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Dějinné předpoklady moderního imperialismu.1)
Napsal Josef Šusta.

Hesla imperialismu a imperialistické politiky zní za našich
dnů se všech stran; ptáme-li se však po jejich pojmovém vymezení,
narážíme z pravidla na rozpaky nebo na definice nejrůznějšího
druhu. Již to dosvědčuje, že dnes názvem imperialismu nekryje se
určitá idea politická, jakou byla myšlenka impéria v dobách
minulých, nýbrž spíše pouhá nálada, na rozličných místech v roz
ličné projevy se ztělesňující. A zjevy takové bývá snáze vystih
nout! retrospektivní úvahou nežli prostým vypočtením základ
ních znaků.
Jméno imperialismu samo vede nás do pozdní antiky, do doby,
kdy státní život klassických národů přerostl přes rámec městských
republik a kondottierských despocií, kdy dospěl k útvaru spoju
jícímu v jedinou říši míru a zásadní rovnocennosti široký kruh
zemí rozložených kolem Středozemního moře. V titulech a attributech císařů ozývají se sice ještě ona starší stadia vývoje, stejně
jako v úctě prokazované městu Rímu i tehdy, když přestalo již
býti vlastním účelem státu; vskutku však římské impérium jest
zjevem svérázným a novým v dějinách. Neníť útvarem dyna
stickým, nýbrž především kulturním, spínajícím v pevnou jednotu
celou oblast vzdělanosti hellenisticko-římské. Řecký názor o oekumené, ono důležité poznání jednotnosti celého lidského plemene,
nabyl v něm aspoň přibližně politického uskutečnění a v římské
právní vědě doby císařské hlásí se zřejmě onen nomos koinos.
který prohlašovala hellenistická filosofie společným údělem lidstva,
Lidstvo žilo sice také mimo svazek říše, ale pouze na okrajích
známé oblasti, tvoříc kolem vlastního světa antického pouhý
rámec, nebo spíše jakési moře barbarství a cizích kultur, do něhož
občas se odvažoval pouze obchodník.
1) Článek vznikl rozšířením přednášky, kterou autor měl roku 1906
v musejním spolku v Brně. Pro všeobecný ráz látky bylo upuštěno od
odkazů na užitou literaturu; odborník snadno pozná, kolik jednot
livostí bylo přijato ze známých prací Hauckových, Hallerových, Gierkeových, Koserových, Sorelových a jiných nebo z monografií, jako jsou
J. Kaerst, „Die antike Idee der Öekumene“, F. Hardegen, „Imperial
politik König Heinrichs II. von England“, E. Kaeber, „Die Idee des euro
päischen Gleichgewichts in der publizistischen Literatur“, O. Hintze,
„Imperialismus und Weltpolitik“, E. Marcks, „Die imperialistische Idee
der Gegenwart“, Schulze-Gaevernitz, „Britischer Imperialismus“. Účelem
práce nebylo vůbec tvoření nových hodnot, nýbrž seřazení jednotlivostí
všeobecně známých v přehledný celek a zdůraznění některých proudů
dějinného vývoje.
C- č. H. xv.
T
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Josef Šusta:

Staleté trvání tohoto útvaru, vrcholícího v osobě císařově,
vzbudilo představu o jeho naprosté nutnosti a učinilo říši před
pokladem veškerého nebarbarského bytí. Také náboženský synkretism, nejmocnější z duševních proudů doby, sesiloval myšlenku
celku postaveného nad místní zjevy a názory, žádaje jednotu
životního názoru pro všechny; on podrobil jí také křesťanské
cítění, které se v prvním svém vývoji sice s říší střetlo nepřátelsky,
ale samo stálo od počátku na podobné myšlence, obracujíc se
s poselstvím o vykoupení a posledním soudu k celé oekumené.
Splynutí obou universálních projevů antického ducha skutečně
bylo dosaženo v říšské církvi Konstantinově, a v theorii Augustin
dal mu slavnostní výraz. Pohanský stát zůstal i jemu civitas
diaboli, dítě hříchu, zplozené násilím a sobectvím, které také
spělo k násilnému konci všech předchozích monarchií; ale tím, že
Kristus říši římskou učinil jevištěm své působnosti a nositelem
evangelia, bylo její bytí legitimováno a hrozící konec zažehnán.
Augustin má totéž přesvědčení jako Hadrian, který první dal
Rímu úředně název ,,urbs aeterna“; Augustin tvrdí, že impérium
překoná veškery krise a zůstane až do sklonku světa rámcem nové,
božským duchem ovládané společnosti.
Eschatologická proroctví současná činila konec ten ovšem
velmi blízkým a také z Augustinova optimismu zní tesknost ne
důvěry římského občana, který před hradbami svého biskupského
sídla zřel hordy Vandalů. Neboť ono moře barbarství nejprve
nevinnými stružkami a později přívalem přelilo se do provincií
a v průběhu pátého věku stlačilo skutečnou moc císařů do východ
ního kouta říše. Na západě impérium láme se na nepravidelné
kusy, v nichž brzku také státní moc se tříští a skoro zaniká pod
pestrým spletivem osobních a místních práv. Ale právě v této
chaotické směsi starých i nových živlů a institucí idea císařské
říše míru působí mocně a nezůstává pouze zářivou upomínkou na
lepší doby, nýbrž platí dále za jediný oprávněný a definitivní
způsob státního bytí, jak v obecním mínění, tak v učené theorii.
Výklad proroctví Danielova na čtyři monarchie, z nichž poslední,
římská, potrvá do posledního soudu, byl posvěcen autoritou Jero
nýmovou, a Strabonova „Glossa ordinaria“ učinila jej společným
majetkem skoro všech dějepisných kompilátů středověkých. Vě
domí souvislosti s klassickou minulostí pak bylo zvláště zacho
váno církví, která s říší v průběhu 4. a 5. století tak srostla, že
křesťanské pravověří se stalo závaznou podmínkou příslušnosti
ke kulturnímu společenstvu. V ohledu tom kruh říše trvá ne
přerušené a roste dále i v době, kdy éra Dionysova nahrazuje
konsulární fasty; pouze pojem křesťana vsunuje se na místo
pojmu říšského občana, a pojem pohana na místo antického
barbara.
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Apoštolská tradice srůstá s úctou ke kolébce říše v jediný
zářivý pojem „Roma aeterna, roseo martyrům sanguine rubea“,
v pojem pravého střediska lidstva, kde snad ukryt jest klíč k ná
vratu do oné říše míru a pevných veřejných hodnot. A idea ta
působí mocně i v oblasti skutečného života dějinného. Sotva
franská moc bojovným rozpětím a novou hrabskou organisací nabyla
v západní Evropě rozhodné převahy, přijímá Karel v Římě korunu
císařskou a obnovuje staré impérium, obepínající aspoň v zásadě
veškero křesťanstvo.
K úplné galvanisaci minulosti chyběly ovšem důležité
podmínky společenské i hospodářské. Veliké celky mohou
pouze tehdy nabýti trvalosti, opírají-li se o vyvinuté hospo
dářství peněžní, které činí vojenské a správní zřízení na panovníkovi
plně závislým. Jinak rozsáhlé říše zřídka přetrvají geniální scelovatele. V průběhu devátého století skoro každý kraj Karlova
impéria byl nucen vlastní silou hájiti se proti severským a moslemským útočníkům. Tato nutnost urychlila rozklad celku stejně jako
rodinné dělby, cizí duchu starověkého impéria. Ale silné myš
lenky politické nikdy nezahubí jediný nezdar. Vzpomínka na
imperátory a jejich titul hlásí se i v následující době všude tam,
kde dochází k neobyčejnému soustředění panovnické moci; zdá se,
jako by se heslo to věšelo na každý veliký úspěch. V 10. století
anglosaští monarchové Edred nebo Edgar zovou se „totius Albionis
imperátor Augustus“ nebo „basileus Anglorum“, a jejich dánský
nástupce Knut přikládá si rovněž titul císařský; o něco později
řada kastilských králů, spojujících v jedno několik státečků,
přijímá název „imperátor Hispaniae“, kdežto ve východní říši
již v 10. století chán Bulharů si osvojil carskou důstojnost. Zdálo
se tedy, že jméno císař zdomácní pro všechny mocné vladaře něko
lika zemí, zvláště když se počalo psáti o císaři bagdadském, indickém
nebo magrebském. V tom smyslu také Widukind mohl Jindřicha
Saského nazvati imperátorem a vojsko německé po bitvě u Lechu
provolati císařem Ottu I., panovníka, který s úspěchem ochránil
rozsáhlou oblast proti nájezdům maďarským a saracenským,
vystoupil jako povolaný pacifikátor Itálie a navázal sebevědomé
styky s Cařihradem. Významné však bylo, že Otto I. spojil titul
veřejným míněním mu přiřčený skutečně s Římem, s věčným
městem, jemuž i století největší barbarisace dovedlo věnovati
nadšený hymnus počínající se slovy „O Roma nobiliš, orbis et
domina cunctarum urbium excellentissima“; bývalý vévoda Sasů
uvázal se tím v dědictví Karlovců i starověku, stal se „imperátor
Romanus“. Proti současným císařům anglosaským a bulharským
povznáší ho toto spojení, více však ještě kulturní úkol v křesťanstvu.
Závazek obrany a šíření víry Kristovy a křesťanského vzdělání
se silným nádechem sakrálním, vyjádřeným pomazáním, hlásil se
i·
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již u Karla Velikého; u Ottonů a jejich nástupců péče o regeneraci
církve hraje však ještě větší úlohu a legitimuje jejich imperialism,
činíc je hlavou křesťanstva i v duchovním smyslu. Nové impérium
stává se „svátou říší římskou“ a císaře Jindřicha II. stejně jako
Karla Velikého církev vřadila mezi své světce. V osobě Otty III.
idea kontinuity se starověkem profánním i křesťanským nalezla
skoro mučedlníka, jehož tklivá postava mladého snílka, hynoucího
ve styku s realitou zpustlého Ríma, ukazuje tolik knižní roman
tiky. Jeho drsnější nástupcové, zvláště Jindřich III., opírajíce se
o episkopát německý a spojujíce patriciát římský s císařstvím,
zaujímají pevnější postavení v Římě samém, rozhodují o volbách
papežů a podporují účinně reformní hnutí, jež vyšlo z Čluny a které
teprve v důsledcích svých se obrátilo proti nim samým. V ohledu
tom němečtí císařové prohloubili odkaz Karla Velikého, ale
evropské poměry nedovolovaly, aby i jinak nastoupili v dědictví
jeho v plném rozsahu. Karel stal se císařem teprve, když skutečně
již vládl skoro celé oblasti bývalého západního císařství; on přidal
titul ke skutečné moci, kdežto u císařů 10. a u. století důstojnost
korunovací v Římě získaná dává pouze zásadní nárok na takové
postavení a moc jejich ve skutečnosti nemá dostatečné základny,
zůstávajíc obmezena na část Itálie a Střední Evropy. V průběhu
doby císařové nárok své suzerenity uskutečnili směrem k východu
v některých territoriích slovanských, dočasně i v Uhrách, směrem
k západu v království Arelatském a posléze na jihu opanováním
normanského dědictví, ale vlastní západ evropský, kde veřejno
právní poměry důsledným provedením lenních zásad nabyly
zvláštního rázu, nejevil již sklonnosti k tomu, aby se podrobil
nové světské hlavě křesťanstva.
Jest význačné, že právě západofranský kronikář Frechulf
z Lisieux to byl, kdo první opustil schéma čtyř monarchií a pan
stvím Odoakrovým začal nový oddíl světových dějin „regna
gentium“. A známý učenec anglický 12. věku Jan ze Salisbury
postavil se již rozhodně na stanovisko kulturní superiority západu,
odepíraje Němcům „neohrabaným a divokým lidem“ právo,
aby dávali podle libosti své celému křesťanstvu hlavu. Obnovené
impérium ovšem přes to, aspoň v theorii, setrvalo při nároku
svrchovanosti nad celým křesťanstvem; chtělo býti jediným pra
menem veškerého práva na zemi, středem soustavy koncentrických
kruhů, v nichž se legitimní moc vládní po lidstvu rozdělovala.
Věda římského práva, v n. věku znova probuzená, sesilovala
tuto praetensi i přesvědčení německých králů o t. zv. translaci
císařství přes Reky a Franky na živel německý. Na ronkalských polích Friedrich I. dává si plně přisuzovat! touž právní
všemohoucnost, jaká mluvila z ediktů předchůdců Justinianových.
Ve světě politických realit nároky ty ovšem tříštily se o passivní
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odpor západu evropského a také smělé plány Jindřicha VI.,
proti východní říši obrácené, zůstaly pouhým náběhem bez trvalých
následků.
Poměrně podružná úloha, kterou císařové hráli v souboru
křížových výprav, ukázala nejasněji rozpor mezi nárokem a sku
tečností. A přece právě tyto výpravy byly dokladem společného
vědomí latinského světa, západního křesťanstva, které scholastičtí
realisté 12. věku zřejmě označují jako jednotné „corpus mysticum“,
vyžadující jednoty a pevné harmonie veřejné moci, která by
mnohost místních zjevů proměňovala v jednotu a zaručovala mír.
Tato scholastická „ordinatio ad unum“ má zároveň uvésti veškeru
zákonitou moc v trvalý poměr k vlastnímu vládci světa, k Bohu,
a býti nejvyšší korunou složité budovy lenních závazků, vlast
nických a veřejných práv, jejichž rozmanitost a vzájemné pro
plétání dobu vyznačuje stejně jako universalita jevící se ve
veškerém vzdělání a školství, ve velikých řádech mnišských, ve
volném sdružování obchodních skupin v korporace bez ohledu
na territoriální příslušenství jednotlivých členů, ať j iž byla to severní
hansa či na jihu „universitas mercatorum nundinas Campaniae fre
quentantium“. Rozpínavosti jednotlivých králů tehdy nebrání
ještě pevné útvary státní ani mezinárodní právo, vše jest v kvasu,
a bez jediného nejvyššího pramene moci trvala obava, že „pax
Christiana“ a „justitia“, ony Augustinem formulované nezbyt
nosti veřejného života křesťanského světa, nebudou nikdy usku
tečněny. Praktickou nutnost nejvyššího tribunálu v křesťanstvu
také naznačovaly četné spory o trůn, vyplňující dějiny krajů,
kde právo posloupnosti, složité a nejasné, vedlo k stálému pro
lévání krve; ideálem, ovšem nedosaženým, doby bylo, aby spory
takové řešila shora moc nezúčastněná a vyšší, sama již saturovaná
a proto nestranná. V zásadě potřeba moci takové byla zřejmá, ale
spolu také to, že němečtí králové římskou korunou ozdobení jí
plně nedosáhli, že si nedobyli základny tak široké, jaké nároky
jejich žádaly. To poznání přispělo k tomu, že jiná moc, nabyvší
v průběhu doby základu daleko universálnějšího, sáhla po úloze.
Vývoj papežského imperialismu nešel přímou a nerušenou
cestou. Od 4. století nástupcové Petrovi nepřipouštěli pochyb
nosti o tom, že jsou v otázkách víry hlavou křesťanstva, v politic
kém ohledu však i Řehoř Veliký i řada jeho nástupců bez výhrady
uznávala poddanský závazek, poutající je k císařům východního
Ríma. Ještě v 8. věku donací Konstantinovou nesnažili se dosáhnouti nežli svrchovanosti v bývalém dukátu římském a ve zbytcích
exarchátu, ohroženého panstvím králů langobardských. A ani toho
nedosáhli, stavše se skutečně poddanými franského obnovitele říše
západní. Teprve rozklad nového imperia urychlil jejich emanci
paci od světské moci, tím spíše, že současné hnutí ve íránském
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kléru se jevící a v dekretálech pseudoisidorských ztělesněné po
stavení Ríma v křesťanském světě značně sesílilo. Opřeni o toto
hnutí papežové počínají vystupovati jako rozhodčí v dynastických
sporech Karlovců a uznávají již jen relativně závaznost hříšné
a na lidské nedokonalosti založené světské moci. Na Bohu založená
moc duchovní uvědomuje si jasně svou superioritu v Mikuláši I.,
o němž současníci již tvrdili, že „totum mundi se facit imperatorem“; z jeho dopisů vyznívá již skoro imperátorské sebevědomí,
on dovozuje z korunovace a pomazání závislost císařské moci na
stolci Petrově; hlásí se tu jasně onen dualism veřejné moci, který
utvořil takřka páteř dějin vlastního středověku.
fe..,
’Než úspěchy 9. století zůstaly pouhým náběhem bez důsledků.
Stejně jako císařství Karla Velikého také papežská moc v křes
ťanstvu byla ještě příliš těsně spiata s osobností nositele a jeho
okolím, neměla ještě pevného podkladu onoho velikého auto
maticky působícího stroje církevního, který jen neprávem také
do prvního tisíciletí po Kristu bývá promítán. Latinská hierarchie
tehdy nebyla ještě jednotným organismem a jedinou velikou
osobou právní, jež by platila za vlastníka všeho jmění jednotlivých
církví a svým členům zajišťovala výhody zvláštního stavu, od
světa laiků přesně odděleného. Vývoj spěl sice k tomu, ale ve
většině krajů ještě nebyl dokonán, v mnohých se ještě ani nepočal,
styk jednotlivých skupin hierarchie s Římem zůstával věcí ná
hodnou a výjimečnou, bez kontinuity a důslednosti. Papežství
samo v 10. století poklesá a zmenšuje se v dokonané barbarisaci
Ríma, stávajíc se hříčkou v ruce místních mocí nebo císařů. To
byla chvíle, kdy se zdálo, že dualism veřejné moci na západě bude
překonán. Ale nástupcové Otty I. nevkročili na půdu, kde jediné
stlačení biskupa římského na úroveň cařihradského patriarchy
mohlo býti dosaženo, nezasáhli do vlastních spirituálních práv
papátu, jako to činili tak často horlivě dogmatisující císařové
východořímští. Tím zachovali dualism, a obnova církevního života,
jimi podporovaná a spějící především k jasnému rozdělení církevní
a světské oblasti, obrátila se proti nim samým.
t
Reformní hnutí vytisklo jejich vliv z volby papežské a nalezlo
vTRehořovi VII. vůdce, který, jak sám Petrus Damiani přiznává,
s vášní „svátého ďábla“ dualism mocí v křesťanstvu prováděl do
nejzazších důsledků, snaže se zároveň obnoviti territoriální moc
papežskou v střední Itálii. Při tom Řehoř stejně jako jeho před
chůdcové v 9. století nepochybuje o zásadní povýšenosti moci du
chovní nad světskou a bez rozpaků vniká do sféry, dotud císařstvím
zabrané, přisuzuje si povinnost a právo péče o „justitia“ a „pax“
v křesťanském světě a sesazuje její domnělé nebo skutečné škůdce
jako nástupce Petrův, jemuž „occasione peccati“ každý smrtelník
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jest podroben. K staré formuli, že Rím jest matkou a hlavou všech
církví, připojil závažná slova „a všech národů“.
Byl to obrat dokonalý. Papežství, které ještě před několika
lety bylo v područí císařů, uznává veškeru světskou moc vedle
své pouze jako nutné zlo, podmíněné nedokonalostí lidské společ
nosti, nikoliv jako rovnoprávného činitele. Augustinova theorie,
že stát jest dítě hříchu, teprve tehdy vlastně se popularisuje,
a ruku v ruce s vybudováním jednotného tělesa církve šlo pro
buzení snah papežství po „universale regimen christianitatis“.
A papežové nalezli rychle řadu opor pro uskutečnění svých nároků.
Sporné strany, císařstvím odmítnuté, kolik Piastů a Přemyslovců
bylo mezi nimi, utíkají se pod ochranu kurie a přijímají z rukou
papežů koruny; klérus vidí v římském biskupovi svého přirozeného
vůdce v' boji za emancipaci, křížová tažení poskytují papežům
příležitosti k posunutí sebe do popředí a nová, scholastická učenost
staví dále na hledisku Augustinově počátky theoretické státovědy,
duchem theologie prosycené. V polemice, která se stala prvním
velikým projevem středověké publicistiky, císařství má od po
čátku nesnadné postavení tím, že nelze mu popírati přímého bož
ského původu církve, kdežto sobě samému může původ ten přičísti
pouze na nejistém základu všeobecného božského pořádku. Již
12. století znalo ony allegorie o poměru slunce a měsíce, těla a duše,
spory o poměru obou mečů připomínaných při zajetí Kristově. Se
šili lo-li římské právo nároky císařů, papežství nalézá v právu dekretálů, rovněž v 12. věku kodifikovaném, náhradu, jež zároveň
utižuje novou budovu jednotné církve, pro kterou žár mystiky
Bernarda z Clairvaux nalezl nej vyšší pathos. Ono scholastické pře
vedení veškeré mnohosti v jednotu dalo se dosíci pouze uznáním
názoru, že veškera světská moc jest odvozena z duchovní a jí
legitimována, nikoliv7 naopak. Roku 1157 papež vyslovuje již
názor, že císař přijímá korunu z jeho rukou jako „benefícium“,
a naznačuje tak v duchu doby zřejmě lenní závazek; v7 době té
u papežů starší způsob pouhé intronisace ustoupil novému obřadu
korunovace, věc při symbolismu středověkém nikoliv bezvý
znamná.
Přes to papežové 12. století, ačkoli hájí svrchovanosti své
moci nad veškerou vrchností s\ ětskou a v jednotlivých případech
zasahují přímo do otázek světského řádu, přece uznávají světskou
moc za nutný článek prostředkující, bez něhož křesťanský řád
obejiti se nemůže, uznávají nutnost dualismu, ovšem nikoli rovno
právného. Dějinný význam Innocence III. záleží v tom, že
překročil i tuto hráz a učinil důslednou thekracii ideálem papežství.
Nikoli jen vrchní dozor a výjimečnou korrekci, nýbrž možnost
přímé vlády světské přisuzuje sobě a svým nástupcům, připouští
úplnou substituci světského panování mocí církve. Teprve
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Innocenc III., učený scholastik, který se zval nejen nástupcem
Petrovým, nýbrž vikářem božím na zemi a věřil, že jest více nežli
pouhý člověk, vztáhl ruku po celém dědictví caesarů. Sarkastická
anekdota, již vypravuje Salimbene, že oblékl v Lateranu roucho
Kristovo, by zvěděl, zda snad není větší nežli sám Kristus, jest
jistě jen posměšná zlomyslnost anticamery, a vskutku nachový
plášt císařů byl by jí dal lepší pointu. Jako opatrný státník
Innocenc ovšem při uskutečňování svého snu nevyhýbal se kompromissu; v nejbližším okolí svém, v Itálii pouze, žádal panství
bezprostřední, jinde, jako v Sicílii, v Portugalsku, Polsku, v Anglii
nebo v Uhrách, chce se spokoj iti s vrchní lenní mocí a konečně při
Francii dává se po nesmělém pokusu úplně na ústup. To však
mohly býti pouze první kroky k dalekému cíli, k úplnému za
tlačení státu církví; nástupcům otvírala se cesta k dalšímu po
stupu, jehož možnost ukazovalo ku příkladu postavení biskupů
v Německu, světskou moc s duchovní v jediné ruce spojujících.
Současně čtvrté tažení křížové rozšiřuje moc papežovu na východ,
kdežto utužení vnitřní organisace a vytlačení vlivu světského ve
věcech církevních postupuje do tak vzdálených krajin, jako byly
Polsko a Cechy, boj proti kacířství v jižní Francii a počátky inkvisice sesilují novým směrem spirituální moc stolce papežského.
S rodem Staufů nástupcové Innocencovi skutečně svedli o vrchní
moc v křesťanstvu a o panství v Itálii zápas, který vášnivostí
převýšil spory předchozí a ukázal, že jedna universální instituce
chce druhou zcela vytiačiti a pokořit. Přívržencům kurie císařství
stává se zařízením ďábelským a apokalyptickou potvorou, hliněným
podkladem Danielova kolosu, který balvanem papežství, do výše
hory vyrostlým, zcela bude rozdrcen; naproti tomu v pseudojoachimitské literatuře strany císařské papežský Rím jest již baby
lonskou nevěstkou a sídlem Antikristovým.
V druhé polovici 13. století po Innocencovi IV. na stolci
papežském ovšem nastoupila řada osob nedostačujících pro veliká
hlediska předchůiců; dlouhé sedisvakance sesílily význam kardinalátu do té míry, že v Římě samém hrozilo vítězství oligarchického způsobu nad monarchickým. Než tehdy vlastní boj byl již
dobojován. Císařství sporné mezi anglickým princem a kastilským
králem jevilo se sice právě tehdy skutečně jako instituce evropská,
a nikoli výlučně německá, ale jeho bezmocnost byla zároveň
zjevná. Papežové nabývají přímo vlivu na obsazení císařského
stolce, na volbu v Němcích a její právoplatnost, v Rudolfovi
Habsburském a jeho synovi hlásí se střízlivá nálada, hotová k resignaci na světovládné návrhy a k uznání lenní svrchovanosti
papežské za cenu dědičné a určité moci v oblasti živlu německého.
Tehdy zdálo se, že nastoupením vynikající osobnosti papežství
uplatní se skutečně jako jediný dědic starého impéria a hlava
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křesťanského světa. Než skutečnost ukázala, že také vítěz bojoval
nadarmo, ježto zatím cíl vůbec stal se nedosažitelným.
Požadování jednotnosti při prameni veškeré veřejné moci
v křesťanstvu náleželo do onoho ideového inventáře, který byl
přejat z antiky. Celý ten inventář počal však ustupovati do po
zadí, když na západě vyrůstá nová vzdělanost, jež si staví samo
statně otázky a vlastními prostředky je řeší. Ta v plné síle vyvi
nula se nejdříve právě na onom území, které od 10. stol, císařskému
imperialismu unikalo, hlavně ve Francii a v Anglii. Na poli ve
řejného práva jejím hlavním projevem nebylo pouze soustavné
provedení lenních zásad, nýbrž především vznik nové moci pa
novnické, která se přestává spokojovať s úlohou vrchního pána
lenníků, majitele několika regálů a největšího velkostatkáře, a
zveličuje postupně svá práva a výkony, sbírá ve své moci opět
jednotlivé praménky roztříštěné státní suverenity a počíná se
opírati o nové vojenské i úřednické zřízení. Vývoj ten dál se po
stupně bez zásadního konfliktu s lenním principem, namnoze
pouhou výměnou peněžitých závazků za dosavadní naturální,
která souběžným vývojem hospodářským byla usnadněna; od
vývoje antických států značně lišil se namnoze tím, že nebyl
tolik dílem expanse z jediného středu vycházející, jako výsled
kem koncentrace rovnoprávných částí a přesnějšího rozlišení
práva soukromého a veřejného, jež ve starším středověku na
mnoze nejasně bývala slučována na ujmu jednotné státní my
šlenky.
V průběhu 13. věku vývoj pokročil již tak, že aspoň v zá
padní Evropě tehdy můžeme mluviti o státech jako o orga
nických a ucelených jednotkách. Zdá se, že přede\ším v Anglii
následkem ostrovní isolace a zxláštn ch poměrů normanského vý
boje přirozený základ moci panovnické byl silnější, základ, jakým
se také český stát — a patrně rovněž následkem geografického
útvaru — v starší době vyznačoval proti sousedním krajům. V 12.
století Plantagenetové opírají se již o najaté vojsko, podporují
reluici lenní pomocí scutagia, mají důslednou svrchovanost
v soudnictví a soustředěnou správu financí. Silou protikladu
na pevnině rod Kapetův v existenčním boji s velikým lenníkem
anglickým hlavně od doby Filipa Augusta béře se cestou po
dobnou a předstihuje soupeře rychle, především rozvojem nové
byrokracie soudní, finanční a správní, první skutečné byrokracie,
která v západní Evropě nevznikla napodobením vzorů antických.
Neprávem tvrdívá se, že princip národní utvořil tyto útvary;
bylo to spíše tření dvou dynastií o sebe, které z chaosu drobných
útvarů territoriálních uhnětlo první veliké státní individuality
evropského středověku.
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Ruku v ruce s vnitřním ucelením státní myšlenky šlo pak
projevování výlučné suverenity na venek názorem, že moc krá
lovská, stojíc na pevném základě vlastním, nepotřebuje dedukce
z vyšší moci křesťanstvu společné. V 12. a 13. století děje se to
výslovným odepíráním výsostných nároků císařských a samo
statným vystupováním zvláště ve výpravách křížových; nebylo
to bez významu, že již současný chronista Rigordus dává
francouzskému králi Filipovi II. nezvyklé příjmení Augustus.
Týž panovník odmítá však již zásadně také prostřednictví
Innocence III. ve svém sporu s Anglií a jasně prohlašuje, že
chce otázky lenní své moci ochránit před vlivem rostoucí moci
církevní. Zaujímá tedy proti imperialismu papežů stejné po
stavení jako proti nárokům císařoxým, a odpor šlechty an
glické proti lennímu závazku Jana Bezzemka k Rímu ukázal, že
také v sousední zemi rozpětí moci velikého papeže narazilo na
podobný duch. V následující době vítězství papežů v Itálii bylo
docíleno pouze pomocí živlu francouzského a zaplašeno draze
rozvojem moci rodu Anjou na poloostrově; stalo se brzy zřejmé,
že cíle papežské světovlády nebude dosaženo bez srážky s novým
pojetím státní moci, v západní Evropě a hlavně ve Francii vy
růstajícím. K takovému zápasu došlo skutečně za Bonifáce VIII.
Prudký stařec z rodu Gaětani, jenž mládím zasahal ještě
do doby velikých papežů v polovici století, nepřinesl žádné nové
myšlenky na stolec papežský; jeho veliká bulla z roku 1302
shrnula pouze řada vět, allegorií a nároků v zápasu s mocí cí
sařskou často vyslovených. Když roku 1300 přijímal poutníky
s císařskou korunou na hlavě a zval sebe sama výslovně
imperátorem, dal pouze ostentativnější výraz tomu, co jeho
předchůdci naznačili slovy. Nauka o dvou mečích, z nichž jeden
třímá papežství samo, druhý pak přenechává světské moci, ale
jen do odvolání „et ad nutum et patientiam sacerdotis“, bylá
již dlouho před tím ve scholastické literatuře rozšířena, a právě
křečovitý důraz, s jakým Bonifác VIII. ji slavnostně prohlašo
val, byl svědectvím, že ve skutečnosti narazila již na překážku
a na moc, která papežství opět vnutila úlohu defensivní. Mocí
tou nebylo však císařství, nýbrž byl Filip Sličný, první zcela
uvědomělý zástupce novodobého státu, který odmítá jakýkoliv
imperialism. Italský právník Baldus o něco později teprve for
muloval rčení, že francouzský král jest císařem ve své zemi, Filip
Sličný však již r. 1302 svolává kletbu na hlavu nástupce, který
by přiznal, že má „regnum Franciae“ od kohokoli jiného nežli od
Boha. Stejně jako císařství také francouzská koruna zjednává
si sakrální ráz pomazáním v Remeši, při němž korunovaný pro
jevuje nadpřirozenou moc léčením skrofulí dotekem ruky; na
koruně té utkvěl nádech svatosti Ludvíka IX.
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Publicistika vycházející z okolí Filipa Sličného a plná
útočnosti popírá již otevřeně, že by stát byl dílem špatných
instinktů a nutným zlem, snaží se theorii svou postaviti na
božském řádu vlastnického práva, učiniti Boha aspoň „causa
remota“ státu a vzbuditi úctu k jeho dílu. Kanonická theorie
a státovědecký názor Tomáše Aquinského snažily se sice také
k obhájení papežských nároků užiti autority Aristotelovy,
ale úloha protivníků jejich, francouzských legistů, byla snazší,
neboť ti nalézali u řeckého filosofa hotový onen antický po
jem státu jako nejvyššího principu lidské společnosti, prin
cipu soběstačného a dokonalého, který Bartolus brzy na to
výstižně označil jako „universitas, superiorem non cognoscens“.
Na Aristotelovi především buduje Marsilius Padovský svůj
smělý názor, který ve prospěch státu vytlačuje církev vůbec
z oblasti jakékoliv moci na zemi a obmezuje ji na sféru vlivu
čistě duchovního, na slovo a svátost. Jeho theorie zůstala ovšem
smělým a předčasným projevem jednotlivce, ale ve skutečnosti
stát Filipa Sličného již dříve šel touže cestou, když si přiřknul
svobodné zdaňování kléru, zamítaje řadu exempcí a práv uni
versální hierarchie, prolamujících na tolika místech jednotu a uce
lenost státního krystalu. V bouřlivé srážce s tímto proudem Bo
nifác VIII. podlehl a chvíli se zdálo, že se vítěz opět oděje v roucho
poraženého, když Filip papežství v osobě Klimenta V. k své
moci připoutal a také císařskou korunu svému rodu se snažil
zajistit. Náladu tu prozrazují nám nejlépe traktáty Petra Duboise, který chce císaře učinit pouze německým vládcem, francouz
skému živlu však přes Neapolsko až do Uher se rozpínajícímu a
Itálii skoro ovládajícímu chce uložit dobytí Svaté země a ukončení
řeckého schismatu; král francouzský, nový nástupce Karla Ve
likého, má se státi trvale kurátorem papežských držav a lén, má
zaručiti věčný mír v křesťanstvu jako „senátor urbis Romae“.
Po císařském a papežském tedy francouzský imperialism ve
chvíli, kdy Filip Sličný ruší smělou rukou veliký útvar řádu tem
plářského, zabírá Lyon a skoro celé království Arelatské a kdy
celá Evropa se mění dotekem gotické kultury, z Francie na
všechny strany vyzařující.
Ale útok byl předčasný. Císařství římské Jindřichem VII.
a jeho nástupci zachránilo aspoň trosky své moci, ležící mimo
vlastní živel německý, a nalezlo v Dantově „Monarchii“ nejvý
znamnější literární obranu svých ideálních práv, kdežto Francie,
za nástupců Filipových do nového zápasu s Anglií stržená, bojuje
dlouho o své bytí a celistvost, zachovávajíc papeže jako spojence,
nikoli však již jako odvislé klienty. Jen pozdějšímu, vlašským
národním cítěním dotčenému názoru kurie římské mohla doba
avignonských nástupců Klimenta V. býti dobou ponížení, ba
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bylonského zajetí. Skutečně perioda ta byla dobou svrchované
moci papežské, jež ovšem měla zcela jiný ráz a cíle nežli moc
papežů 13. věku. Zkušenosti pontifikátu Bonifáce VIII. padly
na úrodnou půdu a způsobily hluboký obrat v celém vývoji
papátu.
Zásadně ovšem kurie neupustila od názoru o jediném bož
ském původu veškeré zákonné moci na zemi. Toho nečinila hier
archie nikdy, a její obhájci, jako Triumphus nebo Pelayo, stavějí
právě v 14. věku proti názorům Dantovým nejpříkřejší soustavu
papežské všemohoucnosti na zemi. V boji s Ludvíkem Bavorem
avignonští papežové užívají znovu celé zbrojnice doby před
chozí, vyvozují z approbace volby císařské pro sebe podobná práva
jako z konfirmace biskupů, vtlačujíce císaře přímo do kanonického
tělesa; ale vskutku vlastním předmětem boje byly skoro jen
territoriální otázky italské, a zásadní spor obou světovládných
principů jest jim pouze doprovodem. Ze ten bylo snadno urovnati
kompromissem, smiřujícím obojí hledisko, ukázal poměr Karla
Lucemburského k avignonskému papežství. Na poli skutečné
politiky již Jan XXII. obrátil se směrem jiným tím, že upuštěje od
boje o skutečnou nadvládu nad veškerými útvary křesťanské společ
nosti odhodlal sevstoupiti jako mocný člen do jejich řady apostaviti moc papežskou tichým kompromissem nikoliv nad ně, nýbrž
mezi ně.
Ve 14. století process konsolidace větších státních jed
notek pokračoval a jeví se také ve střední a východní Evropě,
kde ovšem nabýval poněkud jiné tvářnosti tím, že osou,' kolem
níž se nový pojem státu utvářel, nebyla vždy jen dynastie, nýbrž
také semčení stavovských živlů v pevnější skupiny, čímž no
sitelem suverenity vedle krále stávala se zemská obec. V řadě
těchto států papežství avignonské nepředpojatému pozorovateli
jeví se rovněž jako stát, ovšem jako stát zcela zvláštního rázu,
který se pouze menší částí opírá o territoriální základnu v Itálii
a spočív á především na poměru hlavy církve k ostatní hierarchii.
V bojích 11.—13. věku většina kléru spojila se těsně s řím
ským biskupem proto, že se bojem o jednotnou, monarchickou
organisaci církve vyprošťovala v každém ohledu ze závislosti
na živlu světském, nabývajíc výjimečného a výhodnějšího po
stavení. Proto byla hotova k obětem, j chž boj vyžadoval, uzná
vajíc, že společný zájem žádá předev ším pevného připětí členů
k hlavě. Klérus bez odporu připouštěl tedy systematické zasahání
kurie do záležitostí všech dioec sí, přiznával jí rozhodující vliv
na obsazování významných posic a spolu jeho fiskální ekviva
lenty. Pomocí servicií, zdaňováním veškerého duchovenstva a
vyžadováním obětí, které vedly až k nezhojitelnému zadlužení
jednotlivých biskupství, papežové 13. století spěli za svým
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theokratickým ideálem a mohli zničit štaufy. Ale počátek nového
století ukázal bezvýslednost vítězného boje; kurie převedená
z ovzduší římských tradic do nového prostředí francouzského
vystřízlivěla a přenechávala další pokusy o uskutečnění imperi
alistických snů fantastům, opojeným minulostí Ríma, jako byl
Cola di Rienzo; co jí zbylo, byla ústřední pevná moc nad ducho
venstvem samým. Dějinný význam Jana XXII. jest především
ten, že dosavadního spojence v boji učinil poddaným a před
mětem svého panství. Rozený byrokrat a finančník uvedl některé
svazky poutající celé duchovenstvo k papežskému stolci v sou
stavnější pořádek, zjemnil stroj ústřední a založil význam pa
pežství v současném světě především na důchodech, jež mu
plynuly z církve.
V době, kdy systém naturálních závazků i na venkově ustu
poval reluici, kdy v městech rostly první počátky spekulativního
kapitalismu a státní moc před hlediskem ,,pecunia nervus belli“
již hluboce se skláněla, stal se papež jako absolutní panovník
státu, jenž mu umožňoval největší akkumulaci oběžného bo
hatství, skutečnou velmocí. Vždyť pomocí kanonického práva,
soustavnými reservacemi, soudní svrchovaností a desátkovým
systémem proud zlata z křesťanstva do kurie se stékající mohl
býti stupňován, bez obavy před odporem, na který profánní
moci narážely u stavovských skupin.
Papežové avignonští obratem tím stanuli v řadě států ostat
ních a setrvali v ní tím spíše, že jejich mocenské postavení, jak
stále jasněji se ukazovalo, v mnohých kusech bylo podmíněno do
hodou se světskými pány jednotlivých territorií, jakousi řadou
tichých konkorďátů. Každý z těch nesčetných rotulů supplik,
v nichž papež jediným škrtnutím péra dává dlouhé řady benefícií
osobám, kterých nikdy neuzřel, svědčí nám výmluvně o takové
dohodě, neboť jsou to z pravidla doporučenci panovníkovi, které
kurie zaopatřuje, činíc tak světskou moc účastníkem svého vlivu
v církvi. Skoro každý desátek, zmenšující důchody duchoven
stva, připadá lvím podílem panovníkovi, na jehož žádost nej
častěji jest vyhlašován, a totéž opakuje se později při odpustcích.
Kurie a nová moc vládní, které v osobě Bonifáce VIII. a Filipa
Francouzského tak nepřátelsky se byly střetly, učinily kompromiss, dělí se v klidu o rouno církve a uznávají se navzájem
aspoň v praxi za rovnocenné činitele v křesťanské společnosti.
Ovšem, že dochází k místním srážkám, při nichž papež sahá po
své duchovní zbrani a obnovuje světovládné nároky, kdežto
světská moc, zvláště je-li to anglický parlament, snaží se ochromiti
ho zákazem vývozu peněz z království do Avignona. Ale srážky
ty měly zpravidla jen ráz přeháněk, a vskutku poměr mezi státem
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a církví zřídka byl tak bezpečný a otázka dualismu v křesťanském
světě tak hladce řešena, jako v 14. věku.
Kurie v jihofrancouzském prostředí nabyla vskutku rázu
internacionálnějšího nežli kdy před tím a potom ve výlučném
ovzduší vlašském, kulturní význam její rovněž nikdy nebyl
tak hluboký jako ve dnech Petrarkových; ono vzájemné zúrod
nění živlů jiho- a západoevropských, z něhož vyrostla vzdě
lanost renaissanční, odehrálo se především ve stínu velikého
papežského paláce nad Rhonem, odkud hnutí mladého huma
nismu proudí až na periferii latinského světa. Toto rozřešení
dualismu v křesťanském světě nemělo však základ trvalé stálosti,
hlavně proto, že postavení moci papežské bylo vydáno rychle
ostrým útokům. System tuhé centralisace v církvi skutečně
snad neznamenal nápadné zhoršení proti době předchozí, kde
moci světské bez dohody s papežem vliv svůj při obsazování
beneficii rovněž uplatňovaly, ale nebyl také pokrokem, jakého
žádalo zvýšení náboženských potřeb, jevící se od 13. století
především pronikáním náboženského zájmu a mystiky z klášterů
do společnosti laické, dotud passivní účastí při zevním kultu
spokojené. Hlásí se bolestná krise, způsobená rozporem mezi
pokroky zevní vzdělanosti a rostoucí složitosti celého společen
ského bytí na jedné, asketickými základy křesťanství na druhé
straně. Hlasy volající od nepaměti po reformě křesťanského
žití ve smyslu mnišského oproštění nalézají nebývalou resonanci
a v avignonském papežství vhodný terč k útokům. Itálie dává
své žárlivosti proti převaze Francouzů výraz působivými osob
nostmi, jako byla Kateřina Sienská, a svaluje veškeru vinu na to,
že se odcizili papežové svaté půdě Ríma. A tento rozpor mezi vlaš
ským a francouzským živlem v kollegiu kardinálů, zápas staré
tradice s novým systémem přivedl papežství konečně do zhoubného
víru velikéko schismatu, otřásl v základech jeho mocí, a prů
lomem, který schisma učinilo v hradbách kanonického systému,
vnikly do pevnosti papežské potlačované dotud živly ducho
venstva, nespokojeného s tuhým centralismem. Jejich odpor stup
ňoval se, jak jest známo, v hotovou revoluci, ohánějící se horlivě
heslem ústavnosti; papež, obviňovaný ze všeho, co v současném
duchovním životě budilo pohoršení, měl býti obmezen periodic
kým parlamentem koncilů. Již Okham v první polovici 14. věku
pronesl mínění, že každé právo positivní „in casu necessitatis“
může býti nahrazeno právem přirozeným, že poddaní mohou
v takové chvíli zrušiti smlouvu, na níž spočívá panovnická moc,
a revindikovati své sebeurčení. Touto naukou o zrušitelnosti smlouvy
státní odpůrcové papežství obracejí se proti kanonickému řádu, na
němž spočíval absolutism v církvi, a strhují vlastní suverenitu
s mocí zákonodárnou na údy církve, ponechávajíce hlavě pouze
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výkonnou moc bez práva veta; při tom ji však obmezují značně
decentralisací ve prospěch řádné pravomoci biskupů. To, co v Kost
nici se chystalo, byl tedy převrat zcela podobný ústavní změně
ve Francii roku 1791 kodifikované, a podobnost roste ještě, když
si všimneme, že stejně jako ve Francii, také na koncilu Basi
lejském proud protimonarchický smělou rukou sáhl i na zbytek
exekutivy papežské. Papežství v krisi té bylo tak otřeseno, že moc
císařská, zastoupená Zikmundem, mohla na chvíli doufati v ob
novení svého rozhodujícího postavení v křesťanstvu.
Než papežství šťastně přestálo i tuto bouři proto, že se světské
moci, které hnutí episkopátu s počátku podporovaly, později
skoro vesměs vrátily k soustavě dohody s kurií. Ta ovšem byla
nucena zaplatíti jí návrat jejich namnoze konkordáty, v nichž
moc státu nad domácím klerem byla zvýšena do té míry, že se
panovník stal rozhodčím skoro ve všech osobních otázkách a
mohl také visitacemi, placety a jiným způsobem duchovní zále
žitosti upravovati, ponechávaje papeži vlastně jen určité dů
chody z národních skupin církevních a formální potvrzování
hotových věcí. Ale za to oporou o státní moc kurie může dokonale
potlačiti hesla konciliární, a roku 1460 Pius II. za kacířství pro
hlašuje obvyklé dotud odvolání od papeže ke koncilu. Jak
těsným se stal svazek mezi státním principem a papežstvím, uká
zala také tehdejší traktátová literatura kuriálni, především
známý spis Torquemadův z roku 1450. Od 13. věku scholastikové
kladli důraz na vznik státu na základě přirozeného práva spo
lečenskou smlouvou a církev nebránila tomu, ježto sama na
božské instituci spočívajíc proti lidskému dílu se stkvěla tím
jasněji. Po koncilu Basilejském officielní publicista kurie však
popírá smluvní právo vůbec a klade důraz na to, že také stát
vznikl a trvá pouze božskou vůlí. Jest to skoro totéž jako theorie
De Maistreovy a Hallerovy o spojení oltáře a trůnu v době re
staurační po pádu díla veliké revoluce. Papežství i v renaissančním Římě ostatně zůstává věrno tradici avignonské, nevrací se
k velikým imperialistickým plánům, nýbrž spokojuje se s po
stavením velmoci v řadě ostatních států. Spíše ještě sesiluje
sklon ten, snažíc se k osobnímu státu nad kleriky připojit sku
tečný stát církevní v Střední Itálii, scelený z oné směsi práv
lenních a vrchnostenských, která papežové nalezli při návratu
svém do Ríma skoro úplně uchvácena lačnými kondottiery.
Papežství renaissanční snahou tou sblížilo se úplně s duchem
doby, která vůbec stále více upouštěla od jednoty křesťan
ského živlu, obracejíc zřetel pouze k určitým státním jednotkám.
Nová věda o státu, kterou ohlašuje Macchiavelli, založená na
bezprostředním pozorování skutečnosti, jest výrazem této nálady.
Pozorujeme-li vůbec Evropu na sklonku 15. století, vynikne
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nám především jako znak doby konečná stabilisace oněch státních
útvarů, s nimiž následující doba byla pak zvyklá počítat. Na
místo roztříštěné hmoty, jejíž seskupení ve starším středověku
určují jen dočasné úspěchy jednotlivých dynastií, postupuje
řada pevných celků, které srostly s jednotlivými rody, vystřebaly menší území sousední a vzájemným třením nabyly určité
formy, jíž nelze již bez bolestného dojmu měnit, protože jde
o hmotu živou, o organismy státní, ať již na principu monar
chickém či stavovsko-oligarchickém či republikánském zalo
žené. Mluvívá se o nich jako o národních státech, ale při jejich
genesi myšlenka národní hrála vlastně nejčastěji jen podřízenou
úlohu. Vidíme ku příkladu, že mezi francouzským a italským
živlem vznikl malý, ale pevný stát savojský, dvoujazyčný, stejně
jako stát aragonský, uherský nebo onen stát dolnorýnský, který
mezi Francií a Německem s tak rychlým zdarem a tak velikými
nadějemi budovala dynastie burgundská. Ovšem u státu, který
co do soustředěnosti a vyspělosti panovnické stál v čele ostatních,
u Francie Ludvíka XI. a jeho nástupců, bojem s Anglií národní
ráz vystoupil více do popředí, podobně jako za jiných poměrů
se tak stalo současně u státu českého v době husitské. Vskutku
však národní myšlenka dává jen zabarvení processu, který
v jádru způsobily síly jiné. Zdá se, že pouze v jediném případě
národní cítění vedlo přímo k pokusům o spojení většího terri
toria v státní celek, totiž v Německu za Maxmiliána I. Zde vzor
francouzský působí u publicistů, jako byl M. Mayr, zcela zřejmě
a urychluje pokusy o zřízení skutečné moci vládní a pod heslem
„Einung gegen fremde Zungen“. Ale četné reformní náběhy
spějící k utvoření národního státu německého v Střední Evropě
roztříštily se o rozpor mezi oligarchickými tendencemi zosob
něnými v Bertholdovi Mohučském a mezi mocí císařskou, která
zůstává základem svým zjevem evropským, a nikoli národně
německým. Dvojí pokus o kompromiss mezi oběma prostředkem
říšského regimentu selhal nadobro, a německý živel zůstal spolu
s Itálií, kde se heslo národního státu ozvalo pouze v úvahách lite
rátů, jako byl Macchiavelli, a se spřízněnou jednotou švýcarskou
nerozlučně spojen v anachronistickém útvaru svaté říše římské,
která nebyla státem v novodobém smyslu, nýbrž vrakem ze
středověku nehybně do dob pozdějších trčícím, bizarní troskou
středověkého imperialismu, jejíž kraje rozpínavost ucelených
států sousedních ohlodávala.
V Němcích tradice středověkého imperialismu také ideově
nejdéle působila; v literatuře o veřejném právu jednající jako
petrefakt žije asi do 17. věku, v lidovém podání rovněž ve formě
pověsti o návratu císaře Fridricha, v proroctvích a vzrušených
traktátech doby předreformační, v těch rozličných reformacích říše
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a křesťanstva opakuje se znova a znova představa o věčnosti
a všemoci velikého římského císaře, který lidstvo vyvede z krise
doby. Také fantasie Rotmannovy a jiných proroků anabaptismu
o véčné říši bezhříšných synů božích, o páté monarchii světové
a o novém Zionu i jeho králi mají v pozadí reminiscence na
imperialistické ideály středověku. S celou touto směsí universa
listických představ však Německo stálo v 15. století mimo vlastní
proud vývoje veřejných poměrů současných. Ten spěl zřejmě
k cíli zcela jinému; na místo záruky trvalého míru prostředkem
nejvyššího rozhodčího, císaře nebo papeže, snaží se postaviti rovno
váhu hlavních státních ústavů evropských. Ideu jednoty křes
ťanstva pod nejvyšší hlavou nahrazuje zásada koordinace a po
čátky mezinárodního práva. Vzniká nálada, v níž jednotlivé státy
sousední kraje uznávají za trvalé veličiny a celky, které nelze
podle libosti rozlamovati. Soupeřstva a krvavé spory ovšem zů
stávají, ale vyvíjí se nový živel vzájemného styku v stálé diplo
macii, která jest dokladem toho, že rozdělení Evropy na veliké
kusy stalo se něčím hotovým a poměrně trvalým; pouze části,
kde process scelovací nedospěl k větším útvarům, tedy hlavně
zbytek impéria, Německo a Itálie, zůstávají stálými předměty
sporu a žárlivosti sousedů. Ostatně síla rozpínavosti počíná vy
bíjet! se spíše již do krajů mimoevropských jako počátky kolo
niálních podniků států pyrenejských nebo sny Karla VIII.
o obnovení říše Palaeologovců, nikoli společným úsilím kři
žáckým, nýbrž pouze silou živlu francouzského. Středověká
představa o křesťanstvu jako veřejnoprávním celku vybledla
naprosto, nejlépe vidíme to při řešení otázky, která společné vě
domí nejvíce probouzela, otázky nebezpečí tureckého, které od
bitvy u Nikopole jako černý mrak stálo v pozadí evropských
poměrů.
Potřeba společného řešení této otázky byla zřejmá, ale vět
šina současníků nepomýšlí při tom na akci, která by podřadila
veškeré mocnosti jednotnému vedení papeže nebo císaře; na
kongresu Mantovském a později Pius II. jasně to poznal, že
duchu doby spíše hovějí zásady federativního spojení mocí ve
formě spolku, plány, které nemají již mnoho ohledu na staré
hlavy křesťanstva. Právě s osobou panovníka Římem prokle
tého a s císařem znepřáteleného, s Jiřím Poděbradským, jest ne
rozlučně spojen takový jeden plán, který měl zároveň odraziti
nebezpečí osmanské a zajistiti věčný mír, to jest stabilitu mo
cenských poměrů v Evropě na základě rovnocennosti a rovno
váhy hlavních států. Jím počíná se ona dlouhá řada projektů o za
jištění trvalého míru v Evropě, sahající až do 17. a 18. věku
fantasiemi Sullyho nebo opata Castel de Saint Pierre, jimž všem
jest společná myšlenka mnohosti a rovnoprávné kooperace státč. C. h. xv.
2
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nich útvarů evropských. Tak zdálo se, že rozvoj státního života
evropského na sklonku středověku spěje k podobným cílům
k jakým i současná Itálie spěla politikou Lorenza Medicejského,’
že jako Itálie také Evropa má se státi „loutnou o několika souzvužných strunách“; zdálo se, že idea imperialismu zmizí vůbec
jako činitel z dějin evropských. Než mimo očekávání 16. století
vzkřísilo ji znova, ovšem v podobě značně změněné.
Především byla to německá reformace, jež vytlačila papežství
z dosavadního poměru k ostatním mocnostem. V obraně proti
rostoucí záplavě protestantismu kurie byla nucena vrátiti se
k starší základně své moci a čeliti reformaci zdůrazněním všech
nároků na neobmezenou autoritu v křesťanstvu, tím spíše, že
lutherství nalezlo spojence a hlavní nositele v řadě světských
knížat, dávajíc jim ještě větší vliv na duchovní věci nežli před
chozí kompromissy s kurií, které připravily přechod od všeobecné
církve k církvím territoriálním. Proto publicistika protireformační
vrátila se k hledisku, že božská moc církve jest jediným pra
menem každé zákonité moci na zemi, k hlediskům Bonifáce VIII.
Papež Pius V. slavnostně obnovuje bulu „Unam sanctam“ a Sixtus V.
odsuzuje dílo jesuity Bellarmina pouze proto, že nepřiznal pa
pežům bezprostřední suverenity nad veškerým křesťanstvem,
nýbrž spokojil se s mírnějším hlediskem Řehoře VIL Suarez
a jiní jesuitští systematikové kladou opět důraz na vznik státu
společenskou smlouvou, aby snížili jej před božským rázem
moci církevní a odůvodnili právo odporu poddaných proti pa
novníkovi, jenž neposlouchá příkazů církve. Stoupenci kato
lické ligy ve Francii nebo literami odpůrcové Pavla Sarpi v Itálii
v ohledu tom stavějí se svorně vedle kalvínských monarchomachů, Rím i Ženeva jedním hlasem popírají autarkii státu
ve prospěch nároků náboženských. Než tento návrat k ideo
vému podkladu 13. věku neznamenal, že by papežství chtělo
vskutku boj s reformací změniti v zápas o uskutečnění snů Innocence III.; jeho cílem zůstává znovudobytí moci nad klerem
a její trvalé zajištění úpravou veškerého duševního života v křes
ťanstvu tak, aby v budoucnosti každé vzepření proti tradicionálním poměrům a názorům bylo znemožněno. Skutečně vidíme,
že papežové 17. věku, nabyvše sesílením protireformačního ducha
u nové generace v ovzduší jesuitském vychované, ovšem jen na
zúžené základně katolického světa dostatečné zámky, upouštějí
v praxi rychle od důsledkův imperialistického hlediska a snaží se
obnoviti poměr souřadnosti s mocí světskou.
Toto chvilkové vzplanutí světovládných nároků papátu
v 16. století nevzbudilo však tak veliké pozornosti jako současné
obnovení imperialistické nálady, poutající se k dynastii habsburské.
Pro vývoj rovnováhy evropských států osudné bylo neočekávané
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vymření rodu burgundského; nehotový, ale bohatý stát nizozemskoburgundský přešel z větší části do rukou panovníků habsburských
a stal se středem velikého agregátu držav, které rod ten řadou
šťastných náhod ve svých rukou spojil. Spojení koruny kastilské,
aragonské, obou Sicílií české, uherské, území rakouských, nizo
zemských, burgundských a zámořských osad v rukou jedné dy
nastie samo o sobě znamenalo nebezpečí pro rovnováhu evrop
skou; nebezpečí vzrostlo však tím, že ke svazku tolika žezel při
stoupil lesk staré koruny císařů římských. Francouzský král
správně oceňoval význam tohoto symbolu, když r. 1519 napial
veškery síly, aby zabránil sukccssi vnuka Maxmiliánova. Na
bedrech Karla V. starý plášť císařský nabyl opět evropského vý
znamu. Mladý, ve francouzském ovzduší vyrostlý Habsburk byl
při vstupu svém na půdu svaté říše okolím hlasitě podceňován,
později, když zmužněl a se hispanisoval, vyrostl v očích současníkťi
a nejbližších potomků na osobu legendární velikosti. V obojím
bylo mnoho nepravdy. Karel V. nebyl bezvýznamná osobnost,
skutečně však byla to především situace, která vedla ho k onomu
velikému pokusu o renaissanci staré myšlenky impéria pomocí
nových prostředků. Již jako kandidát císařství mladý Karel
klade důraz na to, že, ozdoben jsa diadémem císařů a opřen o svou
dynastickou moc, bude s to vykonati veliké věci pro celé křesťan
stvo. Skutečně ideálem po celý život v pozadí plánů Karlových
se objevujícím zůstává vítězný boj proti Turkům, jejich vytlačení
z Evropy a zajištění panství křesťanského proti moci islamu v moři
Středozemním. V lidovém podání měnila se idea ta v proroctví,
že veliký císař dobude božího hrobu na nevěřících, bude andělem
korunován a zemře v náručí Kristově. S velikým úkolem a dů
stojenstvím císařským Karel V. spojuje oprávnění k hegemonii
v Evropě a k vrchní péči o západní křesťanstvo a podobně jako
Otta I. a jeho nástupcové neváhá vstoupiti do kruhu vlastních
církevních otázek, snaže se odstraniti současnou krisi reformou
in capite et membris; v souhlase s muži dotčenými myšlenkami
Erasma Rotterdamského a jiných ireniků neváhá interimem řešiti
na vlastní pěst náboženské otázky a současně hráti v Tridentu
podobnou úlohu jako Zikmund v Kostnici nebo jako Konstantin
v Niceji. Obnovené hnutí konciliární, směřující proti papežskému
absolutismu, nalezlo u něho zjevně Sympathie. Právě však tento
důraz na sakrální ráz císařské důstojnosti a na pojem jednoty
křesťanstva nedovoloval mu, aby se smířil s odloučením prote
stantů od tohoto celku a pochopil je, aby podepsal věčný nábo
ženský mír v Němcích.
Současníci rychle poznali význam změny na stolci císařském
po smrti Maxmiliánově nastalé; bystří diplomaté benátští záhy
postřehli a ve svých relacích zdůraznili, že nový císař chce do2*
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sáhnouti „monarchie“, a francouzská publicistika záhy roztrušuje,
že jeho plánem jest, aby se s Turkem rozdělil o vládu nad světem.
Karlovi V. šlo skutečně o cíle podobné, jaké měl imperialism
císařů středověkých, ale chtěl nároky ty na pole reality převésti
především upevněním své rodové moci a jejím rozšířením v těch
krajích, kde process státotvorný nedospěl ještě ke klidu, tedy
v Němcích a v Itálii. Ovládnutím této oblasti staré říše a oporou
o ostatní své státy měl zajištěnu základnu pevnější nežli který
koli z předchozích císařů, stával se skutečnou hlavou latinského
světa, jemuž chtěl zaručiti ve stínu své moci klid vnitřní a rozpětí na venek. V jeho duši žil ideál věčného mim evropského,
jak po něm toužil Dante, jehož uskutečnění však znamenalo zá
sadní změnu mocenských poměrů v Evropě, jak v 15. století se
vyvinuly. Slo o to, zda hlavní podmínky, ovládnutí Itálie a Ně
mecka, bude dosaženo, a z boje životního o tento základ Karel V.
nevyšel jako vítěz. Než jeho odstoupením boj se nekončí, nýbrž
zůstává dědictvím dynastie habsburské, společným dědictvím
obojí větve rodu. Jest známo, jak císař na sklonku života se snažil,
aby synovi svému a dědici svých držav zajistil důstojnost císař
skou nebo aspoň v náhradu za ni korunu anglickou. Ani jedno
ani druhé se nezdařilo; smrtí Marie Tudorovny panství Filipovo
na ostrovech britských skončilo se rychle a císařství přešlo na
mladší větev rodu. Tím však habsburský imperialism nebyl
zlomen. Již Karel V. vyslovil zásadu „unir sa maison avec ceŮe
du roi des Romains par mariages et en faire une grande chose“;
vskutku, jakmile protestantské nálady Maxmiliána II. větší ži
votní zkušeností byly překonány, obě větve spojily se rychle
k společné akci v evropské politice a k společnému boji za
zájmy „casa ďAustria“, jsouce na sebe poutány nejen svazkem
příbuzenským a společným nebezpečím pozemní a námořské
expanse turecké, nýbrž také společnými sympathiemi v otázce,
která tvořila vlastní ovzduší doby, v otázce konfessijní.
Poměr habsburské moci k Rímu nebyl vždy zcela nezkalený.
Strach před její převahou v Itálii a v Evropě a před konciliární
politikou Karlovou vedl Klimenta VIL i Pavla III. často do tábora
nepřátel; Kliment VIL v takové náladě stal se nejúčinnějším spo
jencem lutherské reformace, a také jeho nástupce vědomě snažil
se zabrániti plnému vítězství císařovu nad šmalkaldskou jednotou.
Jihoitalský romantik Pavel IV. vidí v rodu habsburském dokonce
novou ,,gens viperea“ a obrací se proti němu se zbraní v ruce
a s kletbami, jaké papežové 13. věku pronášeli proti Fridrichovi II.
Než to byla pouhá nedorozumění přechodné situace. Rychle do
růstá u kurie nová generace, která uznává, že se papežství ne
může proti moci habsburské stavětí tak, jako jiné státy jejím roz
pětím ohrožené, že nutno opustiti čistě státní stanovisko renais-
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sančních papežů a hledati spojení s rostoucí velmocí, která jediné
může postup revoluce v církvi rozpoutané zastavit. A Habsburkové
ochotně přijali nabízené spojenectví, jsouce si vědomi toho, že
pádem jednoty církevní zmizelo by také ovzduší, v němž jediné
universální tendence mohou žiti. Společný původ spojoval obě
instituce a právem již Zwingli připomenul proti nadějím v Ně
mecku do Karla V. kladeným „der Kaiser und der Papst sind
beide von Rom.“ Karel V. těšil se spojenectví papežovu ovšem
pouze na krátko, za to na něm své světovládné aspirace založil
jeho syn.
Filip II. nedosáhl císařského titulu, ale doba viděla v něm
od počátku vlastního pokračovatele otcova díla; jest zajímavý
plán, který v šedesátých letech 16. věku diplomacií evropskou
byl přetřásán, aby španělský král přijal název „císaře obou Indií“.
Francouzský dvůr hrozil, že stane-li se tak, Karel IX. přijme titul
„císař Gallie.“ Otázka byla ovšem především spojována s dlouhým
sporem o praecedenci mezi oběma dvory vedeným, ale i to jest
zajímavé, že Filip II. na základě své politické moci žádal před
nost před starší dynastií. Jeho naděje na dosažení hegemonie
v západním křesťanstvu opíraly se o ohromné dědictví po otci
a rodu Portugalském, o spojení s mladší větví habsburskou a
s Římem. Jako ochránce křesťanstva vystupuje v boji s tureckou
mocí u Lepanta a v severní Africe, jako ochránce jednoty jeho
v bojích náboženských v Evropě západní; španělská kultura
podmaňuje si tehdy celou oblast katolického světa a působí i mimo
ni, přehodnocujíc společenský život a vtiskujíc svůj ráz celému
skoro století. Španělský živel nabývá v Římě takového vlivu,
že strana protivná mluví o papežích jako o kreaturách Filipových.
V době francouzské ligy katolické imperialistické sny Filipa II.
docházejí skutečně nejvyšší sankce Ríma, když Sixtus V. pomáhá
mu a vyzývá ho, aby ve prospěch svého rodu depossedoval fran
couzské Valois a anglické Tudory. Tento plán, který definitivně
utonul v troskách „nepřemožitelné armády“, znamenal vážnější
ohrožení evropské rovnováhy nežli nejsmělejší sny Karla V.,
znamenal skutečně onu universální monarchii španělskou, které
platily fantastické projekty Campanellovy. Neúspěch donutiľsice
španělského krále k dočasnému oddechu a ke kompromissům
s evropskými poměry, ale habsburský imperialism a jeho těsné
spojení se zájmem Ríma nezmizely s evropského obzoru. V po
předí, vlnou protireformace nesena, postaví se v 17. století mladší
větev a posune boj o podobné cíle do střední Evropy. Spojeným
úsilím domu habsburského, které u španělské větve se stupňuje
až k úplnému zakrvácení, jest zničena protivná strana falcká
v Cechách i v Němcích, a její pád otevírá cestu k novým úspěchům
zbraní habsburských, k sesílení moci císařské v říši v míře takové.
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jaké Karel V. nedosáhl ani po porážce Smalkaldských. S brutalitou,
kterou předchozí boje v západní Evropě vypěstovaly a která středo
evropskému ovzduší dotud byla cizí, vítězná strana zajišťuje svou
moc v zemích českých a vystupuje v říši s návrhem na „plenitudo
potestatis“, obracejícím v opak výsledky dotavadního ústavního
vývoje. Dobrodružná osobnost Valdštejnova dává ráz této po
slední hazardní hře habsburského imperialismu, hře, jejíž kostky
byly rozloženy od Mantovy a Montferratu přes Veltlín a Breisach do
Hollandska a Dánska až k Stralsundu, kde spojená expanse obou
rakouských větví chce strhnout na sebe „dominium maris Baltici“
a smělou maritimní politikou o belgické přístavy a trosky hansy
opřena hodlá ohrozit obchodní rozvoj soupeřů hollandských
i anglických.
Déle nežli století jde tak spletivem evropské politiky nepře
tržený proud habsburského imperialismu a podřizuje sobě otázky
ostatní, namnoze i hledisko náboženské, třebas že konfessijní
zájmy a spory dobu jinak zplna ovládaly. Vidíme to nejjasněji
na politice francouzské, která se skoro výhradně vyčerpává v zá
pasech proti hrozící hegemonii Karla V. a jeho nástupců. Již Fran
tišek I. v téže chvíli, kdy jeho zakročení proti propagandě lutherské
z Francie vypudilo Kalvína poprvé do Strassburku, spojuje se
s jednotou šmalkaldskou a umožňuje úspěch reformace ve Virtembersku; jeho spojení se sultánem ukazuje rovněž, jak daleko zájem
státu ho dovedl odvést od náboženského cítění křesťanského. Jeho
syn, za jehož vlády „chambre ardente“ prvně vede ve Francii
nelítostný boj proti reformaci, pomáhá německým protestantům
k vítězství nad Karlem V. a nad Tridentinem, kdežto Karel IX.,
král noci Bartolomějské, podporuje nizozemské povstání proti
Filipovi II. a spojuje se s Alžbětou Anglickou. Všude potkáváme
se s týmže zjevem, že zájem obrany proti habsburskému imperia
lismu, Francii se všech stran dusícímu, převyšuje zájem náboženský.
Je to hledisko francouzské strany t. zv. politiků, jež znemožnila
vítězství protireformace v západní Evropě, a pochopíme, proč
publicistika jesuitská právě proti nim se obrací a nad kacíře
jich nenávidí. Politikové v literárním boji hájí se, kladouce důraz
na to, že španělský král užívá zájmu církevní jednoty pouze jako
pláštíku pro své imperialistické cíle, že sám dovedl tak dlouho
býti oporou Alžběty Anglické a spojencem skotských kalvinistů.
To jest ono „Catholicon ďEspagne“, které Satyre Ménippée tak
důrazně persifluje.
Stoupající a klesající vliv francouzských „politiků“ zůstal
i v pozdější době pro evropské dějiny důležit; že s Jindřichem IV.
zcela opanovali pole, bylo rozhodné pro nezdar španělských plánů;
že v letech 1618—1620 ustoupili do pozadí před vlivem Ríma a
španělské princezny na dvoře Ludvíka XIII., bylo osudné pro
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českou rebellii; zvláště však význačné jest, že kardinál římské
církve a dobyvatel La Rochelle to byl, který zastavil úspěchy Ferdi
nanda II., spojiv se bez rozpaků s německými protestanty, se Švédy,
s Nizozemci a kacířskou Anglií. Richelieu jest zjev, který především
dlužno postaviti v historické úvaze proti Valdštejnovi, muž, jehož
ruka nejhlouběji zasáhla do koles vítězného vozu habsburské pře
vahy. V jeho osobě Francie vystupuje nejokázaleji „jako protektor
svobody evropské“, a Ludvík XIII. dává se oslavo váti jako
„liberator christianitatis“. Zájem o zachování rovnováhy, umož
ňující trvalou mnohost států zcela samostatných, nejjasněji shrnut
byl ve spise vévody z Rohanu z roku 1638 „De ľintérest des Princes
et Estats de la Chrestienité“, a zájem ten zatlačuje do pozadí veš
keré ohledy ostatní. Mezi nepřímými spojenci Gustava Adolfa
vidíme jako v první polovici 16. věku zase papeže Urbana VIII.,
u něhož čistý protireformační duch již dokonale ustoupil ohledům
territoriální politiky. Podobně chová se i Bavorsko, jehož vévo
dové mezi nejvěrnějšími Rímu jsou z prvních, spojují se však přece
s jednotou šmalkaldskou k vypuzení Habsburků z Virtemberska,
s Francií k pádu Valdštýnovu. Rovněž dynastické a politické
maximy jednotlivých panovníků této doby neobstojí, jsou-li v roz
poru s orientací veliké politiky. Jeden panovník spojuje se s rebelly
druhého bez ohledu na zásadní stanovisko monarchické, a jen to
vedlo k úspěchu revoluci Portugalců a Nizozemců, prodloužilo boj
Katalonců o autonomii. Byl to zápas dvou základních hledisek
o úpravu Evropy, a všechna ostatní hesla, regulující spíše vniřřní
poměry států, před ním ustupují do pozadí, třebas že boji dávají
zbarvení tak silné, že často zakrývá vlastní konflikt.
Mír vestfálský pohřbil ideály Karla V. a habsburský imperialism
vůbec. Dvouhlavý orel byl definitivně roztržen na dvě půlky
a dynastie, která spěla k hegemonii nad Evropou, donucena, aby
se vtěsnala do rámce dvou normálních států. Při tom španělská
půlka jeví již zřejmě rysy státu churavého, kdežto druhá jest
vítězstvím oligarchického principu v říši německé odkázána na
vývoj v podunajské, mimo střed Evropy ležící oblasti. Po více
nežli stoletém boji myšlenka imperialistická utrpěla porážku
a státní dílo pozdního středověku vyšlo zoceleno z těžké zkoušky,
byvši takřka kodifikováno roku 1648 v prvním velikém „traité
régulatif de 1’Europe“. Než ani tehdy zápas principu jednoty
s principem rovnoprávní mnohosti nebyl ještě dokonán, idea nejvyššího rozhodčího panství nad Evropou mrtva. Ona ani ne
ustoupila do pozadí, nýbrž pouze změnila pána. Přešla s Habs
burků na Bourbony tím, že se hlavní obhájce stal sám útočníkem.
Týž Ludvík XIV., v jehož jméně francouzští státníci i publi
cisté tak důrazně hájili zásady evropské rovnováhy, vstoupil
roku 1660 na jeviště veliké politiky, uprázdněné smrtí Mazarina,
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Cromwella a Gustava X. Adolfa, jako dědic universálních plánů
habsburských. Stalo se to tak zjevně, že již roku 1667 rakouský
diplomat Ěisola ve spisu „Le bouclicr ďEstat et de justice“ mohl
skoro doslovně opakovati myšlenky vévody Rohana o evropské
rovnováze, ale s hrotem obráceným proti králi francouzskému.
Brzy také G. Leti a jiní publicisté zdvíhají pokřik, že Francie spěje
k tomu, aby ke čtyřem Danielovým monarchiím připojila pátou,
gallskou. Skutečně invektívy ty Jnebyly bez podstaty. V druhé
polovici 17. věku francouzská politika ukazuje takový sklon,
vstupujíc do velikých šlépějí habsburského imperialismu, ovšem
způsobem značně odchylným. Ludvík XIV. neměl především
titulu císařského, oné pásky, jež Habsburky spojovala s tradicí
středověkého universalismu. Mazarin roku 1657 pokusil se sice
o římskou korunu pro svého pána, ale bez velikého důrazu. Naproti
tomu Ludvík XIV. sám snažil se ji zajistiti aspoň svému nástupci
tím, že do smluv s Bavorskem, Saskem a Braniborskem roku 1679
položil závazek volby dauphinovy. Věc neměla ani potom úspěchu
a Habsburkové zachovali starý emblem prvenství v křesťanstvu;
než Ludvík XIV. zároveň snažil se opříti nároky své o jinou
historickou upomínku, klada důraz na to, že francouzský král
jest vlastním dědicem Karla Velikého. Jest zajímavé, jaké důvody
pro tento názor snesl roku 1667 praesident parlamentu ď Au béry
ve spisku ,.Des justes prétentions du Roy sur 1’Empire“. Ve světě
ceremonií již roku 1662 Ludvík XIV. donutil Filipa IV., že přiznal
mu praecedenci, a v následující době Francie popírala ji i císařovi.
Ovšem ve světě skutečné moci nároky královy na hegemonii v křes
ťanstvu opíraly se o jiné okolnosti, především o sílu, kterou francouz
skému státu dalo pevné ústrojem vnitřní, bohatství a národní
sebevědomí.
Hlavní příčina nezdaru Karla V. a jeho nástupců tkvěla v ne
dostatečné kohesi rozsáhlých držav. Na první pohled zdálo se
pro evropské postavení rodu prospěchem, že země jeho sahaly
od Severního moře až k břehům severoafrickým, od hranic tureckých
a polských až k moři Atlantickému a dále. Skutečnost ukázala,
že toto rozložení, jež západní Evropu svíralo širokým kruhem
s tolika stran, nebylo výhodné. Především poutalo sílu panovníko\u
na všech stranách a tříštilo ji. Karel V. byl srovnáván se šermířem,
který jest nucen stále proti novým soupeřům se obracet, a proto
nemůže ani nejslabšího zdolati úplně. Mimo to svazek států habs
burských byl příliš volný a mechanický; Karel V. nebyl centralistou; po vzpouře kastilské agentské, při úpravě italských poměrů
roku 1530 stejně jako po vítězství v Němcích roku 1548 dokázal
to, nesahaje nikde zásadním způsobem na staré stavovské ústavy,
snaže se konsolidaci celku provést jen opatrně a v nejnutnějších
otázkách. V rámci dynastické moci domu habsburského každá
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skupina zachovala svou plnou státní individualitu a nenabývá
živějšího zájmu pro světové postavení celku; proto každá provincie
chce míti krále ve svém středu a cítí se odstrčena, když se jí vládne
odjinud. Při vzpouře španělských kommun proti Karlovi i při
nizozemské proti Filipovi II. byl na to kladen zvláštní důraz.
Hlavně však vzpírají se jednotlivé státy nésti náklad podniků
prováděných dynastií mimo kruh jejich hranic; v samé Aragonii
a Kastílii král byl často nucen podloudně vyvážet splátky svým
německým a vlašským věřitelům, ježto i jemu cortes bránily
ve vývozu drahého kovu mimo zemi. Proto habsburská moc od
počátku trpí především nedostatkem a ještě více nedostatečnou
likvidností prostředků finančních; veliké podniky volbou roku 1519
počínaje byly zahájeny s nedostatečným závodním kapitálem
a drahým úvěrem; proto tone habsburská politika 16. a 17. století
v jediném moři lichvy, z něhož čnějí občasné státní bankroty.
Karel V. spasil se před přívalem tím útěkem do kláštera, kde
odstoupivšímu bylo jediné možno bez nákladu žiti, Filip II. za
hájil vládu velikým úpadkem roku 1557 a v dalším průběhu vlády
ještě třikráte opakoval žalostné vyrovnání s věřiteli, při němž
i reminiscence na kanonické zákazy úvěru i nucené konsolidace
hrály hlavní úlohu. Také v 17. století dějiny habsburské expanse
jsou jediným řetězem finančních nesnází; Filip IV. velikým bank
rotem roku 1637 dokončil vlastní velmocenskou politiku španěl
skou, kdežto dvůr Ferdinanda II. i Leopolda I. často shání s obtíží
malé půjčky na denní potřeby a platí vojsko i byrokracii s pravi
delností u orientálních států nepředstiženou. Veškeré tyto obtíže
zaviněny byly tím, že habsburský imperialism zbudován jest na
řadě jednotek státních, z nichž žádná s ambicemi dynastie trvale
a plně nesrostla.
Proti této všeevropské, ale málo soustředěné strategii zevní
linie staví Ludvík XIV. svůj postup na princip opačný, na strategii
vnitřní čáry, od jediného pevného základu vycházející. Bylo
to dáno dějinným vývojem. Francie, massiv přirozeně uzavřený
a národně skoro homogenní, umožnila dynastii, že snadno svedla
většinu společenských sil do jediného řečiště státní moci. V 17.
století královská byrokracie ve Francii, hlavní činitel při vzniku
prvodobého státu, má již skoro půl tisíce let vývoje za sebou.
Ludvík XIV. sám stojí na pevných základech absolutní moci
panovnické, upevněné soustavným úsilím obou velikých kardinálůministrů a ideově podepřené názorem o přímém božském pů
vodu královské suverenity, který Sorbonna i parlament pa
řížský doby Richelieuovy tak důrazně hájily proti jesuitské
a kuriálni státovědě. Za Ludvíka XIV. pak budovu státní kon
centrace korunuje soustavné provedení hlediska merkantilistického, kterému stát není pouhým volným svazkem hospodář
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ských skupin městských a venkovských, výsadami a hospodář
skými přehradami sobě odcizených, nýbrž živým organismem,
proti cizině ohraničeným jednotným clem, v němž obchodní
ruch volně se rozvíjí a kde zájem celku určuje hospodářská práva
částí a jednotlivců. Tento nový, základní názor na stát jest
hlavním činem Colbertovým, a nikoli pouhé užití rozličných, již
dobám předchozím známých prostředků, které měly výrobní ruch
stupňovat a drahý kov do státu přitahovat. Nové pochopení
národohospodářských úkolů státu ve Francii Ludvíka XIV. ne
platilo ovšem onomu „blahu co možno největšího počtu jednot
livců ve státě", jaké později žádal názor fysiokratický, nýbrž
především snaze po opatření velikých peněžních prostředků
pro dynastii, tvořící hlavní „ragione di stato‘‘. O toto sou
stavné hromadění celé energie národního tělesa k účelům státu,
které ostatní Evropě do té doby bylo cizí, opírá se Ludvík XIV.
a nabývá naprosté převahy nad sousedním světem, maje zároveň
tu výhodu, že jeho ambice ve světové politice nemají toho vý
lučně dynastického přídechu jako snahy Habsburků, nýbrž kryjí
se aspoň z veliké části s přirozeným proudem národní expanse
francouzské.
V novější historické literatuře ujal se názor, který ve „ve
likém králi“ nevidí výron národního ducha, nýbrž spíše projev
instinktů cizích, zděděných po habsburské matce. Jeho obřadnost
a sklonnost ke kancelářské práci, tak odchylná od pohyblivosti
těkavého Ludvíka XIII., jeví se jako odstín grandezzy a pedanteiie
Fillipa II., Versailles jako pokračování Escurialu. Po habsbur
ských předcích zdědil prý Ludvík XIV. onen nedostatek po
chopení pro skutečné možnosti a zpupnost, kterou starší literatura,
hlavně Saint Simon, kladla spíše na vrub vlivu některých rádců,
především Louvoise. Zdá se však, že výklady ty nejsou zcela
správné. To, co zoveme imperialismem Ludvíka XIV., nebylo
pouhým výronem svévůle a přepiatého sebevědomí, nýbrž vý
sledek práce několika generací francouzské politiky. Politiku tu po
staletí ovládal především problém t. zv. přirozených hranic státu,
pojem vzniklý spojením praktických úvah s literárními vzpomín
kami, který se hlásí již od 15. věku. Humanism především oživil
představu o staré Gallii, rozsah středověké Francie značně přesa
hující, strategická úvaha pak vedla současně k přesvědčení, že Py
reneje, Alpy a Rýn s výpadními branami, jako jsou Strassburk,
Breisgovsko nebo Pinerolo, učiní z Francie pevnost ostatní Evropě
nedobytnou. Pevnost vlastní žádala rozsáhlých glacis a těmi
měl se státi věnec drobných, na Francii závislých útvarů, mezi
ní a větší státy evropské se kladoucí. Proto stará tradice fran
couzskou diplomacii vedla k obhajování t. zv. liberty německých
knížat, bezpečné záruce· proti tomu, aby i Německo se zcelilo
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v jednotný státní útvar. Roztříštěnost říše poskytovala Francii
celé skupiny drobných spojenců a možnost protektorátu nad
Rýnským spolkem, jako ho Mazarin již roku 1658 skutečně do
sáhl. I prostředky, jimiž Ludvík XIV. spěl k cíli, nebyly vždy
původní; tak základní myšlenka t. zv. reunií byla jíž roku 1624
vyslovena od kardinála Richelieu. Rovněž v Itálii francouzská
politika od 16. století udržuje chaos drobných státečků proti scelovacím tendencím španělským, snažíc se také v kollegiu kardi
nálů a na stolci papežském nalézati věrné spojence, jaké pro
středkem kapitulací udržuje i ve Švýcarsku.
Tendence ty projevují se po celé 16. století, a v následu
jící době úsilí po dobytí přirozených hranic vzrůstá s každým
novým úspěchem; Mazarin vyslovil již jasně, že zabrání celého
španělského Nizozemí jest nutné, má-li se Paříž stát v strate
gickém ohledu srdcem království a nezůstat vlastně pohraničným
městem. Ludvík XIV. zdědil tedy hotový systém politické ex
panse, jemuž dal pouze větší rozpětí tím, že se snažil zároveň
vliv svůj v severní Evropě, ve Švédsku subsidiemi a v Polsku
volbou francouzského prince učinit trvalým, vojenskou, průmy
slovou a maritimní převahou proti Hollandsku dospěti k tomu,
co doba jmenovala universální monarchií obchodní, a podporou
Stuartů proti parlamentární opposicii k svému vítěznému vozu
připoutat také Anglii. Teprve na sklonku vlády rozšířil program
svůj v tom směru, aby se Španělsko, dotud soustavně jen o po
hraniční provincie ochuzované, s celou družinou svých zámoř
ských a evropských dependencí stalo francouzskou sekundogeniturou. Francie, se všech stran otočená věncem závislých
útvaru, měla nabýti, jak roku 1670 soudil již Leibniz, „arbitrium
rerum in Európa“. Snad byl plán ten jako celek příliš mnoho
stranný, spojení Colbertovy snahy po námořní suprematii s Louvoisovým důrazem na militaristickou převahu na pevnině příliš
obtížné, v jádru jest to však důsledek starých politických ten
dencí francouzských, ucelených v duchu nového klassicismu a
barokové grandiosity a pouze v tomto smyslu „denaturované“.
Plán ten ostatně jevil se jako logický důsledek úspěchů kul
tury francouzské, která se v 17. století stává synthesou vzdělanostních proudů románského světa a počíná rychle podmaňovat
sousední kraje. Touha Ludvíka XIV. po hegemonii v Evropě
nalézá ohlas v celé vyšší společnosti francouzské a vtiskuje se
na dlouhou dobu národnímu duchu, stejně jako základní rysy
politického systému velikého krále, které ještě na počátku 19.
století otřesou Evropou. System ten lišil se v základech svou
konkrétností od cílů daleko neurčitějších, ke kterým spěl imperialism habsburský, ale shledáme v něm také prvky, které Ludvík
XIV. převzal z ideového inventáře svých bývalých soupeřů. Přede
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vším bylo to vědomí, že vedoucí úloha v křesťanstvu nemůže
býti spojena s poměrem, jaký Francie dotud zachovávala k Tu
recku, že nutno v otázce té obrátiti se jiným směrem. Vidíme, že
Ludvík XIV. při jednání s knížaty německými projevuje ochotu,
vžiti na sebe úlohu osvoboditele křesťanstva od východního ne
bezpečí, že ponižuje císaře výší nabízeného pomocného sboru, že odo
lává pokušení, aby otevřeně užil nebezpečí Vídni hrozícího k útoku na
habsburského soka, že v moři Středozemním nastupuje v boji
proti turecké moci úkol, jenž v 16. věku spočíval na Španělsku.
Proto mohl se k němu Leibnitz obrátiti se svým „consilium
Aegyptiacum' , v němž plány roku 1798 již jsou naznačeny. Da
leko důležitější bylo \šak, že král francouzský, nedávný spo
jenec Švédů a německých protestantů, vstupuie s duchem proti
reformace v podobné spojení jako habsburský imperialism. Ve
vnitřní politice ruší edikt nantský a poutá ke svým zájmům dů
razným podporováním jesuitský řád, který teprve za něho ve
Francii vlastně zdomácněl; svůj boj proti republice nizozemské
zdobí náboženským heslem a ve spojení s Jakubem II. usiluje
o rekatolisaci Anglie. Strach před jeho protireformační snahou
to byl, který definitivně do boje proti němu postavil jak kurfirsta braniborského, tak Anglii. Jeho konflikty s Římem za
Innocence XI. svědčí pouze o tom, že chtěl podobně jako Filip II.
s úlohou vrchního kurátora katolicismu spojovati vrchní moc nad
kurií i nad národní církví francouzskou, snaže se zlomiti zbytky
španělského vlivu ve Vatikáne, jako to činil také král španělský
o sto let dříve. Při tom pro podřazenost hlediska náboženského pod
veliké otázky politické není přesvědčivějšího důkazu nežli spolek
ultrakatolického Španělska a Leopolda I. s protestantským světem
k záchraně nizozemských kalvinistů před francouzským panstvím,
okolnost, že ve Vídni a v Madridu jásá se nad pádem katolického
Jakuba II. Jest to tedy podobné divadlo jako o půl století dříve,
ale s vyměněnými úlohami a s tím rozdílem, že Habsburky
s vedoucího místa v protifrancouzské koalici počíná vytiskovat
politika anglická.
Ostrovní poloha umožňovala Anglii, že nebyla do všech
konfliktů evropských 16. a 17. věku celou podstatou svou za
vlečena. V době Karla V. král Jindřich VIII. snažil se býti ja
zýčkem na váze v zápasech mezi císařem a Františkem L; ne
zapomíná staré rivality s Francií, která jest stále ještě spojencem
Skotska, ale staví se ve chvíli rozhodných úspěchů habsburských
proti nebezpečí světovlády Karla V. Jest zajímavé, že tehdy
právě z minulosti vyhrabány byly vzpomínky na císařský titul
anglosaských panovníků a parlamentem r. 1537 slavnostně
v pamět uvedeny jako protest proti universálním nárokům
papeže i císaře. Imperialism habsburský ohrozil ovšem Anglii
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přímo teprve za vlády dcer Jindřichových, za Marie sňat
kem a za Alžběty válkou. Jakmile toto nebezpečí minulo,
mohla však vláda prvních Stuartů v konfliktech evropských
zaujmouti postavení diváka, sympathisujícího sice se stranou
protihabsburskou, ale zřídka účinně ji podporujícího. V druhé
polovici situace se mění; dynastie, úvěrem, náboženským a ab
solutistickým sklonem k Ludvíkovi XIV. připoutaná, jest ochotna
dosáhnout! svých cílů ve stínu francouzské hegemonie, většina
národa však již dlouho před ,.slavnou“ revolucí žádá, aby Anglie
stala se zase především jazýčkem na váze mezi Habsburky a
Bourbony a zabránila porušení rovnováhy na pevnině. Nutnost
vystoupení zejména proti Francii publicistika anglická za Karla II.
a Jakuba II. odůvodňuje především třemi důvody, které r. 1701
ťh. Davenant spojil v krátkou formuli „Liberty, religion and
trade“. Z Francie hrozí národu anglickému ztráta svobod ústav
ních, nové porobení Rímu a podvázání obchodního i maritimního
vývoje rozpětím francouzského merkantilismu a podniků kolo
niálních. Vlastní zájem a nikoliv čistě doktrinářské důvody to
byly, které z Anglie učinily předního obhájce evropské rovnováhy
od té chvíle, co Vilém IIÍ. se ujal vlády a politické vedení státu
uvedl v soulad s národním zájmem.
Vilém Oranžský stal se mužem osudu pro bourbonského
soupeře. Již Saint Simon ukázal na to, že Francie byla přemožena
vlastní zbraní, systémem nového militarismu, jemuž děkovala za
první úspěchy, ale kterv v rukou Eugena Savojského se obrátil
proti ní, když tolik byl přispěl k utvoření nové, podunajské
moci Habsburků. Byl to týž zjev, s jakým se potkáme u Napo
leona I. Ale stejně jako veliký císař byl především poražen
u Trafalgaru a pevninové neúspěchy následovaly teprve po pádu
námořních nadějí, podobně pro moc Ludvíka XIV. zničení maritimních možností u La Hougue bylo vlastním obratem štěstí.
Nový anglický panovník stává se vlastně duší „veliké alliance“,
sdružující skoro celou Evropu proti Francii ve snaze po dosažení
,justum aequilibrium potentiae“. Situace vyvrcholila v otázce
španělského dědictví, jehož spojení s Francií znamenalo přede
vším pro Anglii ohrožení všech možností vývoje průmyslového
i koloniálního, nové zavření oceánů i moře Středozemního, „im
perium commercii“ pro Francii. Davenant ve vzpomenuté práci
současníkům vylíčil v šedivých barvách osud Evropy, až na ní
skutečně spočine těžká ruka bourbonské nadvlády, porobujíc
národy i myšlenky, nové imperium Trajanovo.z něhož nebude
odchylně věřícím útěku do žádné končiny světa. Mezi prostředky,
jimiž Anglie bránila bourbonské sukcessi jsou především smlouvy
roku 1698 a 1699 důležitý, neboť v nich vystupuje poprvé jasně
do popředí zásada, že „salus publica“ Evropy a konvenience

