r. 1347 Jes^
osoba, neboť mluví se
o ní bez „pie memorie“, a její účast při díle jest právě ta, že peně
žitým příspěvkem svým druhé manželce pana Petra, Kateřině, umož
nila koupi celé vsi Jamné; to přece nemohla učiniti první manželka
Petrova, zesnulá r. 1317. Ostatně ve slavnostní listině pán z Rožm
berka zajisté nebyl by užil pro paní, která na jeho dům přenesla
takřka odlesk královské koruny, pouhé přezdívky a byl by zajisté
svůj poměr к ní naznačil. Ona poznámka listiny r. 1387, není-li to
písařská chyba vzniklá ze „sororis nostre genitricis“, zůstává sice zá
hadná, ale rozhodně nelze jí vztahovati na první manželku Petrovu;
spíše bylo by možno pomýšleli na babičku z matčiny strany. Zajisté
však naprosto nemístná jest určitost, s jakou vydavatel domněnku
svou pronesl.
S podobnou určitostí setkáváme se v poznámce, kde se mluví o ně
meckém původu Vítkovců a o vzniku jména Prčic překladem z ně
meckého Plankenberku. Spojování Prčic a prkna jest jazykově ne
možné, a německý původ Vítkovců ani prací Strnadtovou dokázán
není (viz Mareš v ČČH. XII., 348); hlavně v edici listin pak není slušné
domněnky toho druhu vydávati za nepochybné skutečnosti. A podobný
nedostatek zdrželivosti vidíme také na několika místech, kde jde
o vztah některé osoby v listině jmenované к místním jménům (viz
poznámky k č. 29, 50, 218, 226) nebo o příslušnost к rodu později se
vyskytujícímu, ku př. к rytířské rodině Doudlebské, kterou Schmidt
důsledně nazývá „Teindleser Linie“; také pro příslušnost Pelhřima
z Cižkrajovic (č. 84) к Vítkovicům měl by aspoň doklad býti uveden
a také pro tvrzení, že Petr Višně, zakladatel rodu rytířů z Větřné, byl
původu měšťanského. Nejstarší dějiny Krumlova v poznámkách
vydavatelových také nenabyly pevného základu. Z toho, že v listině
krále Václava z r. 1300 (č. 41) mluví se pouze o „castrum Crumnaw“,
není nutno souditi, že by tehdy pod hradem ještě městské
osady nebývalo, tím spíše, že se již r. 1274 připomíná rychtář krum
lovský (č. 20); listina královská, mluvíc o hradu, míní celé panství.
Že klášter Zlatokorunský r. 1309 pro nově vystavěný dům v Krum
lově svobody si vymohl, není naprosto důkazem, že by tehdy teprve
náměstí bylo vznikalo (č. 47), stejně jako není dokázáno, že by po
r. 1302 Jindřich z Rožmberka „residenci na Krumlov byl přenesl“;
pojem trvalé residence byl jemu a jeho nejbližším nástupcům zajisté
vůbec cizí. Také není třeba z okolnosti, že se к roku 1312 kněz Šimon,
kaplanem jmenuje pána z Rožmberka (č. 59 a 70), dovozovali, že
by tehdy již kaple sv. Jiří na hradě krumlovském stávala; kaplana
svého, který je provázel, měli páni zajisté již před tím. Dohad ten
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má však pro dějiny města daleko menší význam, nežli tvrzeni v po
známce k č. 60 pronesené, že vedle městského soudu konšelského pán
měl jako druhou instanci svůj panský soud konšelský, jemuž nejspíše
předsedal purkrabí; Schmidt soudí tak ze zmínky o „scabini nostri“
v listině č. 81, ale naprosto neprávem, neboť zmínka ta vztahuje se
rovněž jen na městské konšely a praví, že cizinec, má-li pochybnost
o nestrannosti soudu městského, může se odvolati к soudu některého
z královských měst, ale že se tak stati musí dříve, „antequam sentencia
per ipsos nostros scabinos contra eum fuerit promulgata, in hoc ritům
aliarum civitatum observando“; к pánovi šlo sice od městského soudu
krumlovského odvolání, ale on rozsuzoval o něm asi pouze obvyklým
komorním způsobem a neměl к tomu zvláštního sboru konšelů appellačních.
Ostatně v knize potkáváme se i s jinými nepřesnostmi. Tak při
č. 572 vydavatel nepoznal, že, mluví-li se o „media emphiteosis in
vulgari theutunico Royt nuncupata“, není to jméno místní, nýbrž
technické pojmenování vyklučeného lánu „reut“, „gereute“, a že
právě u Sviň Trhových, o nichž listina jedná, urbář rožmberský (č. 88)
poznamenává „ibidem sunt XII reut. . .“ a „ibidem dominus habet
III reut libera pro aratura . .
V regestu k č. i88 vzbuzuje vydavatel
nesprávné domnění, jako by krumlovský měšťan Děpold byl náležel
к rytířskému rodu ze Žestova, a v rejstříku skutečně mate jeho man
želku Markétu s vdovou Markétou po Rynartovi ze Žestova, stejně
jako při č. 366 neprávem identifikuje novohradského šafáře Markvarta,
který podle účtu, z něhož vydavatel část otiskl, má 40 grošů pololet
ního platu, se známým šlechticem Markvarlem z Pořešína; poznámka
o identitě č. 288 a 305 jest rovněž zcela nemístná. Nepříznivým dojmem
působí nedbalé citováni užité literatury, tím spíše, že právě místní
badatel nebude věděti, kam se s neúplnými tituly, jako „Redlich,
Eine Wiener Briefsammlung“, obrátit. Vždyť také zkušený odborník
neuhodne, co míněno tím, že se při č. 206 připomíná prostě „Mittheilungen S. 221“; jest to patrně chvatná reprodukce soukromých po
známek vydavatelových, jaká se jeví také jinde, ku př. při č. 191 nevypsáním plného jména pana Jana z Rožmberka.
To jsou ovšem maličkosti. Povážlivější jest, že někde chybějí po
známky, jichž právem od vydavatele nadíti se lze; tak při č. 297 bylo
slušno zmíniti se o Tomkově vydání register papežského desátku,
při č. 240 o známém článku Marešově o římském hospici českém, při
č. 257 o tom, co Tadra v knize o kancelářích a písařích к listině té, jím
z části otištěné, poznamenává. Vůbec pozorujeme, že vydavatel v po
známkách svých české literatuře historické nápadně se vyhýbá a při
tom velmi nedůsledně píše česká jména. Hned vedle sebe čteme
ku př. „Wltschko von Dobronitz“, „Přibik von Žimuntitz“ a „Seltschan“.
a „Příčov“; „Krawář“ a „Želtsch“ jsou vůbec nesprávnosti. Dosti
zajímavé jsou některé kusy, jichž pravost jest velmi pochybná
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(č. 40, 99 a 280), ale tu bychom očekávali podrobnější výklad o písmu
a rázu listin a proč vydavatel myslí, že vznikly v kanceláři íalsátora
Oldřicha z Rožmberka; nedovídáme se ani, zda jsou psány na rasuře, jako
většina Oldřichových fals, stejně jako se nedovídáme, proč a kde
Klimesch za fals im prohlásil také č. 21. V č. 34 nedovídáme se ani,
zda předloha jest originál či opis. Zcela záhadná jest poznámka při
č. 516, jež zní „Zweite Gefangennahme К. Wenzels in Krumau. Bautzner
Handschrift 56, S. 242", aniž jest naznačeno, co v rukopise stojí.
Při výňatku ze Starých letopisů k r. 1417 (č. 650) bylo by bývalo
lépe, otisknouti některý z rukopisů nežli opakovati text z vydání
Palackého.
Rada výtek, kterou vydání krumlovského listáře možno učinit,
jest tedy značná; přes to referent pokládal by za nespravedlivé, aby
neuznal píli, kterou vydavatelé sebrání i opsání látky a podrobnému
rejstříku věnovali. Nesrovnával sice tisk jednotlivých listin s předlo
hami, ale již pouhá četba většiny zanechala mu dojem, že znění jest
správné. A to přece při vydavatelově výkonu hlavně váží. Nejpodstatnější výtkou zůstává celý system, na němž edice jest založena, který
vede к zbytečnému otiskování týchže kusů v několika publikacích a
tříští příliš historickou látku. Skutečnou obranou proti němu však
bylo by pouze, kdyby rozhodující činitelé věnovali péči rychlému po
kračování v důležité edici regest, smrtí Emlerovou osiřelé. Vláda
Karla IV. a Václava IV. jest doba, kdy se vlna dějinného života našeho
do největší výše vypiala, právě pro ni však chybí nám naprosto
soustavné sebrání listinných památek, a zpráva o postupu prací pro
diplomatář musejní, r. 1907 v CCM. uveřejněná, ukazuje, že zájem
o dobu jagellonskou, jinak zajisté velmi vítaný a plodný, v posledních
dvou desítiletích zatlačil zcela do pozadí péči o doplnění sbírky pro
dobu předhusitskou. A přece soustavné vydání listin, třebas z části jen
ve formě regest, jest jednou z podmínek vědeckého poznání půdy, z níž
husitské hnutí vyrostlo.
Josef Šusta.

Eisler Max, Geschichte Brunos von Schauenburg. Zeitschrift des
deutschen Vereines für die Geschichte Mährens und Schlesiens r. VIII.
(1904) str. 239—295, IX. (1905) str. 335—384. X. (1906) str. 337 až
392, XI (1907) str. 95—116, 344—380, XII. (1908) str. 187—196.
Chaloupecký Václav, Jan IV. z Dražie, poslední biskup Pražský.
Studie kulturně historická. Zvi. otisk z Cas. přátel starož. českých
v Praze r. XVI. s 5 obrazy a 2 obrazovými přílohami. Praha 1908.
Stran 80.
Referuji současně o dvou monografiích к církevním dějinám
zemí českých. Obsáhlá práce Eislerova vychází od řady let po kapi
tolách v německém moravsko-slezském historickém časopisu, který
přináší zpravidla velmi obšírné studie, a vlastně dosud není ukončena:
autor slibuje ještě kritické exkursy, jako již uveřejnil některé neznámé
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dosud listiny к dějinám Brunovým, a snad dočkáme se také slibované
kapitoly o Brunové kanceláři a pod., ale vypravující část je hotova
a možno tedy odvážit se soudu.
Olomoucký biskup Bruno (1245—1281) má již svoje pevné místo
v dějinách. Hrál příliš velikou úlohu politickou, než aby unikl pozor
nosti historie; nikdo, kdo se obíral dějinami doby krále Otakara IL,
nemohl se vyhnout této osobnosti, nerozdílnému druhu královu v radě
i ve válce. Lorenz se stanoviska říšských německých dějin i Dudík ve
svých Dějinách Moravy našli dost místa pro jeho ocenění. Ovšem že
monografické zpracování, kterého se teď dostává jistě největšímu z mo
ravských biskupů středověkých, má i jinak svoje odůvodnění: od
několika desítiletí, která nás dělí od posledních jeho historiků, lecos
vydáno lépe, lecos objeveno, lecos v lépe pochopené souvislosti jinak
vysvětleno. A tak přirozeno, že Eisler v líčení života a působení Brunova
opravuje nesprávné staré názory a přináší hodně dat a zpráv nových.
Hned v první kapitole, „Vorgeschichte und Lehrjahre“ sestavuje autor
velmi podrobně a přesně všechny zprávy o Brunové mládí a duchovní
karrieře v jeho severní vlasti až do jeho příchodu na Moravu a do
sednutí na biskupský stolec v Olomouci. O tom jedná již druhá ka
pitola, „Die Durchsetzung zum Bischof von Olmütz“; také stručné
a výstižně věnována pozornost jeho rodu, pánovitých to duchovních
a kolonisátorů v Holštýně, jejichž tradicím zůstal věren Bruno i na
cizí půdě. Velmi detailní vypravování o politické činnosti biskupově
za vlády Otakarovy, jeho účasti na politice králově v míru i ve válce
(3. kap. „Brunos Verdienste um die Machtstellung Ottokars IL“).
nepřináší však mnoho nového, mnoho toho řekli již jiní před ním;
cena této kapitoly je v tom, že osvětluje leckdes události se stano
viska biskupovy politiky; ve výkladu známé relace z r. 1273, myslím,
třeba se přidržet stanoviska Gollova, jak je vyložil v MJÖG. XXIII.
(1902) 487—490 a znova opakoval proti Eislerově polemice v CCH.
XI. (1905), 109, třeba by odporovalo názorům tradicí již ustáleným.
Podrobněji než jiní historikové Brunovi sleduje pak Eisler dobu jeho
místodržitelství ve Štýrsku za Otakara (7. kap. „Brunos Statthalter
schaft in der Steiermark“), ač s jistou reservou dlužno přijmout, co
vykládá o vzniku a významu rationaria Štýrského (Dopschovo vydáni
v brzku ujasni všechny otázky s tím spojené). A konečně poslední,
8. kap., „Brunos letzte Lebensjahre“, jedná o době od pádu Otakarova,
o Brunově činnosti v míru a jeho poměru к Rudolfovi; zde jsou zužitko
vány výsledky prací Redlichových, jeho vydání Regest i díla o Ru
dolfovi Habsburském, zpracován i nový materiál, obsažený ve sbírce
Wiener Briefsammlung (ed. Redlich), a proto tato kapitola podává
také poměrně nejvíce nového. Celá studie zakončuje se krátkou skizzou
„Brunos Persönlichkeit“. Ale biskup Bruno nebyl pouze vůdčí po
litickou osobností vlády Otakarovy, byl také pánem svojí rozsáhlé
diecese, a jeho činnosti v užším kruhu diecese jsou věnovány dvě ka
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pitoly: 5. „Disziplin in <lcr Diözese. Kloster- und Pfarrgeschichte“
a 6. „Wirtschaftsreform und Einführung des Lehenswesens in BöhmenMähren“. Myslím, že budou mnozí, kteří zde budou hledat jádro celé
monografie, kteří na těchto kapitolách budou chtíti si představit a změřit
pokrok historického bádání v posledních desítiletích, charakterisovaný
zvýšeným a prohloubeným zájmem o vnitřní dějiny, jak se teď říká.
Než ti všichni odejdou zklamáni aneb aspoň nanejvýš neuspokojeni.
Neboť Eislerovi, tomuto velmi obratnému a bystrému kombinátoru
itineráře biskupského a nejasných zpráv kronikářských, který velmi
kriticky ohledává odporující si záznamy a velmi opatrně spojuje ojedi
nělá fakta v plynulý děj přes zámlky zpravodajův, selhává umění
historické, zkusí-li je v dějinách poměrů církevních a sociálních. Že je
zde třeba užít trochu jiné methody, Eisler neuznává; s touže trpělivou
methodou drobnomalby jako při politických událostech seřaďuje fakt
vedle faktu a podrobně parafrasuje text listiny. Avšak prameny samy
nemluví nikdy, to si třeba stále opakovat, aspoň při dějinách ústav
ních. A není mi výkladem církevních dějin, spojí-li Eisler ojedinělá
fakta v dosti obratné, ale nepřesné volné vypravování. Neboť celému
výkladu scházejí určitá hlediska, která teprve dávají faktům určitý
a pravý smysl a ukazují souvislost a vývoj. Ale problémy, zdá se, pro
autora neexistují. Příznačné, že Eislerovi zůstala úplně cizí literatura
církevně historická a právnická, v poslední době tak bohatá; a církevní
dějiny přece svým universálním charakterem vyzývají velmi důtklivě,
aby každý, kdo se jimi zabývá, ohlédl se dobře po tom, co vykonáno
v tomto oboru jinde. Eisler cituje toliko Schröderovu příručku ně
meckých dějin právních, což zajisté značně zarazí. Však ho taky Schröder
zavedl; s odvoláním na něho přenášeje nekriticky německé poměry
do našich zemí, vykládá pak o synodálních soudech a soudcích (t. zv.
send). Již před 30 lety (1879) vyvrátil lichost této domněnky — uvádím
tuto malou jednotlivost, abych charakterisoval způsob práce Eislerovy
— Ott ve svých Beiträge zur Receptionsgeschichte des römisch-canonischen Processes, v této knize neocenitelné pro všechny otázky našich
dějin, jež souvisí s církevním právem. Daleko víc překvapí, že je
autoru neznáma i nej novější literatura příslušná. První část Kroftovy
práce o kurii a církevní správě českých zemí vyšla rok před touto ka
pitolou historie Brunovy (1904); její neznalost dokumentuje, že není
možno methody dostačující při politických dějinách, kterou Eisler
výborně ovládá, užiti prostě při složitých poměrech ústavních. Jestliže
autorova nedotknutost odbornou literaturou uvedla ho ve vědecké
omyly, jeho zdravý rozum, nedisciplinovaný přísným studiem právním,
neuchránil ho před různými nehoráznostmi; je pochopitelné, svádí-li
zamilovanost spisovatelova do hrdiny vypravování — a tou trpí více
méně každá monografie —, aby přičítal vlivu Brunovu v politice víc, než
možno bezpečně dokázat; s tím nutno vždy při historickém výkladu
počítat; ale vidi-li Eisler jakousi Brunovu geniální anticipaci právního
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vývoje (a v té myšlence si velmi libuje, srv. IX., 355, 364 a j.) tam,
kde jedná jen o vnikání forem kanonického procesu při církevních
soudech, to zdá se být přec jen tuze mnoho. Daleko zdařilejší než tato
kapitola z církevních dějin českých, která, jsouc komponována beze
vší jasné disposice a, možno říci, i beze všeho pochopení daných pro
blémů, zvrhla se v obšírné líčení jednotlivostí lokálního významu,
daleko zdařilejší, pravím, je část věnovaná zavedení lenního zřízení
v biskupství Olomouckém a reformě hospodářské. Třeba by trpěla
stejnými zásadními vadami jako kapitola předcházející, třeba by zde
opět scházelo ono stanovisko, které by seřadovalo fakta podle jich smyslu
— také důkaz, že lenni zřízení uvedeno jako soustava do českých zemí
teprve Brunem, ač je to pravda, musí se vést jinak — přes to podává
dosti nového pro lenni systém Brunův a jeho ministerialitu a předsta
vuje proti výkladům Dudíkovým (díl VIII., 186—206) rozhodně pokrok.
К této kapitole patří jako první dodatek zajímavý seznam Brunových
Němcův a nositelův jeho hospodářských oprav, jeho dvorských úřed
níkův a pod. A tak rozsáhlá práce Eislerova podobá se drobnomalbě,
kterou nutno pozorovat lupou, a trpí všemi vadami monografií o osob
nostech, které samy o sobě přec jen nestačí na tlustou knihu: je v ní
sestavena obrovská spousta faktů s pečlivostí a trpělivostí, které
čtenář nesdílí až do konce. Pěkný způsob psaní a obratné, místy
i duchaplné glossování jednotlivých faktů nezakryje nepatrného rozhledu
autorova a nenahradí škody, která vznikla tím, že psáno bez ohledu
na souvislost s předcházejícim vývojem a celkovým vývojem vůbec.
Neboť i to málo, co Eisler přivedl v příčinnou souvislost s evropským
vývojem, ukazuje, že Morava tenkrát přec jen nebyla v takovém zá
větří nerušeném stykem s ostatním světem v ohledu kulturním, cír
kevním a hospodářském, jak by se mohlo zdát po přečtení díla Eisle
rova. Proto leckdos zavře knihu o Brunovi s jistou lítostí, že auto
rovi prošlo rukama tolik cenného materiálu, který mohl být také jinak
zpracován.
Práce Chaloupeckého o posledním biskupu Pražském před zřízením
arcibiskupství, Janovi IV. z Dražie (1301—1343), naproti tomu je po
jata zcela jinak. Je to líčení politické úlohy biskupovy, obraz církevních
poměrů v Pražské diecesi i správy statků biskupských a zároveň
pokus stanovit míru cizího vlivu na české poměry, pokud byl zpro
středkován biskupem. Autor nazývá svou práci studií kulturně histo
rickou, a je to skutečně velmi dobrý příspěvek к dějinám kulturního
života v Cechách v první polovici XIV. století, jak se jeví na základě
pramenů. A pramenův užil Chaloupecký všech přístupných a zpra
coval je pokud možno všestranně. Zpracován je i materiál rukopisný,
hlavně formulář Jana z Dražie, zachovaný v rukopise kapitulním v tak
zv. formuláři Jana Přimdy, a kritické poznámky к němu předeslané
v úvodu jistě poslouží tomu, kdo se bude definitivně obírat biskup
skými formuláři XIV. stol. Také bylo užito dat Děčínského Nekrologu
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kláštera Roudnického, který pak Chaloupecký částečně vydal v Čas.
přátel starož. 1907, 101—106; nekrolog by zasluhoval jistě, aby byl
vydán úplně. V kapitole třetí (Komora biskupská), která je velmi
zdařilá, užil spisovatel také traktátové literatury o odúmrtech z konce
století a glosFoval tím zajímavě názory o poddanských poměrech, jako
vůbec celá tato stať velmi obratně skizzuje správu statků a hospo
dářské a sociální poměry na statcích biskupských. Že Chaloupecký, kde
bylo třeba, sáhl i к pozdějšímu materiálu, dlužno jen chválit; neboť
usuzováním na dobu starší vysvětlilo se ledacos, co by asi jinak zůstalo
nevysvětleno, a že se autor neomezil výlučně na biskupování Janovo,
nýl-rž chápal svoje thema šíře, uvaroval se malých a zbytečných
podrobností, které jen unavují, a věnoval svoji pozornost raději souvis
losti s celkovým vývojem kulturním. Mám na mysli poslední, šestou
kapitolu (Čechy, Jan z Dražie a Avignon), kde Chaloupecký vyšetřuje
vlivy francouzské kultury u nás, hlavně v umění, které Dražie tak
účinně propagoval. Pravda, zde se autor opírá o skvělé práce Dvořá
kovy a nepovídá zde celkem mnoho nového, ale shrnuje za to vše
v pěkný ucelený obraz. Také mu ušlo poslední dílo Dvořákovo (Das
Rätsel der Gebrüder van Eyck 1905), snad by jeho znalost přispěla
к přesnějšímu charakterisování uměni avignonského, než bylo podáno;
rovněž o významu kanonistických rukopisů z knihovny Jana z Dražie
určitěji se vyslovil již H. Jireček, Právnický život atd. str. 36 č. 28,
a v tomto směru bude nutno jednou jeho poznámky doplnit. Ale krátce
řečeno, studie Chaloupeckého je příliš cenná, než aby vyžadovala jen
samou chválu a nesnesla několik výtek, a proto upozorním na některé
jednotlivosti, které jsou rázu víc věcného než methodického. S nacionálním stanoviskem, které u Dražíce, zdá se, je skutečně nepopira
telné, nutno zacházet přec jen, jak myslím, obezřetněji. Překvapí, že
kapitola o církevních poměrech podává tak málo nového nad práci
Kroftovu; což není možno v monografiích jít nad toto dílo, které přec
podává jen linie vývojové? Také poměr Pražského biskupa к Mohuči
mohl být vyložen trochu určitěji, než jak učinil Chaloupecký; formuláře
Jacobiho, jehož také užil, dlužno vůbec užívat opatrněji, dokud nebude
jasno, jaké povahy je celá sbírka; podobně některým pojmům měla
být dána větší přesnost ve výrazu. Při procesu biskupa Jana v Avignone,
který zajímavě uveden v souvislost s jeho spory s řády žebravými
a celou církevní politikou biskupovou, jistě finanční stránka nehrála
té úlohy, kterou jí přikládá Chaloupecký; biskupa v Avignoně nedřeli,
bylo by toho také směšně málo, co z něho mohli dostat, proti
sumám, které obyčejnou cestou se scházely do pokladnic papežských
z celého světa, ale soudní řízení a život při kurii byl drahý; velmi určitá
zpráva kronikářova s touto protikuriální tendencí, o kterou se opírá
názor autorův, vznikla přece ve známé vznětlivé fantasii poplatníka
postrašeného berním šroubem, a s tohoto psychologicky vysvětlitelného
stanoviska nutno ji posuzovat. Listinám otištěným v poznámkách
Č. Č. H. XIV.

-r
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z rukopisu formuláře biskupa Jana mohla být věnována větší pečlivost,
ať již správnému čtení textu či jeho emendaci, která není příliš ne
snadná při pevné stavbě biskupských listin; pak mohlo být čteno
správné meritis místo nunciis (str. 14 pozn. 71) a celá následující formule
(pozn. 72) důkladně emendována, jacturam místo nocturam (str. 47
pozn. 279) a j. Ale tyto vytčené jednotlivosti neuberou na ceně studii
Chaloupeckého, která patři к velmi zdařilým pracem historické lite
ratury české posledních let. Dlužno také podotknout, že psána je způ
sobem, který najde oblibu i u milovníků pěkné prósy, ale mnohým
bude se zdát, že snaze po duchaplném pointování a pikantní interpunkci
obětována místy přesnost detailu.
Josef Borovitka.
Denar swiftego Piotra obrońca jedności politycznej
i kościelnej w Polsce. Kraków 1908. (Zvláštní otisk z 51. sv. Rozpraw
Akademii Umiejętności w Krakowie, wydz. hist-filozof.)
Název zajímavé práce Ptaánikovy slibuje snad více, než se v ní
podává, ale obsah její jak celkový, tak zvláště některé jednotlivosti
zasluhují pozornosti. Spisovatel dovozuje, jak důležitým prostředkem
politickým v rukách polské hierarchie i polských panovníků bylo t. zv.
świętopietrze (petrský haléř) — tak asi možno vyjádřiti hájenou thesi
přesněji, než název spisu odpovídá. Odporu obyvatelstva německého
na území polském usazeného (zvláště ve Slezsku) proti placení petr
ského haléře používáno se strany polské (zejména od hierarchie) к tomu,
aby kurii postaveno bylo před oči nebezpečí, jaké by jí vyplynulo z toho,
kdyby některé části jejího patrimonia (za jaké se Polsko uznávalo)
dostaly se do rukou německých anebo když by dopustila, aby biskupství
polská (zvláště šlo o vratislavské) byla obsazena Němci. Polská hier
archie i panovníci, hrajíce na tuto citlivou strunu avignonského papež
ství zvláště Jana XXII., hleděli využitkovati jeho nechuti proti němectví, zosobněnému v jeho nepoddajném odpůrci Ludvíku Bavorovi,
na jehož straně téměř úplně stáli Němci slezští a polští, ale zároveň
podávali mu makavé důkazy své oddanosti v horlivém sbírání petr
ského haléře v době, kdy blahobyt obyvatelstva polského nenalézal se
právě v rozkvětu. Boj o petrský haléř soustřeďuje se okolo r. 1327,
v biskupství a knížectví vratislavském, kde se na čas podaří vlivu
polskému s pomocí papežského nuncia míti biskupa národnosti polské
(Nankera). Ale po smrti Nankerově zvítězil vliv český a kapitula
přes papežskou reservaci zvolila biskupa nakloněného koruně České.
Bylo to r. 1341 — nedlouho před povýšením biskupství pražského
na arcibiskupství, při kteréžto věci snadno mohlo dojiti к odtržení
Vratislavě od církevní provincie polské — proč к tomu nedošlo, tím
Ptaśnik již se neobírá.1) Podobně jako v otázce slezské, užívá Polsko
petrského haléře jako zbraně proti řádu rytířů německých — výsledek
J. Ptaśnik.

x) Srv. výše v Kroftově článku str. 419.
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v obou případech jest příznivý pro kurii papežskou, která realisuje
své nároky jak ve Slezsku (teprve za Karla IV.) tak i území řádu
pruského. Polsko zjednalo si ochotným placením petrského haléře
trvalou přízeň kurie v kritické době restaurace celistvé říše za Lokýtka
(a jeho předchůdců) a petrský halíř byl jedním z pokladů korunovace
Lokýtkovy. Více než tyto vývody zajímá nás to, co tvoří pomocný
materiál hlavní these, t. národní polská reakce proti přílišné převaze
německého živlu, jenž během 13. století kolonisací hluboko pronikl
do politického i společenského života polského. Reakci tuto, spojenou
se snahou po obnovení státní jednoty repraesentuje především polské
duchqyenstvo, zvláště hnězdenský arcibiskup Jakub Świnka, jakož
i jeho nástupce Janislav. Ku podnětu Šwinkovu usnesla se synoda
Łęczycka z r. 1284 na jistých krocích, směřujících к zastavení rostoucí
převahy němectví a ku povznesení polštiny; ve školách kathedrálních,
klášterních i jiných měli býti ustanovováni učitelé, znající důkladně
jazyk polský, aby mohli chlapcům autory polským jazykem vysvětlo
vali. Kurii papežské posláno zajímavé memorandum, stěžující sobě
do útisků, jakých dopouštějí se Němci na polském obyvatelstvu.
Zvláště pak žaluje duchovenstvo polské na německé minority (franti
škány), kteří m. j. nechtějí přijímati mezi sebe Poláků a kteří od
trhnuvše se od církevní provincie Polské připojili se к provincii Saské.
Zajímavo, že o několik desítiletí později sám nuncius papežský Galhard
liči opět minority, ^kteri ted v zápasu papežství s císařstvím stojí na
straně Ludvíka Bavora1*, jako největší nepřátele jména polského. Mimovolně namanuje se otázka, jak souvisí tato protiněmecká reakce polská
s podobným vzpružením skoro současného národního sebevědomí
českého. Ptašnik se toho poněkud dotýká, ale klade českou protiněmeckou reakci nepochybně příliš brzo. Jemu 1 latí proslulý list Pře
mysla Otokara II., obracející se ke knížatům polským za pomoc proti
nenasytné hltavosti německé za skutečný; zdá se, že nepovšimnul si
článku Novákova v C. C. H. IX. (Tak zvaný ,,Codex epistolaris Primislai Ottocari IL“)> podle něhož nelze jej pokládati za více než stilistické cvičení. Spisovatel nemohl se nedotknouti též vlády Václava II.
v Polsku. V té příčině přináší několik nových věcí к objasnění jejich
počátků; vysvítá z nich tolik, že Václav II. jednal v souhlase snad
i na základě nějaké smlouvy s Přemyslavem II. Velkopolským, tak že
Přemyslav mu šel i na pomoc s vojskem к dobytí Sieradzska — a ko
runovace Přemyslavova opírala se snad i o diplomatickou pomoc
Václavovu. Tím přirozenější by byl sňatek Václavův s dcerou Přemyslavovou.
J. Bidlo.
♦

*

♦

Sborník historického kroužku, ročník VIII. (1907). — Cyr. Straka
a Fr. Štědrý, O Školách okresu Lounského od nejstarších dob až do dnes (po
kračování jednající celkem o 17 venkovských školách okresu Lounského;
31*
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jsou tu pilně sebrána data o zakládáni škol, o učitelích a jich důchodech,
o školních budovách, čerpaná většinou z matrik a z místních archivů). —
Jos. Černík, Kartuziáni na Moravě (dokončení této kompilační práce,
z níž cenu mají jen nemnohá data, vzatá z pramenů archivních). — Jos.
Kašpar, Nový Bydžov a rok 1620 (práce pozoruhodná; jsou tu sebrány
z knih městských zprávy o finančním stavu města za českého povstání
a v letech následujících; vysvítá z nich, že město sice již v době stavov
ského odboje i v prvních letech po jeho pokoření mělo veliká vydání na
vojsko, tak že na sebe uvalilo dluhy, ale po r. 1624 stav jeho finanční se
značně zlepšil, a teprve švédské války a saské vpády po r. 1628 uvrhly
město v stav velmi žalostný). — M. Kovář, Praha za vlády Francouzů,
Bavorů i Prusů r. 1742—1744 (pokračuje se v otiskování překladu ně
meckých letopisů pražského měšťana Ignáce Lotha). — V. Oliva, Z minu
losti Chlumku и Luže a jeho okolí (dokončeni obšírného článku začatého
již v ročníku IV.; je tu konec stati o škole v Luži a kapitola o dějinách
přifařených místních obcí). — Fr. Štědrý, Týnec Panenský (pokračování
důkladné monografie, založené na zevrubné znalosti pramenů tištěných
i archivních a proto bohaté detaily, sestavenými velmi pilně, ale beze zření
к jich důležitosti a významu historickému). — G. Svoboda, Strasti Kolín
ských při obnově rady r. 1625 a obnovená rada a správa celé obce r. 1626
(podle radního manuálu; dokončení). — H. Gross, Václav z Rovného, rožm
berský kancléř na Krumlově, dobrodinec ústavů církevních; zemřel 1531 (do
končení; uveřejňují se tu regesta 56 listin, týkajících se tohoto kancléře
rožmberského, který má jistý význam v dějinách českého humanismu,
a plně se otiskuje listina, jíž svůj dům daroval kaplanům v Krumlově). —
A. Podlaha, Třetí díl rukopisného sborníku Evermonda Košetického (po
kračování; zde se otiskuje mimo j. česká satyra na vládu žen z konce
XVII. stol, a veršovaná novina o vítězství nad Turkem z r. 1687). —
A. Podlaha, Z dějin katolické reformace ve stol. XVIII. (pokračování; jedná
o působení missionáře Raddy r. 1753). — Fr. Teplý, Chodové a páni z Lamingenu (dokončení větší práce, cenné tím, že přináší mnoho nových dat
o poměrech na Chodsku v době sporu s Lamingcnem, čerpanýchh lavně z akt
katastrálních a z akt chovaných v arch. spol. minist. financí, jichž opisy
jsou v archivě zemském). — Fr. Štědrý, Farní osada Perucká (dokončení
práce podobného rázu jako pojednání téhož auktora o Týnci). — Mikšovicova kronika Lounská (pokračování, podávající zprávy z doby od
27. června 1608 do 6. října 1609, jež mají vesměs toliko význam Čistě
lokální). — Al. Kross, Příspěvky k dějinám vypuzeni jesuitu z Cech r. 1618
(uveřejňují se zajímavé dopisy jesuitů pražských zasílané generálovi řádu
v prvních dnech po defenestraci, zejm. obšírný dopis Jiříka van der Boon
vypisující podrobně defenestraci [srov. Č. Č. H. XIV., str. 202]; dosud
neukončeno). —: Ant. Lenz, Sv. Tomáš Aquinas a M. Jan Viklif o řeholích
(pokračováni; tato kapitola obsahuje polemiku s tvrzením Viklefovým,
že mniši jsou ctižádostiví). — Fr. X. KryŠtůfek, Bitva и Kolína dne
18. června r. 1737 (bezcenné; pro popis bitvy je spisovateli „pra-
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menem" litografický spis slavnostní z r. 1898). — Drobné zprávy a
posudky.
К. Kr.
Památky archaeologické a místopisné, dílu XXII. sešit V. (1906),
VI.—VIII. (1907). Mimo řadu článků obsahu archaeologického a historickouměleckého uvádím: J. V. Prášek, Jak vzniklo město Brandejs nad Labem
(snažíse dokázati proti stejnojmennému článku prof. Braniše v Čas.spol.
přátel starožitností, XV., 19—22, na základě historických zpráv a pozdější
topografie města, že trhová ves a pozdější městečko Brandejs založeno
bylo najednou mezi r. 1290—1304, a znak pánů z Michalovic jako znak
městský po dnešní den svědčí, že tato haluz Markvartovců byla jeho za
kladatelem). — Ant. Podlaha, Románský evangeliář kolleje piaristské v Praze
(z konce XI. stol, nebo ze začátku století XII.; nic však nesvědčí o české
provenienci). — G. Svoboda, Vyloupeni kláštera Matky Boži v Sedlci и Kutné
Hory dne li. prosince 1618 (českým stavovským vojskem a následky toho;
dle radního protokolu a listin archivu Kolínského). — К. V. Adámek,
Desátá zápisni kniha města Hlinská (příspěvky místopisné a kulturně
historické). — J. V. Šimák, Popis panstvi Kralodvorského и Berouna z r. 1642
(otisk z rkpu v hraběcí Nostické knihovně v Praze). — 5/. Vydra, Holla’
rové z Práchně (ukazuje na základě městských knih horažďovických, že
Hollarové z Práchně žili v Horaždovicích, doklady jsou od pol. 16. stol.,
Václav, slavný rytec, byl z Pražské větve těchto Hollarů). — C. A. Straka,
Pohled na Menši město Pražské s Petřinem z let 165g—1665 (reprodukuje
se z archivu Strahovského obrázek a připojený výklad; pak vydavatel určuje
dobu vzniku a komentuje materiálem archivu Strahovského topografii
obrázku). — J. Volf, Jan Matyáš ze Sudetu (líčí se jeho život a studie v ci
zině, pokud dají se rekonstruovat z ojedinělých zpráv, jeho povolání za
professora práv r. 1611 pil znovuzrození university, jeho činnost učitelská
a spory se sborem akademickým až do jeho odchodu z university r. 1617;
rozbírají se zároveň jeho spisy a disputace, aspoň pokud Matyáš v úvodech
pronáší všeobecné názory, a hlavně obšírnému rozboru podrobuje se jeho
spis o původu Čechů z Ruska z r. 1615 a celá tehdejší kontroversa z toho
vzniklá o podunajském a zakarpatském východu Slovanů). — B. Lukavský,
Chrámové inventáře děkanství Karlštejnského ze XVII. a XVIII. stol, (otiskuj í
se některé inventáře s poznámkami a vysvětlivkami).
Bka.

Časopis společnosti přátel starožitností českých, roč. XIV. a XV. (1906
a 1907). — Z ročníku XIV.: К. V. Adámek, Kostel v Chlumu и Hlinská, Kostel
v Svatém Mikuláši и Hlinská (dějiny a popis). — Jiří Dehio, Ochrana a za
chováváni památek (překlad). — Jar. Demel, Jaromir Celakovský (životopis
a ocenění literární Činnosti). — J. Emler, Ochrana českých památek umě
leckých a krás přírodních. — Fr. X. Harlas, Dvé skleněných pohárů z XV. stol.
Rámy české práce v Městském museu Pražském. — J. Herain, Petr Ant. X.
Hillinger, malíř miniatur (data životopisná). — Týž, Hradební věž Starého
města Pražského (stručné dějiny opevnění staroměstského a popis hradební
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věže nyní v nádvoří policejního ředitelství). — Týž, Vybíráni cla a mýta
obci Starého města Pražského v branách malostranských, pak o známce bran
ného (sestaveno několik faktů historických o dlažebném, vybírání cla
a o kontrolní známce branného a otiskuje se celní sazba z r. 1722 a listina
z r. 1677 vysvětlující známku branného). — J. Hroník, Psáry (stručné
dějiny obce Psár, založené i na archivním materiálu, ale dosti nepatrném,
tak že hlavně v druhé části je to pouhé sestavení držitelův). — Jos. Kopal*
Rodinné paméti Alžběty svob. pani z Lisova a na Novém Stranově, roz.
Tengnaglové z Kampu (otiskují se čistě rodinné zápisy bez všelikého jiného
významu). — B. Lukavský z Řeneč, Příspěvky k dějinám panství Karlštejn
ského v XVII. а XVIII. stol, (výpisy z pozemkových knih stanovící po
vinnosti hlásných a poddaných Karlštejnských a záznam o příjmech
Karlštejnského děkanství). — Jos. Ponocný, Dvě proroctví z počátku XVII.
věku (z budyšínského rukopisu Č. 52 uveřejňují se dvě Česká proroctví,
patrně přeložená z němčiny, první asi z r. 1609 s tendencí protikatolickou,
druhé asi z r. 1618 s tendencí protihabsburskou). — J. V. Šimák, České
rotundy na pudě saské (vyslovuje se domněnka, že kaple českého typu
v Sasku vznikaly za vlivu Viprechta Grojského a choti jeho Jitky České). —
Mik. Iv. Veselovskij, Domnělé „kamenné báby“. — Z ročníku XV.: J. Emler,
Praha z doby rokoka (causerie o povšechných kulturních a společenských
poměrech Pražských). — Zd. Wirth, Brykcí z Cynperka a P. Flotner, Pří
spěvek k výtvarné technice (zjišťuje se, že vlys na zvoně Brykcího v Palečku
z r. 1587, představující devět dětských mus, jsou plakety Petra Flötnera
Švýcara, věrně přejaté na zvony). — F. A. Borovský a J. Herain, Dva
dosud neznámé pohledy na hrad Pražský (z Vídeňského Albertina a Brit
ského Musea fotograficky reprodukované srovnáním s jinými pohledy
Pražskými datují se do konce 16. stol, neb krátce před Sadelerovým po
hledem na Hradčany r. 1606). — VI. Zákrejs, Mapa Prahy z konce 18. století
(reprodukuje se ve zmenšených snímcích fot. z archivu stav, úřadu města
Prahy a na základě tohoto plánu podává se obraz Prahy). — J. Ružička,
Stará rychta v Německém Brodě. — K. Buchtela, Theorie dra J. V. PiČe o nej
starších kulturách předhistorických v Cechách. — J. Emler, Několik ex-libris
pražské univ. knihovny (reprodukují se s nejnutnějším doprovodem ex
libris univ. knihovny, podobně jako učinil Č. Zíbrt s ex-libris knihovny
musea království Českého ve Světozoru 1898). — P. Bergner, Inventář
bývalé hraběcí Černínské obrazárny na Hradčanech (zároveň některé re
produkce ze svazků, přidaných к tomuto inventáři a obsahujících tušované
kresby děl Černínské galerie, nyní již rozprodané). — Jos. BraniŠ, Jak
vzniklo město Brandejs n. Labem I.—II. (polemika proti názorům Práško
vým; založení trhového městečka Brandejsa stalo se patrně v první polovici
14. století z vůle panské, ale nikoli na pozemcích zaniklé vsi Liv, nýbrž
převedením obyvatelů staré vsi Liv a patrně i jiných osad na místo pří
hodnější, к starodávnému přechodu labskému; články zajímavé methodicky tím, že zužitkovány výsledky archeologického významu, srv. referát
Pekařův v Č. C. H. XIV., 344—345). — V. Chaloupecký, Zprávy v nekrologu
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kláštera Roudnického (z Děčínského rukopisu bývalé knihovny Augustinského kláštera v Roudnici otiskují se se stručnými poznámkami 62 čísla
z klášterního nekrologu, vztahující se na historii kláštera a na jeho knihovnu;
nekrolog zasluhoval by, aby byl celý kriticky vydán, pak by bylo lze mnohou
zprávu určitěji datovat; к edici připomínám, že datování i zkratky dlužno
rozvádět). — Kromě toho za nové redakce Zdeňka Wirtha stálými rubrikami
z oboru praehistorické archaeologie a ochrany památek, zprávami o musejích
a archivech plní časopis úkol orgánu společnosti dokonale.
Bka.
Časopis moravského musea zemského, ročník VII. (1907). —
Z obsahu: J. Tiray, Rybnikářství na Telecku za doby p. ZachariáŠe z Hradce
(1550—15^9) (práce zajímavá, opírající se hlavně o dvojí registra ryb
ničná panství teleckého z 1. 1560 a 1571). — St. Souček, Z GallaŠovy lite
rární pozůstalosti (podrobná zpráva o veškeré literární pozůstalosti Gallašově s cennými poznámkami kritickými; zajímavý je výklad náboženských
názorů Gallašových; neukončeno). — Fr. Šujan, Nejstarší zřízení zemské
na Moravě (obšírné pojednání o správě zemské a o vrstvách společen
ských na Moravě hlavně v stol. XIII., založené na samostatném studiu
pramenů a v detailech podávající tu a tam leccos pozoruhodného, celkem
však methodicky nedostatečné, plné pochybných nebo přímo nespráv
ných výkladův a nepřípustných generalisací, naprosto nedbající sou
vislosti s obecným vývojem). — Fr. Lipka, Pohřeb panů z Pernštejna v ko
stele doubravnickém (popis náhrobků pernštejnských v tomto kostele s vy
obrazeními). — Ve zprávách vědeckých podává J. Koutný některé zprávy
o stycích slavného fysika Leonharda Eulnera s Prokopem Divišem a Fr.
Vlk otiskuje darovací list p. Kryštofa z Boskovic a na Třebové z r. 1541.
Z referátů budiž uveden obšírný a nadšeně pochvalný referát Vavř. Duška
o Peiskcrových Die alt. Beziehungen der Slaven zu Turkotataren und
Germanen.
К. Kr.

Zeitschrift des mährischen Landesmuseums, ročník VII. (1907). —
Z obsahu: И7. Schram, Moravica in deutschen Jahrbüchern, Akademie
schriften, Zeitschriften und Schulprogrammen der Jahre 1901 bis inklusive
1904 (bibliografická data z 73 periodických publikací německých). —
И7. Fritsch, Zur Geschichte der Fronablösung in Mähren (otiskuje se smlouva
o abolici roboty, kterou 1784 uzavřel erár jakožto zástupce náboženského
fondu s poddanými panství Oslavanského na Moravě; originál smlouvy
jest německý a český, zde se podává text německý).
Věstník České Akademie, ročník XVI. (1907). — Z obsahu: VI. Kybal,
Zpráva o bádáni v archivech francouzských, anglických, hollandských a severonémeckých (Kybal studoval v archivech a bibliothekách v Paříži, Londýně,
Hágu, Hannoveru, Berlíně, Srbišti a v Drážďanech, hledaje prameny
pro politické dějiny západoevropských států na poČ. XVII. stol., zvi. pro
politiku francouzskéhc krále Jindřicha IV. a cis. Rudolfa IL^jeho^zpráva
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o tomto bádání je velmi zajímavá a poučná). — V. J. Nováček, Korrespondence Josefa Dobrovského s Antonínem Bedřichem hrabětem Mitrovským (otiskují se tři dopisy Dobrovského a dva Mitrovského z r. 1808
a 1814: týkají se rukopisův a knih z pozůstalosti známého historika Otty
Steinbacha z Kranichsteinu, opata Ždárského).

Český lid, ročník XV. а XVI. (1906 a 1907). — Z obsahu г. XV.;
J. Dotřel a C. Holas, Současné české lidové písně o porážce Napoleona I.
na Rusi а и Lipska (otiskují se čtyři písně). — M. Gebaurová, Dopisy Boženy
Němcové pani Karolíně Staňkové (9 dopisů z let 1848—1857). — Táž, Dva
dopisy Boženy Němcové (Václavovi Bendlovi z r. 1858 a nej mladšímu
synovi Jaroslavovi z konce let padesátých). — K. Kadlec, Jos. Herm.
GallaŠe ztracený spis o Valaších v kraji Přerovském (uveřejňuje se z rukopisu
nyní musejního Gallašova ethnografická monografie o Valaších, jejich
písně a zvyky zaznamenané Gallašem). — V. Tille, O panovníkovi, po
volaném od železného stolu (ukazuje se na literární příbuznost pověsti
Přemyslovské s povídkou arabskou a arabská předloha se uveřejňuje
v překladu J. Boreckého; srv. Č. Č. H. 1904, X., 322). — C. Zíbrt, Dopis
V. Teyla А. V. Šemberovi o sbíráni látky dialektologické r. 1855. — Z obsahu
r. XVI.: Ant. Dolenský, Písně a letáky o defenestraci т. i6t8 (podává se
zpráva a částečně otiskují se 4 kusy, s 2 vyobr.). — Jan Kabelik, Národo
pisná mapa Hané z počátku století 19. (z měst, musea v Přerově, repro
dukuje se v v zmenšeném fotogr. snímku s výkladem). — Hanuš Opočenský,
Pasquilly z posledních let vlády Rudolfa II. (otištěny ze sborníku Adama
Teracia Brodského z musejního rukopisu 4 paskvily vztahující se na udá
losti r. 1608 a 1609). — Fr. Teplý, 0 velikém hrdinovi Janu Sladkém (snaží
se stanovití jeho rodokmen). — Ant. Truhlář, O selské bouři ve
východních Cechách r. 1612 (zpráva o skládání Jana Matějky o smrti
pana Fridricha st. z Opprštorfu, tištěném r. 1615). —Čeněk Zíbrt, Jak se
dívala Božena Němcová na lidové podáni v „Babičce“ a v slovenských po
hádkách (otiskují se dopisy B. Němcové Al. V. Šemberovi, L. Hausmannovi
a její rukopisné výpisky, záznamy písní slovenských, obdobné varianty
z ruských sbírek a pod.). — Týž, Fr. Bartoš o studiu lidu moravského (dopisy
Fr. Bartoše Č. Zíbrtovi a jeho vzpomínky). — Týž, К dějinám divadla
Českého (uveřejňuje vlastenecké proslovy a oslavy českého divadla ke
konci věku XVIII.). — Týž otiskuje několik dopisů B. Němcové J. E.
Purkyňovi а V. Hankovi, Fr. Bartoše AI. Šemberovi a Fr. Zoubkovi, a j. —
Oběma ročníky táhnou se články: V. Schulz, К dějinám učitelských po
měru na sklonku věku XVIII. (otiskují se prostě příspěvky к dějinám
školství). — Fr. Tischer, Dorota Jínová Pacovská (otiskují se dopisy jiho
české ženy z lidu Zuzaně Černínové z Chudenic z let 1633—1640, 1645
a 1646 o hospodářských záležitostech na panstvích jihočeských).
Národopisný věstník českoslovanský, ročník II. (1907). — Z obsahu
zaznamenáváme: Jos. Janko, O slovanských „slovich a věcech“ v ohledu
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národopisném (seznamuje kriticky s etymologickými výklady štýrskohradeckého linguisty R. Meringra, pokud mají význam pro poznání staro
slovanského života a kultury). — Ani. Boháč, Vývoj jazykových menšin
a ostrovů na Moravé v posledním desítiletí 1890—1900 (srovnáváním výsledkův
úředního sčítání z r. 1890 a 1900 se zjišťuje, že se v poměru obou národností
na Moravě v pásu smíšeném staly změny ve prospěch Němců zcjm. na
Šumpersku, Znojemsku, Mor. Ostravsku a na hranicích ostrova mor,třebovského, ve prospěch Čechů na Šilpersku, Štcrnbcrsku, Lipnicku,
Hranicku, Příborsku, Jemnicku, Mor. Krumlovsku, Židlochovsku a Brněnsku, celkem více ve prospěch živlu českého).
Selský Archiv. Časopis pro obecné i kulturní dějiny selského stavu
hlavně Moravského i Slezského, ročník VI. 1907. S. A. jako v předcházejících
ročnících uveřejňuje spoustu materiálu, který dobře osvětluje dějiny sel
ského stavu, hlavně v posledních třech stoletích, po všech jeho stránkách,
přináší drobné příspěvky к lidopisu a dějinám lidového umění na Moravě
a ve Slezsku, provádí inventarisaci archivů selských atd.; materiál však,
pestře a příležitostně uveřejňovaný netoliko v Listináři, který letos přináší
č. 319—379, ale v celém sborníku je rázu převážně jen lokálního a doprovázen
jen stručnvmi poznámkami; článků, podávajících celkové zpracování,
téměř není. Jmenovat dlužno: V. Prasek, Počátky kolonisace a nemeckého
práva na Moravé od r. 1170—1240 jako pokračování jeho článků o po
měrech právních a hospodářských stavu selského od r. 1200—1240 v I.
а II. ročníku; V. Prasek a Fr. Nosek, Svobodné dvory ze zboží knížecího,
z panských a selských pozemků', Fr. Nosek, Velkostatek Židlochovský ze za
niklých vesnic.
Bka.