30

Jan Bedřich Novák:

rozhodujících států platí více nežli nároky práva dynastického,
že při likvidaci každé veliké jednotky státní v Evropě zájem celku
a jeho rovnováhy jde přede všemi jinými ohledy. Tím do práva
mezinárodního, jež právě v témže století Grotiově počalo nabývati
prvních určitějších rysů, vkrádá se důležité hledisko, které ne
ustoupí již více do pozadí a přihlásí se v následujícím století
zvláště při dělení Polska a v otázce východní. Roku 1700 ještě
ovšem nezvítězilo nad sebevědomím francouzského krále a živlu
kastilského, který donutil Karla II. k známé závěti, protestující
proti evropské dělbě pozůstalosti starší větve habsburské.
Ludvík XIV. pustil se do nejvyšší hry svého života, a jest známo,
s jakým štěstím; již roku 1706 německé pamflety z kruhu spo
jenců mluví posměšně o tom, ,,was bey solenner Beerdigung der
fünften Monarchie zu Paris vorgegangen“. Obrat Anglie po smrti
Josefa L, pravý záchvěv jazýčku na obrácenou stranu, odvrátil
od Francie nejhorší ponížení, a mír Utrechtský znamenal stejně
proti Bourbonům jako proti Habsburkům vítězství prin
cipu rovnováhy v Evropě, vítězství sesílené řadou výslovných
garancií, jako byl traktát barrierový nebo ustanovení o neslu
čitelnosti koruny španělské s francouzskou. Princip konvenience
roku 1700 odmítnutý zvítězil přece.
(Pokračování.)

Středověká diktamina v souvislosti s antikou a renaissancí.
Napsal Jan Bedřich Novák.

Kulturní dějiny bývají srovnávány s pyramidou, jejímž
vrcholem jest vzdělanost naší doby, spočívající na základech,
které zbudovaly generace předcházející. Obraz tento není právě
zdařilý; podle něho se uzavírá vývoj kultury v hrotu pyramidy
a zamezuje se výhled do budoucnosti, kdy my budeme jen částí
zdivá, na němž budou stavětí dále generace příští.
Případněji byly dějiny vzdělanosti srovnány s útvary kury
zemské. Jako geologické vrstvy se kladou jedna na druhou a starší
podpírají vrstvy nově se tvořící, ustupujíce do hlubin země, tak
i dějiny kultury se nám jeví ve vrstvách nanášených na sebe a pro
mítajících se navzájem v různých křivkách a vlnovkách, obdobných
oněm, které pozorujeme na geologickém průřezu kůry zemské.
Oživme si tyto vrstvy organicky, představme si je, jak tisícerými
vlákny prorůstá jedna druhou, jak hořejší svými kořeny rostou
z těch, které jsou uloženy pod nimi, a pak před námi vyvstává
plastický obraz, který vykazuje mnohé podobnosti s kulturním
vývojem lidstva. K dokonalosti má ovšem i tento obraz daleko,
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dává však nám aspoň tušiti nekonečnou složitost struktury
historie vzdělanosti a obtíže, které sestavějí v cestu těm, kdož chtějí
sledovati její vývoj. My, kteří stojíme nahoře a vidíme kolem sebe
život růst a bujet, mnohdy ani netušíme, jak hluboko sahají kořeny
rostliny, jejímž květům se obdivujeme jako vymoženostem své doby.
Poslední vrstva kulturní, v níž dosud tkví veškeren náš život,
sahá až k renaissanci, totiž k onomu „znovuzrození antiky“,
které jsme uvykli podle nesmrtelných děl Burckhardtových 4)
a Voigtových2) klásti do doby Petrarkovy. V novější době nastala
proti názorům obou jmenovaných učenců reakce, vznik renais
sance kladen brzy do 13. (Thode), brzy do 12. až i do 11. století
(Monod), a vlivu antiky na vývoj naší kultury vykazována podříze
nější úloha. Heslem se stalo, že renaissance a vše, co přišlo po ní,
není nic jiného, než další vývoj života středověkého.3)
Tato reakce je tudíž namířena hlavně proti oněm názorům, které
v renaissanci vidí něco od doby předcházející naprosto rozdílného,
které mezi ni a tak zvaný středověk kladou hlubokou propast,
vrhajíce na jednu stranu všechno světlo a pokrývajíce druhou úplnou
tmou. S tím jistě nemůžeme souhlasiti. Větu, že doba renaissanční a porenaissanční celým svým vývojem souvisí s kulturní
vrstvou středověku, nebudeme se rozpakovati podepsati. Při
tom ovšem není třeba snižovati vliv antiky na tento vývoj. Nechceme-li souhlasiti s ustáleným pojmem „renaissance“, jímž je
vyjádřeno, že ve středověku byla antika mrtva a pak náhle vzkří
šena, nejsme ještě oprávněni popírati rozhodující vliv její na veš
keru dobu následující. Antická kultura nezahynula pádem říše
Římské a vítězstvím křesťanství a mrtva se zdá býti ve středo
věku hlavně proto, že jejímu dalšímu životu nebyla dosud věno
vána dostatečná pozornost. Nemáme na příklad dosud kritického
díla, které by bylo věnováno celkovému vývoji středověké la
tinské literatury. Ebert4) podává jen souhrn biografií a popis
děl; o vystižení ideového vývoje u něho nelze mluviti.
Kdyby se lépe znala složitá struktura kulturní vrstvy, kterou
nazýváme středověkem, kdyby se probíralo vlákno za vláknem,
které ji prorůstá tkvíc svými kořeny v antice a spojujíc ji s dobou
naší, vyslovovaly by se názory o zaniknutí antiky ve středověku
s větší opatrností. Ovšem nebyl to život podobný životu v době
renaissanční, bylo to živoření, bylo to klesání od stupně ke
4) Burckhardt Jac., Die Kultur der Renaissance in Italien. I.—II.
(9. vyd.). V Lipsku 1904.
*) Voigt Georg, Die Wiederbelebung des classischen Alterthums. I.—II.
(3. vyd.). V Berlíně 1893.
’) Srovn. studii Waltera Goetze „Mittelaltei und Renaissance“. Histor.
Zeitschrift, sv. 98 (1907), str. 30—54.
4) Ebert Ad., Allgemeine Gcsch. der Literatur des Mittelalters im
Abendlande. I.—III. V Lipsku 1874—1887. (Sv. I. v 2. vyd. 1889.)
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stupni až k zuboženému zakrsání, ale odumření to nebylo.
Kdykoli na středověkém nebi vyskočilo z mraků na delší dobu
teplej šfslunce, počalo i antice přibývati sil — ve středověku máme
několik „renaissancí“ — až s celkovým rozvojem středověkého
života i ona v nezlomené síle se přihlásila k právu na další život.
Že se tento proces děl hlavně na půdě italské, je snadno po
chopitelné. Tam se zachovalo nejvíce antických tradicí, tam
i mnohé instituce si zachovaly kontinuitu s antikou, tam k vní
mavým duchům zbylé trosky antického umění mluvily srozumi
telnou řečí. Nechť probíráme kteroukoli složku kulturního života
italského ve středověku, nalezneme všude prvky antiky, ať ve
veřejných institucích či v životě vědeckém i uměleckém.
V této studii chci věnovati pozornost jednomu z dosud velmi
zanedbaných odvětví latinské literatury středověké, které hlavně
kvetlo na půdě Itálie a které si zachovalo neporušenou kontinuitu
s antikou. Jsou to školské a literární plody grammatikův a rhetorťi středověkých známé hlavně pod jménem diktamina. Diktamina jsou někdy jen slohové cvičení ve škole, jindy literární plod,
určený pro veřejnost. Někdy bývají skládána, aby sloužila za vzory
umělé prosy, jindy mají účel obdobný belletrii. Pro historika mají
největší důležitost taková diktamina, jimž byly podkladem listiny
nebo akta úřední, anebo která fingovala akta taková; při těch
opět především nutno hleděti k tomu, za jakým účelem byla sklá
dána, zda jen s hlediska stilistiky a rhetoriky či zda měla úlohu
agitační, podobnou letákům, manifestům a pamfletům.
V jaké oblibě byla ve středověku a hlavně v Itálii tato lite
ratura, toho důkazem jsou nesčetné rukopisy zachované v středo
věkých knihovnách pod různými tituly jako „dictamina", ,,rationes dictandi“, ,,ars dictandi“, ,,flores rhetorici", „summa dictaminum/ a pod. Často bývá s takovými diktaminy spojen též
theoretický návod ke skládání listův a listin a sbírky listinných
předloh, t. zv. formuláře. Právě proto obyčejně bývá tato literatura
uváděna ve spojení s kancelářskou činností středověkých notářův
a mezi ní a formuláři nebývá činěn náležitý rozdíl. Zavinilo to
asi stejné prostředí, v jakém diktamina i formuláře se vyvíjely;
a přece nemůže býti osudnější záměny nad tuto. Historická kri
tika by o tom mohla mnoho vyprávěti. Tato okolnost také za
vinila, že literární historie ponechala diktamina úplně diplo
matice a o jich literární stránku se vůbec nestarala. Diktamina
se zdají na první pohled jen jakousi přípravou školskou pro
nastávající notáře, jichž úkolem jednou bude podle zděděných
předloh ztrnulým slohem a ustálenými formulemi vyplňovati
pevně předepsané rámce pergamenových listin. Proč se tedy
nad nimi pozastavovat!? Existence jejich úplně odpovídá běžným
názorům o středověku.
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Pročítejme však tyto výplody, čtěme rhetoricky vyzdobené
panegyriky, invektívy, manifesty psané s theatrálním pathosem,
listy psané slohem k nesrozumitelnosti prezdobeným, jež si autoři
posílají, zahrnujíce se navzájem superlativy pochvaly, pozo
rujme obsah takových výplodů, v nichž obdiv pro krásy přírody
se střídá s látkami všedního života, motivy erotické s látkami
mythologickými; tu nám příliš jasně vystoupí rozdíl mezi nimi
a mezi obyčejnou praksí kanceláří. Nebudeme na pochybách,
že původ jejich musíme hledati jinde nežli ve snaze vychovati na
stávající notáře. V tomto mínění nás utvrzuje také způsob, jakým
se tato diktamina pěstovala. Bližší seznámení s touto literaturou
nás nutí, abychom šli zpět po stopách jejího vývoje. Stopujíce je
do minulosti, dostali bychom se až do rhetorských škol řeckých
sofistů. Než omezíme se jen na vytčení jich prvků v literatuře
římské.
V rámci tohoto článku nelze ovšem napsati celkové dějiny
této literatury x) a také to dosud vůbec není možno, protože z množ
ství rukopisného materiálu je dosud vydáno velmi málo, a to oby
čejně jen ve zlomcích. Chci zde podati jen jakýsi nástin vývoje,
omezuje se jen na vytčení charakteristických zjevů, na kterých
je patrna souvislost jejich s obdobnou literaturou římskou a renaissanční.
I. Základy středověkých diktamin v literatuře římské.

Po opanování Východu vnikla do Ríma s ostatními vymo
ženostmi řecké kultury i řecká rhetorika. S řeckými rhetory se
přestěhoval do Ríma i způsob vyučování rhetorice i themata pěs
tovaná na řeckých školách i módní sloh řecký. Rhetorika řecká
stojí tou dobou ve znamení boje mezi atticismem a asianismem.
Přívrženci prvého směru vidí svůj ideál v řečech Demosthenových,
vyznavači asianismu stojí pod vlivem škol sofistických.
Gorgias z Leontin stal se zakladatelem slohové módy, jíž
v pozdější fasi dáno jméno asianismus, protože k největšímu roz
květu vyspěla na půdě maloasijské. Sloh tento charakterisuje ne
mírná výzdoba řečnickými figurami (hlavně antithesí) a slovními
hříčkami, snaha po poetické dikci, hledaná duchaplnost a umělý
pathos. Dlouhé periody jsou v nemilosti, řeč je mnohdy rozsekána
na malá χωλά a κόμματα, která mají zvýšiti rhythmický spád
prosy a přiblíží ti ji k poesii.2) Norden rozeznává v asianismu dva
2) Pro dějiny této literatury, hlavně se vzhledem k jejímu vývoji
v Čechách, sestavuji si materiál; ovšem jest mi při tom přemáhati velké
obtíže pro úplný nedostatek předběžných prací v historické literatuře.
*) Srovn. Ňorden Ed., Die antike Kunstprosa. V Lipsku 1898, sv. I..
str. 15—71.
C. C. H. XV.
3
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směry; v jednom v drobných a rhythmicky plynoucích větách pře
vládá měkkost a rozmařilost, neobvyklé výrazy se střídají s přepiatými metaforami a slovním vtipkováním, druhý vyniká pře
mrštěným pathosem, nabubřelostí slohu a často činí dojem dithyrambů v prose.1) Načrtl jsem zde stručnou charakteristiku tohoto
slohu, protože všechno, co později v tomto směru bylo vykonáno,
má své kořeny, jak Norden přesvědčivě ukazuje, v asianismu.
Ani přepiatý sloh středověkých diktamin není novota, vzniklá
snad teprve zdivočením pozdní latiny, nýbrž je také dědictví
antiky.
Proti výstřelkům a perversím asianismu vznikla ve druhém
století před Kr. reakce, která se vracela k starým attickým vzorům.
Nastal veliký boj mezi starou a novou školou a byl přenesen pod
robením řeckého světa Římany i do Ríma. Ani Cicero ve svém
mládí se neubránil vlivu asianismu, ale studiem Demosthena
potlačil brzy tyto náklonnosti a stal se vzorem klassické latinské
prósy.2) Reč rázu Demosthenova shodovala se také spíše se vze
dmutým vlnami občanských bouří v době dohasínající republiky
než salonní hříčky asianismu. Pádem občanské svobody a ustou
pením řečníků s fóra do škol a poslucháren povstává v Římě asia
nismu prostředí velmi výhodné. Rhetorové a deklamátoři římští
doby císařské chápou se pozlátka formy s týmž zápalem jako
kdysi rhetorové doby hellenistické po ztrátě řecké neodvislosti.
Vnější ozdoby měly zakrývati vnitřní prázdnotu.
Jako sloh tak i školskou praksi v pěstování rhetoriky převzal
Rím od Reků. Ve školách rhetorských vyučuje se i v Římě na
základě praktických cvičení podobných, jako byla řecká itQoyvfivácfiata a [ukétat. V dřívější době byla za podklad takových
cvičení brávána themata přiměřená skutečnosti, která nastáva
jícímu řečníku mohla se jednou v praksi opravdu hoditi. Ale jak
mile při potlačení veškerého politického života veřejné řeči ztra
tily dřívější význam, a jakmile škola rhetorská přestala býti pří
pravou pro život a stala se sama sobě účelem, změnila se i the
mata, na která se skládaly řeči. Themata se počala vymykati
realitě a pohybovala se ve světě fantasie; nešlo již jen o cvičení,
ale především o zábavu. Při takových deklamacích vedle formální
výzdoby byl hlavní věcí ostrovtip, a duchaplnost bývala odměňo
vána štědrým potleskem. Jejich heslem bylo: „Non vitae, sed
scholae discimus.“ 3) Reč se počala měniti ve své podstatě a začala
býti vědomě skládána a recitována za účelem literárním.
r) Norden, Ant. Kunstprosa, str. 131—149.
*) Tamže, str. 218 a str. 225—234.
’) Srovn. Boissier Gaston, L’instruction publique dans 1’empire Romain.
Revue des deux Mondes 1884, str. 345.
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Ze začátku doby císařské se nám zachovala důležitá pa
mátka, která vrhá jasné světlo na tyto deklamace rhetorských
škol. Jsou to „Oratorum et rhetorum sententiae, divisiones,
colores", které sepsal L. Annaeus Seneca (f cca. 39 po Kr.), otec
známého filosofa stejného jména. Je to soubor řečnických cvičení
rozdělených na controversiae a suasoriae. Při kontroversích se
rozebíraly sporné, obyčejně až románovitě zauzlené právní případy,
jednotliví řečníci je analysovali, uváděli své mínění pro i contra
a snažili se svými důvody často i trestné činy postaviti do nejlep
šího světa (colores). Že nešlo při tom o případy vážné soudní
prakse, nýbrž jen o zábavu publika a vzájemné předstihování
rhetorů v duchaplnostech, ukazují jak themata, tak i způsob argu
mentace, hlavně colores. Jak vidíme ze sbírky Senekovy, byla
fantastická themata těchto řečnických cvičení všeobecně rozšířena;
Seneca nám totiž předvádí své reminiscence na celou řadu rhetorů.
I můžeme tato themata považovati za společný duchovní majetek
rhetorských škol římských. K tomu ukazuje též srovnání Seneky
s mnohem pozdější sbírkou tak zvaných Quintilianských deklamací, mylně připisovaných Μ. Fabiovi Quintilianovi
po Kr.), který ve ztraceném spise „De causis corruptae eloquen
tiae" právě vystoupil proti těmto, ke skutečnosti nepřiléhajícím
deklamacím a doporučoval cvičení shodná s pravdou.1)
Uvedu ze Seneky příklady. V jednom se klade otázka, může-li
bytí přijata za kněžku dívka, která byla zajata od pirátů, prodána
za nevěstku do veřejné místnosti a která zabila vojína, aby ubrá
nila své panenství.2) Jiná kontroverse má tento obsah: Mladík
je zajat od pirátů, dcera jich vůdce ho donutí k přísaze, že si ji
vezme za ženu, bude-li propuštěn na svobodu. Zajatec se vrátí
domů, a když nechce podle vůle otcovy upustiti od slibu daného
dívce, otec jej vydědí.3) Vedle toho uvedu příklad z deklamací
Quintilianských. Ve čtvrté z tak zv. větších deklamací vystu
puje před soudem syn, jemuž bylo věštěno, že bude statečným
mužem, ale že se stane otcovrahem. Prvá věštba se již naplnila,
a on, obávaje se druhé, prosí, aby mu soud dovolil umříti, proti
čemuž otec protestuje. Podobná themata, hodící se spíše do lite
ratury románové a nevyhýbající se mnohdy choulostivým motivům
erotickým, mají i kontroverse ostatní. Vidíme na nich, jak soudní
řeči v rhetorských Školách římské doby císařské se přesouvají na
půdu belletrie.
Všimněme si nyní suasorii. Ty nám opět připomínají poradní
řeči před shromážděním lidu, které rozděluje řecká rhetorika na
*) Srovn. Schanz Mart., Geschichte der Römischen Litteratur. V Mni
chově (2. vyd.) 1899. Díl II., II., str. 350.
2) Seneca, Controversiarum lib. I., č. 2.
3) Tamže, lib. I., č. 6.
3*
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xporponý, jíž se za uskutečnění něčeho děje přímluva, a na anotQon.il, jíž se od něčeho zrazuje.1) Také v suasoriích se kladou
otázky, zda v určitém případě má se jednati tak či onak. Odpovědi,
ovšem odůvodněné, mají býti kladné nebo záporné'. Tak na př.
ve druhé suasorii u Seneky rokuje se o tom, ncmají-li se Lacedaemonští vyslaní proti vojům Xerxovým spasiti útěkem, ve třetí,
má-li Agamemnon obětovati Ifigenii, ve čtvrté, má-li Alexander
vstoupiti do Babylonu, když mu bylo věštěno nebezpečí atd.
Látky k nim, jak vidíme, jsou brány z historie, což je v době po
tlačení politické svobody úplně pochopitelné. O politických otáz
kách dne nemohli už řečníci pronášeti řeči před shromážděním
lidu a působiti na jeho rozhodnutí, přenesli se tudíž do minulosti
a nahradili si bývalý vliv na fóru formální výzdobou a strojeným
pathosem. S řečí politickou v suasoriích se stává podobná změna
jako s řečí soudní v kontroversích. Obojí začínají býti v rhetorských školách literárními plody a mění se úplně ve své podstatě
i ve svém určení.
Jediné třetí druh řečnictví, řečnictví epideiktické, hovělo
změněným poměrům a změněnému duchu doby. Reči epideik
tické, jež dělí rhetorika řecká na šnatvos a ^óyo$2), chválo- a
hanořeči, a které byly vlastní doménou již řeckých rhetorů rázu
asianského, nemusily ani věcně ani formálně procházeti metamorfosou, která se v době císařské v rhetorských školách
stala s řečnictvím politickým a soudním. Panegyriky, jimiž Rím
vzdával při každé příležitosti hold světovládcům a jich náměst
kům v provinciích, invektívy proti zavražděným vladařům
a přemoženým praetendentům byly posledním polem, kde rhetorové hráli úlohu, ovšem smutnou, ve státním životě impéria.
Zachytil jsem zde v stručnosti význačné momenty processu,
kterým prošlo řečnictví římské přechodem do doby císařské,
protože je to nezbytné pro pochopení dalšího vývoje a pro vysti
žení vlivu rhetorských škol i v jiných oborech duchovního života
nejen v době Římského císařství, nýbrž i ve středověku. Podobnou
metamorfosu jako řečnictví samo prodělala i epistolografie, a to
má pro naše thema ještě větší význam.
Dříve než se obrátíme k vývoji listu římského v době císařské,
poohlédneme se po škole rhetorské M. Fabia Q u i n t i 1 i a n a, nej vliv
nějšího paedagoga doby císařské, který stojí v opposici proti směru
módních rhetorských škol a chce výchovu rhetorickou uvésti
*) Srovn. Chaignet A. Ed., La rhétorique et son histoire. Paris 18SS,
str. 238, a Volkmann R., Rhetorik. Handbuch der klassischen Alterthums
wissenschaft (I. Müller) Bd. II., Abt. 3. (3. vyd.), str. 17.
2) Volkmann 1. c., str. 17. Srovn. též Chaignet 1. c., str. 240: Římané
nazývají tento druh demonstrativum, „quod (Cicero, de Invent. I., 5.)
tribuitur in alicuius certae personae laudem aut vituperationem“.
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v souhlas se skutečným životem. Ve druhé knize Institutionis
oratoriae předvádí nám Quintilian začátky studia rhetoriky.
Nám nejde ani o jeho paedagogiku ani o theorii řečnictví, vytkneme
jen, jaká themata doporučuje žákům rhetoriky, kteří již si od
byli kurs grammatiky. Ve čtvrté kapitole této knihy radí, aby
učitelé řečnictví začali s tím, co je podobno vyučování grammatickému, a tu doporučuje především vypravování z historie, pak vede
žáky ke kritickému zkoumání látek vypravovaných, a to nejen
z oboru bájí, ale i z annálů. Tak klade otázku, zda je pravděpodobno, že na hlavě bojujícího Valéria seděl havran, který se zo
bákem a křídly vrhl na oči a obličej nepřátelského Galia. Jako pří
klady k takovému kritickému rozboru se hodící uvádí zprávy o na
rození Scipionově, Romulově a Nuinově. Poznenáhlu mají žáci sahati
k thematům obtížnějším; mají se učiti chváliti muže slavné a tupiti nešlechetné (laudare claros viros et vituperare improbos), pak
mají přistoupiti k srovnávání jich mezi sebou. Srovnávání se
má cvičiti také na všeobecných thesích, na př. má se
řešiti otázka, zda je lepší život venkovský či městský, zda více
chvály zaslouží právník či válečník. Po odstavci věnovaném topice
doporučuje Quintilian pokročilejším rozbor některých zákonů,
co je na nich chvály a hany hodno; to se má díti více ve formě
suasorií než kontroversí. V páté kapitole druhé kniby mezi jiným
uvažuje, jak je užitečno přednášeti žáktnn řeči zkažené a chybné
a ukazovati jim na nich veškeré vady, pak pronáší různé paedagogické názory a desátou kapitolou přechází k známým nám suasoriím a kontroversím, kde hlavně důraz klade na jejich pravdě
podobnost.
Tolik jsem chtěl uvésti z Quintiliana, jenž byl vzorem po
zdějším učitelům rhetoriky, a s jehož zásadami se zase potkáme
v ihetorských školách středověku. Ovšem módní směr nepřiroze
ných a životu vzdálených themat při řečnických cvičeních přemoci
nedovedl. Jako ironií osudu byla právě s jeho jménem spojena ona
svrchu vzpomenutá sbírka tak zvaných· Quintiliánských deklamací, které, jak se zdá, vznikly brzy po jeho smrti.1;
Pro naše thema má největší důležitost, stopovati vliv, jaký
měla rhetorika na vývoj umělého listu v literatuře římské. Ani list
neušel směru, který zachvátil veškerý duchovní život římský,
i on podlehl vše ovládajícímu vlivu rhetoriky a prošel touž pro
měnou, kterou jsme právě pozorovali při řečech. Dopis určený pro
recitaci nebo psaný jen proto, aby byl publikován, byl úplně při
praven o svůj původní ráz a naprosto odcizen svému účelu. Pro
historika má největší cenu dopis určený jen pro adresáta, v němž
autor chce adresátovi otevřití své nitro, vylučuje účast veřej
l) Srovn. Schanz, Röm. Littcr. II. II. (2. vyd), st. 359—360.
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nosti. Již dopisy psané s ohledem na eventuelní uveřejnění nutno
čisti s náležitou dávkou kritiky. Je-li však adresát jen vignetou,
pod kterou mluví autor pouze k obecenstvu, nelze již mluviti
o dopise, nýbrž o literárním plodu.
Již v listech Ciceronových ad familiares byly učiněny prvé
koncesse ohledu na uveřejnění,1) avšak vlastním zakladatelem
tohoto druhu listů je v literatuře římské C. Plinius Caecílius
Secundus (f cca. 113). Je pravda, že sbírka listů filosofa L. Annaea
Seneky k Luciliovi je první sbírkou v literatuře římské, která nám
předvádí fikci skutečné korrespondence,2) avšak ta sleduje zcela
jiné cíle. Hlavní věcí je v ní filosofický obsah, forma fingovaných
listů k Luciliovi je jen prostředkem k usnadnění četby. Plinius
však píše listy, jen aby pobavil krásnou formou; jemu je obsah
věcí vedlejší, on umělé listy uvádí do literatury římské jako samo
statný a soběstačný druh belletrie. Plinius nejen že učinil své řeči,
přepracovav je a doplniv zajímavými exkursy, předmětem před
nášek v kruhu přátel, on také dopisy psal ne pro adresáty, ale pro
své recitační kroužky.8) Účelem nebylo sdělení, ale pobavení
hledanou formou a krásným slohem.
Peter připouští, že některé z jeho listů byly kdysi skutečně
adresátům zaslány, ale pak přepracovány, tak že adresát se stal
něčím úplně vedlejším, a listy určeny za četbu celému vzdělanému
publiku.4) Není tedy jeho dílo v té formě, jak nám je zanechal,
sbírkou dopisů, nýbrž literární prací uměle sestavenou, v níž se
v rámci dopisů přetřásají různé otázky právní, aesthetické, rhetorické, obchodní, historické, hospodářské, střídajíce se s obrazy
a událostmi ze života, popisy krajin, s líčením krása zjevů přírod
ních. Potkáváme se v nich tu s panegyrikou, tu s projevením sou
strasti a dodáváním útěchy, tu s udílením rady, pozváním, do
poručením a pod. Vše je podáno vybroušeným, lehkoplynoucím
slohem, tropy a figurami protkaným. Na věci nezáleží, ale na
formě, kterou se má ukázati virtuosita stilisty ipři nejnepatrnějším
obsahu. Adresát má u těchto listů asi takový význam jako v naší
době dedikace, uvedení jeho v čelo listu znamená jen prokázání
pocty.5) Proto je adresátů mnoho. Plinius sám na několika místech
ve své sbírce dosti zřetelně listy takového druhu počítá k literal) Srovn. Peter Hermann, Der Brief in der Römischen Litteratur
(Abhandl. der philolog.-histor. Classe der Kgl. Sächsischen Gesell, der Wissen
schaften XX., III. 1901), st. 7.
’) Srovn. Peter, Brief in der Röm. Lit., st. 228—230.
·) Srovn. Schanz, Röm. Lit. II., II. (2. vyd.). st. 266 a 271.
*) Srovn. Peter, 1. c., st. 101 a 104.
5) Upozorňuji, že tato charakteristika listů Pliniových nevztahuje se
na jeho korrespondenci s císařem Traianem, která byla dříve nesprávně
počítána za 10. knihu jeho sbírky. Srovn. Peter, 1. c., st. 121 a násl.
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túře.1) Uvedu jen dvě zmínky. V jedenáctém listu deváté knihy
píše Geminovi, že jeho list s největší radostí přijal, a to hlavně
proto, že ho žádá, aby mu něco napsal, „quod libris inseri posset“.
V třináctém listu druhé knihy doporučuje Priskovi Voconia, chválí
jeho vzdělání a praví o něm: ..Epistolas quidem scribit, ut Musas
ipsas latine loqui credas.“
O technické stránce těchto umělých listů Pliniových nechci se
příliš šířiti, ale zcela nepovšimnuté jí nemohu nechati. Především
upozorňuji na výzdobu listri exkursy, jimiž se má čtenáři dostati
jakéhosi osvěžení odvrácením pozornosti k něčemu zajímavému,
souvisícímu jen mimochodem sostatní látkou listu. Je to něco ob
dobného s exkursy oblíbenými i u řečí, které nazývá rhetorika
řecká na^tx^aoig, a o nichž Quintilian mluví ve čtvrté knize
svého díla o řečnictví (Inst. orat. IV., III., 12). Quintilian tyto
exkursy takto definuje: „nayéxfiaois est alicuius rei, sed ad utilitatem causae pertinentis, extra ordinem excurrens tractatio.“ Jako
příklad ukazuje v Ciceronových řečech proti Verrovi chválu Sicílie
a únos Proserpiny a udává, že bývá obsahem takových exkursů
chvála lidí neb míst, popis krajin, výklady z dějin neb bájky.
Nejvíce byly v oblibě popisy (extpQáosig), a právě v těch rhetorové
nalézali vhodnou příležitost popustiti uzdu fantasii a přiblížiti se
poesii.2) Plinius používá všech druhů exkursů k výzdobě svých
listů. Zmínil jsem se o nich, protože mohou nám sloužiti za krite
rium při posuzování původního a rhetoricky přepracovaného
znění listu.
Od listů tohoto druhu, kde autor píše ještě pod svým vlastním
jménem, ale kde adresát je vlastně jen fingován, je k podobným
elaborátům, v nichž je fingován odesilatel, jen krok. Z jednoho
Pliniova listu můžeme pozorovat i, jak se o zábavě tohoto druhu
tehdá soudilo. Plinius v 16. listu prvé knihy chválí jakéhosi Pompeia
Saturnina a píše o něm, že mu předčítal listy domněle od jeho
manželky pocházející. Praví o těchto listech: ,,quae sixe uxoris
šunt, ut adfirmat, sivé ipsius, ut negat, pari gloria dignus est, qui
aut illa componat, aut uxorem, quam virginem accepit, tam doctam
politamque reddiderit.“3) Z těchto slov vidíme že Pliniovi listy
pod fingovaným autorem nejsou ničím nápadným, že se nad tím
ani nepozastavuje.
Listy pod fingovanými autory těšily se v římské době císařské
v kruzích rhetorských značné oblibě. Jako všechna rhetorika
římská sahají i ony svými kořeny do Řecka, kde pak hlavně v době
nové sofistiky došly velkého rozkvětu. Tu byly se zvláštní zálibou
x) Sestavil jich několik Peter, Brief in der Rom. Lit., st. 120—121.
s) Srovn. Peter, 1. c. st. 113—117.
3) Peter, 1. c. st. 173.
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podkládány listy skládané na různá fingovaná themata vynika
jícím mužům, a to hlavně filosofům a rhetorům, ať byly již myšleny
jako cvičení ve slohu či jako plody literární. Erotika v těchto
řeckých fingovaných listech nehraje poslední úlohu. My se zde
ovšem omezíme jen na literaturu římskou a vytkneme jen nej
důležitější rysy.
Při-listech pod fingovanými autory2) bude vždy první naší
otázkou, za jakým účelem byl takový list skládán. Od pouhého
slohového cvičení k padělku majícímu za účel oklamání čtenáře
je tu celá stupnice. Někdy je účelem jenom cvičení v řečnické
škole, která právě jako umělé řeči pěstovala i umělé listy. Jindy
je účel literární, analogický onomu, který jsme pozorovali ve
sbírce Plinia Mladšího. Klamání je při nich obyčejně vyloučeno,
protože jak čtoucí tak poslouchající publikum ví — aspoň publi
kum římské, rhetorikou odchované, to vědělo — že pod fingovaným odesilatelem listu mluví autor díla neb sbírky sám.
Má-li list takový jiný účel než stilistický nebo literární, blíží
se již našim pojmům o falsifikátu. Nejdůležitějším zjevem pro nás
jsou listy psané proto, aby se jimi působilo na veřejné mínění.
Někdy chce list takový vyvrátiti špatné mínění o nějaké osobě
neb události, jindy může býti jeho účelem agitace. A tu opět může
býti vzat za podklad list skutečně kdysi nadepsaným odesila
telem vypravený, ale přepracovaný a k určenému účelu doplněný,
anebo může býti vše holou smyšlenkou, jako na př. hanlivý list
jakéhosi lunia Novata proti Augustovi pod fingovaným odesíla
telem Agrippou Postumem uveřejněný.2) Vedle těchto, za politic
kým účelem vydaných fingovaných listů zná doba římského
impéria též podobné fikce za účelem náboženským. V boji mezi
starou a novou vírou bylo takových zbraní vydatně používáno.
Zvláštním druhem fikcí jsou listy, které jsou vepsány
v díla historiků a biografů římských. I tato móda byla zděděna
Římany po Recích. I v těchto listech lze pozorovati několik od
stínů. Jedny jsou psány jen za účelem stilistickým a rhctorickým,
aby živost vypravování byla zvýšena, tak jako je tomu při řečech
kladených v ústa vynikajících mužů. Obsah jejich shoduje se se
skutečností, avšak stilisace je smyšlenkou. Jiné mají za podklad
skutečné listy, ale jsou jen rhetoricky přepracovány. Jiné dokonce
jsou prostá falsa určená k oklamání čtenářstva; ta mohou míti
jen ráz antikvárni, anebo jsou smyšlena za účely stranickými.
Ovšem vedle dopisů podobný osud stihl i listiny. Peter uvádí ve
svém díle zajímavé příklady fingovaných a tendenčně padělaných
l) V díle Petrově, které je tomuto rozboru základem, je uvedena řada
příkladů na listy pod fingovanými autory; k němu odkazuji čtenáře,
který by se chtěl s nimi blíže seznámiti. Srcvn. tamže st. 168—177.
*) Peter, Der Brief in der Rom. Lit., st. 215 ÍSuct. Aug. 51.).
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listů vepsaných v historická a biografická díla, poukazuje na
zhoubný vliv rhetoriky v tomto směru a omlouvá poněkud některé
skladatele takových listů tím, že si ani neuvědomili, co si smějí
pod pláštěm rhetoriky dovoliti a co ne; hranice mezi básněním a
lhaním jim nebyla dosti jasná.1)
To, co jsem zde uvedl o rhetorice římské a jejím vlivu na
změny, kterými prošly řeč a list již v prvých stoletích císařství,
bylo vytčeno jen se zřetelem na středověká diktamina a jich
naprostou závislost na této obdobné literatuře římské. Umělé
plody řečnické a fingované listy, o nichž bylo právě mluveno,
mnohdy velmi dobře by snesly středověký název diktamina, neboť
ve svém jádru často nic jiného nejsou. Ze Ciceronovi bylo zde
věnováno tak málo místa, je pochopitelné; stojíť právě na
opačném pólu vývoje, než jakým sebérou tato rhetorická literatura
římská a pozdější středověká diktamina; a nám zde nešlo o cha
rakteristiku římského řečnictví, nýbrž o prvky středověkých diktamin v literatuře římské, a těm Cicero vzorem nebyl, třeba že jeho
theoretické spisy o řečnictví byly středověku známy a on mnohým
i ve středověku platil za jakýsi mlhavý ideál řečníka a stilisty.
Pozdější rhetorickou literaturu římskou netřeba již tak probírati, něco podstatně nového v této době všeobecného úpadku již
nemůžeme hlcdati. Duch Senekův. Pliniův a Quintilianův již ne
vymizel z rhetorských škol a jich literárních plodů. Všude lze
pozorovati týž kultus formy, při němž obsah ustupuje do pozadí.
Je to neutěšený zjev, když v polovici druhého století napíše slavený
rhetor Fronto chvalořeč na kouř a prach, chvalořeč na nedbalost
aneb když se pustí v kontroversu s jiným rhetorem, který zplodil
řeč proti spánku.2) Julius Victor ve IV. století ve své učebnici
rhetoriky stojí úplně na základech Quintilianových, z něhož celé
velké části doslovně přejímá. Zmiňuji se o něm, poněvadž pro
střednictvím jeho dostaly se ve středověku nauky Quintilianovy
do školy Alcuinovy,:!)
Ve čtvrtém století, době velikého literárního boje mezi
pohanstvím a křesťanstvím, vyskytují se v epistolografii zjevy,
které přes Frontona a Plinia chtějí navázati na dobu Ciceronovu,
a jimž jeho listy jsou vzorem — ovšem nedostižitelným. Souvisí to
s hnutím, které v obnovení studia klassiků římských vidí nejsil
nější oporu upadajícího pohanství. Aristokratičtí rodové Symmachů
a Nicomachů stojí včele. Q. Aurelius Symmachus (f cca. 402)
zanechal nám velikou sbírku listů (900), ale obsahově velmi chudou.
Snaha jeho vrátiti se k Ciceronovi nedovedla zdolati módu rhetor9 Peter, Brief in der Röm. Lit., st. 172—173.
2) Srovn. Schanz, Röm. Lit. III. (2. vyd.), st. 96 a st. 99—101.
3) Srovn. Schanz, 1. c. IV. I., st. 167—168 a Halm C., Rhetores latini
minores II., st. 371—44S.
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ských škol, psáti listy o ničem jen pro formu. Listy Symmachovy
byly skutečně adresátům zasílány, a přece jsou to mnohdy spíše
diktamina. Ve vznešené společnosti římské patřilo k dobrému tónu,
míti list od slavného rhetora. Jeho listy byly na fóru zachycovány,
byly padělány, ke koupi nabízeny, až sám autor byl nucen proti
tomu zakročiti, ne snad, že by se bál prozrazení listovního tajem
ství, ale aby jeho literární slávě nebylo ublíženo.1) Slo tedy zase
především o literární zjevy a zasílání adresátům nemělo jiného
významu, než jako když si autoři navzájem posílají své básně
neb jiné literární produkty.
Ani křesťanská literatura neodolala všeobecným módním po
žadavkům rhetoriky řecké a římské. Dokud mluvili hlasatelé
nového učení k potlačeným a nízkým, vystačili s prostou mluvou
Písma; jakmile se však začali obraceti k vzdělaným, bohatým
a mocným, nemohli to činiti v jiných formách, než které tehda
platily za jediné správné. Pozorujeme to na církevní literatuře
hlavně od té doby, kdy křesťanství se domohlo svobody a mocného
postavení ve státě římském. Křesťanští spisovatelé a otcové církevní
čtvrtého století se předstihují v pěstování formální stránky řeči;
mnozí z nich jsou odchovanci rhetorských škol. Nejevilo se to jen
v kázáních, ale i v epistolografii. 7 listů Ambrosiových a Jeronýmo
vých mnohé mají ráz rhetorický, a u některých forma listů je jen
fikcí právě tak jako u Plinia Mladšího. Mezi listy Jeronýmovými
nalézá se na př. list určený adresátovi, který již nebyl mezi ži
vými.2) Je to ovšem opět jen dedikace. Jeronýmovy listy přes svůj
křesťansky procítěný obsah i přes odpor proti výstřednostem
rhetoriky nevyhýbají se často umělým obratům a afektům řeč
nickým, které ukazují dědictví škol rhetorských rázu asianského .3)
Pro všepodrobující vliv rhetoriky je charakteristické, že se
mu neubránilo ani křesťanství zásadně stojící proti pohanské
vzdělanosti. V době dohasínajícího císařství západu je rhetorika
jedním z nejdůležitějších činitelů duchovní kultury. Její plody
a její módní sloh, vždy spíše se klonící k asianismu, ovládá celou
středomořskou oblast. Řecká literatura rhetorická čte se na západě
se stejným zájmem jako na východě. To, čemu se na západě ve
slohu latinském říkalo způsob africký neb gallikánský, není,
jak Norden přesvědčivě ukázal, nic jiného než hellenistický
asianism přestěhovaný do latinské literatury Afriky a Gallie.
Známý cothurnus gallicanus s theatrálním a pathetickým způT) Srovn. Peter, Brief in der Rom. Lit. st. 143.
*) Ebert Ad., Allg. Gesch. der Literatur des Mittelalters im Abend!ande, Bd. I. (2. vyd.), st. 193.
*) Ebert, 1. c., st. 193—200. Norden, Antike Kunstprosa II.. st.
650—651.

Středověká diktamina v souvislosti s antikou a renaissanci.

43

sobem mluvy není nic nového a samostatně stojícího, ale je také
v souvislosti s asianismem J)
S úpadkem kultury antické souvisí stále větší rozvoj této
slohové manýry; přívrženci atticismu řídnou, Lactantius a Boethius
nejsou pravidlem, nýbrž výjimkou. Pro nás je důležito, že starého
slohu nejúporněji se přidržují právníci, kteří píší s klasickou
jednoduchostí, jasně a věcně. Tímto slohem vynikají konstituce
vycházející z císařské kanceláře, jsou psány věcně a stručně. Tak
to jde až po císaře Diokletiana. Než i tu nastává obrat. Codex
Theodosianus již silně podléhá vlivu rhetoriky, jeho sloh již je
nabubřelý a povídavý.2) Ovšem mezi tímto slohem a mezi slohem
literárních a školských plodů rhetorických je ještě veliký rozdíl.
Jako sloh, dědí se s generace na generaci i školské tradice
i themata rhetorické epistolografie i záliba v rhetorických fikcích.
S tím se vším se opět potkáváme v době, která tvoří přechod mezi
antikou a středověkem.