Osvěta, roč. 37. (1907). — Frt. Přibil: Makedonie (Populární vy
líčení sociálních a národnostních poměrů). — R. Tyršova: Národní loterie
k opatrení véna dceři Havlíčkové. (Výsledek loterie byl skvělý — 23.887 zl. —
ze 150.000 losů jich bylo rozprodáno 124.000 — Na počátku článku sděleno
leccos zajímavého [patrně na základě záznamů matčiných] o tom, jak
se r. 1859 počala národnostně rozdělovati pražská společnost. Palackýse tu
[1861 ve společnosti u Braunerů] popisuje jako vážný, suše zdvořilý,
Purkyně roztomile hovorný s dámami.). — V. Vlček: R. 1866. Druhá kniha
Budějovických vzpomínek (Je to pokračování vzpomínek, uveřejněných
v ročníku předešlém pod titulem; ,Kde Vltavu líbá Malśe*. V první kapitole
interessantní detaily, týkající se malicherného policejního režimu
Päumannova, ale ovšem: rádi bychom znali autorovy prameny na př.
v tom, co vypravuje o soukromých hovorech a stycích Päumannových,
místodržitelových atd.). — J. Božek (Jose'i): Kosmas a jeho kronika (Obšír
nější obsah stejnojmenné rozpravy H. Jirečka.). — B. Rieger: O pražské
deputaci v InŠpruku v červnu r. 1848 (Viz Č. Č. H. XIII., str. 238/9.). —
K. MattuŠ: Na prahu nové doby (O poslední říšské volební opravě.). —.
St. Řadič: Boj francouzské republiky proti katolické církvi (Cl. příznivý
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katolické církvi.). — J. Šafránek: Pravda o školách v království českém za
vrchní správy Kindermannovy (článek je dobrá kritika spisu A. Weisse;
Geschichte der Theresianischen Schulreform in Böhmen [1905] vydaného
jako VII. sv. sbírky .Beiträge zur oesterr. Erziehungs- und Schulgeschichte.'
Weiss [prof, na něm. učit. úst. v Praze] pokouší se neprávem obhájiti
Tereziánského zemského inspektora Kindermanna z obžaloby, že germanisoval. Šafránek naopak na základě školských programmů Kindermannových [vydaných též Weissem, ale, jak Šafránek ukazuje, ne způsobem
náležitým] dokazuje, že i germanisace venkovských škol českých tehdy
neobyčejně pokročila.). — J. Volf: Nejstarši déjiny České ve světle výzkumů
prof. dr. L. Píče (Na základě 5ti dílů Píčových Starožitností země české.). —
C. Zíbrt: Dr. Zikmund Winter, K feho 60. narozeninám. — A. Srb: Dr. Ed.
Grégr (nekrolog). — К. Kadlec: Německá státoprávní theorie o velkých
a malých národech (Xa základě velkoněmeckým šovinismem prosycené publi
kace .Deutsche Politik* vydávané prof, lipské university E. Hassem.). —
J. Blažek: Král, hrad Pražský (Na základě statí J. Kalouska, B. Riegra,
J. Čelakovského a J. Stupeckého, o nichž viz Č. Č. H. XIII., str. 236.). —
č. Zíbrt: Slovanská Dennice v Praze 1848—9 a její zakladatelka J. Kubínová
(Zpráva o ženském spolku .Slovanská Dennice* a jeho zakladatelce jihoslov.
původu Kubínové; čl. je založen na listinách, účtech a j. dokladech spolku,
chovaných v bibl. Mus.). — Št. Řadič: Nacionalismus německý a slovanský
na poč. XX. století. — F. X. Harlas: Msgr. F. J. Lehner. Slovo k feho 70.
narozeninám. — A. Srb: Cechové a Vídenská říšská rada (Přehled polit,
poměrů se zřetelem к českým zápasům 1861—1907.). — VI. FlafŠhans:
Jan Gebauer (Rozbor vědecké činnosti.). — J. Božek: Památce Bohuslava
Riegra (Vřele psané, důkladné vylíčení vědecké práce.). — J. Sazima:
Jak se kázávalo našim předkům před 150 lety. Několik obrázků z Fabriciových mravných naučení (Obraz, kreslený na základě kázání jezuity Leo
polda Fabricia [* 1715 f 1772] kazatele u sv. Salvatora, vydaných tiskem
r. 1761.). — Št. Řadič: Roztržka mezi Uhrami a Chorvatskem. — Václav
Vlček: O Františku Zákrefsovi (obšírný nekrolog). — Zik. Winter: řemeslo
v Cechách v XVI. stol. (Dle vlastních slov autorových čl. má býti přehled
toho, co bude v jeho příští knize zevrubně líčeno a dokazováno — patrně
to pokračování .Dějin řemesla a obchodu v Čechách v XV. a XVI. stol.*).—
Dr. F. X. Harlas: O restaurováni a konservováni. —F. X. Harlas: R. Tyršova
(Vylíčení Činnosti.). — F. J. Rypáček: Literární pozůstalost M. Zd. Poláka
(Autor vypravuje, jak dostala se mu do rukou tato pozůstalost, z níž oti
skuje ukázky a kterou daroval Museu kr. Českého.) — M. Stieber: Jos.
Stupecký (Nekrolog.). — Z referátů vytýkáme: O. Joska o Sedlákově publi
kaci Venceslai Franc, a Blumenberg A. Autobiographia, B. Acta capitularia 1646—1674, dále téhož referát o Pamětech Vavákových, vydaných
Skopcem, Harlasovy referáty o Podlahových Posvátných místech král.
Českého, a o 24. sv. Soupisu hist, a uměl, památek českých, konečně
přehledné stati J. Volfa, ,Ze slovanských literatur* a ,Ze slovan
ského světa*.
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ZPRÁVY.
Professor botaniky na Ivovské universitě J. Rostafiński uveřejnil
v letošním březnovém čísle Sprawozdani! „z czynności i posiedzeń Aka
demii Umiejętności0 v Krakově velmi zajínjavou rozpravu „O pierwot
nych siedzibach i gospodarstwie Słowian w przedhistorycznych czasach**
(s mapou). V době, kdy podobné studie znovu a silně oživují pracemi
J. Peiskra, M. Murka, R. Meringra a J. Janka, přichází vhod i studie
Rostafiúského, obírající se otázkou, kde byla pravlast Slovanů a jaké byly
prvotní hospodářské poměry jejich na základě botanického slovníku slo
vanského, a dospívající к závěrům, že kolébkou Slovanů byl kraj střední
Rusi, kde se před příchodem Skytů bezprostředně stýkali s Řeky, že podání
Nestorovo o kolébce Slovanů a i o Laších je nesprávné. Název „Lachy“
vznikl původně u Slovanů středoruských. — Konečný úsudek nebylo by
dobře tvořiti si už nyní, poněvadž stať uveřejněná je jen předběžný
výtah z práce větší, která má vyjiti v době blízké. Tolik však vychází
už na jevo, že pokud se materiálu týče, přináší autor, jakožto odborný
botanik, mnoho dobrého, nového a zajímavého pro dané otázky. Stanovení
správných okresů určitých zjevů kulturních a fysiografických bude jistě
pomůckou velmi vítanou. Jiná je otázka, zdali autorovy etymologie a dů
ležité these o přejetích jednotlivých kulturních zjevů jsou správné. O tom
se musí vysloviti jazykozpytci.
L. N.
Hlavní zástupce školy autochtonistické Edward Boguslawski otiskuje
v brožuře Trzy recenzye prac Niederlego w przedmiocie Starożytności Sło
wiańskich (Varšava, 1908, str. 35) znovu své recense 2. dílu Starožitností
Niederlových a Příchodu Čechů a archaeologie (ČČH., XII.) a nově připojuje
studii navazující na článek Niederlův v ČČH., XI: Vpády Slovanů na
Balkán za vlády Justiniánovy.

V srpnu sešel se 4. mezinárodni kongres pro historické védy v Berliné\
vedle společných schůzí pracovalo se v celé řadě sekcí. Pro České historiky
zvláště zajímavá bude přednáška prof. Dopsche o sociálních poměrech
alpských Slovanů, v níž na základě svých prací o urbariálních pramenech
dokazoval nesprávnost Peiskrovy theorie o županech a zemědělcích; župane
nejsou mu kočovní dobytkáři, nýbrž drobní zřízenci vrchnostenští. Zároveň
mluvil o zádruze jako všeevropském zjevu.

Zibrtovy Bibliografie české historie vyšel dílu IV. svazek 2., na jehož
titulním listě uvádí se poprvé jako spolupracovník Dr. Josef Volf, Svazek,
obsahující bezmála 4000 čísel na 240 stranách, podává seznam pramenův
a literatury o událostech z doby od srpna 1618 do února 1621, pořízený
podle systému známého ze svazků dřívějších. Bylo by zbytečno dokazo-
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váti znova naprostou pochybnost tohoto systému a opakovati, co bylo
o něm v tomto časopise pověděno v referátě o prvém svazku dílu čtvrtého
(viz nahoře str. 51 násl.). Stačí jen říci, že absurdnost zásad, podle nichž
jsou sestaveny poslední části Bibliografie, na tomto svazku, který je vě
nován létům nadmíru bohatým událostmi, prameny i literaturou, je snad
ještě patrnější než na svazku předešlém. Rovněž netřeba zvláště vytýkati,
že i v tomto svazku je mnoho cenného; upozorňuji jen na pracný a záslužný
seznam písní a satyr o Bedřichovi Falckém a Bílé Hoře.
K. Kr.
O mé knize o václavských legendách a pravosti Kristiána přinášejí
souhlasný posudek berlínské Jahresberichte der Geschichtswissenschaft
(XXIX., 1), z péra J. Schröttra. — V posledním svazku Analecta Bollandiana (1908, seš. 3—4), v nichž Poncelet se rovněž rozhodně vyslovil pro
moje stanovisko, uveřejňuje H. Moretus, archivář v Münstern, obšírnou stať
De magno legendario Bodecensi (str. 257—358). Následkem sporu o Kri
stiána vzbuzen byl i mezi mými odpůrci zájem o ztracený bodecenský
rukopis Kristiána (o němž jsem na základě starého opisu z archivu Bollandistů v Brusselu podal prvé zprávy v tomto časopise, IX., 398 sq.); díky
úsilí jejich podařilo se nalézti ostatky velkého legendäre bodecenského,
v tom i svazek zářijový s polovinou legendy Kristiánovy, známou z mých
prací. Kodex je v univ. knihovně v Münsteru (catal. 214, IV.) a v citovaném
článku najde se podrobný obsah i popis jeho. Autor zjišťuje podrobně dobu
sepsání (na polovici 15. st.) i písaře. — Článek Moretův nezmiňuje se o mé
práci, ale zdá se mi, že psán je proti ní a to pod vlivem téhož omylu (za
viněného neznalostí mých prací), jemuž podlehl Bretholz, Schreuer a i ně
kteří pražští historikové (srv. na př. J. Volfa v Čes. Lidu). Proto upo
zorňuji znovu, jako jsem to již v tomto časopise před třemi léty proti Bretholzovi učinil (srv. ročn. XI., str. 294 a pozn. ibidem a srv. i Wenzelslegendcn und die Echtheit Christians, S. 346—7), že mé stanovisko, po
drobně a určitě v tomto časopise již r. 1903 vyložené, je, že předloha, jíž
užil vzdělavatel bodecenský, pocházela nejpozději z 12. st. O vzdělání
bodecenském jsem napsal (str. 411 ibidem), že nedovedu pověděti, do
které doby náleží; domněnkou pouze že terminus ad quem vzniku jeho
kladu do poč. 15. stol., kdy klášter bodecenský přestal býti ženským (jen
v něm jsem předpokládal překvapující zájem o sv. Lidmilu) a stal se
mužským (augustiniánským). Článek Moretův tedy, jak vidno, nemůže
býti v nejmenším uváděn jako argument proti mému stanovisku.
J. p>

Hermenegild Jireček vydal svých „Volných Rozprav“ číslo páté
pod titulem: Rozmanitosti dějepravné (Vys. Mýto, nákl. vl., str. 43). Brožura
obsahuje mimo jiné historii Vršovců (str. 19) a zajímavý článeček z materiálií autorových: Výpisky mravopisné z kroniky Kosmovy — jeden ze
vzácných u nás příspěvků, v němž těženo soustavně z kroniky Kosmovy
pro poznání tehdejší společnosti české, jj ‘ j ] Л
ť
J. P.
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V letošních Mitteilungen des Instituts (sv. XXIX., str. 252 sq.)
otiskuje Emil Werunsky obšírnou stať nadepsanou Die landrechtlichen
Reformen König Ottokars II. in Böhmen und Oesterreich. Cenná stať je po
drobnou (nepříznivou) kritikou knihy Stiebrovy (srv. Č. Č. H. XII., 114),
která chtěla především dokázati, že v době Přemysla Otakara II. bylo
rccipováno české právo v některých důležitých směrech v Rakousích
a proti které, pokud jde o kapitoly české, jsem se také na tomto místě
v stručné poznámce vyslovil. Wcrunského kritika dospívá v lecčems
к positivním rcsultátům, jindy nová řešení naznačuje; lituji, že o mé
práci o správním rozdělení Cech do pol. 13. stol, (v Gollově Sbor
níku), která svými výsledky se namnoze stýká s tvrzeními Wcrunského,
neví autor ničeho a operuje stále s „die herrschende Lehre“ (která pak je
opačná?) o vzniku krajského zřízení v 13. stol, a pod.
J. P.

V belgické „Revue ďhistoire ecclésiastique" IX. 1908, 3 L. Salembier
v článku „A propos du Grand Schisme d' Occident” zmiňuje se o rukopisu
národní knihovny pařížské, obsahujícím ostrý traktát Jana z Jenštejna
proti Avignonskému papeži Klimentovi VIL, pro poměr Václava IV.
ke schismatu prý důležitý. Spisovatel klade důraz také na to, že by se
strany francouzských katolíků hnutí husitskému věnována měla býti
pozornost a zjednána protiváha knihám protestantských historiků Denise
a Bonnechose.

К populárně založeným přednáškám odborníků o Janu Husovi při
byla letos přednáška K. Krofty (Mistr Jan Hus: „Den“ č. 184, nedělní
příloha, č. i .0 feuilleton a Č. 191, příloha). Zajímava je svým výkladem
o poměru Husa к Viklifovi, kde hájí závislost Husa od anglického refor
mátora a výkladem o poměru Husa ke koncilu.
Spolupracovník našeho časopisu, ruský historik N. V. Jastrebov*
známý u nás několika pracemi o Petru Chelčickém a jednotě Bratrské,
vydal v Petrohradě první díl většího spisu Etjudy o Petre Chelčickom a jego
vremeni. Izistoriji gusitskoj mysli. Podrobné ocenění tohoto spisu, jenž se
řadí к nejcennějším a nejdůležitějším pracím o dějinách husitského hnutí
po stránce ideové, podám budoucně. Zatím jen uvádím, že tento díl Etjud
obsahuje krom obšírného úvodu o pramenech a literatuře tři kapitoly,
z nichž první vykládá vývoj husitských názorův o vojně a trestu smrti
v 1. 1419—1434» druhá jedná o spisech Chelčického, které souvisí se spory
o dovolenosti vojny mezi Husity (jsou to traktáty O duchovním boji,
O církvi svaté, O trojím lidu), a třetí o poměru Chelčického к Táborům
(zde je též výklad o Replice proti Biskupcovi).
K. Kr.
О XXVII. svazku „Soupisu památek historických a uměleckých”,
obsahujícím soupis památek chovaných v zámku Roudnickém bude v příštích
číslech s hlediska dějin umění dána podrobnější zpráva; zvláštní zmínku
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zaslouží však historický úvod M. Dvořákem vlastnímu soupisu připojený.
V něm vydavatel nastínil smělým a působivým způsobem ovzduší, z něhož
dnešní sbírka jako organický útvar, stopy jednotlivých vlivů kulturních
nesoucí, vyrůstala; zvláště hluboká změna naší šlechtické society v druhé
polovici 16. století jest tu vylíčena s celým pozadím západoevropské proti
reformace a následujícímu vývoji 17. a 18. věku věnována črta, několika
slovy živý obraz vyvolávající.

Sněmy české, jejichž poslední, desátý díl, byl vyšel redakcí zemře
lého Fr. Dvorského r. 1900, nabývají za nové redakce, přičiněním vědecky
vyškolených úředníků zemského archivu, zcela nového rázu. Letos vyšel
úvod к dílu li., z péra vydavatele Kamila Krofty (Sněmy české roku 1605).
Kdežto dříve úvod vydavatelův zřídka přesahoval 4 strany, podává nyní
Krofta celé pojednání o 80 str. 40. Druhá polovice jeho, uvádějíc do dřív
neznámých jednání o náboženství na sněmech r. 1605, je dokonalou studií
o dějinách náboženských stran českých od r. 1575 do 1605, z velké části
na pramenech dosud neužitých založenou a velmi cennou. Také ve výkladu
o mnohých jednáních se stavy o pomoc proti Turku a Bočkajovi (str. 1—24)
podává se nám hotové spracovaní materiálu, jenž v edici bude obsažen;
ostatek je vyplněn vysvětleními o ostatních záležitostech sněmovních
r. 1605, pravidlem spojenými s cennými retrospektivami.
J. P.
Novou Sbírku pramenů církevních dějin českých stol. XVI.—XVIII.
počal vydáva ti svým nákladem zasloužilý a cennými pracemi z tohoto
období dějin českých dobře známý kanovník Dr. Ant. Podlaha. Vyšly
dosud (r. 1908) tři svazečky, a to vesměs prací Podlahovou. Nejobjem
nější a nej důležitější je svazek prvý, jenž obsahuje Dopisy reformační
komisse v Cechách z let 1627—162g, vydané ze dvou rukopisův archivu
arcibiskupského v Praze. Je tu otištěno 250 dopisů komisse reformační,
jež zřízena byla Ferdinandem II. na počátku r. 1627 a jejímiž členy byli
kard. Harrach, Jaroslav Bořita z Martinie, Fridrich z Talmberka a Kryštof
Vratislav z Mitrovic. Tyto dopisy, jichž dosud nebylo téměř užito, jsou
nadmíru důležitý pramen pro poznání způsobu, jakým byli nekatolíci
v Čechách obraceni na víru katolickou. Ve druhém svazku jsou Relationes
super statu ecclesiae et archidioecesis Pragensis ad s. congregationem concilii
ab archiepiscopis Pragensibus factae a. 175g—1781, otištěné rovněž z ruko
pisu archivu arcibiskupského. Relace, jichž se tu uveřejňuje šest (z 1. 1759,
1765, 1769, 1773, 1777» 1781)» jsou úřední zprávy Pražských arcibiskupů
o stavu jich arcidiecese podávané podle předpisu Sixta V. z r. 1585 papeži
při t. zv. visitaci liminum ss.^apostolorum, kterou byli povinni sami nebo
svými zástupci vykonávati ve lhůtách čtyřletých (srov. Šustův referát
o Dengelově edici takovýchto relací z doby starší v Č. C. H. XIV., str. 97).
Je přirozeno, že tyto relace obsahují mnoho cenných zpráv o církevních
poměrech v Čechách v druhé pol. XVIII. stol. Ve svazku třetím jest
otištěn z rukopisu c. k. universitní knihovny v Praze Jana Vodňanského
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Traktát o početí přečistém a neposkvrněném důstojné P. Marie (z r, 150g),
Tento český traktát známého bojovného protivníka Husitův a Bratří,
„bosáka“ Jana Vodňanského (Aquensis), o jehož životě a literární činnosti
pojednal v Čas. čes. mus. 1884 Jos. Truhlář, nemá zvláštní ceny historické
ani literární, je však zajímavým příspěvkem ke charakteristice svého
autora, vyznamenávajícího se neurvalostí v polemice s odpůrci, jalovostí
svých myšlenek a neuvěřitelnou lehkověrností a pověrčivostí. Vydavatel
poznamenává, že tento traktát Vodňanského je nejstarší český spis o ne
poskvrněném početí Panny Marie; je vydán způsobem filologickým, to
jest do písmene.
V Amberku vyšel r. 1907 zajímavý spisek Die böhmischen Lehen in
der Oberpfalz von Fr.X. Lommer, k. Gymnasialprofessor (stran in). Je to
první část díla, které podle slov autorových má podávati soustavné a sou
vislé vypsání vzniku, vývoje a konce jakož i právních poměrů českých
lén v Horní Falci, a to hlavně na základě bohatého archivního materiálu
z krajského archivu v Amberce. Tato prvá část dospívá až к prvním
létům Marie Terezie, doba pozdější bude zpracována v Části druhé.

Městská musea naše na venkově počínají vědeckým nárokům vycházeti vstříc. Dokladem je 1. Zpráva musea Jindřichohradeckého, která
přináší zásluhou řiditele A. Deckra prvou část katalogu sbírek musejních —
v tom prozatím důležitý katalog archivu (Archiv měst, musea v Jindřichově
Hradci; str. 24). Na důležitost takové publikace bylo by zbytečno poukazovati. Městský archiv hradecký má i kusy zájmu širšího. Co stáří mate
riálu se týče, náležejí 4listiny do 14. st., nejstarší knihy jsou z konce 15. st.;
autor podává v jednotlivých odděleních pečlivé regesty všeho materiálu.

Sjezd na ochranu památek konal se v Praze ve dnech 26.—28. září.
Prvotně na tento rok ustanovený III. sjezd spolků musejních a archaeo-'
logických proměnil se vývojem poměrů a šířením celého ochranného pa
mátkového hnutí na podnik mnohem širší, jehož bylo více třeba u nas,
kde systematická ochrana památek byla do nedávných let skoro neznámý
pojem. Vedle pořadatelů dřívějších sjezdů: Společnosti přátel starožitností
českých v Praze, archaeol. spolku „Vocel“ v Kutné Hoře, „Včely Čáslavské“
a musejního spolku v Olomouci zaujaly své místo i Klub „Za starou Prahu“
a Svaz českých spolků okrašlovacích. Tím je dán dosah a obsah změny
programu minulých sjezdů a rozšíření základny příštích. Sjezd náš —
první všeobecně ochranný — zůstal ovšem zatím daleko pozadu za ob
sáhlými formou i osnovou Tágy für Denkmalpflege v říši německé, ale
u nás byl první svou povšechností předmětnou, nový svým cílem a důle
žitý svými výsledky. Naprosté novum bylo v něm jednání o památkách
přírodních, které od několika let staly se předmětem soustavné péče v zá
padních státech evropských a pojaty byly do oboru ochrany památek
vůbec, vzhledem к významu vývoje kůry zemské, resp. jejího vzhledu také
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pro historii života na ní, rcsp. pro csthetický ráz kraje. Celý sjezd svým
programem měl se státi počátkem pro vědomou organisaci ochrany pa
mátek v celém rozsahu, tak aby jednak spolky musejní, jednak okrašlo
vací vzájemné spojily se v obrannou síť, ať jde jen o předmět umělecký
či o architektonickou památku nebo architektonický celek, o ráz města
uvnitř, záchranu jeho pohledové hodnoty v krajině, o obrys kraje nebo
karakteristickou jednotlivost v něm. Účast musejních spolku byla veliká,
nepatrná spolků okrašlovacích, které tím nejlépe ukázaly, jak bylo a bude
třeba sjezdů, které by upozorňovaly na nová hlediska, pro něž posud nebylo
smyslu. Překvapila neúčast zástupců měst mimo Prahu, těch měst, která
neznajíce moderních proudů, se svým uměním starým nakládají jako před
20 lety, bud ničíce bez citu, co se jich stavebním úřadům nezdá dost cenným
(a při tom bohužel pro skromnou, tichou krásu organicky vyrostlých našich
měst a městeček není ani stopy lásky) anebo mají pro své památky —
— příliš mnoho piety restaurátorů a kopistů. Z těch starých měst měl tam
být aspoň někdo, aby tu nebylo tak smutného důkazu o apathii či o sobě
stačnosti, nehledající rozhledu. Valné schůzi, konané dne 28. září v Lá
zeňském sále za čestného předsednictví dv. r. dra Jar. Golla a přís. zemsk.
výb. Karla Adámka a za předsedání řed. archivu zemsk. dra V. J. No
váčka, předcházela jednání v sekcích. Podrobný program sjezdu, к němuž
se ještě vrátíme po vydání officielního protokolu stenografického tiskem,
byl ten: V sobotu 26. září byl na Žofíně uvítací večer s vysoce zajímavou,
obsáhlou přednáškou architekta Kamila Hilberta o domě sv. Víta (s pro
mítanými obrazy), v neděli 27. září v Klementině: O 9. h. dop. souběžně,
v sále III. schůze odboru praehistorického. Referáty: Kl. Čermák: O názvo
sloví v české archaeologii p/aehistorické, inž. J. L. Červinka: Organisace
praehistorického bádání na Moravě. K. Buch tela: O methodice při výzku
mech praehistorických. Dr. Jos. Babor: O mcthodice výzkumů v di
luviu. Prof. dr. Jindřich Matiegka: Ochrana materiálu somatologického.
V sále IV. Schůze odboru památkového. Referáty: Jan Emler: Zákonná
ochrana památek v cizině. Zd. Wirth: Preventivní ochrana památek. JUDr.
Lub. Jeřábek: Zákonná ochrana památek v Čechách (novella к staveb,
řádu). Bř. Jedlička-Brodský: Kterak mohou spolky okrašlovací spolupů
sobí ti při ochraně památek. Vlád. Zákrcjs: Význam boje za Starou Prahu.
Vojt. Svoboda; Obecenstvo a přírodní památky. V neděli 27. září v Kle
mentině: O 3. hod. odpol. V sále III. Schůze odboru musejního. — Referáty:
JUDr. Karel Adámek: Organisace musejní. Albín Stocký: Svaz museí a spolků
musejních. — Musejní příloha při časopisu spol. přátel star, českých v Praze.
C. Merhout: Ochrana památek a škola. Dr. K. Chotek: O methodice konservování předmětů v museích. V pondělí 28. září. V Lázeňském sále. O 9 hod.:
dopol. zmíněná už debaty plná a zásadními otázkami zejména po stránce
první veřejné diskusse o princip konservace památek zajímavá valná schůze
měla referáty: JUDr. К. V. Adámek: Vývoj museí v království Českém.
J UDr. Lub. Jeřábek: Říšský a zemský zákon na ochranu památek. Jan Emler:
Ochrana památek přírodních. Zd. Wirth; Theorie a prakse ochr, pam-
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(s živou debatou o stanovisko konservační). V pond. 28. září o 3. h. vy
cházka do chrámu sv. Jiří na hradě pražském. Výklad podal c. k. stav,
rada Fr. Mach.
J. E.

Ze seznamu přednášek na české universitě v zimním semestru 1908-9
vynímáme: na fakultě theologické, Kryštůfek, Historia ecclesiastica. Aevum
antiquum et medium; na fakultě právnické, Stieber, Právní děje německé,
Kapras, Volba panovníků německých, Heyrovský, Dějiny a system řím
ského práva soukromého, týž, Právní prameny římské, Vančura, Dějiny
a system římského práva soukromého, týž, Právní prameny římské,
Čelakovský, Dějiny práva v zemích českých se zvláštním zřetelem к ostatním
zemím rakouským, Kapras, Dějiny práva v zemích českých, Kadlec, Říšské
dějiny rakouské; Dějiny státního vývoje a práva veřejného, týž, Polské
právní dějiny, týž, O feudalismu (se stanoviska srovnávacího), Demel,
Vývoj centralisace v zemích nynějšího mocnářství rak.-uh. od r. 1526
do r. 1790, týž, Vývoj soudní organisace v zemích čes. a něm. do r. 1790,
Maršan, Ústřední správa mocnářství rakouského v 1. 1749—1848; na
fakultě lékařské, Schrutz, Počátky lékařství a přehled dějin lékařství
v starém věku, na fakultě filosofické, Masaryk, Dějiny filosofie nábožen
ství, Čada, Aristoteles a jeho filosofie, Krejčí, Positivism, výklad a dějiny,
Hostinský, Dějiny esthetiky, Rádi, Úpadek Darwinových theorii, Friedrich,
Palaeografie a diplomatika, Niederle, Slovanské starožitnosti, týž, Stručný
úvod do české archaeologie, týž, Mythologie starých Slovanů (dokončení),
Zíbrt, Filosofie dějin a moderní theorie dějepisného studia se zřetelem
kc kulturní historii, týž, Všeobecná historie kulturní. I. Začátky civilisace.
Kmenové primitivní. Národové kulturní, Peroutka, Dějiny řecké, Goll,
Dějiny středního věku (pokrač.), Bidlo, Dějiny států balkánských ve
století 14. a 15., týž, Dějiny Polska a Ruska v 17. stol., Šusta, Dějiny novo
věku II. Doba protireformace, Pekař, Dějiny zemí Českých a rakouských
v pozdějším středověku, Krofta, Církevní vývoj zemí rakouských od re
formace к protireformaci, Novotný, České dějiny ve 12. a 13. století,
Šimák, Dějiny české od r. 1564, Chytil, Umění doby Rudolfa II., Nejedlý,
Dějiny opery, Richard Wagner a jeho doba, týž, Přehled dějin české hudby.
Král, Ústavní zřízení athénské; Groh, Dějepisectví římské, Vysoký, Dějiny
řeckého umění od dob předhistorických až do VI. stol. př. Kr., Wenig,
Dějiny řeckého řečnictví, Pastrnek, Hlaholice a hlaholské písemnictví,
Vlček, Od osvícenství к nacionalismu. Máchal, Dějiny českého románu,
Hanuš, Dějiny literatury české I., Mourek, Historie německé literatury
(doby nové), Kraus, Dějiny literatury německé, Krejčí J., Německá litera
tura doby přítomné, část II., Novák A., Humanismus v německé literatuře,
Dvořák, Náboženství orientu II. Mravouka Konfuciova.

Loňský rektor německé university pražské, prof. Sauer, podrobil
s německého stanoviska rozboru známou resoluci, kterou 4. sjezd českých
lékařů a přírodovědců dovozoval nutnost druhé české university na Moravě
(v Deutsche Arbeit, VIII. Heft 1, pod titulem Ein tschechisches Kulturč. č. H. XIV.
72
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dokument in richtiger Beleuchtung}, Hlavní argument prof. Sauera proti
našemu požadavku záleží v tom, že již dosavadní Česká universita má
hyperprodukci zkoušených absolventů „weit über dasBedürfnis der Nation“,
že krátce nechceme nic více, než svým přebytečným úřednictvem zapla
vovat! německé kraje. Je to argument, s nímž se v německých projevech
nejčastěji setkáváme a jenž nabyl půdy i v ministerstvu vyučování, které
nám raději povoluje nové reálky než nová gymnasia. Statistika vskutku
ukazuje bezpečně (srv. E. Pliwa, Österreichs Universitäten), že r. 1902/3
(to je poslední rok citované statistiky) studovalo na všech rak. universitách
Čechoslovanů 20*3%, Němců 45'i%, Poláků 18’9%. R. 1893/4 byl poměr
v stejném pořadu; 21*3%, 46'9%, ió*6%— a čísla tato jsou celkem kon
stantní v posledních 15 létech. Poněvadž Čechů je v královstvích a zemích
na říšské radě zastoupených 23*24%, je zřejmo, žc ze všech rakouských
universit vychází českých absolventů značne méně, než by podle počtu Čechů
v státě tomu býti mělo. Němci tvoří v Cislajtanii 35'78% všeho obyva
telstva, ale na universitách studuje jich 454%, tedy skoro o čtvrtinu vice.
To jsou fakta: zde může prof. Sauer vidČti, který národ v Rakousku produ
kuje intelligence nad potrebu, který by tedy podle logiky jeho měl míti
méně universit. Kdyby se němečtí absolventi universitní nedělili o lepší
místa u centrálních úřadů ve Vídni (kdyby stáli na př. o působení v hnízdech
pošumavských), kdyby nezaplavovali českou Moravu, nebyla by taková
nouze o německé úředníky v Čechách. I to, co praví rektor Sauer o stránce
finanční, nesnese kritiky (český národ platil až do r. 1882 z daní svých jen
na německé university, což bylo patrně v pořádku a může slouti „Besitz
stand“ nebo „Machtsphäre des deutschen Volkes"; poplatnost česká jistě
stačí dnes na dvě české university, stačí-li poplatnost německá na 5 ně
meckých); zajímavé a pravdivé je za to leccos z toho, co vykládá prof.
Sauer o výhodnějším postavení české university a české vědy v Praze,
mimo tvrzení, že jsme ústavy opatřeni lépe.
J, P,

Jako třetí svazek sbírky „Acta Tirolensia" H, Wopfner (viz Č. Č. H.
XIV., 259) vydal první díl „Quellen zur Geschichte des Bauernkrieges
in Deutschtirol“ obsahující stížné artikule sedláků z let 1519—1525
(Inšpruk, Wagner 1908).
Ve sbírce „Veröffentlichungen a. d. fürstbischöftlichen DiöcesanArchive zu Breslau“ vyšla jako třetí svazek sbírka „Visitationsberichte
der Diözese Breslau“, totiž první sešit vydaný J. Jungnitzem a obsahující
visitační protokoly arciděkanátu Hlohovského z let 1580—1688; vedle
toho do sbírky byly také jiné kusy vřaděny, jako soupis jmění far kní
žectví Zaháňského z r. 1540. Sbírka přináší důležité zprávy nejen pro
církevní, ale i pro kulturní a hospodářské dějiny Slezska.

Nákladem Petrohradské imp. akademie věd vyšel I. svazek sebra
ných spisů znamenitého byzantologa f prof. V. G. Vasilevského p. t. Trudy
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F. G. Vasiľevskago (Petrohrad 1908), obsahující práce; Vizantija i Pečenégy
(1084—1094), Varjagorusskaja i varjago-anglijskaja družina v Konstantin
nopoli XI. i XII. včkov a odpověd Ilovajskému O Varjagorussach (srov.
Č. C. IŁ, VIII., 141—143).
Ve sbírce Gesch. der europ. Staaten (Heeren, Ukkert atd.) vyšel právě
nový svazek Jorga, Gesch. des osmanischen Reiches. Nach den Quellen dargestellt. I. sv. do r. 1453 (Gotha 1908), kteréžto dílo má nahraditi zastaralého
Zinkeisena, který vyšel v téže sbírce již před 68 lety. Nedostatek Zinkeisenova díla, že opírá se pouze o prameny evropské, pozoruje se i u nového
spisu Jorgova, pokud ovšem nedisponuje překlady pramenů orientálních.

V Die Kultur der Gegenwart vyšla nedávno jako druhý svazek (je
to však 9. oddíl 1. dílu celku) souborná práce Die osteuropäischen Litera
turen und die slawischen Sprachen (str. 396). Dějiny slovanského jazyka
líčí tu V. Jagič, dějiny literatury ruské A. Veselovskij, polské Brückner,
české Máchal, jihoslovanské Můrko. Doufáme, že o zajímavé publikaci
budeme moci uveřejniti referát podrobný.
Poláci hodlají vydávali novou periodickou bibliografii, jež by obsaho
vala polskou literární produkci vždy za pětiletí. První díl bude věnován
literatuře z 1. 1901—1905. Dílo bude vydávati právě se utvořivší Instytut
b i blio grafyc zny.

S názvem „Vademecum. Podręcznik do studiów archiwalnych dla
historików i prawników polskich“ J. Wierzbowski vydal ve Varšavě kní
žečku (cena 3 К 60 h; stran 188) obsahující stručnou příručku praktické
chronologie, seznam nej důležitějších zkratek latinských i polských, malý
glossář středověké latiny, ruskou abecedu, užívanou v Polsku, pořad papežů
a nej důležitějších panovníků evropských a přehled polských sněmů, synod,
vévodství i jiných pro polského historika důležitých věcí.
V červenci t. r. uspořádalo Krakovské „Kółko historyczne“, spolek
posluchačů historie na tamější universitě, na oslavu spletého výročí uni
versitní Činnvosti prof. Vincence Zakrzewského tichou slavnost, které se
zúčastnila i řada starších jeho žáků, kteří zjednali sobě již dosti význačná
místa v kruzích polských historiků. Oslavenci podán především sborník
vědeckých prací Studya historyczne, wydane ku czci prof. Wine. Zakrzew
skiego (Krakov 1908), do něhož ze starších historiků přispěli L. Boratyński
(Sprawa ambasady weneckiej w Polsce za Stefana Batorego), V. Sobieski
(Czy Heidenstein był róźnowiercą?), F. Bujak (Z dziejów wsi polskiej —
v níž na příkladě poměrů poddanských na panství Osvětimském z r. 1508
hledí dovoditi názor, že v Polsku udržely se až do počátku nového věku
takové poměry stavu selského, jaké byly před německou kolonisací)
J. Ptašnik (Do rodziny Salomonów genealogicznych szczegółów kilka —
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týká se vynikající patricijské rodiny Krakovské), Tokarz (Pierwsze dezy
deraty szlachty galicyjskiej — ukazuje jejich umírněnost a stavovskou,
šlechtickou tendenci a zaujetí passivního stanoviska vzhledem к prová
děným již nebo chystaným selským reformám), St. Krzyżanowski, (Doktryna
polityczna [Pawia Włodkowica — týká se sporu vedeného mezi Polskem
a řádem rytířů německých před sborem Kostnickým.) Z mladších historiků
F. Fuchs podal velmi rozsáhlý článek ,,Ustrój dworu królewskiego za Ste
fana Batorego"', S, Zachorowski v článku Początki parafii polskich dospčl
k výsledku, že vývoj v Polsku byl týž jako v Cechách a v Norsku. Vyslo
vuje mínění, že děkanáty měly své sídlo v hradech, ovládajících okolí.
Uvedení historikové (a kromě nich ještě řada jiných) nabyli svého věde
ckého vzdělání v semináři prof. Zakrzewského, jenž soustřeďoval zřetel
svůj především к formální stránce vědecké práce a věnoval více pozornosti
písemným pracem svých žáků než společným cvičením seminárním. Své
Činnosti učitelské věnoval Zakrzewski nejlepší své síly i v přednáškách,
hlavně o dějinách nového věku. Velmi dobré svědectví paedagogickému na
dání Zakrzewského dává jeho středoškolská příručka všeobecného dějepisu
(Historya powszechna), která je výsledkem asi ßolete práce. Vědecké práce
Zakrzewského (zvláště Po ucieczce Henryka, Krakov 1878) jsou vzorem
monografického bádání a uměleckého spracovaní. Jeho edice korrespon
dence Hosiovy (v Acta historica r. g. Pol. ill.) náleží к nej pečlivějším
a nej modernějším. Hlavním předmětem bádání Zakrzewského po celou
řadu let byla vláda Štěpána Bathoryho — informativní jeho článek
Jak badač dzieje Stefana Batorego (v Przeglądó polském r. 1886—1887)
je dosud nejlepší, co o té věci máme. Bohužel důkladné monografie již asi
nenapíše, ježto hodlá v rejbližších letech vydati v úplně přepracovaném
vydání svou první práci Powstanie i wzrost reformacyi w Polsce (r. 1870),
věc to ovšem nezbytnou, ale i nesnadnou.
J.'B.

V Zápiskách nauk, tovarystva im. Ševčenka (1908) uveřejňuje Mir
mezi Chmelnickým

Korduba stať o pokusu Habsburků prostředkovat!
a Polskem.

V třetím svazku Ukrainského archivu, který vydává historickofilosofická sekce Tovarystva im. Ševčenka, otiskuje Mich. TerŠakovec mate
riál к dějinám národního znovuzrození haličské Rusi’čerpaný z archivů
vídeňských (Polizei-Archiv fa Praesidial-Archiv). Zajímavý jest list arci
knížete Ferdinanda, tehdejšího místodržitele haličského, kancléři Metternichovi o protestu metropolity Ivovského Mich. Levického proti nesprávným
názvům Russen, Russniaken a Russinen. Officialní název má znítv dle
metropolity: Ruthenen. Pozoruhodné jsou též relace o „rusofilském“
a „panslavském" hnutí mezi Slovany uherskými.

Obšírnou práci o ruských sektách přináší XV. ročník (1907) Zapisek
jurjevské university z péra Karla Grassa. Psána jest německy.
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Známá příručka berlínského professora R. Seeberga, Lehrbuch der
Dogmengeschichte, začíná vycházeti v novém, úplně změněném vydání.
První svazek, označený jako „Anfänge des Dogmas im nachapostolischen
und altkatholischen Zeitalter“ (Lipsko 1908), vzrostl proti prvnímu vy
dání na trojnásobný rozměr a shrnuje dosti podrobně hlavní výsledky
nových badání o nejstarší církvi.

Pro dějiny vzniku a vývoje arciděkanátů v církevní organisaci středo
věké všeobecnou důležitost má monografie E. Baumgartnera, vydaná
v Stutzových „Kirchenrcchtliche Abhandlungen", třebas že založena
jest hlavně na materiálu porýnských biskupstvu (Geschichte und Recht
des Archidiakonates der oberrheinischen Bistümer mit Einschluss von Mainz
und Würzburg, Stutgart 1907).
V pojednáních New-Yorské Columbia-University vydal Preserved
Smith rozsáhlou kritickou úvahu o stolových rozhovorech Lutherových,
v níž probírá jednotlivá vydání a rukopisy, snaže se historickou cenu ne
snadného pramene určit (Luther's Table Talk. A Critical Study).

Osoba wittenberského professora Ondřeje Bodensteina z Karlstadtu
a jeho podíl na počátcích reformace staly se předmětem živé polemiky.
Roku 1905 H. Barge vydal dvousvazkové dílo o Karlstadtovi (viz Č. Č. H.
XI., 256), v němž poprvé snesl dostatečné množství pramenů к poznání
zajímavé osobnosti, přecenil však poněkud její význam a zašel daleko ve
snaze, dokázati, že Karlstadt byl duch tvůrčí, na Lutherovi jen málo zá
vislý. Proti tomu postavil se především známý církevní historik K. Müller
dvojím referátem a zvláštní knihou „Luther und Karlstadt', Stücke aus
ihrem gegenseitigen Verhältniss** (1907). Proti němu Barge snaží se tvrzení
svá uhájiti delšími pracemi, především články „Luther und Karlstadt in
Wittenberg1* (Sybeľs Hist. Zeitschrift 99) а „Die älteste evangelische Armen
ordnung*1 (Hist. Viertcljaürschrift XI., 2. 1908). Také proti jiným refe
rentům, jako H. Hermelinkovi (Hist. Vierteljahrschrift X., 4.) Barge napsal
obšírnou obranu (ib. XI., 1.). Polemika s obou stran vedená jest poněkud
příkrá, přispěje však značně к ujasnění názorů především o poměru ně
mecké reformace к středověké mystice, která v dílu Karlstadtově jest
podstatnou částí.
Z přednáškového kursu městského historického musea v Plzni vyšla
brošura dra Fr. Macháčka „O vývoji pisma** (Zvláštní otisk z „Plzeňských
listů" 1908), která měla především sloužiti jako doprovod к výstavce
rukopisů, listin a faksimilí v museu samém, ale zaslouží povšimnutí i mimo
místní kruh. Spisovatel v ní způsobem populárním vyložil vznik písma
vůbec, jeho nejstarší projevy v oblasti východní a vývoj až do doby nové,
všímaje si kulturních i psychických jeho předpokladů.

4&2
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Prací E. Devrienta vyšlo třetí, rozšířené vydání známé příručky
OL Lorenze, „Genealogisches Handbuch der Europäischen Staatengeschickte“
(Stuttgart, Cotta, 14 M.).
V 38. sv. „Mémoires de C Académie des Inscriptions“ vydal E. Babeion
pojednání „La théorie féodale de la monnaye“9 v němž analysuje středověký
názor na peníz a jeho úkol v hospodářském životě.

Nemáme dotud spolehlivého vydaní franckých listin královských
doby merovinské; jakousi náhradu poskytne nákladná sbírka faksimilí
originálů chovaných ve státních sbírkách pařížských „Les Diplomes originaux des Merovingiens; fac-similés phototypiques avec notices et transcri
ptions publiés par Ph. Lauer et Ch. Samaran;“ větší část listin merovinských ovšem jest zachována jen v pozdějších opisech a ty teprve čekají
na vědeckou edicí. Pro dobu prvních Karlovců máme již takovou edici
v M. G. H. (viz C. Č. H. XIII 131); nedávno pak bylo třetím svazečkem
dokončeno také druhé vydání Múhlbacherových „Regesten des Kaiserreichs
unter den Karolingern“ (751—918). Svazeček ten obsahující předmluvu,
rejstříky a doplňky, jest z největší části dílem inšpruckého professora
J. Lechnera. V regestech Múhlbacherových nejsou pojaty listiny králů
západoevropských od Karla Holého počínaje, ač také к jejich vydání
v rámci regest Bohmcrových dojiti má; zatím však ohlašuje se, že v nejbližší době vyjde první díl podobné publikace francouzské „Annales du
régne de Charles le Chauve“ prací F. Lota. Pařížská Academie des inscrip
tions et belles-lettres chce podle vzoru „Diplomat“ německé sbírky M.
G. H. vydá ti také úplně listiny panovníků západofranckých a francouz
ských počínaje Karlem Holým pod názvem „Charles et diplômes relatifs
ä ľHistoire de France“- Ze sb'rky té vyšly právě první dva svazky, jeden
vydaný L. Halphenem a věnovaný době 954—987, druhý vydaný M. Prouem
z doby 1059—1108.
Ve sbírce „Deutsche Reichstagsakten“ vyšla první část 13. svazku,
věnovaná vládě Albrechta II. a obsahující rok 1438.
Péčí spolku pro dějiny Durynska vyšel druhý svazek rozsáhlého
díla „Johann Friedrich der Grossmütige 1503—1354“* jest to práce G.
Mentze (Jena 1908) a obsahuje podrobné vylíčení saských dějin v letech
1532—1546, tedy v době, kdy dějiny ty jsou zároveň dějinami jednoty
šmalkaldské. Pro české dějiny r. 1547 bude zajisté zvláště následující
svazek důležitý množstvím archivního materiálu, jehož vydavatel užívá.

Před nedávném byl dokončen třetí, poslední svazek známého díla
M. Rittera, Deutsche Geschichte im Zeitalter der Gegenreformation und des
30jährigen Krieges. (Bibliothek der deutschen Geschichte. Stuttgart
u. Berlin, Cotta.) Ačkoli chybí mu skoro veškera svěžest, více ještě nežli

Zprávy,

483

svazkům předchozím, jest svazek také pro české dějiny důležitý, ježto
obsahuje periodu od počátku války třicetileté až k r. 1648; ovšem poslední
desítiletí války jest nadmíru stručně a chvatně probráno. Českého badání
v knize skoro vůbec není užito.

Ruský překlad Lavisse-Rambaudovy, Istorija XIX. věka (Moskva 1907)
vyšel doplněn několika samostatnými články ruských historiků; A. K.
Dživelegov, Itogi moralnago i političeskago razvitija zapadnoj Evropy
XVIII. ѵёкё, M. M. Kovalevskij, Očerki istorii razivtija sociologičeskich
učenij, K. A. Timirfazev, Osnovnyja čerty istorii razvitija biologii v XIX.
věka a P. S. Vinogradov, Itogi XIX. věka.
Proti podceňování významu obětí, které na rolníkovi francouzském
system feudální před revolucí vyžadoval, obrací se H. See ve článku „La
portée du régime seigneurial au 18. siécle” (Revue ď histoire modeme X. 3)
a dokazuje, že v době té skutečně Část pánů pokusila se o revindikaci ně
kterých zapomenutých práv svých v poddaných vesnicích. See opírá se
hlavně o prameny vydané r. 1907 Sagnacem a Caronem v aktech „Les
Comités de droits féodaux et de legislation et l’abolition du régime seigneu
rial (1789—1793)“ a o četné nové publikace „cahiers de paroisses“
z roku 1789.
Starší historiografove francouzské revoluce dokazovali obyčejně,
že pád starého režimu byl naprosto nutným důsledkem nesnesitelného
tlaku státu na vrstvy neprivilegované a nedostatku poctivých snah vlád
noucí vrstvy o nápravu. Pečlivější studium pramenů a jejich publikace,
v posledních letech rychle pokračující, ukazují věc namnoze v světle pro
ancien régime příznivějším: hlavně pokusy doby Ludvíka XVI. o nápravu
nalézají spravedlivější soudce. V tomto směru shoduje se nové dílo H.
Glagaua „Reformversuche und Sturz des Absolutismus in Frankreich'* (Berlin
1908) s „Vorgeschichte der Französischen Revolution” A. Wahla (viz Č. C. H.
XI., 476; druhý svazek vyšel r. 1907). Výsledek svého badaní Wahl shrnul
v článku „Ueber die Ursachen der Französischen Revolution” (Hist. Zeit
schrift 101, 2), kde snaží se ukázati, že revoluce nebyla nutností, pod
míněnou skutečnými poměry prostředí francouzského a jejích objektivní
nesnesitelnosti, nýbrž způsobena byla hlavně všeobecnou náladou duchů,
spíše literaturou nežli skutečností ovládaných a umožněna nikoliv tíhou
nýbrž slabostí absolutismu, nevládnutím. Wahl klade zase důraz na heslo
svobody jako souhrnu tendencí proti státu ve prospěch nevázanosti indi
vidua se obracejících a na nehistorický způsob myšlení o státu, který
s klasicismem se rozmohl. Jedním z hlavních pramenů pro nepříznivé
líčení poměrů predrevoluční Francie byly memoiry markýze ďArgensona.
V kritické úvaze J. Durand nyní dokazuje, že paměti ty jsou úplně ne
spolehlivé dílo roztrpčeného a nedostatečně informovaného snaživce
(„Abhandlungen zur mittleren und neueren Geschichte VL, 1908).
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Stručnou, ale na vědeckém studiu založenou knihu o Napoleonovi I.,
svěžím slohem psanou vydal Th. Bitterauf (Napoleon I. Aus Natur- und
Geisteswelt, 1905, 1908).

Jest známé klassické dílo S. Steina o dějinách francouzského socia
lismu v první polovici 19. století. O revisi aspoň první části jeho na zá
kladě dokumentárním pokouší se O. Festy v knize „Le Mouvement ouvrier
au debut de la monarchie de Juillet“ (1830-1834). (Bibl. d’Histoire Moderne.
Paris 1908.) Z veliké, od rozličných autorů psané „Histoire socialiste*1
vyšel r. 1907 svazek desátý, obsahující dějiny francouzského socialismu
v době Napoleona III. („Le second Empire*1 (1852—1870).
Před několika roky žáci slavného právního historika anglického
W. Stubbse vydali jeho přednášky o době reformace a náboženských válek.
Nyní A. Hassall vydal přednášky Stubbsovy o předmětu vlastním pracím
učeného biskupa bližším, totiž o středověkých dějinách německých. „Grrmany in the early middle ages 476—1250“ (Londýn, Longmans 1908). —
Současně vychází francouzský překlad základního díla Stubbsova „Histoire
Constitutionelle de l* Angleterre**. Par IK. Stubbs. Avec Introduction, Notes
et Etudes historiques i .édites par Ch. Petit-Dutaillis. Tome I. (Paris 1907).

Pro dějiny 19. století zajímavým příspěvkem jsou dopisy a zápisky
bývalé panovnice anglické Viktorie. Z nich některé již za života jejího
byly publikovány hlavně Th. Martinem v životopise prince manžela Alberta.
Soustavné vydání král Eduard VII. svěřil lordu Esherovi a A. C. Bensonovi
a vyšly dva svazky, obsahující dobu 1821—1861 současně anglicky i v ně
meckém překladu (Königin Viktoria's Briefwechsel und Tagebuchblätter.
Autor,. Uebcrsetzung von Kontre-Admiral M. Plüddemann. Berlin 1908).
Rozumí se, že listy ty nepřinášejí příliš mnoho věcí zcela neznámých,
ale osvětlují mnohé známé zajímavým způsobem se shora.
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Tiskl ALOIS WIESNER V PRAZE, knihtiskař České Akademie císaře Františka Josefa
pro védy, slovesnost a uměni. — Papir ze skladu České společnosti pro obchod a průmysl
papímlcký G. Wiesner, Du flek a spol. v Praze.

Předmluva.

Zásady vytknuté v předmluvě к bibliografii za r. 1906
byly mi podkladem i pro bibliografii za r. 1907.
Z důvodů přehlednosti v řadě prvé a úspory místa v řadě
druhé shrnuty byly menší práce, odnášející se к jednomu
předmětu, pod jedním číslem. Tím stalo se, że počet čísel proti
loňsku se zmenšil s 1779 čísel na 1665 čísel, ale rozsah biblio
grafie jde daleko za bibliografii loňskou.
Za mnohou radu, pokyn i velmi obtížnou revisi celé mé
práce děkuji prof. dr. J. Pekařovi.
Nesnadné redakce jednotlivých rubrik se ujali se vzácnou
ochotou: prof. dr. J. Máchal redakce rubriky A 9, prof. dr.
Zd. Nejedlý rubriky A 12, prof. dr. L. Niederle rubriky A 18
a assist. Zd. Wirth rubriky A 13, začež jim tuto uctivě děkuji.
Díky povinen jsem i prof. dr. J. Peškovi, který excer
poval některé revue východočeské, prof. dr. H. Traubovi,
který prohlédl hlavní politické listy moravské a kand. prof.
Ferd. Němcovi, který excerpoval značnou část českých ven
kovských časopisů politických.

V Praze dne 1. listopadu 1908.
Jos. Kazimour.

A. Část všeobecná
(vědy pomocné, celková díla, dějiny jednotlivých poměrů).
1. Organisace vědecké práce.

Vedecké společnosti.
Almanach české Akademie. R.
XVIII. Praha 1908. Str. 226.
1
Ib Bráf A., Das volkswirtschaftliche
Institut bei der böhmischen Akade
mie. Cech. Rev. I, 406-414. Srv. čl.
téhož P. L. R. III, 5-7 a V. Z. v Pře
hledu 310-11.
2
Výroční zpráva Kr. čes. Spoi,
náuk za r. 1907. Praha 1908. Str. 63.
3
Zpr. o činnosti Histor. Spolku
v Praze za léta 1906 a 1907. Praha
1908. Str. íl.
4
Výroční zpr. Histor. klubu za rok
1906-1907. ČČH. XIV., příl. k seš. 1.
Str. 9.
5
Výroč. zpr. Společnosti přátel staro
žitností českých v Praze za r. 1906.
C. S. P. S. C. XV., 73-84.
6
Výroční zpr. Matice Moravské za
rok 1907. ČMM. XXXII., příl. k seš.
2. Str. 12.
7
Moravský archaeologický Klub.
Pravěk III., 18-2r.
8
Procházka AI., Zpráva o činnosti
Mor. Archaeologického Klubu za rok
1907. Pravěk III., 168-171.
9

Römer F., Die Entwicklung der
naturhistorischen Museen. Museums
kunde III., 25-34.
12

Městské museum v Něm. Brodě.
III. R. 1906. Něm. Brod 1907. Nákl.
kuratoria.
13
Jeníček V. V., Jos. Kaunický, za
kladatel musea král, města Čáslavi.
Čáslavský kraj 1907, 28-30.
14.
Průmyslové museum podkrkonoš
ské v Hořicích. Zpráva o činnosti za
r. 1905 a 1906. Hořice 1907. Nákl.
prům. musea podkrkonošského. Str.
81.
15
Melichar A., Umělecko-průmyslové snahy v Podkrkonoší (Podkrko
nošské museum hořické). Den 1907,
č. 208.
16
Zpr. o činnosti měst. prům. musea
pro severových. Část král, českého
v Hradci Králové v roce 1906. Hradec
Králové 1907. Str. 68 + 5 tab.
17
XIII. Zpráva kuratoria priemyslo
vého musea cis. a krále Frant.
Josefa I. pro vých. Cechy v Chrudimi
za r. 1906. Chrudim 1907. Nákl.
prům. musea. Str. 43.
18
—, Patnáct let cenné kulturní
práce. (Průmyslové museum v Chru
dimi.) Osvěta Lidu 1907, č. 114, 118.
19
Musea.
Paul V., Městské museum v Jaro
Lauffer V., Das historische Mu měři. Hr. Kraj 1907, (IV.), str. 35, 77,
20
seum. Sein Wesen und Wirken und юг, 139.
Seznam 46 starvch listin, p. in
sein Unterschied von den Kunstund Kunstgewerbe-Museen. Museums spektorem Jindř. fiendou získaných,
kunde III., 1-14, 78-99, 179-185, které městskému museu v Jaroměři
222-245.
10 dle slibu darovány. — Přečetl a se
Richter 0., Über die idealen und stavil Josef Moučka. Hr. Kraj 1907
praktischen Aufgaben der ethno (IV.), 42.
21
—. Slavnostní otevření nového
graphischen Museen. Museumskunde
III., 14-25, 99-120.
ii musea v Klatovech. Šumavan 1907,
Čes. Časopis Historický, XIV., seš. 3. Bibliografie.
i
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Bibliografie české historie za rok 1907. C. 22—76.