II. Doba přechodní.

Příboje barbarů, kteří v pátém a šestém století tak důkladně
„obrodili“ sešlou říši Rímskou, že se zdálo, jako by tisíciletá její
civilisace se měla zalknouti v krvi, neudolaly antickou kulturu na
dobro. Mnoho uchovaly instituce církevní, třeba že mnohdy v rouše
k nepoznání změněném, mnoho se uchovalo v oněch ostrovech,
které šťastnou náhodou unikly všeobecné zátopě aneb které ne
byly zaplaveny trvale. Ani rhetorské školy nezanikly úplně ani
jejich tradice. Později se k tomuto thematu ještě vrátíme a při
hlédneme k tomu, co se stalo s rhetorskými školami, zejména v oněch
místech Itálie, která se nedostala pod trvalou nadvládu barbarů.
Nyní si všimneme jen několika nejvýznamnějších zjevů rhetorické
literatury doby, která stojí na rozhraní mezi antikou a středo
věkem, abychom ukázali na jich úplnou kontinuitu s dosavadním
vývojem rhetoriky.
Gaius Sollius Apollinaris Sidonius, gallského původu, biskup
v Clermontu (f cca. 480), je nejslavnějším stilistou této doby.
Vychování se mu dostalo v rhetorských školách, které v době jeho
mládí ještě kvetly v jižní Gallii.3) Z jeho spisů pro naše thema
mají hlavní význam jeho listy, jichž nám zanechal dévět knih.
Probíráme-li se jimi, vidíme, jak v Sidoniovi se nám zachovaly
dosud neporušeny staré rhetorské tradice; Sidonius právem by se
Norden, Ant. Kunstprosa II., st. 586—656.
*) Norden, 1. c. II., st. 581—582.
·) Srovn. Ebert, Gesch. d. Lit. I., st. 419.
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mohl nazvati křesťanským Pliniem. Již v prvním listu své sbírky1)
praví, že chce následovat! Symmacha a Plinia jako svých vzorů.2)
Plinia následuje otrocky. Sám to přiznává v 22. listu čtvrté knihy:
„Plinio ut discipulus assurgo,"3) v témž listě, v kterém právě
jako Plinius4) koketuje s odvrácením od psaní historie, dávaje
přednost epistolografii. Peter, ukazuje na tuto naprostou odvislost
od Plinia, uvádí, jak Sidonius i ve výboru látek pro svá themata
následoval svého vzoru (popis letohrádku, líčení venkovského
života a j.) a jak právě jako Plinius, adresátů používal jen jako
dedikací. Také Sidoniovy listy byly určeny pro veřejnost, třeba že
v prvých knihách byly vzaty za podklad listy skutečně kdysi
odeslané. Tak jak je v díle svém vydal, jsou věcně i slohově pře
pracovány.5) Tedy zase tu máme dílo literární a ne korrespondenci,
právě jako tomu je u Plinia a jiných rhetorů; ráz literární je ještě
zvýšen vsunutím mnohých básní. I ostatní rhetorická činnost
Sidoniova tkví úplně v základech antiky. Připomínám jen jeho
panegyricus na Avita, který podle výroku Jupiterova ve shromáž
dění bohů navrátí Romě, sotva štít a kopí vlekoucí, bývalou
slávu. Křesťanství a biskupský úřad nepřemohly v Sidoniovi sta
rého rhetora.
Sloh Sidoniův je k nesrozumitelnosti líčený, jeho affektovaná
dikce s nepřirozeným slovosledem, zdobená hledanými figurami
a tropy, nezadá si v ničem s asianismem starších rhetorů a při
pomíná zároveň nejpřepiatější stilisty z pozdějších diktátorů
středověkých. V tom je mezi Sidoniem a jeho vzorem Pliniem
veliký rozdíl.
Stálo by za to rozebrati jeho fraseologii a srovnati ji s fraseologií středověkých diktamin. Došlo by se k zajímavým důsledkům .6)
Při čtení listů Sidoniových ozývá se táž ješitnost rhetorská,
kterou lze pozorovat! i u starých rhetorů římských, totéž vzájemné
*) Vyd. Luetjohann Chr. v Mon. Germ. Auct. antiquiss. VIII. V Ber
líně 1887.
2) Tamže, st. i.
3) Tamže, st. 72.
4) Plinii Epistulae, lib. V., č. Vlil.
5) Srovn. Peter, Bricf in d. Rom. Lit., st. 150—156, Ebcrt, Gcsch.
der Lit. I., st. 427.
·) Uvedu některé příklady, které svými slohovými hříčkami a obraty
nám připomínají diktamina pozdního středověku. Číslice v závorce ozna
čují číslo stránky a řádky v Mon. Germ. Auct. antiq. VIII.: ,,hi šunt, qui
invident . . . cinctis iura discinctis privilegia, scholas instituendis mercedes
instituentibus litteras institutis, hi sunt, qui . .
atd. (82, 15). „quam te
blandum pueri, comem iuvenes. gravem senes metiebantur! quas tu la
crimas ut parens omnium super aedes incendio prorutas et domicilia
semiusta fudisti ’. quan tum doluisti campos sepultos ossibus insepultis“ (40,16.)
„litteras mihi tabellarius tuus obtulit plenas nectaris florum margaritarum“
(135, 1). „namquod nuper... multos pertuleritis angores, flebili ad flentes
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podkuřování chválením posílaných listů a táž strojená skromnost.
To všechno se nám opakuje v plodech středověkých diktátorů.
V témže svazku Monument Germaniae, v nichž je uveřejněna
sbírka Sidoniova, potkáváme se s listy ještě jiného rhetora této
doby. JetoRuricius, biskup limogeský (Lemovicensis), vrstevník
Sidoniův (f cca. 507). O jeho listech bychom mohli, pokud jde
o formu, sloh a účel, opakovati skoro totéž, co jsme svrchu pozoro
vali u Sidonia. I jeho listy jsou ne-li psány, tož přeredigovány
s ohledem na veřejnost.1) Také u něho pozorujeme podobně pre
zdobený sloh jako u Sidonia, i on jeví totéž nadšení pro virtuo
situ formy a obdiv jiných rhetorů odměňuje přehnaným licho
cením .2)
Také v rhetorických spisech Magna Felixe Ennodia (f 521)
by nikdo netušil pozdějšího biskupa pavijského. U něho nalezneme
všechno, v čem dřívější generace rhetorů římských hledaly ukojení
své literární slávy. Psal literární listy, svým panegyrikem na
Theodoricha nezůstal v přehánění a pathosu za svými pohan
skými předchůdci a ve svých kontroversích a suasoriích se
pohybuje v témže začarovaném kruhu románově nepřirozených
případů jako jeho vzor Seneca. Ani choulostivým thematům,
oblíbeným v starých rhetorských školách, se nevyhýbal.3) Sbírku
jeho listů také není možno považovali za korrespondenci v našem
smyslu, je to zase jen literární dílo psané pro veřejnost. Dopisy
v ní obsažené nejsou psány, aby se jimi něco sdělovalo, ale aby se
autor a adresát pobavil ozdobnými frasemi.
relatione per reni t. sed tu, ílos sacerdotum gemma pontificum, . . . minas
undasque mundialium sperne nimborum, quia frequenter ipse docuisti,
quod ... ad nectar caelestium poculorum per amaritudinum terrenarum
calices perveniretur** (153, 4). ,»accepi... paginam vestram, quae plus mellis
an salis habeat incertum est. . . . quin potius ipse iure abhinc uberi praeconio
non carebit, qui magis igneo ingenio naturam decenter ignis imitatus est**
(67, 15—23). „o terquequaterque beatum te, de cuius culmine datur amicis
laetitia, lividis poena, posteris gloria*' (5, 15).
Tak o nich usuzuje Peter, Der Brief in der Rom. Lit., st. 159.
*) Jako příklad jeho slohu uvedu začátek čtvrtého listu prvé knihy:
,,Recepi apices unianimitatis tuae, tam gratia quam eloquentia, tam amore
pariter quam lepore, tam sale quam meile respersas, in quibus, nec dulce
dini deesset aliquid nec sapori, qui cum omni dictionis et rationis arte
praemineant, solo tamen a se videntur discrepare iudicio, dum enim
paginulae meae non laudi aptae sed vituperationi ineptia rusticitatis
aptatae maiora meritis tribuere festinas et sequeris vel declamationis
cursum vel diligentis affectum, a norma recti iudicii declinasti.“ (Mon. Germ.
Auct. ant. VIII., st. 302.)
3) Na př.: In eum qui praemii nomine Vestalis virginis nuptias postu
lavit, nebo: In eum qui in lupanari statuam Minervae locavit.l Mon. Germ.
Auct. ant. VII., st. 177 a 220. Srovn. W. S. Teuffels Geschichte der Rom.
Litteratur. Vierte Aufl. Bearbeitet von L. Schwabe. V Lipsku 1882, st. 81.
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Ennodius sám k tomuto jejich účelu poukazuje (,,ad stili exer
citium“, „confabulatio“). Když bylo opravdu potřebí adresátovi
něco sděliti, vyřídil to doručitel „dopisů“, byl-li spolehlivý.1)
Vydání sbírky podle souhlasného úsudku filologů2) provedeno
bylo jinou osobou a nás při ní zajímá hlavně věcné rozdělení,
střídání prosy a poesie a účel publikace této sbírky, která měla
býti vzorníkem stilisticky propracovaných listů. Při vydání
sbírky mnohdy jména a číslice vynechány a nahrazovány slovy
„ille“, „praedictus“, „tot“3.) Tímto účelem začíná se sbírka
Ennodiova měniti ve středověkou summu dictaminum. V Ennodiovi máme jeden z mostů, na jichž jedné straně leží antická rhetorika a na druhé středověká diktamina.4)
Podobné postavení prostředníka mezi oběma věky zaujímá
Magnus Aurelius Cassiodorius Senator (f na sklonku 6. století),
významem svým ovšem rhetory této doby daleko převyšující.
Jemu je nutno věnovati zde větší pozornost, a to hlavně jeho dílu,
které pro naše thema má největší důležitost, totiž „Variím“.
Cassiodorius byl předním ministrem ostrogotského krále Theodoricha, i on vyšel z řad rhetorů a jako rhetor se dostal do kanceláře.
Jeho rhetorické vychování mělo na jeho veškeru činnost rozhodu
jící vliv i na činnost kancelářskou. V té ovšem nevězí jeho velikost;
ta tkví v jeho snahách o zachránění římské kultury. Jako státník
namáhá se Cassiodorius poctivě o upevnění gótské vlády v Itálii,
poněvadž jen v ní vidí hráz proti všeobecnému rozvratu. Ale při
tom se snaží assimilovati Goty a hlavně jich vladaře římské kul
tuře. Jeho politickým ideálem je splynutí Gotů s italským oby
vatelstvem a utvoření mohutného samostatného státního tělesa,
v němž by římská kultura se mohla dále nerušeně vyvíjeti. A i když
již pozoruje, že jeho politické stavby se boří, zůstává věren svému
ideálu a hájí ho neúnavně dále z ústraní kláštera Vivaria svými
spisy. Tam, když Itálií zase zmítají bouře, o kterých se zdá, že
zničí vše, o čem staletí pracovala, založí Cassiodorius asyl, kde
nalézá útočiště antická i křesťanská literatura. Tam sám píše svá
x) Srovn. Peter, Der Brief in der Róm. Lit., st. 166.
*) Tamže, st. 164—165.
3) Mon. Germ., Auct. ant. VII., Vogel Fr., De vita et scriptis Enodi,
st. XXXI.
4) K charakteristice jeho slohu a jeho epistolografie uvedu začátky
dvou listů k Avienovi: ,,Diu est qucd desideriis voracibus suspensus solo
litterarum pascor officio; dum enim magnitudinem vestram alloquor, votivo
me aestimo non deesse conspectui, sed remediis suis animus aegrescit adflicti; et quod diligentiae pabulum invenitur, hoc magis macerat de amoris
fruge ieiunum." (Mon. G., 1. c., st. 218 ř. 12.) — ,,Pompam quam in litteris
fugitis optinetis, nec aliud est loqui vestrum nisi declamationum insignia
custodire: hoc in vobis natura, hoc peritiae mater indeficiens lectionis cura
congessit. (Mon. G., 1. c. 235, 1).
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encyklopaedická díla, v nichž ukládá veškeré svoje vědění, aby
je zachoval věkům budoucím.
Nám nejde zde o ocenění celkového jeho literárního významu,
nýbrž jen o dílo, v němž uložil své stilistické plody, o jeho ,,Variae“.
Jako se snažil zachrániti a uchovati jiné obory literatury pro
dobu pozdější, tak v toto dílo shrnul veškeré své epistolografické
umění, aby z něho mohly čerpati generace příští. Variae bývají
dosti různě posuzovány právě jako jejich autor,1) podle toho,
s jakého stanoviska se na ně hledí. Jako produkt římské literatury
rhetorické jsou dílem prostředním, ale nezůstávají za podob
nými plody doby právě minulé, jako historický pramen nutí často
k pochybnostem, ale jako prvý středověký formulář mají ve
likou cenu a zahajují nový druh literatury.
Rhetor Cassiodorius se stal quaestorem krále Theodoricha.
Úkolem quaestorovým bylo skládati koncepty v královské kan
celáři; quaestor je tím, čím jsou pozdější notáři středověkých
králů. Cassiodorius si sestavil z bohatého materiálu své úřední
činnosti sbírku a vydal ji ve svých Variae. To je zjev, s kte
rým se později ve středověku setkáváme napořád. Ale Cassiodor ani v kancelářské činnosti nepřestal býti římským rhetorem a toto spojení rhetoriky s úřadem notářským stalo se
jeho sbírce, která dodnes je nerozluštěným problémem, v ji
stém ohledu osudným. Při posuzování této sbírky dlužno si nej
dříve položití otázku, proč ji Cassiodorius sestavil a jak sám na
ni pohlíží. Ve fragmentu ztraceného díla Cassiodoriova „Libellus
de ordine generis Cassiodororum“ praví autor Varií sám o sobě:
,-Suggessit formulas dictionum, quas in duodecim libris ordinavit et variarum titulum superposuit“.2) „Dictiones“ v rheto
rické terminologii znamená tolik asi jako deklamace nebo před
nášky (Cicero, Quintilian, Ennodius).
Užívá-li Cassiodor tohoto výrazu k označení produktů své
úřední agendy, zní to paradoxně. Avšak když si přečteme jeho
úvodní slova k Variím,3) vidíme, že v nich hlavní váhu klade na
rhetorickou povahu svého díla. Dává si raditi od svých přátel
a ctitelů, aby ze svých úředních akt sestavil sbírku; vzpírá se
(zcela podle receptu starých rhetorů), odkazuje je k. pěstování
spisů Horatiových — to srovnání není právě skromné — vymlouvá
se na nedostatek času a táže se jich patheticky: ,,cur requiritis
x) Srovn. úvod Mommsenův k vydání Varií v Mon. Germ. Auct. ant.
tom. XII., Ebert, Allg. Geschichte der Litteratur des Mittelalters, I. Bd.
(2. vyd.), st. 510—511, L. Hartmann, Geschichte Italiens im Mittelalter I.,
st. 182—185 a Fr. Titz, Cassiodors Stellung zu Theoderich. III. Jahres
bericht des Gymnasiums in Gablonz a. N. 1901, st. 8—13.
*) Mon. Germ. Auct. ant. XII., pag. VI.
’) Tamže, pag. 2—5.
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dictationis eloquium, ubi copiam vix possum haberc sermonům“.
Tedy opět mu jde o dictiones a sermones. Avšak oni naň doléhají
dále, předvádějí mu jeho ostatní díla a schopnosti a táží se ho,
proč váhá uveřejniti tuto sbírku, když jako řečník se již osvědčil, ,,qui
iam cognosceris dicendi tirocinia posuisse?“ Tedy zdráhal se také
z toho důvodu, aby dílo s řečnického stanoviska nebylo slabé.
Také prý přátelé jeho si přáli, aby jejich slova byla uchována věkům
budoucím uveřejněním listů, které pro ně vydal ve svém úřadu.
To se shoduje úplně se starými tradicemi, podle nichž Plinius, Symmachus a jiní uctívali své přátele. Cassiodor konečně povolil a po
tak naléhavých domluvách sestavil ve dvanáct knih vše, pokud to
mohl nalézti, co bylo od něho v důstojnosti quaestora, magistra
officiorum a praefecta praetorio koncipováno. Dal sbírce té titul
Variae, poněvadž mu bylo zapotřebí užívati v ní slohu různého
druhu. Tedy i titulem naznačil, že mu jde především o dílo stilistické. Výkladem o slohu vysokém, středním a nízkém, zcela
podle rozdělení slohu u starých rhetorů,1) končí svůj úvod.
Z úvodu jeho vidíme, že Variae sestavil především proto, aby
v nich ukázal virtuositu svého slohu; to je zcela v duchu rhe
torů doby císařské. Ale jeho účelem je též, aby v nich uložil
stilistické poklady, z nichž by mohly čerpati generace příští, ,,quod
rudes viros . . . labor tuus sine aliqua offensione poterit edocere.“
Že měly Variae také účel politický, že měly býti jakýmsi panegyrikem vlády Theodorichovy a jeho nástupců,2) je pro naše thema
věcí vedlejší.
Pravil jsem výše, že rhetorický ráz a účel Cassiodoriova díla
stal se mu v jistém ohledu osudným. Mnohé reskripty Theodo
richovy, tak jak vyšly z kanceláře, jistě se nehodily za vzory krás
ného slohu, bylo tudíž třeba sbírku redigovati, bezcenné kusy vvnechati, jiné rhetorický vyzdobiti. A právě tato rhetorická vý
zdoba zavinila, že nelze díla Cassiodoriova používati bez kritiky
jako historického pramene. V některých úředních listech pozoru
jeme tak nápadné rhetorické exkursy, že je nemůžeme považovati
za součástku původního znění, ale za doplněk při redigování díla.
Je to úplně ve shodě s duchem rhetorických sbírek doby předcháze
jící, o nichž jsme právě jednali. Již Ebert a řada jiných pronáší mí
nění, že takové odbočky mohly se do Theodorichových reskriptů dostati teprve při redakci celé sbírky.3) Wattenbach stojí na straně
oněch, kteří ve Variích, vyjma šestou a sedmou knihu, vidí původní
znění listů Theodorichem vydaných.4) Mommsen se diví žvanivosti
Srovn. Chaignet, A. Ed., La Rhétorique et son histoire. Paris 1888,
st. 525—531·
’) Srovn. hlavně Titz, 1. c. st. 32—47.
3) Ebert, 1. c. I. (2. vyd.), st. 511, jako příklad uvádí knihu IV., list 50.
*) Wattenbach, Deutschlands Geschichtsquellen I. (7. vyd.). Str. 79.
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a prázdnotě listů vydaných v dobách bouřlivých z nejvyššího
úřadu,1) ale jináče z toho ve své edici nečiní důsledků.
Pozorujme nejprve, jakým způsobem přepracoval Cassiodor
listiny pojaté do knihy šesté a sedmé, z nichž sestavil vzorník
pro dekrety při dosazování úřadův a udílení hodností. O těch je
nesporné již podle samého svědectví Cassiodoriova, že nejsou
v původní formě, ale že byly přeredigovány a rhetoricky vyzdo
beny. Páté číslo sedmé knihy je: Formula curae palatii?) Na
začátku je arerga, v níž je vyjádřena myšlénka, že dvůr královský
musí se bedlivě opatrovati, poněvadž krása jeho, kdyby se ne
opravovala, by stářím propadla zkáze. K této arenze logicky se
hodí bezprostředně formule dispositivní: ,,Hinc est, quod spectabilitatem tuam ab illa indictione curam palatii nostri suscipere
debere censemus, ut et antiqua in nitorem pristinum contineas
et nova simili antiquitate producas.“ Těmito slovy je také vy
čerpán vlastní obsah listiny. Ten však požadavkům rhetorickým
nevyhovoval, proto vložena do sbírky celá řada rhetorických
exkursů. Mezi arergi a formuli dispositivní jsou přímo násilně
vraženy rhetorické exkursy o stavbách Kyklopů na Sicílii, o Polyfemovi a o přenesení umění stavitelského ze Sicílie do Itálie. Spo
jením formule dispositivní s těmi exkursy se Cassiodor nenamá
hal, ponechav její původní znění zahájené slovy ,,Hinc est quod“,
které se ovšem k textu předcházejícímu vůbec nehodí. Po formuli
dispositivní následují zase jiné rheotorické exkursy, které jsou s ní
spojeny způsobem sice obratnějším, ale přece nás nenechávají na
pochybách, že jsou to až snad na jednu větu v poslední části listiny
(,,quapropter quicquid ad te pertinet . . .“) doplňky. K těm se
přenesl Cassiodor obratem, že příjemce listiny k úřadu mu svěře
nému bude schopnější, bude-li častěji studovati geometra
Euklida; načež se mluví o Archimedovi, o Metrobiovi a o stavitel
ském umění. Na konci listiny formule, jíž se dává výstraha
v případě zpronevěry, zdá se též utrpěla rhetorickým přepraco
váním.
Rozebral jsem tuto listinu, abych ukázal Cassiodoriovu tech
niku při přetvořování listin v rhetorické plody. Podobně bychom
mohli rozebrati celou řadu těchto listinných „předloh“ a vybratí
z nich ony Pliniovské a Quintilianské ira^ex^áceig a extpQáous ?)
Že Cassiodor tímto přepracováním šesté a sedmé knize, které měly
býti kancelářským formulářem, neposloužil, je zřejmé. Jeho
rhetorické listiny jako předlohy při koncipování skutečných listin
Mon. Germ. Auct. ant. XII., st. úvodu XXII.
*) Mon. Germ., 1. c. st. 204.
*) Upozorňuji na velmi zajímavé příklady v VI. knize v č. 3, 18, 2if
v VII. knize, v č. 6, 15, 32. 46.
C. C H. XV.!
4
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jsou větším dílem nemyslitelné. Cassiodor asi sám cítil, že zašel
v tomto směru u listin daleko, a to je asi příčinou, že toto rhetorické
přepracování šesté a sedmé knihy v předmluvě k Variím omlouvá,
že to zvlášť odůvodňuje.1)
Ostatní knihy obsahují reskripty, edikty a různou kabinetní
korrespondenci. Tu bylo pro rhetoriku pole výhodnější. Pozorujme
z nich některé příklady. V 50. listu čtvrté knihy máme mandát
následujícího obsahu. Campanové, jimž výbuch Vesuvu zpustošil
pole, žádají za slevu daní. Poněvadž jsou pochyby o ztrátách jednot
livců, nařizuje Theodorich Faustovi, aby do území Noly a Neapole
poslal hodnověrného muže k zjištění škod. Tím končí vlastní
mandát a myslili bychom, že mandát se nyní podepíše a odešle, aby
se záležitost vyřídila, avšak k velkému překvapení vidíme, že jsme
teprve na začátku listu, že následuje ještě čtyřikrát tak dlouhý
text, který obsahuje popis přírodních zjevů doprovázejících vulka
nické erupce a líčí postup výbuchu a hrůz, které po výbuchu ná
sledují. To je asi zrovna takové, jako kdybychom nyní v minister
ském nařízení poslaném podřízenému úřadu o vyšetření škod způso
bených krupobitím nalezli připojený dlouhý traktát z oboru
meteorologie. Právě tak je vyloučeno, aby v původním znění
Theodorichova reskriptu býval tento rhetoricky velmi uměle
zpracovaný přírodovědecký exkurs.
Abychom již zůstali u zjevů vulkanických, prohlédneme si
list 47. třetí knihy, poslaný témuž adresátovi. Tam odsuzuje Theo
dorich jakésiho lovil.a pro vraždu k pobytu na ostrově Vulcanii.
To jest opět na začátku listiny. Potom následují fysikální výklady
o sopečných útvarech. Vylíčivši hrůzy vulkánů, pokračuje listina
patheticky: ,,Mittatur ergo reus capitis in locum praedictum
vivus“. Tam ať zločinec následuje příkladu salamandra, který
většinou žije v ohni. Pak je zas výklad o salamandrovi, dokonce
i jeho barva se popisuje. Aby karikatura úředního reskriptu byla
dovršena, jsou na konci reminiscence historické, že ostrov’ ten
*) Vidí-li Wattenbach (Gechichtsquellcn, 1. c. st. 79) v této zmínce
Cassiodoriovy předmluvy hlavní důvod pro tvrzení, že ostatní knihy Varií
obsahují nepřepracovanou pozůstalost kanceláře, protože se o přepracování
jich Cassiodor nezmiňuje, jak to uciril u šesté a sedmé knihy, jest to důvod
nepostačitelný. Tyto dvě knihy jako formulář listinný mají postavem
výjimečné, při nich bylo Cassiodoriovou povinností nezamlčeti rhetorické
přepracování; v ostatních knihách nechce Cassiodor podati formulář, nýbrž
nám předvádí ostatní korrespondenci Theodorichovy kanceláře, a jak ve
svém úvodě praví, jde mu o listy stilisticky cenné. Tu je vlastně rhetorická výzdoba v tehdejší době věcí tak samozřejmou, že netřeba se o ní
zmiňovati. Ostatně celá předmluva nám jasně ukazuje, jak nemůžeme
výroky tehdejších rhetorů bráti doslovně. V jich omluvách je tolik rheto
rické strojenosti, že často nelze ani rozeznati, za jakým úmyslem autor to
a ono tvrdí.
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z vln se vynořil v době, kdy Hannibal v Bithynii se otrávil, aby
nepadl Římanům do rukou.
Tyto exkursy, jak je zde vidíme, a dalo by se jich sestaviti
více, nejsou opět nic jiného než známé nám rhetorické fx
ipQáueig. Příklady, které jsem uvedl, jsou v úředních reskriptech
nemožností, a nemáme věru příčiny, dívati se na ně jináče než
na rhetorické exkursy v šesté a sedmé knize Varií. I kdybychom
mnoho připsali na vrub snaze, že Theodorich chtěl se jeviti svým
italským poddaným po římsku vzdělán, že měl býti před
stavitelem oné assimilace Gotů, o níž snil Cassiodor, nemůžeme
přece připustiti, že by byl dovolil, aby jeho jménem vycházely
reskripty obsahující takové nesmysly. Ze Cassiodor v listech
adresovaných senátu dává vladařům gótským psáti listy rhetoricky
vyzdobené, je přirozeno, to mělo účel, mohlo působiti, ale k čemu
na př. ony směšné ixtpgáoEtg v onom rozsudku, jímž se zločinec
odsuzuje do vyhnanství na ostrov Vulcanii? Považujeme-li tyto
exkursy za pozdější, od Cassiodora do jeho konceptů přidanou
rhetorickou výzdobu, v níž je obsah vždy vedlejší věcí, mizejí
veškery obtíže, shoduje se to úplně s požadavky doby a úmysly,
které Cassiodor sám projevuje ve své předmluvě.
Věru by za to stálo probrati s tohoto hlediska Cassiodoriovy
Variae ještě jednou a vytknouti na nich, pokud je to možno,
znění původní a rhetorické doplňky. Jsouť Variae jedním z nej
zajímavějších děl, kde kancelář a rhetorika si tak bezohledně po
dávají ruku. Vedle všech předcházejících epistolografických sbírek,
o nichž jsme jednali, mají Variae postavení zvláštní. Tam šlo
jen o listy rhetorů podané jako literární plody, zde však máme
pokus učiniti z listiny rhetorickou četbu, jíž základem je sku
tečná pozůstalost velké panoxnické kanceláře.
Sloh Cassiodoriův a úprava listů shoduje se úplně se vkusem a
normami rhetorských škol. Cassiodor považuje za chybu, kdyby
nějakou myšlenku napsal bez náležité výzdoby, ,,si sensum de
medio sumptum non omaverim venustate sermonům“, jak praví
v předmluvě k jedenácté knize Varií.1) Podle této zásady ne
můžeme očekávati sloh přirozený. Cassiodor ve formální výzdobě
listů a strojenosti je úplně dítětem své doby; jen tam si ukládá
reservu, kde mu je vyjádřiti právní pojmy, aneb kde jde o přesné
vytčení věci. Za to asi děkuje především vlivu střízlivějšího způsobu
vyjadřování právníků římských a slohu císařské kanceláře. Často
nalezneme v jeho listech zajímavou směsici rhetoriky rázu asianského a klidných a přesných formulí upomínajících na kabinet
císařský.2)
x) Mon. Germ. Auct. ant. XII., st. 326, srovn. Peter, Der Brief in
der Rom. Lit., st. 207—208.
*) Na př. v listu 17. prvé knihy (Mon. G., 1. c., st. 23) pozoruj rozdíl
4
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Do Cassiodoria a jeho Varií je kontinuita s antickou rhetorikou
úplně jasná. Cassiodor je jedním z posledních římských rhetorů,
i theorii rhetoriky přejímá prostě z antiky; ve svých theoretických návodech o rhetorice excerpuje hlavně Quintiliana.1)
Je to stále týž duch zdomácnělé v Římě rhetoriky řecké, který
proměnil řeči v deklamace a dopisy v literární a slohové elaboráty.
Na počátku tohoto vývoje nejdůležitějším zjevem je Plinius Ml.,
který vědomě z epistolografie činí samostatné odvětví literární,
na konci Cassiodor, který v ědomě rhetoricky přepracovává listinu
a mění ji v produkt literární.
, j , (Příště dále.)

Privilegium krále Jana Čechům a Moravanům
z roku 1310.
Pokut o rozbor po stránce diplomatické.

Napsal Václav Chaloupecký.

Není to poprvé, co velké privilegium krále Jana z r 1310.
vzbudilo u badatelů historických pochybnosti. Ač víra v pravost
opírá se o autority jako Palacký,2) Tomek,3) Ender,*) Herm. Jireček6) a konečně hlavní apologeta Kalousek,6) přece našli se
i jiní, kteří pochybovali a nevěřili, zavrhujíce listinu bud úplně
neb aspoň částečně. K oněm patří Schlesinger,1) k těmto Čelamezi diktátem formule dispositivní a rhetorické výzdoby ji následující:
„Et ideo praesenti auctoritate decernimus, ut domos vobis in praedicto
castello alacriter construatis, reddentes animo nostro vicissitudinem rerum,
ut, sictrt nos vestris utilitatibus profutura censemus, ita tempora nostra
ornare vos pulcherrimis fabricis sentiamus . . .
Quale est, rogo, in laribus propriis esse, cum durissimas mansiones
hostis cogitur sustinere? ille imbribus pateat, vos tecta defendant: illum
inedia consumat, vos copia provisa reficiat, sic vobis tutissime consti
tutis hostis vester ante eventum certaminis fata patiebitur perditoris."
'Viz ony antithese a ono rozsekání vět.)
i
x) Srovn. Halm Car., Rhetores latini minores, st. 493—504: Ex Cassiodovii humanarum institutionum pars, quae de arte rhetorica agit.
“) Palack^: Dějiny II., 1, str. 400.
3) Tomek: Dějepis Prahy I., str. 490.
4) Emler: Reg. Boh. IL, č. 2245.
·) Herm. Jireček: Cod. jur. boh. II., i, č. 11.
·) Kalousek: Ces. Stát. Právo, str. 249.
’) Dr. Ludv. Schlesinger: Mitthcilungen pražské. VI., str. 8, pozn. 3.
V prudké polemice s Palackým končí: „Wenn die Formel ja mehr, als
eine bloCe Stylübung gewesen ist, so gehört sie entschieden nicht ins Jahr
1310, sondern vielleicht ins Jahr 1318.“
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kovský,1) který však později dal se přesvědčit! Kalouskem,1)
dále Lippert0) a Bachmann.*)
Námitky, které proti listině byly pronášeny, týkaly se po
výtce jejího obsahu. Ukazováno na fakt, že koncesse učiněné
zde šlechtě nekryjí se s pozdější praksí, ukazováno na věcné
rozdíly mezi privilegiem pražským a privilegiem brněnským,6)
které dle Kalouska mělo být jen jakýmsi výtahem, kratším zněním
privilegia pražského, ukazováno i na to (Celakovský), že v po
zdějších potvrzeních privilegií od králů Českých nikde o něm
zmínky se nečiní, sneseny argumenty pro i proti. Ale mimo zmí
něný důvod Celakovského, všecky týkají se pouze obsahu listiny,
její věcné pravosti·, o kritiku stránek jormálných nepokusil se dosud
nikdo, ač právě tyto mluví nejrozhodněji.
Listina, v níž udělují se šlechtě české a rroravské rozsáhlé
svobody, a jež pokládá se za privilegium krále Jana (A), zacho
vala se nám ve formuláři Jana z Dražie (resp. ve formuláři Přimdově a v podobné sbírce Wilheringské), a to v druhé knize této
sbírky ve skupině V. Skupina tato obsahuje písemnosti z let
1310—18 z kanceláře biskupské, a byla asi záhy pojata do for
muláře.8) Poznatek tento je důležitý. Vydavatelem A jmenuje se
Jan, král Český a Polský etc. Listina nemá data. Palacký, který
ji poprvé vydal, datoval ji přibližně na konec prosince 1310.
Z 11. června 1311 zachoval se nám originál (B) privilegia krále
Jana pro šlechtu moravskou. B dle Kalouska má býti jen „zjevně
výtahem učiněným z formule pro Cechy uchystané“, jaksi kratším
zněním A. Leč ani Kalousek si vírou v A nebyl tuze jist; píše:
„nelze nyní přesně dokázati, že by byl král Jan doslovně podle
zachované o tom formule toto privilegium před korunováním
‘) Celakovský: Právo odúmrtné str. 4, pozn. 6.
2) Kalousek: Ces. Stát 1 rávo vyd. 1892 str. 254 pozn. 1. „------- p. proí.
Celakovský oznámil ... že má nyní za pravděpodobné, že privilegium
takové skutečně bylo tehdáž stavům českým dáno. Pohnútkou k této
proměně byla mu jmenovitě také ta úvaha, že v kodexu kapituly Praž.
J 40 nachází se naše formule mezi listy vyšlými od Pražského biskupa
Jana z Dražie, a teda nejspíš spolu s nimi opsána byla v kanceláři biskupské
ze skutečné listiny — —“
2) Lippert Jul.: Socialgesch. Böhmens I., str. 294.
*) Bachmann: Gesch. Böhmens I., str. 885. Exkurs IV., a str. 743,
744 pozn. 1. — Bachmann své stanovisko formuluje takto: „Fraglich bleibt
es aber, ob das vorliegende Instrument---------- als Wiedergabe der schlißlichen Vereinbarungen anzusehen ist, so sicher sein Inhalt wenigsten»
teilweise in dem später geltenden Rechte (bez. des Heimfallsrechtes------ )
und aus den nachfolgenden Erklärungen König Johan s---------- feststeht“.
— Srovn. referát Vád. Novotného C. C. H. IX.. str. 385.
5) Obě listiny častěji otisknuty. Nejlépe u Kalouska: Ces. Stát. Právo
v příloze. Reg. Boh. II.. č. 2245 a III., č. 29.
·) Viz můj článek „Jan IV. z Dražie, poslední biskup Pražský“ v Čas.
Přátel Starožitností Ces. roč. XVI., str. 52—54.
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vydal------ Tolik však možno přece s jistotou tvrditi, že Cechové
od krále Jana při jeho nastoupení na trůn obdrželi privilegium
udaného zde obsahu." Ale pak hájí Kalousek obsah A až do
detailů. — Věc třeba si tuším dle Kalouska představit! takto:
když král Jan konal svou holdovací jízdu po Moravě, Moravané
pohnuli jej k tomu, že vydal jim zvláště ještě jednou privilegium,
jež vydáno šlechtě české a moravské (patrně v Praze) v prosinci
r. 1310; Moravanům uděleny tytéž výsady, jen formou poněkud
stručnější, kratší, a se zvláštním zřetelem k Moravě.
Nehledě k tomu, že pro podobné stručnější znfní a to listiny
tak důležité, sotva bychom našli analogii ve středověké diplo
matice, čekali bychom, že znění B bude přesně reprodukovat!
znění A, anebo že aspoň diktát B bude ve značné míře závislý
na A, tak jak to v podobném případě shledáváme později
v kanceláři téhož krále Jana. Tak pět listin krále Jana z let 1323
až 1327 týkajících se vybírání berně mají za základ tutéž formuli,
ač dvě jsou vydány Cechům (1323, 1325), dvě Moravanům (1323,
1327), jedna Opavským (1323).1) — Ku podivu však různí se
stylisace A a B od sebe tak značně, že nenajdeme v B ani jedi
ného obratu, jenž by upomínal na A, celá stavba B je zcela různá
od A, slohové obraty v B jsou zcela rozdílné od A; a jsou to
i takové obraty, jejichž stejné znění čekali bychom nejen u dvou
listin stejného obsahu vyšlých z téže kanceláře, nýbrž i u listin
téže kanceláře obsahu různého. Tento fakt opravňuje skepsi
jistě dostatečně. K poznání tomu vede prostě srovnání A a B
v plném znění věty za větou; chci však přece na některé velmi
markantní rozdíly upozomiti.
Tak hned celkový ráz stylisace·. A je stylisováno retorsky,
široce, bohatě, kdežto stylisace B je více suchá, stručná.
Nemáme dosud detailní studie o kanceláři královské za Jana
Lucemburského, z níž bychom se poučili o změnách v personálu
a mohli z toho činiti závěry; ba právě pro první léta panování
Janova nemáme téměř zpráv žádných.2) Lze se domnívati, že
*) Reg. Boh. III., č. 893 (Dt. Praha, 1323 srpen, 20) = Cod. dipl.
Mor. VI., č. 234 (Dt. Brno, 1323, srpen 28) = Čod. dipl. Mor. VI.. č. 241
(Dt. Brno, 1323, září 13) = Reg. Boh. III., č. 1046 (Dt. Praha 1325,
březen 13) = z větší části i Cod. dipl. Mor. VI., č. 323 (Dt. Brno 1327,
leden 31). Ba ona význačná fráse B „aliquod officium suppe“ vrací se
ve výše uvedených privilegiích „castrum aliquod suppe nomine“ (Reg.
Boh. č. 893, 1046, Cod. dipl. Mor. č. 234).
2) V prvých létech za krále Jana byl kancléřem Petrus Angeli, jak
dlouho, přesně nevíme. R. 1315 již kancléřem není. Kancléřství bylo pouhou
hodnosti. Skutečné řízení prací přešlo na protonotáře (Friedrich Gust, před
nášky „O diplomatice králů Českých“). Protonotářem byl mag. Nicolaus
„electus" Rezenský. Připomíná se třikrát: 1312, září 21 „consiliarius regis"
(Reg. III., č. 104), 1313, květen 29 a září 13, „protonotarius et secretarius,‘,
„prothonotar und rath“ krále Jana (Reg. III., č. 142, 157). R. 1315 je již
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rozhodující vliv při všech důležitých věcech vykonával Petr
z Aspeltu, jenž vlastně vládl na místě mladistvého krále, a který
byl s řízením záležitostí kancelářských již z dřívějších dob do
konale obeznámen. A také o změnách v nižším personálu ne
máme pro první polovici r. 1311 zpráv žádných. Nechybíme,
tuším, hledíce k celku, když budeme se domnívati, že důleži
tějších změn osobních vůbec nebylo, a tudíž ani ve stylu kan
celáře. Ale i kdyby změna nějaká se skutečně stala, tím spíše
bychom se musili domnívati, že písař koncipující B jako výtah
z A, přidržel by se jeho diktátu ještě ve větší míře, než kdyby
jak A tak B diktovala osoba jedna. Leč psala-li A i B osoba
jedna, jak vysvětliti rozdíly tak nápadné? Jedno zdá se mi vý
znamné: A je psáno ve prospěch šlechty, a to jen ve prospěch
Šlechty, kdežto B pamatuje v značné míře i na krále.
Všimněme si některých formulí. Tak hned formule, v níž
vyčítají se osoby a stavy, jimž král povoluje výsady:
A

„---ven. in Chr. patrem D.
Johannem Png. episcopum, prin
cipem nostrum dilectum et succes
sores suos, ipsam ecclesiam, totum
que clerum, necnon nobiles et ter
rigenas, regnique ipsius populum
universum---------- “

B
„--- omnes regni nostri Bohemiae et Moraviae principes ec
clesiasticos et seculares, barones,
nobiles, prelatos, clericos et uni
versos nostrae dictioni subjectos

Vůbec: kde A má „regnicolae" a „nobiles et terrigenae," má B
„nostri subjecti", „nostri subditi". Pro ,.nobiles et terrigenae"
v listinách Janových nenajdeme analogie,1) za to však pro frási
„principes ecclesiasticos et seculares, barones, nobiles, prelatos,
clericos" atd. ku př. Reg. Boh. III. č. 161 z r. 1313 „principibus
ac universis prelatis tam religiosis quam secularibus nec non
baronibus et nobilibus". Podobně č. 260 z r. 1315.
biskupem Řezenským (Reg. IV., č. 1991). Patrně přišel do Cech s králem
Janem a pravděpodobně on vede v 1. 1310—15 královskou kancelář. —
Z podružných úředníků kancelářských v prvých létech vlády Janovy
jmenuje se r. 1312 září 21 „mag. Torna de Fractis, familiarius et notarius“
(Reg. III., č. 104), a Jan z Kamenice „curie nostre notarius“ r. 1315 srpen 13
(Reg. III., č. 272). — Srv. Tadra: Kanceláře a písaři (v Rozpr. čes. aka
demie 1892) str. 13 a násl.
») Výraz „terrigena“ vyškytá se v listinách krále Jana ještě jednou,
ale v jiném smyslu. „Nullum alium preterquam aliquem terrigenam ydoneum
ipsi terre capitaneum preíiciemus“ praví se v privilegiu pro Vratislav.
V tomto smyslu užívá A i B místo terrigena „Bohemus“, „Moravus“. —
(Reg. Boh. III., [1327] č. 1304.)
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Formule pertinenční zní v
A

„bona et possessione ipsorum
------ eorum libertates, consuetu
dines, privilegia et jura quaelibet,
tam in iudicio, quam extra iudicium firma et illibata------ "

B
„omnia eorum iura, consuetudi
nes. que et quas a nostris habue
runt et habere consueverunt predecessoribus------ ne<
* non omnia
eorum privilegia------ "*)

Dále:
A

B
„Porro-- hanc eis duximus
facere graciam specialem, quod
ultra metas regni nostri Boemiae
et marchionatus Moraviae contra
omnem hominem nobis assistere
fideliter promiserunt, pro subiugacione alicuius terrae alienigenae
eos inuitos nullatenus compelle
mus."

Specialiter enim haec jura regni
colas ipsos ab antiquo habuisse —:
quod---------- non tenentur, nec
ipsos ad hoc debemus compellere,
quod ad expeditionem procedant
aliquam, ultra quam metae terra
rum Bohemiae et Moraviae se ex
tendunt, nisi hoc ab eis, ut ultra
metas ipsas ad expeditionem pro
cedant, nostris possumus precibus
vel denariis obtinere.“
Vohm právě tuto koncessi, ph jejímž věcném obsahu nebylo
asi de facto rozdílu, abych ukázal, v čí prospěch bylo formulováno
A, v čí B. Také pořad jednotlivých koncessi v dispositio jest
různý. A má: a, bt c, d — B: b, dt c, a. Leč nehodlám zde pro
vádět! antithesi celých dokumentů, jmenovitě ne těch bodů, na
jichž věcnou rozdílnost ukázáno již jinde (Bachmann). Jen jeden
bod ještě:
A
B
„Ceterum---hanc nobis le
„Nunquam alicui alteri quam
gem ------ inponimus,------- quod
Morauo in Morauia aliquod oilinullum capitaneum, nullum purc- cium suppe committemus"
ravium vel castellanum in castris
nostris, nullum beneficiarium vel
officialem aliquem in Boemia vel
Moravia, vel in curia nostra, po
nemus aligenam, nec bona, pos
sessiones vel castra, vel officia
aliqua alienigenis admittemus; sed
supradicta omnia in Boemos vel
in Moravos — —"
*) Analogii pro pertinenční formuli B najdeme v listině z r. 1314
(Reg. Boh. 1IL, č. 232). Král Jan je v ní sice příjemcem, ale je možné,
že listina psána v kanceláři královské. Srv. léž Reg. Boh. III., č. 514 str. 211.
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V zájmu šlechty bylo, aby koncesse králem učiněné byly co
nejurčitěji vymezeny; v zájmu krále pak byly fráse všeobecné, jež
by bylo možno libovolně interpreteváti.
A tak provedeme-li srovnání A a B větu za větou v celém
znění, docházíme k závěru, že A představuje nám privilegium v té
formě, v jaké by si je byla šlechta přála,1) že je to pravděpodobně
návrh, osnova privi'egia, jehož skutečné znění zachovalo se nám
jedině v B. Tomu plně odpovídá majestátný a sebevědomý tón B,
kde se šlechtě koncesse činí, i tón A, v němž král respektující
moc šlechty, uznává a z ručuje „starobylá" její práva; tento
rozdíl nejlépe snad vyjádřen „nostri subjecti" B a „nobiles et
terrigenae" A.
Ze šlechta česká vystoupila tehdy s požadavkem, aby jí byla
zaručena moc a práva zvláštním privilegiem (jehož návrh, jak
za to mám, zachoval se nám v znění A) nás nepřekvapí. Rozvrat
českého státu po vymření Přemyslovců ji k tomu přímo nutil.
Mimo to, vždy bylo v intencích šlechty moc svoji rozšířiti a zabezpečiti. Příležitost nebyla asi hned tak na snadě, než při přijetí
nového panovníka, takřka chlapce, obklopeného cizím okolím,
jemuž práva země sotva byla známa, a v době, kdy šlechta byla
sesílila již tak, že sféru moci své chtěla míti zabezpečenu listinně.
Že se šlechtě plán její nezdařil, bylo asi zásluhou Petra z Aspelt.
Jak vzniklo A? Pravděpodobně na nějakém sjezdu Cechů,
snad již na sněmě, z něhož vysláni poslové do říše.2) Po jistých
úradách sepsáno. Jeho správné intitulatio ukazuje, že se to stalo
v době, kdy král Jan byl již v Cechách — pravděpodobně v pro
sinci 1310. Kdo koncipoval A? Pravděpodobně někdo, kdo měl
na sjezdu (event. sněmě) účast,3) a kdo se sám vyznal v umění
skládati listiny, neb měl své notáře. Tím byl pravděpodobně
biskup Jan IV. z Dražie.1) Připustíme-li tento výklad, snadno
pochopíme, proč A na prvém místě jmenuje biskupa Jana, po
chopíme, proč se A zachovalo ve formuláři, který vznikl v jeho
kanceláři, i proč se v A stanoví, že do dvou neděl po korunovaci
má král spečetěné listiny odevzdati „domino episcopo Pragensi
et terrigenis“.
Pokusme se najiti v kanceláři biskupově analogii pro retorské
stylisování A. Budeme-li hledět jen k celkovému způsobu, po
daří se nám to. Všecky velké listiny z kanceláře Jana z Dražie
x) Jistě má zde význam i stylisování arengy A, kde šlechta jmenuje
se na prvém, král až na druhém místě: „Nam dum ipsis in rege et regi
in eis sic complaceat“ atd.
2) Tomek I., str. 480.
’) Srv. citovaný můj článek „Jan z Dražie“ — kap. IV. „Role
politická“.
4) Tamže. — Reg. Boh. II., č. 1863. — Tadra: Kanceláře a písaři
(kancelář biskupská).
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mají bohatou dikci, upomínající v nejednom na Jindřicha z Isemie.
Nejlepším příkladem jsou ony, které zachovaly se nám v témie
ormuláfi, v skupině, jež v rukopise kapitolním následuje po té
v níž se zachovalo A. V jedné z těchto formulí — je to politická~proklamace biskupova z r. 1318 — našli bychom dosti po
dobně koncipovanou arengu, jak ji má A.
Politická proklamace Jana IV.
z Dražie (Palacký, Formelbúcher
II., č. 7).
„Nam dum ipsis in rege et
„-- in omnibus plus efficax
regi in eis sic complacet, ex huius- et magis operosa est pax, per
modi caritativae receptionis ope quam dei et proximi ordinatur di
ribus pax et ex pacis totius boni lectio, per quam bonum quodlibet
procedit stabilitate lomentum et multiplicatur et vivit, que omnium
pium illud regis pacifici, quo hu bonorum actionum est summa, sine
manum genus, ut honeste vi qua nullus placuit nec placere po
vat ---------- “
test deo------ “
A

Nejde tu tak o slova, jako o celkový ráz dikce, o její psy
chologii (charakterické je ku př. jak myšlenka o blahodámosti
míru se rozvíjí, deduktivně, scholasticky, věta z věty), kterou A
blíží se daleko více retorsky vyšperkovaným frásím v zmíněných
listech biskupských, než suchému a stručnému tónu B a listin
královských.
Mohlo by se snad namítnou ti: ano, A bylo koncipováno
v kanceláři biskupské, avšak dostalo se mu později pověření při
věšením královské pečeti, jako Reg. Boh. III., č. 457. Leč i v tom
případě muselo by se znění A nějak uplatniti v diktátu B. Třeba
by po existenci register v době krále Jana nebylo stopy, jistě
jeho kancelář měla s sebou opisy nebo koncepty listin nedávno
vydaných, zvláště důležitosti tak veliké, jako je privilegium
upravující poměr mezi králem a šlechtou; a kdyby A bylo pově
řeno, jistě by kancelář královská je měla s sebou i v Brně, tím
spíše, že právě před krátkým časem „trojnásob" by je byla vy
dala („literas triplicas") jakož i, že při holdovací jízdě Janově mohlo
se čekati, že A bude i na Moravě třeba. Pak však by vydala
Moravanům opis, kde by byly změny asi podobného rázu, jaké
jsme viděli při zmíněných pěti privilegiích o berni z roku 1323—27.
Tím ovšem vývody Kalouskovy plně nepadají. Pravděpo
dobně i čeští stavové dostali privilegium od krále Jana — na
svědčuje tomu i zpráva citovaná u Jirečka1) — možno, že vy
dáno 25. prosince 1310?) Avšak znění toho privilegia podle před*) Cod. jur. boh. II., 1, č. 11, pozn. na konci.
s) Tamže.
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cháze jícího rozboru nemohlo býti totožné se zněním aktu, jenž
zachoval se ve formuláři Jana IV. z Dražie, a jenž na mnoze
pokládán za privilegium vydané české a moravské šlechtě; akt
ten je pouze osnovou tohoto privilegia, koncipovanou pravdě
podobně v kanceláři biskupské, eventuelně od biskupa samého.

N. V. Jastrebova
Studie o Petru Chelčickém a jeho době.
Napsal Kamil Krofta.

Husitské hnutí obracelo k sobě ode dávna pozornost ruských
historiků. Rada vážných prací svědčí o upřímném jich zájmu
o tento veliký zjev českých dějin. Jest jisto — a nemá to býti
výtkou — že nebyl to vždy zájem pouze vědecký, že starším
historikům ruským studujícím husitské hnutí šlo také, a snad
především o to, aby našli v dějinách tohoto hnutí oporu pro myš
lenku slovanskou, jak oni ji chápali. V husitském hnutí, které
se jim zdálo býti pouze oživením tradic cyrillomethodějských,
pravoslavných, spatřovali mocný projev slovanského — a slo
vanství bylo jim téměř totéž co pravoslaví — ducha v národě
českém i důkaz jeho hluboké příbuznosti s národem ruským.
Odtud plynula na př. snaha dokázati, že přijímání z kalicha nebylo
v Cechách novotou zavedenou teprve husitstvím, nýbrž že tu
trvalo nepřetržitě od doby cyrillomethodějské a s kalichem že
se tu udržovalo oposiční smýšlení proti římské církvi vůbec. Je
známo, že legendu o trvání kalicha v Cechách v době předhusitské
vyvrátil již r. 1881 Josef Kalousek spiskem O historii kalicha
v dobách předhusitských, a vedle něho že s nemenší rozhodností
potíral názor o souvislosti husitstv í s cyrillomethodějstv ím Jaroslav
Goll. Vlivem jejich prací i vlastního podrobnějšího studia znenáhla
také ruští historikové jali se střízlivěji pohlížeti na tuto otázku.
Již r. 1882 mohl Kalousek referovat! o dvou ruských pracích,1)
z nichž jedna, třeba jen po' šechnými důvody, nadobro zamítá
ruský názor o souvislosti husitství s pravoslavím, a druhá, věcně
důkladnější, aspoň velmi značně blíží se stanovisku hájenému
Kalouskem a Gollem. Autorem druhé z těchto prací, mající za
předmět otázku kalicha v hnutí husitském, byl Ivan Paľmov,
který se ani v pozdější době neustal zabýv ati studiem husitství.
Vnitřní vývoj Jednoty bratrské, vývoj theologických názorů
*) Viz jeho článek Ruské bádání o příčinách a ůčelích hnutí husit
ského v Čas. česk. mus, 1882.
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bratrských staly se předmětem jeho dlouholetého, pilného studia,
jehož výsledkem jsou zatím hlavně dva svazky jednající velmi
podrobně o pramenech k vnitřním dějinám Jednoty.1) I tu Paľmov
zno\ a se dotýká oné základní otázky o poměru hnutí husitského
k prav osla\ í, a je zajímavé, že se tu více než v prvním s\ ém spise
kloní k názoru starších historiků ruských, připouštěje genetickou
souvislost mezi husitstvím a cyrillomethodějstv ím a tím i pravo
*)
slavím.
V posledních letech připojil se k počtu ruských historiků,
kteří se zabývali hnutím husitským, mladý docent petrohradské
university N. V. Jastrebov, který z popudu sv ého učitele, známého
slavisty V. N. Lamanského, jal se studov ati české hnutí náboženské
po stránce ideo é. I jej jako Paľmova zlákalo to, co jest vyv řeho
lením hnutí husitského po této stránce, Jednota a její duševní
zakladatel Petr Chelčický. Již r. 1896 vydal Jastrebov spisek
o Chelčickém, který sám v nové své knize (str. 15) označuje za
pouhé shrnutí toho, co tehdy o Chelčickém bylo známo, tedy za
kompilaci, ale již tato práce se vyznamenávala dobrou znalostí
předmětu i jeho literatury.3) Následovalo pak několik menších
prací, které již svědčily o samostatném studiu. Mnoho pozornosti,
a z části též odporu vzbudilo pojednání Jastrebov ovo z r. 1902
dokazující, že domněle ztracený spis Blahosla' ův O pův odu
Jednoty bratrské je zacho án v rukopise musejním, již před tím
nikterak neznámém; sHs ten Jastrebov také vydal.
*)
Nedlouho
potom, r. 1903, vydal Jastrebov ve spisech imperatorské akademie
Chelčického spis O trojím lidu, již dříve známý, ale tiskem ne
vydaný a blíže neprozkoumaný, s obšírným a důkladným ú ódem.5)
Konečně vyšla r. 1905 ve Sborníku žáků Lamanského jeho zají
mavá stať „Chelčický a Hus“, v níž hojnými doklady ukazuje,
*) Dílo Pal’movovo, jehož dva prvé svazky vyšly v Praze 1904, má
název Češskie bratja v svoich konfessijach do načala sbliženija ich s protestantami v koncě pervoj četverti XVI. stol.
*) Viz o tom více v důkladném referátu Bidlově v Česk. čas. hist.
XI., 1905, str. 208.
’) Viz o tomto spisku zprávu v česk. čas. hist. II., 1906, str. 53.
*) Svrchu uvedené pojednání vyšlo česky s názvem ,,Br. Jana Blahoslava spis O původu Jednoty Bratrské a řádu v ní“ v Česk. čas. hist. VIII.,
1902, str. 52—68; shoduje se celkem s ruským úvodem k vydání spisu
Blahoslavova, jež vyšlo téhož roku se stejným názvem ve Sborníku otdělenija russkago jazyka i slovesnosti imperatorskoj akademii nauk t. LXXI.
Námitky, přednesené proti některým tvrzením tohoto pojednání W.
Schmidtem ve Věstníku král. č. spol. náuk 1904, vyvrátil Jastrrbov člán
kem „O domnělé druhé redakci .Původu' Blahoslavova“ v Česk. čas. hist.
XII., 1906, str. 61—69.
6) V témž Sborníku imperat. akad. nauk t. LXXVII. s názvem „Petra
Chclčickago O trogiem lidu rzec — o duchowných a o swietských“. Viz
o něm zprávu Bidlovu v Č. Č. H. X., 1904, str. 232 a můj referát v Listech
filologických XXXI., 1904, str. 140 násl.
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jak Chelčický čerpal ze spisů Husových a jak pohlížel na svého
velikého předchůdce.1)
Tyto vesměs cenné práce Jastrebovovy byly slibnou před
zvěstí jeho velikého díla o Chelčickém, jehož první část vyšla
v létě 1908 s názvem „Studie o Petru Chelčickém a jeho době.
Z historie husitské myšlenky“.2) A dlužno vyznati ihned, že tato
kniha podstatně obohacuje naše vědomosti o Chelčickém a jeho
době. Než přejdu k podrobnému rozboru studií Jastrebovových,
rád bych upozornil na dvě vlastnosti — a možno říci přímo: před
nosti — jeho knihy, které se mi zdají býti pro autora velmi vý
značné. První záleží v tom, že v knize Jastrebovoxě nenajdeme
ani stopy staršího názoru ruských historikův o souvislosti hu
sitství s cyrillomethodějstvím a pravoslavím; husitství jest mu
stejně jako českým historikům zjevem vyrostlým z kulturního
prostředí západoevropského a jen odtud vysvětlitelným.2) Druhou
předností knihy Jastrebovovy jest to, že takřka z každé její stránky
je patrna všestranná a dokonalá znalost české historie, jejích pramenův a literatury, českých poměrů, věcí i osob z doby, o níž
píše, i z doby přítomné. Cteme-li jeho knihu, nemáme nikde
dojmu, že ji psal cizinec, naopak se nám zdá, jakoby její autor
byl vyrostl v našem ovzduší vědeckém, jako by to byl někdo z nás.
Vedle pilného a důkladného studia našich poměrů přispěl k tomu
zajisté několikerý delší pobyt autorův v Praze a jeho živé styky
s českými historiky, o nichž se zmiňuje v předmluvě s\ é knihy,
uváděje při tom na prvém místě prof. J. Golla. Jinou význačnou
vlastnost své práce vytýká Jastrebov sám v předmluvě (str. V),
kde praví, že se úmyslně vyhýbal kompilaci, t. j. shrnování a opa
kování výsledků studia cizího. Skutečně Jastrebov všude, i tam,
kde jedná o otázkách již dříve jinými řešených, proniká až k pra
menům, které samostatně zkoumá, kontroluje, doplňuje i měně
dřívější řešení; věcí známých neopakuje, protože, jak praví, je
si vědom toho, že kniha jeho jest určena jen úzkému kruhu specia
listů. Nicméně myslí, že kniha pro otázky, o nichž jedná, mohla
by dojiti povšimnutí také u nespecialistův a „vzbuditi v nich
živý zájem o rodný národ český v době, kdy se tak mnoho — ač
z části nevhodně a nedost jasně a odůvodněně — mluví o kulturní
slovanské vzájemnosti a její potřebě pro Rusy“. .
Vlastním studiím o Petru Chelčickém je předeslána obšírná
úvodní kapitola (str. 1—32), vykládající „úkoly a karaktér -přix) Stať má název „Chelčickij i Gus, očerk po istoriji gusitskoj mysli**;
srov. zprávu o ní v Česk. Čas. hist. XT., 1905, str. 243.
2) „Etjudy o Petrě Chclčickom i jego vremeni. Iz istoriji gusitskoj
mysli. Vypusk I.“ Petrohrad 1908.
3' Srov. na př., jak na str. 11 vyslovuje se o východních vlivech na
husitství, viz o tom doleji.
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lomných studií v souvislosti s obecným badáním o déjinách husitské
myšlenky“. Jastrebov vypisuje tu podrobně nynější stav histo
rického badání o myšlenkoxé stránce husitského hnutí a zvláště
o Petru Chelčickém. Je přirozené, že český čtenář nenajde tu
mnoho věcně nového, ale úsudek ruského učence o některých
zjevech naší i cizí literatury historické, pokud se týká husitství,
jeho názory o nedostatcích dosavadního badání o tomto předmětě i jeho budoucích úkolech mají i pro nás zajímavost. Jastrebov
vykládá, že vnější dějiny husitského hnutí byly „krásně“
vypsány Palackým a Tomkem, tak že v tom směru nelze jich
díla doplniti ničím podstatným; také prý v těchto dílech zname
nitě je vylíčen skutečný rozvrat starých řádů způsobený husitstv ím,
za to však dosud velice byla zanedbána vědou ideová stránka
českého hnutí náboženského, projevující se v literárních památkách
tehdejší doby. V Dějinách Palackého vývoj husitství jako
soustavy idejí jest podán „jen obecnými rysy a tone v spoustě
podrobností, jež se vztahují ke vnějším dějinám hnutí; Dějepis
Tomkův podává ještě méně než dílo Palackého“. Jastrebov se
také pokouší vysvětlit! příčiny tohoto zjevu. U Tomka je spatřuje
v jeho jednostranné úctě k „faktům“ a v jeho zásadní antipathii
k husitstv í, u Palackého v množství a velikosti jiných jeho úkolů,
v tehdejších poměrech ztěžujících svobodné badání a psaní
o otázkách tak choulostivých a konečně v obavě, aby vypsáním
hlubokých rozporů ideových, jež v době husitské český národ
stavěly proti okolnímu světu a dělily jej uvnitř na strany, ne
vzbudil ve svém národě starý spor náboženský. U Palackého bylo
by snad možno uvésti ještě osobní jeho nechuť k hádkám nábo
ženským, vysvětlitelnou nejen obecným liberalismem jeho doby,
nýbrž i vlastními dojmy z mládí. Ani z následovníků Palackého
a Tomkových nikdo se neujal úkolu vypsati ideovou stránku
hnutí husitského. Ne bez výtky konstatuje Jastrebov, že v české
literatuře historické nemáme soustavného, celkového díla o dě
jinách husitské myšlenky, nýbrž jen nemnohé příspěvky mono
grafické, ano že nemáme dosud ani nezbytných k takovému dílu
prací přípravných, jako jest úplné vydání spisů Jana Husa a
předních theologů husitských, soupis rukopisů, v nichž se takové
spisy zachovaly, nebo solidní monografie o jednotlivých spiso
vatelích husitských. Označuje-li Jastrebov naproti tomu dvě
díla německé literatury za pokusy o takovýto, české literatuře
dosud chybějící celkový přehled ideového obsahu hnutí husitského,
totiž spis Krummelův „Utraquisten und Taboriten“ z r. 1871
a Bezoldův „Zur Geschichte des Husitentums“ z r. 1874, nezdá se
mi to, pokud jde o první spis, správné. Krummelova kniha —
jak ostatně Jastrebov sám naznačuje — není v podstatě nic jiného
než dosti primitivně sestavená vnější historie obou velikých stran
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husitských, v níž se na vhodných místech podrobné registrují
a nehistorickými poznámkami provázejí jejich rozličná usnesení
a projevy věroučné. Myslím proto, že je nevhodné uvádčti knihu
Krummelovu v této souvislosti vedie spisu Bezoldova, o němž
Jastrebov právem poznamenává, že stojí mnohem výše. Oceňuje
po zásluze veliké prednosti tohoto výborného spisu, Jastrebov
správně vytýká, že pro svou stručnost a povšechnost nemůže
podávati zevrubné a dostačitelné poučení o speciálních otázkách
týkajících se myšlenkového vývoje husitství, že v něm Bezold
poměrně málo místa věnoval čistě theologické stránce husitských
theorií, že se opíral jen o materiál kusý a nemohl ještě náležitě
vystihnout! význam valdenství a viklefismu ve hnutí husitském.
Celkový ráz a význam práce Bezoldovy Jastrebov případně na
značuje slovy, že se i dnes jeví podrobným programem, jenž má
býti uskutečněn, prospektem budoucího celkového díla o historii
husitské myšlenky.
Vykládaje pak podrobněji hlavní úkoly takového budoucího
díla, Jastrebov7 zmiňuje se stručně také o stavu přípravných prací
pro ně. Přál by si, aby toto dílo především objasnilo a prohloubilo
povšechnou charakteristiku jednotlivých myšlenkových proudů
v husitství konkrétními doklady čerpanými z veškeré literatury
husitské, aby vyložilo vznik husitských idejí jednak ze skutečných
poměrů doby předhusitské — tu se zmiňuje Jastrebov o známých
pracích Lippertově, Jasinského a Vackově, o Friedrichově Diplomatáři, o našich Monumenta Vaticana, jež nazývá „krásným
podnikem“ českého sněmu, o Tadrových Acta iudiciaria a posléze
o mé studii o Kurii a církevní správě zemí českých —, jednak
z ideových vlivů domácích i cizích. Pokud jde o vlivy domácí,
auktor, dotýkaje se zejm. prací Flajšhansových o předchůdcích
Husových a Kybalovy knihy o Matěji z Janova, vytýká nezcela
právem, že ani Kybal ani ostatní monografisté nepodnikli ještě
složité a nevděčné práce zjistiti s texty v rukou vliv těchto
předchůdců Husových na samého Husa i na jeho následovníky,
nevyjímaje ani Chelčického, pravím nezcela právem, protože
na př. právě Kybal dokázal nepochybný vliv Matěje z Janova
na Jakoubka ze Stříbra v učení o antikristu (viz jeho článek
„M. Matěj z Janova a M. Jakoubek ze Stříbra“ v Cesk. Cás. Hist.
XI, 1905). O vlivech východních na husitství poznamenává
Jastrebov, že z ruských badání o této věci vysvítá, jak nepatrné
tyto vlivy byly; bezprostředních vlivů z východu bylo málo (na
konci husitského hnutí, z Cařihradu), některé nepřímé vlivy půso
bily prostřednictvím západu (Viklefem). Podrobněji se Jastrebov
zmiňuje o vlivech západních, valdenských a viklefských. Kdežto
při vlivech valdenských omezuje se celkem na zevrubné registrování
známé literatury, připojuje k výčtu prací Loserthových o vlivu
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učení Viklefova na husity některé poznámky o nynějším stavu
této otázky, poznámky, které snad nejsou ve všem naprosto správné,
ale přes to zasluhují po\šimnutí. Jastrebov praxí, že Loserth
neprávem ztotožňuje všechnu husitskou ideologii s recepcí xiklefismu, ač ve skutečnosti dokázal jen tolik, že Hus a někteří jeho
stoupenci ve svých latinských spisech, v určitých věcech, Viklefa
přejímali, a nezjistil to na veškeré husitské literatuře. A čeští
badatelé, místo aby zkoumali v tom směru české spisy Husovy
i ostatní latinskou i českou literaturu husitskou a zjistili tak
rozšíření a vliv viklefismu v husitské ideologii, bud se prý snažili
oslabit význam i toho, co bylo správného v resultátech badání
Loserthova, nebo se vůbec vyhýbali ve svých pracích o husitství
otázce viklefských vlivů. Jediný Goll, který ještě před Loserthem
přiznal v druhé části svých „Quellen und Untersuchungen“ silný
vliv učení Viklefova na husitství, nepoddal prý se převládajícímu
proudu a jeho působením prý přes obecný odpor k názorům Loserthovým nezaniklo v české vědě historické badání o této otázce.
Přecházeje k Chelčickému, Jastrebov několika slovy pěkně
naznačuje jeho vynikající význam v dějinách lidstva i v dějinách
husitstv í a vykládá pak, jaké hlavní otázky bylo by řešiti velikému,
celkovému dílu o Chelčickém, které teprve bude třeba napsati.
Přiznává, že se sám chtěl o to pokusiti, ale při práci změnil s\ ůj
plán a rozhodl se vydati výsledky své práce ve formě „Studií“.
Aby objasnil jejich ráz a význam, podává Jastrebov zevrubný
přehled dosavadního badání o Chelčickém počínaje Dobrovským.
Vykládá dosti obšírně, co pro poznání Chelčického vykonali a jak
o něm soudili zejména Palacký, Šafařík, Gindely, Schulz a posléze
Goll. Praví-li o pracích Gollových, že se staly východiskem
pozdějšího badání o Chelčickém, není tím, myslím, skutečný jich
význam ani zdaleka plně vystižen. Vypočítávají se po té všechna
dosavadní vydání jednotlivých spisů Chelčického i co kde bylo
psáno o jich rukopisech — při tom se právem vytýká celková
nedostatečnost těchto vydání a vůbec našich dosavadních vědo
mostí o rukopisech spisů Chelčického — a konečně se uvádějí
vědecká pojednání o Chelčickém vzniklá po vydání základních
prací Gollových. Najdeme tu zejména případnou charakteristiku
prací Lenzových, najdeme tu pochvalnou zmínku o Smetánkových
badáních týkajících se Chelčického Postihy i přehled literatury
věnované otázce „mistra Protivy“. Na konec Jastrebov dovozuje,
že badání o Chelčickém daleko ještě není ukončeno, že jmenovitě
práce o zjištění theoretických vlivů na vývoj učení Chelčického
teprve sotva byla počata, a naopak že vůbec nebylo dosud vy
šetřeno, jaký byl vliv Chelčického na jeho současníky mezi husity
i na jich pozdější pokolení, a naznačuje, jakými způsoby jeho
„Studie“ chtějí přispěti k odstranění těchto nedostatků. V ně-
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kterých hodlá pojednati o spisech Chelčického, při nichž dosud
o autorstxí Chelčického bylo pochybováno nebo které mu vůbec
nebyly přičítány, v jiných podati textový rozbor rukopisů ně
kterých děl Chelčického, v jiných pokúsi ti se o nové, určitější
datování některých jeho známých spisů, objasniti ideové pro
středí, v nichž Chelčického díla vznikala, vyšetřiti vlivy, jež
působily na Chelčického, a naopak působení jeho spisů na ostatní
husity.
I. První, právě vydaná část „Studií“ Jastrebovových obsahuje
tři studie, z nichž prvá (str. 33—115) se zabývá vývojem husit
ského názoru o dovolenosti války a trestu smrti v l. 1419—1434.
Jastrebov následuje tu zřejmě příkladu Gollova, který zvláště
ve své německé práci o Chelčickém věnoval této otázce značnou
pozornost. Kdežto Goll stopoval vývoj husitských názorův o válce
toliko od počátku husitských bouří až do chvíle, kdy Chelčický
vystoupil se svým názorem naprosto odlišným od ostatních, t. j.
do r. 1420, jeden z jeho nejmladších žáků, K. Hoch, pokusil se
nedávno v cenném pojednání „Husité a válka“ (Česká Mysl 1907;
srov. Cesk. Cas. Hist. XIV., 1908, str. 363) vypsati v celku, jakým
vývojem prošel názor husitův o válce od Husa až po Chelčického.
Je zajímavé srovnati obě české práce, Gollovu a Hochovu, se studií
Jastrebovovou. Pojednání Hochovo má program nejširší; podává
i rozbor Husova názoru na válku, o němž obě ostatní práce ne
jednají. Jinak program tohoto pojednání kryje se téměř se studií
Jastrebovovou, až na to, že se Jastrebov' na tomto místě nezabývá
názorem Chelčického o válce. Vypisují tedy Hoch i Jastrebov,
jak se vytvořil názor o válce při počátku bouří husitských, jaké
podoby nabyl vlivem chiliasmu, a jak se později k otázce vojny
a trestu smrti stavěli mistři Pražští i theologové Táborští ve
svých manifestech, usneseních a traktátech. V methodě obou
badatelů je však podstatný rozdíl. Hoch se snaží celkem na zá
kladě známých pramenů, pomíjeje jich detailního rozboru kritic
kého, podati povšechný psychologický výklad hlavních fasí, jimiž
prošel názor husitských stran o válce a trestu smrti. Je to více
zajímavý pokus o psychologické vystižení měnivé nálady husitů
vzhledem k otázce války než přesný rozbor theoretických názorů
jednotlivých stran a jejich předních zástupcův o této otázce.
Jastrebov naproti tomu vychází od kritiky pramenů, snaže se
zachované projevy o daré otázce připojiti, pokud možno, k urči
tému datu i k určité osobě a na tomto základě zjistiti, jaké podoby
nabyl názor o válce i trestu smrti u určitých osob i stran a v urči
tých obdobích časových. Touto snahou po zjištění pevných
konkrétních a, pokud možno, detailních dat liší se Jastrebovova
studie také od práce Gollovy, přestávající na hlavních, pod
statných rysech, vystižených s mistrovstvím, které zvláště patrně
c. č. H. XV.
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vynikne, srovnáme-li stručný jeho výklad s detailní studií Jastrebovovou.
V prvním, úvodním odstavci prvé studie (str. 33—39) Jastrebov
ukazuje, že podle vypravování Biskupcova v Kronice Táborské
i podie officiálních projevů husitských husité začali boj teprve,
když jim byl vypověděn jejich protivníky, králem Zikmundem
a papežem, t. j. v prvních měsících r. 1420, tak že vojna byla jim
sebeobranou. To však platí jen o vojně organisované a jejím
zjevném vyhlášení; myšlenka, že husitskou otázku bude třeba
řešiti fysickou silou, vznikla u husitů již dříve. Již koncem r. 1419,
před vydáním nepřátelských manifestů Zikmundova a papežova
z února a března 1420, husité byli odhodláni počíti boj se svými
nepřáteli a ještě dříve se u nich projevovala bojovná nálada, strhu
jící je k jednotlivým skutkům násilným. „Stopovat, jak rostla
bojovná nálada u husitů, jak vznikalo pevné odhodlání bojovat
s nepřáteli, sledovat genesis formulí, ve které se vtělilo toto od
hodlání, a posléze další osudy těchto formulí v husitském hnutí“
označuje autor za úkol své studie.
Druhý odstavec (str. 39—54) stopuje vzrůst bojovné nálady
v Edových massách. Zmíniv se o tom, jak lidová shromáždění
husitská, tábory, pozbývajíce vždy více původního idyllického
rázu, podněcovala válečnou náladu mass, a jak tato nálada pro
pukla po smrti krále Václava přepadáním knězi a mnichů, přechází
Jastrebov k zevrubnému pojednání o husitském chiliasmu. Počíná
výkladem o pramenech. Nej důležitějším pramenem byly by při
rozeně vlastní spisy předních hlasatelů chiliasmu, jichž jména
známa jsou hlavně z Vavřince z Březové a z Příbramova Života
kněží Táborských. Ale z takových spisů se zachovalo v plném
znění pouze dvoje anonymní poslání „bratřím a sestrám“, vydané
Palackým v Archivu Českém VI, str. 41—44. Jastrebov ukazuje
přesvědčivě (str. 52), že původcem těchto poslání je M. Jan z Jičína.
Vysvítá to z jich srovnání s dvojím posláním M. Jakoubka ze
Stříbra k témuž Janovi z Jičína, vydaným u Golla, Quellen und
Untersuchungen II, str. 57—60. Jakoubek tu polemisuje s výroky
a názory ztraceného poslání Jičínova jemu adressovaného, a z této
polemiky je patrno, že se toto ztracené poslání Jičínovo shodo
valo namnoze slovně s oněmi posláními anonymními, a to tak, že mů
žeme oboje poslání směle přičísti autorovi jedinému, Janovi z Jičína.
Jiné spisy chiliastických proroků jsou známy jen z nepřímých
zpráv a citátů zachovaných hlavně u Příbrama a Vavřince z Bře
zové. U Jastrebova jsou tyto zprávy sestaveny, ale některé
věci se tu pohřešují. Ušlo mu na př., že o spise Táborského kněze
Čapka, známém ze zmínky v Příbramově Životě kněží Táborských,
mluví Příbram také ve svém spise De professione fidei et errorum
revocatione, otištěném při Cochlaeových Historiae Hussitarum
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hbri XII. (vyd. v Mohuči 1549); tam (str. 544) odsuzuje Příbram
mimo jiné spisy také „tractatulus Johannis Tzapkonis presbyteri
de bellis et effusione sanguinis et occisione omnium malorum
in mundo, plenus perfidia et mendositate et tyrannide a saeculo
simili non audita“. Vůbec se Jastrebov nezmiňuje o spisích Martina
Lokvise, snad proto, že se podle všeho zabývaly otázkou svátosti
oltárni a nesouvisely tedy přímo s chiliasmem. Je známo, že o těchto
spisích píše Příbram v Apologii, odkud příslušné výňatky otiskl
s názvem „Articuli Martinconis“ Höfler ve svých Geschichts
schreiber der husit. Bewegung II, str. 828. Jastrebov toho neuvádí,
ačkoli mezi články, z nichž Příbram vinil Martínka, čteme i tvrzení,
„quod sufficit ad salutem vivere vita Christi sine papa et doctoribus“, v němž nemůžeme, tuším, nespatřovat! ohlas nauk chilia
stických. Přirozeně pak nenajdeme u Jastrebova zmínky nejen
o tom, že se spisů Martínkových dotýká Příbram také v řečeném
spise De professione fidei (u Cochlaea str. 544) slovy „tractatulus
Martinkonis duplex uterque repletus haeretica blasphemia venerabilis sacramenti“, nýbrž ani o poměrně četných a důležitých
zprávách, jež o Martínkovi a jeho spisech podává Chelčického
Replika proti Biskupcovi a jež Jastrebov později (str. 184) sám
uvádí.
Pokud jde o nepřímé prameny pro poznání husitského chiliasmu,
jest litovati toho, že si Jastrebov — stejně jako Hoch — nepov šiml
pramene velmi důležitého, jejž teprve nedávno objevil V. Flajšhans.
Mám na mysli zajímavý Výklad na Apokalypsu, zachovaný v ruko
pise kapitulním, o němž Flajšhans podal dosti zevrubnou zprávu
ve Věstníku král. spol. nauk 1903 statí nadepsanou „Vrstevník
Husův“. Flajšhans soudil, že první polovice velmi obšírného
Výkladu vznikla v prvé polovici r. 1420, druhá o něco později;
dílo prý nebylo ukončeno před r. 1421, ale patrně ne o mnoho
později. Proti tomu vyslovil některé námitky v Cesk. Čas. Hist.
X, 1904, str. 346 J. Pekař, jenž z citátů Fajšhansových usoudil,
„že Výklad nevznikl v 1.1420—1421, nýbrž že dokonán byl později
a možná že až v letech třicátých.“ S tímto úsudkem Pekařovým
lze souhlasiti, pokud jde o druhou část Výkladu, z níž vzaty jsou
všechny doklady svědčící podle Pekaře pro jeho pozdější vznik;
naproti tomu z některých dokladův uvedených Flajšhansem
a zvláště ze zmínek o naukách chiliastických zdá se mi vysvítati
zcela nepochybně, že první část Výkladu vznikla skutečně v prvé
polovině r. 1420. Rozhodně hojné a zajímavé zmínky Výkladu
o naukách chiliastických — nejdůležitější z nich Flajšhans otiskuje
— pocházejíce od současníka a byvše zaznamenány ne-li současně,
aspoň ne o mnoho později, jsou vedle bohatších zpráv zachovaných
u Příbrama a Vavřince z Březové velmi cenným pramenem pro
poznání českého hnutí chiliastického. Jastrebov bohužel neužil
5
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ani rukopisu samého, což jest ovšem pochopitelné, ani výňatkúv
uveřejněných Flajšhansem, ačkoli byly by v mnohém doplnily
jeho podrobný výklad nauk chiliastických. Ušly mu však, jak se
zdá, také zprávy o chiliastických ,,falešných prorocích“ zachované
ve Vyšehradském rukopise Starých letopisů českých, jež otiskl
Palacký nejprve ve svém vydání těchto letopisů (Scriptores rerum
bohem. III., str. 478—479) a znova ve svých Dějinách (III, 2.
str. 9). Že neužil na tomto místě zajímavé charakteristiky chiliasmu
z Chelčického spisu „O boji duchovním“, kterou doleji (str. 132)
sám cituje, vysvětluje se patrně tím, že nechtěl anticipovat! svůj
pozdější výklad.
I Jastrebovu jsou tedy, stejně jako Gollovi a Hochovi, hlavním
pramenem spisy Příbramovy a Vavřince z Březové i dochované
jimi články, jež od mistrů Pražských byly proti Táborům předná
šeny na památné schůzi v domě Zmrzlíkově v prosinci 1420.
Uvádí-li vedle toho jako samostatný pramen artikule vydané
z rukopisu XVII. stol. Prochaskou v Miscellaneen str. 280—293,
nezdá se mi to býti správné. Artikule otištěné Prochaskou jsou
jistě pouhý výňatek z traktátu Příbramova Contra articulos
Picardorum, k němuž Jastrebov jen mimochodem odkazuje.
Prvotným pramenem jest jmenovaný traktát Příbramův, zacho
vaný v několika rukopisech (srov. mé články v Cas. Cesk. mus.
1899 a 1903), vedle něhož artikule Prochaskovy pozbývají ceny.
Za to dlužno souhlasiti s míněním Jastrebovovým, že toliko prvá
část těchto artikulův obsahuje nauky chiliastické.
Pojednav o pramenech pro poznání chiliasmu, vypisuje Ja
strabov systém nauk chiliastických podrobněji než Goll a sou
stavněji než Hoch. Lze říci, že tu Jastrabov své prameny vyčerpal
dokonale, že mu neušla snad ani jediná podrobnost učení chiliastic
kého, o níž se tyto prameny zmiňují. Proto tím více jest litovati
toho, že neužil také těch pramenův, na které jsem výše upozornil.
Cekali bychom, že se Jastrabov pokusí také řešiti nesnadnou
otázku, z jakých pramenů vznikl tento český chiliasmus; on však
se této věci ani nedotýká. Za to Hoch táže se ve svém pojednání
(str. 160), „zda také pro tyto (t. chiliastické) zmatené kommunistické a anarchistické touhy a naděje není třeba hledati u Wiclifa
shody“ Skutečně pak některé takové shody nalézá, zejm. ve spise
„De civili dominio“, jejž kněží Táborští měli v rukou, ale nechává
nerozřešenu otázku, „zda tyto nauky wicleíské byly podnětem
nebo jen posílily to, co už tu bylo“. Hoch, připouštěje vliv Viklefův
na vznik některých nauk chiliastických, nepátrá po jiných jejich
pramenech. Myslím však, že možnost cizích vlivů na vytvoření
těchto nauk nemůžeme pokládati za vyloučenou, i kdybychom
byli přesvědčeni, že vlastními zdroji českého chiliasmu byly
jednak slovný výklad Písma a některých starších otců církevních,
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jednak, tehdejší skutečné poměry, především sociální. Odkazem
na podobnost theorií chiliastických s některými názory Viklefovými není zajisté tato otázka rozřešena. Bylo by třeba srovnati
podrobněji český chiliasmus se staršími naukami chiliastickými
(zejm. s chiliasmem Jachyma de Fiori a valdenských), zjistiti
tak, co má s nimi společného, co by z nich mohlo — ač ovšem nemusilo — býti prostě přejato, a co v něm je od oněch nauk odchyl
ného, samostatného, majíc původ spíše v českých poměrech
skutečných. O to se ani Hoch ani Jastrebov vůbec nepokoušejí.
Třetí odstavec prvé studie (str. 55—67) zabývá se názorem
o válce u officiálních vůdců husitských, Táborských kněží a Pražských
mistrů, před počátkem války s cis. Zikmundem a s katolickou církví.
Základem je tu přirozeně první exkurs Gollových Quellen und
Untersuchungen II: Zur Frage von der Berechtigung des Krieges
(str. 47—57) a traktáty tam otištěné. Jako Goll počíná Jastrebov
sporem, který vznikl mezi Táborskými kněžími v otázce války
a byl podnětem dobrozdání mistrů Pražských o této otázce. Jestliže
Goll vyslovil domněnku, že spornými stranami mezi Tábory byli
Mikuláš Biskupec a Václav Koranda, Jastrebov — a rovněž Hoch
str. 155 — mluví o tom, jako o věci jisté, v čemž lze mu, tuším,
plně přisvědčiti. Následuje pak rozbor dobrozdání mistrů Pražských
Křišťana a Jakoubka a tří traktátů o válce, což vše otištěno u Golla.
Udávaje obsah dobrozdání mistrů Pražských, Jastrebov ještě
důrazněji než Goll vytýká vnitřní odpory v něm obsažené. Praví,
že mistři na otázku, smí-li věrný lid sám hájiti mečem pravdu,
když jeho vrchnost je k tomu neochotná, odpovídají vlastně
třikráte, nejprve záporně, pak kladně a na konec zase záporně.
Při anonymním traktátu „Bellandi materiam concernit infra
scriptum“ (u Golla II, str. 53—5, traktát B), zajímavém svým
silným nacionalismem, upozorňuje Jastrebov, že zmínka o těch,
jimiž není důvodem války „causa rationabilis“, nýbrž „stipendium
solum temporale“, nemůže se vztahovati k počátkům válek hu
sitských; autor prý tu má na mysli žoldnéřské tlupy katolických
pánů českých a ještě spíše krále Zikmunda. To by ovšem nasvěd
čovalo, že tento traktát vznikl teprve v pozdějších letech války,
ale myslím, že Jastrebovův výklad slov z něho citovaných není
tak přesvědčivý, abychom byli nuceni posouvati vznik traktátu
do doby pozdější.
Za to při traktátu De bello (Goll II, str. 56—7, traktát D),
za jehož původce Palacký pokládal Jakoubka (srv. Hoch, str. 172),
podařilo se Jastrebovu zjistiti zcela bezpečně, že jeho autorem
byl M. Jan z Příbramě. Důkazem je svědectví samého Příbrama,
který ve svém již uvedeném traktátě De professione fidei z r. 1430
vyznává v odstavci 46. (Cochlaeus str. 537), že „ad bella rectificanda requiruntur a bellantibus hae conditiones a sanctis dictae
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et a me quondam in tractatulo parvo comportatae“, dále pak
uvádí devět podmínek spravedlivé války docela tak, jak jsou obsa
ženy v traktátu vydaném od Golla, a dodává: „haec scripsi mox
in initio, ut ab iniustis bellis praesumptores revocarem et bellr
iusta propalarem“.
Jestliže dlužno přisvědčiti Jastrebovu, že tímto svědectvím
Příbramovo autorství traktátu „Dc bello“ je dokázáno nad veškeru
pochybnost, nelze mi s ním souhlasiti, vztahuje-li k témuž traktátu
to, co Příbram sám praví hned v následujícím odstavci svého
spisu „De professione fidei“, a pokládá-li ukázky, jež Cochlaeus
podává ve své Historii Hussitarum z Příbramova traktátu ,,De
conditionibus iusti belli“, za výňatky z traktátu vydaného Gollem.
Příbram, zmíniv se v odstavci 46. svého spisu ,,De professione
fidei“ o malém traktátu („tractatulus“), v němž byl „mox in initio“
vyložil podmínky, za kterých je válka přípustná, vykládá v od
stavci následujícím, že kněžím není dovoleno osobně bojovati
ani válku říditi a k válce povzbuzovat!, a když byl uvedl doklady
z Písma, z otců církevních a z kanónů, dodává: „Ex quibus iuribus
tractatum compilavi et eundem sacerdotibus tunc tyrannidem
regentibus scriptum destinavi; sed doleo, quod contemnitur et
verbis pompae eorum cum omnibus his allegationibus conspuitur
et irridetur“. Cteme-li oba tyto odstavce Příbramova spisu „De
professione“ pozorně, nemůžeme býti v pochybnostech o tom, že
se tu mluví o traktátech dvou, třeba obsahem velmi příbuzných.
Vedle malého traktátu vzniklého na počátku válek husitských,
jehož identitu s traktátem D u Golla Jastrebov zjistil, napsal
podle toho Příbram později ještě jiný traktát, namířený proti
kněžím Táborským, kteří se účastnili války. Poznamenává-li
Cochlaeus ve své edici Příbramova spisu „De professione“ při
odstavci 47., „Tractatus specialis ad Procopios tyrannos“, nemělo
by to zvláštního významu, kdyby z jeho Historie nebylo patrno,
že skutečně onen druhý traktát Příbramův o válce znal. Cochlaeus
se zmiňuje o tomto traktátě, jejž označuje názvem „De conditio
nibus iusti belli“, na dvou místech své Historie. Poprvé (str. 222),
mluvě o uknitnosti kněží Táborských, dovolává se svědectví
Příbramova, jenž prý „scripsit quendam de conditionibus iusti
belli tractatum, quem et sacerdotibus eorum tyrannidem regentibus
(ut ipse ait [t. ve spise „De professione“]) destinavit, maxime
Procopio Raso, at nihil profecit“. Z toho, co Cochlaeus dále o tomto
traktátě uvádí, poznáváme, že Příbram tu k podmínkám spraved
livé války, jak je byl stanovil v starším svém traktátě, připojil
podmínku novou, že nesmějí válčiti kněží. O něco doleji (str. 226)
Cochlaeus podává delší výňatky z téhož traktátu Příbramova,
ze kterých vysvítá, že to je traktát rozdílný od traktátu „De bello“,
vydaného Gollem, dále že traktát ten pochází z pozdějších let válek
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husitských, nejspíše z druhé polovice let dvacátých, a že skutečně
asi namířen byl, jak Cochlaeus tvrdí, především proti Prokopoti
Holému. Proto nelze užívati (jak to činí Jastrebov str. 64—5)
Cochlaeových výňatků z tohoto druhého traktátu Příbramova.
jako by pocházely z onoho traktátu staršího, k určení stanoviska
mistrů Pražských v otázce války na samém počátku válek husit
ských.
Objev Jastrebovův, že původcem traktátu ,,De bello“ jest
Příbram, nepozbývá tím ceny. Je jistě nemálo zajímavé, že právě
traktát, který jediný ze všech nám známých traktátův o válce,
vzniklých na počátku válek husitských, zcela rozhodně a otevřeně
hájí oprávněnost války nejen za pravdu boží, nýbrž i na obranu
vlasti, traktát, o němž Jastrebov případně praví (str. 63), že
by jej mohl podepsati kterýkoli Táborský ,prorok1, nevyjímaje
ani Václava Korandy, je dílem Příbrama, nejpříkřejšího odpůrce
Táborů.
Neméně zajímavé bylo by, kdyby se podařilo určitě dokázati.
že další traktát o válce, vydaný rovněž Gollem (Quellen II, str. 55)
a označený písmenou C, traktát, o němž Goll praxí (str. 50), že
jeho autora dělí jen krok od stanoviska Chelčického — zamítá
se v něm totiž, třeba jen nesměle, všeliká válka a zabíjení — po
chází od Táborského kněze Mikuláše Biskupce. Jastrebov vyslo
vuje to (str. 67) jen jako domněnku, pro niž je mu oporou vnitřní
příbuznost tohoto traktátu s traktátem „De homicidio“, který
otiskuje z rukopisu kapitulní knihovny v třetím exkursu k první
své studii (str. 107—115). označuje jej s určitostí za dílo Biskupcovo.
V traktátu tom, o němž se zmiňuje již Goll v Cesk. Cas. Hist.
V, 1899, str. 156, pozn. 3. skutečně shledáváme takovou obsahovou
i formální příbuznost s názory, které Biskupec hlásal poiději na
koncilu Basilejském, že můžeme s velikou pravděpodobností jeho
autorství přičísti Biskupcovi. Názory obsažené v traktátu ,,De
homicidio“ neshodují se ovšem úplně s tím, co Biskupec hlásal
na koncilu Basilejském, trest smrti nezamítá se tu ještě s takovou
rozhodností, ale Jastrebov to vysvětluje tím, že v traktátu ,,De
homicidio“, vzniklém počátkem let dvacátých, Biskupec činí
ústupky silné tehdy ještě chiliastické frakci v Táborstvu i ustano
vením Žižkova vojenského řádu, který je pln hrozeb trestem smrti,
kdežto v době koncilu Basilejského Biskupec nebyl již vázán
takovými ohledy.
Vyjímaje traktát ,,De homicidio“ Jastrebov užívá v tomto
odstavci své práce, jak viděti, výhradně traktátův uveřejněných
Gollem, k jichž správnému pochopení a ocenění podrobným roz
borem a v jednom případě zjištěním autora traktátu dosud anonym
ního, v druhém aspoň pravděpodobnou domněnkou o autorovi
nemálo přispívá. Z Hochovy práce je však patrno, že by se našly
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pro danou otázku ještě prameny jiné. Hoch totiž, jednaje o trak
tátech o válce vydaných Gollem, zmiňuje se také o traktátu „De
bellis“, dosud nevydaném a u Golla neuvedeném, jehož autorem
jest Jakoubek ze Stříbra (rukopis musejní XIV E 4), a vedle toho
upozorňuje na list zachovaný v rukopise universitní knihovny
VI F 22 fol. 271—272, jímž mistři Pražští v sobotu masopustní
r. 1420 odpovídali jakémusi „urozenému pánu, obzvláštnímu
horliteli pro zákon Kristův“ — Hoch domnívá se, že to byl sám
Žižka — na otázku, je-li dovoleno bojovati.1) Při studiu názorů v
o válce okolo r. 1420 bylo by záhodno všimnouti si ještě některých
jiných pramenů, na př. dotčeného již Příbramě/a traktátu „Contra
articulos Picardorum“, kde se vyvracejí chiliastické nauky o po
vinnosti válči ti za pravdu boží, nebo Výkladu na Apokalypsu,
o němž svrchu byla řeč, a snad i jiných.
(Dokončení.)

drobnější
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Příspěvky k počátkům českých dějin.
Napsal L. Niederle.
I. Jak daleko seděli Čechové na jih?

Že sídla česká zasáhla v dnešních Rakousích až k Dunaji, je nesporno. Ale bylo vše na levém břehu české a vše na pravém slovinské?
Na to lze těžko dáti odpověd. Prameny, když hovoří o podu
najských Slovanech, zovou je obyčejně Sclavi, Sclauani, řidčeji Winidi,
Winedi, a ve starých jmenech topických objevuje se přívlastek slo
vanský i vindický. Pajk a po něm i Fr. Kos se domnívají, že na pravém
břehu Dunaje všechno bylo slovinské, a že Slovinci zasáhli i na severní
břeh; Pajk při tom myslí, že kde zprávy mluví o Vinidech, dlužno tím
rozuměti Slovince.2) Kos to sice tak určitě neopakuje, ale patrně soudí
podobně.
Proti tomu lze říci, že význam Vinidi nelze nijak pro dobu
VII.—X. stol, vykládati v tomto smyslu. Neboť vidíme, že se jednak
x) Upozorňuji na zajímavou a snad ne docela bezvýznamnou shodu
tohoto listu s dobrozdáním Křišťanovým a Jakoubkovým o válce. Odpovídá-li list na otázku, „zda je dovoleno věnčím horlícím pro zákon boží
shromážditi se pro čest boží“ (Hoch, str. 168), řeší podobně dobrozdání
problém, „an fideles debeant ct possint congregari tempore persecutionis^
(Goil, Quellcn II., str. 53).
*) Pajk M., Črticc o nckdanjih slovenskih naselbinah v Gorcnji
Avstriji (Izv. muz. društva za Kranjsko. 1897), VII., 152. 155. 182.
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v pramenech i o lidu slovanském v Alpách a v Pannonii pravidelné
užívá názvu Sclavi nebo Sclauani, Sclauanii, kdežto Winidi je řídké,
a na druhé straně že se současně i slovanskému lidu českých oblastí
dává označení Vinidů, srv. Boiowinidi, Beowinidi (Chron. Goth. 2, 9),
Beu-Winides, Cichu-Windones (Chron. Moiss. ad a. 805), Beuwinitha
(Ann. Xant. ad a. 846); Fredegar v líčeni vlády Samovy mluví o Slovanech-Vinidech (Sclavi cognomento Winedi), aniž je zjevné, že by
tím myslil pouze Slovince.
To tedy nerozhoduje, a musíme se ohlédnouti po vodítku jiném.
Že by celá severní část pásu dunajského byla osídlena Cechy, nikde
se nepraví. Je to však pravděpodobno nejen z celé geografické polohy
severodunajského pásu, spojeného s krajem Cechy hustě osazeným,
ale i z jiných důvodů. Historicky to ovšem přímo doloženo není. Ale
čteme-li r. 791, že část vojska Karlova (na výpravě proti Avarům),
vracela se z Pannonie zpět ,,per Beehaimos“,*) jsou tím patrně míněni
Češi při severním břehu Dunaje, neboť průchod zemí Českou do Sas
nebo Durinska je velmi nepravděpodobný.2) Tím spíše, že se podle
annálů vraceli zpět tou cestou, kterou přišli, tedy do Rezna, kde Karel
své vojsko sebral.
Za to máme určitou historickou zprávu o tom, že Cechové seděli
na pravém břehu Dunaje při řece Perschlingu (st. Persnicha — Berznica
nebo Brznica), a sice v známé listině passovské datované do r. 987,
kde se praví: postea Persnicha sicut Willihelmus in proprium possidebat, quod tempore presenti Boemani insidendo arabant.3) Určitými
doklady existence Cechů jsou dále jména osad, která přímo osadu
za českou označují. Sem patří v Horních Rakousích nejen vsi Boheimschlag a Bôhmdorf u Leonfeldenu (hejtm. Cáhlov) a samo před
městí cáhlovské Bohmer Vorstadt, ale i na jihu u Gmundenu Bohming,
samota Bôhmmuhle u Feuerbachu a dále názvy Peham (u Gmundenu
a u Mauerskirchenu). V Dolních Rakousích patří sem nejen na severu
Dunaje statek Bôhmhof a ves Bôhmsdorf u Světlé, Bôhmzeil u Cmuntu,
(snad i Pehendorf u Světlé) a Bôhmischkrut u Pušdorfu, nýbrž i na jihu
osada Behamberg, Beheimberg v okresu haag-ském při dolní Enži, Boheimkirchen u Sv. Hipolytu, Bôhmerhof u Neulengbachu a Peham
u Nabeggu. Při tom musí býti ovšem zůstaveno dalšímu zkoumání,
jak jednotlivá z těchto jmen jsou stará a pokud je lze klásti už do
prvních dob slovanského šíření. Pokud vím, Beheimberg u Štýru
a Boheimkirchen jsou doloženy listinami z XII. století.4)
l) Annales Einhardi ad a. 791.
4) Srv. Pekav v CCH. 1903, 448.
3) Botek, Codex dipl. I., d. 94., Niederosterr. Urkundenbuch. I. 1. 4.
4) Urkundenbuch des Landes ob der Enns I., n8, 126 (codex tradi
tionum mon. Garstensis V. predium et ecclesia ad Bcheimberch c. a. 1110);
Niederosterr. Urkundenbuch I., I. 18, Behaimchirchcn c. a. 1180.
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Další vodítko můžeme očekávati od filologického rozboru hojných
slovanských osobních a topických jmen, kterými různé zakládací
a darovací listiny rakouských kostelů a klášterů oplývají. Ale tato
věc je ztížena tím, že podle novějšího vědění severoslovinské dialekty
měly jistá pojítka s češtinou (na př. hláskovou skupinou dl nebo před
ložku vy místo iz1), čímž naděje rozlišili jména slovinská od českých
v starém jmenoslovném materiálu Rakous přirozeně se zmenšuje.
Ale přes to některé věci zdají se mi býti velice pozoruhodný. Upozor
ňuji na př. na rozložení jmen odvozených od českého tvaru chlum
a slovinského holm. Praslovanské chrlím» dalo stbulh. chlum», č. chhn,
později chlum, chlum, slovensky dosud chlm, pol. chelm, luz. kholm,
cholm, slovin. holm (dial, hom a v nář. vých. hum), bulh. chlun, srb.
hum, r. cholmu Proti čistě českému chlm, chlum stojí tedy slovinské
holm (v slovníku Pleteršnikově uvádí se pouze hólm, hólma, hólmec,
hólmje a hom). Můžeme nyní z názvů, které jsou odvozeny od české
formy a zachovány v něm. Kulm, Kum, souditi na území Cechy, jako
zase z něm. Kolm, Koni — na území Slovinci osídlené? Jestli ano
(a definitivní rozhodnuti ponechávám v tom filologům), pak dosta
neme překvapující obraz:2) slovinských názvů na sever Dunaje téměř
není, za to českých jde řada hluboko na jih do zemí alpských. Na
severu Dunaje patřila by sem pouze osada a hrad Kollmitr) v severo
východní části země u Raabu, ostatní názvy podobně tvořené jsou
vesměs na jihu Dunaje. Za to však na jihu vidíme nejen v Rakousích
Kulm a Kulmhof u Neunkirchen, Kulma u Anspangu, a už v VIII. stol,
doložený Kumberg (Cumeo^erg, Cummiberg, Chumperch) někde na jih
od Tullnu4) tam, kde i listinou passovskou doloženi jsou Boemani,
ale řadu jmen od Kulm tvořených i v Štýrsku: Kulmy v okr. Aflenz,
Bruck, Gleisdorf, Grobming, Jording, Murau, Neumarkt, Pollau,
Sc}iladming, Kulmbergy v okr. Feldkirch, Ormož a Wildon, Kulming
a Kulminberg v okr. gleisdorfském; v Korutanech Kulmy o. Eberstein,
Feldkirchen, Sv. Vit, Velikovec (slovinský Hom), Kulmitz a Kulmitzen u Sv. Víta; v Krajině není v něm. lexikonu více žádného Kulmu.
Podobně se to má s osadami odvozenými od č. jedla, jedle, v nichž
vystupuje čistě česká skupina dl proti slovinskému jel, jela. Vybírám
z topografických slovníků toto: V jižní části Dolních Rakous (v Horních
nejsou) nalezl jsem pětkráte jméno Edla (okr. Amstetten, Petr, Ibbs),
dále Edlach u Neunkirchen (patří-li sem), dvakráte Edlitz o. Anspangen,
*) Archiv f. sl. Phil. NIN., 321,
*) Zde nepadá na váhu, vzniklo-li sl. slovo z germanštiny (n. hóhns,
angls. holm), poněvadž běží o rozšíření tvaru českého.
s) Miklosich, Ortsnamen aus Apellativcn II., Nr, 148. Jinak máme
v Dolních Rakousích na jihu Dunaje ještě Kolm. Kolmklause, Kollmitzberg, Cholmberg, Cholmunc, (Collomeza z r. 832) a Chuomberch kdesi
u Šoproně (v listině z 1. 859).
4) Ann. Franc., Ann. Finhardi, Ann. Fuld. a Regino Chron. vesměs·
k r. 791.
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Sv. Hippolyt (jednou při Dyji; sem patří i Jedlesee a Jedlesdorf v okresu
florisdoríském). —V Štýrsku jméno Edla čtyřikráte (okr. Aflenz, Můrek,
Stainz), Edlaberg u Murku, Edlach u Murzzuschlagu a Rottenmannu,
Jedlonek u Mariboru vedle řady Jelovců a Jelovic; za to v Korutanech
a v Krajině nenalezl jsem už těchto jmen se skupinou dl, nýbrž jen
takováto: Jelovec, Jelovo, Jelovice, Jelovina, Jeline a podobná.
Jsou to nyní všechno české osady? Smíme posunout! starou oblast
českou tak hluboko na jih, či dlužno v tomto zjevu viděti opět jen
doklad toho, že severoslovinské dialekty blížily se k češtině? A nejsme
vlastně povinni v těchto formách odvozených od chlum, jedla vi
děti doklady živlu českého? Zůstavuji tuto otázku dalšímu badání,
podotýkaje, že se a priori nic nestaví proti možnosti, že živel západo
slovanský, zde speciálně český, dostal se při původním šíření přes
Dunaj i do Alp a zde se mísil s jihoslovanským (slovinským). Ovšem
zde na jihu musili bychom si vždy představovat! tento český živel
v podobě rozptýlených českých osad mezi osadami Slovinců a mezi
živlem německým, který zde celkem slabé roztroušené slovanské osídlení
brzy potom ovládl. O nějaké kompaktní české oblasti v krajích
alpských zatím bych nechtěl mluviti. Na základě uvedených dokladů
mohlo by se pouze říci, že klín českých osad (soudíc z rozložení jmen
odvozených od chlum a jedla, která přestávají v Korutanech, Krajině
a též v Horních Rakousích) sahal od dolnorakouského Dunaje mezi
Enží a Litavou přes Vídeňské Město, po Murici a Můře až po Drávu.
Každým způsobem vyplývá z toho, co pověděno, aspoň tolik, že
Cechové nejen sahali k Dunaji, nýbrž jej i překročili, což naopak o Slovincích, mimo jeden pochybný případ, doložiti nelze. Že Cechové
také dále k východu při řece Moravě postoupili až k Dunaji, je z povahy
celého territoria přirozeno a doloženo také nejen starou slovanskou
nomenklaturou na Dyji, Sajavě, Smidavě, a Gôllersbachu,1) nýbrž
i uvedenou již passovskou listinou, kde se mluví o hranicích Moravanů
poblíže osad Mochinle (Nochling?) a Trebinse (Trubensee) v dolině
naproti Tullnu. Za to je stále sporné, zdali vůbec a v jaké míře pronikl
český (resp. slovenský) živel do Pannonie za Litavou. Je známo, že
řada badatelů pokládala Pannonii aspoň z poloviny za kraj moravský
nebo slovenský.
Tuto hypothesu o československém rázu severní Pannonie opírali
její zastanci, v čele Šafařík ve Starožitnostech., potom Rossler, Grot,
Maretič2) a mnozí menší čeští i slovenšti spisovatelé — hlavně o tyto
doklady: o český ráz jmen Slovanů, kteří r. 850 byli účastni vysvěcení
kostela na hradě Pribinově nad Sálou u Blatna (Conversio Bag. II),
x) O. Kaemmel, Dieslaw. Ortsnamcn im nordôstl. Theil Nicderostcrrcichs
(Archiv f. slaA\ Phil. VII., 256). Srv. též jeho Anfängc des d. Lcbcns in
Oesterreich. 170 sl.
a) Šafařík, SS. II., 228, 469, 471, 507 (později od toho upustil), Rossler,
Zeitpunct 93, Grof, Mopasia 11 Majapn 64, 102. Maretič Slaveni 144.
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L. Niederle:

o skupinu hlásek dl ve jmeni kmene Dúdlebů pH dolní Můře, o duál
„vyšní Moravě“ v jednom životopisu Methodiově, ukazující, že se
jméno Moravy dávalo oběma krajům, Moravě i Pannonii, a konečně
o to, že v obou krajích panovala knížata moravská Pribina, syn jeho
Kocel a na konec Svatopluk a že oba kraje zahrnovány byly pod pojem
Velké Moravy [Μοραβία η μεγάλη). Také se nesmí pustiti se zřetele,
že sv. Cyrill a Methoděj kázali celému prostranství, Pannonii a Moravě
jedním jazykem. Tím vším se došlo přirozeně k představě, že na obou
stranách seděl jeden lid jednoho jazyka.
Ale některé z uvedených pro to důvodů dlužno ostaviti stranou,
na př. důvod, opírající se o skupinu dl, poněvadž jí ve vlastní Pannonii
nenacházím mimo župu Dúdlebů na Můře, a rovněž předpoklad
duálu „vyšní Moravě“.1) Jiné nemají v sobě dostatečné síly prů
kazné, na př. to, že knížata moravská panovala na obou místech, že
politický pojem říše velkomoravské rozšířen byl i na Pannonii, —
to je vše s politického hlediska na snadě a nijak nedokazuje, že lid na
obou místech mluviti musil týmž dialektem. Rovněž věrozvěstům
přišlým ze Soluně rozuměli tehdy asi stejně v Pannonii jako na Moravě,
i když dialekt obou zemí byl jiný — a o více tu nejde! Srv. na př.,
jak podle staré legendy z X. stol. sv. Kliment nebo sv. Naum, učedníci
Methodiovi, kázali víru s úspěchem na různých místech: v Ochridě,
v Mysu, v Pannonii, v Travunii i na Moravě.2) Ostatně není pochyby
že, co zůstávalo nesrozumitelné, pomohli vykládati domorodí učedníci
a pomocníci. Slovem, dnes zřejmých a přesvědčujících důvodů pro
to, že severní polovina Pannonie náležela v IX. stol, živlu českosloven
skému, nikterak nemáme.
Nicméně nechci tím na dobro živel tento vyloučiti. Faktum je,
že rovněž nemáme žádného positivního pHmého důkazu pro úplnou
slovinskost. A zůstává vždy pravděpodobno, že sem ze severu živel
český zasáhl, ale ovsem teprve od IX. stol.
Po skončených válkách Karlových s Avary r. 796 čteme vý
slovně u Einharda, že celá Pannonie zůstala liduprázdná.3) Na
V krátkém životě sv. apoštolů z XIII.—XIV. stol, čteme: Tm
ΚΛ4Μ6ΗΈ1
Η Π0βΠΟΑΟΕΗ^ ΟΤβ^ HdlUk Μβ30ΑΙβ, ΑρχΥβΜΚΚβΠΚ
Obě poslední slova vykládal Dobrovský, a po něm Šafařík za genitiv
duálu. Ale jak ukázal nyní Jagic (Kirchensl. Spr. II., z o), je to jen
srbská transkripce středobulharského tvaru, který jest genitivem singu
láru. V jiných slovanských pramenech, na pí. v legendě o sv. Methodiovi,
mluví se také vždy jen o jedné Moravě (Pastrnek, Dějiny sv. apoštolů 226,
Slováci jsou-li Jihoslované? Otisk z Věstníku Akad. XIII.,str. 3.). Zove-li
Conversio Bag. 10. Mojmíra „Moimarus dux Maravorum supra Danuvium“, nepředpokládá toto označení ještě nijak Moravany „infra
Danuvium". Vážnější je už výrok řeckého životopisce sv. Klementa, učed
níka Methodiova, jenž napsal o sv. Methodiovi, že byl biskupem pannonské
Moravy: έπί χοπος Μοςάβου τής Πανονίας (Prameny děj. č. I. 77.).
*) P. Lavrov. >Κητηλ cd. HayMa. Cn6. 1907. 26, 51.
3) Einhardi Vita Caroli M. 13. (mluví sc o skončené válce s Avary):
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druhé straně vidíme však z historie IX. stol., že je znovu hustě
Slovany a Němci naplněna,1) a to právě od Pribiny, vidíme dále
že knížata severní nitranská a moravská snaží se zmocniti se severní
Pannonie a také ji dostanou, čteme o Methodiovi, že je biskupem
pannonské Moravy, a konečně i jeden filologický důvod, kterého se
dovolával Šafařík, totiž český ráz jmen uvedených v Conversí k r. 850,
zůstává aspoň z části platný.2) To vše jsou ne sice zřejmé a rozhodné,
ale přece doklady, které podporují domněnku, že patrně po skončení
válek avarských a po vylidnění Pannonie byla tato znovu kolonisována,
a to nejen od západu Slovinci a Němci, nýbrž i od severu Slováky,
zv. tehdy Moravany.3) Nemohu dnes říci, jak staré jsou jednotlivé
slovenské ostrovy, které dosud nalézáme na pravé straně Dunaje v stolici
Peštské, Ostřihomské, Komárenské, Tolňanské, Vesprimské, Bělehradské,
nemluvíc ani o těch, které zanikly, ale z úvahy je také vyloučiti ne
můžeme.4) Slovem, i když v původním osídlení Pannonii přivtěluji
k větvi jihoslovanské (slovinské), myslím, že nelze od IX. stol, počí
najíc zamítnouti i částečnou okkupaci slovenskou v polovině severní.
Ovšem poměrnou její sílu při tom odhadnouti nelze, a nepochybuji,
že jinak většina a jádro slovanského lidu v Pannonii i pro IX. století
byli Slovinci, kteří sem přišli po zpustošení země koncem VIII. stol,
především od jihozápadu. Celá zeměpisná poloha a celé politické dějiny
kraje, souvisící těsně se západem, k tomu poukazují. A co dále: dnešní
Quot proelia in co gesta, quantum sanguinis effusum sit, testatur vacua
omni habitatore Pannonia et locus, in quo regia Kagani erat, ita desertus,
ut ne vestigium quidem in co humanae habitationis appareat.
’) Conv. Bagoar. 10: Postquam ergo Carolus imperator Hunis reicctis
episcopatus dignitatem Juvavensis ecclesiae rectori commendavit. .
coeperunt populi sive Sclavi vel Bagoarii inhabitare terram unde illi expulsi
sunt Huni et multiplicari.
*) Pas trnek sice (Jsou-li Slováci Jihoslovany 3) tento doklad v celku
zamítl, což bych přece neučinil. Je sice pravda, co zde řečeno proti Ša
faříkovi o výkladu koncovky —ic ve jménech Siliz, Trebiz. Šafařík tu
viděl českou koncovku —ic, jež by srbsky zněla ič, bulh. —išt, kdežto
podle Pastrnka běží tu jen o koncovku —bcb (č. —ec), která má ve všech
slovanských jazycích c. Ale přes to Jagič sám v rozboru jmen často jinak
vytýká jejich severoslovanský ráz a na konec dí (1. c. £5), že téměř polovina
jich má severo západoslovanský ráz. A to bez váhy není. Tak soudí i J. Melich
v spisu ,,Szláv jóvevényszavaink“ (Budapest I., 1902, II., 1905) podle
rcf. Kadlcova v Osvětě 1908.
3) Srv. co dí Conv. Bag. 6: ,,Tunc vero Sclavi post Hunos inde expulsos
venientes coeperunt istis partibus Danubii diversas regiones habitare. Sed
nunc qualiter Huni inde expulsi sunt et Sclavi inhabitare coeperunt et
illa pars Pannoniae ad dioecesim Juvavensem conversa est, edicendum
putamus.“ K tomu srv. dále c. 11. o Pribinovi: ,,Tunc coepit ibi ille ha
bitare et munimen aedificare in quodam nemore et palude Salae fluminis
et circumquaque populos congregare ac multum ampliari in terra illa.“
4) O těchto koloniích srv. Niederle, Národopisná mapa uher. Slováku
(Praha 1903) 108 sl. Z části byly to ovšem kolonie novější (na př. Torvaj
a Taba v šomoďské stolici).
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kompaktní zbytek Slovinců v počtu 90 tisíc duší v stolici Železné a Záladské představuje nám zajisté zároveň zbytek starých pannonských
obyvatel dialektu kajkavského, rozdílného od dialektů štýrských
a korutanských.1)

LITERATURA.
Staat und Gesellschaft der neueren Zeit (bis zur französischen
Revolution) von Fr. v. Bezold, E. Gothein, R. Koser. (Die Kultur der
Gegenwart. Herausgegeben von P. Hinneberg II. 5.) Berlín a Lipsko.
Teubner 1908. VI, 349 S.
Rostoucí členění vědecké práce na samostatné odbory sesiluje
volání po dílech, v nichž by výsledky jednotlivých disciplin přehledně
byly shrnuty. Veliké encyklopedie, k nimž ještě v nedávné minulosti
poněkud přílišné naděje se poutaly, poskytují dobré poučení jen o jed
notlivostech, ale měnící se základní rysy a názory, v nichž vědecký
pokrok především se jeví, mizejí tu v chaosu drobných hesel. Odpomoci
tomuto nedostatku důkladnou a úspěchy posledních dob vskutku
shrnující pansofií není snadno; jedinec, který by snad dovedl uvésti
látku v harmonický celek, ji neovládne, a pro společnou práci řady
odborníků stěží lze sestrojiti plán, který by zásobu vědění účelně roz
členil a netrpěl přílišným opakováním téhož v rozličných kapitolách.
Také Hinneberkova sbírka, ačkoliv vyloučila celý veliký odbor věd
přírodních a mathematických, nevyhnula se tomu úskalí a nebylo
by nesnadno vysloviti řadu námitek proti systému, na němž jest založena.
Než historik uvítá s povděkem každý podobný pokus, protože mu
usnadňuje vstup do jednotlivých odborů vědeckých, u nichž jest nucen
hledati pomoci při svém díle. To platí o dějinách literatur jednotlivých
národů a oblastí i o kapitolách obírajících se ústrojím lidské společnosti
nebo problémy náboženskými a soustavnou theologií. Takové články,
jaké do prvního-oddělení sbírky napsali ku př. A. Hamack o staré církvi,
K, Müller o církvi středověké a E. Troeltsch o protestantismu, poslouží
historikovi znamenitě. Naopak však pořadateli díla nebylo snadno
pro vlastní dějepis nalézti náležitého místa, ježto ideálem naší vědy
jest právě synthesa rozličných složek vzdělanosti, jež v jednotlivých
odděleních o sobě vystupují. Proto vydavatel věnoval dějinám práva,
filosofie, umění, ústavy a správy, dějinám hospodářským, historické
methodologii a pomocným vědám samostatné svazky, z nichž však
dosud žádný nevyšel, a vedle nich přikázal k souhrnu ostatní látky
dějinná oddělení, označená jako „Staat und Gesellschaft“. Oddělení to
má vylíčit v jednom svazku stát a společnost východního světa od nejstarších do nejnovějších časů, v druhém dějiny starověku a středověku
x)

Kirchensl. Spr. II., 23, 27, 35, 39.
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a v třetím dějiny nove doby. Od počátku však redakce neměla, jak se
zdá, přesný názor o tom, co všecko pod heslem státu a společnosti má
býti zahrnuto; jeví se to v různém rázu tří příspěvků, tvořících první
část třetího dílu, část, která vyšla dříve nežli ostatní svazky o starších
periodách jednající. Fr. v. Bezold v kapitole „Staat und Gesellschaít
des Reformationszeitalters“ snažil se podati skutečně všestranný obraz
veřejného života západní Evropy v první polovici 16. věku, nedbaje
nebezpečí, že bude opakovali mnohé, co v jiných svazcích sbírky již
stojí. Podal tak vlastně zhuštěný výtah své veliké „Geschichte der
deutschen Reformation“, snaže se aspoň narážkou dotknouti se každé
významnější jednotlivosti politických nebo kulturních dějin doby.
Na malém prostoru stlačené množství jednotlivostí působí však poněkud
tísnivě a nezanechává tak hlubokého dojmu jako příspěvek Gotheinův,
který jedná o následující době protireformační.
Gothein vlastní dějiny politické nechává stranou, nedotýká se jich
skoro vůbec; rovněž nezmiňuje se o vlivech z kruhu hmotné kultury,
ku př. o velikém kapitálu a jeho působení na stát a společnost proti
reformační, nýbrž hledí pouze vystihnouti duševní náladu doby a její
poměr k náboženskému a církevnímu problému. Takto obmezena jest
však jeho kapitola vzorným výkonem, plným ducha a jemnosti. Gothein
neobmezil se na to, co v známém díle o zakladateli řádu Ježíšova před
lety snesl, nýbrž obohatil hlavní myšlenky tam vyslovené řadou nových,
vzácných postřehů a osvětlil také duševní vývoj 17. věku zajímavě.
Tím nemileji působí nápadná nedbalost; s jakou se zhostil závěrečného
odstavce, jednajícího o literatuře předmětu, se suverénní zvůlí jmenuje
tu několik knih o době jednajících, aniž by však uvedl úplné a správné
tituly, s tiskovými chybami jako „Belleamie“ místo „Bellarmin“,
„Dontarius“ místo „Contarini“, „Luvisse“ místo „Lavisse“ a pod.
Jinde jmenuje jen autora, což při knize rázu toho zajisté není na místě,
neboť neodborník ku př. z pouhého slova „Schäfer“ neuhodne, že
jedná se o publikaci pramenů k dějinám španělského protestantismu
a inkvisice.
Dějiny evropské v druhé polovici 17. a v 18. století ve sbírce vylíčil
ředitel pruských archivů R. Koser. Jeho práce jest věnována přede
vším politickým dějinám a má poněkud suchý ráz, ač také tu mnohdy
evropská situace několika slovy obratně jest osvětlena. Hlavním ne
dostatkem jest, že spisovatel neocenil významu merkantilismu, poprvé
stát jako uzavřenou jednotku hospodářskou pochopujícího. Snad bál se,
aby nezasáhl příliš do vlastních hospodářských dějin, ale správné
ocenění věci bylo by ho uchránilo před zjevnými nesprávnostmi, jako
jest tvrzení o poměru Ludvíka XIV. k státu, bylo by mu osvětlilo lépe
zásadní rozdíl mezi státem 17. a 18. věku. Také duševní nálada osví
censké doby a její vliv na dějiny států není v práci Koserově dostatečně
vystižena, vliv koloniální politiky ustupuje příliš do pozadí a hlavně
druhá část práce jeví jakýsi chvat, příručkovou stručnost a nedostatek
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plastiky, takže ani osoba Fridricha Velikého, jemuž spisovatel sám
věnoval životní dílo, náležitě se neuplatňuje. Přes tyto výtky jednot
livým oddílům učiněné celá kniha ve sbírce má velmi čestné místo
a zjedná si ho zajisté také v kruhu historického čtenářstva, ježto žádný
z tří autorů neopomenul při práci zřetele k umělecké stránce slo
vesné.
Josef Busta.

Prokopa písaře Nového mésta Pražského Praxis cancellariae.
K tisku upravil a úvodem opatřil Frant. Mareš. Historický archiv
I. třídy České Akademie číslo 32. V Praze 1908. Str. XIV + 169.
Studium městského života u nás, městského práva a ústavy sotva
zůstává za intensivností, s jakou studovány odbornou literaturou
středověké instituce městské v Němcích, má-li ovšem pozorovatel na
mysli zmenšené měřítko našich poměrů a organisaci naší vědecké
práce. Srovnání s Německem nabízí se takřka nejen pro sousedství;
v příčině městské ústavy ve středověku jsou české země spojeny s Ně
meckem organičtěji. A jako tam, tak i u nás vědecký interes obracel
se s obzvláštní zálibou, která byla vyvolána množstvím a rozmaninitostí problémův, k otázce o původu městského zřízení a vývoji měst
ského práva; snad proto, že badatelé byli většinou znalci práva, sou
středilo se studium středověkého města — a sice především města
v ranním středověku, pozdní středověk zůstává namnoze ještě stále
pro historii neznámou pevninou — dosti jednostranně na vývoj práv
ních řádův. Tato perioda i u nás vydala ovoce: třeba jmenovat jen
práce Celakovského a jeho Codex iuris municipalis regni Bohemiae.
Pochopitelno při tom, že nevěnována všem pramenům ku poznání
městského života stejná pozornost: ráz studia badatelův projevil se
v náklonnosti, s kterou se obraceli k jednomu druhu pramenův. Chci
tím říci, že vědecká práce nezajímala se o městské knihy, tento hi
storický pramen prvního řádu, tou měrou, jak zasluhoval jejich vý
znam. Nikoliv že by unikly úplně pozornému zraku historikovu; vždyť
jsou pro mnohá města jedinými zpravodaji jejich minulosti; jejich pod
statná důkladnost zachránila je na mnoze před nešetrností posledních
století a jejich nápadný zjev již sám upoutal interes badatelův. Také
hodnota stáří rozhodla, že některé z nejstarších knih městských byly
vydány; některé nesvědomitě, jiné lépe, celkem dohromady však
ledabyle. Ale i pak vydané i nevydané stále ještě nebyly zužity pro dě
jiny měst tak, jak mohlo z nich být těženo. Stále zůstaly odkázány
na dosti úzký kruh milovníků lokálního nebo rodopisného studia,
jemuž přinášely drobný, ale přesný užitek, nebo staly se pro ty, kteří
pracovali o thematech obšírnějších, mnohdy sotva něčím více nežli
chaosem faktů či spíše memorabilií a nevyčerpatelným zdrojem kul
turních kuriosit. Pro historii městského života, plného a zvláštního
ve svých projevech, spoutaného určitými právními řády, nepřinesly
dokonalého užitku. Edice, o které referuji, mohla by být východiskem
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pro práci, která by snad přinesla nápravu v tomto směru. V tom také
vidím význam této nové publikace.
Osm let po vydání „Prokopa písaře Novoměstského česká ars
dictandi" (Rozpravy České Akademie, třída L, ročník VIII., číslo 2,
1900, srv. C. C. H. 1901, VIL, 241—242) došlo rovněž prací ředitele
třeboňského archivu Fr. Mareše k edici jiného, důležitějšího spisu
Prokopova. V úvodech k oběma dílům — a úvod k českému spisku
je důkladnou rozpravou — najde se přesná informace o životě i ve
škeré literární činnosti písaře Prokopa, tam jsou sestavena pečlivě
všecka data, která se dala zjistit z jeho biografie a seznamenány jeho
spisy zachované v rukopisech i ztracené z části a jen fragmentárně
dochované; mezi tím také Celakovsky přinesl glosy k životopisu Pro
kopovu (Soupis rukopisů chovaných v archivu král. hlav, města Prahy,
část I., 1907, str. 20, pozn. 32). Z běhu jeho života dlužno si zapama
tovat, že Prokop, rozhodný katolík, který pod mistrem Janem z Hu
since r. 1410 se stal bakalářem, vstoupil jako písař do služeb Nového
města Pražského, postupoval až k úřadu nej vyššího notáře a po dvacet
let již byl v praksi kancelářské, když psal svou rhetoriku. To jistě
vzbuzuje důvěru; staří praktikové, odborníci, zpravidla mají co po
vědět. Tehdy také, za správy země české panem Jiřím z Poděbrad,
patrně r. 1452, na vyzvání příznivců svých na universitě, a ježto
Prokop byl pouhým bakalářem svobodných umění, s prominutím
požadavkův, jež ke čtení na universitě byly předepsány, konal čtení
na universitě Pražské o rhetorice, o vedení knih městských a o sty
listice. Také tato okolnost, smysl university pro skutečné potřeby
země a spojení staré universitní látky s časovou disciplinou, je zají
mavá pro život na universitě Pražské v době jejího úpadku. Právě
v tom pořádku, jak v úvodu slíbil, projednal Prokop své thema: když
byl v zimním pololetí přednášel Tibinův viaticus rhetoricae, probral
v druhém letním semestru napřed praxis et cursus cancellariae civilis,
potom písemnosti kanceláře papežské a císařské a konečně sou
kromé písemnosti, literae. Tato část universitního čtení Prokopova
v letním semestru, nyní Marešem vydaná, označuje se v rukopisu
universitním jako tractatus quintus et ultimus de cursu civili, quantum
ad notarii pertinet peritiam; předcházející totiž pojednání o rhetorice,
která dohromady jakoby tvořila soustavný kurs rhetoriky, obsa
hovala čtyři traktáty: o rhetorice vůbec, o částech řeči, de coloribus
rhetoricae, o ozdobách, figurách a všem tom, co ku kráse a síle vy-,
jádření patří a konečně čtvrtý traktát neukončený jednal o výmluv
nosti v dopisech i rozdílu mezi littera, epištola a dictamen. Poslední,
vydaná část pátá je jistě nejcennější: kdežto předchozí výklady nesou
se všeobecně k návodu, jak užívat ústně neb písemně ozdobné řeči,
praxis obrací se k budoucímu písaři městskému, který je jakoby
okem obce (cum ipse debeat esse oculus* civitatis) a učí, jak a které
městské knihy se mají vést; budoucí písaři městští dle Prokopa mají
č. č. H. XVí
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celé pojednání nejen znát z paměti, nýbrž mají je mít i opsané.
A hned možno podotknout, že z tohoto pátého traktátu největší cenu
má první část, která jedná o městských knihách speciálně (asi dvě
pětiny celé edice), a pak část nadepsaná de formis literarum a civibus
ad cives (str. 49—92), jako vhodně sestavený listář městských sou
kromých písemností; ale cena této partie spočívá právě v tom sesta
vení, neboť výklad k jednotlivým listinám stává se skoupějším a pře
stává na pouhých glosách. Totéž co do methody výkladu a zároveň
i co do ceny pro nás platí o ostatních částech knihy: dictamina (!)
summi pontificis (str. 92—113), dictamina cancellariae imperialis et
regalis (str. 113—126) a de literis circa h^mana negotia in hoc regno
pro praesenti currentibus (str. 126—132), jak jsou označeny u Mareše.
Pro diplomatiku listiny papežské, panovnické a soukromé nemají Pro
kopovy velmi suché a stručné výklady cenu skoro nijakou, jsou to
věci dnes po tolika létech práce diplomatické běžné, právě tak jako
i česká ars dictandi nemá pro diplomatiku významu. Představují tyto
části proto jen velmi zajímavé výbory příldadův. Cest a slávu krá
lovství Českého a jeho koruny měl písař Prokop při sestavování své
sbírky stále na zřeteli; proto volil při výkladu o papežských listinách
takové bully, které mluví ke cti, chvále a slávě království, a výmluv
nost jejich latiny, tvrdí Prokop, cení mudrci nad čisté zlato, topas
a jiné drahé kameny, ano i nej vzácnější perly. Ovšem že tyto části
Prokopova čtení universitního zachovaly řadu listin i čistě histori
ckého významu, jako tomu bývá při každém formuláři — a tento oddíl
představuje se jako opožděný druh formuláře. Prokop sám podotýká
o svých příkladech, quod fiat ad tempora, prout currunt, že jsou to
listiny a listy současné a skutečné — ale nesmí se zapomínat, že v této
době pozdního středověku, kdy přestává nouze o historické doku
menty, význam sbírek formulářův ustupuje zcela do pozadí. A tak
nejcennější částí zůstává partie o knihách městských, kde Prokop
taky podává nej sou vislej ší výklad, protkaný vhodnými příklady
z vlastní prakse kanceláře Novoměstské. Srovnání, které provedl
Mareš a Celakovský (Soupis rukopisů, str. 20—24), ukazuje skutečně,
že příklady jeho shodují se leckdes s knihami Novoměstskými; ovšem
správně bylo podotknuto, že Prokop našel namnoze již knihy zalo
žené a vedené a že musil prostě v nich pokračovat, že tedy neměl
možnost své theorie uplatnit. Ale praxis cancellariae jistě nebyla vy
dána proto, aby provedlo se bezvadné srovnání Prokopova návodu
ve formě akademického čtení se skutečnou tehdejší praksí kancelář
skou, také edice této praxis, která měla ukázati nastávajícímu písaři,
co má konat, čeho se stříci, jak jednati na radnici, jakož i krom ní
ve veřejnosti, co jej činí milým a znamenitým, pro nás historiky není
jen velmi zajímavou památkou, podávající větší část agendy měst
ského práva — městské knihy samy zůstanou přec jen úplným obrazem
této agendy — není jen přímo neocenitelným zdrojem pro knihovní
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právo městské — opět každý badatel bude nucen obrátit k pra
menům přímým — pro nás historiky je praxis především rukovětí
pro poznání techniky vedení městských knih v Cechách a práv
ních norem při tom zachovávaných v XV. století. V tom vidím
hlavně zásluhu Marešovu, že učinil ji přístupnou historické veřej
nosti. Neboť praxis cancellariae neušla pozornosti našich historikův
a po několika stránkách byla již zkoumána. Tomek čerpal z ní pro
své dějiny Prahy a on také první na ni upozornil (v C. C. M., 1844,
str. 566 a n.: Kniha Starého města Pražského od r. 1310); Palacký
vydal z ní několik listin (Urkundliche Beiträge zuř Geschichte Georgs
von Poděbrad); zvláště Ott, který dlouho zanášel se vydáním jejím,
ocenil význam traktátu Prokopova pro recepci římského práva v Če
ských zemích (Beiträge zuř Receptionsgeschichte des romisch-canonischen Processes etc.). Ale teprve dnes prací Marešovou zbaveni budou
všichni ti, kdož budou chtít seznámit se s tímto důležitým pramenem
městské ústavy, namáhavého studia rukopisného.
A znova vracím se tam, odkud jsem vyšel. Praxis cancellariae,
dobře zpracována, může být prvním návodem k hlubšímu, než dosud,
poznání městských knih a východiskem pro diplomatiku městských
knih. Nebude to práce marná a sama v sobě uspokojení nalézající,
jak by se snad někdo mohl domnívat: dnešní historik je přesvědčen,
že zdlouhavá a pracná zkoumání o původu a vzniku toho kterého
pramene historického se odmění mnohonásobně a že toto kritické
ujasnění povede k řešení celé řady otázek, které zůstanou jinak uta
jeny. Kritické studie toho druhu osvětlily celé skupiny středověkých
pramenův a docílily skvělých výsledkův: jmenuji na př. kritiku urbámích záznamů (Šusta) nebo lenních knih (W. Lippert). Proč ne
obrátit se jednou k městským knihám? Města vytvořila si v nich par
excellence svědka svého života právního přesného a u nás namnoze
jediného; bude-li obratně dotazován, rozhovoří se vlastní řečí. Jako
diplomatika listin pozdního středověku vůbec mění se v zkoumání
o správní organisaci, tak diplomatika městských knih přispěje jistě
v otázkách právního života, kdyžťě knihy městské zobrazují tento
život ve všech jeho formách. Pracováno na tomto poli bylo zcela ne
patrně, jinde i u nás. Co před léty o nejstarších knihách městských
v Cechách psali Emler, Stemberg, Prochaska, zůstává posledním
slovem, protože jediným, a opakuje se i v nejnovějších edicích, které
neužily té vzácné příležitosti prohloubit naše vědomosti. Nuže, vydání
Prokopova universitního čtení může znamenat počátek nového studia.
Edice na základě tří rukopisů, děčínského, který objeven teprve
v poslední době, kapitulního a universitního — úvod o nich infor
muje — byla v osvědčených rukou a netřeba proto o ní šířit mnoho
slov.1) Vysvětlivky a vlastní text Prokopův, aby se lišil od příkladů
*) Nedopatření jako na př. centestacio m. contestacio (str. 32 ř. 2)
a j. povážuju za tiskové chyby.
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k dokladu vedených, tištěn ležatým písmem; což nedodrženo všude
zcela přesně. Za textem latinským uveřejněn meziřádkový český pře
klad listin z rukopisu děčínského i kapitulního, který je pozdější a
nepochází od autora, aniž přiléhá věrně k latinskému textu; má cenu
pro právnickou terminologii a přispívá k porozumění textu. Edice je za
končena kromě rejstříku jmen a míst ještě reálním slovníkem latinskočeským a česko-latinským. V úvodu k edici je také stručný odkaz na
prameny, nejzajímavější je upozornění na mistra Pražské university
Tibina, vlastně Mikuláše z Dybina a jeho spisy o rhetorice a formu
lářích; zdá se, že by stál za studium. Jinak poznámky k textu ome
zily se na určení osob, kde bylo možno, a na odkaz k edici, byla-li
listina již vydána nebo je-li znám ještě jiný text. Právní historikové
snad budou mít zvláštní přání, ale budou historikům vděčni za takové
edice, pokud nenaučí se vydávat staré památky tak přesně a pečlivě.
Josef Borovička.