č. 28 a 29; Klat. Listy, č. 28. Srv.
ibid., č. 30.
22
—, Museum města Klatov, čas
1907, č. 208.
23
Hostai К., O vzniku a vývoji
musea král. m. Klatov. Klatovské
Listy 1907, č. 29.
24
Zwei interessante Stücke un
seres Stadt. Museums. (Karlsbad.)
Karlsbader Badeblatt 1907, Nr. 19. 2 5
Schmidt 6., Bericht über das
städtische Archiv u. Museum in Mies.
Deutsche Wacht an der Miesa 1907,
Nr. 783, 791, 796, 799, 803.
26
—, Městské historické museum
(v Plzní) r. 1906. Plzeňské Listy 1907,
č. 184.
27
Zpráva kuratoria městského musea
pražského o činnosti za r. 1906. Praha
1907, str. 8.
28
Harlas F. X., Neues aus dem Museum
der Stadt Prag. P. 1907, Nr. 12. 29
Zpráva o museu království Českého
za r. 1906. Praha 1907. Str. 116. 30
Zpráva kuratoria uměl.prům. musea
za spr. rok 1906. Praha 1907. Nákl.
musea. Čes. i něm. Str. 47 a 52.
31
Výroční zpr. Společnosti národop.
musea českoslov. za rok 1906. Příloha
NVČ. II. Str. 10.
32
Kraus E., Čechische Museen: I.
Das ethnographische Museum. Čech
Rev. I., 639-641.
33
Osmá zpráva technologického prů
myslového musea obchodní a živno
stenské komory v Praze. Přehled
činnosti ústavu v roce 1906. Praha
1907. Str. 72. (Též něm.)
34
Slánský Obzor. Věstník mus. a
liter, spolku „Palacký“. Roč. XV.,
1907. Str. 133.
35
Zpráva o městském museu a ve
řejné městské knihovně v Táboře za
rok 1906. Tábor 1907.
36
Šestá zpr. musea turnovského na
r. 1905-1906. O činnosti musejního
výboru a stavu sbírek za léta 18961906. Turnov 1907. Str. 31. Srv. Listy
Pojizerské 1907, č. 18, 19, 20.
37
Erzherzog Rainer-Museum für Kunst
u. Gewerbe in Brünn. Dreiunddreissigster Bericht 1907. 40. Str. 27.
38
Knies J, „Kniesovo museum Mor.
Krasu“ ve Sloupě. Pravěk III., 43-48.
39

Knies J., Kniesovo museum morav.
Krasu ve Sloupě. Věstník Klubu
přír. v Prostějově 1906. Zvi. ot.
str. 9 + 3 tab.
40
Sborník mus. společnosti ve Val.
Meziříčí. Čís. 13. Val. Meziříčí 1907.
________ 41

Kaiser - Franz - Josef - Museum fůr
Kunst und Gewerbe in Troppau
(schles. Landesmuseum) Jahresbe
richt für das Jahr 1906. Troppau 1907.
Str. 25.
42

Archivy a knihovny.
Volf Jos., Knihovna Hilaria z Lito
měřic. Č. M. K. Č. 1907, 131-133. 43
Němec Jos., Staré české tisky
v knihovnách německo - brodských.
Progr. gymn. v Něm. Brodě 06/07,
str. 14. (Srv. B. 06, č. 46). Rf. —š—,
Česká Osvěta 1907, 185-186.)
44
Kott L., Die Inkunabeln u. Früh
drucke bis 1536 sowie andere Bücher
des XVI. Jahrhunderts aus der ehe
maligen Piaristenbibliothek in Leipnik. II. Teil. Progr. d. Realschule in
Leipnik 06/07, str. 53. (Srv. B. 06,
č- 43-)
45
Plndter R., Die Inkunabeln in der
Bibliothek Nikolsburg. (B. 06, č. 44.)
Zpr. Liter. Beilage zu M. V. G. D. B.
45» 57-5$; M. d. ö. V. f. B. XI., 175.
________
46

Tille V., Eine Landesbibliothek.
Čech. Rev. I., 806-811.
47

Katalog knihovny c. k. české vy
soké školy technické v Brně. Brno
1907. Str. 243.
48
Jeníček V. V., Obecní veřejná
knihovna král, města Cáslavé. Čásl.
Kraj. 1907, 96-99, 109-111.
49
Basel R., Das Sakristei-Inventar
und der Bibliotheks Katalog des
Dominikaner Konventes in Eger vom
Jahre 1474. Kult. VIII., 353-356.
SO
Truhlář J., Catalogus codicum
manu scriptorum. (B. 06, č. 47.) Rf»
S. Steinherz, Liter. Beilage zu M. V.
G. D. B. 45, 33-37; G. Ficker, Z. K.
XXVIII., 77-78.
5г

i. Organisace vědecké práce.

Truhlář J.Л Katalog českých ruko
pisů c. k. veřejné a universitní
Knihovny Pražské. (В. 06, č. 48.) Rf.
H. Traub, C. M. M. XXXI., 258-259.
52
Strakatý J., Die Prager Universi
täten u. ihre Bibliothek. Cech. Rev. I.,
499-506.
53
Zíbrt č., Josef Šollín, sběratel knih
staročeských pro Museum. C. M. K.
Č. 1907, 255-282.
54
Seznam knih knihovny umělecko
průmyslového musea obchodní a živ
nostenské komory v Praze. Sestavili
F. A. Borovský a Zd. Wirth. Praha
1907. Str. 515 + LXXVII.
55
Wlrth Zd., Knihovna umělecko
průmyslového musea v Praze. Česká
Osvěta 1907, 3-5, 25-28, 58-60.
56
šach J., Akademická knihovna a
Čítárna v Praze (Její historie a rozvoj).
Česká Osvěta 1907, 144-148, 163-164.
.
57
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Nejedlý Zd., Výzkum archivů
v roce 1906. č. M. К. C. 1907, 195-197.
(Výzkum podnikaný nákladem Musea
král. Českého.)
64
Kybal VI., Zpráva o bádání v ar
chivech francouz., angl., holland. a
severoněm. V. Č. A. XVI., 355-363.
65
Hrubý Fr., Chytil Mel., Zezula
Em., Naše selské archivy: v Žerotině,
Piňovicích, Štěpánové, Želechovicich,
Nákle, Krenovicich. S. A. VI., 18-22.
66

Tobolka Zd. V., Archiv pro dějiny
českého průmyslu. N. L. 1907, č. 198.
67
Tllle A., Wirtschaftsarchive. Sozial
wirtschaftliche Zeitfragen, Berlin
1906. Zpr. ČČH. XIII., 469.
68
Kürschner G., Schlesische Archiv
tätigkeit. Kleinere Mitteilungen der
К. К. Zentralkommission für Kunstund hist. Denkmale 1905, str. 322-341.
Rf. K. Knaflitsch, Z. G. K. Schl. II,
89-92.
69

Bohemlca v Lipsku. Napsal dr. J.
V. Šimák. Histor. Archiv Čes. Aka
demie č. 29. Praha 1907. Str. 117. Rf.
H. Traub, Č. M. M. XXXI., 460-463;
J. Volf, Č. M. K. Č. 1907, 319-323;
V, Flajšhans, N. L. 1907, č. 141; Zpr.
Archivallen
zur neueren Ge.
Č. Č. H. XIII., 234; F. L. 1907, 100;
H. XXIV, 939-940.
58 schichte Österreichs. I. Band. 1. HeftVídeň 1907. Str. (VI) + 113.
70
Loserth J., Böhmisches aus steieri
Löffler K., Das Schrift- u. Buch
wesen der Brüder vom gemeinsamen schen Archiven. I. Zur Gesch. d.
Leben. Z. f. Büchfr. XL, 286-293. Sprachenfrage in Böhmen. II. Wallen________
59 steiniana. M. V. G. D. B. 45, 427-428.
(Srv. В об, č. 56).
71
Collijn Isak, Katalog der Inkunabeln
der kgl. Universitätsbibliothek zu
Wintera L., Über das Braunauer
Uppsala. Uppsala u. Leipzig 1907. Stadtarchiv. Trautenauer Wochen
Str. XXXVIII + 507. Rf. Č. Zíbrt, blatt 1907, Nr. 14.
72
Č. M. K. Č. 1907, 340-345; b-11, M. d.
Siegl K., Geleitwort zu den Urо. V. f. В. XI., 164-166.
60 kunden-Photogrammen des Egerer
Stadtarchivs für die Reichenberger
Kratochvíl V., Hollandská theorie Ausstellung 1906. Eger 1906. Str.^.
archivní a reforma archivnictví u nás.
L#73
Č. Č. H. XIII., 1-10, 137-149.
ôi
Hofmann L., Bericht über das
Novotný-Kolenský V., O potřebě gräflich Buquoysche Archiv in * Gra
organisace jihočeských archivů. Jiho tzen. Archivalien zur neueren ^Ge
české Listy 1907, č. 85.
62 schichte Oesterreichs I., 35-51. И 74
—, Archiv městyse Klobouk u Brna.
75
Schulz V., Zpráva o výzkumu Mor. Orlice 1907, č. 146.
archivů pro diplomatář musejní
Kratochvíl Aug., Archiv Dolních
v letech 1875-1906. Č. M. K. Č. 1907, Kounic, města na Moravě. Popovice
76
448-462 též Č- Zíbrt, ibid. 462-465. 63 I 1907. Str.'7O.
i*
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Bibliografie české historie za rok 1907. C. 77—121.

Mörath A , Archivalien des fürst
lich Schwarzenbergischen Zentralarchives in Krummau für die neuere
Geschichte Österreichs. Archivalien
zur neueren Geschichte Österreichs I.,
12-27.
77
BüChie Fr., Aus dem Krummauer
Stadtarchiv III. Zur Rechtspflege in
Krummau. Deutsche BöhmerwaldZeitung 1007, Nr. 28. (Srv. B. 06,
č. 65.)
7«
Lohman Jos., Ztracený archiv vsi
Lobodic u Tovačova. S. A. VI.,
243-246.
79
Bretholz В., Das fürstlich Dietrichsteinsche Schlossarchiv in Nikolsburg.
Archivalien zur neueren Geschichte
Österreichs I., 98-113.
80
Slavik Fr. Aug., Archiv městečka
Měřína, Mohelna, Pravlova а Prostom&řic. Písemné památky na zámku
v Černé. (Viz В. 06, č. 62, 66, 67 a 71.)
Č. M. M. XXXI., 337-341.
81
Čelakovský J., Soupis rukopisu
chovaných v archivu král. hlav,
města Prahy. Část I., V Praze 1907.
Str. 123. Rf. J. Pekař, Č. Č. H. XIII.,
455; L Volf, P. A. M. XXII., 596-597;
J. Kapras, Právník 1907, 735-737;
J. Volí v N. L. č. 266. (Soupisy ruko
pisů.)
82
Zprávy zemského archivu královštvi českého. Sv. I. (В. 06, č. 68.)
Rf. J. Goll, Č. Č. H. XIII., 123-126;
V. N„ N. D. XV., 225-226; Fr. A.
Slavík, Č. M. M. XXXI., 242-247;
J. Pešek, Česká Osvěta, 126-127.
Simák J. V., Das böhmische Landes
archiv u. die Landespublikationen.
Čech. Rev. I., 520-532.
83
Schulz W., Das Archiv des Museums
des Königreiches Böhmen. Archivalien
zur neueren Geschichte Österreichs I.,
52-97.
c4
Müller V., Městský archiv v Přiby
slavi. Čáslavský kraj 1907, 22-25. 85
Dvořák M., Das Lobkowitzsche
Archiv in Raudniiz. Archivalien zur
neueren Geschichte Österreichs I.,
i-ii.
86
Michálek Jindř., Některé listiny
z archivu Nového města Strašecí.
Svobodný Občan 1907, č. 12, 14 a
Světlo, č. 22.
87
šusta J., Fürstlich Schwarzenbergsches Archiv in Wittingau. Archi-

valien zur neueren Geschichte Öster
reichs I., 28-34.
88
Listinné památky z archivu mésta
Žďáru na Moravě. К tisku upravil
B. Drož. Ždár 1907. Str. XI + 64 43 vyobr. — RJ. an., čas 1907, č. 279;
Zpr. S. A. VI., 204.
89
Schulz V., Archiv kláštera želivského. N. L. 1907, č. 237.
90

Vedecké ústavy a časopisy.
Švambera V., Geografický ústav
české university. Časopis Turistů
1907» 133-138, 184-187, 229-233, 270273, 3*6-320, 366-370, 412-416. Též
zvi. otisk.
91

Methodika vyučování dějepisného.
Bernheim E., Das akadem. Stu
dium der Geschichtswissenschaft. (В.
об, č. 80.) Rf. G. Parise t. Revue de
synthěse historique 1907, T. XV.,
91-92; E. Bleich, M. H. L. 35, 384.
92
Zurbonsen Fr., Anleitung zum
wissenschaftlichen Studium der Ge
schichte. (B. 06, Č. 81.) Rf. J. Pistor,
M. H. L. 35, i33-*34.
93
J. R., Problémy histor. geografie.
Č. Č. H. XIII., 252-253.
94
—у— (= Kybal VI), Franc, učeb
nice dějepisu. C. Č. H. XIII., 261-262.
95
Horák Lad., O principech induk
tivní methody v učbě dějepisné. Škola
našeho venkova 1907, 57-59, 97-99,
144-146, 186-188, 230-233.
об

Horák Lad., Pro dějiny místní.
(Příspěvek к novější methodice.)
Škola Našeho Venkova 1907, 236-240,
277-280, 322-325, 345-34807
Storch Ed., Základy reformního
dějepisu. Posel z BudČe 1907, 82-84,
98-100.
98
2. Bibliografie.

Meyer R. M., „Vollständigkeit“.
Euphorion XVI., 1-17.
99
Z., Bibliografie. Přehled V., 263264.
100
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Tobolka Zd V., Rakouská biblio
grafie. Česká Osvěta 1907, 1-2.
101
český katalog bibliografický za
léta 1898 až 1903. Část I. (B. 06,
č. 82.) Část II. Věcný rejstřík. Se
stavil K. Nosovský. Praha 1907.
Str. 118.
102
Zíbrt 6., Bibliografie české historie.
Díl III. (B. 06, č. 85.) Rf. L. Finkel,
Kw. H. XXL, 446-448; F. Spina,
Euphorion XIV., 184; R. Wolkan,
M. d. Ö. V. f. B. XI., 65-68; srv. též
C. L. XVI., 252-255, 396-399*
IO3
Zíbrt Č , Bibliografie české historie.
Díl IV., svaz. i. Praha, nákl. Akad.,
1907. Str. 240+VI. Rf. J. Volf, N. L.
1907, č. 345; —, Cas 1907, č. 307. 104
Goll J-, Bohéme (1899-1904). (B06. č. 86.) Rf. H. Traub, C. M. M.
XXXI., 84-94.
105
Bibliografie České Historie za rok
1905. (B. 06, č. 88.) Rf. C. Zíbrt, C.
M. K. C. 1907, 146-168. Srv. odpověd
J. Pekaře, Č.Č. H. XIII., 104-іи a
J. Golla ibid., 11 i-i 12.
106
Bibliografie české historie za rok
1906. Pořádá Jos. Kazimour. Praha
1907. 8°. Str. 70. Nákl. Histor.
Klubu. Příl. к čís. 3 а 4. C. C. H. XIII.
(B. 06, č. 88.)
107
Die
histor. period.
Literatur
Böhmens, Mährens und OesterrSchlesiens. 1902-1904. Podává В.
Bretholz. M. J. Ö. G. XXVIII., 187197. 387-395. 539-553* (Srv. B. 06,
č. 89.)
108
Schramm Wilh., Moravica in deutschen Jahrbüchern, Akademieschriften,
Zeitschriften und Schulprogrammen
der J. 1901-1904. Brno 1907. Str. 23.
Zvi. ot. z Zeitschrift des mähr. Landes
museums.
109

Dahlmann - Waitz, Quellenkunde
der deutschen Geschichte. (B. 06,
č. 84.) Rf. W. Bröcking, M. H. L. 35,
43-47; K. Heldmann, H. V. XI.,
79-84.
HO
Dahlmann - Waitz, Quellenkunde
der deutschen Geschichte. 7. Aufl.
Ergänzungsband. Leipzig, Dieterich,
1907. Str. 150.
in
Bibliografii národopisnou přináší
Věstník národopisného musea českoslovanského. Roč. II., 1907, 24-30,

54-59, 108-112, 155-159»
250-254. (B. 06, č. 96.)

187-190,
112

Zíbrt Ď , Literatura kulturně-historická a ethnografická 1906-1907. C. L.
XVI., 207-208. (Srv. B. 06, č. 92.)
113
Zíbrt Č., Literatura kulturně histo
rická a ethnografická 1907-1908. C.
L. XVII., 59-64, 108-112.
114
Pátek Ford., Česká literatura lidovědná za rok 1906. C. L. XVI.,
205-207, 255-256, 351-352» 399-400.
(B. 06, č. 93.)
115
Literarische Rundschau über die
den Protestantismus in Österreich
(Zisleithanien)
betreffenden
Ver
öffentlichungen des Jahres 1906. Von
G. Loesche u. G. А. Skalský. J. G. G.
Pr. ö. XXVIII., 217-285. (Cechy,
Morava a Slezsko, str. 238-268.) 116

Hortzschansky Ad., Bibliographie
des Bibliotheks- und Buchwesens.
3. Jahrgang: 1906. Beihefte zum
Zentralblatt für Bibliothekswesen
XXXII. Leipzig 1907. Str. IX + 160.
Rf. G. Zedler, D. L. Z. 28, 2636-2637.
(B. 06, č. 98.)
117
První všeobecná výstava veškerého
českého časopisectva 1907. Sestavil
Is. Kahlig. Olomouc 1907. Str. 43.
(Seznam všech Českým jazykem psa
ných časopisů.)
118

Seznam článků, uveřejněných v ča
sopisech od konce června 1906 do
konce června 1907. Uč. Př. III., 16-28,
45-52, 70-78, 93-99> 117-124, 140-147,
І63-І72, 189-195, 213-218, 233-242.
________
119
Obsah XX. ročníku denníku „Času“
z roku 1906. Praha 1907. Str. 64.
120
Seznam článků v týdenníku „Ohlas
od Nežárky“ v 1. 1896-1905 uveřejně
ných. Ohlas od Nežárky 1907, č,
14, 15, 16, 17. Též zvi. otisk.
121
3. Edice pramenů
povahy všeobecné neb neurčité.
Monumenta vaticana res gestas bohemicas illustrantla. Tomus II. Acta
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Innocentii VI. (1352-1363). Vydal Jan
BedHch Novák. Praha 1907. Str. Lí +
652. Rf. K. Kr„ C. C. H. XIII., 234235.
122
Prameny dějin českých. Díl VI.
(Kronika pražská Bartoše Písaře. —
Paměti o bouři pražské roku 1524. —
Listy a Kronika mistra Jiřího Píse
ckého. — Přílohy.) Praha 1907. Str.
XXXIX + 438. (Srv. níže 16. stol.)
123
Klimesch J. M., Urkunden- und
Regestenbuch des ehemal. Klarissinen
klosters in Krummau. (B. 05, č. 75.)
Rf. dt., Liter. Beilage zu M. V. G. D.
B. 46, 23-24.
124
Keimling L. u. Horcicka Ad., Das
vollständige Registrum Slavorum. (B.
05, č. 74.) Rf. F. H., Liter. Beilage
zu M. V. G. D. B. 46, 22-23.
125
Bondy B-, Dvorský Fr., К historii
židů v Cechách, na Moravě a v Slezsku
906-1620. (B. 06, č. 105.) Rf. F. K.
Simek, C. M. К. C. 1907, 141-143;
H. Traub, C. M. M. XXXI., 341-347;
srv. Jizeran 1907, č. 90-96.
126

(В. об, č. 1562.) Rf. J. B. Novák,
C. C. h. Xin., 422-427.
132
Schönaich L., Drei böhmische Ur
kunden aus den Jahren 1274, 1370
und 1401. M. V. G. D. B. 45, 424-426.
133
GutjahrA,Die Urkunden deutscher
Sprache in der Kanzlei Karls IV.
(B. 06, č. 112.) Rf. K. Zeumer, N. A.
G. A. D. G. 32, 555-557; Rich. Sa
lomon, D. L. Z. 28, 802-806; K. v.
Kauffungen, M. H. L. 35, 437-439. 134
—y— (= Kybal VI), O methodě,
jakou vydáva ti prameny novověkých
dějin. C. C. H. XIII., 113-114. 135

Krumbacher К., Die Photografie
im Dienste der Geisteswissenschaften.
Mit 15 Tafeln. Leipzig, Teubner, 1906.
Rf. V. Kratochvíl, C. C. H. XIII.,
75-77136
Masák Ant., Pečeti české, morav.
a slez. C. S. P. S. C. XV., seš. 2.,
příl. 25-32, tab. XIII., XIV., seš. 3,
str. 33-40. (Srv. B. 06, č. 114.) 137
Doerr A. v.. Die Adelsdiplome der
Brüder Koch. M. N. E. К. XXX.,
299-301.
138
Weber 0., Erbe, Historische Städte
bilder. Die Zeit 1907, Nr. 1670. 139

Kratochvil Aug., Archiv Dolních
Kounic. Viz výše č. 76.
127
Michálek Jindř., Některé listiny
z archivu Nového města Strašecí. Viz
výše č. 87.
128
Listinné památky z archivu města
Žďáru na Moravě. К tisku upravil
Smolík J., Zlaté mince s domnělým
B. Drož. Viz výše Č. 89.
129 opisem
pegnaze. (B. 06, č. 125.) Zpr.
C. C. H. XIII., 116-117; J. Pk.,
140
4. Diplomatika, palaeografie, heral C. M. M. XXXI., 466-467.
Smolík J., Denar, chybně za Český
dika, numismatika, chronologie.
poldádaný. P. A. M. XXII., 341-344.
141
Codex diplomaticus et eplstolarls
Petrlkovich J., Katalog numismaregnl Bohemlae. Díl I. Vydal G.
Friedrich. Praha 1907. 40. Str. 567. tickej sbierky Mus. slov. spol. v TurČ.
Zpr. Jos. Pekař, Č. C. H. XIII., Sv. Martině. (B. 06, č. 129.) S. M.
142
453-454130 S. S. XII., 64-82, 158-178.
Petrlkovich J., Výkaz postupu roz
Codex diplomaticus et eplstolarls
Moraviae. Hrgg. B. Bretholz. (В. 04, množovania sa numismatickéj sbierky
Č. 49.) Rf. J. Steinherz, H. V. XI., M. S. S. z r. 1906. Casop. mus. sloven,
570-572.
131 spoi. X., 25-26. (Srv. B. 06, č. 130.)
14З
Petrov A., Henrici Italici libri formarum e tabulario Otacari II. Bohemorum regis quatenus rerum íontibus
Matějka Jos , Nález mincí v Chliaperiendis possint iňservire. Critica stově. Hr. Kraj 1907 (IV.), 73. 144
ratione adhibita ostendit. Volumen
Soukal J-, České peníze ve století
prius. S. Petěrburg 1907. Str. VIII 4- XIV. a XV. a na počátku stol. XVI.
77. Volumen posterius. Apparatus. Selská stráž 1907, č. 2.
145

4. Diplomatika atd. 5. Genealogie. 6. His tor. topografie.

Soukal «I.» České peníze za pano
vání rodu habsburského. Selská stráž
1907, č. 32.
146
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Schneider К., Über die Entwicklung
des Kartenbildes von Böhmen. M.
158
Kellner H., Heortologie. (В. 06, V. G. D. B. 45, 321-368.
č. 133.) Rf. Drews, Theol. Lit. Ztg.
Svoboda OL, Pospííll V., Gabriel
1907, Nr. 15.
147
Aug., Tutek J., Lidové názvy po
zemků (na Cáslavsku). Čáslavský Kraj
1907, 44, 84, 126-127, 149-150. 159
5. Genealogie.
Chadt J., Hranice a meze. Pří
Jahrbuch der k. k. heraldischen spěvek к dějinám lesů a lesnictví.
Gesellschaft „Adler“. Neue Folge. Písek 1907. Str. 174-8 (ukazatel +
Bd. XVII. Wien 1907. S. 181. 148 obsah). Zvi. ot. z Rozmarova Lesni
Haan Fr. Freiherr v., Genealogische ckého Týdenníku.
160
Auszüge aus den Sperr-Relationen des
n.-ö. u. k. k. n.-ö. Landrechtes 1762
bis 1852. (Fortsetzung.) Jahrbuch d.
1. Čechy.
k. k. herald. Gesellschaft „Adler“
Seznam míst v království Českém.
XVII., 1-130. (Hojné Čes. věcí.) (Srv.
В. об, č. 139.)
149 К rozkazu c. k. místodržitelství na
Cikhart R., Náhrobky v kostele základě úřadních udání sestaven.
Radenínském. Tábor 1907, Č. 16. 150 Praha 1907. Str. 784. Též něm str.
Zbořil J., Nápisy: Náhrobky z Dra- 780.
161
hanovic a z Tlumačova, nápis z PlumBatovcův příruční místopis zemí
lova. S. А. VI., 116-117,253-254. 151 koruny české Cech, Moravy a Slezska.
Praha, Batovec 1907. Str. 413 +
162
Dvorský Fr., O starožitném panském mapa.
Sedláček A., Místopisný slovník
rodě Benešoviců. Část I. O Benešovicích, vyjímaje rod pánů z Kravař. král. čes. II. část histor. (B. 06,
163
Brno 1907. Nákl. mus. spolku. Str. č. 166.)
Království České. Illustrovaná vla
132. Rf. T., H. XXIV., 628-629. 152
Thür J., Die Herren Kalchreuther stivěda. Díl I.: Střední Čechy. Pořádá
von Kalckreuth in Südböhmen. Süd- J. V. Prášek. Praha 1907. Str. 419.
böhm. Volkszeitung 1907, Nr. 2. 153 Rf. F. M., Česk. Rev. II., 154-157;
164
Urban M., Die Burggrafen zu S., N. P. 1907, č. 178.
Podlaha
A.,
Posvátná
místa
krá

Meissen aus plauischem Geschlecht in
lovství
Českého.
I.
Arcidiecése
praž

Böhmen (B. 06, č. 149). Rf. K. v.
Kauffungen, M. H. L. 35, 275-276., ská. Díl I. Vikariáty Českobrodský,
154 Černokostelecký, Mnichovický a ProMörath A., Die deutsche Abstam seckÝ. Praha 1907. Str. VI + 319.
mung der Witigonen oder Rosenberger. Zpr.' Z., Č. Č. H. XIII., 240: F. X.
165
Deutsche Böhmerwald-Zeitung 1907, Harlas, Osv. 1907, 177—178.
Müller
P.,
Der
Böhmerwald
unď
Nr. 2.; srv. Südböhm. Volkszeitung
1907, Nr. 17.
155 seine Stellung in der Geschichte. (B.
Urban M., Die Gruft der Schwan 05, č. 132.) Rf. J. Loserth, D. L. Z.
166
berge. Westböhm. Grenzbote 1907, 28, 1071.
—
,
Historické
drobnosti
z
jižních
Nr. 38.
156
Langer E., Die Thunische Familie Čech. Budivoj 1907, č. 68, 69, 71,
167
in der ersten Hälfte des XV. Jahr 73» 74» 76» 78, 79» 80, 81.
hunderts. 2. Teil. IV. Heft: Die
Friederichische Linie. Wien 1907. Str.
Mlttheilungen des nordböhmischen
VI + 166. (Srv. B. 06, č. 155.) Rf. Excursions-Klub, г. XXX. Česká Lípa
S., Mittelalterliche Hausgeschichte 1907. Red. F. Hantschei, H. Ankert
der edlen Familie Thun. Neue Freie a K. v. Zimmermann. (В. об, č. 172.)
Presse 1907 ,l.Nr. 15.284.
157
л
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ErzgeblrgsZeltung, roč. XXVII.
Teplice 1907. (B. 06, č. 173.)
1О9
Unter Egerland. Blätter f. Eger
länder Volkskunde. Roč. XI. Cheb
1907. Red. a vyd. W. John. (B.
06, č. 174.)
’
170
Deutsche Volkskunde aus d. osti.
Böhmen. Red. E. Langer v Broumově.
Roč. VII., 1907. (В. 06, č. 175.) 171
Jahrbuch des Deutschen Gebirgs
Vereines für das Jeschken- u Iser
gebirge. 17. Jahrg. Geleitet von Franz
Matouschek. Selbstverlag, Verlag des
deutschen Gebirgsvereines Reichen
berg 1907.
172

Str. IX 4-441- Rf- J- Volf, N. L.
1907, č. 350.
181
Bráníš J., Jak vzniklo město Brandeis
n. L. I. (Zprávy archaeologické). II. C.
S. P. S. C. XV., 19-24; 121-129.
182
Práiek J. V, Jak vzniklo město
Brandejs n. L. P. A. M. XXII.,
365-378.
183
J. M., Zelený důl (Český Brod)
(od I. pol. XVIII. stol.). Naše Hlasy
1907, c. 29.
184
Růžička J., Stará rychta v Ně
meckém Brodě. Č. S. P. S. C. XV.,
155-160.
185
Pucherna V. J , Z pamětí Besedy
českobudějovické. Měšťanské Besedy
Jarschel J., Auscha. Aus seiner 1907, č. 4. — Franta K., Dvacet pět
Geschichte. Nach zumeist bis jetzt let v činnosti Řemeslnicko-Živnostnoch nicht veröffentlichten Quellen, nické besedy v českých Budějovicích.
186
D. А. VI., 690-708. — Jarschel J., Jihočeské Listy 1907, č. 63.
Auscha um 1560. M. N. E. К. XXX..
Kašpar Jos., Nový Bydžov a rok
111-123. — Jarschel J., Auscha zur 1620. Kus finanční české historie.
Zeit des 30jährigen Krieges. M. N. S. H. К. VIII., 25—45 — Khun Kar.,
E. К. XXX., 264-271. — Walter E., Nový Bydžov za vpádu kuríirstského
187
Das Schulwesen der Stadt Auscha, r. 1634. Obnova 1907, č. 33.
D. А. VI., 710-718. — Dějinám města
Vožický Jar. R., Okolí ByŠic před
Úštěku (Auscha) věnován jest celý 500 lety. Mladé Podřipsko 1907, č. 7.
sešit и. Deutsche Arbeit VI.
173
188
Hrdy Joh., Die Marienkirche in
Jeníček V. V., К dějinám děkan
Aussig an der Elbe bis zum J. 1426. ského chrámu v Čáslavi. Čásl. Kraj
189
M. V. G. D. B. 45, 413-423; 46, 3-32. 1907, 124-126.
Michálek J., Ves Dolanky (díl
174
F. K., Libušiny lázně v Bechyni, doxanský) v století sedmnáctém.
190
Den 1907, č. 94.
175 Podřipan 1907, č. 4-8.
Slavík F. А., О vzrůstu Benešova. | Köhler Alex., Zur Stadtgeschichte
Hlasy od Blaníka 1907, č. 26, 27. — von Dux. Duxer Deutsche Zeitung
Slavík Fr., Staré zprávy o špitále I9<y, Nr. 28.
191
8lmák J. V., Popis panství Kralo
BeneŠovském. Hlasy od Blaníka 1907.
č. 3 a 4. — Turek Kaj., Benešovský dvorského u Berouna z r. 1642. P. A.
špitál sv. Alžběty. Hlasy od Blaníka M. XXII., 461-468. — Pacált J.,
1907, č. i a 2. — Slavík Fr., Statek Příspěvky ku popisu a pamětem osad
obecní města Benešova. Hlasy od Bla na Královédvorská a Jaromeřsku. Hr.
níka 1907, č. 49, 50.
176 Kraj 1907 (IV.), str. 33, ni. —
—, Historie Blat Veselských. (Z ar Kropáček J., Z „pamětní knihy“ Jo
chivu Záleského.) Jihočeské Listy sefa Holuba, měšťana a pekaře krá
1907, č. 86.
177 lovédvorského. Hr. Kraj 1907 (IV.),
192
Panýrek D., Bohdanči do památ 47, 82. (Stol. 19.)
níku. Máj 1907, str. 585-587.
178
Kobrtsch J. u. Gschihay, SpezialBarel Fr., К vycházkám po Bole- Katalog über Egerländer Musik, Ge
slavsku. Progr. gymn. v Ml. Boleslavi dichte u. Vorträge, Erzählungen in
1906-07, str. 46.
179 Egerländer Mundart, geographische u.
—, Fara v Borotíné рот. 1724. Tá geschichtliche Werke über Eger u. das
borský Kraj 1907, č. 19.
180 Egerland, Alte Ansichten und Pläne
Prášek J. V., Brandejs n. L., město, von Eger, Wallenstein-Literatur. Eger
panství i okres. I. Brandýs 1907. 1907.
193
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Köhler Joh., Fleissen zur Zeit der
Reformation. Egerer Zeitung 1907,
Nr. 85.
194
Siegl K-, Die älteste Kurliste
Franzensbads. M. V. G. D. B. 45,
392-4I3I05
Friedl K., Die Urkunden des
Marktes Friedberg in Südböhmen.
M. V. G. D. B. 45, 535-554; 46, 89-99.
133’153*
*<>6
Moldl Wilh., Die Erstürmung der
Stadt Gabel
Reichenberger Zei
tung 1907, Nr. 166.
107
Lille Ad., Geschichtl. Anmerkungen
über den Schenk- bezw. Gasthof
„Zur Krone“ in Gablonz. General
anzeiger 1907, Nr. 18.
108
Mörath A., Zur Geschichte der
Marien-Verehrung in der Pfarrkirche
zu Gojau bei Krummau. Deutsch.
Böhmerwaldzeitung 1907, Nr. 12-14.
Též zvi. otisk str. 22.
199
Telchl Ant-, Beiträge zur Geschichte
der Stadt Gratzen. Gratzen 1907. Str.
288.
200
Schubert J., Aus der Vergangenheit
der Stadt Grottau. M. N. E. К. XXX.,
50—53*
201
Karafląt K., Bemerkenswerte Per
sönlichkeiten der vergangenen Zeit
im Gerichtsbezirke Hainspach. M. N.
E. К. XXX., 39-42.
202
Adámek К. V., Desátá zápisní
kniha Hlinská. (B. 06, č. 221.) P. A.
M. XXII., 455-460.
203
Bráníš J., Hluboká. Náčrtek dějin
města a hradu. Jihočeské Listy 1907,
č. 144-146. Též zvi. otisk.
204
Volks- und Heimatkunde des polít.
Bezirkes Hohenelbe und der deutschen
Gemeinden der im Westen angrenzen
den Gerichtsbezirke Neupaka und
Starkenbach. Unter Mitwirkung von
Mitgliedern des Arnauer und Hohenelber Lehrervereines sowie anderer
Förderer dieses Unternehmens verfasst
von Fr. J. Jirásek. Hohenelbe 1907.
Vychází v seš. Rf. F. J. Konečnv,
VI. XXIII.» 530-531.
2Ó5
Ressel A„ Die Einäscherung Hohenwalds durch die Preussen im Dezem
ber 1745. Friedländer Zeitung 1907,
Nr. 147.
206
Hroník Jan, Kosová Hora. Hlasy
z Povltavi 1907, č. 50.
207
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Simek JOS.» Kutná Нота v XV. а
XVI. století. Kutná Hora 1907. Str.
273. Srv. Podvysocké Listy, č. 44.
208
Dostál AI., Svatá Hora. Knih „Dě
dictví Svatojanského“ č. 98. Praha
1907. Str. 120,
209
Tischer Fr., Paměti fary jindřicho
hradecké. Ohlas od Nežárky 1907, č.
1-8, и, 12, 14, 15, 18, 21-24, 27,
29» ЗО, 37» 39» 40, 43» 45» 46, 49»
50, 51. (Nedokonč.; viz B. 06, č. 233.)
210
Dkr., František Xaver Jandera, vla
stenec a mecenáš města svého rod
ného. Ohlas od Nežárky 1907 č. 30.
(Jindř. Hradec.)
211
— (Paulus V.), Služné městských
úředníků a služebníků v Hradci Krá
lové roku 1768, placené z městského
důchodu. Hr. Kraj 1907, IV,, 51-52.
— Paulus V., Král, věnné město Hra
dec Králové. Povinnosti magistrátních
a obecních úředníků. Hr. Kraj, 1907
(ГѴ.), 123, 159. (Z konce stol. 18. a
zač. 19.) — Paulus V., Ze života sta
rého Hradečana (Král. Hradec) (1785
do 1856). Obnova 1907, č. 44.
212
Haudeck Joh., Vom Hrádek bei
Libochovan. M. V. G. D. B. 46,
199-202.
213
Oliva V., Z minulosti Chlumku
u Luže a jeho okolí. S. H. К. VIII.,
50-65. (Dokonč., viz B. 06, č. 239.)
214
Lk, Krásy a historické památky
našeho domova. (Vzpomínka na Chotébořsko.) Osvěta Lidu 1907, č. 6. 215
šimák J. V., List Bohuslava Bal
bina o dějinách kláštera Chotěšovského. P. A. M. XXII., 593-594. 216
Chrudimsko a Nasavrcko. D. I. a
II. D. III. vyšel v r. 1907 seš. 2-4.
Rf. L. Horák, Škola našeho domova
1907, 392-394* (B. 06, č. 242.) 217
Klaus AI., O chrudimských pravovárečných měšťanech. Chrudim 1907.
Lex. 8°, str. 16.
218
Kodym F. V., O Jaroměři ve stol.
XV. a XVI. Hr. Kraj 1907 (IV.), 45— Poličky J. St., Jaroměř v referátu bi
skupa Caraffy, zaslaném papeži Ur
banu VII. r. 1624. Hr. Kraj, 1907 (ГѴ.)
170. — Poličky J. St., Kníže Dimitrij
Sanguško, r. 1554 v Jaroměři zavra-
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žděný. Hr. Kraj 1907 (ГѴ.), 29, 87,
129, 161.
219
Walzel J. K. v., Johannisbad im
Riesengebirge. Wiener Zeitung 1907,
Nr. 148.
220
Profeld В., Ohně v Jičíně a ně
která opatření proti nim v 16. a 17.
stol. Jičínské Noviny XXV., č. 1. —
Profeld B., Jak se měli obyvatelé
města Jičína chovati při hrozícím
nebezpečí morovém. Jičínské Noviny
XXV., č. i.
221
Unser Egerland. Karlsbader Heft,
(В. об, č. 257.) Kunstbeilagen zur
Karlsbader Nummer von „Unser Eger
land“ Sommer 1906. Tafel 1-26. —
Brentano H., Karlsbad vor 115 Jahren.
Karlsbader Badeblatt 1907, Nr. 169.
222
Novotný V., Město Karlshaus —
Purkarec. Budivoj 1907, č. 55-58. 223
Svoboda G., Z archivu Kolínského.
S. H. К. VIII., 222. — K dějinám
Kolína za třicetileté války. Ko
línské Listy 1907, č. 53. — Svo
boda G. V., Strasti Kolínských při
obnově rady r. 1625 a obnovená rada
a správa celé obce r. 1626. S. H. K.
VIII., 73-77, 180-187.
224
Urban M., Eine Schätzungsurkunde
über die Herrschaft Kônigswart. M.
V. G. D. B. 46, 60-66. (R. 1622.) 225
Bráníš J., Svatá Koruna. (Srv. B.
06, č. 263.) Č. S. P. S. C. XV., 2. seš.
příl., str. 129-144, 3. seš. příl. str.
145-160, tab. XII-XIV, 4. seš. prii.,
titul, rejstřík a tab. XV-XX. (Do
končeno.)
226
Pecka Fr. Jar., Hradiště v Kosoři.
C. S. P. S. Č. XV., 170-172.
227
Profeld B., Bývalý kostelík sv. Jana
Křtitele na Koštofransku. Jičínské No
viny XXV., č. i.
228
Píč J. L , Z výzkumu našich hra
dišť. (Stará Kouřim; „Švédské šance“
na Chlumu u Ml. Boleslavě.) P. A.
M. XXII., 519-532.
229
Dyk J, Poutí po Kralovicku.
Plzeňské Listy 1907, č. 220, 221, 240.
230
Gallistl Th , Heimatskunde des po
litischen Bezirkes Krummau. II. ver
besserte Aufl. Mit einer Karte des
Bezirkes Krummau und 15 Bildern
von Krummau, Oberplan, Kalsching,
Höritz u. anderen Orten des Be

zirkes. Krummau 1907. S.VIII 4- 26.
— A. B., Český Krumlov. Budivoj
1907, č. 38. — Mörath А., Kleine
Beitr. f. Gesch. d. Deutsch, im südl.
Böhmen u. insb. in Krummau. VIII.
M. V. G. D. B. 45, 554-556. (B. 06,
č. 268.) — Hunno, Geschichten aus
Krummau. Deutsche Volkswehr 1907,
Nr. 4. — Büchse Fr., Volkszählungen
der Stadt Krummauer Bevölkerung
aus den Jahren 1653 u. 1710. Deutsche
Böhmerwald-Zeitung 1907, Nr. 45.
(In Forts.)
231
Novák V., Dějiny kostela sv. Anny
a fary v Kuklenách. Hr. Kraj, 1907,
IV., 152.
232
Kropáček J., Hrabě Antonín Špork.
Věnování. (Hospital v Kuksu.) Progr.
gymn. v Král. Dvoře 06/07, str. 23.
— Duška J.. Šporkove a kukská na
dace. Hr. kraj, 1907, (IV), ii4, 148.
233
Sedláček Aug., Paměti Kvéchovského mlýna pod Zahrádkou. Mlynář
ské Noviny 1907, č. 12-14, 20, 21-31.
234
Neder E., Aus dem Prager Landes
archive. M. N. E. K. XXX., 127-134.
(Leipa)
235
Jahnel C., Leitmeritzer Kreishauptleute. M. N. E. K. XXX., 96-106.
236
Horák Fr., Chramosta Em., Hra
diště Lichnické a bývalé městečko Pod
hradí. Čáslavský Kraj 1907, 17-19,
34-36, 57-60. '
237
Majales, almanach vyd. Akadem,
spolkem „Smetana“, pri slavnosti
„Majales“ v Litomyšli. Red. Fr. a
Jos. Pátá. Litomyšl 1907. Str. 136.
Rf. S., N. P. 1907, č.234. Rf. -an,
F. L. 1907, 399-400. (Příspěvky к dě
jinám města Litomyšle.)
238
—, Kolik bylo Němců v Lounech
v 1. 1347-1362. Lounské Hlasy 1907,
6- 29-31, 33-36, 37, 39-44.
230
Graber H., Der Maschwitzberg bei
Habstein in Nordböhmen. Progr. d.
Staatsrealschule in B. Leipa 06/07.
240
Urban M., Zur älter. Entwickelungsund Quellen-Geschichte d. Kurstadt
Marienbad. Marienbad 1907. Str. 107.
241
Vožický Jar. R., O dávné minulosti
některých osad starého Mělnická (14.
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stol.). Mladé Podřipsko 1907, č. 18-20,
22, 23, 41.
242
Tomek J., Původ jména Nového
Méstan. M. Hr. Kraj, 1907, IV., 172.
— Tomek J., Kostely v Novém Mésté
я. M. Hř. Kraj 1907 (ГѴ.), 119. 243
Schmidt G-, Eine Mieser Chronik
des 18. Jahrhunderts. Nach Kalender
aufzeichnungen des Mieser Bürgers u.
Töpfermeisters Anton Matthias Zeisser
(1717-1804) u. anderen zeitgenössischen
Quellen. Mies 1907, Str. X + 168. Rf.
J. Bühl, Das Egerland 1907, Nr. 99.
244
Vele Ford., Mšec a jeho kraj. Časo
pis Turistů 1907, 313—316, 370-375,
405-411,
245
Bartocha Jos.. Semberovy zásluhy
o Vys. Mýto. Osvěta Lidu 1907, č. 34.
246
Festschrift zur Eröffnung des neuen
Rathauses in Neuern. Neuern 1907.
Str. 141 4- 2 pnl.
247
Haudeck J., Ortsgeschichtliche Auf
zeichnungen aus Libochovann. M. N.
E. К. XXX., 45-50.
248
—, Opočno. Lounské Hlasy 1907,
č. 22-24, 26-29.
249
Pardubicko, Holicko, Přeloučsko.
Díl II. (vychází v seš.).
250
—, Spory a soudy v Starých Par
dubicích. Neodvislé Listy 1907, č. 43.
(Stol. 16.) — —, Ze starých Par
dubic. Neodvislé Listy 1907, č. n,
28, 33. (Stol. 17.)-------, O „douceurech“, presentech a diskrecích udíle
ných obcí pardubickou v letech 16441647. Samostatné směry 1907, č. 51.
251
Štědrý Fr, Farní osada Perucká.
(B. 06, č. 306.) S. H. K. VIII., 101107. (Dokonč.)
252
Günzel Fr. V., Die alte Veste Peters
burg. Prag 1906. Str. 31. Rf. Ad.
Horcicka, Liter. Beilage zu M. V. G.
D. В. 46, II-I2.
253
If Brandejs Bedř., Jak to vypadalo
v Pisku v první polovici XIX. stol.
Otavan 1907, č. 1-10.
254
Horák B., Hradiště Plzenecké. P.
A.»M. XXII., 437-448. — Volf J., Vý
zkumy na hradišti Staré Plzné. N. L.
1907, č. 245. — Mu dra Jos., Dobytí
Plzné. Klatovské Listy 1907, č. 35. —
Podlaha Ant., Ze starých matrik plzeň
ských, C. K. D. 1907, 657-659. 255
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Hojsák J , Faráři podobojí v Podě
bradech. Občanské Listy 1907, č. 42.
256
Rott W., Der polit. Bezirk Podersam. (B. 06, č. 311.) Rf. E. Rychnov
sky, Liter. Beilage zu M. V. G. D. В.
45. 44-4Ó.
257
—, Pustošení krajiny naší po r. 1618
(O zaniklých osadách v Podripsku).
Mladé Podřipsko 1907, č. 4.
258
Latek G. J,Hrad a městečko Putúv
Týn či Potétýn. Hr. Kraj 1907 (IV.),
60, 97.
259
Almanach král. hL m. Prahy na
r. 1907. R. X. Vyd. archiv král. hl.
m. Prahy redakcí V. Krausa.
260
Leger L., Les villes ďart célěbres:
Prague. Paris, H. Laurens, 1907. 40.
Str. 141, ill. ni. Rf. -n, N. L. 1907,
č. 121. Srov. В. Ваха, Dvě nové knihy
francouz. o Češích. N. L. 1907, č. 353;
E. ryt. z Čeňkova, P. 1907, Nr. 174.
261
Ruth Fr., Kronika královské Prahy
a obcí sousedních. Praha 1907. 2. vyd.
Vych. v seš. Zpr. N. L. 1907, č. 323;
N. P. 1907, č. 290.
262
šebesta Ed.v Ueber die künftigen
Aufgaben der Geschichtschreibung
Prags. U. 1907, Nr. 314. — Šebesta
Ed., Prag zu Beginn der Regierung
Maria Theresias. U. 1907» Nr. 335,
341, 355- — Emler J., Praha z konce
rokoka. Č. S. P. S. Č. XV. —
Zákrejs Vlád., Mapa Prahy z konce
1-15. 18. století. C. S. P. S. Č. XV,
55-58. 98—101, 160-164.— Straka C.
A., Pohled na Menší město Pražské
s Petřínem z let 1659-1665. P. A.
M. XXII., 495-510- — Machač L.,
Ve starém sídle Českých králů. Zl. P.
1907, 26-28. — v., Strelecký ostrov
pražský. Máj 1907, 790.
263
Podlaha A., Františka Václava Po
korného Památnosti městečka PyŠely
(a okolí). Praha 1907. Str. 115. Zpr.
M. Kovář, S. H. К. VIII., 223. 264
—, Ranna v okresu lounském.
Lounské Hlasy 1907, č. 6-12.
265
Michálek J., Roudnice v stol. XVII.
Podřipan 1907, č. 39-47.
266
Waltenberger H., Die Herren von
Schwamberg, Hans von Zriny und
die Grafen von Buquoy als Besitzer
der Burg Rosenberg. Südböhm. Volks
zeitung 1907, Nr. 40.
267
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Hanzal J., Rychnov n. Kn. v lite
ratuře. Posel z Podhoří 1907, č. 31,
32. — Svoboda Ant., Rychnov spiso
vatelů rodištěm a působištěm. Posel
z Podhoří 1907, č. 31. — Krčmář, Ze
starého Rychnova. Posel z Podhoří
1907, č. 33.
268
—, Saaz vor 250 Jahren. Saazer
Anzeiger 1907, Nr. 55.
269
Jahnel C, Zur Geschichte von
Salesel an der Elbe. M. N. E. K. XXX.,
249-261.
270
Svoboda G., Vyloupení kláštera
Matky Boží v Sedlci u Kutné Hory’
dne 11, prosince 1618. P. A. M. XXII..
447-456.
271
Köhler J., Schnecken unter den
Gutsherrschaften von Wildstein und
Altcnteich bis 1848. Egerer Zeitung
1907, Nr. 65.
272
—, Skramnická historie. Naše Hlasy
1907, č. 24.
273
Jeniček V. V., К dějinám Skuhrova. Čásl. Kraj 1907, 113-117. 274
Krecar Ant., Paměti královského
města Slaného. V poddanství. Slánský
Obzor XV., 5-112.
275
Kapras J., Slikovskáluka u Sloupna
a obec Novobydžovská. Stráž na
Cidlině 1907, č. 21.
2?6
Bartošek B., Dějiny města Smiřic.
Lidové Listy 1907, č. 281.
277
—, Okolí Soběslave v dávných
dobách: Osady. Původ jich názvů.
Osady zanikle. Potoky, rybníky a
mlýny. Lesy a hory. St. i nové zvěsti
ze Soběslavě 1907, 67-69, 86-90. R. C., Nejstarší duchovenstvo v So
běslavi. Český Jih 1907, č. 52.
278
Bareš Fr., Sobotka a okolí. Mlado
boleslavské Listy 1907, č. 92, 94, 96,
98, 100, 101, 102.
279
—, Material zu einer Heimatskunde
der Stadtgemeinde Steinschönau. B.
Kamnitzer Wochenblatt 1907, Nr. 41.
280
Šváb Frant-, Pokus o rekatolisaci
Strašeckých v době předbělohorské.
Svobodný Občan 1907, č. 17.
281
J. St., Útrapy válečné města Su
šice od r. 1620-1761, Svatobor 1907,
č. 5-9. — J. St., Požár v Sušici r. 1707.
Svatobor 1907, č. 2-4. — J. St.,
Hřbitovy v Sušici. Svatobor 1907, č.
20.
282

Clkhart R., Příspěvky místopisné
(na Táborskú). Tábor 1907, č. 8-12,
14, 24. — Thlr K., Záhady nejstaršího
místopisu táborského. Tábor 1907, č.
17-20. — Teplý Fr., Jak se stal Tábor
královským městem. Táborský Kraj
1907, č. 10.------ , Z táborské minu
losti. Táborský Kraj 1907, č. 1. —
R. E. J., Kostel táborský r. 1602.
Táborský Kraj 1907, č. 24. —R. E.
C., Z pamětí společnosti sv. Michala
v Táboře. Táborský Kraj 1907, č. 28.
— Ľ. U-, Náš hřbitov (Tábor). Tábor
1907, č. 16.
283
Laube G. C., Teplitzer Badeleben
in alter Zeit. M. V. G. D. B. 45,
437-463284
Neder E., Aus der Geschichte von
Tetschen. M. N. E. K. XXX., 278-282.
285
EngeFK., Die Schumburge Kultur
geschichte. Bilder aus Trautenaus
Vergangenheit. Trautenauer Zeitung
1907, Nr. 3.
286
Bouchal Jos. V., Vynikající rodáci
z farnosti Třebenické v předešlých sto
letích. Třebízský 1907, č. 10-12, 16.
— Bouchal Jos. V., Třebenický děkan.
Jakub Suibert Seude. Třebízský 1907,
č. 3" 287
Štědrý Fr, Týnec Panenský. S. H.
K. VIII., 65-73, 205-213. (Nedokonč.,
viz В об, č. 363.)
288
A. D., Výpisky z pamětní knihy
Uhřiněvské. S. H. К. VIII., 219-222.
(Nedokonč.)
289
Lašek G. J., Město Vamberk nad
Zdobnicí. Hr. Kraj 1907 (IV.), 10. 290
Urban M., Eine Chronik der Stadt
Weseritz. Tepl.-Plan-Weseritzer Be
zirksbote 1907, Nr. 307. — Urban M.,
Wann ist Weseritz zur Stadt erhoben
worden? Tepl.-Plan-Weseritzer Be
zirksbote, 1907, Nr. 388.
291
Tichna Aug., Panství Vilimov. Čá
slavský Kraj 1907, 51-55.
292
—, Zur Ortskunde von WindischKamnitz. B. Kamnitzer Wochenblatt
1907, Nr. 97. (In Forts.)
293
Florian Č., Původ jména vesnice
Vorle. Český Východ 1907, č. 30. —
Florián Č, Vorel v II. polovici
XVII. století. (K hospodářským dě
jinám Vorle.) Český Východ 1907,
č. 29.
*
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Barták J-, К dějinám Nové Vsi.
Naše Hlasy 1907, č. 46.
295
Blllanová Popelková, Královský Vy
šehrad. Lada 1907, str. 6. 29, 43, 54,
90, 101.
206
Drachovský A., Zámecká studně
na Zbirové. Stráž Podbrdská 1907,
č. 6, 7.
297
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Pernštýnských do zboží bystřického
r. 1672. C. L. XVI., 281-282.
311
Hlavlnka K., Cejkovice za panství
jesuitského. Progr. reálky v Hodo
níně 06-07, str. 27.
'
312
Zapletal F. A., Drahotuše jindy a
nyní. Hranice J907. Str. 20.
313
Berger K., Geschichte der Stadt
Hof. Z. V. G. M. S. XI., 188-228,
293-3433’4
2. Morava.
Schenner Ford-, Eine Bürgerstif
Selský Archiv, roč. VI. (B. 06, tung in IglaUi Z. V. G. M. S., XI.,
315
č. 375-)
298 394-404.
Vlastivěda Moravská. (B. 06, č. 376.)
Kratochvíl Aug., Ivančice. (B. 06,
Srv. níže č. 300, 309, 322, 329, 333, č. 396.) Rf. Fr. J. Rypáček, Č. M. M.
316
335299 XXXI., 347-350.
P. St., Vlastivěda moravská, Z. V.
Ondráček v., Fragmenty z dějin
G. M. S. XI., 289-290.
300 Sv. Kopečka. Hlas 1907, č. 205. 317
Oplustil V, Kostelccké louky.
Schram Wilh., Vaterländische Denk Z dějin města Kostelce. Pozor 1907,
würdigkeiten. Sv. П. Brno 1907. Str. č. 2, 4.
318
152. (Srv. B. 06, č. 377.)
301
Smrčka J., Místopisné črty z Litočerný Fr., Váša Pavel, Moravská velska. Selská Stráž, č. 1, 3, 4, 7,
jména místní. Výklady filologické. 10, 12, 17, 19, 21, 22, 25, 26, 29, 37,
Brno 1907. Str. XIV 4- 292. Rf. V. 42, 45З19
Flajšhans, N. L. 1907, č. 232; V.
Preuss L.» Aus dem Kostier Ghetto
Prasek, S. A. VI., 201-202, 268; J. Š., des 18. Jahrhunderts. Z. V. G. M. S.
320
S. P. XXVII., 438-439302 XL, 167-173.
— , Odkud jména našich osad a — , Z náboženských dějin Valaš
dědin. Moravský Sever 1907, č. 42. ského Meziříčí a Krásna. Valaš. No
321
ЗОЗ viny 1907, č. 49, SL 53Prasek V., Názvy některých tratí
Kratochvíl Aug., Vel. Meziříčský
co znamenají. S. A. VI., 24-27. 304 okres. Vlastivěda morav. II. Brno
Pallas Gust., Marie z Ebner-Eschen- 1907. Str. 427. Rf. V. Prasek, S. A.
322
bachu, kterak líčí moravský venkov. VI., 265-266.
Progr. gymn. v Místku 06-07, str. 17.
Soukal J., Hrad Mitrov. Ždárský
323
____
305 Obzor VII., č. 9.
— , Několik črt z posledních 15 let
Březina Arn., Běškovíce, opustlá ves města Prostějova. Prostějov 1907. Str.
na Přerovsku. S. A. VI., 110-114. 65’
324
(Platy a dávky r. 1564.)
306
Slaméník Fr., v Přerově za Karla
Hrudička AI., Topografie diecese st. z Žerotína a J. Komenského.
Brněnské. Seš. 2. Brno 1907. Str. Hlasy z Pobečví 1907, č. 22, 25, 28,
161-320. (B. 06, č. 385.)
307 31, 32, 34.
325
Soukal J., Bukoví a jeho parnátnosti.
Riedl J., Jak to vypadalo s trhem
Ždárský Obzor VII., č. 8.
308 a s potravinami v Přerovském kraji
Tenóra Jan, Bystrický (n./P.) okres. v polovici 18. stol. Hlasy z Pobečví
Vlastivěda Moravská. II. SeŠ. 213-220. 1907, č. 46.
326
Brno 1907. Str. 272 + mapa.
309
Klvaňa Ant., Listy biskupův Olo
Tenora J., z pamětí města Bystřice mouckých Příborským. Č.M. M. XXX.,
nad Pernštýnem. H. XXIV., 493-499, 81-84. (i- R- 1540 uděluje se frejunk.
574’577, 671-676, 741-746, 823-828, 2. R. 1589 povoluje vybírání most
327
902-907.
310 ného.)
Tenora J-, Pusté domy v Bystřici
Janele J., Město Rosice. Nástin
nad Pernštýnem roku 1654. Č. L. dějepisný a statistický. Rosice 1907.
XVI., 318-319. — Tenora J., Vpád Str. 60.
328
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Kramoliłfi'. Rožnovský okres. Vlasti
věda Morav. II. Seś. 206-212. Brno
1907. Str. 228.
329
Pechhold R. K., Der Bezirk Stöcken.
Jihlava 1907.
3^0
Nosek Fr., К dějinám Šakvic
u Hustopeče. S. А. VI., 193-195*
(Příjmy učitelů šakvických 1765-1771.)