M. Pavla Židka Spravovna. Vydal Zdeněk Tobolka. (Historický
Archiv České Akademie. Číslo 31.) V Praze 1908. 193 str.
Byla doba, kdy se staročeské texty, kdy se starší spisy pro vydání
přepracovávaly, někdy i do té míry, že se zastaralé výrazy nebo takové,
které vadily novověkému purismu, na př. fedrovati, fraucimor, nahra
zovaly jinými, ovšem často tak, že se slova taková posílala do vy
hnanství — pod čáru. V poslední době se od filologův nejraději vítají
a od nich také požadují vydání tak zvaná diplomatická, nejčastěji se
však naše edice dávají prostřední cestou: text předlohy se upravuje; ne
zachovává se jeho grafika, transskribuje se, opravují se chyby písařské,
upravuje se interpunkce.
Tato edice — je to první edice celého díla Zídková a již proto
vítaná — jde touto cestou též. Počíná se, jak slušno, úvodem o spiso
vateli a jeho literární činnosti. Mínění o tom, co by takové úvody
měly přinášeti, se rozchází. Nepatřím k těm, kdo ukládají vydavateli
všecko možné, úplný rozbor a všestranné ocenění díla vydaného. Více
by však byl mohl úvod pověděti o pramenech Zídkový Spravovny,
více by byl měl povědět o grafice předlohy, rukopisu 15. století,1) na př.,
že písař její neužívá diakritických znamének, že spřežka cz může zna
menat c i Č atd., atd.
Vydavatel text své předlohy upravuje, transskribuje. Ovšem ne
tou měrou, aby změnil foneticky psané ukratší na ukradší. Snad by
byl měl tedy Mohuczsky předlohy přepsat na Mohucsky (a ne na Mohuč[s]ký, str. 177); najdeme v rukopise také Mohutsky, což právem přešlo
též do edice tištěné; risky by se nemělo přepisovat na říšský a Vídensky
1) V Drážďanské knihovně je neúplný latinský překlad Spravovny;
přeloženy jen začátek a konec. Sign. H 103 fol. Nadpis: Georgii Libri informatorii. . . Denuo descripti Bechinae 17 Maij 1658 a Paulo Stephanide
Boemo Vicino Bechinensi.
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předlohy by rovněž mělo zůstat všude (na str. 180 nájdem jednou
vídenští, dvakráte Vídeňští), vždyť se i dnes říká Vídenský. Předloha
délek samohlásek pravidelně nenaznačuje, než dlouhé i se přece někdy
naznačuje zdvojením: ij. Proto by lépe bylo Constanczij přepsat na
Konstancí (proti v Konstancii str. 179), podobně jako (několik řádků
dále) monstranczij přepsáno na monstrancí] na str. 178 najdeme do
konce transskripci oltář sv. Mauricií. Než o tom o všem budiž ponechán
soud filologovi.
Za nej vážnější nedostatek edice referent pokládá věc následující. Vy
davatel text své předlohy upravuje, t. j. také opravuje. Opravuje zjevné
chyby písařské; při tom obyčejné slovo, jak opraveno, klade do textu
své edice, slovo opravené odkazuje pod čáru do poznámky, anebo po
nechává slovo chybné v textu a přidává k němu varující (sic) neb (?).
Z toho ze všeho nemá mu ovšem žádná výtka býti činěna. Rukopis
není autograf Žídkův (kdyby byl, pak by bylo lépe opravy dávat pod
text), a dejme tomu, že by byl Žídek sám písaři svému diktoval, i pak
by tu byly zjevné chyby písařské a vydavatel by měl právo, ba i po
vinnost tyto chyby opravovat, ať již v textu své edice, ať již pod čarou.
Výtka v tomto případě tedy zní, že vydavatel práva svého neužil vy
datněji, že se omezil na nepatrný počet oprav, zcela nepatrný proti
velkému, ba neobyčejně velkému počtu oprav nutných a možných.
Je známo, že klassičtí filologové často upadají v hřích přílišného počtu
konjektur a emendací; budou moderní filologové hřešit hříchem opač
ným?
Emendací v této edici je tedy málo, příliš málo, a jsou to veskrze
emendace velmi snadné, jako když se nejsú (negsu) rukopisu opravuje
na nesú, nebo jse na se nebo ozdoboné na ozdobené. Jestliže však na
str. 78 rukopisné cziesarzka přepsáno i emendováno na ciesarská (v pozn.
se podotýká, že ruk. má ciesařka), je to transskripce chybná, poněvadž
je to fonetický způsob psaní. Podobně co se týče místa na str. 60 „ať
žádný (s) zbraní v městě nechodí“. Ostatek jestliže zde předložka
doplněna, proč ne jinde? Na př. na str. 19, kde by pak mělo bvti upra
veno „oběti (v) volech“.
Na mnohých, nadmíru mnohých místech vydavatel opravu po
nechal péči čtenářově, ani varujícího sic nepřidav, ač i tu byly opravy
někdy dosti snadné. Jinde ovšem nepodaří se hned anebo snad nikdy.
A ježto referent z toho činí vydavateli výtku, výtku zanedbané povin
nosti, a vidí v tom, jak řečeno, hlavní vadu edice, budiž mu dovoleno
z velikého množství dokladů vybratí aspoň některé.1)
Jestliže nejprve uvádím (str. 6): „K nepoctivosti oni (ruk. onij)
mluvíce“, kde má býti o ní, t. j. Marii Panně, vím, že to náleží spíše
do rubriky chybné transskripce, ke které však i dále budu přihlížeti také.
') Podotýkám, že jsem při všechjmístech dále vytčených nahlížel do
kapitulního rukopisu Spravovny·
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S nesprávnou transskripcí setkáváme se, když čteme na str. 8: počnúce
latině mluviti, neumějíc latinu (ruk. latinu) dokonati, češtinú (ruk.
czestinu) domluvit! (ruk. domluwili).1) — Jak známo, měl Pražský
arcibiskup stálou moc legátskou mimo Cechy proti některým sousedním
biskupstvím německým; proto mohl Židek říci, že jsou mu tito bisku
pové poddáni wiecznie, t. j. věčné a vydavatel neměl přepisovat: věcné.
— Str. 17: „zrádce králuov nebo vypuzenie (ruk. wypuzenie) z (ruk. s)
královstvie nebo psanec“; zde mělo býti opraveno: vypuzenec. —
Na str. 23 napomíná Židek: „Vaše Jasnost rač kostely zkažené vzdělá
vat!, a u pokoje královstvie službu božie množiti.“ Je sice pravda, že
písař někdy předložku dělí i před časoslovem, než zde toho v rukopise
není (vpokoge). Než i kdyby u bylo odděleno, ježto se rukopis nevy
dává „diplomaticky“, třeba vytisknout: upokoje královstvie, službu
boží množiti. — Na str. 24 v latinském citátě „caput eius contutitur
(místo concut.) je chyba, které v předloze není; ale již před tím str.
23 je chybné ostulatur v rukopise, které však mělo býti opraveno
v osculatur’, na str. 54 chyba rukopisu sustitat (místo suscitat) neměla
přejiti do tisku. Na str. 65 nájdem: in hora mortis sustipe.
Na str. 24 se počíná druhá kniha Spravovny, což také v obsahu,
jejž vydavatel dobře přidal, řečeno. Proč však nebyl začátek nové knihy
naznačen též v edici samé, když to naznačuje rukopis i tím, že poslední
kapitola první knihy přestává uprostřed stránky a začátek druhé knihy
na následující stránce naznačen také iniciálkou?2) I zde hned na po
čátku (str. 24) setkáváme se s nesprávnou transskripcí, kterou se však
smysl mění. Tištěno: „aby v syny Páně, ne mezi kniežaty lidu jeho, ale
nad kniežaty seděl.“ Rukopis má: wsiny panie, t. j. v síni.
Na str. 27 Žídek krále napomíná, aby pomyslil o slunci, „kterak
krásná jest věc, slúžéc nám ve dne miesto kahancuov, na které mnoho
naluznnie (?), shřievajíc vás v letě miesto dřievie a paliva, některé v zimě
mnoho naložíme.“ Opravdu v rukopise je naluznnie a niektere, ale
emendace je zde velmi snadná: naložíme a na které. — Na str. 28 čteme
dva nešťastné latinské citáty: „usque ad conum altaris“ a „ut custodiant te in omnibus viris tuis“; ruk. má však správně cornu a viis. —
Na téže stránce: „A ty oběti kněží mají vzieti, utratili to zle a marně,
oni odpoviedajte.“ Má býti: utratí-li. — Na téže straně: „Též sauli
kniežata v městě, jako Saské, Brandeburské, Rajnské (ruk. Raynské),
Míšeňské neb které Slezské, ti z prava přislušejie k radě krále českého,
vezmúce při vrozin (?) (ruk. prizwrozin) raditi se pána Boha, a pro
spěch chudinky vždy majíc před očima.“ Zde má býti ovšem z práva
a dlužno interpungovati: pána Boha a prospěch. Co by bylo prziwrozin.
x) Srovn. toto místo ve Vlčkových Děj. č. lit. str. 224: neumějíce latinů
dokonati, češtinú domluvili.
2) Balbin na tom místě připsal: AHer hic liber est... Proč vůbec nebyly
marginálie Balbinovy otištěny v poznámkách?
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nedovedu uhodnout. — Chybu v citátu na str. 29: „solque autem, ubi
multa consilia“, zavinil vydavatel; rukopis má salus.
Na str. 29 se předpisuje, jaké konšelé mají mívat roucho a potom:
„aůy byl nejmladší, má s holí choditi.“ Zde však hned rukopis dobře
dělí: a by byl... — Dále Zídek v edici radí králi, „po večeři s lože všecku
péči upokojiti se a hudby ... sobě nastrojit!.“ Má býti: ... slože všecku
péči, uspokojit! se. V ruk. je* sloze. — Na str. 34: „k právu celého rodu,
kterak by V. Jasnost měla se zpravovat! každý měsíc.“ V ruk. je:
zprawu\ rodu, které má rukopis, třeba ovšem opraviti na roku. — Na
str. 34 lékař Zídek podle ruk. i tisku k znamením blízké choroby počítá
též „z malého hnutí ustann“. Má ovšem býti: ustáni.
Na str. 35 Zídek nabádá krále k milosrdenství k vězňům, špitál
ským chudým, k jeptiškám a mnichům, mají-li jaké útisky, „neb ti
všickni jsú v opravě králově, neb jsú vězňové božie zavrženi až do
smrti“. Ruk. má zawrzenij, a to dlužno přepsati: zavřeni. — Na téže
stránce čteme, že je král zavázán „ku bráně svého království“. Ruk. má
kubranie t. j. k úbraně. — Od Jeroboamaneodstoupilo (str. 35) jedenácté
pokolení, nýbrž odstoupilo od něho jedenácte pokolení. — Na str. 38 se
napomíná králová, aby si hleděla chudých vdov, aby je „potřebu opa
trovala“. Ruk. má potrzebu opatrowala, ale jistě má zde býti: potřebú
opatřovala. Dále — aby „tajnosti krále svého vili (ruk. wili), které
žádnému nezjevujíc“. Má býti: ví-li které, žádnému . ..
V rukopise a podle toho v tisku (str. 40) čteme o synech králov
ských, že „nejprvé těla jich mají rozkošně chována býti, kroku lidskému
patřícím líbezni byli, neb zalibenie lidu vuosobě zpevňují (ruk. zpewnugi) děti královské v královánie.“ Místo patrně porušené, než vyda
vatel se o žádné opravení nepokouší. Má asi býti: (aby) k-uoku, patřícím,
líbezni byli, a dále: zpevňuje.
Na str. 49 varuje Zídek krále před bludem, že bůh není „pod první
zpuosobú splnosti všeho dobrého.“ Rukopis má sice splnosti, než kdo text
opravuje, musí přepsati: s plnosti, a něco dále po rozhřešením (ruk.
rozhrziessenim) opraviti na rozhřešení.
Spravovna sepsána nedlouho před smrtí Jiřího a Zídek králi každou
chvíli jeho nemoc připomíná a hrozí smrtí. Tak na str. 50. Ovšem že
třeba opraviti zde tisk: „jestli že pán Buoh z nemoci by pomohl, polepši
života svého (polepssi v rukopise, tedy: polepši), ale divno jest, že ze
sta jednoho nemoc jedva polepší (ruk. polepssij)“. — Na téže stránce
čteme, že Josef Arim. „kúpiv plátno, obmul“ tělo Krystovo. Má býti
obinul. Vydavatel byl sveden k chybě tím, že v rukopise je i bez tečky
jako častěji, na př. hned potom: tielo. Také chyba na str. 51., že Kajn
zabiv bratra, měl vždycky „snahu škaredú násobě“, patří na vrub edice.
Ruk. má smahu. — Na str. 53 Židek velmi drze králi vyčítá marnost,
že si chtěl učinit na Tejně obraz k své cti a památce věčné. Na tomto
světě žádnému věčně cti sobě dobyti nelze, „jedné v knihách“ (Židek
naráží na svoje knihy). V rukopise dále čteme: „a pak hledieti vám cti
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na onom světě.“ Tuším, že zde dlužno opraviti: hledali. Celá kapitola
„O obrazu na Taynie“ již svou drzostí patří k nejzajímavějším, a proto
podotýkám, že ve větě „ani (t. obraz umučení) nohami zhuoru na ši
benice povisiti** (místo pověsili), chyba není v rukopise. A dále má býti:
„viz (ruk. wiez, v tisku chybně viec) v jistotě pomstu božie“, podobně,
jako hned potom čteme: „věz (v ruk. zase wiez a v tisku dobře viz),
žet bohdá“ atd. Dále oprav: koruny spevnění místo spevnini v tisku.
Pointa celé kapitoly je pak ve větě: „A budete-li věčné chvály a nesnaHtedlné na věky žádati, naložte na mé kniehy sobě, ne mně, to vám
bohdá věčnú čest učiním.“ Ruk. má nesniazytedlné\ má snad býti nesmazytedlné = nesmazatedlné?
Na str. 54 najdeme v ruk. i tisku zkažené místo „oratores, mistři
a doctoři a reugami krásnými.“ Snad má býti: s arengami. — Na str. 55
rukopisné zmieteczne (v tisku změtečné) bych opravil na zmetečné. —
Na stránce 56 oprav tištěné po druhem podle podruhem v rukopise
(sedlák, aby se stal měštěnínem, má najpvre v městě podruhem
býti najméně dvě letě), dále oprav „hlásky u bran stání na zdi opravovánie“ (ač tak též v rukopisu) takto: hlásky, u bran stání, na zdi opravo
vanie — Na stránce 58 místo „rádce mistra“ má býti rádie (ruk.
radcze). — Na str. 59 oprav v citátě ze žalmu „Inimicos eius in duam
(též v ruk.) confusione“ na induam.
K zajímavějším kapitolám, které čtenáři nahradí nudu, způsobenou
tak často dlouhým a nechutným žvaněním, náleží kapitola o řemesl
nících a obchodnících. Zde čteme na str. 59: „Nevěstka déře kněze,
šenkéř nevěstku, pekař šenkýře a jiní řemeslníci, a zadek (tak i v rukop.)všecky.“ Nemá býti Zídek? U bývalého žida Žídka proskakuje někdy
antisemitismus.
K úmluvám nelze meriti, jak tištěno na str. 62, ale ovšem lze míriti
(ruk. mierziti). Podobně na str. 63: k válkám mériti — je chybné. —
Na str. 68 rozumě (ř. 38) oprav: rozumne (ruk. rozumie), a hned potom
(ř. 39) véduci (rukopis též wieduczy): vedúci, t. život; na str. 69 ř. 22)
tištěno souhlasně s rukopisem potová práce, ale, ježto zde nemáme „di
plomatické“ vydání, mělo by býti potová. Něco dále (ř. 28) oprav plač
tivými na plačtivými (ruk. placztiwymi), t. hříchy.
Na str. 70 najdeme exkurs astronomický a astrologický. A tu
čteme: „První duchové jsú, intelligencie, řečené Hajbič, nebi a hvězdami,
kterými cestami mají jiti__ “ Toto nešťastné místo lze sanovati takto
pomocí rukopisu: „První duchové jsú intelligencie řečené, hajbíc (ruk.
haybicz) nebi a hvězdami, kterými“ atd. Srovn. něco dále o duchu
rozumném, jenž jest mezi hvězdami, Saminaelovi, jenž „spravuje všecku
krajinu svrchních okrslkuov a duchy jejie i hvězd hajbánie (ruk. haybanie) bez přestúpenie.“ Obtížnější je sanování toho, co hned potom
následuje (prikázanie atd.), kde se však slovo hýbaní (hybanij) ještě
jednou vrací.
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Žídek chválí moudrost boží, jak se jeví i v nejmenších věcech.
Stvořitel okrásil každou věc takovou krásou, že ruka to nemůže vy
psali, mysl dosáhnouti, „ani jazyk vymluviti najmenšie věci ani obluže
nebo komáru.“ Tak tištěno na str. 71. Rukopis má také oblusse, ale ve
vydání, jež nechce býti diplomatické“, třeba dělit: o bluže t. o bleše.
Jinde by bylo bývalo lépe přidržovat! se rukopisu, aby nevznikla
editio in peius. Tak něco dále na téže stránce, kde tištěno: „Jako v Benedícite řieká: Me gustate et videte, quoniam suauis est dominus.“
Rukopis má: rziekame, jen že rieka stojí na konci a tne (s malým m)
na začátku následujícího řádku .. . Žídek pokračuje i tu ve chvále
Stvořitele, jenž z horších věcí dává vznikati lepším, jako obilí roste
z břicha země, víno ze dříví. A pak následuje přirovnání. Na str. 71
čteme: „A v Praze pivo pime (rečie pime) z vody Kuželické a smradajské (v ruk. smadarské, jenže druhé r je zalité), ježto srsti padají do
vody, a pivo brodské z Luže.” Ze vydání, jež nechce býti „diploma
tické“, neklade malé a velké litery věrně podle předlohy, z toho ovšem
nevzrůstá žádná výtka. Než i zde je předloha lepší, v ní je psáno z wody
kuzeliczke. Co je voda kuželická, v. u Jungmanna sub vocekuželice =
náčiní ve spodku mlýnského kamene, die Büchse in der Mühle\ tedy
voda mlýnská. Anebo je to voda u koželuhů — tedy u smradařů. (Srovn.
na str. 142, kde čteme o koželuzích, co zde o smradařích.1) Pivo brodské
je ovšem nejspíše pivo Brodské; v Českém Brodě tedy vodu k vaření
piva brali z louže (ruk. zluze).
Na str. 73 Žídek naříká: „Ale toto, králi milý, rač věděti, že pod
Vaší správu (recte zprávú, ruk. zprawu) chudým lidem dobrým pod
jednu osobú (oprav zpuosobú, ruk. osobu) kněži Huský, (ruk. hušky,
Žídek tak často nazývá kněži podobojí) nedadie se živiti, ženú je z Prahy,
z Čechuov a z domuov nemocné vymietají.“ Ruk. má skutečně z Czechuow, ale přepsati dlužno z cechuov; na vylučování těch, kde byli podjednou, žaluje Žídek i jinde. — Na str. 77 Žídek chválí ty, kdo pod
křidlami meče svého svěceného a spravedlivého vytrhují a vciecku z úst
utiskujícieho nespravedlivě.“ Ruk. má a wcziczku, než emendace je
na snadě, totiž ovčičku.
Poslední místa jsou vzata z Kroniky, jež se ve vydání Spravovny
počíná na str. 68, a sice z úvodu k ní. Kronika sama je lepší v rukopise
i v edici, ale není bez vad ani tam, ani zde. Omezím se tu již jen na něco
T) Žídek popisuje zde město Babylonské, skutečně jakési ideální město,
jaké by si pral. Bylo to město „vším řemeslem dobře a čistě opatřené,
takže řemesla lidem škodlivá dál (ruk. daal; dlouhé a se jinde nenaznačuje)
od lidí byla vysázena (oprav: vysazená, ruk. wysazena), jako ti, kteří rohy
lijí a měď. . ., v dalších ulicech jsú zasázeni (oprav zasazení, ruk. zasazeni)
kúželici (kuželici, ruk. kuzelicy) u vod pod městem, aby sirsti (tak v ruk.)
a nečistoty jich od (tak v ruk., oprav: vod) lidu nekazili, kdyby byli na
hoře (má býti nahoře, ruk. nahorze) sazeni/* Dále se vypočítávají: helmíři,
platnéři, studení kováři (v tisku chybně studení, kováři) a jiná hřmotná
řemesla.
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málo míst. Na str. 108 se mluví o modlitbě Adamově, kterou posvěcoval
zemi mrtvých i polní i živý. Ale ruk. má tu ziwly, tedy: živly. — Na
str. 116 Farao Josefovi nedal halzi a štubu,nýbrž halži (ruk. ovšem halzi)
a štůlu, t. j. štólu (ruk. sstulu). — Podle str. 128 „Každý král má pod
sebú ciesaře, kterého jest mana nápravník“. Chyba je sice i v rukopise,
ale měla býti opravena: man a nápravník. — Moudrost Šalomounova
se neokazovala „z vtipnosti přináleženie pravdy0, nýbrž z vtipnosti
při nalezenie pravdy (ruk. przinalezenie). — Šalomoun (str. 134) neobě
toval „tubu, co oltář měděný, mohl stokrát zápalu snésti“, nýbrž obě
toval tolik tuku. Ruk. má také tubu, ale opravu zde dává bible. Ostatek
po médéný přidává tisk zbytečně čárku.
Židé (str. 145) mají „trpíni býti, dokudž rodí lidi, kteří když se
křtí, bývají křesťanóm náramně prospěšní, jako lýra a gorra. Rukopis
má lira a gorra“ Ale zde již Balbin in margine poznamenal: Nicolaus de
Lira, olim Judaeus, seu Liranus Minorita. — Na str. 152: „uslyš, pane,
duch súžený (ruk. suzeny) k tobě volající“ — má ovšem býti súžený.
Na str. 159 čteme: „... nenie nikdyž podobnejšieho sídla ciesaři
než Praha, neb jest město Mohuč (ruk. mohucz) nésti silú ciesařskú
(ruk. sylu ciesarzsku) i lidnost a jest blízko od volencuov anebo Normbergk aneb Rezno, ale Praha najpodobnější.“ Tedy Praha či Mohuč?
Jak třeba toto místo upravit, ukazuje jiné něco dále (str. 161): „nižádné
knieže k ciesařstvie voliti podobnější než král Český, neb uprostřed
volencuov leží, a Praha jest mocné město, moha (tak v ruk.) nésti každé
duostojenstvie i ciesařské.“ Tedy má býti na str. 159: neb jest město
mohúc nésti sílu ciesařskú. Na začátku arci místo nikdyž má býti
nikdiž (t. j. nikdiež, nikde).
Kronika se končí řadou císařův od Julia do Fridricha III. Žídek
se při tom dotýká též tu i tam starších dějin českých, ukazuje však
úžasnou nevědomost právě o nich; Karla IV. provází obvyklou chválou,
Václava obvyklou hanou, zde najdeme známé místo o mistru Johánkovi,
děkanu Všech Svatých, kterého král kázal utopiti. Odstavec o králi
Václavovi končí se vypravováním, jak krátce před jeho smrtí Želivský
vedl processí od sv. Štěpána k radnici Novoměstské. A tu chudina
(my bychom dnes řekli: lid) „obořéci se, šturmují k rathúzu, a dobudúc
5 meči konšeluov jedenádcte a dvanádctý byl poslán k králi a ztepú
všecky. Potom, když králi tu novinu povědí, za řeva upadne v šlak
a prvé, než mistr Albík, jeho lékař, přijde, umře teskností.“ Rukopis
opravdu má s meczi a také za rzewa, avšak Dobrovský, o němž vydavatel
sám v úvodě připomíná, že vydal r. 1827 a 1828 některé kusy Spravovny
v CČM., upravil a opravil již dávno toto místo: smečí jedenácte kon
šelóv, král zařeva upadne v šlak.
Rukopis Spravovny má interpunkci, jako často rukopisy té doby
mívají, někdy dobrou, někdy špatnou, často žádnou. Že vydavatel se
interpunkce předlohy nepřidržoval, ani z toho mu referent nechce a
nesmí žádné výtky činiti. Než interpunkce edice je často tak špatná,
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že předloha někdy má lepší; někdy k špatné interpunkci svádí ovšem
předloha. Tento nedostatek jest tak značný, že si jej i jeho míru ne
snadno lze vysvětlit!. Dokladů lze sebrati velkou hojnost, někdy na jedné
straně několik. Stačí jich uvésti něco málo. Některé se již vyskytly
svrchu.
Na str. 34 čteme radu, „aby kto se mají léčiti, lychem (má býti
lichém t. j. nerovným počtem) brali doctory lékaře, proto chtěl-li by
kto, vytrhna se z pýchy, něco nového uvrci jako by on světlo byl.
I proto co větší strana učiní; aby se toho držel. Ale Vaše Jasnost své
najlepší a najplnějšie na stéblo podpořil, málo přes rok učil se jest.
A tak pro penieze V. Jasnosti doctorem učiněn jest.“ Interpunkce
lepší by byla: aby.. . brali doctory lekaře proto, chtěl-li by kto, vy
trhna se, z pýchy něco nového uvrci, jako by on světlo byl, i proto,
co větší strana učiní, aby se toho držel (t. nemocný). Ale V. J... . pod
pořil. Málo přes rok učil se jest, a tam (kde?) ... učiněn jest, t. j.
čej keřík, lékař králův, na kterého Žídek útočí v předcházejícím od
stavci.
Na str. 38 jedná se o manželství králově a že má král své man
želce věrnost zachovat. Žídek se zde vyslovuje proti uznávání mesalliance. „A má (král) ji (srov. manželku) rovnú učiniti, by pak sedlku
vzal knieže neb šlechta. Jde po meči...“ Má ovšem býti děleno: Knieže,
neb šlechta jde po meči...
Na str. 44 líčí se, jaké následky má marnotratnost králova: Muší
se dáti v šacunky lidu svého, páni v lúpeže atd. „A druzí kalichy,
monstrancí a kříže střiebmé berú a zastavují a utracuií, a vzal by otci
a mateři jedné, aby měl, co jest pak lépe. To nynie opustím propilnějšie
veci.“ Má býti: . .. aby měl. Co jest pak, lépe to . ..
Na str. 45 je řeč o „zámutcích“ královských a radí se králi, aby se
s nimi před lidmi tajil. „Najprvé proto, že lidé jsú jako psi, kdy kto
udeří psa, že skovici (recte: skovičí, ruk. skowiczi) všickni psi se naň
oboří a kúší ho, až ho druhdy roztrhnú. Též jsú lidé udeřili. Pán Buoh
koho některú teskností neb zlú příhodu, tehdy všickni na něho jazyky
svými jako psi štěkají.“ Má býti: . . .kdy kdo udeří psa, že skovičí,
všickni psi se naň oboří.. . roztrhnú. Též jsú lidé. Udeří-li Pán Buoh
koho ....
Str. 149: „Když Tobiáš tak mnoho trpěl, že mu se stýskalo živu
býti, modlil se ku pánu Bohu řka: S kláním a slzami spravedlivý jsi..
Tobiáš se ovšem modlil s lkánim a slzami: Spravedlivý jsi.. . atd.
Vydání je beze všech věcných poznámek. I zde se mínění rozchází,
a nepatřím k těm, kdo vydavateli ukládají, aby vykládal všecko možné.
Také bych zde od něho nežádal, aby vykládal všecko možné v Kronice
císařské, ani aby tu rektiíikoval jména. Co zde zajímá, je právě odchylka
od dějin skutečných. Jaké tu měl Žídek pomůcky? Že mezi nimi byla
Kronika Martina Polona, což také v úvodě připomenuto, rozumí se
samo sebou. Než kdo je na str. 141 jmenovaný Helimandus? Je často
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k neuvěření, co se ze skutečné historie stalo, a je až zábavné, jak se
jméno proměnilo, na př. Nikeforos na Nuciferus. Než tato asketická
zdrželivost edice, co se týče poznámek, jde přece příliš daleko. Index
na konci od vydavatele přidaný tento nedostatek nahrazuje zase
nedostatečně.
Zídková Správovna není dílo vynikající, ale přece takové, že
bylo si jeho vydání přáti z nejedné příčiny.1) Osoba spisovatelova ve
Spravovně vystupuje do popředí se vší svou žebravou dotěravostí a ne
omalenou arrogancí. Nevíme, máme-li se králi diviti či se mu obdivovati, že toho člověka kolem sebe snesl. Co se jazyka týče, patřila již
k pramenům Jungmannovým. Nelitujeme, že byla nyní konečně vy
dána, než s vydáním spokojeni býti nemůžeme, leda že v některém
ohledu, vydání třeba neuspokojivé, je lepší nežli žádné. Ovšem,
kdyby se v tomto vydání vše opravovalo a doplňovalo, vzniklo by
vydání bezmála nové.
J. G.

Fr. Tischer, Dopisy Sylvie hrab. Černínové, s chotěm jejím Herm,
hr. Černínem z Chudenic z let 1635—1651. V Praze 1908, str. 108 (III.
číslo Věstníku král. Učené Společnosti z r. 1908).
Z archivu hrabat Černínů v Jindřichově Hradci uveřejnil již zvěč
nělý Fr. Dvorský v několika publikacích (zejména Zuzana Černínova
z Karasova, r. 1886 a Mater a dcera Zuzany Černínové z Karasova,
r. 1890) rozsáhlé kusy rodinné korrespondence dámských členů rodiny
Černínské. K tomu přistupuje nyní edice Tischerova, obsahující 69 če
ských listů hraběnky Sylvie Kateřiny, třetí choti zbohatlého Heřmana
Černína z Chudenic. Z let 1644—45, kdy hr. Heřman dlel jako císařský
„ambassador“ v Cařihradě a hraběnka vedla správu statků jeho, po
chází poměrně nejvíce dopisů, nejobšírnější jsou pak z let 1649—*651.
Jako listy paní Zuzany a její dcery Evy, choti jenerála Myslíka, tak
i tyto dopisy jsou vítaným pramenem k studiu české šlechtické společ
nosti z let 1635—*650: k poznání jejího života rodinného, její kultury
ducha i srdce — a v té příčině dopisy paní Zuzany synu Humprechtovi
a Evy Myslíkovy matce Zuzaně budou vždy náležeti k dokumentům,
jimiž můžeme se před světem pochlubit! — jejích starostí a útrap
hospodářských, politických, ale i náboženských i sociálních. Dopisy
Sylvie Černínové mají jiný ráz než listy paní Zuzany: také paní Zuzana
byla dobrá hospodyně, ale v listech jejích hlásí se především mnoho
něhy a dobroty, mnoho výlevů dojemné lásky a starostlivosti mateřské,
mnoho hluboké zbožnosti, dotčené již barokním modlářstvím a pověrčivostí pěstění mnišského (to ještě víc platí o listech dcery Evy
než matky Zuzany). Nic toho nebo skoro nic nepozorujeme u paní
Sylvie: dovede sice býti něžnou, dovede se roztomile zalichotit!, ale
x) Srovn. Vlčkovy Dějiny, kde řada zajímavých míst vybrána a kde
Žídek velmi dobře karakterisován.
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je to především žena činu, hospodářského a obchodního úsilí a politické
ctižádosti. Správa statků, zlořády úředníků, vzdor a vzpoura sedláků,
pohledávky finanční, dluhy, ochrana před soldateskou — to plní
listy její nejvíce; kromě toho ještě starosti ze situace politické a vojen
ské, změny v úřadech zemských a hodnostech vojenských a jimi
dotčené žárlivosti rodin a jednotlivců. Je to povaha neobyčejně silná
a také intelligcnce nadprůměrná. Rozumí v hospodářství všemu: kupuje
voly na jarmarku, dělá „štallmistra", vysedí dny nad účty úředníků,
kteří se třesou před ní víc než před zlým a skoupým manželem jejím,
chlubí se, že s advokáty to dovede lip než muž její, mluví odborně
o vysokých pecích v železárnách, o pálení kořalky i vaření piva. Hodně
peněz! — to je heslem jejím, jako bylo heslem jejího muže: „přála bych,
abych Vašnosti mohla na statisíce peněz nadělati, jen abyste ráčili se
mnú býti spokojen; co má nešťastná chudoba Vašnosti nepřinesla, to
má pilnost Vašnosti zejská". Jak by byli musili tito dva tak obchodně
nadaní manželé zbohatnout!, kdyby byl nepřítel švédský a i císařská
armáda nedělili se s nimi o výsledky jejich přičinění!
Paní Sylvie byla bezdětná; to snad z části .vysvětluje, že její zájem
tak jednostranně je obrácen k věcem tohoto světa. Poměr k muži nebyl
asi nejlepší; skoro polovice listů je bohata narážkami na mužovu tvrdost
nebo necitelnost a skoupost. Ale jiné listy svědčí o srdečné touze, všechny
pak o poměru závislosti na muži, našim názorům cizí. Byla dcerou
Vlacha Štěpána Caretto markraběte z Millesima a Češky Magdaleny
z Vřesovic; tato žila, nemýlím-li se, r. 1635 v Dráždanech (srv. č. 5,
str. 27); vystěhovala se snad pro víru ze země? Je ku podivu, jak se
rodina toho Vlacha tak dokonale počeštila; v těchto létech ještě vidíme,
jak cizí živel taje jako sníh v české společnosti. O deset, dvacet let později
vidíme zjev opáčný. Mladý Humprecht Černín, dědic Heřmanův,
jenž vyrostl v nejryzejším českém okolí, se pomalu odcizoval ve vlaš
ském prostředí dvora a pod dojmem dlouhého pobytu ve Vlaších. České
již mu nebylo „čisté", t. j. pěkné, nebo aspoň tak pěkné, aby mu to
imponovalo tolik jako elegance, bohatství, vtip a lesk kultury italské.
K žalu matky a tuším i paní Sylvie vzal si snědou Vlašku, „cikánku"
za ženu, a postavení jeho u dvora odcizilo jej mnoho tvrdému češství
rodiny.
Pro veřejné dějiny let 1635—1650 užil listů Sylviiných poněkud
již Rezek (pokud byly v zlomcích pojaty do Dvorského Staré písemné
památky žen a dcer českých z r. 1869) — nyní je celek přístupný bada
teli, jenž tu najde jistě mnoho cenného a mnoho pověděného tak vtipně
a případně, jak to dovede jen bystrá žena. Ku konci r. 1645, jenž dal
Švédům vítězství u Jankova a ohrožení Vídně, prosí Sylvie muže, aby
nekupoval žádného statku, jak byl zamýšlel: „Mý serce, neráčte nic
kupovati; kdo ví, kdo to užije, co máme — jeité sou kostky na stole”}
Lze-li případněji tlumočit! strachy naší pobělohorské společnosti z po
stupu Švédů v 1. 1639—1648*
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Text dopisů je vydavatelem podán velmi dobře; nedopatření mohl
jsem nalézti jen v listech z r. 1648 sq., kde se mluví omylem o dani 40.
mandelů místo 10.; list č. 40 má míti asi datum 21. juni místo januarii (mluví se v něm o velké úrodě na poli). Litovati jest, že vydavatel
nepričinil vysvětlujících poznámek všude tam, kde v dopisech je ne
jasná zmínka o osobách a věcech. S pomocí materiálů jindřichohrade
ckých a zejména s pomocí zasloužilého archiváře hradeckého, otce
vydavatelova, jenž zná Černínské styky a vztahy v těch létech jako
nikdo jiný, bylo by se mu to jistě povedlo s velkým zdarem a příštím
badatelům by byla prokázána tak velká služba. Něco v té příčině po
dává rejstřík. V úvodu otiskuje autor zajímavý kšaft paní Sylvie.
V archivu jindřichohradeckém je ještě něco německých dopisů paní
Sylvie, z doby, kdy se provdala podruhé za markrabího Leopolda
Viléma Badenského.
J. Pekař.
Bohuslav Balbín T. J. Jeho život a práce. Napsal Ant. Rejzek T. J.
(V Praze 1908, str. 465, 8°; nákladem Dědictví sv. Prokopa).
Kniha, jež chce podrobně vyložiti život a zásluhy Balbína člověka,
historika, vlastence a prvního našeho buditele (ač žil celé století
před probuzením českým), patři k těm spisům, jež thematem vzbudí
ve čtenáři sympathie a zvědavost, ale již po přečtení prvých stránek
sklárnou.
Hlavní příčinou toho je, že autor měří vše přísně katolickým sta
noviskem, nikoli však v duchu osvíceného badatele katolíka, hledají
cího jistý medus vivendi mezi vírou a vědou, nýbrž v duchu apolo
getického publicisty 16.—17. stol.,; k tomu přistupuje ještě tendence
speciální, obrana Tovaryšstva Ježíšova.
Nenamítali bychom mnoho proti obojí tendenci, kdyby vystupovala
skromněji, solidněji. Ale té slušné míry v knize není. Naopak v celku
i v jednotlivostech dere se tolik do popředí, že zatlačuje až a porušuje
vlastní historický úkol a ráz spisu. Stačí místo vší polemiky citovati
některá místa:
„František Palacký nadán byl zajisté velikými schopnostmi pro
dějiny vůbec, takže býti může vzorem po formální stránce všem histo
rikům všech národů. Jeho zásluhy o dějiny české, o království české po
stránce politické, národní i literární jsou beze sporu veliké a upřímně
ceněné. Palacký si tak pojistil na všechny budoucí časy velmi chvalné
místo v dějinách českého národa (odkázáno k Votkovi; proč ne ke
Gollovi, Pekařovi atd.?)... Ale hlediště, s kterého, jak se sám přiznává,
Palacký dějiny české vůbec uvažoval a posuzoval, je přímo řečeno
pro katolický národ český téměř osudné; je to novověký racionalismus.
Palacký jako racionalista nepokládal ani katolickou víru ani katol.
církev, ba ani protestantská vyznání za pravé náboženství, a proto
zamítal jsoucnost nadpřirozeného pořádku Prozřetelnosti Boží, který
je podstatnou stránkou, ano základem celé katolické víry. Toto hlediště
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racionalistické, které Palacký v dějinách svých uplatňuje, nemůžeme
jako národ katolický a také nesmíme ve svědomí svém zaujmouti,
poněvadž víru svoji katolickou, Svatováclavskou, Cyrillomethodějskou za jediné pravou, svátou, Bohem samým zjevenou pokládáme,
jakož i řimskokatol. církev za jedinou Bohem zřízenou máme, při níž
vtělený Syn Boží až do skonání světa zůstává. Tento pak poklad naší
sv. víry jest ohrožován ve svědomí každého čtenáře dějin českých,
Palackým sepsaných, protože jej autor podrývá a proti němu jemně,
avšak důsledně bojuje .. / (298 sl., pozn.).
,Na tomto stanovisku racionalistickém (Palackého) ustrnulo naše
dějepisné bádání a katolický národ český uveden jím na půdu kluzkou
a smýkavou, na níž pravé porozumění vlastním dějinám jest nemožné;
tím se stává, že právě naše intelligence namnoze nerozumí ani sobě,
ani národu českému. Což nebyly Cechy slavné a požehnané, dokud byly
jedné víry, a to katolické? Což lze pravdě a bludu rovné právo a rovnou
platnost připisovat!? Což není více pravda světlem, jako blud je tem
ností? Což nepřivedly národ český po dvakráte již na pokraj záhuby
náboženské bludy, že byl v nebezpečí smetenu býti s povrchu země?
Kam dospějeme duchem nevěry a náboženského nihilismu?' (299 pozn.)
Ještě hůře pochodil protestant Denis. Denisovým Čechám po Bílé
Hoře Rejzek vytýká ,pamfletové hatlaniny a báchorky', jimiž kniha
prý ztrácí na své vědecké ceně (83)... jinde jej nazývá ,stranickým
kalvínem, zaujatým záštím proti katolické víře národa českého* (v pozn.
na str. 290). Ale ani katolický Dobner nenalezl milosti, protože „rozbomý jeho duch se neuchránil před úskalím tehdy kvetoucí prote
stantské racionalistické kritiky". Podobně čteme o Jar. Vlčkovi: ,Co
píše Jaroslav Vlček ve svých Dějinách čes. literatury II. 1., str. 6
a jinde, není správno' (14)... ,Odkud a jakým právem tudíž konečný
rozsudek Dr. Jar. Vlčka: „Jesuité získali po dlouhých zápasech národ
český víře katolické, ale podvázali žíly národního života českého?"
Stokrát opakována a vyvrácena nesprávná stížnost na Jesuity! Ko
likrát se bude ještě opakovati!“ (409).
V tom duchu autor chápe jesuitskou protireformaci pobělohorskou
jakožto „znovuzrození národa českého“; díky Jesuitům zachovali prý
Cechové nejen svou víru, ale i národnost: „Jesuité po právu a pravdě
zasluhují nazvánu býti zachraniteli a křisiteli' národa českého (394). . .
Jesuité pracovali o to ... aby kulturně se národ vzmohl, ve vzděláni
prospíval a pravé svobody nabyl. Proto ovšem potírali všude nevěru
a bludy, falešnou svobodu, která činí z volného člověka otroka světa
i těla; hubili všeliké bezpráví a zkázu mravů; pěstovali vědu, vzděláva
jíce sebe i jiných na základě pravdy' (394). ,Výtka, byťsi tisíckrát
opakovaná, že Jesuité mařili knihy, na ně právě nejméně se hodí.
A jest-li i pálili po příkladu sv. Pavla všeliké spisy, tím jen mařili škváry
a spisy jedovaté, za něž ochotně rozdávali dle možnosti spisy dobré;
byloť jejich zásadou dle zdravé filosofie křesťanské: Primům vivere.
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dein philosophari t. j. nechť předem nesmrtelná duše pro království
Boží žije, a pak teprve vše ostatní' (252 sl.).
Sám Balbín usvědčuje spisovatele na mnoha místech z nepravdy
a Balbín ještě neznal krutější praxe pozdější a jejího význačného repraesentanta, Klíč, jejž P. Rejzek v samé horlivosti div neprohlašuje za
literární historii rovnocennou Balbínově Bohemia Docta (13) a jeho
původce ,učeného a horlivého' Ant. Koniáše, za ochránce knihy
české (167).
Poněkud objektivněji sledován poměr Tovaryšstva k českému
jazyku. Nepřesvědčuje nás sice logika, jíž spisovatel dokazuje lásku
Rádu k čes. jazyku a jeho zásluhy o jeho zachování: ,A protože
Jesuité získali národ český víře katolické, zachovali tím národu
českému také jeho individuálnost jazykovou, jazyk český' (154).
Ale tím vděčnější jsme mu za otištění známé národní stížnosti,
poslané r. 1706 z Cech do Ríma, a odpovědi českého provinciála Millera
(430 sl.). Přiznávaje, že ,stížnosti ty byly by velmi žalostivé, kdyby
byly pravdivé' (401), spisovatel snaží se zmirniti váhu jejich pochyb
nostmi o jesuitském původu a čestnosti neznámého autora (,mohl to
býti jen kněz nehodný, který k Tovaryšstvu nelnul a zajisté v něm
nezůstal' 408). Ale opětování stížností takových — jež dosvědčuje
odpověď provinciálova — a pak hlavně obsah odpovědi spíše potvrzují
než vyvracejí stížnosti ony. Ostatně také praktické důsledky — ne
smírný úpadek jazyka českého v době svrchované moci Tovaryšstva —
svědčí podivně o buditelských zásluhách jeho vzhledem k čes. jazyku.
Ne k jesuitské, nýbrž k bratrské češtině XVI. v. vrátili se buditelé čeští,
vedeni správným pudem.
Než obraťme se již k vlastnímu jádru spisu, k vylíčení života a prací
Balbínových. Ani ono neušlo porušujícím tendencím, jež jsme výše
konstatovali. Obraz Balbínův nakreslen v témž duchu, už proto, aby
se hodil do rámce a k tendencím, jež spisovateli byly patrně věcí hlavní.
Balbín historie ztrácí se místy za tímto Balbínem tendence a legendy.
S tendencí souvisí především ideové pojetí Balbína a jeho život
ního díla: ,Beze všeho nadsazování lze tuším říci, že bychom svého
Balbína neměli, kdyby se byl nestal Jesuitou. Rád Tovaryšstva Ježíšova
to byl, jenž jej Balbínem učinil' (134). Třeba jen kriticky čisti vlastní
knihu P. Rejzkovu, abychom se přesvědčili, že historický význam
Balbínův naopak tkví právě v tom, co ideově vylučuje jej z řádu a proč
málem byl by de facto vyloučen. Tento nepoměr mezi skutečností
a tendenčním pojetím zavádí spisovatele často do rozporů, z nichž musí
si pomáhati sofistikou velmi problematickou. Z téhož zdroje plyne
také jiná význačná vlastnost životopisu, po stránce historické neméně
osudná: jmenovitě prvé kapitoly působí dojmem ne historické bio
grafie, nýbrž nechutné legendy XVII. věku. Legendární jest sloh,
triviální, rozbředlý (na čtvrtině rozsahu dalo by se vše lépe pověděti!),
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misty polemicky kazatelský nebo novinářský. Legendární jsou zby
tečné titulatury (opat vysocedůstojný, benediktini důstojní, bohabojní,
a učení, kněz ctihodný, magistrát slavný, pán urozený atd.). Legendární
jest posléze také obsah, na ph psychologicky zcela pochybená parallela
s L^czyckým (přítel správně radil spisovateli, aby to vynechal! str. 417)
a pak četné zázraky nej problematičtějšího zrna. Všeliká zjevení a vidění,
hlasy s nebe, zázračná uzdravení, tajemné rány atd. atd. zajímají
spisovatele místy více než vlastní historické úkoly, dlouho a rád při
nich prodlévá, zbytečně je zatahuje do vypravování (např. ,zázračné'
uhájení Prahy od Švédů, 97—103); jen pouti a askese těší se stejné
pozornosti.
Menší péče věnována stránce historické. Rád uznávám, že spiso
vatel sebral hojně látky. Zná podrobně literaturu o Balbínovi (srov.
citáty v díle i seznam na str. 443 sl.), užil hojně jeho korrespondence
(srov. výčet na str. 442), čerpal z významných pramenů řádových
(jmen, z řím. archivu jesuitského důležité listy generálů Tovaryšstva
týkající se Balbína, příspěvek z celé knihy nejcennější), sebral podrobnou
bibliografii tištěných i rukopisných děl Balbínových (srov. výčet jich
na str. 436—442), jež po většině pročetl a excerpoval. Ale nedovedl
zmoci bohatou látku a kriticky, jednotně, plasticky ji zpracovat!.
Poměry Tovaryšstva v zemích českých za časů Balbínových, jež by
měly býti východiskem, histor. pozadím obrazu Balbínova, jsou až
v poslední kapitole. Literární přátelé Balbínovi shrnuti teprve v před
poslední kapitole. Balbín historik charakterisován v kap. XVIII.,
ač ,Epitome* probrána již v kap. XIV. atd.
Stejný nelad, rozkouskovanost pozorujeme všude. Čtenář musí
si teprve pracně sebrati jednotlivé rysy na př. Balbína vlastence, spiso
vatele, historika; spisovatel tak neučinil, spokojiv se příležitostnými
zmínkami a citáty po různu, ač má zvláštní kapitoly ,Balbín jako
historik' (hodně slabou, až naivní v obecných úvahách o historii, jejím
úkolu, methodě atd.) a ,Balbín vlastenec*. Stejně jest tomu při dopisech,
jež citovány na mnoze per extensum a nespracovány v textu, ač v pří
loze znova otištěny v latin, originále. Tato primitivní neumělost a zá
roveň tendence výše zmíněná proniká nejosudněji na místech, vyličujících konflikt Balbínův s představenými a jeho důsledky. Ač vše to
daleko překračuje význam pouze osobní a zasluhovalo tím hlubší
analyse, průvodní výklad spisovatelův obmezuje se po většině jen na
fráse, a co jest ještě horší, jest neupřímný, snaží se omývati ty, kdo
Balbínovi tolik ztrpčili život i práce (str. 153 sil.): ,Balbín byl vydán
prudkému osočování u nej vyšší vrchnosti řádové a to osobami rodem
a důstojností vznešenými, kterých vrchní řádoví dbáti byli nuceni,
aby celé Tovaryšstvo k vůli jednotlivci neutrpělo, ba nepřišlo snad
na zmar. Kdo tudíž může zazlívati vrchním, za celý řád zodpovědným,
že si velmi opatrně vedou a proto nuceni se cítí činiti překážky aneb
zakročovati, kde" toho vidí potřebu?" Soudný čtenář se domyslí, že tu
č. C. h. xv.
7
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šlo hlavně o vlasteneckou činnost Balbínovu, která byla tehdy spojena
s velikými potížemi' (159).
Vadami vyloženými trpí posléze také rozbory a charakteristiky
literárních děl Balbínových. Legendární život Arnošta z Pardubic
probrán podrobněji, ovšem s theolog, hlediska, než ,Epitome' nebo
,Miscellanea‘, ač zřejmě v těchto spisech tkví význam Balbínův. Co
přece podáno, doplňuje více vnější historii spisů, jmenovitě význam
nými zprávami o denunciaci purkrabího a řádové censuře Epitome
(srov. zvláště výčet výtek censorských na str. 219 sl.); o hlubším roz
boru a kritickém ocenění,Epitome' a »Miscellanea' není ani řeči. Tendenčnost tohoto nedostatku patrná jest zejména při ,Bohemia Docta', kde
spisovatel měl již cestu raženu, tak že přímo mohl přejmouti výsledky,
a přece tak neučinil...
Tak kniha P. Rejzkova ani vědecky ani kulturně nepovznáší se
k úrovni, k níž sahá význam a veliké zásluhy Balbínovy. Rozmnožila
jen materiál, jejž musí zpracovat! ruka dovednější a duch osvícenější.
J. Hanuš.

Filosofické spisy Vincence Zahradníka. Sebral a úvodem o životě
a filosofii Zahradníkově opatřil František Cáda. Filosofická bibliotheka.
Rada I. č. 1 a 2. Str. 309 + 406. Nákl. České Akademie cis. Frant.
Jos. I. V Praze 1907 a 1908.
Prof. Cáda vytkl si záslužný úkol: sebrati a vydati dokumenty
a materiál k dějinám české filosofie. Po Hynovi přichází na řadu Za
hradník. Co český průměrný intelligent věděl dosud o Zahradníkovi,
bylo pramálo. Nejspíše ještě znal ho jako skladatele bajek. A je dosti
zvláštní, že Zahradník záhy po své smrti propadl zapomenutí, ačkoliv
jako filosof požíval za života zvučného jména.
Uplynula celá řada let od Zahradníkovy smrti (1836), než po
ukázáno bylo na jeho význam. Byla to studie Rybičkova, která vyšla
r. 1871 v C. C. M. a jíž byla vzpomínka na Zahradníka oživena. Od
té doby vyšlo několik dobrých studií (Jar. Vlčka a A. Nováka) o Za
hradníkově činnosti literární, ale význam jeho nebyl ještě náležitě
oceněn po stránce filosofické. A tu teprve Zahradník jako filosof byl
rehabilitován pracemi prof. Cády. K tomu cíli autor revidoval nejen
všecky zprávy, jež se vztahují k Zahradníkovu životu, nýbrž i s ne
všední pílí shledal vše, co v oboru filosofie po tomto, na svou dobu
zajímavém filosofu, se zachovalo a dosud nebylo vydáno, nebo s ohle
dem na censuru vyšlo jen kuse. A tak membra disiecta philosophi,
tyto „úlomky" podávají úplný a jasný obraz V. Zahradníka jako
filosofa.
Prof. Cáda předeslal své edici podrobné vylíčení života a působení
tohoto myslitele a podrobně sleduje vlivy různých filosofů, pokud se
u Zahradníka uplatnily. Jest to především vliv Bolzanův. Filosofi
ckými názory byl blízek Kantovi, Reinhardovi, Schillerovi, Lessingovi
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a zvláště byl oblíben u něho Christ. Garve, podle Zahradníka „Kanta
vysoko převyšující“. Za to Hegel a Fichte byli mu „filosofové marní
a ničemní“ a filosofii onoho odsoudil jako „čiré bláznovství“, z ne
chuti k mystickému filosofování a zdánlivě hlubokomyslnému myšlení.
Zahradník náleží svým smýšlením ku mladší generaci pojosefinské. Ve filosofii theoretické byl mu vůdcem „zdravý rozum“. Cel
kový filosofický, respektive metafysický názor Zahradníkův byl jasný,
klidný a umírněný názor křesťanský, či jak Cáda krátce fechnerovským terminem praví, byl to skutečný „Tagesansicht“. Optimistický
názor jeho vystihuje dobře otázka: „Můžeme-li sobě lepší a krásnější
svět představit!, nežli je ten, na kterém živi jsme?“ A v souhlase s tím
modifikují se křesťanské představy o nebi, pekle a očistci v pojetí
Zahradníkově. Nebe je mu „přeblažený způsob života“ spravedlivých
lidí po smrti, právě jako posmrtný život zlých lidí, resp. „přesmutný
způsob života jejich na věčnosti peklem nazýváme“; ti pak, kdo mezi
oběma se nalézají, přicházejí do očistce, t. j. „způsobu počátečního
života jejich na onom světě“, který „k úplné nápravě a polepšení
jim slouží“. Neboť „v každém ohledu jest jistá nepochybná pravda,
že kdo zde je blahým — rozuměj: mravně blaženým — i po smrti
své na vyšším světa kraji bude blaženým ...“
Tak jeví se nám zde Zahradníkův filosoficko-náboženský názor
uceleným, jest v něm plno jasu, souladu, důvěry a radosti.
Cáda zahajuje svou edici Zahradníkovou korrespondencí, z níž
vysvítá také, jak Zahradník bystře pronikl R. K. Na to otiskuje za
chovanou část jeho Logiky („Umění pravomyslu“), v níž Z. odmítá
logiku formalistickou, aristotelovsko-scholastickou syllogistiku, snaží
se stanovití některé další „závěry prosté“, shledává základ indukce
v konformitě zákonů přírodních a j. Zahradník užil sice zde hojně
literatury, ale proto jest Zahradníkova logika (předčí i Markovu)
„jak v koncepci celkové, tak v rozhodování o otázkách speciálních ...
vskutku výsledek nejen Zahradníkova studia, ale i vlastního pře
mýšlení a zkoumání“. „Drobnější příspěvky“ pak Z—ovy logice řeší
otázku hodnoty pravdy, poměr řeči k myšlení, jakož i otázku tvorby
nových terminů a j.
Zahradníkův nej zajímavější spis „Psychologie“ se nezachoval.
Sestaviti bylo lze jen „Zlomky psychologické“, jež zde prof. Cáda otis
kuje. Z nich se dovídáme, že Zahradníkův psychologický názor byl dualistický. Všímá si zde nejen otázky klassifikace jevů duševních, nýbrž
i člověkovy stránky citové a volní. Věnuje též pozornost i psychologii
konkrétní, zejména psychologii příslušníků jednotlivých krajův (Cech)
a měst (Prahy, Vídně) str. 285.
Edice Cádova přináší také Zahradníkovy názory o některých
otázkách poetiky a literární kritiky a konečně „Stati a zlomky paedagogické“. Druhý díl přináší Zahradníkovy práce hlavně z oboru
ethiky, jež jsou pro nás zajímavý jednak svými osudy, jednak svým
7*
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obsahem filosofickým. V Zahradníkově ethice totiž hlásí se vědomě
a určitě u nás poprvé utilistické stanovisko. A jest zásluhou Cádovou,
že soustavně sestavil roztroušené Zahradníkovy názory ethické po
různých časopisech v jednotný obraz, tak že dnes lze ethiku jeho sledovati od prvního pojednání z r. 1818 „Rozjímání o některých strán
kách praktické filosofie“ (vyšlo v Hlasateli IV., 3. seš. str. 421—461)
až po poslední plody, jež vyšly až po jeho smrti.
Prof. Cáda předeslal každému Zahradníkovu pojednání, jež oti
skuje, úvod, v němž podává rozbor díla a líčí jeho osudy. A takovým
způsobem staví Zahradníka do nového světla a vykazuje mu v české
literatuře filosofické místo významné.
J. Pešek.
Emanuel Chalupný: Havlíček. Obraz psychologický a sociologický.
Litomyšl 1908. Nákladem Lidového družstva tiskařského a vyda
vatelského v Praze. Str. 600.
O Havlíčkovi máme již větší literaturu než o Palackém, a přece
snad každý z nás cítí převahu Palackého. Náš politický život je za
ložen na myšlenkách jeho z největší části, a my víme, že Havlíček
svého politického programu vůbec neměl, že jej, jak Masaryk dobře
uvedl, přejal od Palackého. Masarykova kniha o Havlíčkovi (srv.
C. C. H. XL, str. 212, referát Glucklichův) způsobila ten rozmach
Havlíčkovské litteratury, vzbudila zájem o celou dobu Havlíčkovy
činnosti a přispěla k vydání jeho politických spisů, korrespondence
a prací belletristických. Způsobila však také polemiku. Masaryk odmítl
knihu Tůmovu o Havlíčkovi (z 1883), E. Denis vyslovil otevřeně ne
souhlas s Masarykovým pojetím Havlíčka v La Bohéme ... II., 225.
Česká veřejnost byla právem napiata. Glücklich v obšírném svrchu
uvedeném referátě o Masarykově Havlíčku (II. vyd.), staví se ne
přímo na stanovisko sprostredkující mezi pojetím Masarykovým a Denisovým. Minulého roku vyšla Chalupného práce, která je předmětem
tohoto referátu, a snad se brzo dočkáme opět ohlašovaného specielního
díla o Havlíčkovi od Denise. Hlavní myšlenku, v níž se Denis od Masa
rykova pojetí odchýlí, můžeme tušiti ze stkvělého portrétu Havlíčkova
v La Bohéme i z odpovědi na dotaz p. Vančurův: Bude se jednat o nábožensko-humanistický základ bytosti Havlíčkovy, jak si jej představuje
prof. Masaryk.
Také Chalupného Havlíček byl psán polemicky proti tomuto po
jetí Masarykovu. V programovém úvodu „Spory o Havlíčka“ klade tu
otázku hned na druhé místo. Před ni staví spor o Havlíčkův poměr
k radikalismu a revoluci, a za ní problém historicko-státoprávního
programu a programu jazykového (jednojazyčnost či dvojjazyčnost);
pak vypočítává ještě další sporné věci, které chce řešiti: Havlíčkovo
národní uvědomění v mládí, události roku 1848, příčinu brixenské
internace, příčinu Havlíčkovy časné smrti, o Havlíčkově jmění, patří-li
Havlíček nějaké straně a konečně litterární činnost Havlíčkovu.
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Programový článek na začátku však není úplný. Kniha přináší
ještě jiné kapitoly: o Havlíčkovi jako filosofu a theoretikovi, jako
vychovateli národním, hospodáři a o Havlíčkově významu národním
a všelidském. A také pořad kapitol v programu uvedených je jiný —
pro methodu, kterou si autor určil.
Nadepsal knihu „Havlíček“ a připojil podtitul: obraz psychologický
a sociologický. Nechce tedy podat práci historickou v smyslu slova jím
chápaném; jako „sociolog“ chce podat něco nového, historickou práci
založenou na pokud možno úplné analogii všech vlivů, jejichž výslednicí
jest postava líčená; proto se ptá nejprve, jaký je vliv přírodního pro
středí na povahu, pak, jaký je vliv prostředí společenského, posléze,
jaká byla sama bytost Havlíčkova. Autor se zde dotýká problému
determinismu. Zdá se mi, že si neuvědomil plně jeho dosah: nepřisu
zoval by zkoumání „vlivu přírodního prostředí“ na povahu sociologovi,
nýbrž fysiologovi, připouští-li psychofysický paralelism, či jinou formu
souvislosti jevů duševních a fysických. Ostatně nemá to zde praktického
významu, neboť Chalupný sám omezuje možnost poznání toho na mini
mum a obrací se k povšechnému nástinu Havlíčkovy povahy, tedy k tomu,
co by učinil každý dobrý historik. Tato kapitola, pro niž užil ještě ne
vyčerpaného materiálu z Musejní knihovny, sbírky rukopisů od Karla
Tůmy v hojné míre, třebas ne docela kriticky — věří příliš Trmalovi,
Toužimskému a pokud se týče Palackého, Pinkasovi a Fričovi — přináší
charakteristiku celkem shodnou s líčením Denisovým: že byl Havlíček
racionalista, prudkého temperamentu, který šel od začátku za jasným
cílem přímo až umíněně s plnou odhodlaností, takže „byl vtělený
princip opposiční“ „typ českého vzdoru“. Správně zdůrazňuje sílu jeho
vtipu a humoru, zálibu v bezohledném slovu, jehož vědomě užívá, aby
docílil žádaného účinku. Dobře a nově ukazuje, jak z těch vlastností
vyplynuly jeho polemiky, jichž měl takové množství, a které svojí
jasností, řízností a pohotovostí svědčí, že byl rozeným žurnalistou;
„hbitě a neustále reagoval na vnější názory, táhl ke konkrétnosti a ži
vému boji, maje zároveň odpor k snění, kontemplaci a filosofii“. Zejména
druhá část této hlavy věnovaná polemikám je cenná, neboť doplňuje
Masarykovo i Tobolkovo líčení Havlíčkovy potřeby polemisovat a do
dává jí osobitý ráz psychologickým rozborem. Nepřeceňuje však autor
spory v povaze Havlíčkově?
Až v páté kapitole se dostává k prvnímu z oněch hlavních názorů,
kterými vystupuje proti pojetí Masarykovu. Jest to „Havlíčkovo sta
novisko náboženské a národní“. Mínění Chalupného je velmi blízké
výkladu Glůcklichovu v referátu o Masarykově Havlíčkovi; jest spíše
víc proti Denisovi než proti Masarykovi: Havlíček byl v mládí velmi
zbožný; v semináři se jeho víra shroutila, a přišla bouřlivá několikaletá
krise, jež skončila před r. 1848 vykvašením a „opětným nalezením
pravé cesty“. V jeho krisi byl skutečně mysticism, dost silný — vždyť
Havlíček tenkrát „byl pohroužen“ v „knihy národa polského“ (Mickie-
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wicz) a „Slova věřícího“ (Lamennais) a dokonce se pokusil psát v duchu
jejich. Ten mysticism přecházel tehdy v Kollárův mysticism nacionálni.
V letech 45—46 krise se končila, Havlíček se přiblížil Bolzanovi, obdi
voval Voltaira a Lukiana, avšak naprosto se s nimi nestotožňoval.
Považoval náboženství za nutnou složku života, bez něho by nemohl
být život „celý“ — Až potud není vážného rozdílu mezi Chalupným
a Masarykem; než hned dále vystupuje zřejmě: Chalupný přesvědčivě
dovozuje, že si Havlíček celkem nebyl sám jasný, zůstával katolíkem
(a považoval se zaň) a zároveň byl přesvědčen, že „každý myslící
člověk své zvláštní náboženství má“, ba mluvil i docela pantheisticky;
ani o Husovi neměl pevného přesvědčení.
Také ve výkladu Havlíčkova nacionalismu jest Chalupný přímo
za jedno s Masarykem. Přiznává, že obrození bylo způsobeno v ne
poslední řadě náboženským nadšením, které mělo nacionálni obsah
a jde až tam, že tvrdí, že v nové době idea národnostní substituovala
starou ideu náboženskou velmi snadno.
Není to správné, nacionalism nemůže nahradit náboženství, je to
něco mnohem užšího než náboženství, a mimo to jsou to jevy různo
rodé. Myslím však, že se skutečně nedá upřít obrozenskému úsilí jistý
rys náboženský; narážím tu na ten moralism, který považuje Denis
za charakteristický českému romantismu v srovnání s romantismem
vídeňským r. 1810 (Deutsches Museum) a který má v Cechách své
typy Bolzana, Lva Thuna, Palackého. Jest však možný i ten výklad,
že je to všeobecný zjev evropský, založený na osvobozování se filosofie
od theologie. Důvodem by byly snahy anglických positivistů, francouz
ských encyklopedistů a německých idealistů o vybudování theorie
ethiky. Rovněž myslím, že nelze tvrdit, jako Chalupný a Masaryk, že
by Havlíček nebyl šovén (není v tom přece nic zlého); v jeho článcích
je tolik záští protiněmeckého nikterak nezakrývaného, že mi bylo vždy
divno, jak mohli Čeští a pražští Němci r. 1848 tak dlouho zachovávat
reservu. Havlíček byl nacionálni fanatik, a to je také jedna z příčin,
proč je tak populární. Chalupný to na str. 210 sám připouští: „V nitru
zůstával plamenným protiněmcem i antisemitou, ovšem ne v té surové
a hnusné podobě, v jaké vystupuje běžný plemenný antisemitism,
nýbrž v podobě výlučnosti kmenové, žárlivé na svou odlišnost tím více,
čím silněji a tíživěji na ni dolehly cizí vlivy, které svéráznost její částečně
setřely."
Kap. VI. Havlíček jako filosof a theoretik. Chalupný potvrzuje to,
co napsal Masaryk, že Havlíček „nebyl filosof“, že měl odpor k metafysice, a již výše v stati o polemikách jeho vytýká, jak měl vůbec
odpor k systémům a zejména k německým, a jak se dostal proto i do
nemilé situace, ukázav své slabosti v tom oboru. V kapitole: Havlíček
jako spisovatel (básník, kritik, žurnalista), jejíž škatulková forma je
velice nepříjemná — autor vypočítává 22 rysů Havlíčkovy spisovatelské
tvorby — analysuje obšírně Havlíčkovo umění spisovatelské a jeho
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techniku. V úsudku o jeho žurnalistických schopnostech je vždy na
prostá shoda: byl rozeným žurnalistou.
V následující kapitole: Havlíček jako vychovatel, kritisuje Havlíč
kovu snahu vychovávat, jež tak imponovala Masarykovi. Myslí, že
Havlíček přeceňoval možnost výchovy, ale vysvětluje to potřebami
doby, kdy se poměry náhle měnily a lid nebyl vůbec připraven. Dobře
zdůrazňuje, jak Havlíčka zabíraly projekty na reformu školství.
Kapitola IX. Havlíček jako politik, je nej důležitější a také nej
obšírnější. Vytknu především dva názory, které jsou důležitý pro
svou pointu proti názorům Masarykovým, totiž o poměru Havlíčka
k revoluci a k radikálům. Již Glücklich opravil líčení Masarykovo
v obou bodech. Namítl, že se „Havlíčkův „neradikalism" ustálil teprve
po bouřích svatodušních" a že „do té doby dovedl býti Havlíček hodně
radikálním, ba i fantastickým". A také se postavil na stranu Tobolkovu,
jenž vytkl, že Masaryk příliš věří Fričovi a považuje ho za typ radi
kála. Obě myšlenky jsou potvrzeny Chalupným, jenž výborně kreslí
Havlíčkův vývoj v těch směrech: jak se Havlíček od gymnasijních let
zabýval otázkou revoluce, jak se pro ni rozhodoval, je-li nutná a slibuje-li zdar, jak zejména v červnu 1848 „ukázal, že neváhá před revo
lucí v otázkách nacionálních“, jak polemisoval sVocelovým veršem, že
nám pomůže jen osvěta, ne bitvy krvavé atd., jak se však po červnové
revoluci zmírnil a kriticky vážil možnost úspěchu, kdykoliv se nějaká
revoluce chystala. Poměr k radikálům jest vypsán rovněž obšírně
a pěkně, a strana radikální je ve svých rozporech a nejasnostech dobře
charakterisována, a resumé, jímž Chalupný zahrnuje styk Havlíčka
s radikály je, tuším, správně formulováno: Havlíček z důvodů taktických
stavěl se proti radikálům ve mnohém, v čem věcně s nimi souhlasil —
a na jiném místě: „... ve skutečnosti měl prudčí krev než strana Palackého a v novinách svých psal, jak mohl nej ostřeji, zdánlivě jako
nej radikálnější hlava současná, protože repeal politického čásopisu
neměl". Až potud je kniha p. Chalupného skutečně cenná a vynutí si
vždy respekt svojí podrobnou znalostí Havlíčka a také tím, že se vy
hnula nedostatku, jejž vytkl Glücklich knize Masarykově, že totiž
svojí methodou zavinila, že vznikl obraz příliš statický, že chybí studium
vývoje Havlíčkova. Nemohu se zbavit dojmu, že methoda Masarykova
činí z Havlíčka filosofa, tedy to, co sám Masaryk popírá u Havlíčka.
Chalupný při každé otázce pečlivě hleděl k vývoji Havlíčkových názorů
a uvedl všechny spory a různosti jejich — vždyť považuje ty spory
za základní rys Havlíčkovy povahy.
Za to v partiích, kde se zabývá politikou pravice, specielně české
strany, vládou, Frankfurtem a hlavně Palackým, práce Chalupného
neuspokojuje, jest plna neodůvodněného generalisování a částečně
i ideologie (str. 337—342!), tedy hlavní chyby, jíž se může historik
dopustit. Není pravda, že v otázce taktiky byl v Cechách „chaos a
rozpory" (ta dvě slova vedle sebe!), „konfusnost" a jistě není správné
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tvrzení, že 1848 „zmatek řádil ve vídeňské vládě samé“, když na
stoupil Schwarzenberg a Stadion „neřádil“ již ve vládě zmatek. To,
co píše pan Chalupný o Palackém a jeho poměru k Havlíčkovi, je po
výborných úvahách Masaryka a Boh. Riegra veliký krok nazpět. Palacký byl znamenitý politický myslitel. A politika česká roku 1848
byla příliš komplikována, aby mohla být na několika stranách tak
odbyta, jako učinil Chalupný; bude jistě jednou rehabilitována a zvlášť
její boj proti Madarům, levici a Frankfurtu. I pokud se týče Havlíčkova
politického významu, dávám přednost formulaci Masarykově: že nebyl
pravým politikem, že se necítil ve Vídni doma a že proto parlament
opustil, aby mohl jen psát do novin. — Kapitola o národní povaze
české byla již v tomto časopise kritisována. Před ní jsou o knize tři
hypothesy: příčiny brixenské deportace, příčiny Havlíčkovy smrti, a
bizarrní: Pravděpodobný další vývoj Havlíčkův.
Jest mi však sympatické úsilí autorovo o novou methodu a jeho
nyní již zřejmé „nepokrokové“ hledisko v některých zásadních otázkách
n árodního života.
Jan Heidler.