Ugwltz A., Z minulosti města Tovačova a okolí. Hlasy z Hané 1907,
č. 3-11, 13-15, 17-22» 24, 25ЗЗ2
Dvorský Fr., TMický okres. (B.
06, č. 426.) Rf. Fr. Černý, N. V. Č.
ii*, 134-136.
333
Drož J., Zaniklá ves Veštia u Zďáru.
Ždárský Obzor VIII., č. I.
334
Peřinka V., Vizovský okres. Vlasti
věda Morav. II., seš. 221-228. Brno
1907. Str. VII + 257 + mapa. 335
Nevěřil J.» Velehrad III. Nálezy na
posv. Velehradě r. 1905 a 1906. Č. V.
j. m. о. XXIV., 68-74.
336
Lolek J., Vznik a původ osadních
jmen na Zábřežsku. Selská stráž 1907,
č. 38-40, 43, 44, 47, 52. —, Památnosti města Zábřeha. Mor. Sever 1907,
č* 3°-33*
337
Památník na oslavu 3ooletého ju
bilea povýšení Ždáru na město.
Uspoř. B. Drož. Ždár 1907, 40. Str. 18.
—, Trať na starém městě Ždáru.
Ždárský Obzor VIII., č. 2.
338

3. Slezsko.
Gemeindelexikon von Schlesien.
В. об, č. 434.) Rf. Schachermayr,
Z. G. K. Schl. II., 94-96.
339
Partsch J., Schlesien. Eine Landes
kunde. II. Hft. 2. Mittelschlesien’
J. 187-466.
340
Croon G., Zur schlesischen Orts
namenkunde. Z. V. G. S. 41, 402-408.
341
Schoenaich G., Die Entstehung der
schlesischen Stadtbefestigungen. Z. V.
G. S. 41, 17-36.
342
Popiołek Fr., Materyały do dziejów
miast w księstwie Cieszyńskiem. Pro
gram polsk. gymn. v Těšíně 1906-07,
str. 40.
343

witsch Dolgorukij an den Kaiser
Alexander I. im Kriegsjahre 1805.
Z. G. K. Schl. II., 146-147. (O ně
kterých slezských městech.)
344

Popiołek Fr., Regesten zur Ge
schichte der Städte Freistadt und
Jablunkau. Z. G. K. Schl. II., 103116.
345
Kettner Ad., Einiges vom alten
Friedhöfe zu Freiwaldau. Z. G. K.
Schl. II., 137-141. — Kettner Ad.,
Dr. Heinrich Rybisch. Z. V. G. M. S.
XI., 163-167 (Frciwaldau.)
346
Barta Arw., Die Entstehung des
Fürstentums Neisse u. seine Geschichte
bis in die Zeiten Karls IV. Progr. d.
Realschule in Jägerndorf 06/07, str.
47*
347
Příspěvky к historické topografii
knížectví Opavského a Krnovského.
7. pozůstalosti Leopolda Svobody. V. M.
Op. 15, 9-58.
348
Zukal J., český kostel a česká
škola v Staré Opavé. V. M. Op. 15,
59-77.
349
Berger, Zur Geschichte zweier schle
sischer Dörfer. (Raase und Spachen
dorf (B. 06, Č. 444.) Rf- K. Knaflitsch, Z. G. K. Schl. II., 87-89. 350
Gerber Erw., Plastischer Plan der
Landeshauptstadt Troppau zur Zeit
des Kongresses 1820. Z. G. K. Schl.
II., 135-137351
Zukal J., Troppauer Bürger im
Schuldenarrest zu Olmütz 1595-1597.
Z. G. K. Schl. IL, 134-135.
352

7. Celková sepsání dějin českých.

Chalupný E., Národní povaha česká
Zvi. otisk z Přehledu. Praha 1907.
Str. 45.
353

M. Ljubavsklj, Istori j a češskago
gosudarstva. Moskva 1907. Litografičeskijkurs dlja slušatelej. (2ooexemplářů.)
354
Horák Lad., Příruční dějiny národu
českého. Velká Čermá 1906. Str. 411.
Rf. Ed. Š., P. R. XX., 279-281;
J. M., Samostatnost 1907, č. 37;
H., Škola Našeho Venkova 1907, str.
C. K., Schlesisches aus einem Be 41; K., Škola měšťanská 1907, Prii,
richte des Fürsten Michael Petro odb. gram.-histor., str. 22-23; Alb.
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Honzáková, Časopis učitelek 1907,
čapek T.» Památky českých emi
57-58.
355 grantů v Americe. 2. vyd. 1907. Rf.
366
Dvořák R., Dějiny markrabství Chtk., N. V. C. II., 238.
moravského. (В, об, č. 459.) Rf. Fr.
J. Rypáček, С. M. M. XXXI., 251-258.
З56 Otázka národnostní a jazyková.
Florinskij T. D., Slavjanskoe pleFischel Alfr., Studien zur österr. mja. Statistiko-etnografičeskij obzor
Reichsgeschichte. (В. об, č. 402.) Rf. sovremennago slavjanstva. Kijev 1907.
B. Bretholz, Z. V. G. M. |S. XI., Str. X + 193. Zvi. ot. z univer. Izvě174-179; Schachermayr, Z. G. K. Schl. stijí 1907.
567
II., 93-94; V. Below, Zt. f. Socialwiss.
Bauer O., Die Nationalitätenfrage
X., 198-200.
357 und Sozialdemokratie. Wien 1907.
Polák Ant., Jaký byl státoprávní Str. VIII -i- 500.
368
poměr Moravy k říši Německé a ke
Herkner H., Neuere Literatur über
království Českému? C. M. M, XXXI., d. dtsch.-böhm. Frage. Archiv für
298-313. (Referát o knize Fischelově, Sozialwissensch. u. Sozialpolitik 24,
Studien zur österr. Reichsgeschichte, 451-463.
369
viz В. об, č. 462.)
358
Řadič Štěpán, Nationalismus ne
Kapras J., Mährens staatsrechtli mecký a slovanský na počátku XX.
ches Verhältnis zum Deutschen Reiche století. Osv. 1907, 514-521.
370
u. zu Böhmen in Mittelalter. Cech.
Delbrück H., Eindrücke und Ge
Rev. I., 829-838. Též zvi. otisk danken bei einer Reise durch Öster
str. 10.
359 reich. Ö. R. XIII., 165-169.
371
Kapras J., Státoprávní poměr Mo
T. Í., Německý hlas o díle Rauchravy к říši Německé a ke koruně bergově. (B. 06, č. 480.) Obz. N. XI.,
České ve středověku. C. M. К. C. 234-237*
З72
1907, 400-423.
360
Tezner Fr., Zur Sprache des österr.
česká Politika. DU I. (В. об, č. 463.) Parlaments. Neue Freie Presse 1907,
Rf. — ę —, N. L. 1907, č. 67; N. P. Nr. 15-392.
373
1907, č. 109; Svobod. Občan 1907,
Ulbrich J., Die Parlamentssprache.
č. ii. — DU II. Část I. Praha 1907. Neue Freie Presse 1907, Nr. 15.398.
Str. 930.
361
374

Lidová čítanka moravská. Red. Fr.
Bity. Telč 1907 (?) Str. 526. Rf. F.
F. Vykoukal, Osv. 1907, 647-650;
Kps, C. C. H. XIII., 237-238; Ant.
Boháč, N. V. Č. II., 236-238; V.
Prasek, S. A. VI., 134-136; E. H.,
P. R. XXI., 33-36; —gin—, České
Slovo 1907, č. 32.
362
Pospíšil-Hauer, Dějepisná čítanka
pro lid slezský. Opava 1906. Nákl.
Matice Opavské. Str. 259. Rf. J.
Kapras, C. M. M. XXXI., 352-354.
363
Drobné původní příspěvky к če
ským dějinám téměř v každém čísle
Zvonu.
364
Habenicht J., Dějiny Cechů ame
rických. (B. 06, Č. 465.) Zpr. VI.
XXIII., 1134-1135.
365

— ý, Zur Nationalitätenstatistik.
Cech. Rev. I., 949-952.
375

Boháč Ant., Vývoj jazykové hra
nice, jazykových ostrovů a menšin
na Moravě. Progr. reálky v Uher.
Brodě 06/07, str. 34. Zpr. Cas 1907,
č. 198. Viz též Mor. Orlice 1907, č.
168, i6q.
376
Boháč Ant, Vývoj jazykových
menšin a ostrovů na Moravě v po
sledním desítiletí (1890-1900). N. V.
C. II., 81-88.
377
Chytil AI., Národnostní mapa Mo
ravy. I. list. (B. 06, Č. 483.) Rf. Ant.
Boháč, N. V. C. II., 137-139. Srv.
odpověď AI. Chytila ibid., 249-250
a repliku Ant. Boháče ibid., 299-300.
Rf. L. N., N. L. 1907, č. 107. II. list.
Litovel 1907.
378
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Kabelík J., Národopisná mapa Hané
z počátku století 19. Č. L. XVI.»
257-269.
379
Zíbrt č , К národopisné mapě Hané
z poč. 19. stol, Č. L. XV., 310-311.
380
Nitsch Kazimierz, Polsko-czeska
granica językowa. Świat słowiański
IIL, 201-211.
381

Ваха В., Zřízení a obsazení stolice
českého jazyka a české literatury na
pražské universitě. N. L. 1907, č. 335.
382
Bartocha Jos., Čeština na bývalé
universitě a stavovské akademii v Olomouci. Několik vysvětlivek, oprav
a doplňků ke kritice dr. Součka. L.
F. XXXIV., 62-70, 142-152, 293-298.
(Srv. B. 06 č. 472.)
383
Posl Fr., Čeština na bývalém gym
nasiu jičínském. Jub. památník gymn.
v Jičíně, str. ii4-139.
384

Popovici A. C., Die vereinigten
Staaten von Gross-Österreich. (В. об,
č. 489.) Rf. Zd. V. Tobolka, Cech.
Rev. I., 561-562; Tbk, N. D. XIV.,
47°"47IЗ85
Rieger Fr. Lad., Rakouští Slované
a Maďaři. (В. об, č. 490.) Zpr. C. Č.
H. XIII., 121-122.
386
♦ * * Die slawische Grossmacht,
ö. R. XIII., 170-172.
387

Diss. Leipzig 1907. Ref. Globus XCIL,
355Ä
393
Ondra Ot., Cechové v Pruském
Slezsku. R. M. S. III., 209-212, 237261.
394
Pohl K., Der deutsche Besitzstand
im Böhmerwalde. Pilsner Tagblatt
1907, Nr. 76.
395
—, Poměry národnostní v okresu
lovosickém. Stráž Severu VII., 218.
З96
Zátka Aug., Die Budweiser Ge
meindewahl. Čech. Rev. I., 209-218.
397
R. H., Okres českobudějovický. N.
D. XIV., 650-655, 736-741.
З98
Havlíček J., Jindřichohradecko.
Рок. R. IV., 149-153.
399
—, Tiché jubileum Čtvrtstoletí České
Školy (v Nýřanech). Plzenské Listy
1907, č. 237-244.
400
Charvat J. V., V boji za právo.
Pamětní list Podmokelských Cechů.
V Podmoklech 1907. Str. 38. Srv. J.
Bláha, O českých menšinách. Os v.
1907, 944-947^Oi
Chlum, Od česko-moravských hra
nie. Německý ostrov Štocký. Pošu
maví 1907, 251-262.
402
S.(auer) A., Deutsche Studenten —
nach Prägt D. А. VI., 274-276, 477478, 544’545403
Jaksch R. v., Wunsche und Be
schwerden der Deutschen in Prag.
Neue Freie Presse 1907, Nr. 15.317.
404

Pavelec J., Pangermanismus a ho
spodářské poměry Pošumaví. Pok.
R. III., 478-488.
388
Otázka slovenská.
—, Vom deutschen Volkstum und
seinen Gegnern. Böhmen. — West
Peřinka Fr. V., Československá
böhmischer Schulvereinsgau. Der ge jednota, rozluka a vzájemnost. VI.
treue Eckart V., 6.
389 XXIII., 303-311, 390-399, 490-495,
577-582, 668-678. (Dokončeno. B. 06,
Škába Jos., Zisk a ztráta v národ č. 513.)
405
nostním boji na severu. Kronika 1907,
Hejret J., Několik slov к česko693-701.
390 slovácké vzájemnosti. Pok. R. IV.,
Maly Jos., Die tschechischen Mino 86-91.
406
ritätsschulen im deutschen Sprach
Czambel J., Slovenská reč a jej
gebiete. Brüxer Zeitung 1907, Nr. 86. miesto v rodine slovanských jazykov.
391 (В. об, č. 5’Rf. K. Th. Radčenko,
Arpád, Příspěvek к zřízení českých Žurn. min. nar. prosv. 1907, č. 9.
škol v Dolním Rakousku. Pok. R. 425-429; Fr. Pastrnek, A. S. Ph.
IV., 92-97.
392
XXIX., 135-140; Jos. Škultéty, Nyelotudomány 1907, 287-293.
407
Straube 0., Die Siedelungen des
Polívka J., K dialektologii česko
sächsisch - böhmischen Erzgebirges. slovenské. L. F. XXXIV., 22-42.
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Harlas F. X., Msgr. Ferdinand J.
Lehner. Osv. 1907, 608-614.
424
Pittnerová Vlasta, Za drem Eugenem Muškou. Český Východ 1907,
č. 49.
425
Rypáček Fr. J., František Palacký,
Lidová čítanka morav., str. 186-204.
—, Dvě jubilea. (Winter a Píš.) N.
L. 1907, č. 14.
426
Volf J., К šedesátým narozeninmá
ředitele sbírky archaeologie praehistor.
univ. prof. dr. Jos. Lad. Píče. Č. M.
K. Č. 1907, 192-193.
427
Volf J., Auf der Suche nach toten
Geschlechtern. (Zum 60. Wiegenfeste
des univ. prof. dr. Jos. Lad. Píč.)
P. 1907, Nr. 19.
428
Želízko J. V., Professor dr. J. L.
Píč. Pravěk III., 33-35. (S podob.)
429
KryštÚfek^J., Prof. dr. Josef Lad.
Píč. N. P. 1907, č. 17, 19.
430
8« Historikové češti.
Fabian V., Seznam spisů dra Josefa
Literaturu o J. Celakovském viz níže Ladislava Píče. P. A. M. XXII.,
v oddílu dějin právních.
414 383-385.
431
Píč J. Ľ., Jindřich Richlý. A. Č. A.
Sborník prací historických. К 6o.
432
narozeninám dv. rady prof. J. Golla. XVIII., 127-129.
J. G., Václ. Royt. Č. Č. H. XIII.,
(В. об, č. 544.) Rf. V. N., N. D. XV.,
63-66 (srv. C. C. H. XIII., 460-461); З56.
433
Zd. Nejedlý, L. XXXV., 43-45; J.
Dvořák Rud., Václav Royt. Č. M.
434
Pešek, C. M. M. XXXI., 247-251; M. XXXI., 371-382.
J. Ernyey, Századok XLL, 945-947.
Slavík F. A., Václav Royt. A. Č.
435
4*5 A. XVIII., 129-133.
J. K. v. W., Dr. Joseph Alexander
Bartocha Jos., Alois Vojtěch SemFreiherr von Helfert. Fünfundsechzig bera. Brno 1907. Str. 30. Srv. Č. V.
436
Jahre im Staatsdienst u. in der Lite S. M. O. 24, 97-119.
ratur. O. U. R. 35, 299-322.
416
Novák A., Alois Vojtěch Šembera.
437
Harlas F. X., Josef Heliích. Dílo Přehled V., 461-463.
—, Ke 100. narozeninám ŠemberoV., 219-224.
417
K. H., Jan Karel Hraše. Hr. Kraj, vým. Šembera v Olomouci. Našinec
438
1907 (IV.), str. 127.
418 1907, č. 34, 35, 37, 38.
Papáček P., Památce Aloise Voj
C- Mht., Jan Karel Hraše. Česká
Škola VI., 316-317.
419 těcha Šembery. Pravěk III., 82-85.
—, Hennenegild Jireček rytíř ze
x
439
Samokova. (K osmdesátiletým naro
Wirth Zd., Šembera topograf a
ochránce historických památek Vys.
zeninám.) Vlast 1907, str. 926-927.
420 Mýta. Osvěta Lidu 1907, č. 34. 440
Seznam spisů Hermenegilda JiPapírník Fr., Šembera Alois Vojtěch.
reČka, v šedesátileté době 1846-1906 (K stoletému výročí jeho narozenin.)
vydaných. Vyd. v Mýtě Vysokém Osvěta Lidu 1907, Č. 34. — černý
1907. Str. XII.
421 Fr., Šembera zachránce bran a věží
Podlaha A., Dr. František Krásí. vysokomýtských. Osvěta Lidu 1907,
A. Č. A. XVIII., 125-127 a C. K. D. č. 34. — Šíma JOS., Šemberovo mu
1907, 498-500.
422 seum. Osvěta Lidu 1907, č. 34. —
N., Josef Kubišta. Č. Č. H. XIIL, Kohout, Krátká vzpomínka na Al. V.
241.
423 Šemberu u příležitosti stých jeho na2
čes. časopis Historický, XIV., seš. 3. Bibliografie.

(Referát o Czambel Slovenská reč a jej
miesto v rodine Slovan, jazykov; vi8
výše č. 407.)
408
NlederlO L., Nová data к východní
slovenské hranici v Uhrách. N. V. Č.
II., 1-3. S dvěma mapama. ( B. 06,
č. 515.)
409
J. R., Slovenský národ v svetle
štatistiky z r. 1905. Slovenský Obzor
I., 4-i3> 69-74, 4I3*I5°» 204-208. 410
štefánek A., Príspevok ku Stati
stice nášho utrpenia. Slovenský Obzor
I., 385-408.
411
Hrušovský Igor, Priemysel u nás
predtým a dnes. Slovenský Obzor I.,
75-81, 154-158, 216-220, 275-279,
ЗЗ4-ЗЗ8» 409-432.
412
—, Die Nationalitäten in Ungarn
im Lichte der Geschichte. U. 1907,
Nr. 301, 302.
413
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rozenin. Osvěta Lidu 1907, č. 34. —
—, Alois Vojtěch Šembera (ku stým
narozeninám). Osvěta Lidu 1907, č. 3,
5, 12.------ , šembera jako zachránce
bran a věží vysokomýtských. Osvěta
Lidu 1907, č. 26.
441
Lippert J., W. W. Tomek. Ein
Lebensbild aus bedeutungsvoller Zeit.
D. A. VII., 8-21. Srv. J. P., Č. Č. H.
XIII., 459-460.
442
Kanára Cyr. Fr., Vzpomínka na
f W. W. Tomka, dějepisce a prvního
rektora české university Pražské.
Obnova 1907, č. 13.
443
Zíbrt č., Dr. Zikmund Winter.
Vzpomínka к jeho šedesátým naroze
ninám. Osv. 1907, 248-261, 308-318,
404-411.
444
Syrový V., Dr. Zikmund Winter.
Několik slov o jeho životě a belletrii.
Progr. reálky v Bučovicích 06/07,
str. 23.
445
Volf J., К šedesátým narozeninám
Člena kuratoria Matice české školního
rady prof. dr. Zikmunda Wintra. Č.
M. К. C. i 1907,94-195.
446
9. Dějiny jazyka a literatury.

a) Filologie.
Zíbrt Č, Matouše Benešovského
Philonoma Knížka slov českých vy
ložených, odkud svůj počátek mají,
totiž jaký jest jejich rozum 1587.
Č. L. XVI., 174.178.
447
Hruška Fr. J., Dialektický slovník
chodský. Archiv pro lexikografii a
dialektologii vydává III. třída Č.
Akademie, Č. 7. Praha 1907. Lex.
Str. 127.
448
Kolkop Edm., Doplňky к Barto
šovu slovníku moravskému (B. 06,
č. 563). Progr. reálky v Jevíčku
06/07, str- r4- Srv. B. 06, č. 564. 449
Bartoš Fr., O jazyce českém na
Moravě. Lidová čítanka morav., str.
364-372. (Vyňato ze čl. jeho Národopis
Moravy ve Slovníku Nauč, a z jeho
Dialektologie moravské.)
450
Zíbrt Č., А. V. Šembera o rozhraní
nářečí moravských. Č. L. XVI.,
ЗІ4-ЗІ5451

x) Viz výše č. 426 a srv. děj. lite
ratury 19. stol.

Lelek Cyprian, Slova slezskomoravského nářečí r. 1863. Č. L. XVI.,
382-383.
452
Janko J., Philologie. Rückblick auf
das Vierteljahrhundert 1882-1907.
Čech. Rev. IL, 204-209.
453
Flajšhans V., Živý jazyk. N. L.
1007, č. 218.
454
Kotík Ant, Příspěvky k poznaní
Českých příjmení. Č. L. XVII., 7-9,
ЧЗ-Ч4455

b) Dejiny české literatúry do konce
18. stol.
Karásek J., Slavische LiteraturGeschichte. (B. 06, č. 566.) Rf. J.
Sutnar, A. S. Ph. XXIX., 581-610;
D. Prochaska, A. S. Ph. XXIX,
140-148; P. Zabolotskij, Žurn. min.
nar. prosv. 1907, č. 7, 384-389; Wl.
Nehring, Studien zur vergleichenden
Literaturgeschichte VII., 238-242; V.
Kol., Zvon VII., 45-47.
456
Mejsnar Fr., Přehled dějin litera
tury české s důležitějšími ukázkami.
Doby nové část první. (B. 06, č. 568.)
Část druhá. Hradec Králové 1907.
Rf. an., Čas 1907, č. 196.
457
Novák J. V., Výbor z literatury
České. D. I. (B. 06, č. 573.) Rf.
F. V. Vykoukal, Osv. 1907, 752;
D. II. Doba střední. Praha 1907.
458
Procházka J., Stručné dějiny pí
semnictví českého. (B. 06, Č. 570.)
Rf. F. V. Vykoukal, Osv. 1907, 752754459
Slejhar J. K., Dějiny literatury
České pro potřebu obchodního škol
ství. Praha 1907. Rf. Alb. Pražák,
N. L. 1907, Č. 303. Odpověd Šlejharovat N. L., 1907, č. 323.
460
Jakubec Jan, Geschichte der čechischen Litteratur. — Novák Arne, Die
čechische Litteratur der Gegenwart.
Die Litteraturen des Ostens in Einzel
darstellungen. Bd. V. Abteil, i. Leipzig
1907. Str. IX + 383. Zpr. Čas 1907,
č. 324; Právo Lidu 1907, č. 342. 461
Novák A., Deutsches in der čechischen Literatur. Čech. Rev. II.,
94-101.
462
Brückner A., Bogurodzica. A. S.
Ph. XXIX., 121-135.
463

8. Historikové čeští. 9. Dějiny jazyka a literatury.
Nejedlý Zd., Kdy vznikla Bogu
rodzica. Dal. XXX., 32-33.
464
Plaček Jot., Příspěvky к otázce
Nekrologu
Podlažického. L. F.
XXXIV., 101-115. Zpr. an., Č. Č. H.
XIII., 354465
Havlík Ant., Boj s drakem v Br
něnské legendě o sv. Jiří. Č. M. K.
C. 1907, 423-443.
466
Jedlička Bohd., Studie o štokholmské legendě Kateřinské. L. F.
XXXIV., 225-231, 344-350467
Pešek Jos., Staročeská dramata.
(B. 06, č. 581.) Rf. Jos. Straka, L.
F. 34» 75-76468
Ludvík M., Světský, laškovný živel
v nábož. úkonech i rukopisných pa
mátkách doby Karlovy a stopy jeho
podnes. Posel od Čerchova 1907, č.
51, 52. (Nedokonč.)
469
Zíbrt č., Nápisy ze staročeských
památníků I. Praha 1907. Str. XII
+ 134. (Svět, knihov., č. 593-4.) Rf.
F. S., N. P. 1907, č. 193; fs, Zvon
VII., 622.
470

J. V., Předchůdcové Husovi v Če
chách. Den 1907, č. 95, 98, 102. 471
Novotný V., Jan Milič z Kroměříže.
Lidová čítanka morav., str. 79-97.
472
Sedlák J., Spis Stanislava ze
Znojma „de Antichristo“. H. XXIV.,
1-6.
473
Sedlák J., Stanislav ze Znojma na
Moravě. H.XXIV., 173-177, 255-258.
474
Flajšhans V., V den Husův. N. L.
1907, č. 184.
475
Lenz Ant., M. J. Hus. Životopisný
nástin. Praha 1907. M. 8°. Str. 104.
476
—, Bulla Jana XXIII., která za
vdala příčinu к ráznému vystoupení
Husovu proti papežským nešvarům.
Česká Stráž 1907, č. 28.
477
Faber Wllh. u. Kurth Jul., Wie sah
Hus aus? Eine ikonographische Studie
auf Grund der Miniaturen des lateini
schen Cantionale in Leitmeritz. Ber
lin, Warneck, 1907. S. 21 mit 3 Tafeln
in Photogravure. Zpr. Čas 1907,
č. 202.
478
Mádl К. В., Wie sah Hus aus?
Čech. Rev. II., 81-87.
479
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Flajšhans V., Historie o vousech.
N. L. 1907, č. 205. (Týká se podoby
Husovy.) Srv. Plzeňské Listy 1907,
č. 296.
480
Nejedlý Zd., Husova reforma ko
stelního zpěvu. Č. č. H. XIII., 10-24,
149-163.
481
Flajšhans V., Sermones de sanctis.
I. Spisy M. Jana Husi, čís. 7. Praha,
Vilímek, 1907. Str. 108. Zpr. J. P.,
Č. Č. H. XIII., 456. (Viz B. 06, č.
593 a 594J
482
Novotný V-, M. Jan Hus, O svatokupectví. Světov. knihov. č. 604-6.
Praha 1907. Str. 186. Zpr. Čas 1907,
č. 297; Čas (týdenník) 1907, 698-700;
Den 1907, č. 95; N. P. 1907, č. 297.
483
Flajšhans V., Literatura Husova.
N. L. 1907, č. 190.
484
Volf J., Knihovna Hilaria z Lito
měřic. Srv. výše č. 43.
485
Müller J. Th., Starý rukopis dvou
spisů Petra Chelčického. Č. Č. H.
XIII., 163-171.
486
Truhlář Ant., Příspěvky k studiím
humanistickým v Čechách. I. Aerichalcus (Měděný) Šebestián. II. Aquilinas (VorliČný) Pavel. III. Balbinus
z Vorličné Jan. IV. Travný Adam
z Hradce Králové. V. Hanno Martin.
Č. M. K. Č. 1907, 290-308, 361-376.
487
Brandl V., Ctibor Tovačovský z
Cimburka. (Výňatek úvodu ke knize
tovačovské jím roku 1868 vydané.)
Lidová čítanka morav., str. 103-107.
488
Zíbrt Č., Řehoř Hrubý z Jelení
(f 1514) o užitku i škodě divadel.
Div., 137-142.
489
Jana Hasištejnského z Lobkovic,
Putování к sv. Hrobu. Vyd. Fr. A.
Maleček. (B. 06, č. 610.) Rf. S., N. P.
1907, č. 241.
*
490
Nováček V. J., „Milostné“ verše
ze století XVI. L. F. 34, Archiv liter.histor. XXII., 456-457.
491
— Latinský spis Českého humanisty
ze XVI. stol, přeložen do němčiny.
(Spis Jana Skály z Doubravky: Libellus de piscinio et piscium, qui in
iis alantur, natura.) Rf. —, Vlast 1907,
363492
2*
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Adámek K. V., Tadeáš Hájek
Kerri Th., Johann Amos Comenius.
z Hájku v Chrudimi. Č. M. K. C. (B. 06, č. 635.) Rf. J. Nk, P. R. XX.,
5I2
1907, I33-I34»
493 430-433.
Slavík Fr. A., Jan Blahoslav.
Belsswánger G., Comeniana. Ein
S úvodem o jednotě bratrské. Lidová Beitrag zu seinem Briefwechsel. J. G.
čítanka morav., str. 111-122.
494 G. Pr. O. XXVIII., 40-49.
513
Volf J., Žena česká v památcích
Joh. Amos Comenius, Didactlca
16. a 17. století. N. L. 1907, č. 209. 495 magna. Von Walther Vorbrodt. Leip
Žákavec Fr., Příslovnický, poře- zig 1906. Rf. Beisswänger, M. C. G.
514
kadlový, a podobný materiál z Re- XVI., 311-313.
šeliova Jezusa Siracha. (B. 05, č. 465.)
Joh. Amos Comenius pädagogische
Rf. Jos. Straka, L. F. 34, 73-75. 496 Schriften. HI. Bd.: I. Der Mutter
Tille V., Ráj královny Sibylly. C. Schul. II. Didaktische Ährenlese.
M. M. XXXI., 267-280, 414-428. 497 Hergb. C. Th. Lion. Zweite Auflage.
Herben J., Národní hrdina český. Halle a. d. Saale, 1907. Rf. Bötti
(Šimon Lomnický.) Čas 1907, č. 211. cher, M. C. G. XVI., 106-108. 515
498
Keller Ľ., Die Schriften des Co,
čapek M. Fr., Šimon Lomnický — menius und das KonstitutionenbuchŽebrák z Budče, Jihočes. Listy 1907, (B. 06, č. 642.) Rf. K. Löschhorn.
č. 9092.
499 M. H. L. 35, 192-193.
516
—, Simon Lomnický z Budče. N.
Das Testament der sterbenden
P. 1907, č. 223.
500 Mutter. Von J. A. Comenius. Heraus
Urban M., Freiherr Christoph Ha gegeben, aus dem Böhmischen über
rant von Polschitz u. Weseritz. Tepl.- tragen und eingeleitet von Dora Pe
Plan-Weseritzer Bote 1907, Nr. 391. řina. M. C. G. XVI., 25-45.
517
501
Keller
L.,
Comenius
und
die
Frei
Sedláček Aug., Úvahy o Zrcadle maurer im Urteile französischer, bel
Paprockého. Ć. M. M. XXXI., 18-30, gischer, holländischer, amerikanischer
204-219.
502
englischer Autoritäten. M. C. G.
Profeld B., Jiří Dikast z Mírkova. und
XVI.,
98-101. (Srv. B. 06, č. 642.) 518
Jičínské Noviny 1907, č. 21
503
Novák J. V., Na čem zakládala se
Volf J., Jan Matyáš ze Sudetú.
P. A. M. XXII., 531-566.
504 obliba první ,,Brány jazyků” Jana
Volf J., Vokál Jan z Prahy a jeho Amosa Komenského? P. R. XX.,
519
sborník. C. M. K. C. 1907, 311-315. 412-420.
Novák
J.
V.,
Komenský
chystal
505
Volf J., Daniel Basilius z Deut- také slovník naučný. N. L. 1907, č. 66.
520
schenberka. Č. M. K. Č. 1907, 315-316.
Sicher G., Vzdělání a výchova,
506
Zíbrt č., Štilírýd Bruncvejkar Pod všeobecné právo společenské dle Ko
horský. Č. M. K. C. 1907, 316-317. menského a Pestalozziho. P. R. XX.,
521
507 420-426.
Drtina Fr., Význam pansofických
Zíbrt 6., Ach můj milý, věčný
Bože, čím dáleji, vždycky hůře. (Rý snah J. A. Komenského. P. R. XX.,
movaná skladba ze XVII. stol.) Č. L. 401-412, 481-489, 583-588 (zvi. otisk
522
XVI.» 234-242,293-300,375-382. 508 Praha 1907).
Novák
J.
V.,
O
vševědných
snahách
Prážek J. V., O rodu, původu a
rodném domě mistra Pavla Strán Komenského. Beseda Učitelská 1907,
523
ského. ZI. P. 1907, 400-402, 524. 509 237-245.
Kvačala J., J. A. Komenského prvé
Comenlana. (Nejnovější úsudky styky s Francúzmi. S. P. XXVII.,
524
Němců o Komenském.) P. R. XX., 280-288.
Petrák Jos., Komenského biblioteka
4З4-436.
510
Slavík Fr. A., Jan Amos Komenský. v Lipsku. P. R. XX., 426-430. 525
Lidová čítanka morav., str. 135-146.
Vávra JOS., Štambuch Br. Matouše
Tita,
krajana a spolužáka Komen5”

q. Dějiny jazyka a literatury.

21

ského v Herbornu 1611-2. Č. M. K.
Čeití'tpiiovatal« XIX. itol. (В. об,
č. 1907, 64-69.
526 č. 672). Sešit 112 až 188. B. Němcová,
sv. VL. seš. 59-73; K. Havlíček, sv.
Zíbrt 6, Ze sbírky hádanek, vy II., IIL, seš. 8-30. Kr. Vinohrady
dané v Příbrami 1668. C. L. XVII., 1907.
.539
78-80.
527
Dějiny české literatury. Napsal Jar.
Žák Fr., Z epigramů B. Balbina. Vlček. Díl II., část druhá. Seš. 16.
VI. 1907, 67-70, 140-144, 232-237. 528 Praha 1907. Str. 241-304. Rf. J. Š.,
Slabý Fabian, Hrabě František S, P. XXVII., 499-502.
540
Antonín Sporck.1) L. F. XXXIV., 425Vlček Jar., Padesát let naší nové
451.
529 literatury, Den 1907, č. 165, 170,
Kopp A., Franz Anton Graf 175, 179, 184, 191, 197, 213, 219, 225,
Sporck.
Ein
deutsch-böhmischer 233, 241, 247, 250, 253, 269, 270, 272.
Mäccn (1662-1738). Z. f. Büchfr. XL, (Nedokonč.)
541
I79-I9IS3«
Zabolotsklj P. A., O russkoj struje
Leoni er Max., Epigon českobratr
ský (hr. Sporck). Osvěta Lidu 1907, v slavjanskich literaturach XIX. věka.
č. 85.
531 Cast I. Opyt obżera češskich biblio
Sazi ma J., Jak se kázávalo našim grafičeskich a istoriko-literatu rnych
předkům před 150 lety. Několik trúdov v koncě XVIII. i v XIX. věkě
obrázků z Fabriciových „Mravných i russkaja struja v nich. Žurnál min.
naučeni*'. Osv. 1907, 618-629.
532 nar. prosv., únor, str. 266-295. Zpr.
542
Endl Fridr., Der Piarist und Ge jpa, CČH. XIII., 242-243.
Zabolotsklj P. A., Kulturnaja raschichtsforscher Gelasius Dobner u.
die Hausannalen der Piaristen zu bota u Slavjan. Očerki I.—II. Čechija.
Horn. Monatsblatt des Altertums- (Ottisk iz „Slavjanskich Izvěstij“.)
543
Vereines zu Wien 1907, str. 86-88. Str. 74-8.
533
Francev V. JL, Poľskoje slavjanoKorrespondence Josefa Dobrov
ského Díl II. (B. 06, č. 670.) Rf. věděnije konca XVIII. i pervoj četJ. Máchal, C. C. H. XIII., 88-93; verti XIX. st. Praga češskaja 1906.
N. Petrovskij, Žurn. min. nar. prosv. Str. IX 4- 491 4- CLXXII 4- 10. Rf.
1907, č. 10, 407-414.
534 J. Polívka, C. C. H. XIII., 340-344.
_
544
Nováček J. V., Korrespondence
Rowalski J., Česka belletne pů
Josefa Dobrovského s Antonínem Be
dřichem hrabětem Mitrovským. V. C. vodní za r. 1906. N. L. 1907, Č. i.
________
545
А. XVI., 539-59^.
ä 535
Splna Fr., Zu Prokop Sedivýs
J., Česká beletrie za
Büchlein über das Theater (1793). rokRowalski
1907.
N.
L. 1908, č. i.
546
A. S. Ph. XXIX., 105-109.
536
Hans V., Ze slezského písemnictví.
Zíbrt Ł, Neuberkův exemplář zá
M. Op. 15, 113-115. (R. 1906.) 547
pisků Jana Jeníka z Bratříc, nyní V. Bílý
Fr., Nové jaro literární na
v musejní bibliothece. C. M. K. Č. Moravě. Lidová čítanka morav., str.
1907, 69-106.
537 348-363.
548
Kabelík J., Z doby národního
c) Česká literatura v 19. stol.2) obrození Moravy. Lidová čítanka mo
str. 159-186.
549
Literatura česká XIX. století. Dílu ravská,
V.
Dr.,
Z
literárního
zákulisí
Mo

třetího část první. (B. 06, č. 671.) Do- ravy. N. L. 1907, č. 310. j
550
konč. refer, z předešlého roč. J.
Bartocha, C. M. M. XXXI., 95-106.
Mrkvička Jos., Vývoj knihtiskařDílu III. část druhá. Str. 256 (seš. 7). ský v 17 letech. (1891-1906.) Typo
Zpr. Den 1907, č. 27.
538 grafia 1907, str. 16-18,25-28,42. 551
Žípek AI., Tři léta kulturní práce.
4 Viz výře č. 233.
(Historie Pražské Lidové Revue.)
*) Srv. 1 oddíl předchozí.
Plzeňské Listy 1907, č. 256.
552
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—, Plzeňská žurnalistika. (Kousek
retrospektivy.) Český Západ 1907, č. 9,
12, 13. (Od let 60tých.) (Srv. В. 06,
č. 676.)
553
—bs—, České noviny před sto lety.
N. P. 1907, č. 70.
554
Prasek V., Antonín Vašek a Alois
Vojtěch Šembera. Příspěvek к dějinám
literárním vůbec a sporům s rukopisy
r. 1879 zvláště. V. M. Op. 15, 87-108.
555
Jireček HermenegUd, Příspěvky
к rozpoznání Rukopisu králodvor
ského. Volných Rozprav č. 4. Mýto
Vysoké 1907. Str. 40. (Srv. B. 05,
č. 430.)
556
Bogusławski Edw., „Jaroslav“. (B.
06, č. 683.) Zpv. J. G., С. С. H. XIII.,
120; M. Hýsek, č. M. M. XXXI.,
354-356; K. Říha, Osv. 1907, 268-269.
________
557
Jensen Alfr., Der Lenorenstoff
in der westslavischen Kunstdichtung.
Čech. Rev. I., 580-596. Srv. též Ks.,
Zum Lenorenstoff. Tamtéž, 666 —
667.
558

čáda Fr., Zapomenutý projev
Amerlinguv. (Jubilejní vzpomínka.)
Cas 1907, č. 279, 314.
559
Cáda Fr., Amerlingovo učení průvědné. С. M. VIII., 353-365, 454-470.
560
Pešek Jos., Dr. Karel Slavoj Amer
ling. P. L. R. III., 219-222.
561
Kádner O., Karel Slavoj Amerling.
Čech. Rev. II., 1-8, 102-112, 169-177.
(Nedokonč.)
562
Herfort К., Dr. Karel Amerling.
P. R. XX., 1-6, 109-116, 209-215.
563
Nováková Tereza, Moje vzpomínky
na Karla Slav. Amerlinga. Ženský
Svět 1907, 197-199.
564
Merhout C., K. S. Amerling а snahy
národního učitelstva. P. R. XXI.,
6-14.
565
PHha Vojt, Dr. Karel Slavoj Amer
ling. Klatovské Listy 1907, č. 43, 44,
45, 46, 47, 48, 49.
566
Merhout Cyr. Karel Slavoj Amer
ling, Den 1907, Č. 169.
567
—a—, Dr. K. S. Amerling. P. 1907,
Nr. 257.
568

—, 1807—1907. (Karel Amerling.)
Plzeňské Listy 1907, Č. 213.
569
Bartocha Jos., Z pamětí a života
Fr. Bartoše. Telč 1907. Str. VI + 278.
Rf. fš, Přehled V., 755-756; Kd., N.
D. XIV., 629-631; S., N. P. 1907.
č. 95; U. N. XXV., 533. (Srv. B. 06,
č. 687.)
570
—m, František Bartoš. Č. V. S.
M. О. XXIV., 14-19.
571
Černík J., Za f F. Bartošem. Dal.
XXIX., 165-166, 173-174.
572
čech Leander, O významu vědecké
práce Fr. Bartoše. Č. M. M. XXXI.,
1-17, 129-152.
573
Zíbrt č., Fr. Bartoše dopisy AI.
Šemberovi a Fr. Zoubkovi. Č. L.
XVI., 290.
574
Bílý Fr , Vincenc Brandl a Fran
tišek Bartoš. Lidová čítanka morav.,
str. 223-235.
575
Chalupný E., Ottokar Březina. Čech.
Rev. I., 765-768.
576
Řehoř F. 8., Svatopluk Cech. Pok.
R. II., 279-283.
577
Ao, Svatopluk Cech (1846-1896),
Škola našeho venkova 1907, 304-307.
578
Zoglmann Ant., o metaforách a
příměrech v epických básních Sv.
Cecha. Progr. gymn. v Domažlicích
06/07, str. 22.
570
Goll Jar., Psaní Josefa Čejky z r.
1848. Č. Č. H. XIII., 73-75580
Bílý Fr., Korrespondence a zápisky
Frant. Ladislava Celakovského I. Sbírka
pramenů ku poznání literárního života
v Čechách, na Moravě a v Slezsku.
Skupina IL, čís. 10. Praha, Čes. Aka
demie, 1907. Str. 160.
581
Jašek M., František Čupr. (Pokrač.
B. 06, č. 712.) Č. M. VIII., 143-156,
221-235, 301-312, 392-398. (Dokonč.)
582
L. S., Dr. Frant. Drtina. Posel
z Budče 1907, 2.
583
—, Prof. Frant. Drtina. (Životopis.)
Osvěta Lidu 1907, č. 55, 57, 58. 584
—, Dr. Emanuel Dyk. Den 1907,
č. 20.
585
—bs—, Ze starých papírů. (Vzpo
mínka na dra Emanuela Engla.) N.
P. 1907, č. 302.
586
Zíbrt Č., Ďr. Em. Engel básníkem.
N. L. 1907, č. 299.
587

9. Dějiny jazyka a literatury.
Sutnar «I., Prosodisches und Metri
sches bei K. J. Erben, mit besonderer
Berücksichtigung des Gedichtes „Záhořovo lože“. A. S. Ph. XXIX.» 184220. (Srv. В. об, č. 718.)
588
Polívka J., Nová česká verse po
věsti o Záhořově loži. (Erben.) N. V.
Č. IL, 132-134.
589
Tlilo V., Erbenovy „Tři pradleny“.
N. V. Č. II., 88-90.
590
Zíbrt č„ K. J. Erbena „Vodník“
a lidové podání na Slánsku. Č. L.
XVII., 87.
Zíbrt Č., České lidové pověsti
v rouše básnickém. II. AI. Věnceslav
Žitek, předchůdce K. J. Erbena,
v zpracování pověsti o pokladu r.
1825. Č. L. XVII., 81-85.
592
Strzemcha P., Der mährische Literar
historiker Julius Feifalik. Z. V. G.
M. S. XI.» 224-238.
593
Flajžhans V., Jan Gebauer. Osv.
1907, 583-593594
Flajšhans V., Za Janem Gebauerem.
N. L. 1907, č. 145.
595
Hanuš J., Jan Gebauer. Č. Č. H.
XIII., 265-271.
596
JaglČ V., f Jan Gebauer. A. S. Ph.
XXIX., 629-633.
597
Kaska Fr. Dv. rada Jan Gebauer.
Jub. památník gymn. v Jičíně, str.
157-162.
598
Malovaný Jiří, Jan Gebauer. Рок.
R. III., 510-518.
599
Nejedlý Zd., Jan Gebauer. P. L. R.
III., 129-132.
600
Novák A., Jan Gebauer. Přehled V.,
647-649.
601
Pojezdný J. K., Dvorní rada, univ.
professor dr. Vatroslav Jagič o Gebauerovi. R. M. S. III., 231-232. 602
Smetánka E., Novák A., Jan Ge
bauer. L. F. XXXIV., 161-176. 603
Zubatý J„ Johann Gebauer. Čech.
Rev. I., 871-884.
604
Zubatý J., Prof. dr. Jan Gebauer.
A. Č. A. XVIII., 133-150.
605
—á—, Jan Gebauer. R. M. S. III.,
187-190.
606
Bibliografie statí Gebauerových
v „Listech filologických“. Sestavil
Arne Novák. L. F. 34, Archiv literár.histor. XX., 257-259.
607
0 J. Gebaurovi srv. též: Den 1907,
č. 54 a 55; Cas (týd.) 1907, 344'346;
Česká škola VI., 324-326; Máj 1907,

23

572-573; Právo Lidu 1907, č. 145;
časopis učitelek 1907, 181-183; Be
seda Učitelská 1907, 354-355; škola
měšťanská 1907, Příl. odb. gram.histor., 49-52; Hlasy Pokroku 1907,
č. 22; Podřipské Slovo 1907, č. 22.
608
Kabelík Jan, Leopold Hausmann.
Č. M. M. XXXXI. 30-66.
609
Glücklich Jul., Z nové literatury
o Havlíčkovi. Č. Č. H. XIII., 93-97.
610
N. 8., Havlíček v literatuře, Škola
našeho venkova 1907, 431-432. 611
Ch., Z netištěné pozůstalosti Havlí
čkovy. Přehled V., 779-781.
612
Chalupný E., Havlíčkův nacionalism
Přehled V., 781-783, 817-820, 865-867,
880-882, 915-917.
613
Havlíčkův politický program, člán
ky, které napsal Karel Havlíček Bo
rovský do „Národních Novin“, do
„Pražských Novin“, a „Slovana“.
Knížky pro lid sv. VI. Praha 1907.
Str. 112. Rf. S., N. P. 1907, č. 178.
614
Vrchlický J., O Havlíčkově poesii.
Uč. Pr. III., 1-6, 33-35, 59-63. 615
Vrchlický J., O Havlíčkově poesii.
Vídeňský denník 1907, č. 12, 13, 15,
16, 18.
616
Jakubec J., Havlíčeks Tiroler Ele
gien. Čech. Rev. I., 573-575.
617
Píla K., Střední školy a Havlíček.
R. M. S. III., 51-55.
618
Kozák N., K. Havlíček Borovský
jako včelař. Český Včelař 1907, 23-24,
66-67, I37-I39*
619
Zíbrt С.» Karel Havlíček Borovský
o dějinách sladovnického řemesla.
Pivovarské Listy 1907, 146-147. 620
Hýsek M., Z literárních počátků
Jana Herbena. R. M. S. III.» 177-182.
621
Drtil A., Dr. Jan Herben. Podřipské Slovo 1907, č. 20.
622
Křemen Fr., Adolf Heyduk. Pokus
o rozbor jeho díla. Pokrač. (B. 06,
č. 761.) Progr. reálky v Písku 06/07,
str. 24.
623
Hýsek Mil., Josef Holásek. Č. M. M.
XXXI., 280-297.
624
Nejedlý Zd., Otakar Hostinský. Č.
M. VIII., 3-43.
625
Krejčí Fr., Otakar Hostinský. Čech.
Rev. L, 430-441.
626
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N., Otakar Hostinský. Přehled V.,
293627
Orel Dobr., К šedesátiletým naro
zeninám univ. prof. dr. O. Hostin
ského. Cyrill 1907, 20-22.
628
Mrazík Jan, К šedesátému výročí
narozenin prof, dra Otakara Hostin
ského. Mladoboleslavské Listy 1907,
č. 15, 16, 17, 18, 19.
629
Q, Otakar Hostinský. N. L. 1907,
č. 12.
630
Krejčí Fr., O Hostinského filosofii.
С. M. VIII., 52-64.
631
Novák Arne, Otakar Hostinský а
poesie. С. M. VIII., 87-92.
632
Matějka B , Profesor Otakar Ho
stinský a jeho péče o zvelebení věde
ckého studia umění na české fakultě
filosofické. С. M. VIII., 50-51. 633
čáda Fr., Hostinský o otázkách
umělecké výchovy. C. M. VIII., 65-82.
634
Drtina Fr., Zásluhy prof. Ot. Ho
stinského na poli české lidovýchovy.
С. M. VIII., 83-86.
635
Máchal J., Lístek z dějin české kri
tiky literární. (Ot. Hostinský) Č. M.
VIII., 43-49.
636
Nejedlý Zd., O hudební kritice.
(K 60tým narozeninám O. Hostin
ského.) P. L. R. III., 38-42.
637
Nejedlý Zd., O. Hostinského vědecké
základy moderní hudby. Dal. XXIX.,
121-125.
638
Nejedlý Zd., Z hudebního světa.
Šedesáté narozeniny O. Hostinského.
Osv. 1907, 165-167.
639
Rektorys A., Činnost Hostinského
pro Smetanu a jeho dílo. Dal. XXIX.,
125-128.
640
Goll Jar., Smetana a Hostinský.
Č. M. VIII., 93-98. (Ot. z Wiener
Abendpost z 28. pros. 1901.)
641
Nejedlý Zd., Bibliografie prací O.
Hostinského. С. M. VIII., 99-103. 642
—, Články a studie Hostinského.
Dal. XXIX., 129.
643
—, Knihy Hostinského. Dal. XXIX.,
128-129.
644
Ritter William, o sebraných spi
sech Svetozára Hurbana Vajanského.
N. L. 1907, č. 321.
645
Drexler V., Viktor Kamil Jeřábek.
Nástin jeho díla. R. M. S. III., 97-103.
646

Sekanina Fr., Alois Jirásek do
končil F. L. Ѵёка. N. P. 1907, č. 276.
647
Jungmann Josef, Zápisky. Vydal
a úvodem opatřil Zd. V. Tobolka.
Svět, knihov. č. 630. Praha 1907.
Str. 96.
648
—, Josef Jungmann (k šedesátiletému výročí jeho úmrtí). Rovnost
1907, č. 48, 49, 50. (Nedokonč.) 649
Kafka J., Přehled své zjleté vě
decké, literární a publicistické čin
nosti. Praha 1907.
650
Kabelík Jan, Literární pozůstalost
Mat. Fr. Klácela. C. M. M. XXXI.,
382-414.
651
Soubor spisů Václava Klimenta
Klicpery. Díl I.: Veselohry. Vydání
uspořádal a úvodem opatřil Fr. Ad.
Šubert. (Knih. čes. klasiků beletristů
sv. VI.) Praha 1907. Str. 654. Rf. Z.
N. P. 1907, č. 6.
652
Jana Kotlára Cestopis do horní
Italie. Nově vydal J. Jakubec. D. I.
а II. Světov. knih. č. 570-579. Praha
1907, str. 736. Rf. J. Božek, Osv.
1907, 546-549; —ß. N. L. 1907, č. 95
(feuill.).
653
Kádner Ot., Několik pedagogických
drobností z Kotlářovy literární pozů
stalosti. P. R. XXI., 104-109. 654
Kádner Ot., Kotlářovy pedagogické
názory a návrhy. (B. 06, č. 971.)
P. R. XX., 246-251, 337-342, 489-496,
588-593, 673-679.
655
Vyskočil Q. M.., Loutkář buditel.
К šedesátému výročí smrti Matéje
Kopeckého. L. XXXV., 366-369. 656
Štastný VI., Václav Kosmák. Lidová
čítanka morav., str. 235-244.
*657
Halouzka Jan, Ze života student
ského Beneše M. Kuldy. VI. XXIII..
603-608, 711-718, 769-775.
658
Halouzka Jan, Některé doklady
к činnosti a povahopisu kanov. M.
B. Kuldy a Bedř. kardinála Schwarzenberga. VI. XXIV., 1-7, 97-107. 659
Vrchlický Jar., Elišky Krásnohorské
dílo básnické. Osv. 1907, 957-974,
1078-1093.
660
Doležal J. K., Eliška Krásnohorská.
A. S. Ph. XXIX., 517-529.
661
Sekanina Fr., К jubileu Elišky
Krásnohorské. N. P. 1907, č. 318. 662

9* Dějiny jazyka a literatury.

Sokolov* Vilma, к šedesátým na
rozeninám Elišky Krásnohorské. N. L.
1907,
317663
—by—, Eliška Krásnohorská. (Lístek
jubilejní.) Čas 1907, Č. 332.
664
Zíbrt č., V. Krolmusa Slovník oby
čejů, pověstí, pověr, zábav a slav
ností lidu českého. (Další řada.) č. L.
XVI., 222-227,344-346,390393,461471; Č. L .XVII., 14-18, 90-99. 665
Vlček Jar., Vzpomínka na opožděné
jubileum. (16./XI. 1806 nar. Kuzmány
Karel.) Den 1907, č. 34.
666
Nejedlý Zd., Josef Jaroslav Langer
o umění. L. XXXV., 3-10, 71-75. 667
Hýsek M., Jaroslav Langer a Mo
rava. R. M. S. III., 61-63.
668
Řezníček V., Jaro lav Langer. Neodvislé Listy 1907, č. 5.
669
Thoer 0.» Macharův Řím. Česká
Revue I., 148-152.
670
Novák A., Josef Merhaut. Čech.
Rev. II., 160.
671
J. H., Jos. Merhaut. Čas 1907, č.
246.
672
—, Za Josefem Merhautem. Právo
Lidu 1907, č. 247.
673
—, Josef Merhaut. Den 1907, č. 157.
674
Voborník Jan, Karel Hynek Mácha.
České knihovny zábavy a poučení
sv. XXI. Praha 1907. Str. 194. Rf.
Arne Novák, L. F. 34, 388-391; V.
Flajšhans, N. L. 1907, č. 61; J. Ja
kubec, L. XXXV., 284-285; fs., Zvon
VII., 723; M. Hýsek, Č. M. M. XXXI.,
465-466; q, N. D. XIV., 936; S., N.
P. 1907, č. 241 a 262; Čas 1907, č. 244.
.675
Krejčí F. V , Zrození básníka. Úvod
do české literatury. Praha 1907. Str.
94. Rf. —, Čas 1907, č. 353; Samo
statnost 1907, č. 103; Čas(týd.) 1907,
823-824.
676
Hindlová B., Vzpomínka na Karla
Hynka Máchu. L. XXXV., 168. 677
Strejček Ferd., Prešpurští Počát
kové a Vojtech Nejedlý. L. F. XXXIV.,
231-256, 356-376.
678
Zíbrt č., Dopisy Boženy Němcové
J. E. Purkyňovi. č. L. XVI., 164-166.
679
Zíbrt č., Netištěný dopis B. Něm
cové V. Hankovi z r. 1854.
L. XVI.,
227.
680
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Pražák Alb., Studie o Janu Ne
rudovi. L. F. XXXIV., 42-47, li5-126,
З50356681
Zeman Ant., Neruda. Pokrokové
Podkrkonoší 1907, č. 10, li, 12, 13,
15.
682
Pražák Alb., Nerudovy dopisy. N.
L. 1907, č. 107.
683
Novák A., Nerudův erotický sen.
Přehled V., 581-583.
684
Vlček Jar., Nerudova mrtvá láska.
Den 1907, č. 51.
685
Pražák Alb., Nerudova divadelní
kritika. Zvon VII., 185-189, 219-223,
231-234, 247-250.
j* 686
Pražák Alb., Jan Neruda posuzuje
výtvarná umění. Dílo V., 29-42, 162168.
687
Pražák Alb., Neruda o úkolu hereckém a o hercích, č. M. К. C. 1907,
36-46.
688
Jan Neruda, Divadlo. Pořádá Lad.
Quis. Kritických spisů sv. I. Část
první. Praha 1907. Str. 444. Rf. Alb.
Pražák, L. F. 34, 391-394.
689
Theer O., Nerudovy úvahy a studie
o divadle, česká Revue I., 31-38.
x
690
0., Co je s Nerudovou knihovnou.
N. L. 1907, Č, 134.
691
Básnické spisy Miloty Zdlrada Po
láka. Vyd. Jos. Bradáč. D. I. а II.
Svět. knih, č, 582-587. Praha 1907.
Str. 273 4- 240. Rf. J. Rožek, Osv.
I9°7> 549’550692
Miloty Zdlrada Poláka Cesta do
Italie. Díl I., II., III. Svět, knihov.
č. 621-622, 628-629, 633-634. Praha
1907. Str. 114 4- 167 + 142 4- i obr.
69З
Rypáček Fr. J., Literární zůstalost
M. Zd. Poláka. Osv. 1907, 861-873,
1061-1077.
694
Holeček Fr., František Pravda (Voj
těch Hlinka). H. XXIV., 25-30, 103iii, 189-197, 268-274, 345-357. 443449. 539-543. 622-627, 703-709. 777783, 839-844695
Nováček V. J., Ant. Puchmayer
jako překladatel. L. F. 34, Archiv
liter.-histor. XXI., 451-456.
696
Hýsek M., Jeden ze zapomenutých.
I. Dr. Frant. Roháček. R. M. S. III.,
123-128.
697
Sládek J. V., Spisy básnické. Sou
borné vydání. Díl I. Praha 1907. Str.
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XIII + 534. Rf. J. Vrchlický, N. L.
Myslík Jut, Antonín Pravoslav Ve
1907, Č. 294; Fr. Sekanina, N. P. selý. Životopis a literární pozůstalost
1907, č. 42, 43.
698 spolu s výborem prací již otištěných.
Hýsek M.» Moravský modernism. Praha 1907. Str. 334. Rf. Nc., Pře
E» Sokol. R. M. S. III., 145-151. 699 hled V., 755; P. K., Podřipské Slovo
719
TheerO., Antonín Sova. L. XXXV., 1907, č. 25, 26.
243-256.
700
TheerOt., Zikmund Winter.1) ZI. P.
Pražák Alb., Sovova „Lyrika lásky 1907, 295.
720
Borecký J., Jaroslav Vrchlický. (B.
a života". N. L. 1907, č. 128. 701
Vychodil Pav., František Sušil. Li 06, č. 841.) — Jensen Alt, Jaroslav
dová čítanka morav., 204-211. 702 Vrchlický. (B. 06, č. 842.) Rf. A.
Čech. Rev. I., 563-566; N.,
čech Leander, Karolina Světlá. Novák,
N.
D.
XIV.,
308-309.
721
Obraz litcrárné-historický. Telč 1907.
Novák
A.,
Neues
von
Jaroslav
Str. 200. Rf. J. Jakubec, L. F. 34,
Čech. Rev. I., 338-346. 722
463-468; V. K., P. L. R. III., 268; Vrchlický.
—
,
Jos.
Wünsch. Čas 1907, č. 323.
Čas 1907, č. 283.
703
723
Vrchlický Jar., Alois Škampa. N.
Vincence
Zahradníka
Filosofické
L. 1907, č. 141.
704
Sebral a úvodem o životě a
Merhout 0., Jan Karel Skoda. spisy.
filosofii
opatřil Fr.
česká Škola VI., 130-139.
705 Cáda. DílZahradníkově
I. Praha, nákladem České
Merhout C., Jan Karel Škoda a akademie, 1907. Str. 369. Rf. Kd.,
školní učebnice. Česká Škola VI., Přehled V., 919-920.
724
174-175706
Pešek J., Vincenc Zahradník. Čas
Merhout C.» Bibliografický přehled 1907, č. 251, 279, 314.
725
prací Škodových. Česká Škola VI.,
Vlček V., O Františku Zákrejsovi.
139-140.
707 Osv. 1907, 685-703.
726
Dlxl, Kmotr Rozumec. (K 70. vý
—an, Frant. Zákrejs. L. F. XXXIV.,
ročí narozenin Šmilovského.) N. L. 398-399727
1907, č. 24.
708
Cupal J. Al., Frant. Zákrejs. Ji
Štolba J.» Z mých paměti Díl I. třenka 1907, 211-212. Viz též o Fr.
(B. 06, č. 825.) Díl II. Praha 1907. Zákrejsovi'. Máj 1907, 637; Beseda
Str. 652. Rf. S., N. P. 1907, č. 95; Učitelská 1907, 388-389; Právo Lidu
Ka., ZI. P. 1907, 389; —s, České 1907, č. 168.
728
Slovo 1907, č. 169.
709
Vobornik J., Julius Zeyer. Praha
Vlček Jar., Karel Štorch. Česká 1907. Str. 302. Rf. F. V. Vykoukal,
Revue I., 98-109. (S 2 vyobrazeními). Osv. 1907, 847-850; N. P. 1907, č. 150;
710 Čas (týd.) 1907, 395.
729
Merhout C., Josef Franta Šumav
Sekanina Fr., Julius Zeyer v zrcadle
ský. Den 1907, č. 26’4.
711 svých sebraných spisů. N. P. 1907,
Zibrt Č , Netištěné posud dopisy č. Q4.
730
Jos. Kaj. Tyla. Div. V., 243-247. 712
Häckl Ant., Orientální látky v dra
Harlas F. X., Renáta Tyršova. Osv. matech Zeyerových. Progr. reálky
1907, 798-802.
713 v Pardubicích 06-07, s^r- T4731
Hálek V\.t František Jaroslav VacekKamenický, kněz-básník. VI. XXIV.,
d) Z česko-ném. literatury.
212-218. (Pokrač.)
714
Hýsek M., Kapitoly o zapomenu
Bernt A., Heinrich von Freiberg mit
tých. II. Josef Večeřa. R. M. S. III., Einleitungen
Stil, Sprache, Me
196-199.
715 trik, Quellen über
und
die Persönlichkeit
Strakatý J.. Josef Wenzig. P. 1907, des Dichters. Halle
a. d. S., Nie
Nr. 18.
716
meyer,
1906.
Rf.
K.
Schiffman, D.
Merhout C., Josef Wenzig. Česká A. VI., 313-319.
732
Škola VI., 261-264.
717
Merhout C., Josef Wenzig. P. R.
x) Viz výše č. 444-446.
XX., 577-583, 657-665, 737-743- 718

9. Děj. jaz. a liter, io. Děj. věd přírod. 1i. Děj. školství.
Pražák Alb., Christian JVnse a jeho
vztah к Čechám. Progr. reálky v Kar
lině 06-07, str- *5733
Müller R., Ein vergessener schíesicher Dichter. Dr. Balthasar Ludwig
Fralles aus Breslau 1708-1797. Z. V.
G. M. S. XL, 268-288.
734
Brauhofer Ign., Goethe in Österreich
Ö. U. R. 35, 33-44.
735
Richter R., Goethes Beziehungen zu
Elbogen a. d. Eger. Wien 1907.
Str. 40.
736
Kettner Ad., Frciwaldau und —
Goethe. Z. G. K. Schl. II., 75-77. 737
Schlossar Ant., Anastasius Grün
(= Graf Anton Auersperg) in Franzens
bad. D. A. VL, 783-794.
738
Bertram E., Zur sprachlichen Tech
nik der Novellen A dalb. Stifters. Diss.
Bonn 1907. S. 66.
739
Wittner 0., Moritz Hartmanns Leben
u. Werke. (B. 06, č. 863.) II. Teil:
Exil u. Heimkehr. (Bibl. deutscher
Schriftsteller aus Böhmen. Bd. 19.)
Prag 1907. S. 667. Rf. O. W., Liter.
Beilage zu M. V. G. D. B. 46, 8-9;
J. P., Č. Č. H. XIII., 120-121. 740
Sotté EM Mähren in Saars Dichtung.
Z. V. G. M. S. XL, 252-267.
741
—, Německá píseň o husitech
z r. 1832. Čas 1907, č. 216.
742
Streinz Fr., Urkunden der Iglauer
Meistersinger. Progr. Gymn. in WienHI., 1906-1907. Str. 44.
743
Przedak A. G., Geschichte des
deutschen Zeitschriftenwesens in Böh
men. B. 04 Č. 435. Rf. J. Zemmrich,
Deutsche Erde VI., 3.
744
Häuften Ad., Die deutsche mund
artliche Dichtung in Böhmen seit
1903. D. А. VI., 584-588.
745
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Jakoubek Ot , Josef Ressel. Den
1907, č. 191 a 192.
748
—, Z dějin botanického výzkumu
Moravy. Moravská Orlice 1907, č. 128,
I29749
Rádi Em.. Die čechische Biologie.
Cech. Rev. I., 356-365, 452-459.
538-547750

Růžička Vlad., Die čechische expe
rimentelle Hygiene. Čech. Rev. I.,
74б-752751
Čížík Lud., Za prof. Jiřím Pacoldcm. Osv. 1907, 304-308.
752

Sobotka J., Antonín Sucharda.
A. Č. A. XVIII., 162-173.
753

11. Dějiny školství.

Strakosch - Grassmann G., Ge
schichte des Österreich. Unterrichts
wesens. (В. об, č. 890.) Rf. A. Weiss,
D. A. VIL, 190-191.
754
Weiss А., Geschichte der Theresianischcn Schulreform in Böhmen. (B.
06, č. 910.) Rf. J. Nk., P. R. XX.»
611-612.
755
Toischer W-, Der praktische Indu
strialunterricht in den Volksschulen
Böhmens im 18. Jahrhundert. D. A.
VI., 259-264. (Referát o knize Weissově
zr. 1904 viz В. 06, Č. 910.)
756
Šafránek Jan, Pravda o školách
v království českém za vrchní správy
Kiendermannovy. Osv. 1907, 205-217.
(Kritický referát knihy Weissovy,
Gesch. d. Theresian. Schulreform in
Böhmen — viz. В об, č. 910.) 757

10« Dějiny věd přírodních.
Zachar Ot.. Podivný alchymista.
N. L. 1907, č. 216. (Claudius Syrrus
r. 1577 u Viléma z Rožmberka.) 746
—, Laurentius Ventura o spuosobu přistrojení kamene filosofického.
Leidenský rukopis Bavora ml. Rodovského z Hustiřan z r. 1585. Kladno
1907. 12°. Str. XVI4- 221. Rf. J.
Kominík, Nový Havlíček 1907, Č. 35.
________
747

Bauch G-, Schlesien u. die Uni
versität Krakau im 15. u. 16. Jh.
Z. V. G. A. S. 41, 99-180.
758
Drtina Fr., Řád jesuitský v dě
jinách výchovy a školství. Osvěta
Lidu 1907, č. 36, 4°* 41» 44» 47» 50.
Srv. B. U. 1907, 319-321, 329-331.
342-343. 353-354. 365-367. 378. (Nedokonč.)
759
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Walter E., Das Schulwesen der
Bartocha Jot , Vzdělání jest moc.
Lidová čítanka morav., str. 497-515. Stadt Auscha. Viz výše č. 173. 775
Weyde Joh-, Gesch. der alten drei(Dějiny školstvím
760
Melichar A., Vznik a rozvoj školství klassigen Unterrealschule und der
obecného. Východočeský Obzor 1907, neuen Realschule in Bergreichenstein.
č. 22, 28, 33.
761 Progr. Realschule in Bergreichen
7 “6
Pešek Jo* , Návrh studia filoso stem 06/07, str. 20.
Decker M., Die Geschichte der
fického v lycejních třídách gymnasijních. Lístek z dějin středního Bielitzer Realschule. Programme dieser
školství našeho. Č. M. VIII., 471-480. Anstalt 1903-1904. Rf. M. Binn,
77’
762 Z. G. K. Schl. II., 85-86.
Soukup F. A.. Historický vývoj
—, V paměť stoletou znovuzřízení
našeho školství. Posel z BudČe 1907, gymnasia jindřichohradeckého. Ohlas
279-280, 328-329, 342-343763 od Nežárky 1907, č. 7, 8, 9, 10. 778
Pácalt J., Rozvoj českého národ
Erhart Ad., Schnabel Ed., Desíti
ního školství ve školním okr. králové letí ústavu. (Jevíčko.) Progr. reálky
dvorském. Hr. Kraj, 1907 (IV.), v Jevíčku 06/07, s*r. 32779
str. 85, 154. (Od r. 1868.)
764
Jubilejní památník c. k. vyššího
Štědrý Fr., Straka Cyr, O školách gymnasia v Jičiné. (1807-1907.) Jičín
okresu Lounského od nej starších 1907. Str. 243. — VStke Jos., К dě
dob až do dnes. S. H. К. VIII., jinám gymnasia jičínského. IV. Prcgr.
1-13, 172-179. (Dokonč.; viz B. 06, gymn. v Jičíně 0^07, str. 40. (Srv.
č. 916.)
765 B. 06, č. 940).—Štětina K., Stručné
Brunclík F., Jak byli placeni dějiny gymnasia jičínského od jeho
učitelé školy čáslavské v druhé po založení až po naši dobu. Jub. pa
lovici XVI. stol. Čáslavský Kraj mátník gymn. v Jičíně, str. 1-79.
1907, 82-83.
7^ Srv. Krakonoš 1907, č. 30-41. —
Čermák Kl., Z paměti školních —, Jičínské gymnasium. N. L. 1907,
pomocníků Jos. Růžičky (1820 až č. 209.— Vaňaus Jos. R., O prvních
1834) a Jos. Bělonožníka (1828-1872). hromadných vycházkách gymnasia
Příspěvky к dějinám čes. škol, Č. 2. jičínského. Jičínské Noviny 1907, č.
Čáslav 1907. Str. 47.
767 19780
Škorpil V. V.,Školy panství RychmNiederegger AI., Gesch. d. bischöfl.
burského 1782-1872. Osvěta Lidu Lehranstalt der Diözese Leitmeritz
1907, č. 132.
768 in Mariaschein von 1851-1905. Progr.
Hopák J., Žádost o stavbu školy gymn. in Mariaschein 06/07, str. 38.
v Strakách r. 1821. Občanské Listy
781
1907, č. 15.
769
Tschochner Alb., Das deutsche
Engliš Kar., Náklad na veřejné Gymnasium in Olmütz. (Vierte Fort
národní školství v království Českém. setzung.) Geschichtlicher Rückblick
N. D. XIV., 483-489, 592-598,670-678. mit einem Bilde der ersten Jesuiten(Srv. B. 06, č. 893.)
770 Kollcgiums-Kirche. Progr. Gymn. in
—, O založení škol v Něm. Brodě Olmütz 06/07, sfr- 24.
782
Cásl. Kraj 1907, 142-145.
771
Ručka Ad., Po desíti letech. (Мот.
Cvrček Jos., Bratrská škola v Ivan Ostrava) Progr. reálky v Mor. Ostravě
čicích. Č. M. M. XXXI., 193-203, 06-07, str. 25.
783
ЗЧ-ЗЗЗ.
772
Zenker Fr., Das fünfzigjährige
Jubileum der Prager Handelsaka
Hellmut К., Die Mittelschulen in demie in Prag 06/07.
784
nördl. Böhmen. Trautenauer Zeitung
Vimmer J., Prvních sedm let c. к.
1907, Nr. 52.
773 gymnasia v Prostějově. Progr. gymn.
Böhm Joh., Zur Geschichte des v Prostějově 06/07, str. 19.
785
Lehrerbildungswesens in Südböhmen.
—, Památný rok. (25Oleté založení
Progr. d. Lehrerbildungsanstalt in slánských škol latinských.) Svobodný
Budweis 06/07.
774 Občan 1907, č. 15.
786

n. Dějiny školství.

TOlscher W., Zur Gesch. des Saazer
Gymnasiums. Progr. Gymn. in Saaz
06/07, str. 41. — Tolscher W., Latein
schule und Gymnasium in Saaz in
sieben Jahrhunderten ihres Bestehens.
D. A. VII., 169-178. — Mach F., Aus
den Jugendtagen des Saazer Staats
gymnasiums. Saazer Anzeiger 1907,
Nr. 88.
787
Novák Jos., Rozšíření с. к. nižšího
gymnasia v Třeboni na vyšší a nová
budova gymnasia. Progr. gymn. v Tře
boni 06/07, str. 16.
788
Proksch Fr., Dokumente zur Ge
schichte des Staatsgymnasiums in
Weidenau nebst Erläuterungen. Pro
gramme dieser Anstalt 1902-1905.
Rf. M. Binn, Z. G. K. Schl. II., 85-86.
________
789
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Die к к. deutsche techn. Hoch
schule Prag. 1806-1906. (B. 06, č. 963.)
Rf. O. W., Liter. Beilage zu M. V.
G. D. B. 45, 40-41; Wiener Zeitung
1907, Nr. 30.
801

Šafránek J., Otázka reformy stře
doškolské. Osv. 1907, 1026-1033,
1053-1061.
802
Wagner Okt., Z retrospektivy stře
doškolské reformy, Čas 1907, Č. 342.
803
Wagner Oct, Zur Reform des
Mädchcnbildungswesens in Böhmen.
Čech. Rev. I., 235-242, 329-337804

Chlup Ot, Die čechische Pädagogik. Čech. Rev. I., 533-538- 641 až
- 737-7458o5
Tertsch Loop., Geschichte der An 652
Joh. Amos Comenlus1) pädago
stalt. (Reichenberg.) Progr. d. höheren
Mädchenschule in Reichenberg 06/07. gische Schriften. Viz výše č. 515.
806
________
790
Vincence Zahradníka2) Filosofické
Viz výše č. 724.
807
Píla К., Střední školy a Havlíček. spisy.
Kádner
Ot,
Několik
pedagogických
Viz výše č. 618.
791
drobností z Kollárovy literární po
808
Velflík A. V-, Děj. technického zůstalosti. Viz výše č. 654.
Kádner
Ot.,
Kollárovy
pedagogické
učení v Praze. Díl I. (B. 06, č. 957.) názory a návrhy. Srv. výše č. 655.
Rf. P., N. L. 1907, č. 12.
792
809
—, Jubilejní slavnost technických
Čáda
Fr.,
Amerlingovo
’
)
učení
průvysokých škol pražských. Živa 1907,
810
24-26.'
703 vědné. Viz výše č. 560.
— , Čtvrtstoletí české university, čáda Fr., Hostinský*) o otázkách
Čas 1907, č. 321.
704 umělecké výchovy. Viz výše Č. 635.
811
— , Zapomenuté jubileum (Jubi
L.
S.,
Dr.
Frant.
Drtina.
Viz
výše
leum české university). Den 1907,
812
č. 31.
795 č. 583. (Srv. i č. 584.)
— , Jubileum české university. Ča
Svět Ed., Kobliska Vlad., Pohrobní
sopis Lékařův Českých 1907, č. 47.
vzpomínka
na školního radu Josefa
________
796
Černého a professora Lva Scholze.
Ваха B., Zřízení a obsazení stolice Progr. gymn. v Roudnici 06/07.
českého jazyka a české literatury na
813
Nejdi Vlkt, f Vlád. Kalousek.
pražské universitě. Viz výše č. 382.
797 Progr. soukr. dívč. gymn. spolku
814
SrdínkO Ot., MluvaČísel včeské Minervy 06-07.
Kníže
R.,
f
Vladislav
Kalousek.
universitní otázce. Pok. R. IV., 1-8.
Progr. vyš. reál. gymn. v Praze 06/07.
____________________ 798
815
Bráf A., Vysoké učení obchodní.
Obz. Nár. XIL, 1-2.
799
l) Viz výše č. 510-514, 516-526.
Sauer A., Prag und seine deutschen
2) Viz č. 725 a 726.
Hochschulen. Bohemia 1907, Nr. 89.
3) Srv. výše č. 559, 561-569.
*) Srv. výše č. 625-633, 635-644.
800
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MlnaHk K.» t Jan Kovařík. Progr.
gymn. v Olomouci 06/07.
816
Dužánek Fr., Posmrtní vzpomínka
na professora Alexandra Křižka.
Progr. gymn. v Chrudimi 06/07. 817
Loukotka Fr., f Ph. Dr. Josef
Novák. Prcgr. akadem. gymnasia v
Praze 06/07.
818
Josek O., f František Patočka.
Prcgr. vyš. reál. gymn. v Praze
06/07.
819
—. f František Patočka, c. k.
školní rada, bývalý správce ředitel
ství gymnasia. Prcgr. soukr. gymn.
akademie hr. Straky 06/07.
820
A. Š., Za f Václavem Petrů,
prvým ředitelem našeho ústavu.
Progr. gymn. v Pelhřimově 06/07. 821
Dvořák R., Za Václavem Roytem.
Progr. II. čes. gymn. v Brně 06/07.
822
Rypáček Fr. Jar., Sujan Fr.,
Zemský inspektor školní Václav Royt.
Prcgr. I. čes. gymn. v Brně 06/07.
823
Kašpar Jan, f Jan Slavík, c. k.
zemský školní inspektor na Moravě,
Progr. akadem. gymn. v Praze 06/07.
824
Rypáček Fr. Jar., Sujan Fr.,
Zemský inspektor školní Jan Slavík.
Progr. I. čes. gymn. v Brně 06/07.
825
Vávra Vine., Jan Slavík, c. k.
zem. školní inspektor. Progr. gymn.
v Přerově 06/07.
826
Bartocha Jos., f Josef Sytko.
Progr. gymn. v Olomouci 06/07. 827
Merhout C., Jan Karel Škoda1)
a školní učebnice. Viz výše č. 706.
828
Merhout C., Josef Wenzig. Srv.
výše č. 717 a 718.
829
Strakatý J., Josef Wenzig. Srv.
výše č. 716.
830
J. B., ť Prof. Fr. Zitha. Progr.
gymn. v Králové Dvoře 06/07. 831

an., Dal. XXIX., 16-17; Cas 1007,
č. 275; Právo Lidu 1907, č. 31. 832
Mackenzie AL, Bohemian school
of Music (В. об, č. 989), Musical News
1906, Apr. I4.-Tuni 9.
833
Hantich H., La musique tchěque,
Paris 1907, 4°- Str. V 4- 24 + sup
plement musical str. 36.
834
Batka R-, Geschichte d. böhm.
Musik. (В. об, č. 994.) Rf. Walter
Niemann, D. А. VI., 258-259. E.
Rychnowsky, Liter. Beilage zu M. V.
G. D. B. 45, 38-40; týž, Neue MusikZeitung XXVIII., и.
835

Batka R., Studien zur Geschichte
der Musik in Böhmen. Die Karolinische Zeit. M. V. G. D. B. 45,
508-521; 46, 122-133.
836
Nejedlý Zd., Dějiny předhusit
ského zpěvu v Cechách. (В. об,
č. 096.) Rf. Dal. XXIX., 246-248. 837
Nejedlý Zd., Kotle a lesní rohy
(B.06, č. 1075)./?/. Dal.XXIX., 314-6.
838
Nejedlý Zd., Počátky husitského
zpěvu. Spisů poctěných jubilejní
cenou král. Čes. společnosti náuk
v Praze čís. XVIII. Praha 1907. Str.
XIV. +530. Rf. V. Flajšhans, Osv.
1907, 367-369, J. Pešek, P. L. R. III.,
235 J- Kkš, H. XXIV., 454-4551
-š-, C- M. VIII., 330-331.
839
Nejedlý Zd., Husova reforma ko
stelního zpěvu. Srv. výše č. 481. 840
Brückner A., Bogurodzica. Viz
výše Č. 463.
841
Nejedlý Zd., Kdy vznikla Bogu
rodzica. Viz výše č. 464.
842
Orel Dobr., Hospodine studnice
dobroty, Kyrie fons bonitatis (Kyrie
fons bonitatis v literatuře České),
Cyrill 1907, 2-11.
843
Orel Dobr., Hospodine, všech vě
řících Pane! Kyrie incidentalc. (Stu
die к Českým tropům), Cyrill 1907,
51-57.
844
Orel Dobr., Dies est laetitiac —
Nastal nám den veselý (Studie ku
12. Dějiny hudby a divadla.2)
písním vánočním), Cyrill 1907, str.
Borecký J., Stručný přehled dějin 62-72. (Historie nápěvu a vlastní
české hudby. (B. 06, č. 993.) Ä/. písně).
845
K. Hoffmeister, Máj V., 224—225;
Batka R-, Über vier angeblich
deutsch-böhmische Volkslieder des
’) Srv. Č. 705 a 707.
14. Jahrhunderts. D. А. VII., 29-30.
a) Srv. č. 637-641.
_
846

n. Děj. školství, i?. Děj. hudby a divadla.
Hnilička AI , JiH Benda. N. D.
XIV., 517-521, 599-604, 687-691,
764-769, 841-844.
847
K. NI., Pavel Vranický. Dal. XXIX,
150-151.
848
Emlngerova K., Český ctitel rytíře
Krištofa Glucka. Zvon VII., 89-91.
849
Nlicklitz 0., Der Komponist Karl
Ditters von Dittersdorf und seine
Beziehungen zu Frciwaldau. Z. G.
K. Schl. II., 124-133.
850
Kratochvíl Em., Dva moravští
varhanáŕi 18. století. P. A. M. XXII.,
468-470.
851

Branberger Jan, První český pře
klad Wagnerova Bludného Hollandana. Čas 1907, č. 181.
865
Kloss Erich, Jos. Tichatschek. Der
Türmer IX., 11. — Týž. Josef Ti
chatschek (zu seinem 100. Geburts
tage).
Musikalisches Wochenblatt
XXXVIII., 28. — Týž- Der erste
Wagnersänger. Zur Erinnerung an
Jos. Tichatschek. Blätter für Hausu. Kirchenmusik XL, 10. — Droste C.,
Josef Tichatschek. Ein Gcdenkblatt
für den ersten Rienzi und Tann
häuser. Berliner Tagblatt 1907, č. 345.
— Kohut A-, Der erste Interpret
des Rienzi und Tannhäuser. Ein
Gcdenkblatt zum 100. Geburtstage
J. Tichatschek’s. Neue Musikzeitung
XXVIII. 20. — Segnitz E , Jos. Ti
chatschek. Ein Gedenkblatt. Leip
ziger Tageblatt 1907, 11. čce. — Zwei
unbekannte Briefe Wagners an Ti
chatschek. Allgem.
Musikzeitung
XXXIV., 30-1— Piskáček Ad., Josef
Alois Ticháček. — N. P. 1907, č. 189.
— Rychnovsky E., Josef Alois Ti
chatschek. D. A. VL, 818-822. —
—, JosefTichatschek. PragerTagblatt
1907, Nr. 189.
866

Zíbrt č., Sladovnická opera. (Dra
matický výjev ze života v pivováre
stol. XVIII.) Kvas 1907, 2-5. (Z ru
kopisu musejního.)
852
Pešek Jos., Prvá česká zpévohcrní
představení. (B. 06, č. 1066.) Rf. Dal.
XXIX., 107-108.
843
Nejedlý Zd., Jubileum pražské
opery .Čas 1907 (Hlídka č. 21). 844
Radešínský Jiří, Kde domov můj.
Posel z Budče 1907, 312-314. (Příspě
vek к historii národní hvmny.)
855
Khol Frant. W. H. Včil, P. 1907.,
Nr. 26.
856
Kamper Ot., Robert Führer, Sme
Krejčí F. V , Friedrich Smetana
tana II., 1907, 163, 179857
Tlustý Frant., Paměti hudebního (Modeme Musiker), Berlin 1907, 8°, 54,
867
spolku ,,Slavoje“ a hud. života v Chru
dimi. Chrud. im 1907.
858
Ritter W., Frédéric Smetana, Paris
1907. 8°, 247.
868
Nejedlý Zd., Wagner R;chard. Ottův
Mlnol J.» B. Smetana. Pokrokové
Slovník Naučný XXVII., 97-110. Podkrkonoší 1907,6. 5-11,13,15,17-23,
859
32-34, 36, 38869
Batka R-, Richard Wagner in 25-30,
Nejedlý
Zd.,
Fremdsprachliche
SmePrag. Prager Tagblatt 1907, Nr. 76,
Čech. Rev. II., 73-78.
83, 89, 109, 116, 130, 137, 164, 171, tanaliteratur.
Wellek
Bron,
odpověděl tamže, str.
192, 206, 220.
"
860 158-159. — Ritter
, Notes sur
Batka R., Ein unveröffentlichtes Smetana, Le Mercure W
Musical
IIL, 7.
Opernfragment Richard Wagners
870
(„Die Hochzeit“, entstanden 1832 in
Kraus
A.,
B.
Smetana
v
Göteborku.
Prag). Neue Revue I., 1.
861
John A., Richard Wagners Be (В. об, č. 1050.) Zpr. Z. N., Č. Č. H.
871
ziehungen zu Deutsch-Böhmen. Die XIII., 240-241.
Nejedlý Zd., Smetana a kritika.
Lyra XXX., 12. (In Forts.)
862
Rychnovsky E., Deutschböhmen Dal. XXX., 1-3, 39-41, 55-56. (Po872
in Richard Wagners Familienbriefen. krač.)
D. A. VI., 472-475.
863
Rektorys Ant., Smetanova ko
Karásek J., Služka Richarda Wag respondence Josefu Srbovi-Debrnovu.
nera. Jičínské Noviny 1907, č. 11. Dal. XXX., 13-15, 69-70. (Pokrač.)
864
873
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Hnlllčka AI., Bedřich Smetana na
prahu své dráhy umělecké. Zvon VII.
116-118, 138-140, 151-154, 165-167.
874
Hnlllčka AI., Bedřich Smetana v le
tech 1848-1856. Zvon VIL, 665-668,
680-683.
875
—, Příspěvky к životopisu Smeta
novu. Dal. XXIX., 38-39, 76-77,
158-159. 257-259, 299.
876
—, Smetanova první tištěná skladba
Vinohradské Listy 1907, č. 10. —
МІПОІ J., Poznámky к úpravě Sme
tanovy opery ,,Dvě vdovy**, Smetana
II., 5» зь 53. 195» 227. — Calvoco
ressi M. D., La Fiancee vendue, de
Smetana, au théátre dela Monnaie
á Bruxelles. Courrier Musical X., 6. —
Br. J., La Fiancee vendue, premiére
representation au théátre royal de
la Monnaie. Guide Musical LIII, 9.
877
Hnlllčka AI., Smetanova krajina
v symfonické jeho básni „Z Českých
luhů a hájů“. L. XXXV., 263-270. —
878
Panýrek D., Čertova stěna v opeře
a ve skutečnosti. Dal. XXIX., 75-76,
106-107.
879
Theurer J. A., O posledních
dílech B. Smetany. N. D- XIV.,
285-292, 358-363, 411-416, 497-502.
880
Theurer J. А., к otázce druhého
kvartetta Bedřicha Smetany. Přehled
V., 220-221.
881
Chalupny E., Slovo o druhém
kvartetě Smetanově. Přehled V.,
208.
882
Nejedlý Zd , Smetanův „Pražský
Karneval**. Den 1907, č. 1.
883
Theurer J. A., Smetanův „Pražský
Karneval**. Dal. XXIX., 237-238.
884
Papírník Ant., „О. П**. Příspěvek
к bojům o Wagnera u nás. Č. M. VIIL,
103-110.
885
Nejedlý Zd , Smetana a politika.
Čas 1907, (Hlídka č. 13.)
886
Nejedlý Zd., Karel Kliebert. Den
1907, č. 56.
887
Svoboda G. A., Reminiscence z dějin
hudby. Kolínské Listy 1907, č. 1, 3,
5, 9. — Rektorys A., Z hudebního
bojiště let sedmdesátých. Radik. Listy
XIV., č. 5 a 7.
888

Nejedlý Zd., Ke sporům o naše
smetanovství. Den 1907, č, 78. 889
Kalenský B., Karel Knittl ve
světle pravdy. Přehled V.» 605-609,
620-623.
890
Kalenský Boh., Knittlovština. (Po
lemická úvaha.) Samostatnost 1907,
Č. 36.
891
Kalenský B., Protismctanovství a
Knittl. Samostatnost 1907, č. 51, 52,
53, 54. Smetana IL, 196.
892
Stecker K.» Za Karlem Knittlem*
Přehled V., 805-807, 812-815, $33_$35'
Smetana II., 212.
893
Nejedlý Zd., Ke sporu o K. Knittla.
P. L. R. IIL, 156-8, 175-9. Otisk
Praha 1907. Str. 24.
894
Hoffmeister K., Za Karlem Knittlem
Osv. 1907, 433-435895
Nejedlý Zd., f Karel Knittl. P.
L. R. IIL, 93-96.
896
Piskáček Ad., Karel Knittl. Věstník
pěvecký a hudební 1907, 89-95. 897
-Ch-, Karel Knittl, Přehled V,.
488-489.
898
—, Karel Knittl, Právo Lidu 1907,
č. 79.
899
Theurer J., Zapomínaný skladatel
(L. E. Měchura). Část II. Věstník
pěvecký a hudební 1907, 2-7, 49-51,
69-71.
ooo
Eichler K., P. Pavel Křížkovský,
zakladatel národní hudby české. Li
dová čítanka morav., str. 211-223.
901
Rektorys A., z pozůstalosti Viléma
Blodka. Radikálni Listy 1907, č. 48.
------ , Vilém Blodck, České Slovo 1907,
č. 214.
902
A- J. č., Karel Bendi, Posel z Budče
1907, 10. — Jeremiáš В., О mistru
Karlu Bendlovi. Jihočes. Listy 1907,
č. 27, 28. — Juren L., Karel Bendi.
Občanské Listv 1907, č. 21, 22, 23.
— Kulhánek AI., Karel Bendi. Podřipské Slovo 1907, č. 21, 22. —
Maušingr K., Karel Bendi. Svobodný
Občan 1907. č. 23. — Nejtek K.,
Bendi a pěvecké spolky. Věstník pě
vecký a hudební 1007, 7-9. — Piskáček Ad., Karel Bendi, Lýra 1907.
č. 5. — —, Karel Bendi. Obnova
1907, č. 40.
903
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čtrnáctý M., Dvořák jako zakla
datel hudby americké. Dal. XXIX.,
254-256, 267-268.
904
Byílckl Fr., Muzyka czeska. Świat
słowiański III., 65-67. (O Dvořákovi
a Smetanovi.)
905
Chyblńskl Ad, Jeszcze o muzyce
czeskiej. Świat słowiański III., 278-280
{O Fibichovi.)
906
Stecker К., Josef Foerster. —
Karel Knittl. А. Č. А. XVIII.,
150-162.
907
Čermák VI., Josef Foerster f. Dal.
XXIX., 131-132. — Kašpar Boh.,
Vzpomínka na prof. Foerstera. Dal.
XXIX., 132.
908
Klein H. V., Karel Komzák, Die
Wage X., 23.
009
Herites Frant., Vojtěch šsbcsta.
Divad. list Máje III., 1907, 159-61,
174-5, 189-90, 203-4, 217-219. 910
Hašek Otakar, Za Mařenkou Petzoldovou-Sittovou. Česká Scéna 1907,
č. 3. — H., Marie Pctzoldová-Sittová.
N. P. 1907, č. 8.—Т-» Na paměť paní
M. Sittové-Petzoldové. N. L. 1907,
č. 8.
911
Benoni В., Mrtvé a živému (Sittová,
Vávra), Dal. XXIX, 132-134. 912
Kunc Jan, Leoš Janáček, dramatik.
913
R. M. S. III., 25-28, 56-60.
Hoffmeister К., František On
dříček. Slovo к jeho 50. narozeninám.
Osv. 1907, 521-524. — Frič J. J.,
Kde domov můj. К padesátým na
rozeninám Frant. Ondříčka. Nár.
Listy 1907, 26.června. — Chvála Em.,
Frant. Ondříček, Nár. Politika 1907,
25. dubna.— Nejedlý Zd., Fr. Ondří
ček. Den 1907, č. 27. — Sázavský
K., Frant. Ondříček, Mor. Orlice 1907,
i. května.
914
Lejdström C., Jan Kubelik, Svensk
Musiktidning XXVI., 17.
915
Vojáček L., The Land of Profes
sor Ševčík. The Musician XIL, 6. 916
Hevera Jos. St., Český pevěcčeský Člověk (V. Viktoriň), Den
1907, č. 83.-----q, Václav Viktoriň.
N. L. 1907, č. 170.
917

-q, Česká hudba r. 1906. N. L
1907, č. 2.
918
Ritter W., Chronique tchéque. Le
Mercure Musical III., 2.
919

33

Šfastný B, Česká opera a její
skladatelé. Mor. Orlice 1907, č. 78,
86.
920
Nejedlý Zd., Čechische Musikinstitutionen. Čech. Rev. L, 350-355,
459-467, 752-760. (Srv. B. 06, č. 1078.)
921
—, (Batka R.), Kritische Streifzüge
durch das Prager Musikwesen. I.
Konservatoriumsfragen. Prager Tag
blatt 1907, Nr. 276. — Proti tomu
К. Hoffmeister, Dal. XXX., 3. 922
Rychnowsky Ernst, Die Prager
Musikausstellung. Zeitschr. Intern.
Musikgesell. VIII., 129-133.
923
Batka R-, Aus der Opernwelt.
Prager Kritiken u. Skizzen. Mün
chen, Callwey, 1907. Str. 208. Rf.
W. Altmann, National-Zcitung (Berlin)
1907, Nr. 87. Wallaschek, Die Zeit
1907 Nr. 1616; M. Vancsa, Die Wage
X., 13; L. Schmidt, Berliner Tage
blatt 1907, Nr. 305. H. Ch., Ham
burger Fremdenblatt 1907, Nr. 144.
________
924

Nejedlý Zd., Český hudební archiv
Česká revue V., 16—20.
925
Hostinský 0., Lidová píseň v Ra
kousku Č. L. XVI., 161-164. — —.Če
ský pracovní výbor pro lidovou píseň
v Čechách, Národop. Věstník II.,
1907, 49-54. — Nejedlý Zd., Za li
dovou písní. Den 1907, č. 144; Zvon
1907, 750. — P. Jar., Za českou písní
lidovou, Nár. Politika 1907, 25. led.
Piskáček Ad., O moravské písni li
dové. Lidová čítanka morav., str.
331-340. — Janáček A.. Sbíráme
českou národní píseň na Moi avě a ve
Slezsku, Dal. XXIX., 13-14, 33-34,
105-106, li3-114.
926
Černík J.,Z lidové dílny písňové.
Dal. XXIX. 141-2, 149.
927
Zítek J., К dějinám kancio
nálu Svatojanského. (Příspěvek ku
posvátné hymnologii české), Vlast
1907, 591-596, 693-690, 875-879. 928
Pospíšil K., O novou českou hymnu
národní. Nár. Obzor 1907, č. 7.
— F. A. Šubrt, Nár. Obzor 1907, č. to.
Pio českou národní hymnu. Dalibor
XXIX., 166-7, 198.
929
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Haudeck Joh., Musik u. Gesang
Toužil G., Paměti F. F. Šamberka
in Leipner Bezirke. B. Leipa 1907. a hrst vzpomínek. Praha, Pospisil,
Str. 22. Zvi. ot. z „Heimatskunde 1907. Str. 212.
943
des polit. Bezirkes B. Lcipa." 930
Sura J. A., Jindřich Mošna. Den
1007, č. 121.— Sirius, Scdmdesátka
Zíbrt Č . К dějinám divadla Če Jindřicha Mošny. N. L. 1907, Č. 207.—
ského. Vlastenecké proslovy a oslavy an, Jindřich Mošna. Přehled., 811.
českého divadla ke konci věku XVIII. —, Jindřich Mošna. Čas 1907, č. 254.
Č. L. XVI., 412-423.
931 —ub., Jindřich Mošna. Plzeňské Listy
Prokop JA., První česká divadelní 1907*
J73944
společnost pro venkov r. 1849. Div. V.,
ЗЫ-316.
032
Kvapil J., Literární pozůstalost
Táborský V. Š., Z počátků českého HannyKvapilové.PrahaipO7. Str. 374.
divadla. Vzpomínka na manžely Fi Rf.—, Čas 1007, č. 350. — Kraus E.,
lipa a Elišku Zöllncrovy. Div. V., Hanna Kvapilová. Cech. Rev. I., 706З58-361, 387-389» 405-408, 449-453. 710. — Novák A., Hanna Kvapilová.
„
933 Přehled V., 537-538. — Šalda F. X.,
Šubert F. A., Dějiny Národního Hana Kvaiíopvá. Volné Směry XI.,
divadla v Praze 1883-1890. Sv. III. 149-150. — Theer 0., Hana Kva
Část I. Praha 1907. Str. Vlil + 320 pilová. L. XXXV., 279-280. —
+ CXXVIIL Zpr. N. L. 1907, č. 330; Theer 0-, Hana Kvapilová. P. L. R.
Den 1907, č. 215.
9^4 III., 81-83. — Šimáček M. A.,
Hýsek Mil.. Dějiny českého di Hanna Kvapilová. N. P. 1907, č. 97.
vadla v Brně, H. ХХІѴ., 425-430, — Ladecký J., Hanna Kvapilová.
514-519, 578-583, 664-670, 762-768, Osv. 1907, 436-439. — Dostal Ad.
833-839, 908-912. Též zvi. otisk Boh., Hana Kvapilová. Pok. R. IIL,
str. 43.
035 540-545. — Stárek Jindr., Vzpo
Bondi G., Fünfundzwanzig Jahre mínka na paní Hanu Kvapilovou.
Eigenregie. Geschichte des Brünner Pok. R. III., 546-550.—Mádl К. B..
Stadttheaters 1882-1907. Brünn 1907. Dramatická umělkyně Hana Kvapi
S. 256 4- 8 ill.
936 lová zemřela. Zl. Pr. 1907, 337-338.
Rille А., Das 25jährige Jubiläum — Borecký J., Hana Kvapilová. Máj
des neuen Brünner Stadttheaters. 1907, 459. — Bor. J. J., Hana Kva
Z. V. G. M. S. XL, 380-393. 937 pilová jako umělkyně. Den 1907,
Schiebl J-, Jubileum stálého če Č. 20. — Kredba C., Hana Kvapilová.
ského divadla v Plzni. Plzeňský Div. V., 2-6. — Hübner V., Hana
Obzor 1907, č. 106.
038 Kvapilová v Brně. Mor. Orlice 1007,
Šubert F. A., Městské divadlo č. 133. —a—, Hanna Kvapilová. P.
Král. Vinohradů. Osv. 1907, 133 až 1907, Nr. 97.—Mattuš Lad., Za paní
Kvapilovou. České Slovo 1907, č. 31.
139939 Viz
též: Šťastný Domov 1907. 313-314;
Šubert F. A , Ein neues böhmisches Ženský
1907, 89-91; Zájmy čes.
Theater. Čech. Rev. I., 682-687. herectvaSvět
1907, č. 4; Mladoboleslavské
940
1907, Č. 30: Samostatnost
Hostinský 0., Slavnostní řeč při Listy
1907,
č.
30 a 31; Podřipské Slovo
otevření městského divadla Král. 1907, č. 15;
Den 1907, č. 7; Právo
Vinohradů. Král. Vinohrady (1907). —
Lidu
1907,
č.
97 a 101.
945
—, Slavnostní otevření Městského
divadla na Kr. Vinohradech. Vino
hradské Noviny 1907 č. 384 (49).
Bor J. J., Eduard Vojan. Praha
041 1907. Str. 93+13 fot. snímků, 946
Mizera Fr., Význam a dějiny
Bor J. J., Vojanův stil. L. XXXV.»
spolku divadelních ochotníků v Se- 221-226.
947
milech. Pokrokové Podkrkonoší 1907,
К hol F„ Karel Šípek. L. XXXV..
6. 35» 36» 38.
942 286-287.
948

12. Děj. hudby a divadla. 13. Děj. umění výtvarných.
13. Dějiny umění výtvarných.
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Lehner J. J., Dějiny umění ná
roda českého. Sv. 1-3. Praha 1907.
Str. 728. (Srv. B. 06, č. n 14.) 962
Chaloupecký V , Matcriálie k dě
jinám umění v Čechách. Č. 61-62.
Zprávy v nekrologu kláštera roud
nického. Č. 63-65. Zprávy ve formu
láři Jana z Dražie. C. S. P. S. Č. XV.,
101-106.
963

Hostinský O., Umění a společnost.
Sbírka přednášek a rozprav. Výbor
lidových přednášek české university.
V. serie č. 1. Praha 1907. Str. 108.
Ef. C., Č, M. VIIL, 166-167. 949
Harlas F. X., Zehn Jahre der
„Jednota umělců výtvarných“. U.
Táborský Fr., Moiava umělecká.
1907» Nr. 342’
050 Lidová čítanka morav., str. 275-330.
Korbel B.. Něco o slozích v mate
064
riálu dřeva užitých. Dřevo 1907,
Tätigkeitsbericht d. k. k. Zentralč. 2, 4. 595’ Kommission für Erforschung u. Er
haltung der Kunst- und historischen
Trýb Ant., Několik slov o umění Denkmale. Böhmen. M. Z. K. E. E.
a umělcích v Cechách. Den 1907, K. H. D. VI., 6-11, 40-46, 67-76,
č. 124.
952 94-97, 119-122, 139-144, 161-166,
194-200, 227-228, 244-246, 263-265,
Glück Gust und Schäffer А» 295-297; Mähren, ibid., 16, 54, 78-79,
Katalog d *r Gemäldegalerie. Alte 104, 127-128, 152, 170-171, 206,
Meister. (Kunsthistorische Sammlun 229-230, 248-249, 274-276, 304.
965
gen des allcrh. Kaiserhauses.) Wien.
Wirth
Zd-,
Zachovaní
a
ochrana
Selbstverlag. 1907. 8°. Str. VI., historických a uměleckých památek.
413; ill. 200. (Obrazy z Prahy odve (Vývoj
otázky v 19. století.) Č. Č.
zené.)
953 H. XIII.,
323-332, 402-412.
966
Rille Alb., Die städtische HeinrichK
hol
Fr.,
К
ochraně
historických
Gomperz- Gemäldesammlung in Brün.
Z. V. G. M. S. XI., 1-58.
954 a přírodních památek v zemích
JIránek M-, Du Moderne Galerie českých. Č. M. К. C. 1907, 443-448.
967
des Königreiches Böhmen. Cech.
Harlas F. X., O restaurování a
Rev. II., 161-168.
955
Harlas F. X., Moderní galerie král. konservování. Osv. 1907, 765-774.
968
Českého. Český Svět III., č. 32 a 39.
Harlas
F.
X.,
Konservirungssorgen.
956
969
Bergner P., Inventář bývalé hra- P. 1907, Nr. 219.
Hofman J., O restaurování sta
běcí Černínské obrazárny na Hrad
čanech. Přel. V. V. Stech. Č. S. P. S. vitelských uměleckých památek. Hr.
970
Č. XV., 130-155.
957 Kraj IV., 135.
Nepily F., Péče o ochranu histo
Živsa F., Dar p. ryt. z Lanny
umělecko - průmyslovému
museu rických a uměleckých památek. Věst
v Praze. N. P. 1907. Č. 20.
958 ník Samosprávný a Obecní Starosta
971
Meisterwerke der Galerie Nostitz 1907, 14-15.
Michálek J., Záchrana starožit
in Prag (40 tab. světlot.). Prag.
C. Bellmann. 1907-8. — fol.
959 ností a starobylých památek. Ha
972
Mádl К. В., Z galerie p. Jos. V. sičské Rozhledy 1907, 5-8.
Nováka v Praze. ZI. P. 1907, 197-199.
Zimmermann К., Ziele und Wege
960
für den Heimatschutz. M. N. E. K.
973
Thieme Ulrich und Felix Becker, XXX., 169-209.
Allgemeine Lexikon der bild Künstler
von der Antike bis zur Gegenwart.
Emler J., Alt-Prag. Čech Rev. I.,
Bd. I. Leipzig. Wilh. Engelmann. 423-429.
974
1907. —vel. 8° Str. XII, 600. (Obsa
Harlas F. X., Die Karlsbrücke in
huje také České umělce.)
961 Prag. P. 1907, Nr. 29.
975
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Lychdorff, Das Ghetto in Prag,
österr. Volkszeitung 1907, Nr. 185.976
Pollak 0.. Vom alten u. vom neuen
„schönen Prag**. D. А. VI., 778-782.
977
Mádl К. В., К opravě Vladislav
ského sálu. N. L. 1907, č. 157. 978
—, O opravě Vladislavského sálu.
Samostatnost 1907, č. 56.
979
Tschupplk K., Die Prager Burg.
Neues Wiener Tagblatt 1907, Nr. 99.
980
Miki Fr., Rekonstrukce sev. por
tálu týnského chrámu. Arch. Obzor
IL, 32.
981

Praha 1907- Str. 139, ill. 117. Rf.
Nový Havlíček 1907, Č. 39.
992

Památky východočeské. Sbírka
uměl.-prům. a národop. památek
Českého východu. Uspořádal К. V.
Adámek. Díl II. Chrudim 1907. (List
51-70.) Zpr. Č. S. P. S. Č, XV.,
I74-I75’ (Srv. B. 04, č. 648.)
993

b) Architektura У)
Harlas F. X., O stavitelství v naší
době. Osv. 1907, 873-880.
994

Hofman J., Jak naši stavěli. I.
J. Koula, К obnově plzeňské rad K. N. D. IIL, iii—114.
995
nice. Arch. Obzor VI., 26.
982
Emler J., Z utrpení Pardubic.
Volf J., Chrámy sv. Jiří v Čechách
K. N. D. III., 81-84.
983 a v Polsku. N. L. 1907, č. 112. 996
Vele Ford., Barbarismus na Slansku (o ničení uměleckých památek).
Wüst A., Zbořil J, Peřinka Fr. V ,
Svobodný Občan 1907, č. 8, 9. 984 Zvonice. S. A. VL, 33, 125, 165-166,
185-186.
997
8váb Julius. Das Bauernhaus in
Wlrth Zd.. Ein Inventar der Kunst
denkmäler Böhmens. Čech. Rev. I., Ungarn. (A mágy ar parasztház.)
920-924.
985 Budapest. Toldy Lajos. Leipzig. К.
Prokop V., Slovo ve vážné otázce. W. Hierzemann. 1907. Fol. Tab. 60.
Č. S. P. S. Č. XV., 164-166. (Článek
998
Chytil К., U kolébky architektů.
kritisuje obrazovou část některých
999
svazků soupisu památek.)
986 Dílo V., 73-96.
Mádl K. B., Soupisy. N. L. 1907,
Zukal J., Troppauer Baumeister
č. 199.
987
Podlaha Ant., Hilbert К., Metro des 17. Jahrhundertes. Z. G. К.
1000
politní chrám sv. Víta (B. 06, č. 1129.) Schl. II., 191.
Rf. L. +a, VI. XXIII., 1131.
988
Kick Fr., Alt-Prager ArchitekturWirth Zd-, Soupis památek v polit,
okresu Chotěbořském. (B. 06, č. 1127.) Detaile. (В. об, č. 1142.) Rf. J. Neu
1001
Rf. V. Prokop, Osvěta Lidu 1907. wirth, D. A. VL, 682-684.
Tschupplk K., Prager Paläste.
č. 10; J. N., Náš Kraj 1907, Č. 3. 989
Podlaha Ant., Politický okres česko Neues Wiener Tagblatt 1907, Nr.
1002
brodský. Soupis památek histor. a 113.
Zákrejs Vlad., Budoucnost Staro
uměl, v král. Českém XXIV. Praha
1907. Str. 227. Rf. K. Chytil, P. A. městského náměstí. K. N. D. IIL,
1003
M. XXI., 474-475; F. X. Harlas, 58-61.
Jeřábek L., Mostecká ulice. K. N.
Osv. 1907, 1039-1040; P., N. L. 1907,
юоз
č. 310.
990 D. IIL, 13-14.
Borovský F. A., Herain J., Dva
Hostaš K., Vaněk Fr., Soupis pa
mátek v politickém okresu přeŠti- posud neznáme pohledy na hrad
ckém. (Soupis č. XXV.) Praha 1907, pražský. Č. S. P. S. Č. XV., 49-55.
Str. 131, obr. 95. Rf. Zd. W., Šu- (Stol. 17.)
1005
mavan 1907, č. 27; Klatovské Listy
Podlaha A., O zajímavé partii
1907, č. 27; Plz. Listy 1907, č. 38. král hradu Pražského poblíž kostela
901
Wlrth Zd., Soupis památek v polit,
i) Srv. č. 174, 179,189, 301 a oddíl
okresu kladenském. (Soupis XXVI.) předchozí.
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Všech Svatých v osmnáctém století. (Dvě vyobrazení; viz B. 06, č. 1162P. A. M. XXII., 313-318.
1006 J164.
1025
—, Upomínka na historickou věž
Podlaha A., Dva dokumenty z let
1768 a 1769 týkající se opravy helmice Kropáčku (fotografie její a model
na věži velechrámu Svatovítského v museu v Král. Hradci). Stavitelské
v Praze. P. A. M. XXII., 590-591. Listy, 386.
1026
Kouřil T., Z dějin kostela sv. Tro
1007
—, Nynější stav chrámu sv. Víta. jice. (V Rychnově n. Kn.) Posel
Den 1907. č. 182.
1008 z Podhoří 1907, č. 31.
1027
A. Cechner, Vnitřek kostela na
Wlrth Zd., Dvě nedávno zbořené
Karlově v Praze. Arch. Obz. VI., 2, rázovité stavby. (Panský mlýn v Lito
s tab.
1009 myšli a dům v Praze v Jindřišské ul.
Jiřík F. X., Portál týnský. Dílo ,,u Rajtknechtů“.) Č. S. P. S. С. XV.,
V., 147-161, 12 ill.
1010 107.
1028
Z., Kostel sv. Mikuláše ve Skuh-Г, Z historické kaple sv. Kříže na
Starém Městě. Máj 1907, 562.
юн rově. Čáslavský Kraj 1907, 94-96.
1029
Herain Jan, Sál v univ. knihovně
pražské. Arch. ObzorVI., 7-9 [stab.]
Hej nic Ot., Jak se hrabě Špork stal
1012 dobrodincem chrámu Sedlického. PodEmler J., Palác Jana Petra hi. vysocké Listy 1907, č. 13.
1030
Straky z Nedabylic. K. N. D. III.,
Podlaha A., Bývalá brána ,,Lib5-8.
1013 lická“ v českém Brodě. P. A. M.
Herain Jan, Korridor ve Vald- XXII., 581-583.
1031
štýnském paláci. Archit. Obzor VI.,
Mareš F. A., Zříceniny kláštera
24.
1014 minoritského v Benešově. K. N. D.
1032
—, Dějiny novoměstské radnice III., 54.
v Praze, České Slovo 1907, Č. 117.
Zíbrt Č., Ty Písecké brány------- .
1033
1015 N. L. 1907, č. 106.
Thir K., Tři staré domy Táborské.
Zíbrt Č , ,,U Bartoloměje“. N. L.
1034
1907, č. 33.
1016 Český Jih 1907, Č. 30.
R. E., Chrám sv. Michala v JistebWirth Zd., Pražské dekorace, (De
1035
korace města za pobytu panovníkova.) nici. Český Jih 1907, č. 21.
—, ,,U Salzmannů“, (Z osudů
Den 1907, č. 30.
1017
starého plzeňského domu.) Den 1907,
1036
Wlrth Zd., Náměstí v Kladně. č. 188.
Volné Směry XI., 169-176.
1018
Jasný M., Kostelíček u Bludova.
1037
Michálek Jlndř., Wlrth Zd , Mlýn Moravský Sever 1907, č. 27.
v Roudnici nad Labem. C. S. P. S. Č.
XV., 24-29. (Srv. B.06, č. 1177.) 1019
c) Malířství a grafika.
Bareš Fr., O některých kostelních
stavbách v Pojizeří. P. A. M. XXII.,
Bauer E., O dnešní fasi malířství.
429-438.
1020 Samostatnost 1907, č. 1-2, 12. 1038

—, Sbor Českých Bratří v Mladé
Boleslavi. Mladoboleslavské Listy
1907, č. 14, 16, 18, 20, 22.
1021
Martínek A., Chrám sv. Jakuba
v Letařovicich. P. A. M. XXII.,
335-340.
1022
Mráček Konst., Popis kostelů
v okrese jaroměřském. Hr. Kraj
IV., 6, 125.
1023
Paul V., Chrám sv. Mikuláše v Jaro
měři. Hr. Kraj IV., 16.
1024
Wlrth Zd., Věž Kropáčka v Hradci
Králové, Č. S. P. S. Č. XV., 58-60.