Ključevskij V., Kurs russkoj istorii. Část I.—III., Moskva
1906—1908.
S autorem nadepsané knihy seznámil čtenáře Cesk. časop. hi
storického poprvé prof. Bidlo ve článku „Z ruské university“ (C. C.
H., IV., 1897), kde věnoval Ključevskému jako nejznamenitějšímu
ze současných historiků moskevské university značnou pozornost.
Na uvedeném místě dovídáme se mimo jiné o Ključevského výbor
ných, litografovaných přednáškách z ruských dějin, hledaných a draze
placených. Tyto přednášky máme před sebou. Vyšly tiskem dosud
ve třech svazcích — první dokonce již ve druhém vydání — obsahu
jících dějiny až do století sedmnáctého.
Cím povšechně práce Ključevského upoutá, shrnul bych hlavně
ve dva momenty: literárně historický a methodický. Pokud se prvého
týče, věc jistě jest zajímavá, vidíme-li, že Ključevskij, žák a epigon
západníků, výsledky svého bádání v mnohém blíží se — níže bude
o tom zmínka — k pólu protivnému — k slavjanofilům.
Pokud se druhého momentu týče, v referátu sotva lze vystihnout!
autorovo mistrovství analysy a synthesy zároveň. Třeba dílo čisti,
abychom nabyli náležité představy o Ključevského podivuhodné
fantasii kombinační, překvapujícím spojování faktů a obratném vy
kořisťování jich pro jeho oekonomicko-politickou theorii ruských dějin,
v níž hospodářský a politický proces jest jádrem, z něhož všechny
ostatní historické jevy vyrůstají, z něhož se vysvětlují a na něž se
z největší části obmezují. V úvodě sice autor uznává, že fakta hospo
dářská a politická netvoří ještě celou historii, že studium historie nelze
obmezovat! na panovnické kanceláře a městská tržiště, ve skuteč
nosti v díle Ključevského je tomu tak. Jeho Kurs russkoj istorii je
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vlastně historie těchto dvou prvků. Na vzájemném poměru obou
založena jest výhradně také Ključevského periodisace ruských
dějin. První doba (sahající do konce 13. stol.) jsou dějiny Rusi dněprské, městské, trhové. V té době hlavní massa ruského lidu sedí na
středním a horním Dněpru, odkud vysýlá výhon na sever k jezeru
Ilmeňskému a Ladožskému. Hlavní politický fakt (užívám výrazů
autorových) této doby jest rozdrobení země na řadu oblastí, jichž
centrem, tvůrcem a prvním organisátorem jest trhové mésto (torgovyj
gorod), které brzy musí děliti se o politickou moc s knížetem. Hlavním
pak faktem hospodářským je obchod lesními produkty (kožemi, medem,
voskem). V těchto sídlech ovšem Slované ruští původně neseděli.
Je to první etappa v jejich kolonisaci, jež jest „osnovným“ faktem
ruské historie. (Ruské dějiny — toť dle Ključevského dějiny kolonisace ruské země.) Původní kolébka ruských Slovanů byla na severo
východním svahu Karpat. Sem také spadá první událost, od níž lze
počíti ruské dějiny. Vlivem sousedství říše římské slovanští kmenové
utvořili tu „vojenský“ spolek pod náčelnictvím Důdlebů (Ključevskij
odvážně zkombinoval tu zprávu Ibrahimovu u Masudiho o slovanské
říši pod náčelnictvím kmene Valinana [=Volyňanů] s vypravováním
nej staršího ruského letopisu o porobení Důdlebů Avary), který ve
stol. VI. zničili Avaři. Uvolnění kmenové ruští postupují potom k vý
chodu — do Podněpří. Vnikají do krajin lesnatých, čímž mění se je
jich hospodářské podmínky života. Na vykácených prostorách vzni
kají ojedinělé dvorce,1) které rozvazují dosud těsné zřízení rodové.
Dvorec jest sídlem jediné rodiny (v rozsahu římské familia), náčelník
dvorce nastupuje na místo náčelníka rodu. Brzy však obyvatelstvo
roztroušené po lesích v jednotlivých dvorcích začal zcelovati jiný
moment hospodářský — obchod. Na Dněpru a jeho přítocích vznikají
tržiště. Domorodé obyvatelstvo na příhodných místech vyměňuje
své naturálie za výrobky přinesené cizími kupci. Tato obchodní stře
diska (zvaná pogost) mění se časem ve skutečná města. Ve století VIII.
upadají částečně v závislost na říši chazarské, to však nejen nebrání
dalšímu rozkvětu, nýbrž jej podporuje. Chazaři jsou národ značné
kulturní výše. Z kočovníků stalo se usedlé obyvatelstvo, které na
Donu a Volze založilo kvetoucí stát, cíl arabských obchodníků. Tím
otevřeny jsou dněprským Slovanům obchodní cesty do Asie. Arabští
kupci objevují se na ruských trzích (mince arabské z VIII. stol, jsou
nejlepším toho dokladem), slovanští kupci přicházejí do Bagdadu.
V první polovici stol. IX. nastala nepříznivá změna. Ríše chazarská
zanikla, místo její zaujali divocí Pečeněhové, kteří přetrhli obchod
s přední Asií a ohrožovali obchodní spojení s Byzancí. Ruská města,
dříve klidně žijící pod mírným panstvím a zároveň ochranou Chazarů,
x) Zbytky těchto dvorců Ključevskij spatřuje v tak zv. hradištích.
V tom archaeologové mu naprosto nepřisvědčí.
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jsou nucena sama se hájiti. Třeba ochrany pro obchodní kara
vany, pro lodi, plující po Dněpru. Tuto ochranu poskytli najatí Var
jazi. Že jsou Skandinávci, Ključevskij naprosto nepochybuje, ale
třeba dívati se na ně jinak, než se obyčejně děje. Varjazi nejsou
piráti jako na pr. Dánové na západě. Varjah jest především ozbrojený
kupec (str. 155), jemuž ruská země původně není cílem, nýbrž prů
chodem do říše Byzantské. Tito ozbrojení skandinávští kupci nachá
zejí již v ruských městech podobné ozbrojené kupce, s nimiž se spojují.
Tak tvoří se vojensko-obchodní „kompanie“, jejíž náčelník mění se
časem v knížete (koning = knjaz), placený žold za vojenskou ochranu
v povinnou daň. Podobně třeba vykládati zprávu Pověsti vremenných let o povolání Varjahň. Pod poetickou slupkou legendární zprávy
tají se dvě události: Varjazi byli najati do služeb, aby chránili se
verní slovanská města proti okolním nepřátelům, ale najatí, pocítivše
svou sílu, způsobili převrat. Z námezdníků stali se páni. Centrem však
říše nestal se Novgorod, nýbrž Kijev, jenž měl všechny podmínky,
aby stal se zárodkem ruské říše. U něho sbíhaly se nejdůležitější ob
chodní dráhy od severu, Dněpr — tato hlavní tepna obchodu ve vý
chodní Evropě — spojoval jej s nejdůležitější stanicí ruského obchodu
zahraničního, s Cařihradem. Kijev stává se nejmocnějším gorodem,
na němž ostatní ruská města jsou závislá, nejprve hospodářsky, pak
i politicky. Jaké je postavem kijevského knížete a jaká jest forma
prvního ruského státu? Kníže není vládcem v pravém slova smyslu,
je pouze vojensko-politickým správcem, obmezeným kupeckou aristo
kracií (gorodskie starci, lepšie Ijudi), jeho hlavním úkolem jest ochrana,
obchodních interessů poddaných. Při tom hájí především zájmy své,
neb kníže zůstává v podstatě tím, čím původně byl — ozbrojeným
kupcem, obchodujícím s vybranými daněmi. Jeho lidé odvážejí je
do Byzance a k nim přidružují se čluny soukromé. Výpravy proti
Byzanci jsou především bojem za obchodní zájmy, jak dokazují uza
vřené smlouvy. Pokud se formy státu týče, dněprská Rus, jak bylo
již řečeno, je konglomerátem městských oblastí závislých na Kijevu.
Pojítkem zevnějším jest dynastie Rurikovců, kteří nastupují vládu
v postupném pořádku (očerednyj porjadok). Jednotlivé oblasti totiž
tvoří dle své velikosti a podle nebezpečnosti posice proti stepnímu
nepříteli stupnici, po níž jednotliví členové rodu Rurikova postupují
dle stáří. Na nejvyšším stupni stojí veliký kníže kijevský. Později,
když rod se rozmnožil tak, že nebylo možno určití přesně, kdo je
nejstarší, vznikají spory. Knížata odstraňují je společnou „radou“. Nedaří-li se tento způsob, rozhoduje „boží soud“ — válka. Nejčastěji
však vkládají se do sporu města (především Kijev), v nichž na místo
staré kupecké plutokracie počíná rozhodovat! shromáždění lidu —
věč. Tak koncem první periody moc měst silnými Rurikovci značně
obmezená, za sporů knížecích opět se vzmáhá. Koncem století XII.
a v stol. XIII. následkem hospodářského útlaku tříd nižších — Klju-
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čevskij podrobně jej líčí — a ustavičného ohrožování kijevské Rusi
divokými kočovníky stepi obyvatelstvo počíná se přelévati, jednak
dále na severovýchod do horního Povolží (vznik Velkorusů), jednak
vrací se do původní kolébky v Zakarpatí (důležitý moment při vzniku
Malorusů). Centrum říše přesunuje se z Kijeva do Vladiměře nad
Kljazmou. Hlavním politickým faktem této druhé periody (od XIII.
do pol. XV.), doby Rusi hornovolžské, údělné, svobodné-zemědělské,
jest knížectví údělné. Tato druhá politická forma jest výsledkem kolonisace. Jejím původcem je kníže. Kdežto v Podněpří politická organisace — městské oblasti — jest starší knížete, a rod knížecí musí
se jí přizpůsobit!, v Rusi hornovolžské kníže objevuje se jako zakla
datel nových držav. Kolonisace jest především jeho dílem a kolonis~.ce
také naučila ho hleděti na své knížectví jak^ na individuální majetek.
Kdežto Rus dněprská je kollektivním majetkem celého rodu Rurikova, a kníže, jako dočasný držitel a správce, nemůže o budoucnosti
své „volosti“ naprosto rozhodovat! (nástupcem není syn, nýbrž ten
člen rodu, který dle řádu postupného následuje ve stupnici za ním),
kníže Rusi hornovolžské nakládá se svým údělem tak, jak dovoluje
mu to úplné vlastnictví. Zůstavuje a dělí jej mezi syny, není-li jich,
dědí dcera, eventuelně i vdova. Tak vzniká rád udělný. Vedl-li řád
postupný k nekonečným svárům, živil přece interess o celou zemi,
nadějí na postup z horší državy do lepší. Tento zájem nyní mizí.
Sjezdy knížecí, ve století dvanáctém tak četné, v třináctém řídnou,
ve čtrnáctém mizí úplně. Knížata pečují jen o vlastní svá panství,
která následkem dělení mezi hojné potomky drobí se úžasně, čímž
jejich držitelé pozbývají téměř veškerého významu politického. Jsou
to vládci-hospodáři (gosudar-chozjain), jichž majetek klesá často na
několik dvorců. Hlavním faktem oekonomickým jest vzdělávání půdy
svobodným lidem, kdežto význam trhových měst hluboko klesá. Tato
druhá perioda, vyznačuj ící se chabostí politickou i hospodářskou,
jest vlastně jen dobou přechodní od Rusi kijevské k Rusi moskevské,
jejímž hlavním politickým skutkem jest zcelení rozdrobené velkoruské země.
A zase jsou to šťastné podmínky oekonomické, jež učinily mo
skevská knížata „sběrateli“ ruské země, nikoli jejich schopnost a na
dání, jak obyčejně se za to má. Moskevští Daniloviči jeví se autorovi
v letopisech jako „bledé figury“, podobné sobě jako vodní kapka
kapce. Není v nich nic heroického, vyhýbají se bitvám anebo je pro
hrávají. Rodinný charakter moskevských knížat, jevící se v nezlomné
důslednosti, nebyl příčinou jejich úspěchů, nýbrž sám produktem
okolí a poměrů. S rozvojem moci vnější parallelně vzrůstá moc ve
likých knížat moskevských uvnitř, prýštící ovšem z hospodářské je
jich síly. Jest sice obmezena nově vzniklou aristokratií bojarskou,
jejímž jádrem jsou potomci bývalých údělných knížat, ale ku konci
periody (za Ivana Hrozného) nabývá rozhodného vrchu. Převláda
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jícím faktem hospodářským této periody jest i na dále vzdělávání
půdy svobodným lidem. Teprve ku konci vzniká nevolnictví, jež vy
víjí se dokonale v době následující a jest hlavním oekonomickým
zjevem v době čtvrté. Jí bude věnován čtvrtý, dosud netištěný, díl
Kursu.
Ze stručného nárysu, třebas mnoho důležitého bylo pominuto,
čtenář učiní si, myslím, představu, jakým směrem nesou se přednášky,
jež po dlouhá léta již, nejprve ve formě opisu, později jako litografie,
byly pramenem pro práce jiných badatelů. Na známém díle Miljukovově, Obrazy z dějin ruské vzdělanosti, vliv Ključevského jest
zcela patrný. Ostatně jest jakousi ironií, vidíme-li, že mnozí badatelé
často odvolávají se na Ključevského, který důsledně užité literatury
necituje. Vědecký apparát Kursu úplně chybí a jak z uvedeného
článku prof. Bidla patrno, Ključevskij zůstává této důslednosti věren
i za kathedrou. Také během vypravování o cizích názorech, příbuz
ných i odlišných, nedovídáme se, až na vzácné výjimky, ničeho.
Bylo shora řečeno, že Ključevskij upomíná na názory slavjanofilů. Již Petr Kirěevskij hlásal, že Rus měla svou politickou organisaci (věčovou) dříve než přišel kníže. U jiného slavjanofila — J. D.
Běljaeva — nacházíme důrazně vytknutý vliv dněprské obchodní
dráhy na prvotní zřízení ruské říše. U Ključevského nenajdeme vůbec
zmínky o těchto a jiných theoriích, jež, byť byly více fantasií než
vědeckou znalostí konstruovány, přece jen zůstávají prvními „oekonomickými theoriemi" ruských dějin. —
J. Slavík.
Jorga N., Geschichte des rumärischen Volkes in Rahmen seiner
Staatsbildungen. 2 B, Gotha 1905 (Allgemeine Staatengeschichte,
34. Werk).
Historiografie rumunská sdílí trpký osud všech malých literatur,
zůstávajíc širším kruhům pro neznalost jazyku téměř úplně nepřístupna.
Má-li býti informována cizina, nutno sáhnou ti k prostředku u nás
dobře známému, nutno psáti některým jazykem světovým. Spisovatelé
rumunští — románští — volí z pravidla jazyk francouzský. Tak před
vyjitím díla Jorgova nejvíce užívána byla francouzský psaná kniha
Xenopolova (Jorgova krajana, známého více pracemi z filosofie dějin)
Hisioire des Roumain:st 2 sv., v Paříži 1896. Též Jorga píše většinou
francouzský (i do Byzantinische Zeitschrift). Přítomné jeho dílo jest
jakousi výminkou.
Jak začínají dějiny rumunské, je známo: těžkým, dosud nerozřešeným problémem — tak zv. rumunskou otázkou. Kterak vznikl národ
rumunský, kde byla jeho původní sídla, od kdy můžeme mluviti o Ru
munech? Všechny tyto otázky spolu úzce souvisí, ale ne tak, aby od
povědí na jednu rozřešeny byly zároveň ostatní. O první otázku (vznik
národa) celkem není sporu. Rumuni jsou potomci romanisovaného
obyvatelstva Dacie, smíšeného s později přišlými Slovany. Mají tedy tři
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předky, ale nejradéji hlásí se pouze k jednomu — k Římanům. Rumun
jest hrd na římský prvek ve své krvi, a kniha Jorgova není první, v níž
nacházíme netajenou snahu vylíčiti vliv římský na vznik národa co
nejsilnější, kdežto účast druhých dvou činitelů stlačuje na minimum.
Trajanem dobytá Dacie byla prý z valné části vylidněna, nečetní
Dákové (autor počítá jich asi sto tisíc) zahynuli částečně za války,
dílem odešli do Zakarpatí, dílem byli expatrisováni odvodem do jiných
provincií. Takto vyprázdněná země byla kolonisována a romanisována
způsobem, jenž, pokud se intensity týče, jest v dějinách romanisace
„unikum“ (str. 36).
Působily tu mimo obvyklé romanisační faktory (na př. vojsko)
okolnosti zvláštní, zejména vědomé romanisační úsilí Trajanovo a
nerostné bohatství země. Císař převedl do krvavé získané provincie
nesmírné množství lidí (infinitas copias hominum, praví Eutropius)
a bohatá ložiska drahých kovů přilákala zástupy konkvistadorů z celé
říše. O silné kolonisaci Dacie není pochybnosti (mimo určité zprávy
historických pramenů svědčí o tom četně nalézané památky), ale na
druhé straně sotva lze mluviti o tak veliké pohromě živlu domácího,
jak ji líčí Jorga. Již proto ne, že není zcela správná these prohlašující
Rumuny výhradně za potomky Dáků. Tito patrně byli jen vrstvou
vládnoucí, vedle níž bylo v zemi četné obyvatelstvo podrobené.1)
Ostatně pečlivý obraz romanisace, malovaný silně nanesenými
barvami, bledne pod vlivem známé zprávy, že za císaře Aureliana
stará Dacie byla opuštěna. Biograf císařův praví výslovně, že odvedeno
bylo vojsko i provinciálové. Odešlo všechno romanisované obyva
telstvo? Tím dostáváme se ke druhému a nejspomějšímu bodu (k ru
munské otázce v užším smyslu), kde vytvořil se národ rumunský, kde
byla jeho původní sídla? Dnes nacházíme většinu Rumunů (vlastních)
severně od Dunaje, v království Rumunském a přilehlých částech
ríše rakousko-uherské a ruské, menší část jest více méně roztroušena po
poloostrově balkánském, zejména v Makedonii (t. zv. Makedovlaši,
Arumuni). Tyto dvě rumunské „větve“ značně se liší, ale to, co mají
společného (hlavně v jazyku) je velmi dobrou oporou migrační, či,
jak Jorga ji nazývá, zadunajské theorie hlásající společný původ obou
na poloostrově balkánském, odkudž v době velmi pozdní (v posledních
stoletích prvního a v prvních stoletích druhého tisíciletí) větší část
v jistých časových intervallech přešla na severní břeh Dunaje. Tyto
x) Stejno- i různorodé, snad i slovanské. Máme tu patrně činiti se
superposici^ zjevem v historii známým, ale v staré ethnologii nedosti re
spektovaným. Superposice (vrstva vládnoucí, vrstva ovládaná) jest nej
lepším dokladem, jak chatrné jsou argumenty stavěné na větě, že kde sedí
jeden národ, současně nemůže seděti druhý. Např. nemusí a není úplně
správné mínění, že Slované neseděli ve východní Germanii v době, kdy
více méně nespolehlivé zprávy historické znají tam Germany. Gotové sedící
při dolní Visle mohli býti jen vrstvou vládnoucí nad Slovany, jako jí byli
později při Dněstru.
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názory spočívající na zmíněné zprávě o převedení obyvatelstva jakož
i na pozdních zmínkách o Rumunech v krajinách severně od dolního
Dunaje, vyskytují se jíž v 18. století (poprvé u historika sedmihradských
Sasů Sulzera) a kulminují v pracích bystrého Rôslera (Romänische
Studien, 1871), dnes však snad kromě Tomaschka nemají vážnějších
(maďarské badatele ovládané politickým zřetelem nelze bráti v úvahu)
stoupenců. Převaha autorit jest na straně theorie autochthonní, k níž hlásí
se téměř všichni historikové rumunští, z cizích pak hlavně Jung a Píč
známými svými pracemi. Podle této theorie obě větve vytvořily se
přibližně tam, kde je nacházíme. Zpráva o opuštění staré Dácie vykládá
se (ovšem proti výslovnému znění pramene) tak, že vojsko a úřady
ustoupily z ohrožené provincie za Dunaj, avšak romanisované obyva
telstvo většinou zůstalo. Bukureštský Rumun nemá se svým příbuzným
od Bitolie ničeho společného kromě základu jazyka — vulgární latiny,
čímž vysvětluje se dotyčná nápadná shoda jazyková (Jorga str. 99—100).
Nemohu pouštěti se do podrobností tohoto složitého problému, kde
vážné slovo přináleží jiným naukám. Obě theorie mají své důvody
pro sebe. Skončí-li kdy tato kontroversa, bude to asi kompromiss,
kterým mimoděk jest již stanovisko Jorgovo, který, ač jest rozhodným
autochthonistou, připouští v době pozdější silné přílivy romanisovaného
obyvatelstva z poloostrova na severní břeh Dunaje. Tyto „sudliche
Auswanderungstromc“ jsou často rázu velmi pochybného. Čtenář sotva
uvěří vypravování o odcházení romanisovaného obyvatelstva z říše
římské, volícího raději nadvládu Hunů, než aby snášelo útisky vyděračných úředníků. Ještě podivnější je romanisace, o kterou získali si
zásluhy Slované, odvlékajíce při svých vpádech na Balkán romaniso
vané obyvatelstvo za Dunaj!
O Slovanech najdeme v knize Jorgově velmi mnoho. Kdo píše
dějiny rumunské, nemůže se vyhnouti dějinám slovanským, jednak pro
nesporný vliv Slovanů, zejména na vytváření se rumunské řeči (dvě
třetiny jazykového pokladu jsou slovanského původu), jednak i proto,
že by byl nucen přeskočiti skoro celé tisíciletí. Politické totiž dějiny
národa rumunského, pomineme-li spornou účast v dějinách druhé
bulharské říše (v 12. stol.), počínají teprve v století čtrnáctém, před
tím prameny znají v těch končinách skoro výhradně Slovany.
Ale právě kapitoly o Slovanech a o vlivu slovanském na rumunský
národ, které nás nejvíce interessují, jsou nejslabší a nejzmětenější
částí Jorgovy knihy. Vina tu spadá částečně na autorovu zaujatost,
ještě více však na neznalost slovanské literatury, kterou nikterak
nelze omluviti, ježto pro rumunského historika znalost slovanského
(bulharského) jazyka je conditio sine qua non.1) Slovanský jazyk býval
úředním jazykem rumunských hospodářů až do 17. století, nejdůleži*) Toliko Jirečkovy Dějiny bulharského národa autor několikrát
cituje při nedůležitých detailech; v hlavních otázkách, kde často se s Jirečkem diametrálně rozchází, knihu ignoruje.
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téjšl pramenný materiál jest psán jazykem slovanským. Listiny vévodů
rumunských z konce středověku jsou téměř na vlas podobné bul
harským.
Pokud se týče poměru Slovanů k tvořícímu se národu, Jorga ho
nepopírá, ale vysvětluje staletým (od 4. stol.) životem obou národů
vedle sebe. Slované bydleli v rovinách, Rumuni na horách. Nepřipouští
tedy míšení krevní. Ostatně tito Slované dle Jorgy jsou příliš dobří
lidé, než aby romanisovanému obyvatelstvu ublížili. Nepřicházeli
do cizích krajin klassickým způsobem jiných barbarů, trhajících dra
maticky krvavýma rukama oponu světových dějin, ale většinou zvolna
a jistě, vezouce na válečných kárách hospodářské náčiní, provázeni
četnými stády skotu a bravu (str. 64—65). Tito rudovlasí barbaři
uctívají mírná božstva řek a pramenů, žijí v „demokracii“, vzdělávají
pole, při čemž mají za pomocníky (!) zajaté románské otroky, a, ačkoli
nejsou zcela prosti „hunských mravů“, nelze je nikterak považovat!
za „špatné lidi a zločince“ (str. 66). Kruté řádění Slovanů, o němž
zmiňují se prameny byzantské, nebylo dílem „valašských“ Slovanů,
nýbrž Srbochorvátů!
Vyvraceti tuto herderovskou idyllu bylo by víc než zbytečno,
stejně jako celou řadu jiných, evidentních nesprávností.
Koncem století osmého, když všichni Slované odešli (?) za Dunaj,
vznik národa jest ukončen. V té době můžeme (podle Jorgy) mluviti
již o skutečném národě rumunském. Historické však prameny ještě
dlouho o Rumunech zatvrzele mlčí. Teprve X. stoletím počínaje, ob
jevují se sporadicky zprávy o „Vlaších“. Vlastní politické dějiny,
dějiny rumunských státních útvarů, počínají, jak bylo již řečeno,
stoletím čtrnáctým, zde také Jorgovo vypravování začíná býti klid
nější a urovnanější. Ostatně psáti historii rumunských knížectví je
velmi nesnadné. Tak nesnadné, jako byla vláda rumunských vévodů,
kteří ustavičně byli nuceni brániti se proti četným, daleko mocnějším
sousedům — Bulharsku (později Turecku), Uhrám, Polsku, a Moskvě.
Dějiny těchto států rumunský historik musí míti stále na zřeteli. Zde
bylo by třeba opakovati nahoře učiněnou výtku. Jorga ignoruje slo
vanskou (polskou a ruskou) literaturu i prameny. Následkem toho
líčení styků s Polskem a Ruskem nás naprosto neuspokojí. Poměrně
nejlépe ještě vylíčen jest zápas s královstvím uherským a doba tu
recké nadvlády (řádění řeckého fanáru). Formální stránce knihy dlužno
vytknouti nedbalou citaci pramenů a nepřesné bibliografické údaje.
Jan Slavik.
*

♦

*

Časopis českého musea, ročník LXXXIL (1908). — Ant. Truhlář,
Příspěvky k studiím humanistickým v Cechách (ukázkou z veliké „Rukověti
k písemnictví humanistickému v Čechách ve stol. XVI.“ otiskují se Články
o Jiřím Carolidesovi z Karlsperga, humanistickém básníku doby Rudolfa II.,
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a o Rakovských z Rakova). — K. Kadlec, Ústavní dějiny Polska podle no
vých bádání (viz Zprávy v č. 2.). — Jos. Vajs, Hlaholské kodexy ve Vrbníku
na ostrově Krku (popis šesti vzácných kodexů hlaholských, 4 breviářův a
2 missálů, ze XIV. a XV. stol,, chovaných v archivě kostela Vrbnického). —
C. Zibrt, Z dějin a zámku panství Zvíkova. (Obšírná stať, vyplňující téměř
i6o stran, skládá se ze tří oddílů. První seznamuje s obsahem Strahovského
rukopisu, v němž je zapsán přehled všeho nákladu na stavbu zámku Zvíkovského a zlepšení toho panství v 1. 143*—1573. Podle domněnky
Zíbrtovy je to originální úřední soupis sestavený ze starých zápisův a do
kladů z rozkazu p. Kryštofa ze Svambcrka r. 1574. Soupis je cenným pra
menem nejen pro poznání podoby a zařízení Zvíkova v XVI. stol., nýbrž
vůbec pro dějiny stavitelství a stavebních řemesel. Co Zibrt otiskuje, je
patrně výtah nebo parafrase tohoto soupisu, přidržující se ovšem místy
slovně originálu, místy však proložený vysvětlujícími poznámkami vyda
vatelovými; protože nejsou slova původního soupisu od slov vydavate
lových nijak odlišena, můžeme se skutečné podoby soupisu toliko doha
dovat!. — Druhý oddíl podává otisk Březanova soupisu Švamberského
archivu na Zvíkově z r. 1616—1617. Někdejší archiv Zvíkovský se za
choval jen z části hlavně v archivech Vorlíckém a Třeboňském, většinou
však přišel na zmar. Březanův soupis tohoto archivu, podávaje také regesty jeho ztracených listin, je aspoň částečnou náhradou za ně, a tudíž
důležitým pramenem historickým pro dějiny panství Švamberských, jichž
se týkají listiny Břczanem regestované. Uveřejnění soupisu Březanova
možno tedy vítati s povděkem, ale rozhodně nelze souhlasiti s tím, že se
otiskuje takřka mechanicky bez kritického aparátu. Vydavatel praví v úvodě,
že mnohé z listin a pamětí Březancm zaznamenaných byly již otištěny, jiné
bylo by možno shledati po archivech celkem lehce přístupných, ale samo
zřejmé povinnosti vydavatelské z toho plynoucí uniká poznámkou, že
„tato práce vymýká se zatím ze záměrů podepsaného“. Ostatně zdá se mi
býti velmi pochybné, bylo-li třeba otiskovati plně Březanovy regesty listin
známých lépe odjinud, zejm. z originálů. — Třetí kapitola je věnována
důkazu, že předlohou některých nástěnných maleb na Zvíkově byly rytiny
(Wohlgemuthovy?) v Hartmanna Schedela Liber chronicarum z r. 1493.
Zajímavá tato kapitola zároveň nepřímo ukazuje, jak velikou škodou pro
studium starých památek uměleckých i pro památky samy bývají jich
nešťastné „restaurace“.) — Karel Adámek, Upomínky z Uher. (Autor vy
pravuje o svých stycích s Moravanem Drem Rupertem Přecechtělem,
s nímž r. 1863 společně vydal sbírku životopisů „Naši výtečníci“, a který,
přebývaje v 1. 1851—76 v klášteře Servitů v Pešti, seznámil jej s některými
slovenskými vlastenci; dále vzpomíná svého pobytu v Budapešti při de
legacích r. 1884, podává některé zprávy o vynikajícím kartografovi Jos.
Homolkoví, rodilém z Hlinská, jenž byl ředitelem kartografického oddělení
kr. státní tiskárny v Budapešti, a konečně píše o svém setkání s maďarským
politikem Bélou Grúnwaldem, původcem programu soustavného vyhlazo
vání Slováků.) — Jos. Wolf, Účast českých panovníků při říšských výpravách.
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(Dokončeni obšírné práce, o jejíž první části viz č. Č. H. XIV., str. 117.
V této poslední kapitole jsou velmi podrobně sestaveny zprávy o účasti
českých panovníků v říšských jízdách do Itálie. Protože první taková
zpráva je z r. 1081, Volf pokládá za jisté [právem?], že před tím Čechové
výprav italských nikdy se nezúčastnili a spatřuje v tom ,,vážný doklad
toho, že kníže Český zaujímal zvláštní postavení v poměru k ostatním říšský
knížatům a že Čechy byly jiným lénem než ostatní léna říšská." Poslední
říšská výprava do Itálie s českou pomocí podniknuta r. 1209; zlatou bullou
sicilskou z r. 1212 přestává povinnost českých panovníkův účastniti se
výprav do Itálie.) — K. Pleskač, Ze starší korrespondence Julia Zeyera.
(Otiskuje se 18 dopisů Zeyerových z 1. 1870—3, psaných inženýru Václavu
Vitouškovi v Hořičkách, důvěrnému příteli Zeyerovu z dob studentských;
o něm, jeho rodině a jejích stycích se Zeyerem se v úvodě podávají některé
zajímavé zprávy.) — Jos. Volf, Josef Kalousek, (K sedmdesátým naroze
ninám.) — Ferd. Pátek, Z literární Činnosti Václava C, Bendla-Stránickéhv.
(Podrobný popis knihy rukopisů prvého Českého překladatele Puškinova
Oněgina.) — V. FlajŠhans, Staročeské sbírky přísloví, (Autor ukazuje, že česká
přísloví obsahem i formou jsou v dokonalé shodě se západními příslovími
germánskými i románskými a naopak podstatně se liší od přísloví orien
tálních. Podává přehled českých sbírek přísloví počínaje sbírkou Konráda
z Halberstadtu, vzniklou ok. r. 1360, přes Flašku, Blahoslava, Srnce, Ko
menského až k čelakovskému a Zátureckému, připojuje všude zajímavou
charakteristiku jednotlivých sbírek i pozoruhodné poznámky kritické.) —
Mil. Hýsek, K déjinám probuzení moravského lidu. (Jedná o činnosti Sloupského odboru Katolické Jednoty na Moravě v 1. 1850—62 podle zachovaných
protokolů, z nichž je patrno, že Jednota měla výhradně ráz klerikálně-náboženský a v národním smyslu nepůsobila.) — Jos, Volf, Pustošení chrámu
Svatovítského v prosinci r, 1619. (Obrazoborství spojených kalvinistův a Bratří
v chrámu Svatovítském r. 1619 líčí tištěný leták vydaný se strany kato
lické r. 1620 a potom častěji otiskovaný i opisovaný. Odtud zprávu o pu
stošení chrámu Svatovítského převzal s nepatrnými změnami do své Historie
kláštera Sedleckého vyšlé r. 1630 Š. Kapihorský, který proto neprávem
byl pokládán za jejího autora. Volf ukazuje, že autorem je Jiří Augustin
Schwind ve službách hraběnky Slavatové, a upozorňuje na jiný popis pu
stošení, zachovaný v rukopise Strahovském a pocházející od stavitelského
písaře Jakuba Húbela.) — Z drobných příspěvků budtež uvedeny tyto:
VI, A. Francev, Prameny českého spisu o Lžidimitrijovi r. 1605. (Český spis
o Lžidimitrijovi [Jungmann IV. 410] je překlad italské relace, jejímž autorem
snad byl Possevin, pořízený podle latinského vydání.) — Jos, Volf, Tři
satiry na Budovce, (Otisk tří satir Michala Pěčky z Radostic z jeho pam
fletu tištěného r. 1622.) — Jos. Volf, K písním o Bedřichovi Falckém. (Do
datky k známé sbírce Wolkanově; upozorňuje se též na latinské satiry na
zimního krále, jichž autorem byl Michal Pěčka z Radostic). — Dodatky
a opravy k biografiím starších spisovatelů českých a k starší české biblio
grafii podali v tomto ročníku Jos, Volf (o exulantském sborníku Václava
č. C. H. xv,
8
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Svatkovského z Dobrohoště; dodatek ke korrespondenci Budovcově; k lite
rární činnosti J. Liberdy); Fr, Mareš (o Jiřím Třanovském a Šimonu Lom
nickém); Jar, Celakovský (o Viktorinu ze Všehrd); Ant, Dolenský (Krištof
Megander, nikoli Lomnický, složil „Písničku o šťastném a slavném příjezdu
Fridricha V.“; Písničky ku pohřbům Jednoty Bratrské z r. 1521) a Fr,
Kellner (o českém knihtiskaři v Římě v stol. XVII. L Komárkovi).
K. Kr.
Naše Doba roč. XIV. (1906/7). — Z obsahu; Japonsko a východo
asijská otázka (stať anonymní většinou na základě německých spisů). —
Možnost dalšího vývoje křesťanství (obsah článku K. Andersena, uveřejně
ného v Preussische Jahrbücher). — Slováci (Ostrá kritika spisu Julia Brotta;
Slováci* Vývin ich národného povedomia [zpoó] psaného se stanoviska
Czambelovského.). —M(asaryk?)z Ruský absolutismus v evropské publici
stice (Nejbohatší o posledním období dějin ruských ze západoevropských
literatur je písemnictví německé a anglické, rozdíl mezi oběma je prý:
Angličané jsou klidnější, dívají se na svého soka bez rozčílení, aby ho lépe
viděli; Němci jsou nervosnější. Císař a officiální kruhy jsou politicky pro
Prusko, kruhy demokratické proti. V přehledu pak se referuje o několika
spisech psaných německy; z anglické literatury neuveden však žádný
spis.). — Zd. V. Tobolka: Česká politika za Belcrediho (O této stati více se
zmíní C. C. H. v referátě o Tobolkových Dějinách české politiky.). — AI,
Nedélkov: Politické frakce a společenský život v Bulharsku (Dočítáme se,
že i socialisté bulharští na základě spisů Marxových domnívali se, že i bul
harská buržoasie již vykonala svou úlohu a že soustředění produkce [v oby
vatelstvu, jehož 85% tvoří samostatní rolníci!] je hotovým faktem.). —
V, (?): Státoprávní spor uhersko-chorvatský. (Stručné, ale jasné vysvětlení
státoprávního a politického poměru Uher a Chorvatska a výklad příčin,
proč došlo k nynějším sporům. Vyrovnání uhersko-chorvatské je pro
Chorvatsko nejméně příznivé v ustanoveních o správě financí — tu je
Chorvatsko skutečně vykořisťováno.). — Z referátů vytýkáme Tobolkovy
o spisech R. Springera (socialist, poslance K. Rennera): »Grundlagen und
Entwickelungsziele der Oesterreichisch-Ungarischen Monarchie' a Aurela
C. Popoviciho: Die Vereinigten Staaten von Gross-Oesterreich.
Glch,

Vlast, ročník XXIII., 1906—1907. Fr, Žák, Z epigramu B, Balbina
T, J, (uveřejňuje se s patřičným komentářem řada epigramů v překladu
a několik v latinském originálu, vybraných z Balbínovy sbírky „Examen
melisseum" vydané v Praze 1663 a věnované Ferdinandovi Vilému
Slava tovi).
Časopis vlasteneckého spolku muzejního v Olomouci čís. 93—96,
1907. Mimo články obsahu lidopisného a archeologického dlužno jmenovati
Jos, Bartocha, Alois Vojtěch Sembera (životopis a ocenění jeho činnost:
literární i veřejné zvláště s ohledem na Moravu).

Literatura.

”5

Zvon, ročník VII. 1906—1907. Emingerova K., Český ctitel rytíře
Krištofa Glucka (je to Ferdinand, bratr Vojty Náprstka, který se přičinil
o uvedení Gluckova Orfea na scénu Prozatímního divadla r. 1864).—AI.
Hnilička, Bedřich Smetana na piahu své dráhy umělecké. — Týžt Bedřich
Smetana v l. 1848—1856 (příspěvky životopisné). — AI. Jirásek, Z pa
měti samotářových (uveřejňují se ukázky z „upomínek“ Františka Velce
od let třicátých do r. 1848, cenné osobními vzpomínkami a dojmy na vy
nikající muže českého života první polovice XIX. století). — Alb. Praiák,
Nerudova divadelní kritika.
Mitteilungen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung
ročník XXVIII. (1907). Ze samostatných pojednání tohoto ročníku žádné
netýká se přímo českých dějin (o stati Steinackerově viz podrobnou zprávu
v Č. Č. H. XIIL, str. 358—360). Je tu však souborný referát B. Bretholze
o historicko-periodické literatuře Cech, Moravy a Slezska z 1. 1902—1904,
a podobný referát S. Prema o historických pojednáních ve středoškolských
programech rakouských z r. 1906, kde se uvádějí též programy české.
Z ostatních referátů má pro nás důležitost zevrubný a naprosto odmítavý
referát Fel. Rachfahla o Peiskerově knize Die älteren Beziehungen der
Slawen zu Turkotataren und Germanen.
Jahrbuch der Gesellschaft f. die Geschichte des Protestantismus
in Österreich, ročníky XXVII.—XXVIII. (1906-7). Z obsahu: G. Loesche:
Aus den Anfängen der Reformation in den Erbländern (Otiskuje se zde
výtah ze stížností na duchovenstvo, které podal arciknížeti Ferdinandovi
r. 1524 generální sněm všech rakouských zemí, konaný v Inšpruku, ze stát,
archivu ve Vídni.). —F. Ahn: Ein Verzeichnis der durch den zehnten Pfennig
in Unterkrain eingegangenen Strafgelder in den Jahren 1614—1618. (,Der
zehnte Pfennig' jsou pokuty z majetku, které musily platiti osoby, jež
k vůli víře opouštěly zemi. Podobné pokuty vymáhány i u nás po r. 1627.
O celé otázce viz J. Loserth, Fontes res. Austr. LXXXII. sl.) — J. W.
Novák: Die Schulordnung des deutschen Gymnasium illustre* bei St. Sal
vator in Prag (Otištěn učební řád — ratio docendi — této německolutherské střední školy, jež trvala v Praze v 1. 1611—1622. Otisku přede
slány stručné dějiny její, čerpané z Winterova Života a učení na parti
kulárních školách.). — Joh. Albani: Ein Beitrag zur Geschichte der Gegen
reformation in St. Joachimsthal (týká se F. Albaniho, katolického kněze,
r. 1634 faráře v Jáchymově, který pak záhy odpadl k lutherství). — K. u.
W. Alberti: Reformation und Gegenreformation im Ascher Gebiet (Jsou to
dějiny Ašska od nejstarších dob s výkladem, jak se stalo, že z celého
království Českého jedině v Aši mohlo se veřejně udržeti protestantství
i v době protireformace. Hlavní příčina: postavení vrchnosti, pánů Zedtwitzů, kteří vedle Aše byli pány okolních panství na půdě německé jako
bezprostřední rytíři říše.). — F. Schenner: Karl von Zierotins, des mähri
schen Exulantenkönigs, letzte Lebensjahre (pokračování; k práci užito vedie
8·
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tištěné literatury z rukopisných pramenů hlavně listů, chovaných v opisech
v zems. archivu). — G. Beisswdnger: Comeniana. Ein Beitrag zu seinem
Briefwechsel (Otisk 9 dopisů týkajících se Komenského z 1. 1676—78,
jež dílem vůbec nebyly dosud uveřejněny, dílem podány byly Kvačalou
[Korresp. Komenského II.] jen ve výtazích.). — G. A. Skalský: Die Kirchen·
Ordnung von Sternberg in Mähren aus dem Jahre 1614 (Úvodem k otisku
tohoto řádu církevního spisovatel přehledně líčí dějiny protestantství
v Šternberku, opíraje se namnoze o neužité prameny.). — A, Schmidt:
Reformation und Gegenreformation in Bielitz, — G. Bossert: Ein Hilferuf
böhmischer Exulanten in Pirna (Otisk prosebného listu, poslaného r. 1629
od českých exulantů pernských pastorovi K. Dieterichovi v Ulmu.). —
G. Loesche a G. A. Skalský referují o historické literatuře protestantství
za r. 1905 (v roč. 1906) a za rok 1906 (v roč. 1907).
Glch.
Zeitschrift des deutschen Vereines für die Geschichte Mährens und
Schlesiens, ročník XI. 1907. Alb, Rille, städtische Heinrich Gomperz-Gemäldesammlung in Brünn, — Týž, Das 25jährige Jubiläum des neuen Brünner
Stadttheaters, — K. Frank, Die Schönberger und Littauer Instruktion des
Fürstenrichters (rozebírají se instrukce pro knížecího rychtáře v Šumperce
a Litovli a otiskují se; knížecí rychtáři byli dosazeni dle vzoru královských
rychtářů v Cechách katolickými pány na Moravě, v obou jmenovaných
městech Lichtenštejny 1625—1631, po pokoření stavovského odboje k úče
lům protireformačním působením kardinála Dietrichštejna.) — Max Eisler,
Geschichte Brunos von Schauenburg (pokračování, srv. referát v CCH. XIV.)
— Fried, Endl, Das Wirken der Piaristen deutscher Provinz in wissenschaft
licher und künstlerischer Beziehung vom Jahre 1631—1725, mit besonderer
Berücksichtigung Mährens, des Stammlandes der deutschen Provinz (sesta
vení dat životopisných a literárních, spočívající částečně i na rukopisném
materiálu). — K. Berger, Geschichte der Stadt Hof (dějiny moravského města
Dvorců až do polovice XVII. stol., také na archivním materiálu založené,
velmi podrobné, avšak psané pouze se stanoviska lokální historie). —
Paul Strzemcha, Der mährische Literarhistoriker Julius Feifalik (rozbor
literární činnosti známého odpůrce rukopisů). — A. Rzehak, Beiträge zur
Kenntnis der Bronzezeit in Mähren. — Týž, Prähistorische Gefässe auf
Menschenfüssen mit Nachbildungen des Schuhwerkes.— Raim. Müller, Ein
vergessener schlesischer Dichter Dr. Balthasar Ludwig Trolles aus Breslau
1708—1797. — L kratších pojednání (Miszellen): Ad. Kettner, Dr. Heinrich
Rybisch. — Lud, Preuß, Aus dem Kostler Ghetto des 18, Jahrhunderts (pří
spěvky k dějinám židů v Podivíně v 2. pol. XVIII. stol, na základě grun
tovní knihy panství Břeclavského). — Ferd. Schenner, Eine BürgerStiftung
in Iglau (příspěvky k dějinám protestantské nadace k udržování kazatel
ského úřadu, kostelů a škol v Jihlavě z r. 1573).

Studien und Mitteilungen aus dem Benediktiner und Cistercienserorden, r. XXVIII., 1907. Val. Schmidt, Ein Lilienfelder Formelbuch (pap.
kodex Nro 9 klášterní bibliotheky ve Vyšším Brodě je formulář, který
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obsahuje nejen bohatý materiál pro vnitřní i vnější život cisterckého
kláštera Lilienfeldu v Dolních Rakousích, nýbrž i pro celý řád; psán je
třemi písaři, první stará se o Lilienfeldské záležitosti, druhý zvláště o české
a moravské kláštery, třetí je z Vyššího Brodu; z formuláře, který objímá
dobu asi od r. 1308—1447» otiskuje se bez všelikého rozboru 194 čísel,
která mají „historickou cenu“, v německých regestech; bohemica (čísla 4,
9, 16, 18, 68, 131, 143, 144, 159, 161—165, 169, 170, 173, 174, 194) illustrují styk českých klášterů cisterckých s kláštery rakouskými a obchodní
styky s Rakousy).

Oberschlesische Heimat, ročník I.—III. (1905—1907). Tento časopis
hornoslezského spolku historického, vycházející za redakce O. WUperta,
podobá se svým programem našemu Časopisu společnosti přátel starožitností.
Vedle článků, majících cenu jen pro místní historii Horního Slezska, přináší
také práce obecněji zajímavé, jež i u nás zasluhují pozornosti. V ročníku I.
je na př. fotolitografické faksimile tištěného patentu pruského krále
Fridricha z 16. pros. 1744, jímž se nařizuje obyvatelstvu vévodství Slez
ského „denen Befehlshabern der oesterreich-ungarischen Trouppen aus
gestreuten Manifesten kein Gehör zu geben“. — Z ročníku II. zajímá nás:
B. Schneider, Zur Geschichte von Beneschau im Kreise Ratiboř (Městečko
Benešov v pruském Slezsku bylo založeno od Drslava, jenž snad pocházel
z rodu českých Benešoviců; v 1. 1341—1590 patřilo rodu moravských pánů
z Drahotuš, v L 1590—1720 Mošovským z Moravčína. Článek o Benešově
je tudy zároveň příspěvkem k dějinám těchto rodů. Všechny zachované
listiny a zápisy benešovské ze stol. XV.—XVII., z nichž se tu uvádějí
ukázky v německém překladě, jsou české, a ještě později měl Benešov
podle všeho silně český ráz. K článku je připojena pěkná reprodukce ná
hrobních kamenů p. Beneše z Drahotuš, zemřelého r. 1569, a jeho ženy
s vytesanými podobami obou manželův a Českým nápisem.). — Z ročníku III.
dlužno zaznamenati: W. Schulte, Die Anfänge der deutschen Besiedelung
Schlesiens (V polemice proti Meinardovi dokazuje S., že německá kolonisace
v Nisku a Otmuchovsku počíná se teprve počátkem XIII. stol, a nikoli
již ve stol. XII.) —W. Schulte, Die Verbreitung des Holzbaues und des Stein
baues in Schlesien (článek pozoruhodný, vybízející ke srovnání s našimi
poměry; je tu též podrobný výklad o rozloze lesů v Horním Slezsku v době
slovanské). — W. Schulte, Zur Geschichte der Lostrennung des Bistums
Breslau von dem polnischen Metropolitansprengel (otiskuje se s příslušným
výkladem důležitý list Karla IV. k papeži Klementovi VI. z 14. bř. 1349,
jímž se Karel zavazuje, že z jeho slezských zemí bude kurii placen svato
petrský haléř, i když budou odděleny od arcidiese hnězdenské a připojeny
k arcidiecesi pražské; list ten uveřejnil poprvé Novák v Monumenta Boh.
Vatic. IL, č. 564, odkud se o něm dověděl Schulte; při té příležitosti vy
slovuje se S. o českých Monumentech takto; „Das gross angelegte Quellenwerk macht den böhmischen Ständen und den mit der Herausgabe be
trauten böhmischen Gelehrten alle Ehre.“).
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Forschungen und Mitteilungen zur Geschichte Tirols und Vorarlbergs,
ročník IV. (1907). — F. H. Haug, Ludwigs V. des Brandenburgers Regierung
in Tirol 1342—1361 (konec obšírného a důkladného pojednání, jež se místy
dotýká také českých dějin). — L. Rangger, Matthias Burglehner (dokončení
větší práce, podávající příspěvky k Životopisu tohoto vynikajícího historika
tyrolského ze XVII. stol, a ke kritice jeho historických spisů, jmenovitě
rozbor kritický jeho známého díla „Tiroler Adler“, jež ani pro české
dějiny není bez významu). — Μ. Straganz, Gerard von Roos österreichische
Annalen untersucht nach ihren Quellen und ihrem Werte (Rakouské annály
Gerarda von Roo [f 1595] jsou místy též pramenem pro české dějiny na př.
v době Ladislava Pohrobka). — J. Ph. Dengel, Berichte von Bischöfen
über den Stand ihrer Diözesen (srov. referát Šustův v Č. C. H. XIV.,
str. 92 n.). — E. Hager, Ein „hochfürstliches Geheimnis“ aus dem Beginne
des dreissigjährigen Krieges (týká se domnělého záměru arciv. Leopolda
zmocniti se po smrti Matyášově Horních Rakous). — V rubrice „Mit
teilungen“: F. Schneller, Über die Geburtsdaten der Kinder Kaiser Ferdi
nands I. (ze starého zápisu podávají se přesná data o narození všech dětí
Ferdinandových).
Obzor národohospodářský, roč. XII. (1907). —Jos. Gruber: Kniha o ději
nách Českého remeslnictva a obchodnictva v středověku (Je to výtah z Winterových Dějin řemesel a obchodu v Čechách). — T. Živanský: Hospodářskostatistické poznámky k volební reformě (Resultát: Pro vyměření počtu
mandatů nebyla směrodatnou ani poplatnost daňová, ani dosažený stupeň
kulturní, ani účast v průmyslu, nýbrž v první řadě existující mocenské
poměry politické, především německá snaha o udržení ,državy dosavadní').
— C. Horáček: E. Steinbach. — J. Gruber: Dějiny rakouské živnostenské po
litiky od r. 1740—1860 (výtah ze spisu prof. Přibrama: Geschichte der
österreichischen Gewerbepolitik von 1740—1860). — Z menších statí
připomínáme Živanského, ,Volby do říšské rady a pražští Němci' (str. 284
až 287), téhož, Německý hlas o díle Rauchbergově (obsah to posudku
prof. J. Herknera, uveřejněného v břez. sešitě Sombartova ,Archiv f. Sozialwissenschafť, kritisujícího nepříznivě Rauchbergovo dílo ,O národní državě
v Čechách'), konečně zprávu o něm. spise Bolzanově ,O nejlepším státě'
(str. 329—331)·
Glch.

Paedagogické rozhledy, ročník XX., 1906—1907. Fr. Čada, Vine.
Zahradník jako pedagog. — Ot. Kádner, Kotlářovy názory pedagogické. —
Fr. Drtina, Význam pansofických snah J. A. Komenského. — C. Merhout,
Josef Wenzig, K jubileu stoleté památky narozenin.
Věstník českých professorů, ročník XIV., 1906—1907. Fr. Šujan,
Školství moravské za Mojmírovou 830—906 (sestaveny zprávy a narážky
o duchovních školách). — Vine. Vávra, Dva mužové Školy (Životopisy
Fr. Bartoše a Jana Slavíka).
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Programy rakouských škol středních za r. 1906-7 obsahují tato histo
rická pojednání česky psaná nebo českých dějin se týkající: Adámek Jos.,
Účastenství Rakouska ve třetím dělení Polska. (Gymn. v Třebíči, str. 10;
stať psaná na základě literatury). — BareŠ Frant., K vycházkám po Boleslavsku. (G. v Mladé Boleslavi, stran 48; stručný soupis památek histori
ckých a uměleckých na Ml. Boleslavsku, Dobrovici, Skalsku, NovoBcnátsku a Bělsku s reprodukcemi; ,,vybrána taková místa, kam obyčejně
studentské výlety se konají“ a je to většinou výtah ze Soupisu památek
historických a uměleckých okresu Boleslavského, sv. 21. od Fr. Bareše.)
— Barta Erwin, Die Entstehung des Fürstentums Neisse und seine Geschichte
bis in die Zeiten Karls IV. (R. v Krnově, str. 49; v osmi kapitolách této
cenné a veskrze na pramenech založené práce [Geographische Einleitung,
Geschichte des Bistums Breslau und seines Ländererwerbs bis zum Jahie
1200, Die anfängliche Rechtsstellung dieses Landes, Geschichte der deut
schen Kolonisation im Fürstentum Neisse, Kämpfe um die Landeshoheit,
Das Privilegium Heinrichs IV., Die Geschichte des Bistumslandes von
dem Tode Thomas II. bis Preczlaus von Pogarell, Rechtliche Stellung,
Verfassung und Verwaltung des Fürstentums Neisse] líčí se zajímavý'
vývoj samostatného duchovního knížectví na půdě polské, boje biskupů
Vratislavských, kteří se stali od konce XII. stol, pány knížectví Niského,
s vévody slezskými až k dobytí výsostných práv zeměpanských r. 1290
a k uznání vrchní lenní svrchovanosti koruny České za Lucemburků se
stálým zřením k poměrům ústavním a správním; škoda, že poměrům cír
kevním nebyla věnována stejná pozornost.) — Basel Rich., Zur Ge
schichte des Predigerordens in Oesterreich. (G. v Chebu; na základě mate
riálu z archivu konventního a městského v Chebu a jiných archivů řá
dových o usazení řádu dominikánského v Chebu r. 1294; otištěna listina
krále Václava II. z 25. kv. 1294.) — Bayer Adolf, Význam křížových výprav
pro politické a kulturní poméry stredoveku. (R. v Prostějově, str. 19; na
základě literatury.) — Boháč Ant., Vývoj jazykové hranice, jazykových
ostrovů a menšin na Moravě. (R. v Uherském Brodě, str. 34; v. rubriku
Zprávy.) — Durst Rudolf, Königin Elisabeth von Ungarn und ihre Be
ziehungen zu Oesterreich in den Jahren 1439—1442. (G. v České Lípě, str.
23; zpráva bude podána při dokončení v přehledu programů za r. 1907-8.)
— Ebner Theodor, Die inneren Verhältnisse Oesterreichs unter Leopold I.
(R. v Olomouci,- str. 38; autor podává na základě literatury přehled správ
ních orgánů v době Leopoldově a sice zeměpanských, stavovských i vrch
nostenských.) — Graber H., Der Maschwitzberg bei Habstein in Nord
böhmen. (R. v České Lípě.) — Holík J., Hrabe František Antonín Sporck.
Věnování. Hospitál v Kuksu. (G. v Králové Dvoře, str. 22; stručné dějiny
založení hospitálu Sporckova v Kuksu na panství hradišťském s nástinem
jeho osudů až po dnešní dobu, připojena reprodukce portrétu Sporckova
podle mědirytiny Em. Joach. Haase z r. 1735.) — Hlavinka Karel, Cejkovice za panství jezuitského. (R. v Hodoníně, str. 27; obšírný popis vsi
Čejkovic asi z r. 1750 na základě obsáhlého urbáře panství Čejkovského,
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chovaného ve sbírkách Hodonínské reálky; urbář ten, který má také starší
zprávy o čejkovském panství, uvádí velmi názorně do hospodářství je
zuitského před samým koncem řádu; práce přítomná je pouhým výtahem
z něho a nepoužívá jiného materiálu.) — Janiczek K., Aus der Geschichte
K. Sigmunds. (R. v Prostějově, str. 18; tři kapitoly jednající o Zikmundové
volbě a korunovaci, o jeho poměru ke koncilu kostnickému a o jeho osob
nosti, psané celkem na základě známé literatury; obsahují sotva něco
nového.) — Kazimour Josef, Příspěvky k hospodářským poměrům na panství
zvíkovsko-orlickěm, I. část. (Akad. g. v Praze; str. 15; zpráva podá se v pře
hledu programů za r. 1907-8.) — Kott Ludwig, Die Inkunabeln und
Frühdrucke bis 1536, sowie andere Bücher des XVI. Jahrhunderts aus der
ehemaligen Piaristenbibliothek in Leipnik. (G. v Lipníku, str. 53; tato
druhá část obsahuje důkladný popis 129 čísel starých tisků před r. 1536;
v první části, uveřejněné ve výroční zprávě z r. 1906, str. 49, byly stručné
dějiny bývalé bibliothéky klášteru piaristského v Lipníku, která je nyní
v majetku německé tamnější reálky, a zároveň popis 101 inkunábule.) —
Lecjaký Alois, O významu Colbertově. (R. g. na Smíchově, str. 25; článek
plynně psaný na základě literatury, uvedené na konci. Tu a tam jistá ne
jasnost ve výrazech.) — Loebl Alfred, Dr. Barthlmá Pezzen, ein österrei
chischer Staatsmann unter Rudolf II. (R. ve Vídni, v XVI. okrese, str. 11;
cenné pojednání, podávající zprávy z archivních pramenův o životě
a činnosti známého státníka, který 15 let, v 1. 1578—1593, působil
při rakouském vyslanectví v Cařihradě, nejprve jako sekretář vyslancův,
později jako stálý vyslanec — píše o něm též Vratislav ve svých Přího
dách — a po návratu z Cařihradu až do své smrti r. 1605 jako vlivný člen
vojenské dvorské rady a tajné rady měl vynikající účast v řízení záleži
tostí státních, zvláště vojenských.) — Macháček Jan, Územní (territoriální)
a národnostní změny na půdě dnešního mocnářství rakousko-uherského od
pádu říše hunnské ač po rozklad říše avarské (453—630). (G. v Českých
Budějovicích, str. 10; stručný přehled na základě literatury.) — Mayer
Rob., Kaiser Rudolf II. und die Nachjoigefrage, I. Teil (G. v Mostě,
str. 20; tato první část dospívá toliko k r. 1595; podrobnější zprávu
přineseme, až práce bude ukončena). — Mráček Jakub, Poměry pod*
dánské na Moravě v 16. století. (R. v Lipníku, str. 24; na základě práv
ních knih moravských, sněmovních akt a poddanských zřízení sledují
se některé stránky poddanských poměrů v 16. stol, na Moravě, jako
je na př. braní odpuštění, právo sirotčí, správa vesnic, trhy a živnosti
venkovské a pod.; ráz materiálu této silně na Kameníčkovi závislé práce
vedl ovšem k tomu, že z celého komplexu spletitého problému poddanství
vynikla jen formální stránka některých složek.) — Müller Karel, Vý
znam říše byzantské v dějinách lidstva, I. část. (G. v Jindřichově Hradci,
str. 60; dokončeno v programu z roku 1907-8; viz více ve zprávě o pro
gramech z r. 1908.) — Němec Josef, Staré české tisky v knihovnách německobrodských. (G. v Německém Brodě, str. 14; záslužná práce, třeba by pro
Něm. Brod nepřinášela skvělých výsledků, která by měla být podniknuta
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všude, stejně cenná pro historii i literaturu.) — Niederegger Al., Geschichte
der bischöflichen Lehranstalt der Diözese Leitmeritz in Mariaschein von
1851—1905· (G. v Bohusudově, str. 38.) — Plaček Jos., O starších klá
šterech českomoravských, zvláště řehole benediktinské. (G. v U, Hradišti,
str. 18. Autor vykládá nejprve všeobecně, že zakládání klášterů je zjev
rázu hospodářského jako pozdější zakládání měst, pak sestavuje zprávy
o zakládání českých klášterů do r. 1200, při čemž upozorňuje, že téměř
všechny kláštery byly 50—60 let po svém založení přestavovány, a vy
vozuje z toho sotva právem, že původně byly kláštery zakládány jan za
tímně, jaksi na zkoušku, osvědčí-li se hospodářsky; dále ukazuje, že nejstarší kláštery české byly zakládány jen od panovníků nebo členů panov
nické rodiny a teprve od polovice XII. století že vznikaly u nás kláštery
založení soukromého. Těmito poznámkami není ovšem vystižen ani ho
spodářský význam klášterů, tím méně jejich postavení a význam v organisaci církevní.) — Popioiek Fr., Materyaly do dziejów miast v Ksifstwie
Cieszyúskiem. (Polské gym. v Těšíně, str. 40; otisk 29 privilegií města
Těšína; nejstarší privilegium z r. 1416 je německé, všechna pozdější krom
dvou německých z r. 1583 a 1798 jsou česká; první z nich je privilegium
kr. Matyáše z r. 1475, poslední privilegium kněžny Alžběty Lukrecie z roku
1627.) —Pražák Albert, Christian Weise a jeho vztah k Čechám. (R. v Kar
lině, str. 17. Chr. Weise, 1642—1708, z rodiny českých exulantů, rektor
žitavského gymnasia a básník, byl přítelem Pešinovým a Balbínovým,
propagoval uznale jméno Balbínovo po celém Německu, znova vydal
a předmluvou poznámkoval Balbínova ,,Verisimilia humaniorum disci
plinarum“ 1687, jako dramatik dotkl se české historie dramatem o králi
Václavu, k němuž ho inspiroval jednak Balbín, jednak žitavská tradice
a její historicky tradovaný záznam; Weise pojal látku sympaticky a tak
,,na dlouhá léta zněmčenému kraji zachoval vědomí českolužické vzájem
nosti a vědomí společného kdys trůnu.“ Pražák vidí ve Wcisovi cizince,
„jenž vědom svého historického původu nepřímo spolupracuje na ucho
vání české duševní potence a skýtá jí teplým zájmem přístřeší cizí mluvy,
dokud sama je neosvobozena a slabá.“ Rozbor tradice žitavské o králi
Václavu II., o který se autor pokouší, není methodicky bezvadný.) —
— Streinz Franz, Urkunden der Iglauer Meistersinger, II. Teil. (G. ve
Vídni, III. okres, str. 44. Otiskují se z rkpu „Aufflegregister“ příjmy
a vydání spolku meistersingrů z let 1613—1621 a pak seznam škol z „Schulregister Nr. 3“ z let 1613—1620; první část této práce vyšla ve výroční
zprávě z r. 1902.) — Šejvl V., Eleusis. Úryvek z kulturních dějin řeckých,
oddíl II. (G. v Rychnově n. Kn.; oddíl I. vyšel ve výroční zprávě z roku
1906; srov. referát Peroutkúv v Listech Filologických 1908, str. 312—313.)
— Toischer W., Zur Geschichte des Saazer Gymnasiums. (G. v Žatci, str. 30;
sestaveny zprávy o gymnasiu až do r. 1907.) — Tschochner Albert, Das
deutsche Gymnasium in Olmütz. (G. v Olomouci, str. 12—26; čtvrté po
kračování [srv. výroční zprávy z r. 1903, 1904 a 1905] obsahuje dějiny
Skol a konviktu jezuitské koleje po návratu Jezuitů, vyhnaných v třiceti-
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leté válce, v létech 1650—1700, na základě literatury i pramenů.) — Weyde
Joh., Geschichte der alten dreiklassigen Unterrealschule und der neuen Real
schule in Bergreichenstein. (R. v Kašperských Horách, str. 20.) — Vithe
Josef, K dějinám gymnasia jičínského, IV. (G. v Jičíně, str. 40.) — Voženílek J., Z dějin chemie kovů doby staré. (R. v Holešově, str. 13; na zá
kladě literatury.)

ZPRÁVY.
Na den 18. ledna připadá pětistyletá památka vydání slavného
dekretu krále Václava IV., jímž universita pražská, prvá a tou dobou
jediná universita středoevropská, byla vydána v moc českého národa,
jakožto spravedlivého pána a dědice tohoto království. Dekret zaujímá
místo zvlášť významné v dějinách národní emancipace našeho živlu národ
ního i v dějinách jeho kulturního pokroku; s české strany byl motivován
mezi jiným zajisté poukazem na to, že mistrů českých je již více než jinojazyčných. A od ovládnutí university českou většinou dovršuje se také
světodějný význam pražského vysokého učení v dějinách duševního a ná
boženského vývoje středověkého. Časopis náš připojuje se k oslavě vzác
ného jubilea zvláštní přílohou, jež podává kritický text dekretu (z péra
prof. Friedricha) a fototypický snímek notářského instrumentu z r. 1414,
který si vyžádal M. Jan Hus od university, aby v Kostnici ve při své pro
kázat! mohl, že za dekretem kutnohorským stojí celý český národ na
universitě.

Dne 3. ledna slavil professor Ernest Denis své padesátileté narozeniny
za neobyčejně živé sympatické účasti naší národní společnosti. Klubu
Historickému a redakci tohoto časopisu odpověděl Denis na zaslaný pozdrav
přípisem velmi srdečným, dotýkajícím se zejména, k potěšení našemu,
významu a zásluh našeho časopisu.
Diplomatáři království Českého, vydávaného G. Friedrichem, dostane
se v dohledné době publikací faksimilí vybraných listin skvostného doplnění.
Právě vyšel prvý sešit monumentálního díla: Acta regum Bohemiae selecta
phototypice expressa. Codicis diplomatici regni Bohemiae appendix. lussu
comitiorum regni Bohemiae edidit Gustavus Friedrich. Celá publikace bude
obsahovati asi devadesát faksimilí vévodských a královských listin dynastie
Přemyslovců a půjde jako diplomatář až do r. 1306. Jí bude položen pevný
základ pro českou diplomatiku. Prvý sešit obsahuje 14 faksimilí (č. I.—XIII.
a XV.), provedených v původní velikosti listin a sahá až do r. 1207. Nejstarší
reprodukovaná listina je nadání Soběslava I. kostelu Vyšehradskému
z r. 1130 (Codex diplom, č. 111), následují listiny Vladislava II. zr 1146—48
(Cod. diplom, č. 157) a téhož Vladislava jakožto krále z 1160 (Cod. diplom,
č. 208). Králi Vladislavovi jsou věnována ještě dvě následující faksimile
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z let 1160 a 1165 (Cod. diplom, č. 210 a 227). Tab. 6. a 7. obsahuje tři listiny
Soběslava II. z let 1177, 1178 a 1174—78 (Cod. diplom, č. 279, 287 a 288).
Vévoda Fridrich je zastoupen na tab. 8. 9. a 10. třemi listinami z let 1184-85,
1186 a 1188 (Cod. dipl. č. 305, 311 a 320). Tab. 10. obsahuje ještě listinu
vévody Oty z r. 1189 a tab. 11. téhož Oty z 1190 (Cod. diplom, č. 323 a 326).
Na tab. 12., 13. jsou reprodukce listin Jindřicha Břetislava, vévody a biskupa
pražského z 1194 a 1195—97 (Cod. diplom, č. 348 a 356). Tabule 14. vyjde
až v budoucím sešitě a tab. 15. obsahuje listinu krále Přemysla Otakara I.
klášteru Plasskému z r. 1207 (Erben, Reg. Boh. I., č. 505). Jak z publikace
pozorovat, bylo snahou autorovou při výběru listin k faksimilování určených,
postaviti nám před oči kusy diplomaticky zajímavé a pro vývoj české
listiny charakteristické. V tom spočívala jeho vlastní práce a ta vyžadovala
především důkladné znalosti celého listinného materiálu doby Přemyslovců
— tedy obrovské práce předchozí. Že materiál tento nikdo tak neovládá
jako vydavatel diplomatáře, je přirozeno, a není nadsazováním tvrzení,
že sotva někdo jiný by dovedl tak účelně sestaviti výběr listin k faksimi
lování určených, jako on učinil v prvém sešitě této publikace. Reprodukce
jsou provedeny stkvěle a mohou nejen konkurovat! se všemi dosud vyšlými
podobnými sbírkami u národů jiných, nýbrž většinu z nich technickou
dokonalostí předčí. Zemský výbor, bez jehož uznání hodné munificence
u nás taková publikace by byla sotva uskutečnitelná, může míti vědomí,
že jeho vedením a nákladem vychází dílo, které jej náležitě representuje
před celým kulturním světem. Přejeme si brzkého pokračování.
/. B. N.

V Bonnu vyšla nová disscrtace o italské politice krále Jana Lucem
burského: Ad. Lehleiter, Die Politik König Johanns von Böhmen in den
Jahren 1330—T334. Bonn 1908.
V Rozpravách Akademie (tř. III., č. 23) vyšla právě kniha prof.
J. Máchala, Staročeské skladby dramatické původu liturgického. Je to
souborný otisk staročeských her původu liturgického, pokud se rozmetány'
po nejrůznějších místech dochovaly, otisk proti rozptýleným vydáním
dosavadním doplněný a opravený, opatřený slovníčkem a velmi důkladným
úvodem. Původně měly býti vydány u všech textů notovaných také noty,
důležité netol ko pro dějiny hudby, nýbrž i pro poznání, jak se vyvíjely
hry samy; od úmyslu toho však autor pro veliký náklad peněžní zatím
upustil a omezil se na faksimilování jediného rukopisu. Úvod, psaný s po
drobnou znalostí veškeré literatury a také podle zkoumání vlastního,
přehlíží vznik a vývoj středověkého dramata církevního vůbec, zejména
her vánočních, slavností a her velkonočních i her pašijových, a rozbírá pak
zevrubně dochované skladby české. Úvodem tímto, v kterém je shrnuto
vše, co lze dosud o staročeských hrách původu liturgického říc , a tím,
že podává správně a pohromadě všecky dosud známé texty jejich, bude
kniha Máchalova moci býti výbornou pomůckou a příručním pramenem
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dalších studií o jednom z nejstarších a pomérně dosti samostatném odvětví
staré naší literatury a o cestách, jimiž středověké práce dramatické puto
valy nejen k nám, nýbrž také k našim sousedům.
E. S
Ke konci r. 1908 vydána byla druhá Zpráva zemského archivu krá
lovství Českého (pořádá ředitel archivu Vojtěch Nováček), tentokráte pro
dobu od počátku r. 1906 do konce prvního pololetí r. 1908. — První článek
jest vlastni zpráva archivní. Je známo, že archiv je v musejní budově
umístěn nedostatečně; k tomu zde máme nové doklady; knihy a akta jose
fínského katastru dosud byly ve vlhkých podzemních místnostech. Archiv
obdržel v létě m. r. filiálku, na kterou upravena dřívější zemská jízdárna
v ulici Bredovské, a tam již přenesen katastr josefínský a mimo to více než
9000 fasciklů katastru stabilního. Je to pokrok, ale přinášející pomoc jen
na chvíli. „Opatření samostatných a dokonalých místností pro zemský
archiv“, za které se zpráva Nováčkova přimlouvá právem, to ovšem zna
mená stavbu nové budovy pro archiv zvláště a napřed určené. Potřeba
takové stavby objeví se ostatek ještě s jiné strany. Sbírky a knihovna
Musea rostou tou měrou, že nastává nutnost, aby budova musejní konečně
byla věnována celá jen Museu bez archivu a také bez Akademie. Z ostatní
zprávy vyjímáme některé podrobnosti, jako že byla v archivu zařízena
stálá — opravdu velmi pěkná a zajímavá — výstava některých důležitých,
ba slavných listin z archivu korunního od r. 1248—1871; zpráva tyto
listiny vypočítává, nejmladší je reskript ze dne 12. září 1871. Ve sbírce
opisů přibylo mimo mnoho jiného 584 opisů z archivu arcibiskupského;
archiv arcibiskupský není sice nepřístupný, ale není spořádaný a tak se lze
často nejlépe orientovat! o tom, co obsahuje, pomocí opisů v archivu zem
ském. Knihovna vzrostla o 376 svazků a počet periodických publikací a
jiných docházejících výměnou se zdvojnásobil; ve zprávě najdeme seznam
všech publikací, které se v archivu najdou, který jistě mnohdy přijde vhod.
Z publikační Činnosti vyjímáme, že se Akta Kongregace (vyd. H. Kollmann)
počala tisknout a že XI. svazek Sněmů vyjde snad r. 1910. — Po zprávě
Nováčkově následuje Kroftův nekrolog věnovaný Frant. Dvorskému, v říjnu
r. 1907 zemřelému; nekrolog podává zároveň přehled literární činnosti
Dvorského (s podrobnou bibliografií) a je také důležitý příspěvek k dějinám
zemského archivu; zásluhy Dvorského v obojím směru se tu oceňují spra
vedlivě, ale také nezamlčují nedostatky jeho činnosti tu i tam. — Nekrolog
věnovaný mladému historikovi Janu Gebauerovi (f v lednu 1908) je výtah
z nekrologu Friedrichova v našem časopise. — Obšírné pojednání Kroftovo
(str. 36—58) má nadpis Sněmy české· předmětem jeho je tato „nejstarší a
největší úřední publikace“ zemského archivu. Vychází od samých po
čátků zemského archivu založeného ku podnětu danému Palackým a na
základě snesení zemského výboru r. 1862 prvním archivářem Gindelym
za vydatné pomoci jeho tehdejšího adjunkta Jos. Emlera. Gindely byl
zároveň určen za pokračovatele v Dějinách Palackého po r. 1526, a pro toto
pokračování sbírán materiál, při čemž pomýšleno též na publikaci těchto
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pramenů, zač se na sněmu r. 1865 přimlouval také Hofler, jenž již tehdy
doporučoval zřízení zvláštní kommisse historické. Programm publikační
činnosti zemského archivu nebyl hned určitě formulován a v projektech se
všelijak měnil. Formální návrh ve vydávání Sněmů po r. 1526 podal Gindely zemskému výboru r. 1873; sanguinický Gindely chtěl vydatí každý
rok po svazku a oddával se naději, že na sněmy 1526—1792 stačí 12—15
svazků. R. 1877 vyšel první svazek — dnes víme, že všecky „rozpočty
Gindelyho selhaly“; Sněmy svým 10. svazkem r. 1900 dospěly teprve
k r. 1604. Co dále v Kroftově článku následuje, jsou podrobně dějiny této
publikace, počítaje k tomu také kritiku příznivou, ale částečně též nepří
znivou, když se často k chvále připojovala i výtka hned od počátku a zvláště
na počátku. Kritika ta vrátila se zase r. 1896 po vydání 8. svazku recensí
M. Dvořáka v ČČH. II. a potom i jinde, také v našem časopise r. 1903
(v referátě Glúcklichově o X. svazku vydaném r. 1900) a konečně v dobrozdání historické kommisse sepsaném k vyzvání zemského výboru. Výtky
objevující se v kritikách, převahou pochvalných svazků prvních, nezůstaly
bez dobrého účinku; na mnoze jim vyhověno. Kritika pozdější, která šla
mnohem dále, vlastně způsobila dočasné zastavení Sněmů, ale zároveň ja
kousi leformu ve vydávání pro budoucnost, při čemž vydání Sněmů 1605 až
1610 převzal Krofta, Sněmů 1611—1620 J. B. Novák; svazkem XI., který,
jak již zmíněno, vyjde snad ještě 1910, počne se tedy rozhodný obrat k lep
šímu. Při předcházející kritice, starší i pozdější, zvláště na váhu padala
otázka, co má do Sněmů býti přijímáno, co tam patří, co nepatří, co může
tam býti, co tam býti má a musí, slovem — otázka výboru materiálu, při
čemž se kritisující nevyslovovali vždycky stejně. Vydavatel nejbližšího
svazku k otázce té již zde zaujímá určité postavení, prohlašuje se proti ná
vratu ku programmu obmezenému ve vlastní akta sněmovní a na zprávy
o jednání sněmovním, pro programm rozšířený, ale ovšem tak, aby tu ne
vládla, jako nejednou vládla při svazcích předešlých, náhoda, že se tu při
bíralo, co právě při ruce bylo, což ovšem zároveň předpokládá soustavnější,
než dosud, výzkum archivní. Krofta zde ukazuje, jak rozptýlený je již
materiál náležející k užšímu programmu publikace, oč lépe jsou na tom na
Moravě i jinde. Pro rozšířený programm bude třeba úplnější a soustavnější
práce zvláště v archivech zahraničních; na nunciatury a jich důležitost pro
Sněmy poukázal J. B. Novák hned v prvním svazku Zpráv. O tom o všem
jedná článek Kroftův podrobněji a instruktivně v každém ohledu. Je
známo, že Gindelymu nejednou bylo vytýkáno, že příliš mnoho práce
a času věnoval výzkumu zahraničnému. Není zde místo uvažovat, co
v těch výtkách bylo oprávněného skutečně, než povaha dějin Českých již
v 16. století a potom zvláště na poč. 17. dává Gindelymu v principu za
pravdu, a Krofta nyní doporučuje — i ve prospěch Sněmů — návrat do
Simancas, ježto výpisky Gindelyho tam učiněné nestačí. I co se týče ediční
methody s ohledem na obojí materiál, programmu užšího i širšího, vykládá
Krofta zásady, kterými se míní řídit a které nelze než schvalovat, jako také
třeba ví ta ti příznivě návrh, aby ještě, než dojde k svému konci Sněmů
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šerie starší, do r. 1620, počala vycházet serie novéjší, po r. 1620 — podobně
jako máme dvě řady při německých Reichstagsaktech. — Na konci svazku
s bolestným pocitem nacházíme práci f Jana Gebaura Sbírka originálů
a aktů cizí provenience, od něho počatou a od J. Borovičky dokončenou.
Cizí provenience — to znamená, že by tento materiál, který se dostal, čá
stečně darováním, do zemského archivu, měl neb aspoň mohl býti v archivech
jinde jako na př. listiny kouřimské v Kouřimi. Takových skupin zde vy
počteno deset, tomu odpovídá deset repertorii, a ta se zde uveřejňují ve
spůsobu jednotného katalogu, k němuž ještě přistupuje rejstřík. Celý tento
katalog — co do času jde až do r. 1620 — přináší bez mála 900 čísel; při
každém regestu je udáno, ve kterém repertoriu se najde a byl-li již tištěn
a kde. J
J. G.