Jodl Fr., Freskomalerei in Öster
reich. Ö. R. X., 177-184.
1039
Hauser Paul, Verzeichnis der in
den Jahren 1902-1906 in Österreich
aufgedeckten Wandmalereien. (Kunstgesch. Jahrbuch der k. k. ZentralKommission. Beiblatt für Denkmal
pflege. I. 1907. Str. 122-136. (Za
hrnuje také české práce.)
1040
LeiSChing Ed, Die Bildnis-Miniatur
in Österreich von 1750 bis 1850.
Wien 1907. Str. 297 mit 51 Tafeln
und 57 Textbildern. Rf. F. Laban,
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R. К. XXX., 274-282, 480-483;
Kemmerich, Lit. Zblt. 1907, Nr. 16.
1041
Bruck В , Die Malereien in clen
Handschriften des Königreichs Sach
sen. (B. 06, č. 1182). Rf. К. V. Kauffungen, M. H. Z. 35, 358-361.
Pam. arch. XXII., 394-5.
1042
Sál F. L., Kapitolky o rozvoji
českého malířství. Česká Stráž 1907,
č. 42. 44, 45» 46, 47» 5b 52.
1043
Mádl K. B, O české grafice. Ná
rodní Listy 1907, č. 304.
1044
Emler Jan, Několik ex-libris praž
ské univ. knihovny. C. S. P. S. Č.
XV, 85-89 (3 tab. a 5 obr.). 1045
Collijn Isak, Det Rosenbergska
biblioteket och dess exlibris. Zpr.
Cech. Rev. L, 79-80.
1046
—, Ex libris Ot. Czermacii. Budivoj 1907, č. 64.
1047

Podlaha A., Románský evange
liář kolleje piaristické v Praze. P. A.
M. XXII., 401-428.
1048
Dvořák Max, Spanische Bilder
einer österr. Ahnengalcrie. Kunst
geschichtliches Jahrbuch der k. k.
Zentral-Kommission in Wien. Bd. I.
1907, str. 13-28. (Lobkovická obra
zárna v Roudnici.)
1049
Chytil К., Das Madonnenbild des
Prager Erzbischofs Ernst im Kaiser
Friedrichmuseum. Jahrbuch d. kö
niglich preußischen Kunstsammlun
gen XXVIII., 131-149. Srv. N. L.
1907, č. 294.
1050
Kirschner Ad., Ismael u. Raphael
Mengs u. das< Marienbild in der Stadt
kirche zu Aussig. Elbe-Zeitung 1907,
Nr. 122.
1051
Podlaha A., Nástěnný obraz ,,Na
nebevzetí Panny Marie“ v kapli
sv. Václava na hradě Pražském
z г- i593- P- A- M- XXII., 481-484.
1052
Podlaha A., Nástěnná malba v do
lejší části prozatímného průčelí chrá
mu sv. Víta v Praze. P. A. M. XXII.»
5831053
Volyňský В. V. H., Umění a život.
Český Jih 1907, č. 1, 13, 14, 20.
(O malbách bechyňských od Škréty,
Brandla a Jana Kupeckého).
1054

— r, Sgraffita mladoboleslavská*
Mladoboleslavské Listy 1907, č. 51
a 68.
1055
Dvořák Max u. Hauser Paul, Sgrafitti im Schlosse zu Lcitomischl.
Kunstgcsch. Jahrbuch der k. k.
Zentral-Kommission. Beiblatt für
Denkmalpflege. I. 1907, str. 72-88.
10^6

Chytil К., Malířstvo pražské XV.
а XVI. věku a jeho cechovní kniha
staroměstská z let 1490-1582. (B. 06,
č. 1194.) Rf. J. Kamper P.. 190’, Nr.
94. L Pk., Č. M. M. XXXI., 463-465;
O. Z?is, Dílo V., 62-69; Mádl, N.
L. 1907, č. 27.
1057
Dr. V. P. ( = Paul), Někteří rodáci
jaroměřští z cechu uměleckého v 18. st.
Hr. Kraj IV., 50.
1058
Kretz Fr., Moravštíměďorytci.
Pozor 1907, č. 16.
1059
Borovský F. A., V .Hollar a české
Hollareum. Dílo V., 98-146. Též ve
zvi. otisku. Praha. Jednota výtv.
umělců. 1907. 40. Str. IV + 50 44- ill. 41. Rf. Zd. Wirth, P. A. M.
XXII., 597-8.
1060
Kamper J., Der Begründer des
„HolUreums“. Oster-Beilage der Po
litik 1007. Nr. 80.
1061
Vydra Št К., Hollarové z Práchně.
P. A. M. XXII., 483-496. (Dokazuje,
že Hollarové pocházeli z Horaž
ďovic.) Srv. Stráž na Šumavě 1907,
č. 23-27.
1062
Mádl К. B., Václav Hollar. N. L.
1907, č. 143.
1063
Wirth Zd., Václav Hollar. Den
1907, č. 13, 20.
1064
—a—, Neues über Wenzel Hollar.
P. 1907, Nr. 191.
1065
Kamper J., Václav Vavřinec Reiner.
(В. об, č. 1109.) Rf. К. В. Mádl 1907,
č. 102; Н. Jelínek, L. XXXV., 233-234;
F. X. Harlas, Osv. 1907, 464; Z.,
Č. Č. H. XIII., 239; S., N. P. 1907,
Č. 192.
1066
Wirth Zd., Juda Tadeáš Josef
Supper. P. A. M. XXII., 586-587.
1067

Harlas F. X., Jos. Heliích. Dílo V.,
219 s 22 ill.
1068
Mádl К. В., Josef Vojtěch Heliích.
Zl. P. 1907, 344.
1069

13. Dějiny umění výtvarných.

Hlava Jos., Josef Mánes, jeho
život a dílo. Pokrokové Podkrko
noší 1907, č. 2, 3, 6, 7, 8, 10, 12,
16, 17.
1070
Edgar Em., Nový Manes. Dílo V.,
148-162, 204-209.
1071
—, Ženy v tvorbě Mánesově. Plzeň
ské Listy 1907, č. 208.
1072
Toman P., Aug. Piepenhagen.
Dílo V., 190.
1073
Pichl K., Zmizel malíř — vzpo
mínka na Josefa Tulku. ZL Pr. 1907,
62.
1074

Alei Mikuláš, Špalíček jednoho
sta národních písní a říkadel. Vydal
s úvodem K. & Mádl. Praha. Jan
Otto. 1907. 4е. Str. 4, VI, 200.
1075
Mádl К. В , O Brožíkovi. N. L.
1907, č. 55.
1076
Bous j., Felix Jenewein. Progr.
reálky v Kladně 06/07, str. 3. 1077
Šlmák J. V., Za Karlem Licbschcrem. Máj V., 172-175, 192-193.
1078
Jiránek M., V. Prcissig. Čech.
Rev. L, 924-926.
1079
Urban F., Výběr prací výzdoby
chrámové. Díl I. Vídeň. A. Schroll
& Со. 1907. — fol. Str. 4, tab. 25.
1080

d) Plastika.
Tietze-Conrad E., Des Bildhauer
gesellen Franz Ferd. Ertinger Reise
beschreibung durch Oesterreich und
Deutschland. (Quellenschriften für
Kunstgeschichte und Kunsttechnik.
N. Folge XIV.) Wien. K. Graeser
& Co. Leipzig. B. G. Teubner. 1907.
— 80. Str. 4, XXV, 91.
1081
Paul V., Příspěvek ke studiu Ma
těje Brauna a Daniela Třcšňáka. Hr.
Kraj IV., 531082
Wirth Zd., Brykcí z Cynpcrka a
P. Flötner. Příspěvek к výtvarné
technice. Č. S. P. S. Č. XV., 16-19.
________
1083

39

Wilhelm Fr., Zur Gesch. der
alten Stcinkreuze, Ruhekreuze u.
Martel n. Erzgebirgszcitung XXVII.
Zvi. ot. str. 31.
1085
Zbořil Jan, Špaček Fr., Pravda
Aug., Boží muky. S. A. VI., і6-і8,
177-179.
іо86
Svoboda Ot ,,,Černý kříž“ u Habrů.
Čáslavský Kraj 1907, 6-8.
1087
Dlvii V., Kamenný pomník z r. 1720.
P. A. M. XXII., 584-586.
1088

e) Umelecký průmysl.
Winter Z., Dějiny řemesel a ob
chodu v Čechách (B. 06, Č. 1379.)
Srv. níže č. 1266.
1089
Jurkovič Dušan. Lidové stavby
na Moravě. Č. L. XVL, 319-322. 1090

Jurkovič Dušan, Lidové stavby.
Lidová čítanka morav., str. 263-274.
1091
Mareš Fr., Domácí průmysl. Li
dová čítanka morav., str. 254-2621092
Koula J., Několik myšlenek, v čem
a kde dlužno hledati starožitnost
vyšívání československého. Brno 1907.
Str. 32. Otištěno z Čes. Lidu. IC93
Bíbova Reg-, O starobylosti a pů
vodnosti pletení u Slovanů. Č. V. S.
M. О. XXIV., 20-26.
1C94
Tyršova R., O starožitnosti vy
šívání československého. Osv. 1907,
651-653Ic95
Wanklová M., Národní vyšívání.
Lidová čítanka morav., str. 244-254.
1096
Zíbrt č., Studie Frant. Kretze
o lidové práci síťkované na Morav
ském Slovensku. Č. L. XVII., 23-30.
1097
Kretz Fr., Ornamenty slovácké.
Seš. I. Uherské Hradiště 1907. 1098
Kopáč Jos., Horácký kožich. Pří
spěvek к ornamentice lidového vy
šívání. N. V. Č. II., 33-42.
1099

ď Essling Prince, Les livres a fi
Krause Fr., Geschichtliche Kunst
denkmäler Aussigs u. seiner Um gures vénitiens de la fin du XVe siěcle
gebung I. Elbe-Zeitung 1907, Nr. 120. et du commencement du XVIe (Études
1084 sur Part de la gravure surbas a Venise.)
Tome I. Florence. Leo S. Olschki.
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Paris. H. Leclerc. 1907. M. fol.
Str. 4, 504, tab. 24 +4. (Zde též
česká biblí benátská.)
1100
Domanlng K., Die deutsche Me
daille in kunst. u. kulturhist.
Hinsicht. Wien, Schwel, 1907. Fol.,
str. 167, tab. 100. (Týká se věcí
českých.)
пот
Katalog der Ausstellung alter Goldund Silberschmiedearbeiten im к. к.
oesterr. Museum für Kunst und
Industrie in Wien. Wien. Selbst
verlag 1907. 8°. Str. VIII, 253.
(Předměty čes. původu.)
1102
Wirth Zd., Reliquiář Krištofa Po
pela z Lobkovic. P. A. M. XXII.,
586.
1103
Soukup JOS., Lobkovické reliquiáře
ve Vráži. P. A. M. XXII., 317-324.
1104
Lukavský B., Chrámové inventáře
děkanství Karlštejnského ze XVII.
а XVIII. stol. P. A. M. XXII.,
567-576.
1105
Němec L. J., Kterak vznikla a
jakých změn doznala sponka. Plzeň
ské Listy 1907, č. 167.
1106
Lelschlng Julius, Möbelbeschläge
aus den Jahren 1770 bis 1840.
Wien. A. Schroll. 1907. fol. Str. 4,
tab. 26 (také předměty čes. původu).
1107

Herain Jan, Tepané kytice na prů
čelí kostela sv. Salvátora v Praze.
Č. S. P. S. Č. XV., 22-24.
1108
Haněl L., Památky kovaných prací
XVI. až XVIII. století v Hradci
Králové. (B. 06, č. 1750.) Rf. H.,
Přehled V., 914-915: AI. Frank, Česká
Osvěta 1907, 153-154.
1109
Mádl K. B., Ž bzo. N. L. 1907,
č. 116. (Rf. o knize H inělově Památky
kovaných prací; viz výše č. 1109.)
i no

Fabian V., Křtitelnice ve sbírkách
musea král. Českého. IL P. A. M.
XXII., 323-ЗЗ6. (Srv. B. 06, č. 1239.}

Matějka Jos. Kamenná křtitelnice
v okrese jaroměřském. Hr. Kraj IV,
25.
n 14

Folnesics J. und Braun E. W.,
Geschichte der k. k. Wiener PorzellanManufaktur. Wien. К. к. österr.
Museum. 1907. — fol. Str. 2, XII,
234; tab. 42; ill. 147.
1115
Diviš V., Kachle z tvrze Štěpánovské. P. A. M. XXIL, 391-392.
n 16 14. Dějiny právní.1)
Österreichisches Staatswörterbuch.
2. umgearb. Auflage. (В. об, č. 1259.)
Rf. -š, Právnik 1907, 246-248, 624-626.
________
n 17
Demel J., o moderních zásadách
ve starém právu českém. Právnik
46, 261-278.
n 18
Slaměník Fr., Něco z „moravské
státovědy“ 18. věku. Lidové Noviny
1907, č. 252, 266.
n 19

Kadlec K., Přehled ústavních dějin
Moravy do roku 1628. Lidová čítanka
morav., str. 420-441.
1120
Ваха В., К dějinám veřejného práva
v zemích koruny České. Kniha I.
Díl I. (1790-1806). Praha 1907. Str.
154. Rf. J. Pekař, Č. Č. H. XIII.,
356; J. Kapras, Právnické Rozhledy
VIII., 109-112.
1121
Fellner Th., österr. Zentralverwaltung. i. Abt.; Von Maximilian I.
bis z. Vereinigung d. österr. u. bÖhm.
Hofkanzlei 1749. Bd. I. Geschichtl.
Übersicht. Bd. II. Aktenstücke 14911681. Bearb. u. vollend, v. H. Kretschmayer. Wien, Holzhausen, 1907. Str,
XII 4- 288; VIII + 664. Rf. K. Kr..
Č. Č. H. XIII., 462-463.
1122

Fabian V., Viola pražského houslaře Hulínského. P. A. M. XXII.,
Stieber M., Das österr. Land577-58°.
nu recht u. die bÖhm. Einwirkungen auf
die Reformen K. Ottokars in Öster
Adámek K. V., Lidový nábytek vý reich. (B. 06, č. 1273.) Rf. J. Hanel,
chodočeský. Sešit i. Chrudim. Prum. S. V. P. S. VII., 347-349; H. Spanmuseum. 1907. Str. VI, 5 tab. fol. genberg, H. V. XI., 537-5391123
1112
4 Srv. č. 357-36I-

13. Děj. umění výtvar. 14. Dějiny právní.
Peterka O., Das Burggrafentum in
Böhmen. (В. об, č. 1272.) Rf. J. Kapras
Č. M. К. C. 1907, 329-330.
1124
Rieger В. О krajském zřízení v Če
chách. (Pro österreichisches Staatswörtcrbuch.) Rf. —, Čas 1907, č. 230,
258.
1125

Juritsch G., Die Deutschen u.
ihre Rechte in Böhmen im XIII. u.
XIV. Jahrhunderte. (В. об, č. 1274.)
Rf. Ad. Horcicka, Liter. Beilage zu
M. V. G. D. B. 46, 20-22.
1126

Zycha A., Zur neuesten Literatur
über die Wirtschafts- u. Rechtsgcschichte des deutschen Bergbaues.
Vierteljahrschrift für Social u. Wirt
schaftsgeschichte 1907, Heft I. u. 2.
Též zvl. ot., str. 85-133.
1127

Lommer Fr., Die böhmischen Lohen
in Oberpfalz. I. Amberg, 1907 Str.
in.
1128
Machać L., Brauner к vlastnictví
manství České Koruny v říšské radě
r. 1861. Pok. R. III., 283-292, 355 až
363.
1129
Čelakovský J., Kalousek J., Rieger
B., Stupecký J., O královském hradě
Pražském. Zvl. svaz. Sborníku věd
práv, a stát. Praha 1907. Str. VI +
268. Rf. L. M..Pok. R. IIL, 50,378-385,
463. Zpr . Č. Č. H. XIII., 235-236;
R-k, Přehled V., 640-641, 649-650;
Samostatnost 1907, Č.20,33, 34- 1130
Kalousek J., Stručný přehled dějin
hradu pražského. O králov. hradě
Pražském (viz výše č. 1130), str.
i -61.
1131
Rieger В., O českých královských
a korunních statcích. (Obecný pře
hled právního vývoje.) O králov.
hradě Pražském (viz výše č. 1130),
str. 63-138.
1132
Rieger В., Královský hrad Praž
ský a jeho právní poměry. O král,
hradě Pražském (viz výše č. 1130),
str. 169-242.
1133
Rieger В., O některých statcích
zvláštních. O král, hradě Pražském
(viz výše č. 1130), str. 139-168. 1134
Rieger B., Přehled součástek hradu
pražského. O král, hradě Pražském
{viz výše Č. 1130), str. 242-252. 1135
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Stupecký «I., Poznámky se stano
viska práva soukromého. O král,
hradě Pražském (viz výše č. 1130),
str. 253-257.
1136
čelakovský J., Kalousek J.» Rieger
B., Stupecký J., Vyjádření společné,
jež zemskému výboru podali ....
O král, hradě pražském (viz výše
č. 1130), str. 259-263.
1137
čelakovský J., Hrad Pražský a
majetková práva к němu do r. 1526
(B. 06, č. 1266). Rf. J. Demel, Čech.
Rov. L, 379-382; J. Kapras, Č. M.
K. Č. 1007, 136-138.
1138
Demel Jar., Wem gehört die
Prager Burg? Čech. Rev. II., 121-134.
(Srv. В. об, č. 1266-1269).
1139
Blažek J., O královském hradě
Pražském. Osv. 1907, 451-458, 489 až
496.
1140
Čelakovský Jar., O načalach gorodskago ustrojstva Starago goroda
Pražskago. Sborník statej posvjašČennych počitatieljam akademikuizaslužcnnomu professoru V. I. Lamanskomu. Část I. Petrohrad 1907.
Str. 199-266. Zpr. Č. Č. H. XIII.,
363. (Srv. B. 04, č. 781.)
1141

Kapras J., Kniha svědomí města
Nového Bydžova z let 1311-1470.
Nový Bydžov 1907. Str. LXVI +
304. Rf. J. Pešek, Čas 1907, č. 342;
Stráž na Cidlině 1907, č. 14. 1142
Řehotský J. K., Počátky měst
ského soudu Novobydžovského. Stráž
na Cidlině 1907, č. 2, 3.
1143
Meinardus 0., Das Neumarkter
Rcchtsbuch und andere Neumarkter
Rechtsquellen.
Darstellungen
u.
Quellen zur schles. Geschichte, Bd. II.
Breslau 1906. Str. 440. Rf. K. Zeumer,
N. A. G. Ä. D. G. 32, 777—780;
Zpr. Kps. Č. Č. H. XIII., 361. 1144
Karafiat K., Das alte Hielgersdorfer Gerichtsbuch 1542-1595. M.
N. E. К. XXX., 292-294.
1145
Frank K., Die Schönberger und
Littauer Instruktion des Fürsten
richters, Z. V. G. M. S. XI., 59-94.
1146
Rérych Břet., Právní kniha polenská. Čásl. Kraj 1907, 102-104.
1147
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Straka C., Nejstarší kniha výslechů
na právé kláštera Strahovského na
Pohořelci. Č. L. XVII., 66-67,116-118.
1148
Drož J., Před právem Novoveselským. Zápisy z register městečka
Nového Veselí. Ždárský Obzor VII.,
4151140
Badura J., Prasek V., Dědinská
práva (soudy): v Tučíně, Pavlovicích,
Repšíně. S. A. VI., 1-9.
1150
Opluitll Jan, Prasek V., Horenské
řády: Staro-Potvorovský, Kostclecký
u Prostějova. S. A. VI., 81-93. ují
Nosek Fr., Na horenském právě
Nosislavském. S. A.VI., 183-185. 1152
Boubela J., Moravské desky zemské.
Lidová čítanka morav., str. 441-456.
1153
Kapras J., Pozůstatky knih zem
ského práva knížetství Opavského.
Díl I. Knihy přední, část 1. (1413 až
1484.) Histor. Archiv čes. Akademie.
Praha 1906. Str. XXV +164. Rf.
J. Demel, Č. M. K. C. 1907, 324-326;
J. Zukal, Z. G. K. Schl. IL, 148-149.
1154
Kapras J., Zemské knihy OpolskoRatibořské. Příspěvek к recepci Če
ského práva a českého jazyka v Hor
ním Slezsku. Č. M. K. Č. 1907, 1-22.
USS
Kapras J., Testament knížete
Přemka Opavského a jeho provedení.
V. M. Op. 15, 1-8.
1156

Kapras J., Das Pfandrecht im
böhm.-mähr. Stadt- u. Bergrechte.
(B. 06, č. 1285.) Rf. J. Hanel, S. V.
P. S. VII., 349-350; Liter. Beilage
zu M. V. G. m. B. 45, 41-42.
1157
Kapras J., К dějinám českého zá
stavního práva. (В. 04, č. 792.) Rf.
Przem. Dąbkowski, Kw. H. XXI.,
475-477•
1158
Pinsker Č , České zřízení rodové.
Kapitola z práva svěřenského. Prí
loha Právnických Rozhledů, roč. VIII.
Praha 1907. Str. 18. Rf. J. Kapras,
Právnik 1907, 436-438; Čas 1907,
č. 267.
1159

Bernatzik Ed., Die österr. Ver
fassungsgesetze. (В. об, Č. 1262.) ZpY.
č. C. н. Xin., 127.
ибо

Ott E-. Geschichte und Grund
lehren des österreichischen Rechtsfürsorgeverfahrens. Vídeň 1906. Str.
306. Rf. Kasanda, Právník 46, 352 až
360.
1161
Karmach К., Dějiny rakouského
zákonodárství obecního a vznik říš
ského zákona obecního z r. 1862.
Věstník Samosprávný a Obecní sta
rosta 1907, č. i.
1162
Žalud Jos., O vývoji honebního
práva. Samosprávný Obzor 1907.
128-138.
1163

Demel J., Jaromír Čelakovský.1)
Čech. Rev. I., 369-375.
1164
Demel J., Jaromír Hanel. Přehled
V., 625-626.
1165
Hoetzel G . Prof. Georg Pražák und
sein Werk. Čech. Rev. II., 227-231.
1166
Božek Jar., Památce dr. Bohu
slava Ricgra. Osv. 1907, 594-608.
1167
čelakovský J., Professor dr. Bohuš
svob. pán Rieger. A. Č. A. XVIIL,
114-125.
1168
Demel Jar., Prof. dr. Bohuslav
baron Rieger (j- 29. května 1907).
Č. M. M. XXXI., 439-444.
1169
Hoetzel J., Za prof. Bohušem sv. p.
Ricgrem. Samosprávný Obzor 1907.
161-162.
1170
Hoetzel J., Prof. Dr. Bohuš Rieger
a naše samospráva. Рок. R. III.,
561-564.
1171
Pekař J., Bohuslav Rieger. Č. Č. H.
XIII., 272-276.
1172
Vavřínek Fr., Bohuš Rieger. Cech.
Rev. I., 900-913.
1173
K., K. Prof. Dr. Bohuš svob. pán
Rieger. Právník 1907, 369-375. 1174
Karmach K., Názory prof. Bohuše
Riegra o samosprávě. Čas 1907,
č. 195.
1175
C. H.(oráček), Za Bohušem Ricgrem.
N. P. 1907, č. 148.
1176
—, Prof. dr. Bohuš Rieger. Přehled
V., 672-673.
1177
О В Riegrovi viz též: Den 1907,
č. 59. Máj 1907, č. 592-593; Čas (týd.),
1907, str. 346; Samostatnost 1907,
č. 44 a 63; Beseda Učitelská 1907,
str. 354 a 367.
1178

*) Srv. B. 06 č. 527-530.

14. Dějiny právní. 15. Děj. sociální a hospodářské.
Tilsch Em., Josef Stupecký. Čech.
Rev. II., 9-14.
1179
Stieber MIL, Dr. Jos. Stupecký.
Osv. 1907» 897-906.
1180
Mádl K. B., Za Jos. Stupcckým.
N. L. 1907, č. 248.
1181
Kamper J., Josef Stupecký. P. 1^07,
Nr. 236.
1182
E. T.. Józef Stupecký. Przegląd
prawa i administracvi 1907, 872. 1183
—, Professor Josef Stupecký mrtev!
Právnické Rozhledy VIII., 201. 1184
«. Jos. Stupecký. Právník 46,
557-561.
1185
KI., Prof. Dr. Josef Stupecký. Den
1907, č. 145.
1186
—, Dr. Stupecký Josef. Věstník
záloženský 1907, 90-102.
1187
Miřička Aug., Alois Zucker. Čech.
Rev., I., 226-234.
1188
K., Dvorní rada dr. Alois Zucker.
Máj 1907, 46-47.
1189
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Globus XCI., 129. (Srv. i B. 06,
č. 1309.)
1194
Janko Jos., O slovanských „slovích
a věcech“ v ohledu národopisném.
N. V. Č. II., 65-81.
1195
Vacek Fr., Sociální dějiny české
doby starší. (B. 06, č. 1308.) Rf.
J. Kapras, Č. M. K. Č. 1907, 317-319.
1196
Pekař J., Kontroversa o složení
společnosti starogermánské. Č. Č. H.
XIII., 77-86 (referát o spisu Gutmannově aj.).
1197

Lieben 8. H., Handschriftl. zur
Gesch. d. Juden in Prag, 1744-1754.
II. Frankfurt a. M. 1906. S. 38+31,
(Srv. B. 05, č. 974.)
1198
Braun M., Gesch. der Juden in
Schlesien. IV. Breslau 1907. Str.
LXXI.-LXXVI., 105-150.
1199
Netop L., Privilegia židů přerov
ských. Hlasy z Pobečví 1907,0. i. 1200
Herben J., žid na horách tábor
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Besedy Času 1907, 33>-334341-343. 347-3501201
a) Všeobecné.1)
Chalupny E., Úvod do sociologie.
Lode AL, Sch wiedland Eug., Das
(B. 06, č. 1306.) Rf. Kí., Č. M. VIII., böhmische
Schleiferland. Eine sa163-166.
1190 nitäts- und wirtschaftspolitische Stu
Керка Hugo, Český socialismus.
Wien 1907. V. 8-, str. 7.
Lid 1907, č. 21,22,23, 24, 25, 26. 1191 die.
otisk
z „Annalen des Gewerbe
Chalupný E., Národní povaha förderungsdienstes
des k. k. Handels
Česká. Přehled V., 497 parsim až641. ministeriums“.
1202
Též zvi. ot. str. 45. Rf. A. Žalud, N.
Horáček
C.,
Die
wirtschaftlichen
V. Č. II., 288-289; jna, ibidem, 289- u. sozialen Verhältnisse der Stadt
291; F. Koneczny, Šwiat Słowiański Prag. Prag 1907. Str. 95.
1203
II.. 110 až 124.
1192
Karásek J., Příspěvek к psycho
logii českého lidu. „Naši“ od Holečka. b) Dějiny zemědělství, selského
Mor. Orlice 1907, č. 194, 200, 204,
stavu a poddanství1)
218, 224, 227, 230, 236, 283. Též zvi.
Kalousek J., Řády selské a in
ot. str. 53.
1193
strukce hospodářské 1627-1698. Arch.
Peisker J., Die älteren Beziehungen Čes. XXIII. (В. об, č. 1320.) Rf.
der Slaven zu Turkotataren u. Ger K. Kadlec, S. V. P. S. VII., 339-342;
manen u. ihre socialgcschichtliche J. Kapras, Č. M. M. XXXI., 94-95;
1204
Bedeutung (B. 05, č. 965). Rf. F. Budivoj 1907, č. 9.
Listinář Sel. Archivu r. VI. Sv. II.
Černý, Pravěk III. 58; J. Kapras,
1205
Č. M. K. Č. 1007, 330-334; Ant. Polák, Str. LXIV. (B. 06, č. 1323.)
Č. M. M. XXXI., 259-264; Ant. Beer,
F. L. 34, 298-309; Fel. Rachfahl, M. J.
Tischer Fr., Dorota Jinová PaÖ. G. XXVIII., 670-680; L. Man- covská. Dopisy jihočeské ženy z lidu
golld, H. J. 1907, 889-891; W. Mar Zuzaně Černínové z Chudenic. Č. L.
tens, M. H. L. 35,263-265. K. Rhamm, XVI., 229-231, 291-292; 316-318,
*) Srv. výše č. 2, 126.

J) Srv.č. 66,68, 214, 312, 1148-1152.
4е
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363-364,435-437; C. L. XVII., 99-101,
Březina Arn, Prasek V., Důtka pro
136. (B об, Č. 1324).
1206 nedbalé prý chování obecní pečeti.
S. А. VI., 179-181.
1221
Bauer Mor. R. V.. Die Landwirt
Jelínek Jan, Chytil Mel., Obnova
schaft in Mähren vor Aufhebung úřadů na panství Světlovském od
d. Untertänigkeit, 1781-1848. Diss. r. 1802-1848 a na Litovelsku 1850.
München 1907. S. 178.
1207 S. A. VL, 205-221.
1222
Fechner H., Wirtschaftsgeschichte
C h уtil M el , Ódběžný pololán v Kvítd. preuss. Provinz Schlesien in d. kovicích. S. A. VL, 137-138.
1223
Zeit ihr. provinziell. Selbstständig
Nosek Fr., Mouchnice, kterak se
keit 1741-1806. Breslau 1907. S. X vzdaly práva na pastvu v lesích Ko+ 735.
1208 ryčanských. S. A. VL, 181-183. 1224
červinka V., Český velkostatek
Volf J., Přísaha zběhlých pod
někdy a nyní. Osv. 1907, 349-358, daných. Č. L. XVL, 201-202. (Z Kla
390-40A.
1209 tovské knihy pamětní zr. 1727.) 1225
Sejvl Fr., Hospodářství minulé a
nynější ve Středolabí. Střední Labe
Prasek V., Nosek Fr., Svobodné
1907, 193-198.
1210 dvory ze zboží knížecího, panského a
selského. S. А. VI., 69-78.
1226
—, Z dějin zemědělské rady pro
Nosek Fr., Velkostatek ze za
král, české. N. L. 1907, č. 147. 1211 niklých vesnic. S. A. VL, 34-39.
(Velký Dvůr u Pohořelic na poČ. 16.
Šusta J., Úroční rejstřík kláštera stol.)
1227
Zlatokorunského z počátku 15. věku.
Brož Jos., Panský dvůr ze selských
Č. Č. H. XIII., 312-322.
1212 statků v Pohlcdci u N. Města. S. A.
Nosek Fr., Dva urbáře z jižní Mo VL, 165-166. (Utvořen r. 1625.) 1228
ravy: pro Hrušovany a Kurdějov.
S. A. VI., 255-260. (Z r. 1548 a 1691.)
Teplý Fr., Chodové a páni z Lamin1213 genu.
(B. 06, Č. 1344.) S. H. К. VIII.,
97-101,
113-161. (Dokonč.) Též zvi.
Prasek V., Gruntovní a sirotčí otisk ze S.
H. К., VII—VIII. Praha
registra na Těšínsku. S. A. VI., 93 až 1907. Vel. 80.
Str. 68. Rf. R. Zháněl,
106.
1214 VI. XXIII., 1036-1038.
1229
Svoboda G. A., Nález české grun
Teplý
Fr.,
Kdy
a
jak
Chodové
tovní knihy v bavorském Neustadtu. ztratili své svobody. Posel od ČerKolínské Listy 1907, č. 35.
1215 chova 1907, č. 2, 3. (R. 1634.) 1230
Lederer P., Maximilian Freiherr
Kazimour JOS., Příspěvky к hospo
dářským poměrům na panství zví- von Lamingen u. die Choden; die
kovsko-orlickém.
Progr. akadem. Privilegien der zehn deutschen Ge
gymn. v Praze 06/07. Str. 13. 1216 meinden bei Taus. M. V. G. D. B.
1231
Mráček Jak., Poddanství na Mo 45. 464-507ravě v 16. století. Progr. reálky v Lip
Truhlář Ant., O selské bouři ve
níku 06-07, str- 241217
Profeld B., Vrchnost Jičínská a pod východních Cechách r. 1612. C. L.
daní Železničtí. Příspěvek к dějinám XVL, 209-211.
1232
poddanství selského lidu. Jičínské
Šimák J. V , Selské bouře na ŤeNoviny XXVL, č. 1-10, 22, 23. pelsku r. 1680. V. К. C. S. N. 1907,
(Stol. 16. a 17.)
1218 str. 40.
i233
Nosek Fr., Prasek V., O poměrné
V. P-S , Selské vzbouření na statku
hybnosti selského stavu za 16. století. Přímu (1775). Ratibor 1907, č. 38.
S. А. VI., 188-190.
1219
1234
Miškovský J., Selský buřič česko
Chytil Mel., Prasek V., Jednání brodský. (Episoda ze selských bouří
České dvorské kanceláře s poddanými. 18. stol.) Naše Hlasy 1907, č. i, 2,
S. А. VI., 22-24.
1220 3> 41235
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Pospíšil JM Selské nepokoje ve
Slezsku vletech 1766-1771. Urbarialni
komise a robotni patent z r. 1771.
V. M. Op. 15, ;8-86. (Pokrač.) 1236
Dvořák R.,
Poslední robotní
vzpoura na Moravě roku 1821. Brno
1907. Nákl. vlastním. Str. 287. Rf.
Jos. Pekař, C. C. H. XIII., 439-445.
1237
Zíbrt Č , Písně o selské vojně a
o svobodě selské. C. L. XVI,, 340-343.
1238
Zíbrt č.. Panská „poštolka“. Rý
mování z konce st. XVII. Zl. P. 1907.
68-69. (O poměru sedláka к vrchnosti.)
1239

—, Z dějin roboty u nás. Moravský
Sever 1907, č. 24.
1240
Reichert J., Platy a roboty pod
daného lidu na statku Trnávcckém
na Moravě roku 1572. С. M. M. Z.
VIL, 1-17.
1241
Březina Arn., Dávky a roboty vsi
Stříbrnic r. 1648. S. A. VI., 168-177.
I2_|2
Hrubý Fr, Pamětní kniha obce
Studence u Prostějova. S. A. VI.,
119-123. (Platy a dávky.)
1243
Nosek Fr., Soukal Jos.. Lolek
Jak., Smlouvy na porážení robot:
Šitbořic a Moutnic (1784). 30 vesnic
někdy kláštera Tišnovského (1785),
20 dědin na arcibiskupském statku
Mírovském (1786). S. A. VI., 9-13,
43-50. 126-130.
1244
Fritsch Wilh., Zur Geschichte der
Fronablösung in Mähren. Zeitschr.
d. mähr. Landesinuseums VII, 79
bis 93.
1245
Březina Arn., Stříbrníce u Ko
jetína vykoupily se z roboty r. 1843.
S. A. VI., 166-168.
1246
Soulek J., К dějinám roboty na
Vorlickém panství r. 1848. C. L. XVI.,
289-290.
1247
Brož Jos., Zákupní rychtáři na
Novoměstecku. S. А. VL, 79-80.
(Povinnosti jejich dle urbáře z 1587.)
1248
—, Rychtáři panství zábřežského.
Mor. Sever 1907, č. 39.
1249
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Chytil Mel, Z agendy Nákclského
rychtáře. S. Л. VI., 246-248. (Trestání
poddaných.)
1250
Konečný Ignác, Desátky farníkú
Holešovských 1620-1621. S. А. VI.,
27-31.
1251
Zbořil Jan. Počty obce I.ešan u Pro
stějova r. 1849. S. А. VI., 39-43.
Ł 1252
Tlray J., Instrukce „vytykačům“
panského desátku. S. А. VI., 250 až
252. (Z r. 1717.)
125;
Chytil Mel., Patent o vytýkání
desátku. S. А. VI. 253. (Z r. 1786.)
1254
Chytil Mel., Pravidla pro vyměřo
vání daně pozemkové 1785. S. А. VI.,
58-59.
1255
Zibrt č., Příspěvky к dějinám
včelařství v zemích českých. Ceskv
Včelař 1907,102-106,133-137,185-186.
212-214, 273-276, 327-328.
1256

Hojsák J., Hlad v Cechách r. 1772.
(Z pamětí Frant. Mart. Uhlíře.)
Občanské Listy a907. č. 14.
1257
—, Jindy a nyní. (O drahotě a láci,
jaké u nás bývaly.) N. L. 1907,6.291.
(V i. pol. 19. stol.)
1258

Dušek- Mír , Z vinných šenkú lipnických v 15. a 16. století. Hlasy
z Pobečví 1907, č. 27, 28, 30.
1259
Diviš V., Tác ordinární v Pardu
bicích 1644-1653. P. A. M. XXII.,
588-590.
1260
—, O kladení mezníků za starých
dob (z r. 1780). Mladé Podřipsko
1907, č. 6.
1261
Chadt Jan Ev-, Lesničtí a lovečtí
úředníci a služebníci v různých dobách
v Cechách, na Moravě a ve Slezsku.
Písek 1907. 8°. Str. 56+104- obsah.
Zvi. ot. z Rozmarova Lesnického
Týdenníku.
1262
Drachovský A., Z historie lesů
rokycanských. Háj 1907, 134-135.
1263
Chadt Jan Ev., Ochrana lesa.
(Příspěvek к dějinám lesů a lesnictví.)
Háj 1907, I55-I571264
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Chadt Jan Ev., Pastevnictví a
Decker Ant, Příjmy kominíka
travařství. (Příspěvek к dějinám lesů v Třeboni 1788-1797. Ohlas od Ne
a lesnictví.) Háj 1907, 170-171. 1265 žárky 1907, č. 23, 24, 25.
1278
Ankert H., Statuten der Lcitmeritzer Mauerzunft. M. V. G. D. B. 46,
c) Remesla a průmysly)
177-196.
1279
Winter Z., Dějiny řemesel a ob
Cečetka F. J., Z historie mlynářství.
chodu v Čechách v XIV, a XV, stol, Mlynářský Obzor 1907, č. 3, 11. 1280
(В. 06, Č. 1379.) Rf. Ant. Polák,
Zíbrt ó , Obrázek českých mlýnů
Č. Č. M. XXXI., 445-452; J. Kapras, ze začátku věku XVII. Mlynářské
S. V. P. S. VII., 342-347; Plzeňské Noviny 1907, č. 32.
1281
Listy 1907, č. 168.
1266
Zíbrt Č , Jesuita J. Barncr o mlý
Gruber Jos., Kniha o dějinách nech r. 1706. Mlynářské Noviny 1907,
Českého řemeslnictva a obchodnictva č. i, 2.
1281
v středověku. Obz. N. XII., 113-127.
DL, Příspěvek к historii mlýna
(Referát o Wintrově knize Dějiny Čelákovického. Střední Labe 1907,
řemesel a obchodu; viz B. 06, č. 1379.) 57-59- x
I283
1267
Zíbrt C., Schůzka mlynářů u „matky
Winter Z., Remeslo v Čechách pokladnice*'. Mlynářské Noviny 1907,
v XVI. věku. Osv. 1907, 714-721, č. 3, 4. (Staré cechovní obřady a
774-780.
1268 obvčeje.)
1284
Drachovský A., Z dějin Inářství
Pribram К., Gesch. der österr. u nás. Stráž Podbrdská 1907, č. 17,
Gewerbepolitik von 1740 bis i860. 18, 19.
1285
Auf Grund der Akten. I. Bd. 1740 bis
Holub В., O bývalých plátýnkářích
1708. Leipzig 1907. Str. 614. Rf. 1. v., v Nové Kdýni. Posel od Čerchova
Wiener Zeitung 1907, Nr. 163. 1269 1907, č. 6, 7.
1286
Gruber Jos., Dějiny rakouské živno
Janovský Rud., Baďura Jan, Lochstenské politiky od r. 1740 do r. i860. man Jos., Peřinka Fr. V., Olejnictví
Obz. N. XII., 353-366. 452-464- hlavně na Holešovsku, též na Kromě(7?/, o Čís. předchozím.)
1270 řížsku a Lipensku. S. А. VI., 227-237.
1287
Brát A., Morava národohospodářská.
Němec J., Pekařský cech německoLidová čítanka morav., str. 456-467. brodský hájí práv tržních proti pe
1271 kařům chotěbořským. Čáslavský Kraj
Rolíček R., Moravský průmysl a 1907, 55-56.
’ 1288
obchod. Lidová čítanka morav., str.
Němec J.,Šetrnost pekařů německo489-497I272
brodských v XVIII. stol. Čáslavský
1907, 83-84.
1289
Klaus A., Z dějin cechovnictví na Kraj
Zíbrt
Ď
,
К
dějinám
piva
a
pivoChrudimsku. Praha 1907. Str. 28. 1273 varství v zemích Českých. Pivovarské
Gerber Erw., Die Zunftladen des
1907, 44-46.
1290
Troppauer städtischen Museums. Z. Listy
Thir
K.,
Táborské
pivovary
v
šest
G. К. Schl. IL, 195-200.
1274 náctém a sedmnáctém věku. Český
Štůla Al., Živnostenský a cechovní
1907, č. 16.
1291
život v Neveklově. (XVII. st.) Hlasy JihZíbrt
č.
.
O
pivovaru
a
sladovně
od Blaníka 1907, č. 41,42,47.
1275 na panstvích komorních r. 1603 až
Schmidt G., Eine „Kundschaft“ 1702. Pivovarské Listy 1907, 88-92.
1293
Graslitzer Bergleute vom Jahre 1660,
Chadt Jan Ev., Popclářství a dragefunden in Mies. M. V. G. D. B. 46, slářství.
к dějinám lesů a
153-158.
1276 lesnictví.)(Příspěvek
Háj
1907,
97-98.
1293
F., К historii řemesla klempíř
Chadt
Jan
Ev.,
Dchtařství,
smoského. Český Klempíř 1907, 26-28. lařství a uhlířství. (Příspěvek к dě
_______
1277 jinám lesů a lesnictví.) Háj 1907,
124-126.
1294
!) Srv. výše odděl. 13 c.

i$. Dějiny sociální a hospodářské.

47

Frankl Fr., Die Holz- u. SpielwarenChadt «lan Ev., Struhařství (prknářství a šindelářství.) (Příspěvek к dě Industrie im böhmischen Erzgebirge.
1309
jinám lesů a lesnictví.) Háj 1907, Bohemii 1907, Nr. 237.
Celoroční přehledy jednotlivých prů
1391295
myslových. obchodních a finančních
odvětví
včechách (i v říši), sepsané
Ankert H-, Statuten der Lcitmeritzer Schlossenzunft vom Jahre předními odborníky, viz v N. L. 1908,
1614. M. N. E. К. XXX., 135-141. č. i, v Bohemii, Pr. Tagblattu, a N.
1296 Fr. Presse 31./12. 1907 а 1./1. 1908.
1310
Pillat Fr., Diplom der Schneider
zunft in Bleiswedel im Jahre 1697.
d) Obchod.
M. N. E. К. XXX., 236-239. 1297
Vlikovský K., Dějiny obchodu
Klaus AL, Z dějin cukrovarnictví v několika
Obchodní Roz
Na Chrudimsku. Praha 1907. Str. 38. hledy I., č.kapitolách.
5,
7,
8,
9,
10.
1311
1298
Jliritsch
G,
Handel
u.
Handelsrecht
Fischer K. R., Die Schleifmühlcn
Böhmen bis zur hussitischen Revo
auf der Morchensterner Herrschaft. in
lution.
a Vídeň 1907. Str.
Ein Beitrag zur Geschichte der Glas XVI 4- Lipsko
126.
Rf.
Polák, Č. M. M.
industrie des Isergebirges. Jahrbuch XXXI., 445-452;Ant.
J.
Kapras,
des deutschen Gebirgsvereins für 1907, 656-659; Ad. Horcicka,Právnik
das Jeschkcn- u. Isergebirge XVII., Beilage zu M. V. G. D. B. 46,Liter.
5-7.
Reichenberg 1907.
1299
1312
Preussler 0., Die Glasmacher
Srblk H. v., Der staatliche Export
familie Preuslcr. Ein Beitrag zur handel Österreichs von Leopold I.
Geschichte der böhmischen Glas bis Maria Theresia. Wien 1907. Str.
industrie. M. N. E. К. XXX., 1-12, XXXVI 4- 432. Rf. L. Bittner, D. L.
89-95.
1300 Z. 28, 1531-1533;
Döblinger,
Alliger Ed., Glashütten im Ad ler- Zcitschr. d. histor. Vereines f. Gcsch.
1313
gebirge. M. N. E. К. XXX., 152-155. Steiermark V., 227-228.
1301
Gruber J., Dějinný vývoj a nynější
Janovský R., Zaniklé továrny ke zákonná organisace obchodních a
ramické na Moravě. Č. L. XVII., živnostenských komor. Obuvnické
1314
43-44.
1302 Listy 1907, č. 14, 15.
Blau
Jos.,
Der
Neuerner
FedernMüller E., Beiträge zur Geschichte
des nordwestböhm. Braunkohlen handel. Ein Beitrag zur Gesch. des
bergbaues. Der Kohlcninteressent Handels in Böhmen. M. V. G. D.
1315
XXV., 10.
1303 B. 46, 67-84.
—Г., O počátcích vývozu hnědého
e) Statistika.
uhlí z Čech do Saska. Český Lloyd
1907, č. 143.
1304
Rauchberg H.» Die statistischen
Faktor Fr., O výrobě fezů v zemích Unterlagen der österreichischen Wahl
českých. Osv. 1907, 803-815. Srv. reform. Brno 1907. Str. 70. Zvi. oL
Plzeňské Listy 1907, č. 192-194. 7 ,.Statist. Monatschrift“ 1907. 1316
13^5
Z výsledků sčítání živnostenských
Korb R., Středostavovská poli závodů ze dne 3. Června 1902 v krá
tika živnostenská v r. 1907. N. L. lovství českém. Zprávy zem. statist,
1908, č. 1., str. 10.
1306 úřadu král. Českého. Svaz IX. Praha
Pálíme-König Jos., Die Hohlglas- 1907. Str. CXII. 4- 321.
1317
Industric 1907. Вэііетіа 1907, Nr.
Ergebnisse der landwirtschaft
356.
1307 lichen Betriebszählung vom 3. VI.
Posselt Ant., Ein Beitrag zur Ge 1902. Bezirksübersichten für Böhmen,
schichte der Perlenindustrie in Mor- Mähren u. Schlesien. Oesterreichische
chenstcrn. Gablonzer Zeitung 1907, Statistik. Bd. LXXXIII., 4. Vídeň
Nr. 146, 149.
1308 1907. Fol. Str. 105.
1318
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4- 279 4- 2 tab. (Darstellungen uQuellen
zur schlcs. Gesch. 3 Bd.)
Klier č.. Úprava berní království
_______
1331
českého po válkách husitských do
konce věku Jagellonského. (Šrv. B.
Schmidt Val., Ein Lilienfelder For
06, č. 1438.) Č. M. K. Č. 1907, 47-64, melbuch.
Studien u. Mitteil, aus d.
236-255.
1319 В nedikt:ner
u. Cistcrcienser Orde 1
Bráf A., K dějinám vývoje rakou 1907. (Styk čes.
klášterů cisterckých
ského bankovnictví. Český Merkur s kláštery rakouskými.)
1332
1907, č. 22, (Dle přednášky.)
1320
—
,
Martyrologium
českých
kostelů
Kiler Č.. Unsere landwirtschaft
lichen Bezirksvorschusskassen. (Ein v Čechách. Čech Г907. Příloha k Č.: 16,
45> S2. 58- 66, 73, 80, 86, 92,
Kapitel aus der Gosch, unserer Volks 25. 32.
106, 113, 125, 132, 145, 146, 161,
wirtschaft!. Entwicklung.) Čech. Rev. 99,
175, r8o, 215, 221, 229, 236, 243,
I- 931-938.
1321 250, 257, 264.
1333
Klier 0 , Die Čech. Sparkassen in
Plaček
Jos.,
O
starších
klášterech
Böhmen, Mähren u. Schlesien. Čech. českomoravských, zvláště řehole be
Rev. L, 27-36.
1322 nediktinské. Progr. gymn. v Uher.
Hradišti 06/07, str. 15.
1334
h) Kommunikace.
Schulte W., Die Anfänge des St.
Smrček Ant., O dopravních po Marienstifts der Augustiner Chor
měrech a potřebách Moravy. Lidová herren auf, dem Breslauer Sande.
čítanka morav., str. 467-488.
1323 Gross-Strehl it z 1906. Rf. K. Krofta,
Koutek J., Poštmistr jindy a nyní. Č. C. H. XIII., 202-205; W., OberNový Poštovní Obzor 1907, č. 18, schles. Heimat III, 174—>75, 220
19, 20, 22.
1324 bis 222; F. X. Leppclt, Theolog.
Chadt Jan Ev., Doprava. (Z dějin Revue 1907, 451-452.
1335
esů.) Háj 1907, 186-189.
1325
černík Jos., Kartuziáni na Mo
ravě. S. H. К. VIII., 13-24. (Doi) Různé.
konč.; viz В. об, Č. 1461.)
1336
Gross H., Zakládání ohňů na
Mareš Fr, Novokřtěnci. Č. Č. H.
panství Krumlovském a nařízení XIII., 24-36.
1337
Petra z Rožmberka z r. 1540 o stí
Sláměník F., Bratrské zbory v Záhání paličů. Č. L. XVI., 180. 1326 březe. Mor. Sever 1907, č. 51,52. 1338
Němec J.. Náboženské poměry
Hrubý Fr., Pořádek při hašení ohně
1. 1749 v Želechovicích u Unčova. v Něm. Brodě v 16. a 17. stol. Čáslav
S. А. VI., 195-196.
1327 ský Kraj 1907» 9-10.
1339
Turek Kaj., К dějinám hasičství
Tischer Fr., Uvedení řádu Kapucínů
v král. Českém. Hasičské Rozhledy do Čech okolo roku 1600. Praha
1907, 85-86. (V 18. a 19. stol.) 1328 1907 V. K. Č. S. N. 1907. Str. 56.
Jindra J. А., К dějinám hasičské
1340
literatury (Popis „ohně hasící ma
Skalský G. A., Die Kirchen
šiny“ z r. 1783.) Hasičské Rozhledy ordnung von Sternberg in Mähren
1907, 261-262.
1329 aus dem Jahre 1614. J. G. G. Pr. 0.
XXVIII., 78-122.
1341
16. Dějiny církevní a náboženské.1)
Breitenbach Ant., Příspěvek к dě
Slavorum litterae theologicae con jinám reformace moravského kleru
spectus periodicus Pragae Bohe- za biskupa Stanislava Pavlovského.
1342
morum 1907. An. III. Nr. I.-IV. Str. Č. M. M. XXXI., 152-176.
Samsour J., Dějiny alumnátu brněn
392. (Příl. ČKD.) (В. об, č. 1454.) 1330
Studien zur schlesischen Kirchen ského. H. XXIV., 409-415, 500-506,
geschichte. Breslau 1907. Str. VII 584-589, 657-663, 747-752. 817-822,
913-920.
1343
Brod Fr., Generální vizitací panství
x) Srv. č. 43, 256, 1432-1449» 14701472,1479,1492,1506-1513,1523-1526, Toužetínského 1654. Podřipské Slovo
1907, č. 9.
1344
1548, 1549, 1562-1570, 1585, 1586.

f) Bernictví a finance.