’ S? V 22· ročníku „Neue Jahrbücher für das klassische Altertum“ R.
Schmertosch v. Riesenthai napsal článek o českém humanistovi Janovi
Kocínovi z Kocínetu a jeho Isagoge k Ciceronově spisu „De orátore“.

J. V. Šimák vydal zase knihu o dějinách rodného města svého: Listár
k dějinám školství naTurnovsku (Turnov, 1908, str. 125: Publikací učitelstva
školního okresu turnovského č. 1). Je tu otištěno 140 dokumentů, týkajících
se školy a učitelů v městě Turnově a obcích okresu turnovského a dub
ského v 1. 1532—1755. V publikaci té má býti pokračováno až do dob nej
novějších.
V Dopschových „Forschungen zur inneren Geschichte Oesterreichs“
vyšla právě jako čís. 5 práce Jaroslava Demela Geschichte des Fiskalamtes
in den böhmischen Ländern, I. Teil. Das Fiskalamt des Königr. Böhmen,
bis zum J. 1620 (Inšpruk, 1909, str. 254). Je to nové zpracování české
práce Demelovy, vyšlé r. 1905 (srv. CCH., XI., 243). Práce je věnována
Nestoru českých právníků, Ant. Randovi.

Vídeňská společnost pro novější dějiny rakouské vydala 4. svazek
svých „Beiträge zur neueren Geschichte Oesterreichs1* jako
Festgabe“
k císařskému jubileu (Vídeň, 1908, str. 295). Beiträge obsahují devět
pojednání; nejzajímavější je stať, v níž líčí Oskar sv. p. Mitis účastenství
Gundackera z Liechtensteinu (mladšího bratra Karlova a původně — jako
Slavata a Vald<tejn — protestanta) v centrální správě císařských ^tátů
(1606—1654) a to na základě jeho papírů, ve vzácné úplnosti zachovaných.
R. 1613—1614 jednalo se o velkou reformu finanční správy panovnické
v naších zemích; císař si vyžádal velký počet návrhů a memoriálů v té
příčině, v tom i promemoria od české komory. Mitis krátce seznamuje
s tímto materiálem. Nás zajímá zejména, že česká komora při tom žádala,
aby zbavena byla závislosti na dvorní komoře, že má bezprostředně záviseti pouze od krále. Později (1625) i císař rozhoduje, že úřad nejvyššího
hofmistra nemá žádné soudní moci nad úředníky české a uherské kanceláře
(str. 81). V poznámce na str. 58—59 otištěn je výtah z ročních uzávěrek české
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komory za posledních 12 let s vyhledaným průmérem příjmů a vydání
v jednotlivých položkách za tu dobu. Podle toho činily řádné příjmy roční
průměrně 68.555 tolarů (tolar je i1/« zlatého, t. j. asi 15 K našich peněz
podle kupní síly počítaje). V příjmech je největší položka clo (20.361),
pak posudné (erblich Biergeld 8740), solní poplatek pražský (8447), ungelt
v Týnu (8342) a celní poplatky v Praze (5719). Ungelt v královských
městech vynáší 5356, komorní činže měst královských jen 4655. Kladsko
platilo 4637, židé 2000. Mimořádné příjmy činily průměrně 483.445 tol.
Z toho plynulo z posudného (bewilligte Biergclder): 120.150 tol. a z králov
ských panství 49.813 tol. Největší položka v příjmech mimořádných je
207.789 „aufgebrachte Gelder“, tuším berně od stavů odvedené. Ostatní
příjmy jsou nepatrné: z mincovny pražské 350 tol., důchody z úřadu hor
vinných v Praze 5 tol., v Litoměřicích 140 tol., taxy apelační 335 tol.,
desátky ze Slavkova 422 tol., poplatky z Horní Lužice 2268, z Dolní 1514,
kontraband a co propadlo 10.997, za prodané statky 84.966 tol. a j. Celkem
byly tedy příjmy komory 552.000 tol. Čili asi 81/< milionů korun. V řádných
vydáních (celkem 103.257 tol.) je největší summa 40.832 na platy úřed
níků a žold (? Besoldung und Dienstgelder), pak na stavby (položky 22.037,
4047, 1593 a 5340 tol.). Cestovní výlohy činí 3955, provise 4949, artilleric
4759, poselné (botenmeisteramt) 1731, náklad na gmundenský solní obchod
9579 tol. Ostatní položky jsou minimální. Mimořádné vydáni činí do
hromady 581.278 tol.; z nich nejvíc pohlcují úroky a splácení dluhů, t. j.
170.826 tol. Pak je dvojí vydání dvorskému platebnímu úřadu: 118.426
a 80.100; u prvé summy stojí v závorce: půjčky, prodané statky; u druhé:
l/3 posudného. Zvlášť na vojenské dluhy a škody dává se ročně 37.056,
přímo císařské komoře 36.779, na dvorní kuchyni a sklep 2417 tol. Ostatní
položky týkají se koupě statků (56.733), darů (17.187) a jiné menší nákladu
na minci, doly, na vydržování cizích knížat a poslů v Praze, na věznění Ji
řího Popela z Lobkovic (1175 tol.!; také průměr?) a slečny Evy z Lobkovic
(211 tol.), na Dona Julia (482) a j. To je tedy obraz státního hospodářství
českého (beze Slezska), pokud nebylo v rukou stavů. Roční deficit jeho je
průměrně 132.535 tol., čili skoro 2 mil. korun. Dluhy české komory činí
celkem 3,010.049 zl. (z čehož 1/1 milionu připadá na obojí Lužici, Kladsko
a Jáchymovské doly). R. 1592 před tureckou válkou měla komora jen
462.000 zl. dluhů. Komora slezská, jež je jinak aktivní, má dluhů na 21/,
mil. zl., uherská 806.000. Císař má celkem na 30 mil. zl. dluhů. Dvorské
hospodářství jeho stojí ročně podle jednoho rozpočtu 263.000 zl., podle
jiného až 500.000. Zajímavý jsou v Mitisově článku také zmínky o dopisech
a radách Gundakerova českého bratra Karla, v nichž tvrdému a nedůtkli
vému Gundakerovi dávají se instrukce, jak třeba pečovati o oblibu lidí
a uhájení vlivu svého. Jenom nemluvit hned o reformách, to dělá zlou
krev zejména u těch, kteří se cítí býti postiženi osobně (str. 79). Karel
z Lichtenšteina vzkazoval císaři r. 1624 přímo, že ho mnozí okrádají (,,weil
man aber vili stilt. . .“); nevíme ovšem, myslil-li tím na př. také Basseviho
konsorcium v Čechách a obchody se skonfiškovanými statky.
J. P.
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Prací A. Chrousta vyšel nový, jedenáctý svazek první šerie „Briéfo
und Akten zur Geschichte des Dreissigjáhrigen Kriegzs**; obsahuje sbírku
pramenů k dějinám prvního říšského sněmu Matyášova r. 1613, od ledna
do listopadu toho roku, a má přes 1100 stránek. Jest zjevno, žc redakce
sbírky stále více upouští od hlediska zakladatelů F. Stieve a M. Rittera,
kteří snažili se množství zachovaných pramenů pomocí stručných výtahů
stlačiti na nevelikém počtu stránek. Chroust podává velikou část listů
in extenso.

V časopise ,Týden* ze dne 20. listop. 1908 mimo jiné, nač reagovat!
nehodlám, se mi vytýká, žc v Červencovém čísle C. C. H. (1908) neprávem
si přisvojuji objevení spisu ,O zlatém věku* jako do té doby neznámého
spisu Václava Budovce z Budova. Výslovně čteme v Týdnu: ,,Vždyť přece
nemůže býti pro vydavatele památek po Budovcovi větší nehodou, jako
když hned zároveň se svým vydáním jejich v Červenci 1908 musí na jiném
místě přiznávati, že prý se mu dále ještě dodatečně podařilo „nalézti**
nový neznámý spis Václava Budovce z Budova a sice ,Knížku o zlatém
věku budoucím a již nastávajícím*. Panu dru Glucklichovi nepodařilo se
nalézti Budovcovu Knížku o zlatém věku! Spisek ten nachází se již od
r. 1894 v knihovně Musea království Českého, ve zprávě musejní za r. 1894
stojí tištěno, žc byl pro Museum z pozůstalosti Drabíkovy zakoupen, ve
všech novinách bylo o tom tehdy široce a dlouze psáno a v katalozích
musejní knihovny jest od té doby k veřejné potřebě na několika místech
veden.** Nehledě k nesprávnému tvrzení, že jsem vydal ,Památky* po
Budovcovi — nevydal jsem ,Památky*, nýbrž ^Korrespondenci* Václava
Budovce z Budova, a není tudíž vadou, objevil-li jsem po jejím vydání
.spis* Budovcův (rozumí se samo sebou, že také slovo ,dodatečně* se ne
najde v mém Článku v Č. C. H. XIV.) — uvádím, co se týče spisu O zlatém
věku, co následuje na doklad, jak pravdivé je výše uvedené tvrzení Týdne.
Není pravda, že spis ,O zlatém věku* byl od r. 1894 všeobecně znám a
v katalozích musejních zanesen jako spis Václava Budovce z Budova.
Jak jsem v červencovém čísle C. C. H. XIV., str. 324 napsal, našel jsem
zprávu o tomto spise Budovcově v rukopisné Budovcově Kronice duchovní,
v níž na místě v C. C. H. citovaném Václav Budovec sám o sobě praví:
. .sepsal jsem léta 84 knížku, jenž slove ,O zlatém věku*.. Potom jsem
počal knihu hledati v Musejní bibliothece, ale lístek, na němž jsem žádal
Václava Budovce z Budova spis ,O zlatém věku' byl mi vrácen s po
dotknutím, že tam toho spisu není. Vypravoval jsem o věci p. dru Volfovi,
a tomu teprve podařilo se nalézti knížku našeho titulu v mé přítomnosti
v lístkovém katalogu, publiku nepřístupném, ale na lístku, na němž Václav
Budovec za autora označen nebyl. Když pak jsem měl v rukou celý sborník,
obsahující vedle jiných kusů náš spisek, nyn. mus. sign. V. E. 24, našel
jsem na rubu třetí prázdné stránky tužkou napsaná slova: ,Koupeno v Ho
lešově 1893*. Ná základě těchto slov jsem se podíval do musejní zprávy
z r. 1894 a tam (Č. Č. M. 1894, str. 13) nalezl jsem spis připsaný Vilému
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Budovcovi z Budova. Že to nebyla pouhá tisková, nýbrž faktická chyba,
patrno z vysvětlení, které jsem podal již v C. č. H. XIV., str. 325, zní
totiž titul traktátu v rukopise takto: ,Krátkej spis... od W. B. Z. B.',
a tato zkratka je přípiskem Drabíkovým rozluštěna na 9Villm Budovec
z Budova', čímž se dala svésti zpráva musejní 1894. Z vylíčeného je patrno,
že jsem spisek ,O zlatém věku' skutečně objevil jako spis Václava Budovce
z Budova. Také pokud vím, přede mnou nebyl traktát O zlatém věku
nikým Václavu Budovcovi přisouzen. Jak vychvalovaná zpráva musejní
je úplná, patrno také z toho, že při vyčítání kusů obsažených v Drabíkově
sborníku V. E. 24. neuvádí šestý kusý s názvem ,Předmluva k pobožnému
a pravdu katolickou . . . milujícímu čtenáři' (Viz C. Č. H. XIV., str. 324),
pokládavši jej nejspíše za předmluvu k spisu ,O zlatém věku', ač již z prv
ních jejích řádek lze poznati, že je to předmluva k nějakému spisu katoli
ckému.
Jul. Glücklich,
V dotčeném již pojednání Oskara sr, p, Mitise o Gundakerovi
z Liechtensteina (Beiträge zur neueren Gesch. Oesterreichs, IV.) otištěno
je jako příloha (na str. 103—no) důvěrné dobré zdáni* jež kníže G, Liechten
stein podal ii. ledna 1634 císaři a králi, synu jeho, o otázce, jak se zacho
vat! ke kniieti Friedlandskémul Je to zajímavý příspěvek k poznání tajných
porad dvora z ledna r. 1634. Tenkát již bylo rozhodnuto Valdštejnovi
jeneralát vžiti, především proto, že neuposlechl rozkazu císařova o tažení
proti Výmarskému (v listopadu a prosinci 1633) a že jenerálu Suysovi co
nejrozhodněji zakázal uposlechnout! rozkazů císařských o zaujetí jiných
kvartýrů. O zradách jeho při dvoře sic proskakovaly nejasné verse, ale
Piccolomini a jak se zdá, ani Aldringen ještě byli neučinili svých udání
(sr. Dějiny Valdštejnského spiknutí, str. 393 sq., 406). V té situaci vyžádal si
císař dobré zdání Liechtensteinovo (a patrně i jiných); Liechtenstein po
dávaje je, byl úzkostlivě toho bedliv, aby elaborát jeho i autorství jeho
zůstalo tajno. Má za to, že Váldštejn zrády je schopen a to hlavně proto,
že je tak lakomý a tak ctižádostivý (v témže důvodu i švédský zástupce
v Drážďanech, Nicolai, shledával na jaře r. 1633 argument, jenž mu umož
ňuje věřiti v zrádné úmysly vévodovy). Sesazení jeho má (z jiných důvodů)
za nezbytné. Po dobrém to však nepůjde. Třeba se ujistiti dříve jenerálů
vévodových a vůči knížeti samému předstírat! spokojenost dosavadní.
Až bude sesazen, možno rozhodnouti, zasluhuje-li trestu nebo odměny.
Zbaviti ho života hned radí L. jen v tom případě, rozhodl-li by právní
nález proti němu. Jiný postup by byl proti Bohu ,,und Menschenbluet
ist nicht Oxenblueť'. Ale L. si to představuje patrně tak, aby císař in
formoval tajně a důkladně dva tři důvěrné rádce své, svědomité a práv
dobře znalé, co jeneralissimus proti císaři byl provedl, jaké byly intence
jeho a v jakém nebezpečí byl dům rakouský. Odsouzení jejich by patrně
stačilo k ospravedlnění „exekuce". Formulovat! takovýto resultát nemá
však L. odvahy, ač plyne logicky z jeho výkladu; on spokojuje se jen ne
gativní možností: „Befindt sichs nicht, so ist nichts zue thuun ... J. P,
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V třetím díle „České Politiky" dokončil Zd. V. Tobolka práci Déjiny
české politiky nové doby. Od konce století 18. do r. 1879. Zvláštní otisk
její (Praha, 1908, Leschinger) má 447 stran.

Ve výroční zprávě zemské reálky v Uhers. Brodě (1907) píše Ant.
Boháč „O vývoji jazykové hranice, jazykových ostrovů a menšin na Moravé“.
Je to práce pečlivá a důkladná, která se připíná na obdobné články auto
rovy v Národopisném věstníku česko-slovanském 1907 (viz Č. Č. H. XIV.,
str. 469) a v Čas. Mat. Moravské 1908 (Vývoj Čechů a Němců na Moravě).
V posledním článku se dovídáme, že podnět k práci dal Boháčovi spis
Rauchbergúv ,Der nationale Besitzstand in Böhmen* — autor ovšem, jak
sám praví, liší se od Rauchberga tím, že ,nechce odůvodnit! předem usta
novený požadavek politický*, v naději, že určité závěry politicky vyplynou
samy sebou z jeho výsledků. Na str. 7 v našem čl. podává přehlednou
tabulku o vývoji českého a německého obyvatelstva na Moravě podle
soudních okresů a měst s vlastním statutem, jimiž prochází jazyková
hranice a v nichž leží jazykové ostrovy a to v periodách 1880—1890, 1890
až 1900. Resultát je, že kvóty české (percentuelně) přibylo v I. desítiletí
v 16 okresích, resp. městech s vlastním statutem a ubylo ve 14, v druhém
desítiletí naproti tomu přibylo ve 20 a ubylo jen v 10; při tom někde jako
v Litovli stoupla česká kvóta až o 5 %. Za to nepříznivý byl pro nás vývoj
v okresu moravsko-ostravském, tu procento českého obyvatelstva se
76'13% r. 1880 kleslo na 65*09% r. 1890 a dokonce 55*19% r. 1900.
L Dne 11. září 1908 zemřel na Král. Vinohradech u věku devětapadesáti
let bývalý ředitel akademického gymnasia Antonín Truhlář, filolog, výborný
znalec českého humanismu. Mimo drobné práce biografické o několika
spisovatelích českých stol. XIX., literárněhistorické rozpravy o některých
thematech ze „střední** doby literatury české, kritickou bibliografii lit.historických prací z oboru „střední** lit. české v jubilejním Památníku
Akademie, školský, na svou dobu dobrý Výbor z lit. české nové doby,
nákres písemnictví Českého v Ost-ungarische Monarchie in Wort und
Bild, znamenitou edici Ezopových Fabulí a vzácnou sbírku děl Zikmunda
Hrubého z Jelení, darovanou Museu, zůstavil zde bohatý materiál k po
znání českých humanistů stol. XVI. Z materiálu tohoto, s velikou pílí
a značným nákladem peněžním sebraného, publikoval hojné články o českých
humanistech v Ottově Slovníku Naučném a nedlouho před smrtí vydal
I. díl „Rukověti k písemnictví humanistickému, zvláště básnickému,
v Čechách a na Moravě ve století XVI." (Ábel až Caucalius, 308 str.). O do
dělání Rukověti z pozůstalých papírů jest postaráno. — Silou Truhlářovou
nebyla vyšší kritika — proto tak dlouho se nemohl rozloučiti s vírou v pra
vost RK. —, měl však za to pronikavé porozumění pro detail a měl vy
trvalost sběratelskou. A těmto jeho vlastnostem děkovati jest za veliké
obohacení našich vědomostí o české práci literární ve stol. XVI.
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V Roudnici zemřel 9. ledna Max Dvořák, kníž. Lobkovický archivní
rada a bibliotekář; zesnulý, známý v kruhu badatelů svou ochotou a od
bornou znalostí, vydal více historických prací, především na archivních
pramenech založené dílo „Geschichte des RaudniUer Schlossbaues“, „Vy
vinutí erbu knížat z I>obkovic“ a edici korrespondence císaře Leopolda I.
s Václavem Eusebem z Lobkovic v Archiv für österr. Geschichte 80. Srv.
fevilleton Nár. Politiky 16. ledna 1908.
Právě vyšel druhý sešit zpráv o obsahu soukromých archivů a
knihoven šlechtických v zemích českých, pod titulem: Archivalien zur
neueren Geschichte Oesterreichs, I. Band, 2. und 3. Heft (Vídeň, Holzhausen,
1909, str. 321). Publikace tvoří zároveň 2. číslo IV. ročníku Veröffentli
chungen der Kommission für neuere GeschichteOesterreichs. Prvý sešit velmi
důležitého podniku tohoto byl vyšel r. 1907 (srv. ČČH., XIII., 126—127);
právě vyšlý druhý (vlastně 2. a 3.) svazek obsahuje referáty o materiáliích
knihovny Kinských v Praze (prof. Weber), hr. Nostického archivu v Praze
(prof. V. Novotný), o korrespondenci hr. Maxmiliána z Trautmannsdorfu
(hr. Ferdinand Trautmannsdorf, dodatkem ke stati archiváře V. Schulze
v 1. sešitu), o hr. mettrnichovském archivu v Plaších (prof. Weber), kn.
Claryovském arch, v Teplicích (Weber), archivu hr. Chotků v Kačíně
(Novotný), arch, valdštejnském v Duchcově (Šusta), arch. kn. ColloredoMansfeldů v Opočně (t Hofman), arch, kolovratském v Rychnově (Šusta),
zámeckém arch, náchodském (prof. Machát), arch, vorlickém (J. B. Novák),
bechyňském kn. Paarů (Novotný), arch. Černínském v Jindř. Hradci (Pekař),
archivu collaltském původně v Pirnici nyní v zem. archivu moravském
(Bretholz).

Ve veliké sbírce historických biografií, vydávané maďarskou akademií
věd vyšlo dílo důležité pro dějiny doby Matyášovy, životopis jeho man
želky Beatrice princezny neapolské: Albert Berzeviczy, Beatrix Királiné.
Budapest 1908. Kniha založená na rozsáhlém studiu pramenů domácích
i vlašských má mnoho krásných reprodukcí portrétů a jiných uměleckých
prací renaissančních, takže i pro dějiny italského umění jest vítaným
příspěvkem.

Prof. Kvačalu v Jurjevě upoutal v poslední době velký zjev ital
ského filosofa Campanelly. Tiskne o něm větší práci pod titulem „Thomas
Campanella, ein Reformer der ausgehenden Renaissance“. Letos uveřejnil
v Sitzungsberichte vídeň. akademie (phil. hist. Klasse, 159 B., 5. Abhand
lung, stran 48) menší studii, která obírá se styky Campanellovými s Ferdi
nandem II. (Thomas Campanella und Ferdinand II.). Styky tyto záležejí
v několika listech, jež chtějí vyprositi přímluvu Ferdinanda, tenkrát ještě
vévody Štýrského, u krále Španělského, aby Campanella byl propuštěn
z vazby španělského krále. Ferdinand jednou dobou doufal, že ženiálnost
Campanellova může prospěti církvi katolické a domu Rakouskému a za
jímal se o některé spisy jeho. Ostatek malé práce víc zajímá svými daty
9
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o měnícím se politickém stanovisku Campanellově a zprávami o životě
a pracech jeho, jejichž znalost rozšiřuje Kvačala nálezem zvlášť důležitého
spisu Campanellova ve Vatikáně, jenž prý dal podnět k založení kongregace
de propaganda fide. Jednu stať odtud a z jiných rukopisů a listy, týkající
se styků Campanellových s domem rakouským otiskuje Kvačala v příloze.

Revue de Synthise historique přináší krátký referát o knize AI. Slo
váka „Bitva u Slavkova", která vyšla r. 1897 česky (v Brně), byla později
přeložena do němčiny a z němčiny do frančiny: La bataille ďAusterlitz,
documents inédits sur la campagne de 1805 avec un pian de bataille, traduction de L. Leroy (Paris, Daragon 1908). V referátu se praví, že přese
všecky amusantní naivnosti, které se v ni nacházejí, třeba uznati cenu
knihy, která spočívá v tom, že spiso/atel zná podivuhodně terrén a že užil
vydatně pramenů lokálních. Kniha odstranila definitivně legendu o 20.000
Rusů, kteří by se byli utopili v rybnících, když francouzská artillerie pod
nimi rozstřílela zmrzlou hladinu. Legenda se ostatek počíná hned v bulle
tinech Napoleona samého (srovn. Č. C. H., XIV., 259).

VTeubnerově sbírce
přehled dějin rakouských
nímu vývoji. Autorem je
1848 bis 190y). Prvá část

„Aus Nátur- und Geisteswelt" vyšel jako č. 242
v 1. 1848—1907 se zvláštním zřetelem k vnitř
R. Charmatz (Oesterreichs innere Geschichte vou
o 240 str. sahá až k r. 1879.

Ve Vídni zemřel bývalý ředitel ústřední kommisse statistické, professor K. Th. von Inama-Sternegg (nar. 1843), vynikající pracovník v ději
nách hospodářských. Již jeho disertace r. 1865 psaná byla z toho odboru;
„Die volkswirtschaftlichen Folgen des dreissigjährigen Krieges"; z četných
spisů pozdějších nejdůležitější jest třísvazková „Deutsche Wirtschafts
geschichte im Mittelalter", která byla prvním vážným pokusem o shrnuti
kusých a roztříštěných vědomostí o hospodářské stránce německých dějin
v soustavný celek.

Nový etymologický slovník slovanský počal vycházeti u C. Wintera
v Heidelberce, kde vůbec se od delší doby buduje obsáhlá a veškery pomůcky
indoevropské filologie zahrnující „Indogermanische Bibliothek". Potřeba
nového, t j. moderního slovníku slovanského, jenž by nás poučoval o pů
vodu a filiaci základních slov slovanských (v širším slova smyslu praslo
vanských) a nej důležitějších slov přejatých odjinud a třeba později, byla
opodstatněna dvěma okolnostmi plnou měrou: známý Miklosichův slovník
toho druhu, vyšlý r. 1886, je předně úplně rozebrán a krom toho v mnohých
věcech zastaralý, jak při velkém vzmachu srovnávacích studií linguistických
a zejména po velké revoluci v zásadních názorech o vývoji jazykovém ze
sklonku let osmdesátých není jinak možná. Úkolu onoho nového a nikterak
snadného podjal se prof. Erich Berneker, jeden z málo dnešních srovnávacích
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slavistů německých a vůbec, i podjal se ho s láskou k předmětu a vyzbrojen
jak znalostí ohromné literatury, tak nezbytnou dávkou ducha kritického
i slovozpytné vynalézavosti vlastní. Z celého imposantního díla, jež bude
čítati asi 25 pětiarchových sešitů (po 1*50, později 2 m.), vyšly zatím 2 se
jity (A—C po čub*\ 160 str.). Jednotlivá slova jsou uváděna tedy abecedně
a to i slova z indoevropštiny zděděná a vůbec „praslovanská“, v tvaru
pravděpodobně nejstarším (jenž však má býti jen heslem, etikettou, usnad
ňující hledání, na př. agoda „plod“ = č. jahoda atd.), kdežto slova přešlá
později pouze do některých jazyků slovanských tisknou se kursivou a udá
vají se ve skutečném (ne fiktivním) tvaru slovanském tom, který se svému
vzoru, původnímu slovu cizímu, blíží co nejvíce (na př. srbochorv. cigla
atd. „cihla“ ze středohornoněm., po mém zdání už starohomoněm. ne gel =
lat. tégula). Důležito tedy jest, že cizí slova, přešlá do všech jazyků slovan
ských buď za pravěku ještě (jako na př. buky z germ. a to předgotského
*b$ko) nebo po rozchodu kmenů slovanských, ale za dlouho ještě, až do
10. stol., trvající jednoty jazykové (na př. avor* nejdříve v 7. stol, ze starohornoněm. ähorn) nazývají se u Bemekera stejně „Erbworter“ a mluví se tu
o pratvaru praslovanském, ačkoli by bylo vlastně činiti rozdíl mezi slovy
pravěkými, opravdu praslovanskými, a vypůjčenými slovy pozdějšími ne
již pravěkými ani praslovanskými, nýbrž pouze obecně nebo všeslovan
skými. Na to třeba upozomiti zvláště kulturní historiky, aby se tou zdán
livě „praslovanskou“ etikettou nedali omýliti a svésti ke konklusím před
časným; Bemeker ovšem měl právo nečiniti rozdílu onoho chronologického,
který není zároveň jazykový, ale za to v přemnohých případech plynulý,
sporný; jazykozpytec učinil dost své povinnosti, když dávné a obecné ty
vypůjčeniny přesně hleděl určití a když je zevně označil křížkem při heslu
..praslovanském“. Co se tkne zpracování úžasně hojného materiálu, ne
mohu se zde pouštěti do podrobností a omezím se posouzením více vše
obecným. Pokládám podnik za epochální událost v jazykozpytu slovan
ském, jakou bylo na př. také před málo léty vydání výborného latinského
slovníku podobného od A. Walde (rovněž u Win tra). Za přednosti nového
díla mám zejména kritickou snahu autorovu, voliti mínění vždy pravděnejpodobnější a nedati se při tom zlákati lacinými methodami od Lówe
a Hirta hlásanými, aby se při každém jen poněkud těžším problému hned
uznával původ slova cizí — toho tedy Bemeker je dalek (srov. bergo —
stbulh. brégq „starati se“, bir* = rus. 6upz „daň z hlavy“ atd.). Jiná
chvályhodná vlastnost spisu jest a bude zamýšlená úplnost materiálu,
poskytovaného všemi hlavními nářečími slovanskými a hlavně slovníky
o nich existujícími (kde jsou drobné a celkem velice řídké nepřesnosti, spadá
vina především na tyto); a konečně vytýkám zde pravou linguistickou
stručnost, dále jistou filosofickou zdrželivost v hromadění nových výkladů
a hypothes, kterých narobiti co nejvíce jazykozpytci tak pečlivé a široké
erudice nebylo by bývalo těžké. Spousta kulturních slov závažných došla
tu nového, často překvapujícího osvětlení, jmenuji jen namátkou balvan*,
baňa, barchat (-et), bersky — stč. bréskev „broskev" atp.; doporučuji knihu
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vřele našim historikům, žádaje jich ovšem za náležitou opatrnost, obeJosef Janko.
zřelost a střízlivost také s jejich strany.

Navazuje na známý článek Krumbacherův v Internationale Wochenschrift 1908 o potřebě professur slovanské filologie a literatury klade
Bonnský professor Goetz, spisovatel práce o Cyrillu a Methodějovi,
důraz na potřebu professur dějin slovanských a slovanského zeměpisu
proti Krumbacherovi, jenž žádal pouze professury slovanské filologie;
professury slovanských dějin mají podle Goetze velikou praktickou důle
žitost pro poznání dnešního stavu Slovanstva — a pro budoucí úkoly
Němec tva!
Professoři Krakovské university J. Los, L. Mankowski, K. Nitsch
a J. Rozwadowski vydali právě 1. Číslo časopisu: Rocznik Slawistyczny
(Revue slavistique). časopis má sloužiti slovanské filologii — tedy nový
orgán vedle Archivu fůr slav. Philologie — a referáty i bibliograficky
seznamovali s novými pracemi v oboru slovanských studií, články a refe
ráty mohou býti nejen polské (snad: v jazycích slovanských?), ale i ně
mecké, anglické a francouzské. Nakladatelem je firma Gebethnerova v Kra
kově; prvý sešit má úctyhodný rozsah 20 archů. O všem tom dovídáme se
— z berlínského týdenníku Internationale Wochenschrift für Wissenschaft,
Kunst und Technik.

Ve sbírce Die Literaturen des Ostens (srv. ČČH. XIV, 122), kde vyšly
Jakubcovy-Novákovy dějiny české literatury, vyšla jako další svazek
Geschichte der älteren u. südslavischen Literaturen od prof. Μ. Můrko v Hradci
Št. (Lipsko, 1908., str. 248).

Pod jednotným názvem Zagadnienia historyczne vydal Stan. Za
krzewski v populární publikaci Wiedza i éycie (Ser. IV. t. 1., Lwów-War
szawa 1908) několik lidových přednášek svých, které svým obsahem
mohou býti užitečné i kruhům vědeckým. Je to zejména stať II. Wschód
i Záchod w historji Polski, vytýkající prostředkující postavení Polska mezi
východem a západem. Kultura polská není, jak se obyčejně líčí, pouze na
podobením kultury západní, nýbrž jeví i velmi značnou infiltraci kultury vý
chodní, zvláště v novověku, kdy téměř úplně svým obličejem se Polsko obrá
tilo k východu, kde mělo své nejživotnější zájmy. A jsou to vlivy nejen řeckolatinské, nýbrž i tatarsko-mohamedánské a i židovsko-chazarské, neboť, jak
za to má Zakrzewski, nejstarší příliv Židů do Polska plynul z někdejší
říše Chazarské. Rada nových originálních a přece velmi přirozených názorů
vyslovena jest v článku Epoka Piastowska, kdež na př. poukazuje se na to,
že hodnost prvního Českého krále byla reflexem staršího královského
důstojenství polského, že královské důstojenství polské bylo účinným
politickým prostředkem ve vnitřní politice panovníků polských, v jejich
poměru k poddaným, i k vlastní rodině, ježto samo důstojenství královské

Zprávy,

U5

zvyšovalo jejich vážnost. Údělným knížectvím připisuje Z. účinek blaho
dárný, ježto v menším territoriu moc panovnická stávala se silnější, kon
centrovanější, než to bylo možné v rozsáhlých říších, které ani z daleka
nedisponovaly složitým administrativním apparátem moderních státu.
Zajímavé jsou sociálně-hospodářskc názory o vzniku Slcchty-dědicú a
o souvislosti rozvoje polního hospodářství a vsí s usazováním zajatých
nevolníků v článku Polityka spoleczna Piastów. Pozoruhodné je vysvětlení,
proč knížata neodstraňuj! malých kmenových dynastů, když si je podrobili —
proto, že se báli rozprášení, rozutečení poražených nepřátel, bez nichž do
bytá země neměla ceny (na důkaz cituje vypravování Kosmovo o pod
robení Lučanů). Spisovatel slibuje kritický materiál podati v případné
diskussi nebo polemice, bez které se asi některé jeho názory neobejdou.
Podaří se mu své these obhájiti?
J· B,

Ant. Prochaska, známý u nás svým spisem Polska i Czechy w czasach
husyckich (Rozprawy Krakovské Akademie sv. 7. a 8.), jenž v minulých
30 letech soustavně studoval dějiny polské za prvního Jagellovce, vydal
nyní ovoce svého bádání, zahrnující v sobě celou řadu vlastních mono
grafií, p. t. Król Wladyslaw Jagielio (2 sv. v Krakově, nákl. akademie
věd 1908). C. C. H. přinese o této knize, též k českým dějinám se vztahu
jící, zvláštní referát.

Skoro současně se spisem Ptašnikovým o svatopetrském haléři
v Polsku (viz o něm referát Bidlův v C. Č. H. XIV., str. 462) vyšla ob
jemná kniha, věnovaná témuž předmětu. Má název „Swi^topietr ze w Polsce“
a jejím autorem je X. Tadeusz Gromnicki. (Krakov 1908; stran 474.) Kdežto
Ptašnik ve své práci omezil se na dobu starší, do pol. XIV. stol., Gromnicki
vypisuje obšírně a podrobně dějiny svatopetrského haléře od počátku až
do jeho zániku v druhé polovici stol. XVI. a zkoumá velmi důkladně,
třeba methodicky nedost uspokojivě, všechny otázky s tím spojené (poměr
Polska ke kurii, způsob placení a výnos haléře, jeho užívání, odhad far
ností, činnost kollektorů a j.). Protože autor všude přihlíží také k diecési
Vratislavské, má jeho kniha i pro nás zajímavost. Zvláštní kapitola věno
vána sporům o haléř svatopetrský ve Slezsku ve stol. XIV. (srov. C. č.
H. XIV., str. 417—420). Z dodatků, jichž je celkem devět a jež vyplňují
více než polovici knihy, i pro nás důležitý je dodatek Čtvrtý. Jsou tu tabelárně
sestavena data o placení haléře svatopetrského podle diecési a archidiakonátů (výnos a jména kollektorů) od r. 1312 do r. 1563. Do této tabely
jsou pojata i data o diecési Vratislavské, z nichž poznáváme,, že naposled
odtud haléř placen r. 1554. Dodatek pátý obsahuje objemnou tabelu, udá
vající, kolik platily haléře jednotlivé fary diecése Hnězdenské a Kra
kovské; je to něco podobného jako Tomkovo vydání rejstříků papežského
desátku.
K. Kr.
Ve sbírce Acta historica res gestas Poloniae illustrantia (1508—/795)
(vydávané Krakovskou akademií nauk) vyšel letos sv. XIII. a XVIII.,
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z nichž XIII. obsahuje Acta capitulorum saeculi XVL selecta, vol. I. pars I.,
XVIII. pak Acta capitulorum nec non judiciorum ecclesiasticorum selecta,
vol. III. pars. I. První svazek této druhé publikace vyšel r. 1894, o II.,
vyšlém r. 1901 referoval Goll v C. C. H. IX., 98 a vybral z něho kusy týka
jící se dějin nebo lépe rozšíření husitství ve Velkopolsku. Nynější III.
svazek obsahuje zápisy církevních soudních knih z dioecese Plocké, Wloclawské a z části dioecese Hvězdenské (Kališ a Wieluň). Acta capitulorum
saeculi XVL selecta, vol. I., pars. I. obsahují akty kapituly Poznaňské
a Wloclawské, z nichž zvláště akta Poznaňská obsahují cenné zprávy
o českých bratřích a vůbec o Síření protestantství ve Velkopolsku. Důležitého
tohoto materiálu užil již Bidlo v své Jednotě bratrské v prvním vyhnanství.
Vydavatelem všech publikací shora uvedených jest prof. B. Ulanowski.
Potřebné rejstříky slibují se v pozdějších svazcích.
K četné literatuře o době samozvanců v Rusku přibyla nověji práce
W. Sobieského, Zabiegi Dymitra Samozwaúca o koron^ polskq (v Rozpra
vách Krakovské Akademie sv. 62, 1908). Spisovatel osvětluje jednu z příčin
nezdaru polské politiky v říši Moskevské, t. anarchické a dobrodružné
tendence šlechtického rokoše čili vzpoury Zebrzydowského, která jednak
byla ve spojení s Dimitrijem za účelem svržení Sigmunda III., jednak
svými svévolnými podniky na půdě moskevské vzbudila nenávist proti
Polákům. Nás v líčení těchto událostí zajímá jedna věc, na kterou spiso
vatel nepoložil, tuším, dost důrazu, že t. „Samozvanec" sotva že se ohřál
na trůně Moskevském, vystupuje hned s „imperatorskými" praetensemi vůči
Polsku, jako kdysi Ivan Hrozný. To by bylo zasluhovalo vysvětlení.
_____
J- B.

O prázdninách 1908 zemřel Krakovský jesuita-historik Stanislav Zafyski,
spisovatel rozsáhlého 4dílného (mnohosvazkového) díla Jezuici w Polsce
(v Krakově 1900—1905). Přese vši strannickou koncepci a líčení náleží
spis tento mezi vynikající díla katolické historiografie, především pro
hojnost zpracované látky, kterou autor sbíral 30 let. Brzy po svém vyjití
byl I. díl úplně rozebrán, tak že spisovatel vydal nové vydání, ale bohužel
zkrácené. Dílo toto (asi pro svou rozsáhlost a snad i pro vážnost, které se
těší řád jesuitský v polské společnosti) nebylo podrobeno dosud vážnému
rozboru. Z kritických polemik zasluhuje zmínky hlavně článek Sobie
ského, Rola jezuitów w dziejach Rozplitej Polskiej v jeho Szkice historyczne
(Warszawa 1904 — srov. Č. C. H. XI., 123). Z jiných spisů Zaieského za
sluhuje zmínky Gene za i rozwój nihilisma w Rossyi (Krak. 1894) — srov.
č. C. H. XIII., 295. —Ottův Slovník Naučný XXVII., 405 má o Zal^ském
své informace z nějakého zastaralého pramene.
J. B.

Dobrou učebnici ruské paleografie vydal J. S. Béljaev, Praktičeskij
kurs izučenija drevnej russkoj skoropisi dlja čtenija rukopisej XV.—XVIII.
stolétij, Moskva 1907. Starší dílo Sobolevského, Slavjano-russkajapaleografija,
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jež vyšlo ve dvou sešitech 1901—1902, je rozebráno. Jako náhradu autor
vydal v loni (1908) své universitní přednášky o palaeografii.

Vyšla právě znamenitá kniha akademika A. A. Šachmatova „Rjazyskanija o drevnéjšich russkich létopisnych svodach” (Petrohrad 1908, stran 687.
Cena 2 ruble.) Od dob Schlozerových ruská historiografie hojně se zabývala
kritikou nejstarších památek domácí historie — ruských letopisů. Karamzin,
Pogodin, Solovjev, Kostomarov, Sreznevskij, Bestužev-Rjumin, Ilovajskij
a Hniševskij udělali mnoho práce průpravné, a po boku jim stála Archeogratická komi=se, vydávajíc pilně různé texty letopisné. V novější době
důkladnému studiu letop sů posvětil svou práci A. A. Šachmatov, a může
se říci, že od nikoho před tím analysa pramenů a textová kritika nebyla tak
posunuta v před jako od něho. Právě vydaná kniha shrnuje všechny jeho
x-Ýsledky, jež možno stručně předem naznačiti asi takto (úvod IV.): Studium
kijevské „Pověsti dávných dob“ zachované v četných opisech přivedlo
autora k výsledku, že byly dvě redakce „Pověstí“: jedna od Silvestra mnicha
z r. 1116, zachovaná nejlépe v Lavrentjevském rukopise a druhá z r. 1118,
zach. v Ipatjevském. Osnova obou pochází asi od mnicha pečerského
Nestora. Ale analysa Pověstí vedla Sachmatova ještě k dalším hypothesám
1. k tomu, že Pověsti základem je t. zv. načalnyj kijevský svud, sestavený
v Kijevě asi 1. 1095 (doveden do r. 1093), jemuž za předlohu sloužil jiný
starší svod z r. 1073, napsaný také v pečerské lavře kijevské spolu se starým
svodem sepsaným v Novgorodě, 2. že i Kijevopečerský svod z r. 1073 měl
za předchůdce letopis sestavený v kijevském sofijském soboru r. 1039 —
t. j. nyní £ zv. „nejstarši kijevský svod“, — a 3. že Novgorodský také měl
staršího předchůdce — „nejstarši novgorodský svod“ z r. 1050. Rekonstrukce
textů těchto základních předloh je hlavním předmětem knihy výše uvedené,
a tato patrně na dlouho zůstane základem všeho bádání o starých ruských
letopisech.
N.
Veliké ruské sbírky pramenů Polnoe sobranie russkich letopise^ kterou
vydává petrohradská archeografická komisse, vyšel r. 1908 díl dvacátý
první, obsahující první část kompilace pořízené na počátku druhé poloviny
16. století, Stcpennaja kniga carskogo rodoslovija. Edici pořídil P. G. Va~
senko, který již r. 1904 vydal o tomto důležitém pramenu studii. R. 1908
přikročilo se též k druhému vydáni prvních dvou dílů sbírky, obsahujících
nejstarší redakci tak zv. Nestorova letopisu. Dosud vydán byl díl druhý,
ípatévskaja letopis. Proti edici ozývají se stesky. První vydání vyšlo před
šedesáti lety (1845).
J. S.

V Ctenijach imp. obŠčestva istorii i drevnostej rossijskich (Moskva 1908)
pojednal V. F. Ržiga v práci I. S. Peresvétov o zapomenutém, ale vynikajícím
publicistovi ruském 16. stol., jenž, jak se zdá, měl značný vliv na despocii
Ivana Hrozného. Své názory o silné moci panovnické a zhoubném vlivu
velmožstva přinesl si snad ze západu, kde nějaký čas ve vojště sloužil,
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a to králi Uherskému Janusovi (patrné Zápolskému) a později konal „Če
skému králi Fordinalu šlechtickou službu na 7 koních". Spisovatel pokládá
jej za předchůdce KrižaniČova v příčině pokročilých rad a názorů o úkolech
Ruska.

125. svazek Sbornika imp. istorič. obŠČeslva v Petrohradě (r. 1906}
obsahuje zprávy rakouských vyslanců (Lobkovice a j.) o dvoře ruském
z let 1772—1776.

Vyšel poslední, 21. svazek Hauckovy Realencyklop ädie für prote
stantische Theologie und Kirche (hesla: Wandalbert-Zwingli). Českého
historika tu upoutá nejvíc Loseithova stať o Wiclifovi (str. 225—244),
pak snad článek Hauckův o sv. Václavovi (o sporu o Kristiána praví H.,
že kontroversa nevedla dosud k jednomyslně přijatému výsledku; po
kouší se brániti spolehlivost data smrti Václavovy k r. 935, ale přiznává
aspoň, že věc je pochybná). Vytýkám dále články o Zwinglim, nově redigo
vaný Eglim, o Zinzendorfovi od Jos. Th. Múllera, o míru vestfálském
(Sehling), o svobodě vůle (Runze), zázračné krvi Wilsnacké (Kawerau),
wittenberské konkordii (Kolde), biskupu Wolfgangu Rezenském (Hauck),
o lichvě (Sehling), Wulfilovi (Böhmer), desátku (Sehling) a v dodatcích
stať o sekularisaci (Sehling).
Známého Bernheimova Lehrbuch der historischen Methode vyšlo letos
páté a šesté vydání. Poslední, třetí a čtvrté vydání, vyšlo r. 1903; nové
vydáni je dokumentem rostoucí obliby důležité knihy. Nové vydání je
o 60 stran rozsáhlejší a v titulu rozšířeno dodatkem: und der Geschichts
philosophie. V úvodu zdůrazňuje autor, že k problémům, rozvířeným později
známým sporem o Lamprechtovy theorie (srv. ČČH. III, 196), zaujal stano
visko již v prvním vydání své knihy z r. 1889 a že již tenkrát uhodil na cestu
vedoucí z jednostrannosti nových módních směrů. Za zásluhu své práce
pokládá, že i filosofové odborníci počali důkladněji obírati se methodou
věd duchovních v rámci noetiky a logiky; studie ty přispěly i k prohloubení
jeho knihy zejména ve výkladech o povaze představ historických na rozdíl
od přírodovědeckých a o povaze historických hodnotných měřítek. Jest
si velmi přáti, aby filosofie a naše věda neustaly ve stycích (Fühlung),
jež nedávno byly navázány. Rozumí se, že pro odborníka zvlášť cenná
data o literatuře pomocné ve všech směrech jsou v novém vydání doplněna
nej novějšími publikacemi.
/. P.

Hlavně proti známým generalisacím universálně historickým R.
Lamprechta, H. Schneidera a K. Breysiga obrací se kritický článek F.
Oppenheimerüv „Modeme Geschichtsphilosophie“ (Vierteljahrschrift f.
wissensch. Philosophie 32).

Prof. N. Karžev vydal v posledních několika letech řadu velmi dobrých
menších spisů rázu populárního, které dohromady podávají krásný přehled
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rozvoje politických forem, jimiž se bral vývoj lidstva od nejstarších dob
až do doby současné. Je to tedy jakýsi filosoficko-historický přehled vše
obecných dějin se zvláštním zřetelem k formám lidské společnosti. Karěev,
jak sám se vyjadřuje, dívá se při tom na vývoj historie se stanoviska typo
logického. Odtud také název sbírky, ve které spisy, jejichž tituly níže se
uvádějí, byly uveřejněny, Tipologičeskie kursy po istorii gosudarstvennago
byla. Jsou to přednášky, které Karěev měl v ekonomickém oddělení Petro
hradské polytechniky. Jsou to: Gosudarstvo — gorod antičnago míra (Petro
hrad 1903), Monarchija drevnjago vostoku i greko-rimskago míra (t. 1904),
Poméste — gosudarstvo i soslovnaja monarchija srednich vékov (t. 1906),
Zapadno-evropejskaja absoljutnaja monarchija XVI., XVII. i XVIII. vékov
(t 1908), Proischoždenie sovremennago narodno-pravovoga gosudarstva
(t. 1908). Spisy Karěevovy vynikají jak širokým rozhledem a hlubokými
vědomostmi autorovými, tak zejména po stránce formální slohem neoby
čejně poutavým. Západní literatura nemá mnoho spisů podobných, jež by
se spisům Karěevovým vyrovnaly. U nás je naprostý nedostatek podob
ných spisů, obeznamujících s hlavními proudy vývoje lidstva — proto
bylo by dobře, kdyby shora uvedené spisy Karěevovy objevily se, ne-li
v překladě, aspoň v českém výtahu.
J. B.

Ve dvou sbírkách vyšla většina essayů nedávno zesnulého anglického
historika lorda Actona, který ač sám přední šiřitel německých method
vědeckých v Anglii, v článcích svých projevoval se především jako Angličan
světového rozhledu. Hlavně pro vnitřní boje v katolicismu 19. věku essaye
ty mají velikou důležitost, ale i jiné otázky, jako dějinný vznik náboženské
svobody a vývoj politických snah v církvi, nebo úvahy o historiografii
novodobé, o vzniku moderního Německa a době Napoleona III. jsou jejich
předmětem. (The History of Freedom and other Essays. By J. E. Dalberg
Acton a „Historical Essays and Studies. By J. E. Dalberg Acton. Edited
by J. Figgis and R. Lawrence. London, Macmillan 1907.
K dějinám duševního života doby osvícenské lze zaznamenati ná
sledující příspěvky: A. Keim věnoval velikou, na podrobném studiu za
loženou, ale poněkud příliš apologetickou knihu známému filosofovi
Helvetiovi (Helvétius, Sa vit etson oeuvre. Paris, Alcan 1907): B. Güntzberg
snaží se v knize „Die Gesellschafts- und Staatslehre der Physiokraten“
(Staats-u. Völkerrechtliche Abhandlungen. Begründet v. G. Jellinek VI.,
Breslau 1907) systematicky sociologické a státovědecké názory fysiokratů
vyložit, stírá však snahou po všeobecných karakteris tikách poněkud
individuality jednotlivých zástupců směru. Sem náleží také zajímavý
článek H. Sée, Les idées politiques de Voltaire (Rev. Historique. 1908, 98.).
Objemné dílo E. Sprangera, Wilhelm von Humboldt und die Huma
nitätsidee (Berlin 1909) přináší velmi podrobný rozbor duševního vývoje
Humboldtova až do roku 1820, se zvláštním zřením k ideálu humanitnímu
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a k jeho poměru ke Kantovi. Pro historika důležitou jest kapitola jednající
o dějinné filosofii Humboldtově a jejím vztahu k názorům Herderovým.

Pro rozličná odvětví pomocných věd důležitým příspěvkem bude
literární pozůstalost nedávno zemřelého mnichovského badatele L. Traube,
kterou počali vydávati jeho žáci pod názvem „Vorlesungen und Abhand
lungen von L. Traube1*, Vydání přinese vedle sebraných článků dějiny
písma uncialního, úvod do středověké latiny, soustavné dějiny rukopisného
materiálu, v němž antická literatura římská jest zachována a jiné ukázky
práce Traubovy na poli, kde sám razil nové cesty. První vydaný díl (Mnichov,
Beck 1909) obsahuje úvod do paleografie, základy všeobecné nauky o ru
kopisech s přehledem literatury o knihovnách, dějiny zkratek a soupis
nejstarších rukopisů psaných kapitálou a iniciálou.
Novou sbírku faksimilů, vesměs z oblasti belgické vybraných, vydal
jezovita J, Van den Gheyn: Album beige de paléographie. „Recueil de specimens d* écritures ďauteurs et de manuscripts beiges (VII.—XVI. siěcles").
Jette-Bruxelles 1908.
K uctění 70tých narozenin známého historika a národního hospodáře
G. Schmollera jeho žáci vydali jako zvláštní svazek publikací spolku pro
braniborské dějiny knihu „Beiträge zur brandenburgischen und preussischen
Geschichte** (Lipsko 1908). Obsahuje řadu prací o vnitřních dějinách pruských
v době 17.—19. století. Širší zájem vzbudí zajisté jiná kniha rovněž Schmollerovi věnovaná, totiž „Die Entwicklung der deutschen Volkswirtschaftslehre
im 19. Jahrhundert**, jejíž první svazek právě vyšel. Jest to rozsáhlá sbírka,
obsahující samostatná ale jednotným plánem v celek spiatá pojednání
rozličných žáků Schmollerových německých i cizích o otázkách systému
a methodiky národohospodářské vědy, o jednotlivých problémech jejích,
o vývoji příbuzných disciplin ku př. sociologie. Mezi spolupracovníky jsou
známá jména jako Ashley, Eulenburg, Grünberg, Inama-Stemegg, Lexis,
Schanz, Tönnies a jiná.

Souhrnný Článek o právu cizích kupců v středověkých městech
uveřejnil A, Schultze v Sybclově „Hist. Zeitschrift ιοί" „Uebcr Gästerecht
und Gastgerichte in den deutschen Städten des Mittelalters**, Pro dějiny
obchodu do Čech se beroucího příspěvkem jest pojednání Popperl, Ge
schichte des Niederlagsrechtes von Freistadt in Ober Österreich während des
Mittelalters (Ústí n. L. 1908).
Jako část sbírky „Grundriss der Gesamtwissenschaft des Judentums“
vyšel první díl práce curyšského badatele G, Caro „Sozial- und Wirtschafts
geschichte der Juden im Mittelalter und der Neuzeit**, (Lipsko, Fock 1908).
Je to práce vědecká, založená na studiu pramenů a významná pro spo
lečenské dějiny středověku vůbec. Vydaný svazek jde až do 13. století,
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kde v době Innocence III. úvěrní panství židovského živlu hlavně v zá
padní Evropě bylo zlomeno; také o pražské obci židovské a jejím významu
jest v knize několik zmínek.

Z pozůstalosti německého germanisty Μ. Heyne, spisovatele známého
díla „Fünf Bücher deutscher Hausaltertümer41 byl vydán spis „Das alt
deutsche Handwerk” (Štrassburk 1908). V něm většina sporných otázek
z dějin právních a hospodářských hledících ke vzniku cechů ustupuje do
pozadí před sestavením zmínek o technice a rázu práce samé a kulturně
historických detailů; hlavní část jest věnována nejstarší době do 10. věku.
Ve spisech kr. saské kommisse pro dějiny H. Ermisch a R. Wuttke
vydali zajímavou rukovět panského hospodářství na dvorcích, jež vznikla
r. 1569 na statcích kurfirsta Augusta Saského a poskytuje názorný obraz
hospodářské kultury 16. věku. (Haushaltung in Vorwerken. Ein Lehrbuch
für den kursächsischen Landwirt aus der Zeit des Kurfirsten August.
Leipzig, Teubner 1908.)

Redakcí Dětřicha Schäfra počala v Berlíně 1908 vycházet nová
sbírka pojednání věnovaných hospodářským dějinám s titulem Abhand
lungen zur Verkehrs- und See geschickte. Předmět prvního čísla nové sbírky
je středověké Brügge: Rudolf Hapke, Brügges Entwicklung zum mittel
alterlichen Weltmarkt.

Ve známé sbírce Goeschenově (Sammlung Goeschen), vydávané v Lipsku
přibyla nová Serie Militärwissenschaftliche Bibliothek, ve které dosud vyšlo
9 čísel, věnovaných z větší části vývoji zbraní od polovice 19. století (Das
modeme Feldgeschütz, Die modernen Geschütze der Fussartillerie, Die
Entwickelung der Handfeuerwaffen). Nadpisy ostatních svazečků jsou:
Militarstrafrecht, Die Seemacht in der deutschen Geschichte a Deutsche
Wehrverfassung. Svazeček s posledním nadpisem (spisovatel jeho je Karel
Endres) vychází od r. 1870, od vojenských konvencí s jihoněmeckými státy
a podává obraz nynější organisace branné moci říše Německé, počínaje
od obecné povinnosti branné.

Desátý sešit „Leipziger historische Abhandlungen“ obsahuje práci
P. W. Kohlmanna, Adam von Bremen. Ein Beitrag zur mittelalterlichen
Textkritik und Kosmographie (Lipsko 1908). Spisy Adama Brémského
mají také pro dějiny baltických Slovanů význam; Kohlmann zabývá se
však především s poměrem jejich k starší a antické literatuře.
Pod redakcí E. Brandenburgovou počala v Lipsku vycházeti sbírka
„Bibliothek der Geschichtswissenschaft“, která má v samostatných svazcích
poskytovati odborně dokonalá, ale širším kruhům přístupná vylíčení jednot
livých period a zjevů historických. Vyšly dosud dva svazky K. Hampe,
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„Deutsche Kaisergeschickte im Zeitalter der Salier und Staufer” a P. Darm·
staedter, „Die Vereinigten Staaten von Nordamerika”, oba spisy jsou dobré
a dlužno uvítati především to, že u jednotlivých kapitol jsou přehledné
poznámky o pramenech a hlavní literatuře.

Kritickou úvahu o pokrocích badání o osobě Lutheroví od jubilejního
roku 1883 počínaje věnovaného podává G. Ka werau v „Theologische
Studien und Kritiken" 1908 3, 4. O činnosti Tomáše Münzera v Cvikově
v letech 1520—21 a o tamních blouznivcích, kteří, jak známo vlivům z Čech
podléhali, vydal P. Wappler podrobnou práci ve výroční zprávě reálného
gymnasia Cvikovského za rok 1908.
Ve sbírce „Quellen und Darstellungen aus der Geschichte des Refor
mationsjahrhunderts" vyšla práce Fr. Leppa „Schlagwörter des Refor
mationszeitalters” (Lipsko, Heinsius 1908), kde podle rozličných hledisek
sestavena jsou hesla (k. př. Adiaphorist, Antikrist, Mameluk, Gog, Kakogelist), jichž reformační doba často užívá, vysvětlen jejich původ a při
pojeny” důležitější citáty ze současné literatury.

Publikace „Denkwürdigkeiten des Grafen Maxmilián Joseph von
Montgelas über die innere Staatsverwaltung Bayerns (1799—1817).
Herausgegeben von G. Laubmann und Μ. Doeberl. Mnichov 1908.“ obsahuje
nejen otisk důležitého retrospektivního spisu, který známý státník ba
vorský o své činnosti králi Maxmiliánovi I. podal a v němž převod Bavorska
ze stavovského na moderní stát plasticky jest vylíčen, nýbrž také obšírné
pojednání Doeberlovo o vnitřních dějinách Bavorska v Napoleonské době.
O vlivu francouzské revoluce a jejích základních myšlenek na stát
pruský na počátku 19. věku došlo k živé kontroverse. Μ. Lehmann v mono
grafii o regenerátoru Pruska Steinovi (viz C. C. H. VIII. 507) tvrdí, že vliv
ten byl značný a líčí stav státu v době předchozí v barvách temných;
proti němu postavil se E. v. Meier dílem „Französische Einflüsse auf die
Staats- und Rechtsentwicklung Preussens im 19. Jahrhundert". Lehmann
odpověděl článkem „Die Preussische Reform von 1808 und die französische
Revolution” (Preussische Jahrbücher 1908) a proti němu v. Meier vydal
nedávno spisek „Der Minister von Stein, die französische Revolution und
der preussische Adel” (Lipsko 1908). Celý spor jest nejen pro pruské dě
jiny, ale také pro dějiny politických ideí v době romantismu zajímavý.

V Berlíně vydal (1908) Fr. Kircheisen první svazek bibliografie doby
Napoleonovy s titulem Bibliographie des napoleonischen Zeitalters ein
schliesslich der Vereinigten Staaten von Nordamerika. Tento první svazek
má 412 str.
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článek Katia Mirbta Die Geschichtsschreibung des Vatikanischen
Konzils v Hist. Zeitschrift 1908 podává přehled literatury koncilu se týka
jící a je dále v podstatě kritický a polemický (často nepříznivý) referát
o trojsvazkovém díle Theodora Granderatha S. J. Geschichte des Vatika
nischen Konzils (ve Freiberku 1903—6). Granderathovi dal Lev XIII.
k disposici hojné prameny sebrané ve Vatikánu, kamž se dostaly též pí
semnosti kardinála Švarcenberka, týkající se koncilu.
Rozsáhlou monografií o Th. Mommsenovi vydal jeho žák, vídeňský
professor L. Μ. Hartmann {Theodor Mommsen. Gotha, Perthes 1909).
Kniha jest proto důležitá, že psána jest historikem, kdežto většina prací
o Mommsenovi dotud vydaných pochází od filologů.
V listopadu 1908 zemřel v Halle prof. Gustav Droysen, Droysen ml.
Na rozdíl od svého otce Droysena, spisovatele díla o Alexandru a hellenismu a velkého díla „Gesch. der preussischen Politik“. Droysen ml. je
znám hlavně jako autor monografie o Gustavu Adolfu, jež vyšla 1869—1870
a vzbudila odpor svou jednostranností, ježto Droysen při králi chtěl všecko
vysvětlovat politickými motivy v ostrém kontrastu proti těm, kdo v něm
viděli jen evangelického hrdinu.
V Berlíně počala r. 1908 vycházeti sbírka illustrovaných monografií
o německých universitách Die deutschen Hochschulen, jich dějinách a ny
nějším stavu. Dosud vyšla dvě čísla jednající o universitách ve Freiburce
Badenském a v Jeně.
Nakladatelstvo Seemannovo počalo r. 1908 vydávati vedle řady
illustrovaných monografií měst Berühmte Kunststätten, které vychází již
několik let, novou řadu v menším (kapesním) formátu; v ní dosud vydána
dvé čísla Athény (Petersen) a Assisi (Goetz).

Dějiny panny Orleanské stále vábí nové historiky. Všeobecnou pozor
nost vzbudilo dvousvazkové dílo známého literáta Anatola France, „Vie
de Jeanne tľArc” (Paris 1906—1908), práce založená na dosti rozsáhlém
studiu, snažící se především setříti se záhadného zjevu přídech nadpři
rozenosti. Současně J. Dunant vydal třetí sérii „Études critiques d'aprts
les textes sur ľhistoire de Jeanne d^Arc**.
Kniha Ch. Schmidta „Les sources de 1'histoire de France depuis 178g
aux Archives nationales“ (Paris 1907) jest určena především pro badatele
o dějinách nejnovějších, ale poskytuje také jiným pracovníkům v ná
rodním archivu pařížském informaci o řádu sbírky, o inventářích a jiných
praktických otázkách. Současně Μ. Barroux vydal bibliografickou příručku
dějin města Paříže, v níž také literatura o jednotlivých kulturních i věde
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ckých ústavech města jest obsažena (Essai de bibliographie critique de
Phistoire de Paris 1908).
V listopadu 1908 zemřel vynikající historik francouzský Achille Lu
chaire. Starší jeho práce byly věnovány skoro výhradně Francii za prvních
Kapetovcú (do konce 12. století), z nich jest nejdůležitější dvousvazkové
dílo o státním zřízení v té době, jež vyšlo r. 1883 v prvním, r. 1891 v druhém
vydání (Histoire des institutions monarchiques de la France sous les premiers Capétiens 987—1180). V jiné formě prodloužil (1892) toto dílo do
počátku 14. století (Manuel des institutions frangaises. Periodě des Ca
pétiens directs). Sem náleží dále monografie o vývoji měst a městských
ústav (Les communes fran9aises á 1’époque des Capétiens directs). Když
Lavisse se spojil s četnými spolupracovníky k sepsání nových dějin Francie,
byl mezi nimi též Luchaire. Jemu připadla ovšem doba prvních Kape
tovcú. — V posledních letech obíral se Luchaire zvláště papežem Innocencem III. a jeho dobou. Vydal 1905—1908 čtyři monografie, jež se na
vzájem doplňují: Innocent III., Rome et Itálie, La croisade des Albigeois,
La papauté et ľempire, Innocent III. et la question ďorient.

Od několika let vychází v Pise redakcí proíessorů A. Crivellucci
a G. Monticolo soustavná bibliografie italské historie za každý rok „Annuario
bibliographico delia storia ďItalia dal sec. IV. p. Ch. ai giorni nostri**.
Poslední, čtvrtý svazek obsahuje literaturu roku 1905. Zvláštni bibliografii
dějin středověkého Ríma, kterou vydal F. Calvi, vydavatel hodlá udržeti
na výši doby občasnými dodatky, z nichž první vyšel (Bibliographia di
Roma nel medio evo [476—1499]· Supplemento I. Rom 1908).
V 30. ročníku „Archivio delia R. Societá Romana“ G. Tomassetti
dokončil rozsáhlou práci „Delia Campagna Romana**^ která v časopise
vycházela celou řadu let. Jest to historický, na archivalním a epigrafickém
materiálu založený popis okolí Ríma podle hlavních silnie z města vybíha
jících, práce veliké píle a místní znalosti. Všeobecný význam má především
tím, že souvislost antického se středověkým Římem v ní jasně se zračí.
Spisovatel doplniv starší partie vydá ji v nejbližší době jako knihu, která
všem vědeckým návštěvníkům Ríma bude vítaným průvodcem. — Řím
skému okolí věnován jest také druhý svazek rozsáhlého díla P. Kehra
„Regesta Pontificum Romanorum. Italia Pontifida.** Vol. II. Latium. Berlín
1907 (viz C. C. H. XIII., 253); obsahuje regesta listin duchovních ústavů
v Latiu do r. 1198.