15. Děj. soc. a hosp. 16. Děj. cirk, a náb. 17. Děj. voj. 18. Ethnol. a archaeol. 40
Schmidt A., Ein Dokument zur
Geschichte der schles. Hexenpro
zesse. Z, G. К. Schl. II., 193-194.
(R. 1674.)
1345
Podlaha Ant., Arcidieccse pražská
v době scdisvakance v letech 1733 až
1734. C. K. D. 1907, 38-44. 124-130,
329-332. 393-396. 470-478, 611-625.
1346
Volt J., Soupis nekatolíků uprch
lých z Cech z roku 1735. Praha 1907.
Śtr. 45. (V. K. C. S; N.)
1347
Podlaha Ant., Útrapy kněžstva
za cis. Josefa II. (Rukopisná pa
mětní kniha faráře Tmanského Václ.
Frant. Matějky.) Č. K. D. 1907,
400.
1348
Řezníček V., Přivtělení krajů čás
lavského a chrudimského к diecesi
Královéhradecké r. 1782. Č. M. K. Č.
1907, 229-235.
1349

17. Dejiny vojenství.
Delbrück H., Geschichte der KriegsKunst im Rahmen der polit. Ge
schichte. III. Teil: Das Mittelalter.
Berlin, Stilke, 1907. Str. 700. Rf.
J. Šusta, Č. Č. H. XIII.. 205-217.
(Týká se čes. věcí zejm. husitského
válečnictví.)
135°
Zitterhofer, Die Heeres- u. TrupponGeschichtcn österr.-Ungarns. Streffleurs milit. Zeitung 1907, 449-470.
Též zvl. ot. str. 22.
1351
KnaflitSCh K., Ein Beitrag zur
schles. Krieggeschichte des Jahres
1741. Z. G. K. Schl. II., 38-45. 1352
Lahn J. F., Wie das Lcipacr
bürgerliche Scharfschützenkorps zu
seinem kaiserlichen Privileg kam.
M. N. E. К. XXX., 282-284. 1353
—, Z památních listin (ostrostřeleckého) sboru lounského. Český Gar
dista 1907, 114-115.
1354
18. Ethnologie a archaeologie.

a) Povšechné spisy k starov.
ethnologii se zvl. zřetelem k Slo
vanům.
Müller Soph., Urgeschichte Euro
pas. (В. об, č. 1484.) J. L. Č., Pravěk
ш.» 54-55
1355

Storch Ed, Člověk diluviální. Spisu
,»Dědictví Komenského“ Ć. 77. Praha
1907. Str. XVI 4-32.
1356
Babor J., O nejstarší chronologii
lidstva. Sbor. Ces. spol. zeměvěd.
1907, 1-19.
1357
Červinka J. L., Chronologie v praehistorii. Pravěk III., 1-8, 36-42,
69-80.
1358
Polák Ant , Vliv orientální vzděla
nosti na Evropu v době kamenné.
Pravěk III,, 172-175.
1359
Červinka J. L., O pohřbívání v po
loze skrčené. Pravěk III., 157-167.
1360
Niederle L., Slovanské starožit
nosti. (B. 06, č. 1489.) Rf. J. Bidlo,
Čech. Rev. I., 655-663. J. L. Červinka,
Pravěk III., 92; P., Přehled V,,
291-292.
1361
Niederle L., Starožvtnošci sło
wiańskie T. I. Pochodzenie i początki
narodu słowiańskiego. Z?szyt. i. Prze
łożył Ksavery Chamiec. Varšava 1906.
Str. XXII 4- 236 4-П. Rf. M. Goyski,
Świat słowiański III., 318-320. 1362
Niederle L, К slovanské kolonisaci Malé Asie a Syrie v 7-. 10. stol.
Petrohrad 1907. Str. 8 s mapou. Zvl.
ot. ze Sborníku po slavjanověděniju
II. Zpr. Č. Č. H. XIII., 451. 1363
Žunkovič M., Wann wurde Mittel
europa von den Slaven besiedelt.
(B. 06, č. 1531.) Rf- L. Niederle,
Č. Č. H. XIII., 185-188; J. A. Glonar,
Č asopis za zgoďovino in národo
pis j e 1907,180-185; Černý, Pravěk III.,
58: P., N. L. 1907, č. 18.
1364
Žunkovič M., Kdy byla střední
Evropa Slovany osídlena? Třetí, dopi,
vydání přelož. Vojt. Srba. Kroměříž
1907. Str. XV. 4- 267. Rf. -n, N. L.
1907, č. 260; -ß, N. L. 1907, feuill. č.
276 a 297.
1365
Zubatý Jos., Wann wurde Mittel
europa von den Slaven besiedelt?
Čech. Rev. I., 714-723. (Rf. o čísle
předchozím.)
1366
Červinka J. L., Kdy zalidnili
Slované Evropu střední? Č. V. S. M.
О. XXIV., 50-67.
1367
Volf Jos , Učené hádky pražské
university před 300 lety. N. L. 1907,
č. 132. (Ö původu Čechů a Slovanů.)
1368
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8tovlk J. 0., Slavjane, drevnějšij
avtochthonnyj naród Jcvropy Sv. I.
Odessa 1905. Zpr. N., C. C. H. XIII.,
T14-115.
1360
Kühnel P., Finden sich noch
Spuren der Slawen im mittleren u.
westlichen Hannover? Hannover u.
Leipzig 1907. Str. 47+4 mapy.
1369 a
Srba V., Keltové a Čeledi. C. V.
S. M. О. XXIV., 120-126.
1370
M eich e A., Die Burgen u. vor
geschichtlichen Wohnstätten der Säch
sischen Schweiz. Dresden 1907. Str.
XII +350 se 79 obr.
1371
Leciejewskl J., Runy i runiczne
pomniki słowiańskie. (В. об, č. 1493.)
Rf. Niederle, C. C. H. XIII., 115;
J. L. Červinka, Pravěk III., 180. 1372
Schütte Gudmund, Zur Urge
schichte der Slaven in Böhmen und
Deutschland. Cech. Rev. I., 415-422.
LV?
—, Od kdy jsou Slované v Evropě.
C. V. S. M. О. XXIV., i-io.
1374
Franko J., Wie man slavische
Mythologie macht. A. S. Ph. XXIX.,
97‘1O51375
Máchal J., Bájesloví slovanské.
Praha 1907. Str. 176. (Svět. Knih,
Čís. 566-567.) Rf- L. Niederle, N. V. Č.
II.. 43-45; C. C. H. XIII., 243; fs.,
Zvon VII., 494-495; S, N. P. 1907,
č. 102; Er., Zl. P. 1907, 389-390;
Kra, Revue učebných pomůcek 1907.
64.
1376
Růžička J., Slovan, bájesloví. (B.
06, č. 1494). Rf- L. Nicderle, N. V. C.
II., 43-45; V. Flajšhans, N. L. 1907,
č. 61; J. L. Č., Pravěk III., 93; Kra.,
Revue učebných pomůcek 1907, 40.
1377

b) Povšechné práce o české a slo
vanské archaeologii.
černý Fr., Místní jména i archaeologie. Pravěk HL, 9-12.
1378
ß, Praehistorická archaeologie. C. S.
P. S. C. XV., 31-34. (Stručný přehled
archeologických výzkumů a prací,
vývoj a nynější stav české vědy
archeologické.)
13 7 Q
-p-, Praehistorická archeologie. Č.
S. P. S. C. XV., 62, 109-114, 167-170.

(Obsahy
přednášek proslovených
v praehistor. odboru „Společnosti
přátel starožitností českých/1) 1380
Píč J. L., Starožitnosti země
České. Díl II. Sv. 3. (B. 06, č. 1500.)
Rf. J. L. C., Pravěk III.t 22-23;
J. Maticgka, Zentralblatt f. Anthro
pologie 1907, 46-48.
1381
Buchtela K., Theorie dra J. L. Píče
o nejstarších kulturách předhistorických v Cechách. C. S. P. S. C. XV,,
89-98.
1382
Volf Jos., Nejstarší dějiny české ve
světle výzkumů prof. dr. Jos. Lad.
Píče. Osv. 1907, 238-248, 289-297.
1383
Píč J. L., Die Urnengräber Böh
mens. Aus dem Böhmischen übersetzt
von Jos. Múller-Horský u. J. V. Že
lízko. Leipzig, Hiersemann, 1907.
Fol. Str. XII +210, x91 obr. v textu,
2200 obr. na 100 tab. a 14 map
Rf. N., C. C. H. XIII., 347.
1384
Maška K. J., Obrázky z pravěku
Moravského. Výňatek ze spisu „Mo
ravská čítanka11. Telč 1906. Str. 42
se 14 obr. Zpr. —ý. Pravěk IIL,
123-124.
1385
Janda Václ., Čeští Slované v době
pohanské. Posel z Budče 1907, 52-53,
70-711386
Heliích Jan, Pravěk. (В. об, č. 1505.)
Rf. -zka, Pravěk III., 125.
1387
Mertins Oskar, Wegweiser durch
die Urgeschichte Schlesiens. (В. об,
č. 1506.) Rf. J. L. C., Pravěk IIL,
92-931388
Hampel Jos., Altertümer des frü
heren Mittelalters in Ungarn. (В. 05,
č. 1123.) Rf. J. L. Červinka, Pravěk
ІИ., 95*97489
Niederle L., Das letzte Decennium
der böhm. Archäologie. Cech. Rev. I.,
300-311. Též zvl. ot. str. 12. Zpr.
Černý, Pravěk III., 99.
1390
černý Fr., Vývoj archeolog, bá
dání na Moravě. Pravěk IIL, j 51-155.
x
1391
Storch Ed., Archeolog. (Návod.)
Osvěta Lidu 1907, č. iii, 114. 1392
Horák Lad., Archeologická mapa
Cech a poznatky elementární. Škola
našeho venkova 1907,270-273, 316-319,
360-365.
1393

18. Ethnologie a archaeologie.

Procházka AL, Průběh I., archeo
log. sjezdu v Litovli. Pravěk IIL,
176-177.
i?94
Zpráva о I. sjezdu Moravského archaeolog. klubu v Litovli dne 14. a
15. července 1907. Pravěk IIL,
137-139.
1395
černý Fr., Dr. Martin Kříž. Pravěk
IIL, 105-109.
1396
Domečka Ľ., Jindřich Richlý.1)
Pravěk IIL, 67-69.
1397
—, Za Jindřichem Richlým (1839
až 1907.) Ohlas od Nežárky 1907,
č. 15, 16.
1398
c) Specielní práce o české a středo

evropské archaeologii.
Camille Jul , Stradonitz et la Téne.
Revue des études anciennes VIIL,
1906, č. 2. Notes Galloromaincs XXX.,
111-122. Zpr. A. P., Pravěk IIL,
1301399
Prokop K., Praha v době předhistor.
(B. 05, č. 1127.) Rf. Maticgka, Zentral
blatt f. Anthropologie 1907, 48-491
1400
Stocký A., Zpráva o praehistor.
výzkumu dobrovického okolí v le
tech 1905-6. P. A. M. XXII., 594-595.
1401
Rzehak A., Prähistorische Gefässe
auf Menschenfüssen mit Nachbil
dungen des Schuhwerkes. Z. V. G.
M. S. XI., 249—252.
1402
Knies J., Nové sídliště diluviálního člověka u Jedovnic na Moravě.
Lidové Noviny 1907, č. 344.
1403
Smyčka Jan, Litovel a okolí za
pravěku. Pravěk IIL, 140-150. 1404
Pultr V., Nové přcdhistorické na
leziště u Skaličky a v Trotině. Hr.
Kraj IV., 121.
1405
Srv. výše č. 432.
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Procházka AL, Neolkhické nálezy
z Křenovic (u Slavkova). Pravěk IIL,
12-14.
1406
Gottwald Ant., Nové hroby z Ko
stelce u Prostějova. Pravěk IIL,
I4-I5M°7
Gottwald Ant., Sídliště u Kostelce.
Pravěk IIL, 48-49.
1408
Procházka AI., Drobné nálezy z Vyš
kovská. Pravěk IIL, 85-86.
1409
černý Fr., Slovanské pohřebiště
u Zástřizel. Pravěk IIL, 81-82. 1410
Procházka AI., Hromadný nález
bronzů z Nového Rousínova. Pravěk
IIL, 50-51.
1411
Rzehak A., Beiträge zu Kenntnis
der Bronzezeit in Mähren. 2. Ein
Depot fund der älteren Bronzezeit
bei Gaya. Z. V. G. M. S. XI., 239
—248. (Srv. B. 06, č. 1517).
1412
Lustig G., Der Steinwall auf dem
Geiersberge. Beitr. z. Urg. Schles. IIL,
46-53. (Kamenný val z doby bron
zové.)
1413
de Baye baron, Antiquités frankes
trouvées en Bohéme. Zvi. ot. Bull,
monumental. Caen 1907. Str. 10+1
tab. (Pojednáni o čes. nálezech
u Světce blíž Biliny.)
1414
Čermák KL, Kamenné nástroje na
Čáslavsku. P. A. M. XXII., 509-520.
1415
PíČ J. L., Mohyla u Kladrub. P.
A. M. XXII., 470-473.
T416
Siblík JOS., Žárové hroby u Hra
diště. P. A. M. XXII., 343-366. 1417
Švehla J., Ústí Sezimovo. Tábor
1907. M. 8°, str. 35 -»-i pl.
1418
Seger H., Die Steinzeit in Schle
sien. Archiv für Anthropologie, Neue
Folge V., 116-141.
1419
Jentsch H., Vorgeschichtliche Funde
aus der Nicderlausitz. Niedcrl. Mitteil.
IX., 407-422.
1420
—, Kleine Mitteilungen zur Nieder
lausitzer Vorgeschichte. Nicdcrl. Mit
teil. IX., 430-437.
1421
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B. Část speciální.
1. Doba do r. 900?)
(Děj. báječné, říše velkomoravská,
slov, liturgie.)
Smejkal Ed., Kl. Ptolemaia ze
měpis. zprávy o zemích čes. a sou
sedních. (B. 1905,0. 1149.) Rf. L. Nicderle, F. L. 1907, 153.
1422
Peisker J., Die älteren Bezie
hungen der Slawen etc. Srv. výše
č. 11941423
Janko J., Zur ältesten Sozial- und
Wirtschaftsgeschichte der Slaven.
Čech. Rev. L, 319-328.
1424
Janko J., Professor Meringers
Sach- u. Wortforschung mit be
sonderer Rücksicht auf altslavische
Kulturverhältnisse. Čech. Rev. L,
710-714.
1425
Literaturu O starých Slovanech а
staro lovanskýrh poměrech kulturních
viz výše v oddělení 18 a.
1426

Kraus A.. Stará historie česká
v německé literatuře. Praha 1902.
Str. II + 460. Rf. M. Můrko, D. L. Z.
28, 353-3541427
Němeček Ot., Das Reich des
Slavenfürsten Samo. (В. об, č. 15 34.)
ZpY. Č. Č. H. XIII., 116; B. Kr.,
N. A. G. Ä. D. G. 32, 758; J. Kapras,
Č. M. M. XXXI., 365-366.
1428
Sehr euer H., Przemysl = Samo.
Vierteljahrschrift für Social- und
Wirtschaftsgeschichte V., 197-214.
Srv. níže Č. 1430.
1429
Peisker J., Przemysl = Samo.
Zur Abwehr (viz výše č. —. ). Viertel
jahrschrift für Social- u. WirtschaftsGeschichte V., 214-238.
1430
Brückner AI., Historya a filo
logia. Przegląd historiczny IV. 265282. ZpY. J. Pekař, Č. Č. H. XIII.,
450-451. (Kritika některých pro
blémů o starých Slovanech.) 1431

Franko Iv., Beiträge zur Quellen
kritik der cyrillo-methodianischen Le
genden. (B. 06, č. 1537.) Rf. P. A.
Lavrov, Žurn. min. nar. prosv. 1907,
č. 10, 391-401.
1433
Flajšhans V., Slovanšti apoštolé
— řečtí dobrodruzi. N. L. 1907, č. 5.
(Kritika článku Brücknerova uve
deného v B. 06, č. 1538.)
1434
Sasinek F. V., Obrana Svatého
Methoda. Turčiansky Sv. Martin 1907.
Str. 47. — ZpY. S. P. XXVII.,
756-757’435
Snopek Fr., Studie cyrillo-methodějské. (B. 06, č. 1540) Rf* P- A.
Lavrov, Žurn. min. nar. prosv. 1907,
6. 10, 383-391; Fr. Kovačič, Časopis
za zgodovino in narodopisje 1907,
236-238; J. Tenora, Č. M. M. XXXI.,
452-460; T., H. XXIV., 122-124. 1436
Vajs Jos., Nové myšlenky v otázce
Cyrillo-Methodějské. Č. K. D. 1907,
36-38.
ИЗ/
Přikryl Fr., Sv. Cyrill a Method
v památkách starožitných na Mo
ravě a ve Slezsku. Díl II. Týn u Lip
níka 1907. (Srov. B. 06, č. 1543.)
1438
Pinkava Viktor, Olomůc—Vele
hradem. Nový Život XII., 163-167,
198-202, 246-253, 300-317.
1439
Prasek V., Olomouc Velehradem.
Našinec 1907, Č. 20, 85-87.
1440
Nevěřil J., Velehrad a starobulharské sídlo knížecí v Abobě. Slovácké
Noviny 1907, č. 99, 100.
1441
Wilpert Jos , Malby v dřevní ba
silice svátého Klimenta. (B. 06, č.
1547.) ZpY. Z., Č. Č. H. XIII.,
241-242; F. X. Harlas, Osv. 1907,
178; H. XXIV., 120-122.
I442
Dvořák R , Doba pocyrillomethodějská. Lidová čítanka moravská,
str. 65-78.
144З

2. Století desáté až dvanácté.
Pastrnek Fr., Apoštolove slovanští,
Cyrill a Methodě j. Lidová čítanka
Pekař J., Václav svátý, kníže český,
moravská, str. 59-65.
1432 Ottův Slovník Naučný XXVI. ,284-286.
1444
x) Srv.č. 1195,1196, 1197,1372-1177.

В. Část speciální, i. Do r. 900. 2. Stol. 10.—12. Stol. 13.—14.
Bretholz B , Zur Lösung der Christianfrage. (В. об, č. 1550.) Rf. Fr.
Ilwof, M. H. L. 35, 269-271. 1445
Pekar Jos., Die Wenzels- u. Ludmilalegendcn u. die Echtheit Chri
stians. (В. об, Č. 1551.) Rf. А. Brück
ner, Kw. H. XXL, 663-668; Fr.
Pick, Liter. Beilage zu M. V. G.
D. B. 46, 17-20; an., Świit Sło
wiański III., 166-167; O. H. E., N. A.
G. Ä. D. G. 32, 528-530; C. Zíbrt,
C. M. K. C. 1907, č, 348-350; Krofta K.,
Kapitola o vědecké neslušnosti. Den
1907, č. 84; odpovědi a poznámky
J. Pekaře C. Č. H. XIII., 117-118,
347-353. 452-453U46
Voigt H G , Die von dem Přemysliden Christian verfasste und
Adalbert von Prag gewidmete Bio
graphie des heil. Wenzel u. ihre Ge
schichtsdarstellung. Prag, Rivnáč,
1907. Str. 88. Rf. J. Pekar, C. Č. H.
XIII. 333-337; А. P., An. Bol. XXVI.,
353-3541447

Voigt H G , Brun von Querfurt,
Mönch, Eremit, Erzbischof der Heiden
u. Märtyrer . . . ein Beitrag zur Gesch.
Deutschlands u. Italiens im Zeitalter
Ottos III. und zur ältesten Kirchengeschichtc Ungarns, Russlands, Polens,
Schwedens u. Preussens. Stuttgart
1907. Str. XII -I- 535. Rf. Fr. Hýbl,
Č. Č. H. XIII., 418-422.
1448
Kolberg A., Die von Papst Sil
vestr II., heraus gegebene Passio S.
Adalberti. Braunsberg 1907.
1449
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Plaček Jos., Ke zprávě mnicha
Sázavského o cestě českého svateb
ního poselství do Uher r. 1157.
Č. Č. H. XIII., 183-185.
1454
Prasek V., Počátky kolonisace
a německého práva na Moravě od
roku 1170-1240. S. А. VL, 150-161.
!455
Barták Jan, Jak se Němci v Ce
chách usadili. N. L. 1907, Č. 18. 1456
Juritsch G., Handel u. Handels
recht in Böhmen bis zur hussitischen
Revolution. Viz výše Č. 1312.
1457
3. Století třinácté a čtrnácté?)
Petrov A., Henrici Italici libri
formarum e tabulario Otacari II.
Bohemorum regis quatenus rerum
fontibus aperiendis possint inservire.
Vol. prius. Srv. výše č. 132. 1458
Bappert J. F., Richard von Corn
wall seit seiner Wahl zum deutschen
König. (B. 06, č. 1563.) Rf. W. Platz
hoff, M. H. L. 35, 58-59.
1459
Novák J. B., Václav II. Ottův Slov
ník Naučný XXVI., 288-290.
1460
Grünhagen C., Aus Boikos I. Zeit.
Kampfbereitschaft gegen Böhmen
1295, Bezwingung Breslaus 1296.
Z. V. G. A. S. 41,311-3351461
Bachmann A., Nochmals d. Schlacht
bei Mühldorf, 28. Sept. 1322. Forschgn.
Z. G. Bayerns 14, 245-271.
1462
Soukup Jan, Bouře proti Židům
v Čechách r. 1338. V. K. Č. S. N.
1907. Str. 8.
1463
Klein Wilh., Schicksale der Über
reste des Königs Johann von Böhmen,
Grafen von Luxenburg. M. V. G.
D. B. 45, 368-391.
1464

Jireček Hermenegild, Kosmas а
jeho kronika. (В. об, č. 1556.) Rf. J.
Božek, Osv. 1907, 67-73.
’45°
Novotný V., Zur böhmischen Quel
Monumenta Vaticana res gestas bolenkunde. I. Der erste Fortsetzer des hemicas illustrantia Tomus II. Acta
Kosmas. V. K. C. S. N. 1907. Str. 114. Innocentii VI. 1352-1362. Viz výše
И51 č. 122.
1465
Otto H., Ungedruckte Aktenstücke
Volf Jos., Účast českých panovníků aus der Zeit Karls IV. Quellen u.
při říšských výpravách. (Až do počátku Forsch, d. preuss. Inst, in Rom. IX.,
interregna.) Č. M. K. Č. 1907, 23-36, 57-87.
1466
Otto H., Die Eide u. Privilegien
222-229,376-399.
M52
Krabbo H., Die deutschen Bischöfe Heinrichs VII. u. Karls IV. Mit ungeauf dem vierten Laterankonzil 1215.
Quellen u. Forsch, d. preuss. Inst, in
i) Srv. Č. 133, 134, 145» 239, 471,
Rom X., 275-300.
1453 472-484, 1123, 1126, 1142.
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druckten Aktenstücken. Quellen u.
Forsch, d. preuss. Inst, in Rom IX.,
316-378.
1467
Baldasseroni Fr., Relazioni tra
Firenze, la Chiesa e Carlo IV. Archivio storico Italiano 1906, seš. i. 1468
Muratore D., L’imperatore Carlo
IV. nelle terre Sabaude nel 1365 e il
vicariato imperiale del conte Verde.
Turin, Clausen, 1906. 40. Str. 57. 1469
Novák <1. В., Aviňonské papežství
a zárodky českého odporu proti
kurii. Č. M. M. XXXI., 219-234.
1470
K rofta K., Kurie a církevní
správa zemí Českých v době před
husitské. (Pokr. B.04,č. 1023.) Č.Č.H.
XII., 7-34, 178-191, 274-298, 426-445.
Též zvi. otisk str. 85.
1471
Krofta K., Rím a Cechy před
hnutím husitským. Gollův Sborník,
178-194. Rf, S. F. J., Světlo XXIX.,
U1472

Dvorský Fr., Počátky kalicha a
artikule Pražské již 1. 1417. Praha
1907. Str. 53. Rf. V. Novotný, Čas
1907, č. 279.
1479
Hoch K., Husité a válka. Č. M. VIIL
131-143., 193-208, 285-300, 375-391,
430-453. Také zvi. otisk.
1480
Borovička J., Žižka z Trocnova
Jan. Ottúv Slovník Naučný XXVII.,
870-877.
1481
Prochaska Ant., Napad Husytów
na Częstochowę w 1430 r. Kw. H.
XXI., 308-320.
1482
Ressel A., Der Hussitenkampf bei
Friedland am 6. Januar 1433. Fried
länder Zeitung 1907, Nr. 134. 1483
Loserth J., Ein kirchenpolitischer
Dialog aus der Blütezeit des Taboritentums. M. V. G. D. B. 46, 107-121.
1484

Janiczek К., Aus der Geschichte
K. Sigmunds. Progr. d. Realschule
1485
Schulte W., Die politische Tendenz in Prossnitz 06-07, s*r- 20.
Wostry Wilh., König Albrecht II.
der Cronica principům Polonie. Dar
stellungen u. Quellen zur sęhles. 2. Teil Prag 1907. Str. 196. (Prager
Gesch., Bd. I. Vratislav 1906. Str. Studien, Heft XIII.) (Srv. B. 06,
VIII + 266. Rf. K. Krofta, Č. C. H. č. 1587.) Rf. Ermisch, N. A. S. G.
Xin., 427-4331473 1907, 338-339; M. Döblinger, Zeitschr.
Novotný V., Václav IV. Ottúv d. histor. Vereines f. Gesch. Steier
mark V., 222; Wiener Zeitung 1907,
Slovník Naučný XXVI., 290-296.
14.
i486
________
147 4 Nr.Durst
Rud., Königin Elisabeth
Schulte W„ Zur Geschichte des von Ungarn u. ihre Beziehungen zu
Lostrennung des Bistums Breslau von Österreich in den Jahren 1439-1442.
dem polnischen Metropolitansprengel. Progr. Gymn. in Böhm. Leipa 06/07,
str. 23.
,
1487
Oberschles. Heimat III., 178-180.
Klier
Č
,
Úprava
berní
království
_______
1475 českého po válkách husitských. Viz
výše č. 1319.
1488
4. Století patnácté.1)
Kanter Érh. Wald., Die Ermordung
Codex diplomaticus Lusatiae supe König Ladislaws. (В. об, č. 1589.)
rioři«. II. (В. 05, č. 1220.) Rf. J. G., Rf. J. Volf, Č. M. K. Č. 1907, 144-146;
Č. Č. H. XIIL, 88.
1476 Priebatsch, Forsch, z. brandenburg.
u. preuss. Geschichte 1907, 543. 1489
Schmidt G., Zwei Urkunden zur
Novotný V., Ueber den Tod des
Geschichte Westböhmens im 15. Jahr Königs Ladislaus Postumus. (B. 06,
hunderte. M. V. G. D. В 45, 522-534. č. 1590.) Rf. J. Volf, Č. M. K. Č.
1490
________
477 1907, 144-146.
Jecht R., Der Zusammenstoss der
Zap К. V., Vypsání husitské války. Brandeburger und Böhmen in der
3. vyd. Praha 1907. 40. Str. 695. 1478 Niederlausitz im Jahre 1461 und
seine Veranlassung. Niederlausitzer
x) Srv. č. 145, 208, 219, 486, 758, Mitteilungen X., Görlitz 1907. Str. 50.
837, 839, 840, 1142, 1154, 1222.
Zpr. N. L. M. 83, 276.j
j, 1491

В. část spec. 4. Stol. 15. — 5. Stol. 16.

Jacob E., Johannes v. Capistrano.
II. TL: Die auf der königl. u. Univer
sitäts-Bibliothek zu Breslau befindl. handschriftl. Aufzeichngn. v.
Reden u. Traktaten Capistrans. 2.
Folge: Materia triginta sex sermonibus Lipsiae praedicata. — Tractatus de cupiditate. Breslau, Woywod,
1907. Str. 472. (Srv. B. 06, č. 1593.)
1492
Papée Fr., Studya i szkice z cza
sów Kazimierza Jagiellończyka. Var
šava 1907. Str. 327.
1493
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Fellner Th., Die österreichische
Zcntralvcrwaltung. 1. Abt.: Von Max
milián I. bis zur Vereinigung der
österr. u. böhm. Hofkanzlei (1749).
Srv. výše č. 1122.
1502
Pribram A. F., österreichische
Staatsverträge. England. I. Bd.:
1526-1748. Veröffentlichungen der
Kommission für neuere Geschichte
Oesterreichs 3. Innsbruck 1907. Str.
XIV. +813. Rf. L. Bittner, D. L. Z. 28,
935-941J V. Loewe, H. V. XL, 544-547;
A. Fournier, Neue Freie Presse 1907,
Nr. 15.236; O. Weber, Die Zeit 1907,
Nr. 1540.
1503
Bittner L., Chronolog. Verzeichnis
der österr. Staatsverträge. (B. 06,
č. 1601.) Rf. H. v. Voltelini, M. J.
Ö. G. XXVIII., 377-380.
1504

Schmidt W. E., Das religiöse
Leben in den ersten Zeiten der
Brüderunität. Zeischtr. f. Brüdergesch. I., 33-92.
1494
Palmov J., Cešskie brať ja v svoich
konfessijach. (B. 05, č. 1233) Rf.
Bauer W-, Die Anfänge Ferdinands
J. T. M., Zeitschr. f. Brüdergesch. I.,
102-105.
*495 I. Wien-Leipzig 1007. S. XII + 264.
Rf. Jos. Šusta, Č. Č. H. XIII., 338 až
übersberger H., Österreich und 340; Ad. Hasenclever. D. L. Z. 28,
1505
Russland. (B. 06, č. 1599.) Rf. L. 2607-2609.
Finkel, Kw. H. XXI., 147-154;
Fr. X., Protestantství
O. Hötzsch, H. V. XL, 543-544. 1496 v Kryštůfek
Čechách. (В. об, č. 1605.) Rf. J.
Vlast 1907, 355.
1506
Jirásek AI., Jan Jiskra z Bran Hamršmíd,
Šimek
J.,
Poměry
náboženské
dýsa. Lidová Čítanka morav., str. arciděkanové v Kutné Hoře za Maxa
97-102.
1497 miliána II. a Rudolfa II. do r. 1582.
Č. M. K. Č. 1907, 201-221. (Srv. B.
5. Století šestnácté.1)
06, č. 1610.)
1507
Z
u
kal
J.,
Die
Einführung
der

Prameny dějin českých. Díl VI. formation in Troppau. Z. G. Re
K.
(Kronika pražská Bartoše Písaře.. Schl. II., 163-190.
1508
Paměti o bouři pražské roku 1524. —
Schmidt
A.
t
Reformation
Listy a kronika mistra Jiřího Píse Gegenreformation in Bielitz und
und
ckého. — Přílohy.) Praha 1907. Str. Umgebung. J. G. G. Pr. ö. XXVIII.,
XXXIX + 438. Rf. an., Čas 1907, 163-214.
1509
č. 350.
1498
Braunsberger 0., S. J. Beati Petri
Listy a kronika M. Jiřího Pí
Societatis Jezu epistolae et
seckého 1518-1526. Vydal Jos. Simák. Canisii
acta.
Vol.
(В. об, 1612.) Rf. V. О.,
Prameny dějin českých VI., str. 345 An Bol. IV.
XXVI., 493-498; Sauer,
až 362.
*499 Arch. f. Kath. Kr. 1907, 180-186.
Paměti o bouři pražské roku 1524.
1510
Vydal Jos. Simák. Prameny dějin
steinherz
S.,
Briefe
des
Prager
Českých VI., str. 299-342. Viz výše Erzbischofs Anton Brus von Mügfitz
č. 1498.
1500 1562-1563. Prag 1907. Str. 153. 1511
Kronika Bartoše Písaře. Vydal
Pažout J., Jednání a dopisy konJos. Simák. Prameny dějin českých sistoře pod obojí (В. об, č. 1615). Rf.
VI., str. 1-296. Viz výše č. 1498. 1501 P., N. L. 1907, č. 88.
1512
Předmluva k bratrské konfesii
r. 1535. Podává St. Klima. Hus XIX.,
г) Srv. č. 45, 145, 194, 208, 219, 221, z39-40,
58-59, 72-73, 89-90.
1513
327, 750, 766, 1138, 1213, 1217, 1339.
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Slavik J.j Ze Žerotína Karel st.
Ottův Slovník Naučný XXVII, 820
bis 823.
1514
Kameníček Fr, Karel starší z Žerotína. Lidová čítanka morav., str.
122-135.
1515
Dopisy Karla st. ze Žerotína
1591-1610. (B. 05, č. 1259.) Rf. K.
Krofta, C. C. H. XIII., 190-201. 1516

Kybal VI., Jindřich IV. a Rudolf II.
Dvě studie o zahraniční politice
Francie a dvoru rakouského v le
tech 1592 až 1610. Praha 1907. Nákl.
král. Čes. společnosti náuk. Str. 125.
Rf. J. Pešek, C. M. M. XXXI., 350
až 352; T., H. XXIV., 455-457. 1517

Gross H., Václav z Rovného, rožm
berský kancléř na Krumlově, dobro
dinec ústavů církevních. S. H. K.
VIL, 193-199; VIII., 77-89.
1518
6. Století sedmnácté.1)
Briefe u. Akten z. Gesch. d. 30jähr.
Krieges. Bd. VII. (В. 05, č. 1256.)
Bd. X. (В. об, č. 1628.) Rf. V.
Schweitzer, H. J. 1907, 877-879; Th.
Preuss, M. H. L. 35, 293-295. 1519
Briefe u. Akten z. Gesch. d. 30jähr.
Krieges. Neue Folge. Die Politik
Maximilians I. von Baiern und seiner
Verbündeten, 1618-1651.
Zweiter
Teil, erster Band: 1623-1624. Bearb.
W. Goetz. Leipzig, Teubner, 1907.
S. XVII + 680.
1520
Acta publica. Herg. J. Krebs.
Bd. VII. u. VIII. (B. 06, Č. 1629.)
Rf. O. W., Liter. Beilage zu M. V. G.
D. B. 45, 55-56.
1521
Mikšovicova kronika Lounská. (Od
27. Června 1608 do 6. října 1609.)
(B. 06, č. 1630.) S. H. K. Vílí.,
108-110, 217-218. (NedokonČ.) 1522

Skalský G. A. Rád zvláštní mezi
Bratřími z r. 1609. Hlasy ze Siona
1907,
}, 2, 3, 4, 5, 6.
1523
Skalský G. A., Zpráva potřebná
o bratřích soudcích. 1609. Rf. J. T. M.,
Zeitschr. f. Brüdergesch. I., 108-109;
J. Bidlo, C. C. H. XIII., 355. 1524
x) Srv. č. 173, 187, 219, 221, 224,
251, 258, 266, 271, 282, 283, 311, 325,
510-526, 1204, 1232, 1233, 1339,
1340, 1341.

Skalský G. A., Dva visitační řády
Jednoty bratrské (B. 06, č, 1620)
a Řád zvláštní mezi bratřími z r. 1609.
Viz výše Č. 1523. Zpr. J. B., Č. Č. H,
355.
’ 525
Skalský G. A., O soudcích a soudu
v Jednotě bratrské. C. M. K. C. 1907,
123-127.
1526
Mayor R., Kaiser Rudolf II. und
die Nachfolgcrfrage. I. Teil. Progi.
Gymn. in Brüx 06/07. Str. 18. 1527
Kröss A., Die Erpressung des
Majestätsbricfes von Kaisei Rudolf II.
durch die böhmischen Stände im
Jahre 1609. Zeitschrift f. kath.
Theologie 1907, 474-499. Rf. J. Glück
lich, C. C. H. XIII., 456.
1528
Opočenský H., Pasquilly z posled
ních let vlády Rudolfa II. C. L. XVI.,
359-3бо> 423-428.
1529
Volf J., Příspěvek ku vpádu BoČkajovcú na Moravu r. 1605. C. M. K. C.
1907, 466-470.
1530
Szarowski A., Sprawa północna
w wiekach XVI. i XVII. (В. 04,
č. 1128.) Rf. A.nt. Prochaska, Kw. H.
XXI, 519—532. (Část druhá obsa
huje: Szląsk i Polska wobec po
wstania czeskiego.)
1531
—, Historický blud o počátku
války třicetileté. Štítný, 1907, Č. 39,
40, 41.
. 1532
KröSS A., Příspěvky к dějinám
vypuzení jezuitů z Cech r. 1618.
S. H. К. VIII., 162-172. (NedokonČ.)
1533
Volf J., Paběrky к apologiím
z r. 1618. Č. M. K. Č. 1907, 127-129.
1534
Liška J., Doba bělohorská а V. K.
z Konecchlumí. Srv. К. H., N. P.
1907, č. 169.
1535
Fučík Jos. J., Vilém Konecchlumský z Konecchlumí. Krakonoš 1907,
č, 31-32.
1556
Herben J., Jaroslav Bořita z Mar
tinie v zátiší. Besedy Času 1907,
303-304, 309-3ii, 317-319. (Po roku
1622.)
1537
Högl M., Des Kurfürsten Maxmi
lián Soldaten in der Oberpfalz und
an der böhm. Grenze von 1621-1626.
Regensburg 1906. S. 172. Zpv. Liter.
Beilage zu M. V. G. D. B. 45, 43.
_______
1538

B. Část spec. 7. Stol. 17. — 8. Stol. 18,

Pekař J., z Valdšteina Albrecht
Václav Eusebius. Ottův Slovník Na
učný XXVI., 343—350.
1539
Losérth X, Böhmisches aus steie
rischen Archiven. II. Wallensteiniana.
Viz výše č, 71.
1540
Ritter M., Der Untergang Wallen
steins. (В. об, č. 1657.) ZpY. J. P.,
C. C. H. XIII., 119-120.
1541
—, Ein Flugblatt auf Wallensteins
Ermordung. Kölnische Zeitung 1907,
8. März.
1542
Gorge 8., Zu den ersten Güter
käufen Wallensteins. M. V. G. D.
B. 45, 433-436.
1543
Gorge 8., Beiträge zur Geschichte
der Konfiskationen nach Albrecht
von Wallenstein und seinenAnhängern.
M. V. G. D. B. 46, 158-176.
1544
—, Heeresverhaltnisse der Zeit vor
Waldstein, Deutsche Zeitung (Wien)
1907, Nr. 12.728.
1545
Hauck K., Elisabeth, Königin von
Böhmen. (B. 05, č. 1286.) Rf. G.
Wolf, M. H. L. 35, 295-296.
1546
Gorge S., Zum Besitzwechsel
böhmischer Güter im dreissigjährigen
Kriege. M. V. G. D. B. 46, 36-60.
1547
Steinberger L., Die Jesuiten und
die Friedensfrage 1635-1650. (B. 06,
č. 1666.) Rf. R. Mahrenholtz, M. H.
L. 35, 296-299.
1548
Alberti K. und Wilh., Reformation
und Gegenreformation im Ascher
Gebiet. J. G. G. Pr. ö. XXVIII.,
50-77. (Srv. B. 06, č. 1653.)
1549
Baxa B., Stát český po r. 1620.
N. L. 1907, č. 2. Srv. Hlasy od
Bláníka 1907, č. 1 a 2.
1550
Dvořák R., Doba pobělohorská.
Lidová čítanka morav., 146-159.
1551
Scheuner F., Karl von Zierotins, des
mährischen Exulantenkönigs, letzte
Lebensjahre. J. G. G. Pr. ö. XXVIII.,
123-162. (В. об, č. 1643.).
1552
Gorge S., Zur Geschichte Schlesiens
im 30jährigen Kriege. Z. G. K.
Schl. IL, 117-123.
1553
Bossert G., Ein Hilferuf böhmischer
Exulanten in Pirna. J. G. G. Pr. ö.
XXVIII., 215-216. (Dopis Konr.
Dietrichovi z r. 1629.)
*554

57

Pohl J., Dopisy Jana Kolence
z Kolna, hejtmanna JMCské pan
ství Zbirova, Točníka i Králova
Dvora z let 1639 aź 1642. V. К. C.
S. N. 1907. Str. 161.
1555
Patera Ad., Korrespondence a li
stiny M. Drabika z 1. 1627-1671.
(Srv. B. 06, č. 1671.) C. M. K. C.
1907, 114-124.
1556
Seeliger E. A., Exulanten aus der
Herrschaft Rumburg 1652. M. N.
E. К. XXX., 285-287.
1557

Ebner Theod., Die inneren Ver
hältnisse Österreichs unter Leopold I.
Progr. d. Realschule in Olmütz 06/07,
Str. 38.
1558
Podlaha Ant., Třetí díl rukopisného
sborníku Evermonda Jiřího Košetického. (B. 06, č. 1672.) S. H. К. VIII.,
90-94; 215-216. (Nedokonč.)
155 ,
Sedlák J., Wenceslai Francisci Coclestini a Blumenberg: a) Autobiographia, 6) Acta capitularia. (B. 06, č.
1673,) Rf. Ot. Josek, Osv. 1907,
i7O-i72;an.,H.XXIV., 119-120. 1560
Endl Fr., Das Wirken der Piaristen
deutscherProvinz in wissenschaftlicher
und künslerischer Beziehung vom
Jahre 1631—1725, mit besonderer Be
rücksichtigung Mährens des Stamm
landes der deutschen Provinz. Z. V.
G. M. S. XI., 117-162.
1561
7. Století osmnácté.1)
Podlaha Ant, z dějin katolické
reformace ve století XVIII. Působení
missionářú. (B. 06, č. 1680.) S. H.
К. VIII., 94-97. (Nedokonč.) 1562
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1013, 1045
Endl 533, 1561
Engel 206
O E. Englovi (menší
práce) 1649
Engliš 770
Ergebnisse d. landwirt
schaftlichen BetriebsZählung 1318
Erhart 779
Erzgebirgs-Zeitung 169
d’Essling 1100

Faber 478
Fabian 431, iní, 1113
Faktor 1305
Fechner 1208
Fellner 1122, 1502
Feivier 1573
Festschrift zur Eröff
nung d. neuen Ratbhauses in Neuem 247
Fischel 357

Fischer K. 1601
Fischer K. R. 1299
Flajšhans 454, 475, 480,
482, 484, 594,' 595,
M34
Fliegle 1568
Florian 294
Florinskij 307
Folnesics и 15
Fournier 1589, 1590
Francev 544
Fiank 1146
Frankl 1309
Franko 1375, 1433
Franta 186
Frič А. 1634
Frič J. J. 914
Friedjung 1610, 1616,
1617
Friedl 196
Friedrich 130
Fritsch 1243
Fučík 1536

Gabriel 159
Gaertner 1640
Gallistl 231
Garr 1661
O J. Gebauerovi (menší
práce) 608
Gemeindelexikon (Schle
sien) 339
Gerber 351, 1274
Glück 953
Glücklich 610
Glunicke 1632
Goll 105, 580, 641
Gorge 1543, 1544, 1547»
1553
Gottwald 1407, 1408
Graber 240
O Ed. Grégrovi (menší
práce) 1655
Gross 1326, 1518
Gruber 1267, 1270, 1314
Grünhagen 1461
Gschihay 193
Günzel 253
Gutjahr 134
Haan 149
Habenicht 365
Hackl 731
Hajn 1643
Hálek 714
Halik 233
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Halouzka 658, 059
Hampel 1389
Haněl 1109
Hanke 1593
Hans 547
Hantich 834
Hanuš 596
Hanzal 268
Harlas 29, 417, 424, 713,
95°, 956, 968, Q69,
975, 994, 1068
Harmach 1162, 1175
Hašek 911
Hauck 1546
Haudcck 213, 248, 930
Hauer 363
Hauffen 745
Hauser 1040, 1056
Havlíček 399
Havlíčkův polit, pro
gram 614
Havlík 466
Heidler 1596
Hejnic 1030
Hejret 406
Helfert 1609
Heller 1612, 1654
Heliích 1387
Hellmut 773
Helmling 125
Herain 1005, 1012, 1014,
1108
Herben 498, 1201, 1537,
1648
Herfort 563
Herites 910
Herkner 369
Herrnritt 1643
Hevera 917
Hilbert 988
Hindlová 677
Hlava 1070
Hlavinka 312
Hnilička 847, 874, 875,
878
Högl 1538
Hötzel 1166, 1170, 1171
Hoffmeister 895, 914,
Hofman J. 970,995
Hofmann L. 74
922
Hoch 1480
Hojsák 256, 1257
Holeček 695
Hopák 769
Horáček 1176, 1203
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Horák B. 255
Horák Fr, 237
Horák L, 96, 97, 355,
*393
Horcicka 125
Horn 1636
Hortzschansky 117
Hostaš 24, 991
Hostinský 926, 941, 949
Hrdy 174
Hroník 207
Hrubý 66, 124t, 1327
Hrudička 307
Hruška 448
Hrušovský 412
Hübner 945
Hunno 231
Hýsek 621, 624, 668,
697, 698, 715, 935
Chadt 160, 1262, 1264,
1265, 1293, 1294, 1295,
1325
Chaloupecký 963
Chalupný 353, 576, 613,
882, iiqo, 1192, 1651
Charmatz 1659
Charvat 401
Chlum 402
Chlup 805
Chramosta 237
Chrudimsko a Nasavrcko
217
Chvála 914
Chybiúski 906
Chytil AI. 378
Chytil K. 999, 1050, 1057
Chytil Mel. 66, 1220,
1222, 1223, 1250, 1254,
1255

Jacob 1492
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Jahnel 236, 270
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birgsvereines für das
Jeschken- u. Iserge
birge 172
Jahrbuch d. k. k. herald.
Gesellschaft ,, Adler“
148
Jakoubek 748
Jaksch 404
Jakubec 461, 617
Janáček 926
Janda 1386

Janele 328
Janiczek 1485
Janko 453, 1195, 1424,
1425
Janovský 1287, 1382
Jarschel 173
Jasný 1037
Jašek 582
Jedlička 467
Jecht 1491
Jelínek 1222
Jeníček 14, 49, 189, 279
Jensen 558, 721
Jentsch 1420
Jeřábek 1004
Jeremiáš 903
Jindra 1329
firanek 955, 1079
Jireček 556, 1450
Jiřík 1010
Jodl 1039
John 862
Josek 819, 1167
Jubilej. památník gymn.
v Jičíně 780
Jungmann 648
Juren 903
Juritsch 1126, 1312,1457
Jurkovič 1090,1091

Kabelík 379, 549, ^09,
651
Kádner 562, 654, 655,
808, 809
Kafka 650
Kahlig 118
Kalenskv 890, 891, 892
Kalousek 1130, 1131,
1137, 1204
Kameníček 1515
Kamper 857, 1061, 1066,
1182
Kaněra 443
Kanter 1489
Kapras 276, 359, 360,
1142,1155, i*56, IT57,
1158
Karafiat 202, 1145
Karásek J., 456, 1193,
1614
Karásek J. (jiný) 864
Karlsbader
Heft viz
Egerland
Kaśka 598
Kašpar Boh. 908
Kašpar Jan 824
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Katalog d. Austeilung
alter Gold- u. Silber
schmiedearbeiten 1102
Katalog knihovny techni
cké v Brně 48
Kazimour 107, 1216
Keller 516, 518
Kellner 147
Керка 1191
Kerri 512
Kettner 346, 737, 1633
Khe wenh üller-Me tsch
1571
Khol 856, 948, 967
Khun 187
Kick 1001
Kirschner 1051
Klaus 218, 1273, 1298
Klein 909, 1464
Klier 1319, 1321, 1322,
1488
Klima 1513
Klimesch 124
Kloss 866
Klvana 327
Knaflitsch 1352
Knies 39, 40, 1403
Kníže 815
Kobliska 813
Kobr tsch 193
Kočí 1579
Kodym 219
Köhler Alex. 191
Kohler J. 194, 272
König 1602
Kolberg 1449
Kolkop 449
Jana Kollára Cestopis do
horní Italie 653
Kolmer 1657
Kohout 441
Kohut 866
Komenský viz Comenius
Konečný Ignác 1251
Kopáč 1099
Kopp 530
Korb 1306
Korbel 951
Korrespondence Jos.Dobrovského 534
Koťátko 1665
Kotik 455
Kott 45
Koula 982, 1093
Kouřil 1027

Koutek 1323
Kovář 1575
Kovařík 1627
Kozák 619
Krabbo 1453
Království České 164
Kramář 1663
Kramoliš 329
Kratochvíl Äug. 76, 127,
Зіб, 322
Kratochvíl Em. 851
Kratochvíl V. 61
Kraus 33, 871, 945, 1427
Krause 1084
Krčmář 268
Krecar 275
Kredba 945
Krejčí Fr. 626, 631I
Krejčí F. V. 676, 876
Křemen 623
Kretz 1059, 1098
Kröss 1533
Krofta 1471, 1472
Kronika Bar toše Písaře
1501
Kropáček 19?
Kiumbacher 136
Kryštůíek Fr. X. 1506,
1578
Kryštůíek J. 430
Kühnel 1369a
Kürschner 69
Kulhánek 903
Kunc 913
Kurth 478
Kvačala 524
Kvapil 945
Kybalój, 95,135,1517

Ladecký 945
Lahn 1353
Langer 157
Langner 1652, 1664
Lašek 259, 290
Laube 284
Lauffer 10
Leciejewski 1372
Lederer 1231
Leger 261
Lehner 962
Leisching 1041, 1107
Lejdström 915
Lelek 452
Lenz 476
Leonier 531
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Lieben 1198
Lilie 198
Lippert 442
Listinář Sel. Archivu
1205
Listinné památky z ar
chivu města Ždáru 89,
129
Listy a Kronika M. Jiřího
Píseckého 1499
Liška 1535
Literar. Rundschau über
die den Protestantis
mus in Oesterreich be
tl effenden Veröffent
lichungen 116
Literatura o starých Slo
vanech 1426
Literatura Česká XIX.
stol. 538
Ljubavskij 354
Lode 1202
Löffler 59
Lohman 79
Lochman 1287
Lolek 337, 1242
Lommer 1128
Loserth 1484, 1540
Louko tka 818
Ludvík 469
Lukavský 1105
Lustig 1413
Lychdorff 976
Mackenzie 833
Mádl 479, 945, 960, 978,
987, 1044. 1063. 1069,
1076, ino, 1181
Mach 787
Machač 263, 1129, 1618,
1619, 1620, 1621, 1622
Máchal 636, 1376
Majales, almanach spoi.
Smetana 238
Maleček 490
Malovaný 599
Maly 391
Mareš Fr. 1337
Mareš Fr. (jiný) 1092
Mareš F. Ä. 1032
Martínek 1022
Masák 137
Maška 1385
Matějka B. 633
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Matějka Jos. 144, 1114
Mattuš 945
Maušingr 903
Mayer 1527
Meiche 1371
Meinardus 1144
Meissner 1606
Meisterwerke der Galerie
Nostitz in Prag 959
Mejsnar 457
Melichar 16, 761
Menčík 1585
Merhout 565, 567, 705,
706, 707, 711, 717,
718, 828, 829
Mertins 1388
Metsch 1571
Meyer 99
Micklitz 850
Michálek 87, 128, 190,
266, 972, 1019
Mikš 981
Mikšovicova kronika
Lounská 1522
Minařík 816
Mindl 869, 877
Miřička 1188
Miškovský 1235
Mitrofanov 1582
Mittheil, d. nordböhm.
Excursions-Klub 168
Mizera 942
Mörath77,155,199, 231
Moidl 197
Monumenta Vaticana
122, 1465
Mráček 1023, 1217
Mrazík 629
Mrkvička 551
Múdra 255
Mura tore 1469
Müller E. 1303
Müller J. Th. 486, 1567,
1570
Müller P. 166
Müller R. 734
Müller Soph. 1355
Müller V. 85
Městské museum v Něm.
Brodě 13
Erzherzog
Rainer-Mu
seum in Brünn 38
Prům. museum v Hoři
cích 15, 16
Zpr. o činnosti musea
v Hradci Král. 17
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Zpr. kuratoria musea
v Chrudimi 18, 19
Zpr. o museu král. Ces.
ЗО
Zpr. kuratoria um.-prúm.
musea v Praze 31
Zpr. kuratoria
měst,
musea pražského 28
Zpr. technolog, musea
v Praze 34
Zpr. o museu v Táboře
36
Kaiser Franz-Josef- Mu
seum in Troppau 42
Zpr. musea Turnovského
37
Myslí к 719

Neder 235, 285
Nejdi 811
Nejedlý 64, 464, 481, 600,
Ó37? ^38, 639, 642, 667,
837, 838, 839, 840, 842,
84» 859, 870, 872, 883,
886, 887, 889, 894, 896,
914, 921, 925, 926
Nejtek 903
Němec Jos. 44, 1289,
i33>
Němec L. J. 1106
Němeček 1428
Nepilý 971
Neruda 689
Netop 1200
Nevěřil 336, 1441
Niederegger 781
Niederle 409,1361,1362.
1363, 1390
Nitsch 381
Nosek 331, 1152, 1213,
1219,1224, 1226, 1227,
1242
Nosovský 102
Nováček 491, 535, 696
Novák Ar ne 437, 461,
462, 601, 607, 632, 671,
684, 725, 945
Novák J. B. 122, 1460
Novák J. V. 458, 519,
Novák Jos. 788
520, 523
Novák V. 232
Nováková 564
Novotný V. 472, 483,
M5L 147-Ь T49°

Novotný-Kolenský V. 62,
223
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Orel 628, 843, 844, 845
Ott 1161
Otto 1466, 1467

Pácalt 192, 764
Pallas 305
Pallme-Konig 1307
Palmov 1495
Parná tkv východočeské
993
Památník na oslavu ju
bilea Ždáru 338
Paměti o bouři pražské
roku 1524 1500
Paměti Frant. J. Vaváka
1581
Panýrek 178, 879
Papáček 439
Papée 1493
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Přeloučsko 250
Partsch 340
Pastrnek 1432
Pátek 115
Patera 1556
Paul 20,1024, 1058, 1082
Paulus 212
Pavelec 388
Pažout 1512
Pecka 227
Pechhold 330
Peisker 1194, 1423, 14З0
Pekař 1197, 1444, 144b,
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Peřinka 335, 405, 997,
1287
Pešek 468, 561, 762, 765,
853
Peterka 1124
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Petrov 132, 1458
Píč 229, 432, 1381, 1384,
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Pichl 1074
Píla 618, 791
Pillat 1297
Pindter 46
Pinkava 1439
Pinsker 1159
Piskáček 866, 897, 903,
926
Piťha 566
Pittnerová 425
Plaček 465, 1334, 1454
Podlaha 165, 255, 264,
422, 988, 990, 1006,
1007,1031, 1048, 1052,
1346,1348,1559,1562,
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Pohl J. 1555
Pohl K. 395
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Polák 358, 1359
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Polický 219
Polívka 408, 589
Poliak 977
Popiclek 343, 345
Popovici 385
Posl 384
Pospíšil J. 363, 1246
Pospíšil K. 929
Pospíšil V. 159
Posselt 1308
Prameny dějin čes. 123,
1498
Prasek 384, 555, H5°»
1151, 1214, 1219, 1220,
1226, 1440, 1455
Prášek 164,181,183, 509
Pravda 1086
Pražák 681, 683, 686,
687, 688, 701, 733
Předmluva к bratrské
konfessi z r. 1535 1513
Preuss 320
Preussler 1300
Pribram 1269, 1503
Přikryl 1438
Příspěvky к topografii
kníž. Opav, a Krnov.
348
Profeld 221, 228, 503,
1218
Prochaska Ant. 1482
Procházka AI. 9, 1394,
1406,1409,1411
Procházka J. 459

Prokop 932, 986, 1400,
1594
Proksch 789
První všeob. výstava
veškerého čes. časopisectva 118
Przedak 744
Pucherna 186
Pultr 1405

Quis 689
Radešinský 855
Řadič 370
Rádi 750
Rauchberg 1316
Regensberg 1629
Reichel 1567
Reichert 1239
Rektorys 640, 873, 888,
902
Rérych 1147
Ressel 206, 1483
Riedl 326
Rieger 386, 1125, 1130,
ii32,H34> ІТ35» IT37,
J599 .
O B. Riegrovi (menši
práce) 1178
Richter O. n
Richter R. 736
Rille 937, 954
Ritter M. 1541
Ritter W. 645, 868, 870,
919
Römer 12
Rolíček 1272
Rott 257
Rowalski 545, 546
Ručka 783
Ruth 262
Růžička 185, 751, 1377
Rychnowsky 863, 866,
923
Rypáček 426, 694, 823,
825
Rzehak 1402, 1412

Řehoř 577
Řehotský 1143
Řezníček 699, 1349, 1586

Sál 1043
Samsour 1343
Sasinek 1435
Sauer 403, 800
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Sázavský 914
Sazima 532
Sborník mus. společnosti
ve Val. Meziříčí 41
Sborník prací histori
ckých 415
Scotus 1660
Sedláček 163, 234, 502
Sedlák 473, 474, 1560
Seeliger 1557
Seger 1419
Segnitz 866
Seidler 1635
Sekanina 647, 662, 730
Selský Archiv 298
Seznam článků uveřejně
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1І9
Seznam Článků v ,,Ohlase
od Nežárky* * 121
Seznam knih knihovny
uměl. - prům. musea
v Praze 55
Seznam listin v museu
v Jaroměři 21
Seznam míst v králov
ství Českém 161
Schäffer 953
Scbenner 315
Scheuner 1552
Schiebl 938
Schlitter 1572
Schlossar 738
Schmidt A. 1345, 1509
Schmidt G. 26, 244,1276,
1477
Schmidt V. 1332
Schmidt W. E. 1494
Schnabel 779
Schneider 158
Schönaich G. 342
Schönaich L. 133
Schram 301
Schramm 109
Schreuer 1429
Schubert 201, 1565
Schütte 1373
Schulte 1335,1473,1475
Schulz 63, 84, 90
Schwiedland 1202
Siblík 1417
Siegl 73, 195
Sicher 521
Sirius 944
Skalský 1341, 1523, 1524,
1525, 1526
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Skopec 1581
Slabý 529
Sládek 698
Slaměník 325, 1119, 1338
Slánský Obzor 35
SlavíkF. A. 81, 176, 435,
494, S“
Slavík J. 1514
Slavorum litterae theologicae 1330
Slovák 1591
Smetánka 603
Smolík 140, 141
Smrček 1322
Smrčka 319
Smyčka 1404
Snopek 1436
Sobotka 753
Soffé 741
Sokolová 663
Soubor spisů Václava Klimenta Klicpery 652
Soukal 145, 146, 308,
323, 1242
Soukup F. A. 763
Soukup Jan 1463
Soukup Jos. 1104
Soulek 1245
Sozanskyj 1600
Spina 536
Springer 1658
Srb 1642, 1650
Srba 1370
Srbík 1313
Srdínko 798
Stárek Q45
Stecker 893, 907
Steinberger 1548
Steinecke 1569
Steinherz 1511
Steuer 1637
Stieber 1123, 1180
Stocký 1401
Stovik 1369
Straka 263, 765, 1148
Strakatý 53, 716, 830,
1615
Strakosch-Grassmann
754
Straube 393
Streinz 743
Strejček 678
Strieder 1574
Strobl v. Ravelsberg 1587
Strzemcha 593
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Tezner 373, 1639
Theer 670,690,700, 720,
945
Theurer 880, 881, 884»
900
Thieme 961
Thir 283, 1034, 1291
Thür 153
Thurn-Valsassina 1628
Tietze-Conrad 1081
Tichna 292
Tille A. 68
Tille V. 47, 497, 590
Tilsch 1179
Tiray 1253
Šach 57
Tischer 210, 1206, 1340
Šafránek 757, 802
Tlustý 858
Salda 945
Tobolka 67, ют, 1624,
Šebesta 263, 1575a
1645
Toischer 756, 787
Šejvl 1210
Šíma 441
Toman 1073
Simáček 945
Tomek 243
Šimák 58, 192, 216, 1078, Toužil 943
1233, 1499, 1500, 1501 Traub 1597
Šimek 208, 1507
Trnka 1564
Škába 390
Truhlář Ant. 487, 1232
Škorpil 768
Truhlář J. 51, 52
Šlejhar 460
Trýb 952
Tschochner 782
Smejkal 1422
Špaček 1086
Tschuppik 980, 1002
Šťastný 657, 920
Tuček 159
Štědrý 252, 288, 765
Turek 176, 1328
Štefánek 411
Tyršova 1095
Stech 957
Štětina 780, 1613
Übersberger 1496
Štolba 709
Ugwitz 332
Štorch 98, 1356, 1392
Ulbrich 374
Štůla 1275
Urban F. 1080
Šubrt 929, 934, 939, 940 Urban M. 154, 156, 225,
Sujan 823, 825
241, 291, 501
Šusta 88, 1212
Vacek 1196
Šváb 281
Švambera 91
Vajs 1437
Švehla 1418
Vanaus 780
Váša 302
Táborský 933, 964
Vávra Jos. 526
Tätigkeitsbericht d. k. Vávra Vine. 826
Zentral - Kommission Vavřínek 1173
für Erforschung und Vele 245, 984
Erhaltung der Kunst- Velflík 792
u. histor. Denkmale Viškovský 1311
965
Vítke 780, 1605
Teichl 200
Vlastivěda morav. 299
Tenora 309, 310, 311
Vlček Jar. 541, 666, 685,
Teplý 283, 1229,1230
710
Tertsch 790
Vlček V. 726
Studien z. schles. Kir
chengeschichte 1331
Stupecký 1130,1137
Sura 944
Sutnar 588
Šváb 998
Svěť 813
Svoboda Ant. 268
Svoboda G. A. 224, 271,
888, 1215
Svoboda Leop. 348
Svoboda Ot. 159, 1087
Syrový 445
Szelągowski 1531
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Vobomík 675, 729
Voigt 1447, 1448
Vojáček 916
Volf 43. 255, 427, 428,
446,485> 495» 504» 505»
506, 996, 1225, 1347,
1368,1383, 1452, 1530»
1534» 1566
Volks- u. Heimatkunde d.
polit. Bezirkes Hohenelbe 205
Volyňský 1054
Vožický 188, 242
Vrchlický 615, 616, 660,
704
Vydra 1062
Vychodil 702
Vyskočil 656

Wirth 55, 56, 440,740,
966, 985, 989, 992,
1017, 1018,1019, 1025,
1028, 1064, 1067, 1083,
1103
Wittner 740
Wolfsgruber 1611
Wostry i486
Wüst 997

Zabolotskij 541, 542
Vincence Zahradníka Fi
losofické spisy 724, 807
Zachar 746
Zákrejs 263, 1003
Zap 1478
Zapletal 313
Zátka 397
Zbořil 151, 997, 1086,
Wanke 1580
1252, 1592
Wagner 803, 804
Zenker
784
Waltenberger 267
Zezula
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Walter E. 173, 775
Zíbrt 54, 103, 104, 113,
Walter H. 1583
114, 380,444, 447, 451,
Walzel 220
470,489,
507, 508, 527,
Wanklová 1096
537,
574,
587, 591, 592,
Weber 139, 1644, 1646
620, 665, 679, 680,
Weiss 755
712, 852, 931, 1016,
Wertheimer 1588
1033,1097, 1236, 1237,
Weyde 776
1256,1281, 1282, 1284,
Wilhelm 1085
1290, 1292, 1603, 1604
Wilpert 1442
Zimmermann 973
Wimmer 785
Winter 1089, 1090, 1266» Zítek 928
Zitterhofer 1351
1268
Zoglman 579
Wintera 72
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Zprávy museí viz musea
Zpr. o morav. archaeol.
Klubu 8, 9
Zpr. o I. sjezdu Morav,
archaeolog. klubu 1395
Zpr. zem. archivu král.
Čes. 83
Zpr. výroč. His tor. Klubu
Zpr. o činnosti Histor.
Spolku 4
Zpr. výroč. matice mo
rav. 7
Zpr. výroč. národop.
musea 32
Zpr. výroč. Král. Ces.
společ. náuk 3
Zpr. výroč. společ. přátel
starožitností čes. 6
Zubatý 604, 605, 1366
Zuckerkandl 1638
Zukal 349, 352, 1000,
1508
Zurbonsen 93
Zycha 1127
Z výsledků sčítání živnosten. závodů 1317

Žák 528
Žákavec 496
Žalud 1163
Želízko 429
Žípek 552
Živanský 1662
Živsa 958
Žunkovič 1364, 1365
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Arch. Obz. = Architekt. Obzor.
A. S. Ph. = Archiv für slawische Philo
logie.
B. (Boh.) = Bohemia.
B. M. А. Z. = Beilage zur München.
Allgem. Zeitung.
B. U. = Beseda Učitelská.
Bud. = Budivoj.
Č. = čas.
č. Č. H. = český Časopis Historický.
čásl. Kŕ. = Čáslav. Kraj.
Čech. Rev. = čechische Revue.
č. K. D. = časopis katolického ducho
venstva.
Č. L. = Český Lid.
Č. L. Hosp. = České Listy hospo
dárske.
č. M. = Česká Mysl.
č. M. K. č. = časopis Musea Králov
ství Českého.
Č. M. M. = Časopis Matice Moravské.
Č. M. M. Z. = Časopis Moravského
Musea Zemského.
č. O. = česká Osvěta.
č. S. P. S. č. = Časopis společnosti
přátel starožitností českých.
Č. V. S. M. O. = Časopis vlast, spolku
mušej, v Olomouci.
D. (Div.) = Divadlo.
D. A. == Deutsche Arbeit.

Dal. = Dalibor.
D. G. = Deutsche Geschichtsblätter.
D. L. Z. = Deutsche Litteraturzeitung.
D. Rev. = Deutsche Revue.
H. = Hlídka.
H. J. = Historisches Jahrbuch.
H. K. = Hradecký Kraj.
H. N. = Hlas Národa.
H. V. = Hist. Vierteljahrschrift.
H. Z. = Hist. Zeitschrift.
J. G. G. Pr. ö. = Jahrbuch der Ge
sellschaft für Geschichte des Prote
stantismus in Oesterr.
J. K. S. A. K. = Jahrbuch d.
kunsthist. Samm. des allerh. Kaiser
hauses.
K. = Květy.
K. Č. S. N. = Král. Česká společ
nost náuk.
K. N. D. = Krása našeho domova.
Kult. = Die Kultur.
Kw. H. = Kwartalnik Historyczny.
L. = Lumír.
L. В. = Liter. Beilage.
L. F. = Listy Filologické.
M. = Museum.
M. C. G. = Mitteilungen der Come
nius-Gesellschaft.
M. d. о. V. f. B. = Mitteilungen des
Österr. Vereines für Bibliotheks
wesen.
M. H. L. = Mitteilungen aus der
histor. Litteratur.
M. I. Ö. G. = Mitteilungen des Insti
tuts für oesterreich. Geschichtsfor
schung.
M. K. L. = Monatshefte der Kunst
wissenschaftlichen Literatur.
Ml. L. = Mladoboleslavské Listy.
M. N. E. K. = Mitteilungen des nordbohm. Excursions-Klubs.
M. Nord. G. M. = Mitheil, des nordböhm. Gewerbemuseums.

x) Snadno rozluštitelné zkratky jsou pominuty.

Seznam zkratek.

M. V. G. D. B. = Mitteilungen des
Vereines für Geschichte d. Deutschen
in Böhmen.
M. Z. K. E. E. K. H. D. = Mit
teilungen d. k. k. Zentral-Kommission z. Erforschung und Erhaltung
d. Kunst- und histor. Denkmale.
N. A. S. G. = Neues Archiv für säch
sische Geschichte und Altertums
kunde.
N. A. G. A. D. G. = Neues Archiv der
Gesellschaft für ältere deutsche Ge
schichte.
N. D. = Naše Doba.
Ned. L. = Nedělní Listy.
N. F. = Neue Folge.
N. L. = Národní Listy.
N. L. M. = Neues Lausitz. Magazin.
N. P. — Národní Politika.
N. V. Č. = Národopisný Věstník Českoslovanský.
O. = Oberschlesien.
Obn. = Obnova.
Obz. N. (O. N.) = Obzor Národohospo
dářský.
O. Než. = Ohlas od Nežárky.
Pok. R. = Pokr. Revue.
Ö. R. = Österreichische Revue.
Osv. = Osvěta.
Ö.-U. R. = österr.-ungar. Revue.
P. (Pol.) = Politik.
P. A. M. = Památky Archeologické a
Místopisné.
P. L. (Plz. L.) = Plzeňské Listy.
P. L. R. = Pražská Lidová Revue.
Pok. R. — Pokroková Revue.
Pr. = Právnik.
P. R. = Pedagogické Rozhledy.
Př. = Přehled.
P. z Bud. = Posel z Budče.
R. = Rozhledy.
Rat. = Ratibor.
R. К. = Repertorium für Kunst
wissenschaft.
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R. M. S. = Lidová revue moravsko-slezská.
S. А. = Selský Archiv.
Sam. = Samostatnost.
S. H. K. = Sborník Historického
Kroužku.
S. M. S. S. = Sborník museálnej slo
venskej spoločnosti.
S. V. P. S. = Sborník Věd Právních
a Státních.
Sl. Obz. = Slánský Obzor.
S. P. = Slovenské Poh ady.
S. Př. = Slovanský Přehled.
Svob. obč. = Svobodný občan.
T. K. (Táb. Kr.) = Táborský Kraj.
U, = Union früher Politik.
U. N. = Učitelské Noviny.
Uč. Př. = Učitelský Přehled.
V. (VI.) = Vlasť.
V. Č. A. = Věstník České Akademie.
V. C. P. = Věstník českých professorů.
Viz. Vrem. = Vizant. Vremennik.
V. K. C. S. N. = Věstník Kr. Č. Spo
lečnosti Náuk.
V. M. Op. = Věstník Matice Opavské.
VI. Mor. — Vlastivěda Moravská.
W. A. = Wiener Abendpost.
Z. K. = Zeitschr. für Kirchenge
schichte.
Zeit. Ethn. = Zeitschr. für Ethnologie,
Anthropologie und Urgeschichte.
Z. G. K. Schl. = Zeitschr. für Ge
schichte und Kulturgeschichte
Schlesiens.
ZI. P. — Zlatá Praha.
Z. ö. G. = Zeitschrift für oesterreich.
Gymnasien.
Zv. = Zvon.
Z. V. G. A. S. = Zeitschr. d. Vereines
für Gesch. und Altertum Schlesiens.
Z. V. G. M. S. = Zeischrift des
deut. Vereines für Gesch. Mährens
und Schlesiens.
Ž. = Život.

Zkratka В. 04 znamená Bibliografie české historie za r. 1904 (C. Č. H.
XI.); B. 05 za r. 1905 (C. Č. H. XII.); B. 06 za r. 1906 (Č. Č. H. XIII.).

Oprava: Na str. 10 pod čís. 233 oprav jméno autora Kropáček J.
na Halik Ť.

VÝROČNÍ ZPRÁVA
HISTORICKÉHO

KLUBU

za správní rok 1907—1908.

i. Zpráva jednatelova
o činnosti Historického Klubu ve správním roce
od 12. listop. 1907 do 12. listop. 1908,
přednesená ve valné hromadě dne 12. listopadu 1908.

Na valné hromadě, konané dne 11. listopadu 1907, zvolený výbor
ustavil se takto: Starosta: prof. dr. Jos. Pekař. Místostarosta: prof,
dr. Jul. Glücklich. Pokladník: prof. dr. Fr. Hýbl. Správce skladu:
prof. dr. Jos. Buchar. Jednatel: suppl. prof. Jos. Kazimour. Účetní:
stud. Jos. Trčka. Knihovníci; stud. Em. Šimek a V. Král. Admini
strátor: stud. Oldř. Flegl. Zapisovatel: stud. VI. Klecanda.
Výbor, doplněný částečně novými členy, hleděl dostátí úkolům
klubovým, к jichž vedení a správě důvěrou členů byl pověřen. Před
ními starostmi výboru bylo získání nových členů a zabezpečení edicí
klubových, což obé, vedle běžných správních záležitostí, bylo před
mětem jednání výborových schůzí, kterých konáno bylo celkem jedenáct
a jichž pravidelně účastnil se p. protektor Klubu. Vedle toho věnoval
výbor pozornost činnosti přednáškové a pořádání vycházek. Hlavním
obsahem činnosti Klubu zůstává vydávání Českého Časopisu Histori
ckého, jenž je přední vědecky-odbornou periodickou publikací českou
a českou práci v oboru historickém representuje velmi čestně vedle
krakovského Kwartalniku Historyczného a vedle vídeňských Mittheilungen des Instituts. Odběratelů mu i letos něco přibylo mezi členy
nestudenty, něco ubylo mezi studentstvem (je to následek klesajícího
počtu studujících historie na fakultě). Rozsahem je ročník letošní o něco
málo větší než loni; bibliografie za rok 1907 je pracnou a drahou pří
lohou ročníku jako léta minulá. Obsah letošního ročníku vyčerpán je
několika většími pracemi vědecky zvlášť zajímavými. Je to jednak
třetí část práce Kroftovy, „Kurie a církevní správa zemí českých v době
předhusitské“, jež byla znalci označena za jednu z nejdůležitějších
studií dějezpytných u nás v poslední době vyšlých a jež přispívá tak
podstatně к pochopení příčin českého husitismu. Je tu dále větší studie
prof. J. Hanuše, o Počátcích král, české Společnosti Náuk, která na
počátky našeho národního probuzení v době osvícenské vrhá zcela
nové světlo, líčíc, kterak Učená Společnost naše vznikla z české reakce
proti vídeňskoněmeckému osvícenství. Nemenšího zájmu najde práce
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prof. Hýbla, uvádějící do spletité historie cyrilometodějské a překvapu
jící důkazem, že к urie^ slovanské liturgie vlastně nepovolila nikdy.
Dr. Frid. Macháček v stati Defenestrace pražská podrobně probral
prameny tragické té události a na základě toho vyložil přesně průběh
její. Ve dvou kratších velmi zajímavých článcích ukazuje jednak K.
B. Mádl, že známý pás královny Elišky v Hradci Králové není dílem
doby Karlovy, nýbrž teprv druhé polovice 15. stol., jednak G. Friedrich
dokazuje, že t. zv. Pamět Přibyslavská, jež uváděna byla také na
obranu Rukopisu Královédvorského, je pozdější padělek. V drob
nějších článcích Jul. Glücklich pokračuje ve svých objevech o Budovcovi. Pýchou Časopisu jsou jako jiná léta jeho výborné referáty, z nej
větší části podrobné a odborně-kritické; mezi autory jejich najdeme
skoro všechny odborné síly našeho vysokého učení. Výtahy a zprávy
a Kazimourova bibliografie doplňují tento obraz, zakládajíce cenu
našeho Časopisu v jeho bohatosti a úplnosti kritické informace o naší
i cizí produkci historiografické.
Veliká péče věnována byla knihovně a patrno jest ze zprávy
knihovní i pokladní, že v uplynulém roce zvýšen byl obnos na knihovnu
dvojnásobné u srovnání slety předchozími. Hleděno zejména ktomu,aby
v knihovně byl dostatečný počet příruček. Koupí přibylo 38 spisů
o 53 svazcích, dary 95 děl o 184 svazcích.
Zpráva pokladní, detailně propracovaná, svědčí o dobrém a svědo
mitém hospodaření s penězi klubovými.
Rozsah agendy spolkové rok od roku vzrůstá, jak patrno z toho,
že dopisů (a knih) došlo 512 a bylo expedováno 1066 dopisů. Vědeckých
schůzí bylo celkem šest. Dne 26. listopadu 1907 přednášel dr. Jul.
Glücklich: „O ’ korrespondenci Václava Budovce z Budova“. Dne
21. ledna 1908 'přednášel dr. Jan Slavík: „O Sigmundovi z Herbersteina.“ Dne 4. února 1908 stud. K. Guth: „O Ignáci Kiliánu Dientzenhoferovi.“ Dne 25. února stud. Fr. Šváb: „O Jar. Bořitovi z Martinie
(do r. 1619).“ Dne 13. března stud. V. V. Stech: „O počátcích baroku
v Cechách." Dne 1. července dr. V. Chaloupecký: „Avignon a Jan
z Dražie.“
Ku povzbuzení vědeckého snažení u studujících historie vypsal
výbor ceny za nejlepší přednášky. Komisse, zvolená výborem pro
posouzení přednášek, rozhodla, aby I. cena (K 50'—) udělena byla
dr. V. Chaloupeckému, II. cena (K 30'—) stud. Fr. Švábovi a aby
uděleny bylyjlvě třetí cený”(po К 2C‘—) stud. K. Guthovi а V. V.
Štechovi.
Ku pěstování přátelských styků mezi členy Klubu pořádáno bylo
několik večírků, které těšily se vždy značné účasti členů Klubu.
Vycházky byly pořádány celkem čtyři. Dne 20. května 1908 na
Kajetánku a do Hvězdy, kde laskavě odborný výklad podal stud.
K. Guth. Dne 29. června 1908 prohlédnuty byly staré i nové části chrámu
sv. Víta s velmi poutavým výkladem p. arch. K. Hilberta a stud. K.
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Gutha. Dne 4. července podniknut byl velmi pěkný výlet do Brandýsa
n. L. V Brandýse histor. výklad podal p. prof. Pekař, pH zevnější pro
hlídce zámku a parku stud. V. V. Stech. V Staré Boleslavi odborný výklad
podali: stud. K. Guth a V. V. Stech. Dne 7. Hjna byla vycházka do
známého staropražského domu „u Vejvodů“, kde^členy Klubu, nad
obyčej četně se zúčastnivší, poutavým výkladem doprovázel p. ass.
Zdeněk Wirth.
и*
Dne 2. dubna 1908 slavil vynikající čestný Člen Histor. Klubu
p. dv. rada prof. dr. Jos. Kalousek sedmdesáté narozeniny. Za tou
příčinou deputace, vedená starostou Klubu prof. Pekařem, ode
vzdala jubilárovi skvostnou, uměleckou adressu. (Text adressy otištěn
byl v CCH. XIV., 256).
Členům Klubu jest jistě známo, že jeden z jeho členů p. konc.
dr. A. Sum, každého roku úplně nezištně a velmi ochotně členy Klubu
vyučuje jazyku anglickému. V uplynulém pak roce dokonce ve dvou
kursech. Jest mi milou povinností poděkovati p. drovi Sumovi na
tomto místě za jeho obětavost a velikou ochotu. Mohu sděliti, že i pro
příští rok slíbil p, dr. Sum v angl. kursech pokračovati.
Na konci správního roku 1907/1908 byl stav členů tento: a) čest
ných 14, b) zakládajících 145 (starých 143, nových 2), c) přispívajících
210 (starých 209, nový 1), d) činných (v tom i 2 volná členství) 328
(loni 320); celkem 697. Z činných členů jest 248 (loni 211) historiků
s akademickým vzděláním a 78 posluchačů historie (loni 109). Celkový
stav členů Klubu na první pohled sice dosti utěšený, neodpovídá dobře
skutečnému počtu historiků-učitelů i počtu studujících historie.
V příštích letech, jak se zdá, počet členů zvyšovati se nebude. Zmen
šuje se totiž rok od roku počet studujících historie a na počtu jich
závislá jest větší neb menší celková číslice odběratelů. Vznáší proto
výbor ke všem odběratelům vřelý apeli, aby při Klubu vytrvali
a přímým odebíráním časopisu jej podporovali. Cleny své historikyučitele pak prosí, aby se vším důrazem přičinili se o to, aby ve všech
professorských knihovnách na všech středních ústavech časopis byl
odebírán. Počet ústavů, na kterých časopis jest odebírán, jest opravdu
nepatrný.
V uplynulém správním roce ztratil Klub úmrtím tyto členy:
dra J. Gebauera, presidenta Čes. Akademie stav, radu J. Hlávku,
řed. gymn. Fr. Kahlíka, P. A. Kheila, prof. dr. Eug. Mušku, inž.
Milana Nevole, prof. Fr. Šedu. Cest budiž jejich památce!
Končím zprávu projevem vřelých díků všem, kteří Klub v uply
nulém roce podporovali. Jest to také denní tisk, který ochotně uve
řejňoval spolkové zprávy. Prosím, aby i nadále neztenčená přízeň
Klubu byla věnována.
Jos. Kazimour,
t. č. jednatel.
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2. Závěrečný
о jmění Historického
(Ke dni 3т.
Hříjem

2
3
4
5
6
7
8
9

іо
12
13
14
15
іб

17
і8
19

20
2T

i

J mění vý
dajné
К
I h

Jmění zá-Г
kladní
i

К

I h

Pokladní hotovost 31./X. 1907.
a) Klubovní jmění výdajné . . К 2949*40 .
b) Ces. Casop. Histor................... . К 1888Ю4
c) Gollův Sborník
..................... К 195*42 5033 об
d) Jmění základní
....................
2190 1
A ) Účet klubu:
іб-—
Členské příspěvky za rok 1904/5 К
65*50
1905/6 К
o
„ „ „ 1906/7 К 49374
.................... 1907/8 К 1778*50
,, w Ю08/9 к
93'50
Úroky z uložených peněz . . . к З^'Ч 2762 38
Ke jmění základnímu přičteno
ЗЮ
usnesením val. hromady 10/XI 1907
ібо
Příspěvky zakládajících členů

B) ÚčetCes. Časopisu Historického.
Doplatky na C. C. H. roč. XI.
............................. XII.
............................ XIII.
Předplatné na C. C. H. roč. XIV.
„
........... „ „
XV.
Od knihkupců za C. C. H. roč.
XI—XIII..............................
Od knihkupců za C. C- H. r. XIV.
Příspěvek redakce ze subvence
státní a Čes. Akademie . . .
Dary...........................................
Za starší ročníky C. C. H. . .
C)
Z
D)
Z

30 —
ІІ4*—
1013—
к 3027*50
к Зб’—

К

к 9675
к 762-30
К 8оо*—
9*88
К
к
68*30

Účet Gollova Sborníku:
prodeje Sborníku přijato........................
Účet Gollova Rozdelení Pral. university:
prodeje ..Rozdělení“ přijato....................
Úhrnem . .

5957 73

66

368 30

Hl87 47 2660

3. Výkaz jmění Historického
A) Jmění základní’.
i. 4% komunální dlužní úpisy Zem. banky v nom. ceně К 2000
2. Z obnosu na běžném účtu v Z. bance per 5882 К částka К
Úhrnem K 20Ó0
V Praze, dne 4. listopadu 1908.
Zrevidovali a
Prof. Dr. Jos. Pekař,
Dr. Kamil Kroffta. Dr. Frant,
t č. starotu.

účet
Klubu za role 1ѲО7/19ОВ.
října 1908.)
Vydání

A ) Účet klubu :
1
2

3

4
S
6
7
8

К
Ó2*— и
Zakoupené nářadí..............................
К 6и.94 !■
Koupě a vazba nových knih..........
Složní lístky, cheky a manip. poplatky
75’— І
К
v Zemské Bance a pošt, spořitelně
К 119-63 1,
Tiskopisy, provolání, zprávy a j.
К
Poštovné
...................................
53'35
К
77-88 ]•
Kancelářské potřeby ................
К 307*90 і
Různá vydání spolková ....
Ke jmění základnímu podle usn val.
hromady 10./XI. 1908 ....
К ЗЮ— ! 1617

13
14

В) Účet Cca. Časopisu Historického:
Papír nač. Ć. H. roč. XIV. {2. splátka),
a Č. Č. H. roč. XV. (i. splátka) . .
Tisk Č. Č. H. XIIT. čís. 3. a 4. (s biblio
grafií) a tiskČ. С. H. XIV. čís. 1. a 2.
Honorář za Č. Č. H. XIV.........................
Exped. Č. Č. H. XIII. č. 4 aČ.C. H.XIV.
Vracené předplatné................................
Koupě starších ročníků C. Č. H. . . .

15

C} Účet Gollova Sborníku:
Výloh nebylo...........................................

9
10
11

12

16

К

70

8о6*і2

К 2714-30
К 1791*34
К 328-24 1
К З1*—
К 43*—

D) Účet Gollova Rozdělení Praž, university:
Papír, tisk a expedice ,,Rozdělení“ . .
Pokladní hotovost 31 /X 1908...........

Saldo . .

SZU

820
6035

68
09

14187 I 47

klubu dne 31. října 1908.
B) Jmění výdajné.
1. Z obnosu na běžném účtu у Zem. bance per 5882 К částka К 5222*—
2. V poštovní spořitelně............................................................ К 75470
3. V pokladně na hotovosti.................................................. ,K 58'39
Úhrnem К 6035*09
správným shledali:
Machát, PhC Vratislav Krainer.
Dr. Frant. Hýbl.
к Ł pokladník
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4- Zpráva knihovní.

Dvojnásobný obnos, který v tomto správním roce proti létům
předchozím na knihovnu byl věnován (6n К proti loňským 350 K),
svědčí o snaze výboru přispěti к jejímu zdokonalení. Ačkoli nedo
statky, zaviněné léty minulými, není možno za daných poměrů v jednom
nebo dvou správních obdobích odstraniti, přece byl učiněn v tomto
směru značný krok ku předu.
Pro lepší přehled u vedení knih provedeny dosti značné změny.
Byl vypracován abecední katalog autorů, přístupný členům klubu,
čímž jednak těmto usnadněna volba vědeckých spisů, jednak zabráněno
zmatkům, jež dříve vznikaly tím, že byl členům předkládán к výběru
knih lístkový katalog. Za let dřívějších nebyla souvislost jednotlivých
položek inventáře a seznamu došlých knih nikterak naznačena, takže
tím velmi trpěla přehlednost vedení. Proto byly letos důsledně pro
váděny revokace mezi inventářem a zmíněným seznamem, jakož i mezi
korrespondujícími položkami inventáře samého. Dále byly založeny
dva seznamy knih daných do vazby, z nichž jeden podržen v knihovně,
druhý zároveň s knihami vydán knihaři.
Vedle opravy vedení knih bylo hlavní péčí knihovníků doplniti
knihovnu koupí veliké řady vědeckých děl, jež výbor Klubu uznal
za vhodná, a odstraniti zmatky neb nesprávnosti, zaviněné špatným
zařazením, zanesením jednoho spisu pod více signaturami neb obráceně
více spisů pod touže signaturou a pod.
Knihovna byla jako v létech minulých rozmnožena jednak dary,
jednak koupí.
Z dárců na prvém místě dlužno uvésti p. prof. Dr. Niederle, jenž
věnoval Klubu hromadný dar 41 úplných ročníků Časopisu Musea
král. Českého, a to: ročník 1851, 1852, 1855, 1857—1862, 1864 (seš. 1.,
2., 3.), 1865 (seš. i., 3., 4.), 1866—1875, 1880—1889, 1896—1907,
1908 (č. i.). — Darem tímto byly nahraženy některé scházející roč
níky klubovního exempláře a získána veliká řada duplikátů. — Dále
darovali knihy tito pánové: protektor Klubu dvorní rada prof. Dr. Goll*.
Dvorský, Ekonomickogeografické studie z Černé Hory; Absolon,
Moravský Kras, seš. 11.; prof. Dr. Mourek'. Cechische Revue, roč. I.,
II.; Pošumaví, roč. IV., V., VI. (seš. 1.—6.); starosta Klubu prof. Dr.
Pekař*. Winter, Dějiny řemesel a obchodu v Čechách ve 14. a 15. století;
Časopis Společnosti přátel starožitností českých, roč. VII. (seš. 2.,
3., 4-h VIII., IX., X. (seš. i., 2., 3.): Cech, Fr. Palackého spisy drobné,
díl III., Spisy aesthetické; Mitteilungen des Vereines für Geschichte
der Deutschen in Böhmen, roč. XXXIV. (seš. 3.), XXXV., XXXVI.
(seš. i., 2.), XXXVII., XXXVIII., XXXIX., XL. (seš. 2., 3., 4.),
XLI. (seš. r., 2., 4.), XLII., XLIII., XLIV., XLV.
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Z korporací a ústavů darovaly knihovně:
Česká Akademie. Bartoš, Dialektický slovník moravský, část IIJ
Bílý, Korrespondence a zápisky Fr. L. Čelakovského, sv. I.; Francev,
Korrespondence Jos. Dobrovského, díl II.; Glücklich, Václava Budovce
z Budova korrespondence z let 1579—1619; Novák-Flajšhans, Daniele
Sinapiuse Neoforum latinoslovenicum; Píč, Přehled české archaeologie;
Truhlář, Katalog českých rukopisů c. k. veřejné a universitní knihovny
pražské; Zíbrt, Bibliografie české historie, dílu IV. sv. I. — Historický
spolek: Novotný, Über den Tod des Königs Ladislaus Postumus; Šimák,
Prameny dějin českých, díl VI. — Jugoslavenska akademija u Zagrebu:
Klaič, Antonii Vramencz: Kronika; Mažuranič, Prinosi za hrvatski
pravno-povjestni rječnik, sv. I.; Ljetopis Jugoslavenske akademije
znanosti i umjetnosti za god 1907 (22 sv.); Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti, 1907 (kn. 170.), 1908 (kn. 172.); Starine,
kn. XXXII.; Zbornik za narodni život i običaje južnih Slavena,
kn. XIII., sv. I. — Královská česká společnost náuk: Nejedlý, Počátky
husitského zpěvu. — Městská rada král. hlav, města Prahy: Čelakovský,
Soupis rukopisů chovaných v archivu král, města Prahy. — Moravská
musejní společnost: Podpěra, Výsledky bryologického významu Moravy
za rok 1906—7. — Redakce Českého Časopisu Historického: Alemanos
a Zberes, Sovremenoje notopisanje grečeskoj cjerkvi; Almanach Ná
rodní Besedy; Kropotkin, Paměti revolucionářovy, díl I., II.; Lichačeva,
Inoka Thomy Slovo pochvalnoje o blagověrnom velikom kňazě Borise
Alexandrovičě; Popruženko, Sv. Kosmy Presvitera Slovo na jeretiki;
Ulanowski, Acta capitulorum nec non iudiciorum ecclesiasticorum
selecta, dílu III. část I.; týž, Acta capitulorum saeculi XVI. selecta,
dílu I. část I.; Valenta-Kasanda, Jazyková otázka chebská. — Ředi
telství historického semináre: Barviňski, Dyaryusze sejmowe r. 1597;
Ciszewski, Kuwada; Czermak, Sprawa równouprawnienia schizmatików
i katolików na Litwie; týž, Stanislawa Oswiecima dyaryusz; Dvořák,
Dějin у markrabství Moravského; Gumowski, Wykopaliska monet
polskich z wieku X. i XL; Kašpar, Paměti o věcech duchovních v Nov.
Bydžově; Kętrzyński, Ziemia Michałowska; Kłodziński, Rokowania
polsko-brandenburskie w r. 1329; Prášek, Dějiny starověkých národů
východních (15 sešitů); Prochaska, Holdy Mazowieckie 1386—1430;
týž, Przymierze Władysława Jagiełły z Danią; Zakrzewski, Analecta
Cisterciensia; Akademie, roč. 1902, 1903; Aletheia, roč. VL, VIL;
Carinthia, roč. 1904; Časopis katol. duchovenstva, r. iqo6; Cas. Musea
král. Českého, roč. 1905; Cas. Musealnej Slovenskej spoločnosti, roč. X.;
Cas. Společnosti přátel starož. českých, roč. XIV.; Česká mysl, ročník
IV.—VIL; Česká revue, roč. VI. (seš. 1.—8.); Ceskoslovan. letopisy
musejní, r. I. (seš. 1.—4., 7.—11.); Hlídka, roč. 1899 (bez seš. 10.),
1900, 1901 (seš. i.—6.), 1902 (bez seš. 9.), 1903, 1904, 1905 (bez seš. 2.),
1906 (seš. 3.—10., 12.): Mitteilungen des Nordböhmischen Exkursions
klubs, roč. 1902—1904,1907; Museum, r. 1902,1903; Naše doba, roč» X.,

XL, XIf. (bez seš. 3.), XIII.; Náš Domov, r. 1903 (seš. 3.—12.), 1904
(seš. 1., 3.—7.); Nová česká revue, roč. IL; Obzor národohospodářský,
roč. 1901 (seš. i.—7.), 1903—1906; Osvěta, roč. 1904—1907; Pedago
gické rozhledy, roč. XVI.—XIX.; Pravěk, roč. 1903, 1904; Sborník
České společnosti zeměvědné, roč. IX.—XL, XIII. (seš. 4.—10.);
Slánský Obzor, roč. 1903—1905; Slavorum litterae theologicae, roč. IL
(čís. i., 2., 4.); Slovanský přehled, roč. V. (seš. 1.—9.), VL (bez seš. 4.
a 8.), VIL (bez seš. 2.), Vlil., IX. (seš. 2.—9.); Slovenské Pohłady,
roč. 1904 (bez seš. 7.), 1905, 1907; Věstník českosíovan. museí a spolků
archaeologických, r. 1898 (seš. 1.—4., 6., 8.—12.); Vlasť, roč. XIX.
až XXL; Zeitschrift für Brüdergeschichte, roč. L — Zemský
archiv král. Českého: Nováček, Zprávy zemského archivu království
Českého. — Zemský výbor král. Českého: Archiv český, díl XXIV.;
Friedrich, Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae, dílu I.
část II. (ve 2 exempt). — Zemský výbor markrab. Morav.: Bretholz,
Moravský zemský archiv. — Historický Klub dal do knihovny svoji
publikaci: Goll, Rozdělení pražské university Karlo-Ferdinandovy
r. 1882.
Své publikace zaslali Klubu následující pánové: Berka C., Polsko
za českého krále Václava IL; Bidlo Jar., Literatura к dějinám ruským
19. století (ve 4 exemplářích); Boháč Ant., Vývoj jazykových 1 raníc,
jazykových ostrovů a menšin na Moravě; Hauer-Fürst, Dvacet pět let
českého gymnasia v Opavě; HnídekFr., Sněm český za Ferdinanda L;
Chadt J., Hranice a meze; týž, Lesničtí a lovečtí úředníci a služebníci;
týž, Lesy a hory v dějinách; Kalivoda, Volní myslitelé v Cechách;
Kratochvíl, Archiv města Dol. Kounic; Küffner H., Husitské vojny
v obrazech; Lamač Jos., O staročeských měrách polních, část L;
Müller К., Význam říše byzantské v dějinách lidstva; Podlaha A.,
Politický okres Českobrodský; Rypáček Fr. J., Čtyřicetiletí prvního
českého gymnasia stát, a kultur, význam jeho v Brně i na Moravě;
Snopek Fr., Methodus, Slavorum apostolus, quo sensu orthodoxus
declaratus sit; Tischer Fr., Uvedení řádu kapucínů do Cech.
Výbor Klubu vyslovuje všem dárcům nejvrelejší díky.
Při koupi knih bylo přihlíženo především к příručkám а к důleži
tějším chybícím pracím starším, z publikací pak nových ke spisům
zvláště vynikajícím. Z děl starších byla většina získána antikvárně.
Koupeno bylo: Arbes, Pláč koruny České; Bidlo, Dějiny Ruska
v 19. století, díl L, II. (ve 2 exempt); Bílek, Dějiny konfiskací v Ce
chách, díl I., IL; Bitterauf, Napoleon L; Černý, Boj za právo, díl L, IL;
Česká politika, díl L, IL část L, II. část IL; Dorschel, Maria Theresias
Staats- und Lebensanschauung; Emler, Deset urbářů českých; Felix,
Frenštátský okres; Friedjung, Österreich von 1848 bis i860, díl L;
Hettner, Grundzüge der Länderkunde, díl L, Europa; Horáček,
Finanční věda; týž, Národní hospodářství; týž, Národohospodářská
politika; Jorga, Geschichte des osmanischen Reiches, díl L, IL; Jung,
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Roemer und Romanen in den Donauländern; Kratochvíl, Vel. Mezi
říčský okres; Lamprecht, Deutsche Geschichte, svazek X., XL; Léger,
Histoire de l’Autriche-Hongrie; Lindner, Weltgeschichte, díl V.; Loserth,
Geschichte des späteren Mittelalters; Moeller, Lehrbuch der Kirchen
geschichte, díl 11L, Reformation und Gegenreformation ; Müller,
Urgeschichte Europas; Niederle, Lidstvo v době předhistorické; týž,
Národopisná mapa uherských Slováků; Peřinka, Vizovský okres; Píč,
Přehled české archaeologie; Platonov, Lekcii po russkoj istoriii; Rieger,
Poměr českých stavů к reformám poddanským za Marie Teresie; RiegerKadlec, Říšské dějiny rakouské; Schaffie, Aus meinem Leben, díl L, II.;
Springer, Geschichte Österreichs seit dem Wiener Frieden 1809, díl I-,
II.; Tenora, Bystřický (n./P.) okres; Vildhaut, Handbuch der Quellen
kunde zur deutschen Geschichte, díl L, II.; Wendt, England; Werunsky, Geschichte Kaiser Karls IV. und seiner Zeit, díl L, II. část I.,
II. část IL, IIL; Zíbrt-Winter, Dějiny kroje v zemích českých, díl I.,
II. — Mezi jmenovanými spisy jsou uvedeny dle autorů též publikace
Vlastivědy Moravské.
V sešitech byly odebírány: Červinka, Moravské starožitnosti;
Chrudimsko a Nasavrcko; Lehner, Dějiny umění národa českého;
Meister, Grundriss der Geschichtswissenschaft; Sedláček, Místopisný
slovník.
Z Lasopisü dochází přímo do knihovny: Časopis Mačicy Serbskeje,
Cas. Matice Moravské, Cas. Moravského musea zemského, Cas. Musea
království Českého, Cas. Společnosti přátel starožit. českých, Cas.
turistů, Cas. Vlasteneckého spolku muzej. v Olomouci, Česká osvěta,
Český časopis historický (ve 3 exemplářích), Český lid, Krása našeho
domova, Magyar Tôrténeti Életrajzok, Mitteilungen des Nordböhmi•chen Exkursionsklubs, Památky archaeologické a místopisné, Sborník
České společnosti zeměvědné, Századok, Torténelmi Tár, Učenyja za
piski imperatorskago jurjevsk. universiteta, Universit, izvěstija iz
Kijeva, Věstník České Akademie, Věstník král, české společnosti náuk,
Zapiski naukovogo tovaristva imeni Ševčenka.
Letos začal Klub odebírati dva přední časopisy německé: Histori
sche Vierteljahrschrift a Historische Zeitschrift.
Jak shora uvedeno, dávají knihovně darem: p. prof. Dr. Mourek:
Cechische Revue a Pošumaví, starosta Klubu p. prof. Dr. Pekař: Mit
teilungen des Vereines für Geschichte der Deutschen in Böhmen. —
Redakce Českého časop. histor. dává: Časopis katol. duchovenstva,
Cas. za zgodovino in narodopisje, Časopis Musealnej slovenskej spoloč
nosti, Carinthia, Mitteilungen des Musealvereines für Krain.
Celkem bylo darováno knihovně 95 děl o 184 svazcích. Koupeno
bylo 38 spisů o 53 svazcích, tedy o 24 svazky více nežli roku loňského.
Knihovna obsahuje 1266 čísel inventárních o 2353 svazcích. К tomu
třeba přičísti 200 svazků spisů vyřazených a 27 svazků starých tisků. —
Časopisů docházelo do knihovny 32. Do vazby bylo dáno 158 svazků
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(třikrát tolik, jako loni). Nedostatku místa aspoň částečně odpomoženo
koupí nové skříně.
S uspokojením bylo shledáno, že i zájem o knihovnu v tomto roce
značně vzrostl. Statistika návštěvy knihovny vykazuje tato čísla: půj
čeno bylo 94 členům 549 svazků, tedy o 148 svazků více, než roku
loňského; počet vypůjčujících stoupl proti roku minulému o 22 členy. —
Knihovny používali hlavně posluchači historie.
Dne 27. června a 31. října 1908 vykonány revise knihovny komissí,
jejímiž členy byli pánové: univ. prof. Dr. Jar. Bidlo, univ. docent
Dr. Zdeněk Nejedlý a posl. ill. V. V. Stech.
PhSt. Emanuel Simek,
PhSt, Václav Král,
knihovníci.
5. Zpráva správce skladu.

Stav skladu Klubu Historického dne 8. listopadu 1908 byl tento:
Úplných exemplářů roč. XI. 108 obyč., 15 velínových; roč. XII.
67 obyč., 13 velín.; roč. XIII. 84 obyč., 11 velín.; roč. XIV. 106 obyč.,
velín. n. Gollova Sborníku 169 exempl. obyč., 4 velín. Gollova Roz
dělení university 83 exempl. obyč. Rejstříku bibliografického prvních
deseti ročníků CCH. 237 exempl. obyč., 8 velín. Separátů Bibliografie
české historie za r. 1905 25 exempl., za r. 1906 19 exempl., za r. 1907
49 exempl. Separátů Výroční zprávy H. Ю. za r. 1905 44 exempl.
Tobolkova spisu: Volba a korunování krále Jiřího z Poděbrad 18 exempl.
Za správce skladu:
Jos. Kazimour.
6. Zpráva administrátorova.

i. ČČH. ročn. XIV. tisklo se 1030 exempl. (loni: 1000). Přímo
adressátům expedováno 628 (608). Studujícím expedováno 42 ex. (61).
Výměnou expedováno 107 exemplářů (105), knihkupcům 106 (109).
2. Gollova „Rozdělení pražské university r. 1882 a počátek samo
statné university české“ tisklo se 678 ex., z čehož větší počet exempl.
odebral p. autor sám, ostatek byl rozeslán jednak odběratelům ČCH.,
jednak knihkupcům do kommisse. К recensi rozesláno 53 ex.
3. Sborníku historických prací odesláno: 4 ex.
Oldřich FUgl,
Ł č. administrátor.
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BřF* Otiskovat! dei& rozpravy a stati z českého časopisu iKšsUrL
Ckebo jest volno jen se svolením redakce, kratší rprávy a výňatky
s doslovným citováním pramene.

Knihy a rozpravy redakci zaslané.
Sýkora Jan Lad. D r. Úvod do písma sv. nového zákona.
Dílu 1Ĺ část 1/. O dějepisných knihách nového zákona. — Nákladem
dědictví sv. Prokopa, čís. XĚVIT — V Praze 1007. Str. 584.
Rejzek Ant. T. J., Bohuslav Balbin T. X Jeho život a práce
Nákl. dědictví sv. Prokopa čís. XLVIII. V Praze 1908. Str. 465.
Podlaha Ant. Dr., Dopisy reformační komlsse v Čechách
z let 1627—1623 Sbírka pramenů cirk, dějin českých stol. XVI.—XVIII.,
čís. i. Str. 267.
Podlaha Ant. D r., Relationen super statu ecclesiae et archldloecesís Pragensis ad s. congregationem concilii ab archiepiscopis Pragensibus factae a. 1759—1781. — Sbírka pramenů cirk, dějin českých stol.
XVI.—ХѴШ. č. 2. — V Praze 1900. Su. 84.
Podlaha Ant. Dr., Лапа Vodhanského traktát o početí pře
čistém a neposkvrněném důstojné P. Marie. Sbírka pramenů cirk, dějin
českých stol. XVI.—XVIII., čís. III. — V Praze 1908. Str. IV. 4- 36.
Výroční zpráva с. к stát. české reálky na Malé Stráni v Praze za
šk. rok 1907—1908. V Praze 1908. Str. 78.
Výroční zpráva c. k. státního vyššího gymnasia v Mém- Bro^ě za šk.
rok 1907—1908. Str. 135.
čtyřicátý první program prvního českého státního gymnasia v Brně
koncem šk. roku 1907—1908.
V. roční zpráva c. k. vyšší reál, školy v Novém Městě za šk, rok 1907
až 1908. Str. 63.
Výroční zpráva c. k. gymnasia v Písku za šk, rok 1907—1908. —
V Písku 1908, Str. 42.
XXIV. Výroční zpráva c. k. čes. vyš, gymnasia v Uh. Hradišti za
šk. rok 1907—1908. Str. 57.
Výroční zpráva c. k. gymnasia v Jlndř. Hradci za r. 1907—1908.
Imre Karácson Dr.. Evlia Cselebl tôrôk vílagutázo Magyarországl utazásal 1664 -1666. П. kötet. — Budapest 1908. Str. VI 4- 272.
Peroutka Em., Chronologický přehled kultury aegejské (Otisk
z Věst. král, učené společnosti, 1908), str. 36.
Kvačala J., Thomas Campanella und Ferdinand BL (Otisk ze
Sitzungsberichte der kais. Akad, der Wissenschaften in Wien, 159. В.,
5. Abhandlung, 1908). str. 48.
Abraham W. C., Jakob Strepa, arcybiskup halicki 1391—1409»
Kraków 1908. Str. 114 -p VII.
Tischer Frant., Dopisy Sylvie hrab. Černínové roz. CarettoMillesimovy, s chotěm jejím Heřm. hrab. Černínem z Chudenic z let 1635
až 165т. — V Praze 1908. Nákl. Král. Spol. nauk. Str. 108.
Kraus Vojt., Almanach král. hlav, města Prahy na rok 1908.
Gtí. 33° d- Io£.
Ruth Fr., Körber P., Kronika královské Prahy a obcí sou
sedních. Nového vydaní sešit 2.
Jireček Herm ene gild, Rozmanitosti dějepravné. „VdnÝch
rozprav'* čís. 5.. Vys. Mýto, 1908. Str. 43.
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Zpráva o museu králsvsWí českého іа rok 1Ф07. V Praze iqo8. Str. 116.
Ob Kote йег Gep^Vvart Т&Ц L AbteHimg !Хл
LWatimm USd $1®
sprachen. Leipzig 1908. B. G. Teubner.
Str. 306.

M.

Murk o.

der iUUrsm ^üoliwlschah иіктаітп.

Leipzig 3Qo8? stran 24b (l>ie iauerai uk-h
V., 2^

ось

Osiv^ Ii* Lk^WdarwdRrger,

ťmváni ku předplacení
fia

.

„§es1<Ý časopis historický”.
ětyřikrát do roka (15.
ledna, 15. dubna, 15. července, 1. listopadu) ¥ svazcích nejméně
os^iarehových.
К svazku třetímu a čtvrtému přiložena je zvláštní bibliograf
ffeků příloha s vý^tem všech prací o historií české a v oborech
„český Časopis Historický* vychází

příbuzných, vyšlých minulého roku.

Předplatné I t Sienským příspěvkem > Klubu Historického« činí
Ю K; ítenová zakládající (platí jednou pro vždy 40 Kj platí roénš
za Časopis 6 K.
■ Předplatné jest platiti složnim listem poštovní spořitelny
(č. 67.198) nebo zasiati pokladníku prof. Fr. Hýblovi, Praha-H.,

Kräkôveká 25«
Jednotlivá ěísta, pokud přebývají, prodávají se za 3 К. йёНа"
mace se přijímají, pouze do vyjiti -aÄsledisjicih» čísla.
Přihlášky a reklamace buďlež adresovány:

Historickém« Klub«, Praha-I, Klementinum.
, A. C & K y
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márne Šarchových a to: 15, ledna, 15. dubna, 15. července a i. listopadu.