DEKRET KUTNOHORSKÝ.
Poměr jeho rukopisných textů.

Napsal Gust. Friedrich.

amátný list krále Václava IV. vydaný na Horách Kutných
18. ledna 1409, jímž na vysokém učení Pražském dostalo se
národu domácímu konečné rozhodujícího vlivu, nezachoval se již
v originále. Text jeho známe jenom z opisů současných, z nichž
největší zájem vzbudí ten posud šíře neznámý,1) který jest vepsán
v instrumentu veřejných notářů Michala Mikulášova z Prachatic
a Jakuba Moleše z Prahy. Zajímavost a význam opisu tohoto
záleží v tom, že pojí se k němu jméno v šem věrným Cechům drahé,
jméno mistra Jana Husi.
V ú\ odu notářského instrumentu praví se, že mistr Jan z Pří
bramě jakožto zástupce mistra Jana Husi z Husince požádal
18. září 1414 — necelý měsíc před odjezdem Husovým do Kost
nice — rektora Havla z Úterého, aby mu pod pečetí rektorskou
byl dán opis usnesení mistrů a všeho učení Pražského, jímž za
rektorátu Zdenka z Labouně dne 27. září 1409 byl dekret kutno
horský pojat do statut university. Rektor vyhověv žádosti, před
ložil pergamenovou knihu statut universitních v ázanou v dře
věných deskách, potažených červenou koží, a nařídil oběma ve
řejným notářům svrchu jmenovaným, aby zhotovili žádaný opis.
Opis dekretu v tomto notářském instrumentu obsažený není
tedy zhotoven přímo z originálu a proto bylo by pro kritiku textu
jeho žádoucno znáti předlohu, z níž byl čerpán — knihu statut
universitních.
Mezi rukopisy universitní knihovny Pražské chová se pod
značkou XIV Ď 25 rukopis pergamenový, velké osmerky, v ázaný

P

l) Vše, co o něm bylo posud známo, jest pouze stručné naznačení obsahu
u Tomka, Děje university Pražské I., str. 232.
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v dřevěných deskách, potažených kůží, nyní silně zahnědlou,
jejíž barva byla snad původně bílá; na přední desce jest vy
tlačen nápis „Statuta universitas [!] Pragensis“. Rukopis psán
jest rozličnými rukami XV.—XVII. století. Celý obsah jeho vydali
k oslavě pětistyletého založení university A. Dittrich a Spirk ve
třetím svazku Monumenta hist. universitatis Pragensis. Usnesení
university učiněné 27. září 1409, jehož mocí dekret Kutnohorský
byl do statut zapsán, vytištěno jest tam na str. 43—44. Avšak
plného znění listu královského nepodávají Monumenta universi
tatis ani tam, ani jinde.1)
Jde předev ším o to, zdali uvedený rukopis universitní knihovny
Pražské jest tou knihou statut, z níž bylo usnesení university ze
27. září 1409 vypsáno pro mistra Jana Husa. Značné oříznutí
listů, jemuž padla za oběť i stará paginace některých stránek,
svědčí, že kniha byla převazována. Nynější vazba knihy jest
renaissanční (asi ze 16. stol.), a proto skoupá poznámka notářského
instrumentu o vazbě knihy statut, kterou rektor Havel r. 1414
veřejným notářům předložil, jest pro zjištění totožnosti bezvý
znamná. Nutno tedy k řešení dané otázky hledati jiné cesty.
Zápisy první části jmenovaného rukopisu universitní knihovny
psány jsou rozličnými rukami; XV. století a podle písma i podle
Častých změn inkoustu a ruk lze poznati, že byly zapisovány
v různých dobách — tedy pravděpodobně celkem v těch letech,
kdy se stala jednotlivá usnesení a jednání, k nimž se vztahují.
Zápis usnesení, jímž byl dekret kutnohorský pojat do statut uni
versitních, zapsán jest v rukopise tomto na straně B 17. Psán
jest světlejším inkoustem a jinou rukou než nejblíže předcházející
zápis z r. 1403. Písmo jest drobnější a řádky těsněji k sobě sra
ženy, tak že není vyloučena možnost, že byl psán na nepopsané
části stránky B 17 v době, kdy byl do knihy již vepsán zápis, který
začíná na nejbližší stránce (B 18) nahoře. Zápis ten datován jest
28. června 1415. Nemohl by tudíž tento rukopis býti onou knihou
statut, z níž byl mistru Janu Husovi dán 18. září 1414 výpis.
Jinou pomůcku k řešení dané otázky dává nám podrobné
srovnání textu usnesení ze dne 27. září 1409, který obsažen jest
v tomto rukopise, s textem téhož usnesení vypsaným do notářského
instrumentu. Srovnáme-li oba texty, shledáme, že se tu a tam
liší. Nechci zde podrobně uváděti celou řadu odchylek v podstatě
méně závažných (všecky uvedeny jsou v poznámkách k otiskům,
x) Na str. 44 ve III. svazku Monument poznamenali vydavatelé Statut:
„Haec Wenceslai IV. litterae typis publicatae exstant in Monumentorum
tomi II. parte I. pag. 41." Tam však listu toho není. Podle jiného citátu
vMonum. univ. III., str. 71 jest prý dekret Kutnohorskýot štěnvMonum.
univ. tom. II., pars IL, pag. 41. Tato druhá část dílu II. však — pokud mi
známo — nikdy nebyla dána na veřejnost.
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které podávám dále) a poukazuji aspoň na jednu, dle mého mínění
rozhodující. Jest to různost znění obou textů v datovací formuli
dekretu. Zápis v našem rukopise statut vypouští na konci textu
dekretu kutnohorského udání dne a let panování Václavových,
kdežto výpis v notářském instrumentu má datum úplné. Z tohoto
rozdílu vysvítá zajisté s dostatek, že náš rukopis statut nebyl
předlohou výpisu obsaženého v notářském instrumentu.1) Správ
nost mínění tohoto potvrzuje také okolnost, že v naší knize statut
následuje za textem dekretu kutnohorského ještě krátký přídavek:
text universitního usnesení o volbě rektora, které do notářského
instrumentu nebylo pojato. (Usnesení to psáno jest sice v rukopise,
jiným tmavším inkoustem, než předcházející část zápisu, avšak
toutéž rukou jako ostatek a patrně současně, protože tmavší
inkoust začíná již v předcházejících slovech adressy dekretu kutno
horského). V přídavku tomto kromě universitní knihy statut
mluví se ještě o knihách statut jednotlivých fakult.8) A takovou
knihou statut některé fakulty mohl by býti rukopisJXIV D 25.
Předlohou, z níž byl do tohoto rukopisu opsán onen zápis usne
sení učiněného 27. září 1409, byla bezpochyby táž (nyní ztracená
neb aspoň neznámá) kniha statut, z níž byl učiněn výpis pro
Husa. Aspoň nasvědčovala by tomu písařská chyba, která jest
v textu dekretu kutnohorského v instrumentu notářském pro Husa
zhotoveném a která původně byla též v našem rukopise statut. Ve
větě ,et illi defectuum incommodis senciant se oppressos“ píše
instrument nesprávně „defectwn incomodwm“. Také náš rukopis
statut měl původně „defecttm incomo^j“. Správné čtení „defec
tuum“ bylo opraveno teprve dodatečně vepsáním tl (= um) na
místo vyškrabaného ,m‘, kdežto zkratka koncovky druhého slova
opravy nepotřebovala, protože význam její jest dle souvislosti
proměnlivý.
Přímý důkaz, že vedle zachované knihy statut byla ještě
jiná, z níž zmíněné usnesení ze 27. září 1409 mohlo býti pro Husa
vypsáno, podává nám rukopis 18. století obsahující seznamy
a opisy různých privilegií universitních, který se chová nyní
v univ. knihovně Pražské pod značkou XV A 1. Podle poznámky
na str. 1 byl opsán z papírové knihy začaté r. 1545, která v 18. stol.
Á) Mohlo by se arci namítnouti, že ona část data, o kterou jest v no
tářském instrumentu více, než v našem rukopise statut, mohla býti doplněna
z originálu dekretu, který r. 1414 byl zajisté ještě v archivu universitním.
Proti tomu však svědčí závěrečné formule notářského instrumentu, v nichž
notáři dosvědčují, že opis v instrumentu jimi pověřeném srovnali s knihou
statut a shledali, že souhlasí se zápisem v ní. Nad to pak takové doplňování
data bylo by úplně zbytečné v tomto případě, kde Husovi šlo o průkaz,
že dekret byl přijat do statut usnesením celé university, a nikoli o plné
jeho datum.
*) Viz poznámku 1 na stránce XI.
*
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patřila panu Zebererovi, kancléři Nového města Pražského.1)
V seznamu privilegií universitních čteme v onom rukopise na
str. 2 pod č. 13: ,,Copia literarum regis Wenceslai de vocibus;
habetur in Libro universitatis albo fol. B 17 et in Libro rubeo
fol. 3.“ Podle citátu jest na první pohled zřejmo, že názvem Liber
universitatis albus nemůže býti míněn jiný rukopis nežli zacho
vaná kniha statut knih. univ. XIV D 25, kde na listu B 17 sku
tečně jest zápis usnesení, jímž dekret Kutnohorský byl do statut
pojat. Liber rubeus v poznámce svrchu položené citovaný jest
patrně onen „liber in asseribus ligatus, rubea cute circumdatus“,
o němž se praví v instrumentu z r. 1414, že jej rektor předložil
veřejným notářům, aby z něho učinili výpis pro Husa. Tohoto
exempláře statut dnes prozatím nalézti nelze.
Mínění, že kromě známé nám knihy statut XIV I) 25 byla
ještě jiná kniha statut, z níž byl učiněn výpis pro M. Jana Husa,
nabývá opory také z Heldova otisku často zmíněného usnesení uni
versitního z 27. září 1409. Held ve svém pojednání Tentamen historicum, vydaném v Praze r. 1827, poznamenává před textem tohoto
usnesení: „in libro statutorum universitatis legimus“ a na konci
připojuje poznámku: „ex origináli, quod asservatur in tabulario
universitatis Pragensis“. Text Heldem vydaný má poněkud
modernisovaný pravopis, ale jinak jest pořízen pečlivě. Předlohou
jeho nemohla býti zachovaná posud kniha statut; mimo jiné hlavně
z té příčiny, že datovací formuli dekretu, která v naší knize statut
končí slovem „Chutnis“, podává v plném znění. Text Heldův
shoduje se do podrobností s textem vypsaným do notářského
instrumentu pro M. Jana Husa r. 1414 vydaného,2) vynechává
jen před adressou slova „Superscripcionis tenor erat iste“. Slova
ta však patrně vypustil Held úmyslně, neboť klade místo nich
pomlčku. Ačkoliv' se text Heldův tak shoduje s textem obsaženým
v notářském instrumentu z r. 1414, nemohl instrument ten přece
býti jeho předlohou. Cte totiž Held v dekretu Václavově: „mandamus vobis presencium virtute firmiter et districte“, kdežto text
notářského instrumentu slova „firmiter“ nemá. Vynechání slova
toho v instrumentu snadno se vysvětluje omylem písaře. Z toho
všeho plyne zajisté zřetelně: 1. že ještě r. 1827 v archivu university
Pražské choval se týž liber statutorum, z něhož r. 1414 byl učiněn
výpis pro mistra Jana Husa, 2. že kniha statut nám zachovaná
(univ. knih. XIV7 D 25) není s oním liber statutorum totožná.
*) Poznámka ta zní: „Exscriptum ex chartaceo codice coepto anno 1545
et dein per plures continuato, qui asservatur apud clarissimum dominům
Zeberer, cancellarium Novo-Urbensem."
*) V otisku Heldově jsou jen dvě odchylky: přídavek slova „firmiter“
ve větě začínající slovem „mandamus“, o čemž viz nahoře a pak mylné čtení
„ad instar ordinationem“ vzniklé patrně nesprávným rozvedením zkratky:
,ordinacoň‘.
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Jiný opis textu dekretu Kutnohorského zapsán jest v za
chované knize statut na stránce C18—C19 za nadpisem ,,Copia
littere regis Wenceslai super tribus vocibus nacionis Boemice
graciose condonatis“. Opis ten jest o něco mladší, jak kromě písma
svědčí i data listin, mezi nimiž jest zařaděn, a byl zapsán do knihy
asi někdy uprostřed XV. stol. Text podán jest v tomto opisu
celkem správ něji a zejména má správné čtení slov „defectuum
incommodis“, která ve všech ostatních opisech (původně i v za
chované knize statut) byla opsána chybně. Jedinou podstatnou
odchylkou opisu tohoto jest, že adressa v jiných opisech přidaná
na konci dekretu, zde jest zařaděna hned za titul královský.
Podle všeho zdá se, že písař tohoto opisu opisoval přímo z originálu
dekretu. Tomu by nasvědčovala také okolnost, že opis ten umístěn
jest mezi řadou opisů důležitějších privilegií universitních, které
jsou do této knihy statut (XIV D 25) zapsány na stránkách C 15
a násl. různými rukami XV. století.
Další opis dekretu zachoval se nám ve zmíněném již rukopise
universitní knihovny XV A 1 na str. 102—103. Jako celý rukopis,
tak i tento opis přepsán jest z papírové knihy začaté r. 1545,
která patřila někdy kancléři Nového města Pražského Zebererovi.
Pravopis opisu jest modernisován a oplývá chybami. Text jeho
předlohy (onoho rukopisu někdy Zebererox a) byl opsán ze za
chované knihy statut XIV D 25. To vysvitá nejlépe z těchto
dvou okolností. Datování končí slovy ,,in Montibus Chutnis“ (den
a léta panování schází), jako v oné zachované knize statut. Mimo
to pak má tento opis v adresse čtení: „universitati maioris studii
Pragensis“, což není nic jiného než nesprávné čtení slova ,,mgroj(“
(magistrorum), které vc zmíněné knize statut přichází po slově
universitati. Poněvadž text tohoto rukopisu jest odvozen ze
staršího známého nám textu, uvádím z něho v otisku dekretu
Kutnohorského jenom několik důležitějších různočtení, kdežto
očividných chyb opisovačem způsobených pomíjím.
Konečně ještě jiný opis dekretu Kutnohorského zařadil Petr
Mladenox ic do své História de fatis M. Joh. Hus. V rukopise tohoto
spisu chovaném v Museu král. Českého čte se opis ten na str. 247
až 248. Opis Mladenox icůx· jest dosti nespráxný, na začátku i na
konci kusý, tak že nelze s jistotou rozhodnouti, z jaké předlohy
byl o’vožen.
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Vzájemný poměr jednotlivých opisů dekretu, o nichž byla
řeč, lze přehledně naznačiti takto:
[Ztracený originál dekretu]

B

[Ops ve ztracené knize statut universitních]

CJ

C*

"Opis v knize"
statut univer
sitních nyní v
univ. knihovně
XIV D 25 cho_ váné str. B. 17. _

'Opis v notář-“
ském instru
mentu z 18.
září r. 1414
pro m. Jana
Husa vyda
ném

"Opis v rukopise"
Zebererové nyní
_ ztraceném (?) _

E

D
"Op s v knize“
statut univ.
knih. Pr.
XIV. D. 25
_str. Ci8-Ci9_

Opis v Petra"
z Mladěno·
vic Hist

"Opis v rukop."
univ. knih.
Pražské XV A 1
_ str. 102—103

Text dekretu Kutnohorského byl již častěji uveřejněn tiskem,
seznam edicí těchto podávám níže před novým jeho otiskem,
který jest pořízen poprvé na základě všech opisů, které se podařilo
posud shledati.1) V seznamu otisků nemohl býti uveden otisk
(nebo snad opis?) Balbínův, o němž se zmiňuje Held, Tentamen
hist. na str. 27 v poznámce; neboť nepodařilo se mi najiti, v které
knize Balbínově text dekretu byl vydán.2)

*) Děkuji zde srdečně za laskavé shledání potřebného materiálu
rukopisného i za mnohé cenné rady svým kollegúm prof. Novotnému,
Pekařovi a Šustovi.
2) Ostatně není nemožno, že Held uváděje čtení Balbínovo, nemínil
čtení nějakého otisku jím pořízeného, nýbrž jen marginální poznámku
v rukopise, jehož použil — ve ztraceném liber statutorum (liber rubeus).
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I.

Václav IV. nařizuje rektorovi a celí obci vysokého učeni Pražského,
aby na příští dle přikladu vysokého učení Pařížského a jiných universit
Italských přiznali národu Českému ve všech volbách a právních jednáních
universitních tři hlasy.
Na Horách Kutných 1409 led. 18.
Originál (A) ztracen. — Opisy: B} v knize statut universitních
nyní ztracené; C1) v knize statut universitních, nyní v univ. knih.
Pražské pod značkou XIV D 25 chovanét na str. B 17; C
*) v instru
mentu notářském zr. 1414 záři 18.; D) v knize statut univ. knihovny
XIV D 25 str. C18—C19; B) v musejním rukopise Petra z Mladenovic str. 247/248; F) v rukopise nékdy Zebererové nyní ztraceném (7);
G) v rukop. univ. knih. Pražské XV A it str. 102/103.
Pelzel, Lebensgesch. des Kgs. Wenceslaus díl II., Urkundenbuch,
str. 125 č. 217. — Held, Tentamen historicum illustrandis rebus anno
1409 in universitate Pragena gestis (Pragae 1827)^ str. 26—28 (z B).
— Palacký, Documenta mag. Joannis Hus, str. 347 9 č. 10 (z Pelzla).

Wenceslaus, dei gracia Romanorum rex semper augustus et Boemie
*.
rex
Honorabiles devoti dilectib! Quamquam omnium hominum
commodis0 intendere generaliter teneamur, non tamen eisdem in tantum
debemus favered sollicite, ut eorum forsane, qui pro locorum et tem
porum vel aliquarum aliarum rerumf opportunitatibus
*
constrictih
nobis quadam sorte iunguntur, dispendiis’ subiaceant et iacture’. Nam
etsi omnem hominem omnis teneatur homo diligere: restat tamen,
ut hec ipsa dilecciok ex ordinata solummodo proveniat caritate;
propter quod extraneum propinquo in amore’ prefigere ordinate cari
tatis est preposteracio, cum verus amor semper incipiat a semipso, et per
consequens in posteros per proximitatis lineam derivetur. Cum itaque
nacioTheutonica", iure incolatus regni Boemie prorsus expers, in singulis
universitatis studii Pragensis agibilibus, ut relacio veridica ad nos
deduxit, tres voces sibi vendicaverit ad usum, nacioque Boemica,
eiusdem regni iusta heres, tantummodo unica gaudeat et fruatur:
nos vero iniquum0 et valde indecens arbitrantes, ut de profectu incola
rum, quibus recta competit successio, exteri et advene habundanterp
affluant et illi defectuum^ incommodis1- senciant se oppressos®: man
*) ,Wenc. — rex4 nemá E; zde vkládá D adressu: .Honorabilibus rectori
et toti universitati studii Pragensis, devotis nostris dillectis (!)' — b) ,dillecti' D. —c) »como^V C1, C*t 'D·, .commodum4 G. — a) v D následuje
,ut eorum', avšak přetrženo. — e) .forsam4 E. — f) ,rerum aliarum', avšak
znaménky přemistovacimi opraveno D. — 8) .oportunitatibus' C*, D. —
b) ,constracti4 E. — *) .ne dispendiis' D. — j) jactetur4 E. — k) ,dillecio‘
D. — 1) .honores4 G. — m) .semeť G. — “) Theotunica' D. — o) .iniqum*
CA C*, D. —p) ,hab.4 nemá E. —Q) .defectum' chybné C*; též Held; táž
chyba byla původní též v
kdež však ,m' po zdiji vyškrabáno a místo
ného vepsáno jiným inkoustem
(= um). — r) ,!como^' C*; jncomodum'
Cz. též Held; .defectum in comodis4 E. — ·) .opressos, C·.
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damus vobis presencium virtute firmiter* et districte, omnino habere
volentes, quatenus mox visis presentibus, contradiccione et11 renitencia
quibuslibet' procul motis, nacionem Boemicam in singulis consiliis,
iudiciis*, examinibus, eleccionibusy et quibuscumque aliis actibus et
disposicionibus universitatis predicte ad instar ordinacionis2, qua gaudet
nacio Gallica in universitate studii Parisiensis ac cetere inaa Lombardia
et Italiabb pociuntur naciones, ad tres voces admittere modis omnibus
debeatis, sinentes eam vocum huiusmodi privilegio ex nunc in antea
in perpetuum** pacifice uti et gaudere; aliter non facturi, prout indignacionem nostram gravissimam volueritis arcius evitare.
Datum
in Montibus Chutnisdd die XVIII mensis ianuarii, regnorum nostrorum
anno Boemie quadragesimo sexto"', Romanorum vero tricesimo tercioff.
Honorabilibusgg rectori et toti universitatihh studii Pragensis devotis nostris dilectis.

(český překlad dekretu kutnohorského).
Václav, z boží milosti Římský král, vždy rozmnožitel říše a Český
král. Důstojní nábožní milí! Ačkoliv jsme povinni přihlížet! ku pro
spěchu všech lidí vůbec, přece nesmíme jim býti přízniví tak velice,
že by snad prospěch těch, kteří výhodami míst, časů a některých
jiných okolností jsouce vázáni, s námi nějakým spůsobem jsou spojeni,
podléhal ztrátám a škodě. Ač zajisté každý člověk jest povinen každého
člověka milovati: přece jest potřebí, aby toto milování vycházelo to
liko z lásky zřízené; pročež cizinci dáti v lásce přednost před domácím
jest řádné lásky zvrácení, ježto pravá láska vždycky počíná u sebe
sama, a následovně na potomstvo podle příbuzenství se převádí. Po
něvadž tedy národ Německý, naprosto žádného práva obyvatelského
v království Českém nemající, v rozličných obecného učení Pražského
záležitostech, jak nás toho věrohodná zpráva došla, osobil sobě k uží
vání tři hlasy, a národ Český, téhož království pravý dědic, toliko
jediný hlas tmá a jeho užívá — my pak za nepravé a velmi neslušné
považujíce, aby cizinci a přistěhovalci v hojnosti požívali vyzískaného
statku obyvatel domácích, kteří po právu naň nárok mají, tito pak
cítili se býti tíženi nevýhodou nedostatku jeho: přikazujeme vám tímto
t) »firmiter* schází vC^aD. — u) ,ac* Cl. — v) ,qualibet* E. — x) tiudicf
bus* E. — y) ,cllcoibj* D. — z) ,ordinacon* C2; ordinationem* chybné roz
vádí zkratku Hdd, — aa) ,ut/ C*. — bb) ,Ytalia* Cl, D. E. —
,imper
petuum* Cl. — dd) .Chuttn* Cl, kdež zbytek datovaci formule (,die až
tricesimo tercio*) vynechán, .Guthnis* E, kdež celý zbytek data i adressa
vynechána. Následující část data .die — tric. tercio* vynechána také v G.
— w) ,XLVT C2, D. — ťf) .XXXIII* C2. gg) před tímto slovem pozname
nává Cl jiným inkoustem, ale toutéž rukou: .Supcrscripcionis vero tenor
erat iste*; a.C2‘. ,Superscriptionis tenor erat iste*; »Subscriptionis vero
tenor erat iste* G; v Ď zařadéna adressa hned za titulem. — hh) po tomto
šlové přidává Cl .magistrorum*; G přidává zde «maioris*.
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naším listem mocně a přísně, chtíce naprosto tak mlti, abyste spatříce
jej, ihned bez všelikého odmlouváni a vzdoru národ český ve všech
radách, soudech, zkouškách, volbách a jakýchkoliv jiných jednáních
a řízeních university svrchu řečené na způsob zřízení, které má národ
Francouzský na obecném učení Pařížském, a jehož ostatní národové
v Lombardii a v Itálii užívají, ke třem hlasům na každý způsob při
pustili, nechajíce jej od nynějška na příště na vždy výsady těchto
hlasů; užívati a jí se těšiti. Jinak činiti nechtějte, ač chcete-li se vy
stříhat! našeho nejtěžšího hněvu. Dáno na Horách Kutných dne
18. měsíce ledna, království našich českého roku čtyřicátého šestého,
Římského pak třicátého třetího.
Důstojným rektoru a celé obci uče
ní Pražského, nábožným našim milým.

II.
Veřejní notáři Michal Mikulášův z Prachatic a Jakub Molež Ambrožův
z Prahy povéřuji z rozkazu Havla z Úterého, rektora vysokého učení
Pražského, opis usnesení universitního ze dne 27. září 1409. jehož výpis
z knihy statut vyžádal si mistr Jan Hus prostřednictvím niistra Jana
z Příbramě.
V koleji Karlové 1414 září 18·
Originál psaný na pergamenu v archivu university Karlo-Ferdi·
nandovy v Praze. — Vložený opis usneseni universitního zachován
též v Liber statutorum univ. Pragensis, který se chová v universitní
knihovně Pražské XIV D 25, list B 17.
Text instrumentu posud netištěn. Vložené usnesení ze 17. záři
1409 otiskl Held, Tentamen historicum str. 27 sl. (ze ztracené knihy
statut) a Dittrich & Spirk, Monum. hist. univ. Prag. III9 str. 43 sl
(z rukp. XIV D 23).
Faksimile listiny přiloženo je k tomuto článku.

In nomine domini amen. Anno nativitatis eiusdem millesimo
quadringentesimo quartodecimo, indiccione septima, die Martis, de
cima octava mensis Septembris, hora vesperorum vel quasi, pontificatus
sanctissimi in Christo patris et domini nostri, domini Johannis divina
providencia pape vicesimi tercii anno ipsius quinto, in collegio Karoli
sito in Maiori civitate Pragensi, in nostrorum notariorum publicorum
infrascriptorum testiumque presencia subscriptorum ad hoc specialiter
locatorum· et rogatorum, venerabili viro domino et magistro Gallo de
Vterij, rectore alme universitatis studii Pragensis, iudice unico domi
norum magistrorum, doctorum et scolarium eiusdem universitatis
actu in ipso existente studio, proprio nomine non expresso, sed tantum
sub hoc dignitatis nomine rector a sede apostolica delegato et specialiter
deputato, ipso cum suis consiliariis, sibi per dictam universitatem ad
a) tak orig. tužím misto vocatorum
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discuciendas causas et negocia dicte universitatis more solito deputatis,
ad causas audiendum et iura reddendum in loco consueto sedente pro
tribunali. Coram quo comparens honorabilis vir magister Johannes
de Przybram, procurator et nomine procuratoris honorabilis et scientifici
viri magistri Johannis dicti Hus de Hussynecz, sacre theologie baccalarii
formati, de cuius procuracionis mandato nobis notariis publicis infrascriptis constat sufficienter, petivit instanter sibi conclusionem, alias
in rectoratu magistri Sdeniconis de Labun per magistros et doctores
ac omnia supposita et studentes dicte universitatis conclusam seu
factam et libro statutorum ipsius universitatis inscriptam, per eundem
dominum Gallum rectorem transsumi et transscribi et exemplari per
mitti et in publicam formam per nos notarios publicos in rascriptos
redigi ac sigillo rectoratus dicte universitatis sigillari nec non auctori
tatem ipsius domini rectoris interponi et decretum, ut eidem transsumpto
tam in iudicio quam extra fides plenaria valeat adhiberi. Qui quidem
dominus rector de consilio suorum consiliariorum mox et ad statim
quendam librum in asseribus ligatum, rubea cute circumdatum, in
pergameno scriptum, in quo statuta per magistros, doctores et scolares
universitatis predicte iuramentis firmata et conclusiones magistrorum
et doctorum prefate universitatis conscripte sunt et conscribi consue
verunt, exhibuit et, ipso libro aperto, conclusionem in rectoratu dicti
magistri Sdeniconis de Labun per magistros et doctores ac omnia sup
posita et studentes predicte universitatis factam, per ipsum magistrum
Johannem de Przybram designatam, suo digito ostendit; quam quidem
conclusionem ad peticionem dicti magistri Johannis nobis notariis
publicis infrascriptis transsumi, transscribi, exemplari et in publicam
formam redigi mandavit et permisit sigilliqueb rectoratus universitatis
dicti studii iussit communiri volens et decernens, ut eidem transsumpto
tam in iudicio quam extra fides plenaria adhibeatur ipsumque transsumptum fidem faciat in agendis; quibus omnibus et singulis auctoritatem
suam delegatam interposuit pariter et decretum. Cuius conclusionis
tenor de verbo ad verbum sequitur et est talis:
Anno domini millesimo quadringentesimo nono, die XXVII mensis
septembris, in rectoratu magistri Sdeniconis0 de Labun, facta
plena congregacione universitatis, sub pena debitid obediendi* et
non contradicendi et prout diliditis bonum universitatis, conclusum
est, quod littera regia infrascripta in librum et statuta universi
tatis de^verbo ad verbum inseraiur. Que conclusio publicata est
coram convocacione et congregacione tocius universitatis predicte
eodem anno, die XIII mensis octobris, in lectorio ordinariarum disb) tak orig, místo .sigilloque*.
c) »Zdenykonis* Lib. stát. —j) v orig. následuje »et*, ale vyškrabáno. —
«i) /»bedien* orig.; ,obedíe' Lib. stát. —JJJ) ,acceptata‘ Lib. stát. — 8) ,unanimiter* přidává^gde Lib. stát.*
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putacionum, et placuit et accepta1 est ab omnibus <, nemine contra
dicente. Cuius quidem littere tenor sequitur per omnia et est talis:
Wenceslaus, dei gracia Romanorum rex semper augustus et Boemie
rex atd.1)

Acta sunt hec anno, indiccione, pontificatu, die, mense, hora et
loco quibus supra, presentibus discretis viris: Mathia Conradi de Hostuna
baccalario, Johanne de Styahlaw, Georgio de Byela, Buzkone de Slepoticz, studentibus arcium predicte universitatis, Nicolao de Praga ven
ditore librorum, Cruce nunccio universitatis prescripte et Mathia de
Hostuna, dicto Plebanus, portulano domus collegii Karoli prescripti,
testibus circa premissa fide dignis.
notářské) Et ego Michael, natus quondam Nicolai de Prachaticz
Pragensis diocesis, publicus auctoritate imperiali notarius, quia predictis: peticioni, libri statutorum et conclusionum exhibicioni, scrip
ture in ipso ostensioni, auctoritatis et decreti interposicioni omnibusque
aliis et singulis suprascriptis, dum sic, ut prefertur, fierent et agerentur,
una cum Jacobo collega meo subscripto et testibus prenominatis presens interfui eaque omnia sic fieri vidi et audivi predictaque omnia,
prout in prefato libro inveni, cum dicto collega meo copiavi, exemplavi
transsumpsi et transscripsi et, me aliis occupato negociis, per alium fide
liter hic de verbo ad verbum feci, nil addendo minuendo aut transpo
nendo, quod facti substanciam mutet aut variet intellectum, et facta
prius diligenti auscultacione et collacione cum presenti transsumpto ad
dictum librum et scripturam in eo contentam, et quia ea concordare
inveni, ideo me hic de mandato et auctoritate domini Galli, rectoris et
iudicis prescripti, manu propria subscripsi, publicavi et in hanc formam
publicam iedegi, signo et nomine meis solitis et consuetis una cum appen
sione sigilli rectoratus universitatis studii predicti consignavi rogatus
et requisitus in fidem et testimonium omnium et singulorum, premissorum.h
h) Znamení notářské a ,Et ego Michael —promissorum' psáno svitlejším
inkoustem a jinou rukou než text instrumentu.
l) Následuje text dekretu kutnohorského, jehož různočtení z tohoto in
strumentu vyznačena jsou svrchu v poznámkách k jeho otisku písmenem C*.
V Lib. stat. XIV D 25 jol. B rj dole následuje za textem dekretu ježte toto
další ustanoveni psané touž rukou jako ostatek zápisu·. , Insuper conclusum
est, quod universitas in quatuor naciones ut prius maneat divisa, et
quod nacio Boemorum pro rectoris eleccione semper ex se tres presentct et
alie naciones unum tantum. Qui electores si in eligendo non concordaverint,
sed in duas partes equales divisi fuerint, ex tunc, rector antiquus ad cuius
partes eleccionem declinaverit, illius partis electus accipietur in rectorem.
Talis autem novus rector debebit in sua recommendacione regi et regno
promittere fidelitatem, sicut et quilibet studens circa suam intitulacionem.
Item conclusum est, quod omnia in statutis universitatis vel cuiuscumque
faci.ltatis piedicte littere contraria deleantur ac iuxta ;conformitatem
prescripte littere reformentur et teneantur. \
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(mSJsw) Et ego Jacobus Moless, natus olym Ambrosii Pragensis,
publicus imperiali auctoritate ac universorum dominorum magistro
rum, doctorum et scolarium alme universitatis studii Pragensis iuratus
notarius, quia omnibus et singulis suprascriptis una cum Michaele
de Prachaticz collega meo suprascripto et testibus supra nominatis
presens interfui eaque omnia et singula sic fieri vidi et audivi et occu
patus aliis negociis per alium fideliter scribi feci, me hic manu propria
subscripsi, publicavi et in hanc publicam formam redegi et facta prius
diligenti auvcultacione cum presenti publico transsumpto ad librum
statutorum et scripturam prefatam in eo contentam, et quia ea concor
dare inveni, me hic de mandato et auctoritate domini Galli, rectoris
et iudicis universitatis studii Pragensis predicti, manu, ut est premissum,
propria subscripsi, publicavi et in hanc publicam formam redegi signoque
et nomine meis solitis et consuetis una cum appensione sigilli rectoratus dicti studii consignavi rogatus et requisitus in fidem et testi
monium omnium et singulorum premissorumj
K instrumentu přivěšena jest na proužku pergamenovém pečeť
okrouhlá z červeného vosku, jejíž průměr měří 40 mm, vtlačená do
misky z vosku přirozeného. Ve středu pečeti vyobrazena Panna Mana
nesoucí v pravé ruce Ježíška. Kolem pečeti jest nápis: a. rBCÍoratU» ·
pragtnHB * uniDEraifaíts.

Připomínám konečně, že v universitním archivu nachází se
originál listiny Vladislava krále, daný dne 16. července 1472,
kterou se dekret kutnohorský nově utvrzuje. Listina Vladi
slavova neopakuje textu dekretu kutnohorského, nýbrž resumuje
pouze obsah jeho, při čemž je zajímavo, že právnicky přesněji
mluví o sporu: „quod nacioras Theutunice et alie tribus vocibus
utebantur, nacio autem Bohemica duntaxat una voce gaudebat.“
Pak se praví, že král Václav „animadvertens hoc ipsum tanquam patrie indecens dedecori nacioni Bohemice accedere,“
„ne dicta nacio floccipenderetur“ (t. j. aby nebyli Cechové
považováni za quantité négligeable, za nic nestojící), vydal
svůj dekret (litterae patentes). Universita prosila Vladislava,
aby dekret přijal (acceptare) a znovu vydal (de novo dare et
conferre). „Nos igitur,“ pokračuje listina, „qui nacionem Bohemicam in regno nostro praecipuam aliasve naciones excellentem
magnifacimus.“ žádosti university po zralé úvaze s radou
předních a jiných našich věrných vyhovujeme a „supradictam
in nominata universitate Pragensi vocum ordinacionem, trium
videlicet pro nacione Bohemica, unius pro nacionibus Theutunicis et ceteris“ . .. „ratam et gratam habentes acceptamus
eandemque ipsi universitati et suppositis eiusdem denuo seu
de novo damus et graciose conferrimus“ etc.
i) Znamení notářské a ,Et ego Jacobus — premissorum* psáno tem
nějším inkoustem, jinou rukou.

Antonín Rezek.
Nar. 13. led. 1853, zemř. 3. ún. 1909.

Když1) jsem r. 1888 přišel na pražskou universitu, byl Rezek,
nedávno teprv jmenovaný řádným professorem, v plném rozvoji
svých sil fysických i duševních. Tehdy právě počal psáti novodobé
dějiny české (od r. 1627) a tedy přece jaksi pokračovati v Palackém;
byl stár jen 35 let, zdravý a silný; vysoká a pružná postava jeho
s výraznou, sympatickou hlavou blondýna a s otevřeným pohle
dem modrých očí, jenž prozrazoval přímost a otevřenost povahy,
zakládaly právem jeho pověst jako hezkého muže a patřily k důvodům jeho obliby ve společnosti. K imponujícímu zjevu vnějšímu
přimyslete si otevřený, srdečný ba začasté až důvěrný tón jeho
hovoru; mluvil rád a mnoho, se silným, ale příjemným r — jak
přátelská otevřenost, tak živost a pohyblivost jeho temperamentu
byly z hovoru jeho patrny při prvém styku. V přednášce jeho
přistupoval k tomu sklon k pathosu, záliba ve vzrušeném pohybu,
někdy i v užívání silnějšího nebo energičtějšího výrazu. Z počátku
podléhali jsme, strženi spolu, takovým vzrušeným apostrofám
přednášeče, později zvykali jsme si rádi míchati něco vody do toho
opojného vína. To, co v hovoru, jevilo se ovšem i v stylu: rád
a mnoho podtrhoval slova význačná, často dvakrát, a dovedl
celou pasáž naplnit vykřičníky. Jako je drobným karakteristickým
detailem slohu Gollova trojtečka, uzavírající přemítavě či vlastně
neuzavírající melancholické antithesy nebo vtipné pointy, tak
byl dokumentem Rezkovy vervy a temperamentního vzrušení
vykřičník.
Byl druhým professorem rakouských dějin na naší universitě,
ale fakultě naší náležel mnohem méně než prof. rakouských dějin
dnes. Přednášel v Karolinu, pro právníky, a zkoušel při prvé
státní zkoušce všechny právníky — působení jeho na filosofické
fakultě představovalo jen mnohem menší díl jeho učitelské čin
nosti. Právníkům přednášel každý zimní semestr pětihodinný
kurs o rakouských dějinách, přehled od počátku do doby nejno
vější. To musil opakovati každého roku, jako před ním to činil
Tomek. Tak pro vlastní historiky zbyl většinou jen krátký letní
semestr. Rezek pravidlem volíval proň thema někdy z všeobecných
i) Předneseno v Historickém Klubu, dne 16. února 1909.
č. C. H. xv.
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dějin novodobých, jindy rakouských, na př. o francouzské revoluci,
o reformách Marie Terezie, o dějinách Pruska v 17.—18. stol.
Za tyto hodiny byli jsme Rezkovi vděčni nejvíce: Rezek byl
tou dobou jediný, jenž nám otvíral výhledy do dějin novodobé
Evropy, jenž budil zájem pro dějiny 19. stol, a přítomnost poli
tickou i ústavní dovedl podložiti příslušnou retrospektivou
vývojovou. Zřetel k dějinám západní Evropy, hledání souvislosti
a podobností mezi vývojem v zemích starší kultury a zemí naší
to bylo to, co jej spojovalo duševně s Gollem a co na mnohých
místech povzneslo vývody jeho o naší minulosti na vysoké niveau.
Vůbec šíře jeho interesu a všestrannost jeho spoluzakládaly jeho
talent dějepisecký; bez takového živého třebas dilettantského
zájmu — není přece možno smrtelníku býti v každém směru
odborníkem — může sic prospívati monografista nebo sběratel,
ale nikoliv ten, kdo chce psáti dějiny celého národa. Zájem Rezkův
o národní vývoj v přítomnosti byl vynikající, řekl bych až náru
živý. To souvisí s tím, co jsem právě pověděl, ale i s tím, že v době,
která ještě stála pod svěžím dojmem zjevu a vlivu Palackého,
bylo nemyslitelno, aby historik, jenž chtěl psáti dějiny svého
národa, dokonce pokračovat! v Palackém, nebyl každé chvíle
s to činiti také nárok na vynikající součinnost v řízení politických
osudů svého národa.
Rezek si přál státi se pokračovatelem Palackého. Nevím
bezpečně, proč k tomu nedošlo, ale lze si tuším vysvětlení zkombinovati. Když Palacký r. 1876 umíral, byl Rezek začátečníkem,
a to beze vší vědecké práce. Několik měsíců po slavném pohřbu
Palackého vyšel v Musejníku počátek Rezkova článku o zvolení
Ferdinanda I. za krále českého. Mladý, 231etý nadšenec, smělým po
kusem se přihlásil za následovníka . . . Ale byl tu nástupce designo
vaný, starší, zasloužilý, Ant. Gindely, jenž zrovna tou dobou
připravoval publikaci, která výborně se hodila jakožto pomocný
codex probationum pro dějepisce českého, počínajícího rokem
1526, totiž Sněmy české. Gindelyho si vyvolil Palacký pro libe
rální smýšlení jeho; vyvolil si jej, aby konservativní Tomek nestal
se dědicem jeho díla. Rezek pracoval v archivech pro Tomka-----ale v tom také záležela skoro všecka odborná příprava jeho. Rezek
neměl, když umíral Palacký, žádné speciální přípravy odborné. Není
to vina jeho; vidím naopak vynikající svědectví o jeho velkém
nadání a velké energii v tom, že se vlastní silou propracoval tak
daleko. Tehdejší universita školou vědecky vzdělaných historiků
byla jen v neveliké míře, do ciziny studovat nedovolily Rezkovi
poměry (byl professorem na karlínské realce, a dovolená za vědeckou
prací byla tenkrát věcí sotva dosažitelnou). Stav r. 1876 byl
krátce takový, že Rezek byl mladičký začátečník a že bylo na
pováženou svěřiti mu úkol, v němž celý národ viděl tou dobou
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něco posvátného, takřka volbu nového správce svědomí národního,
vykladatele a strážce národní tradice. Palacký musil prokázati
řadou prací, v tom slavným Würdigung, svou kompetenci, a pod
mínky práce jeho byly přece daleko příznivější: šlo aspoň pro
prvý díl dějin o dobu již mnohonásob propátranou. Pracovat
o 16. stol, znamenalo však léta stráviti v archivech. K tomu při
stupovaly jiné překážky, tuším ohled na Gindelyho, německá
většina sněmu — a i když r. 1878 Rezek se habilitoval a pak
sněm ovládla zase česká většina, nezdálo se patrně vlivným osobám
vhodným choulostivou otázkou hnouti.
Tak Rezek pracovav po osm let drobnějšími studiemi a edi
cemi v době Ferdinanda I. (hlavní resultát té práce je jeho Ge
schichte Ferdinands I. in Böhmen I, 1879), po osm let, jež byly
nejlepší praktickou školou jeho, sklamán v plánu původním,
znechutil si jaksi i samu periodu, které byl tolik času věnoval.
R. 1885 a 1886 dal se upoutati thematem jiným: r. 1887 vyšly
— nákladem vlastním! — jeho Dějiny prostonárodního hnutí
náboženského v Cechách, od vydání tolerančního patentu až na
naše časy. Část první. Rezek sebral a vyložil mnoho materiálu
ku stkvělé úloze, jež mu tanula na mysli: analysovati historicky
a psychologicky chorobné blouznění duše české po katastrofě
bělohorské, odumírání starého náboženství v srdcích sedláků,
zbavených všeho řádného poučení náboženského a nahražujících
je vlastní hrubou filosofií, podloudné vlivy pruských emisarů
mezi těmito zmatenými zbytky zničených církví, působení pietismu slezského, působení tajemných proroctví visionářů. I zde
měla práce zůstati torsem a ani nedospěti k thematu v titule
označenému — pružnost a pohyblivost Rezkova ducha v tom měla
své logické vady, že vedla ho od započatých themat k novým a
novým úkolům. Konečně r. 1888 stanul Rezek, zdá se, pevně —
naleznuv půvab v dějinách 17. st. při práci své o hnutí prosto
národním (jeho interess potřeboval, tuším, periody dramatičtější
než byla prvá polovice 16. stol.), ujal se pokračování Českomoravské
kroniky a to s heslem: spojit vědeckou práci s formou populární.
Nikdo tuším u nás nebyl k takové úloze schopen více než Rezek:
plnost, jadrnost a plastičnost jeho jasného a příjemného slohu
hodila se pro takový úkol znamenitě. Tak počal Rezek přece
psáti české dějiny. Tu jsme u vrcholu vědecké činnosti Rezkovy
— ty tři díly českých dějin od r. 1637 do r. asi 1664, jež vyšly
také zvlášť ve formátě osmerkovém, je to nejcennější, co zachová
pamět Rezkovu jako vynikajícího historika a co buditi bude
vždy podiv k energii jeho práce a podivuhodnému vzrůstu jeho
vzdělání. Ty tři svazky musí imponovati také proto, že povstaly
v době poměrně krátké a představují mnoho překonaných obtíží,
mnoho zcela původní a těžkých dosud neznámých themat se dotýIO*
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kající práce. Předmluva k druhému z těchto tří svazků, nesoucímu
poprvé titul Déjiny Čecha Moravy nové doby od r. 1648, která právem
od počátku byla vysoce chválena, je hodna pokračovatele Pala
ckého; nad Palackého pak v jednom směru vyniká Rezkův ener
gický zřetel k poměrům ústavním, správním a finančním, pak
zejména náboženským té doby. Vším tím nabývá práce rozsahu,
jehož nemají žádné šíře založené dějiny české: 13 let 1. dílu má
542 stran; 16 let 2.—3. dílu 500 a 416 strany. Chvályhodný je
i veliký zřetel k poměrům na Moravě i ve Slezsku. Některé kapi
toly vzrostly na detailní monografie — Rezek patrně nechtěl
obětovati mnoho z materiálu, jejž nahromadil, tak zejména o kato
lické protireformaci (již sleduje Rezek od kraje ke kraji, od města
k městu podle hojnosti materiálu), o berní rolli z r. 1654, o vývoji
vojenského zřízení v Cechách. Celek představuje nejrozsáhlejší
pokus o vylíčení vnitřních poměrů státu českého kolem polovice
17. stol. Třebas by, jak pochopitelno, ne v každé kapitole dospěl
autor k obrazu úplnému a přesnému, bude celek vždy základem
studia dalšího a pozdějšího.
Prvý díl Vladaření krále Leopolda L, poslední to Rezkův
svazek Dějin Cech a Moravy nové doby, vyšel r. 1893 — nevím,
proč Rezek ustal v pokračování i tohoto hlavního díla svého. Byli
jsme s ním, my starší studenti, jako častěji, u Brejšků na besedě —
těšili jsme se na takové večírky: býval někdy i Goll přítomen,
ale málo se vedle Rezka dostal k slovu — Rezek, pamatuji se,
byl ve zvlášť dobré náladě a prozradil na konec: Dnes jsem dokončil
druhý díl Dějin. Tenkrát ani slovo nepadlo o tom, že třetí díl
měl psáti Svátek. Nevím, co se stalo, ani proč z let 1894—96
není takřka tištěné práce z péra Rezkova. A r. 1896 o prázdninách
byl Rezek jmenován ministerským radou v ministerstvu vyučo
vání a české vědě historické ztracen navždy.
*
*
*

Četl jsem v jednom nekrologu z posledních dnů, že Rezek byl
cele naplněn duchem Palackého. Mínil-li to autor tak, že Rezek
sdílel Palackého pojímání našeho vývoje, Palackého výklad českých
dějin, je v omylu. Rezek nepracoval skoro nic o českých dějinách
doby starší a tudy nedostal se do kontaktu s theoriemi starší
historiografie o vedoucích myšlenkách našeho vývoje. Jen na
jednom místě v úvodu k Dějinám Cech a Moravy nové doby
a jen o jednom důležitém komplexu otázek se vyslovil obšírněji,
a tu vidíme, že Rezek stojí na stanovisku Tomkové. Vyložil jsem
jinde ten kardinální rozdíl mezi Palackým a Tomkem v názoru
na naše dějiny, Tomkův kult státní autority, moci a síly proti
Palackého ideologickému uctívání demokratické svobody, rovnosti
a bratrství, Tomkův konservatismus proti liberalismu Palackého
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a t. d. Nechci říci, a bylo by to nesprávno, že Rezek sdílel všechny
názory Tomkovy v té příčině. Tak jistě asi nesouhlasil s ním
v názoru, že směr proticírkevní byl neštěstím naší minulosti
v 15.—17. st. a že porážka bělohorská byla národu záchranou.
Ale v názoru o hlavním obsahu českých dějin od 15. do 17. stol.,
o zápasu mezi národem a králem, stojí Rezek cele k Tomkovi,
ano jde v ostrosti výrazu leckde ještě dále. I Rezkovi zdá se,
že náboženství bylo stavům českým jen lží, jen záminkou, zástěrou
snah třídně sobeckých, že vskutku stavové chtěli šlechtické
republice s úplným podvrácením moci koruny, že „virtuosní
fráse o svobodách tohoto království a lásce k jazyku sloužily za
zástěru pro nepočestné skutky, nešetrné a podvodné zacházení
s korunním jměním“. Stavové měli smysl jen pro své obohaco
vání, místo politické zralosti vidíme u šlechty na větším díle jen
hejskovství a rozmařilost, v rozhodné chvíli byli tito mužové
liknaví a zbabělí, nenašli cestu ani ke dvoru ani k národu. To je
cele stanovisko Tomkovo (jak je vyložil v CCM. 1853—56), stano
visko, jež zbavuje zápas našeho národa v 16.—17. st. všeho mrav
ního a vyššího ideového obsahu a v těch, kteří padli pod mečem
katovým a kteří obráni byli o statky otců a v tisících vyhnáni
do ciziny, vidí jen spoluvinníky na stavovské lži politické nebo
oběti jejich. Proti neutěšenému obrazu rozvráceného státu před
Bílou Horou staví Tomek jako ideál obraz restaurované moci
královské po Bílé Hoře, a Rezek zase vrací se jako ke vzoru naděj
nějšího vývoje zpět do doby krále Jiřího, jenž opíral se o města
proti přemoci pánů, chtěje tím povznésti ohroženou moc svou.
Je lidsky pochopitelno, že na hlavu těch, jejichž politika
skončila tak děsnou katastrofou na Bílé Hoře, svaluje bolest
postižených vším možným způsobem vinu zkázy. Historik však
nesmí podlehnouti tomuto pokušení; u něho jen viny prokázané
mají míti průchod. Ale theorie Tomkova a Rezkova neobstojí
před zkouškou. Proč vítěz r. 1547 i vítěz z r. 1620 zasáhl trestající
rukou především města — když to byla prý zpupná šlechta, která
ohrožovala jeho postavení? Proč vítěz bělohorský zničením stavu
městského na sněmu posílil ještě víc vládu šlechty v sněmu, proč
vydal šlechtě v plen jako dříve správu země, proč jí vydal beze
všeho slitování „národ“ (v pojímání Rezkově), tedy poddaný
lid k útisku, jemuž v době „nezřízené šlechtovlády“, jak to zve
Tomek, nebylo přece příkladu? Proč se koruna, nabyvši moci
skoro absolutní, neopřela o města a o lid proti té zlotřilé šlechtě?
Prostě proto, že ani ona nedovedla si mysliti — až do revoluční
doby tereziánské — monarchii jinak, než jako spoluvládu krále
a šlechty, prostě proto, že v lidu poddaném neviděla než kontribuční materiál pro sebe a pro mocenské postavení gruntovních
pánů-šlechticů. Města trestala zvlášť krůtě, protože v odboji
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jejich bylo třeba trestati vzpouru jejích bezprostředných poddaných
a protože v nich spatřovala zástupce radikalismu náboženského
i politického — ale že je tak pronásledovala, dokazuje přece jasně,
že pro nějakou politiku, jež by se opírala o třetí stav a snad o sedláky
a tak připravovala osvícený absolutismus, neměla nejmenšího
smyslu. Vskutku to, co dělilo dynastii a národ a především vedlo
ke konfliktu, bylo náboženství; v popředí úsilí stavovského jsou
přece koncesse náboženské, majestát je přece velký cíl osvobození
náboženského, a nemáme žádného práva jeneralisovati sobecké
choutky jednotlivců, jež vyskytují se v každé společnosti a za
všech situací, na veškerenstvo tehdejší šlechty české. Je pravda,
že s úsilím náboženským byly spojeny i požadavky politické,
ale chybou by bylo představovat! si moc stavů českých v 16. sto .
jako přespříliš vzrostlou na úkor moci královské. Panovník měl
v rozsáhlých oborech i tenkrát moc absolutní, byl namnoze od
stavů neodvislý — stačí přece ukázat na to, co to stálo námahy
a že bylo třeba rozvratu ve vlastním domě panovnickém, aby
ti domněle přemocní čeští stavové mohli vyznávat veřejně nábo
ženství, k němuž se znali. A když ve sporu náboženském koruna
prosadila po Bílé Hoře svou, ponechala státní správu, zejména
za Ferdinanda II., v rukou šlechtických condottierů, a to způsobem,
jenž neupomínal nikterak na nějaké zásady o reformě státní správy.
*

*

*

Rezkovo zaujetí pro autoritu státu a proti zlořádům šlechtické
oligarchie nebylo nikterak pouhým ozvukem myšlének Tomkových.
Rezek byl vždy vyznavačem státní moci proti radikalismu a po
blouzení stran a netajil se svými sympatiemi pro osvícený absolu
tismus. Bylo tuším význačné, že v prvém kursu semináře, jejž
měl r. 1892/3, čtli jsme Macchiavelliho II principe. Rezkovi impo
novalo Macchiavelliho učení o omnipotenci státu a o výminečném
postavení státníka, mohoucího státnímu cíli obětovati i ohledy
mravnosti a humanity; imponoval mu velký muž a energický
čin; malé mínění měl o demokraciích ovládaných tyrany a tyránky
z redakčních bureaux a hospodských schůzí. Mnoho podobného
viděl v naší společnosti, kolem sebe; jeho temperament jej začasté
unášel a zveličoval mu nebezpečí, plynoucí z neutěšených poměrů
strannických; v takových chvílích přával si radikálního řezu
s hora.
Byl v tom i projev jeho realismu, jistý druh jeho positivismu —
v tom byl Rezek moderní zjev a v tom tuším duševně na nás
mnoho působil. Tenkrát bylo zajisté třeba značné duševní smělosti
k učení takovému, v době, v které ještě nedoznělo nadšení r. 1848
a demokratická hesla byla na postupu. I jinak nebyl Rezek dotčen
romantismem, měl zdravý, samorostlý soud, jenž uschopňoval jej
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jiti s družinou těch, kteří dali se v boj za reální poznání proti'
starovlasteneckému předsudku, proti ideologii z doby romantiky.
Ač duševně k této realistické družině náležel více než kdokoli
jiný, přece v životě ohledy na mnohé a vzácné styky osobní s gene-:
raci starší tlumily slovo jeho: sympatisoval a věřil s družinou
Athenaea, ale neexponoval se mnoho přímo.
i
Seminář Rezkův byl nepodoben semináři Gollově. U Gollá'
jsme se učili, jak obezřetně a namáhavě konstruuje se objektivní
pravda historického fakta ze zpráv, neshod, mezer a omylů
pramenů. Rezkův seminář poskytoval především iniciativu
k práci vědecké v novodobých dějinách, seznamoval s poměrýi
v historické společnosti vědecké, moderní literatuře, archivech:
a knihovnách. Té piplavé, mikrologické práci, která je nezbytným'
základem erudice odborné, nedovede učiti každý, také vésti ruku’
žáka v určitém mu svěřeném thematu vyžaduje mnoho trpělivosti"
a především součinnosti. Za to Rezek dovedl nadchnouti pro
thema. Jen takovému podnětu děkuje na př. za vznik svůj má
kniha o Dějinách valdštejnského spiknutí. Vznikla na základě
práce seminární, z thematu, jímž mladou cti žádostivost nadchnul
Rezek: Česká otázka ve válce třicetileté. To znamenalo skoro:
české dějiny ve válce třicetileté — který řiditel semináře by’
dovedl engažovati žáka pro úkol tak vehementní? Mohl býti,
pravda, vypracován sotva z pětiny — ale i tomu se dnes trochu
podivuji.
Rezkově iniciativnosti děkujeme i lepší zařízení semináře —
tenkrát to byla malá událost na naší fakultě, zvyklé celé zařízení
semináře opatřovat! v tabulce: ,,Seminář X. Y.“ nad dveřmi
místnosti s jedním stolem a dvěma skříněmi. Udivené návštěvy
chodily závidět nám naše umyvadlo na přítok i odtok vody,:
naše stoly pracovní, kde Rezek pěkně srovnal v mističkách zásoby
tužek a držátek, jež byly notabene zadarmo k použití studentů.
Také při jednání o založení Ces. Časopisu Historického pod
pórovala tuším Rezkova pohotová odvaha odhodlání Gollovo.
Rezka neodstrašil neúspěch jeho Sborníku Historického. Tento
Sborník počal Rezek vydávati r. 1883; Gollovo jméno mezi při
spívateli najdeme teprv v 3. ročníku (rozbor jednoho místa u Ře
hoře Tourského); ve čtvrtém ročníku je Goll jmenován již mezi
přispívateli do rubriky literární. Sborník se málo podobal na
šemu Časopisu: vyplněn je většinou příspěvky k histor. topografii
a drobnými i většími zajímavostmi z archivního materiálu. Pilně
se sledovaly časopisy historické, cizí i domácí, ale v zcela struč-í
ných výtazích; kritických referátů v našem slova smyslu skoroi
vůbec nebylo, byly to jen zprávy a to nepodepsané. Také kri-·
tických článků je málo: po jednom až dvou v ročníku; mezi nimi;
prvé seminární práce Kameníčkovy a Dvořákovy a práce Win-'
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trovy a Zíbrtovy. Od Rezka najdeme pravidlem delší zprávu
o nějakém díle o dějinách novodobých na př. o Helfertově Ge
schichte Oesterreichs seit dem Octoberaufstande, o i. sv. Sternových Dějin Evropy po r. 1815, články: Prusko a Rakousko
v Frankfurtě r. 1851—9 (na základě listů Bismarckových), Zá
pisky faráře Arnolda a j. Vytýkám ještě zprávu o Masarykově
Buckleova Theorie dějin (Rezek přál by si rozbor „samostatný
a delší“, na př. hned o pojmu „vědecké“ historie, o němž právě
je tolik sporů), projev proti Kryštůfkovým Dějinám 19. stol,
a jeden R. podepsaný referát: o Gollově Rozboru Rukopisu
Králodvorského (IV., 255). Je to obrana Golla proti útokům
tisku (Nár. Listů): rukopisy se nadávkami neobhájí. Věcně se
však Rezek neprohlašuje určitě. Karakteristickou ukázku jeho
běžného stylu najdeme v ročníku III. 1891, kde referuje o uher
ských Monumenta Vaticana.
Český Časopis Histor., založený Rezkem a Gollem v r. 1895
je již něco celkem jiného. Drobné články z historické topografie
zmizely, v popředí jsou kritické studie mladých adeptů vědy,
většinou práce seminární. Gollovi a Rezkovi žáci ovládli Časopis
a přivádějí jej k dokonalosti vždy větší. Během druhého ročníku
CCH. t. j. r. 1906, Rezek již byl odvolán do Vídně, v 3. ročníku
je ještě jméno jeho na titule, ale v Časopisu již není od něho
řádky. Ztratil se nám ve Vídni, jak se ukázalo, navždy.
*
*
*
Jen dvacet let bylo dopřáno Rezkovi pracovati o zvelebení
naší literatury historické, o výchovu nových pracovníků a opa
tření prostředků k práci vědecké. Jeho nadání a energie naplnily
tuto krátkou lhůtu prací, jíž s úctou bude vzpomínati budoucnost.
J. Pekař.

N. V. Jastrebova
Studie o Petru Chelčickém a jeho době.
Napsal Kamil Krofta.
(Dokončení.)

Čtvrtý odstavec prvé studie (str. 67—77) stopuje otázku války
a trestu smrti na synodách a hádáních Táborův a mistrů Pražských
v l.1422—1424 . Byla-li dosud Jastrebovu základem Gollova práce
o Chelčickém, zde práce ta jej opouští, protože Goll, jak jsem již
pověděl, nesleduje vývoj názoru o válce v tomto pozdějším období.
Nicméně bylo již před Jastrebovem dosti psáno o otázce, jíž se
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zabývá tento odstavec. 0 usneseních synod Táborských z uda
ných let, pokud se týkají války, a o jich poměru k podobným
článkům mistrů Pražských pojednal r. 1898 H. Toman ve zvláštní
kapitole svého spisu „Husitské válečnictví za doby Žižkovy
a Prokopovy“ (str. 35—38), dále psal o nich polemicky proti To
manovi Goll v jednom ze svých „Dvou příspěvků ke kritice To
manova Husitského válečnictví“ (Cesk. čas. hist. V., 1899, str.
151—158), a konečně, přidržuje se v podstatě Golla, Hoch v po
jednání „Husité a válka“ (str. 185 sl.). Jastrebov v textu samém
rozborem usnesení synodálních ukazuje, že se v těchto letech Tá
boří i Pražané v podstatě a v zásadě shodují v názoru, že válka
i trest smrti jsou přípustné, ovšem toliko za jistých podmínek,
že se však obě strany celkem kloní stále k většímu omezování této
přípustnosti. Dále v tom šli — jak již Goll 1. c. str. 156 upozornil —
Pražané, kteří nesouhlasili s Tábory v tom, že, není-li řádné vrch
nosti, křesťanský lid sám nebo kterýkoli jednotlivec nadšený
Bohem může spravedlivě počíti válku.
K tomuto výkladu připojil Jastrebov obšírný exkurs II.
(str. 95—105), v němž se pokouší řešiti otázku vzájemného poměru
mezi usneseními synod Táborských z let 1422—4 a Pražských arti
kulů předložených při hádání r. 1424. Touto otázkou zabýval se
již Toman, který se snažil dokázati prioritu Táborských usnesení
před články Pražskými, proti jeho názoru však se vyslovil Goll,
prohlašuje za správný starší názor Tomkův (v Děj. Prahy IV.,
str. 215), podle něhož poměr byl právě opačný. Třeba tato otázka,
jak Goll ukázal, neměla významu, který jí přičítal Toman —
Toman nalézal v některých usneseních omezujících válku a její
krutosti „monumentální zásady humanity“, a při jeho zjevné
sympathii k Táborům záleželo mu na tom, aby dokázal, že tato
usnesení jsou duševním majetkem Táborů —, je přece zajímavá
pro vývoj názoru o válce na obou stranách, a výklad Jastrebovův
o ní zasluhuje proto plné pozornosti.
Věc se má v podstatě takto. V Kronice Táborské Biskupec
vypravuje, že proti zlořádům ve válčení učinili kněží Táborští na
synodách v Písku 1422, v Táboře v červnu 1424 a v Klatovech
v listopadu 1424 některá usnesení; z nich devět nej důležitějších
uvádí v plném znění. Krátce před synodou v Klatovech se konalo
hádání kněží Pražských s Táborskými; k němu Pražané přinesli
některé články, jejichž text se zachoval a jest otištěn u Prochasky,
Miscellaneen str. 272—9 (mylně k r. 1420). Některé z těchto článků
Pražských se shodují do té míry se čtyřmi prvními články Tá
borskými, jež uvádí Biskupec, že jejich vzájemná souvislost je
nepochybná. Jde o to, kterým článkům přísluší priorita. Je
patrno, že článkům Pražským možno přiznati prioritu jen tehdy,
myslíme-li, že usnesení Táborská byla učiněna na synodě Kla
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tovské, v listopadu 1424, měsíc po Pražském hádání. To je mínění
Tomkovo, k němuž se přidal i Goll. Toman naproti tomu soudí,
že z devíti článků Táborských uvedených u Biskupce toliko po
slední (o eucharistii) vznikl na synodě v Klatovech r. 1424 — to
dosvědčuje výslovně Příbram v Životě kněží Táborských —,
ostatních osm však že je původu staršího, že vznikly nepochybně
na dvou synodách dřívějších a že jim náleží priorita před články
Pražskými.
Jastrebov se přidává celkem proti Tomkovi a Gollovi k mínění
Tomanovu. Z důvodů, jež pro to uvádí, nejdůležitější a vlastně
jediné závažný je ten, že v usneseních synody Klatovské z r. 1424,
jichž text se podle Jastrebova zachoval úplně v Příbramově Apo
logii (v kapitolním rukopise D 49), nenacházíme ani jednoho
z článkův o válce a trestu smrti uvedených Biskupcem. jež podle
Tomka a Golla byly přijaty na této synodě. Důvod tento stačí
zajisté k vyvrácení názoru Tomkova i Gollova, kteří sice znali
zprávu Příbramovy Apologie o synodě Klatovské,1) ale nepovšimli
si, jak se zdá, textu jejích usnesení tam obsaženého. Jestliže se
usnesení Táborská o válce, zaznamenaná Biskupcem, nestala na
synodě v Klatovech, nezbývá než uznati, že byla učiněna na sy
nodách dřívějších; nemohla tedy býti odpovědí na články mistrů
Pražských, předložené při hádání v říjnu 1424, nýbrž vznikla před
nimi. Jastrebov nepřestává na tomto faktu, nýbrž se pokouší
rozřešiti otázku, jak vysvětliti za těchto okolností shodu obojích
článků. Upozorňuje však, že řešení této otázky je ztíženo tím, že
Biskupec nepodává usnesení synod Táborských v přesném znění,
nýbrž vkládá do nich místy podrobnější odůvodnění, spojuje ně
kolik článků v jeden a jinak mění původní text. To potvrzuje
srovnání devátého článku Biskupcova, přijatého na synodě Kla
tovské (o eucharistii), s jeho přesným zněním, zachovaným v Pří
bramově Apologii — Jastrebov otiskuje (str. 100) parallelr.é oba
texty —, které zároveň zajímavě objasňuje způsob práce
Biskupcovy.
Přecházeje k věci samé, k otázce poměru mezi články mistrů
Pražských z října 1424 a čtyřmi prvními články Táborskými,
zachovanými u Biskupce, které podle Jastrebova nejspíše byly
přijaty na synodě Písecké r. 1422, Jastrebov zamítá možnost, že
by Pražské články z r. 1424 byly odpovědí na ony starší články
Táborské. Podrobným rozborem obou textů dospívá k podobnému
výsledku jako Toman, že totiž jak články Pražské, tak i články
Táborské jsou zpracováním nějaké oběma společné předlohy,
a vyslovuje domněnku, že touto společnou předlohou byla ta for*) Tomek se jí dovolává v Děj. Prahy IV., str. 318, pozn. 17; Ooll
o ní mluví v Č. Č. H. V., str. 154, pozn. 2.
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mulace článkův o válce, jež podle svědectví Biskupcovy Kroniky,
ovšem nezcela určitého, byla stanovena v 1. 1419—1420 jako
výsledek známých debat o dovolenosti války. Tato původní spo
lečná formulace, jež se samostatně nezachovala, byla později
oběma stranami upravována podle jejich názorů. Ačkoli tato
domněnka zdá se dosti pravděpodobná, přece Jastrebov sám
uznává, že věc není úplně jasná, a proto se také neodhodlal rekonstruovati z článků Táborských a Pražských onu původní formulaci
a užiti jí v příslušné kapitole své studie.
Pátý a poslední odstavec prvé studie Jastrebov ovy (str. 78
až 91) se zabývá vývojem názoru o válce a trestu smrti v l.1426—1434.
Protože Goll o tomto období nejedná a také Hoch téměř úplně je
přechází, je výklad Jastrebovův tím vítanější. Nacházíme tu
přehled a rozbor synodálních usnesení Pražských a Táborských
v otázce války z těchto let s pozoruhodnými poznámkami kritic
kými o textu těchto usnesení (na př. na str. 83 násl. o artikulích
Pražských z r. 1432); nacházíme tu zajímavý výklad o názorech
Biskupcových, hlásaných v březnu 1433 na koncilu Basilejském —
Biskupec úplně zamítal trest smrti a tím vlastně i válku —; vi
díme, jak po r. 1430 všechny téměř strany husitské, kloníce se
k mírnému ukončení sporu s církví, přestávají hlásati názor, že
válka za víru je dovolena, tak že Prokop Holý, pronášeje na
sněmu r. 1433 nadšenou apologii svaté války, nedochází již sou
hlasu.1)
K první studii knihy Jastrebovovy jsou připojeny tři exkursy.
Protože o dvou posledních již jsem promluvil, zmíním se ještě
o prvním (str. 92—5). Jedná o vlivu Viklefově na husity v otázce
dovolenosti války u křesťanů. Zjišťuje se tu, že jak v dobrozdání
Křišťana z Prachatic a Jakoubka ze Stříbra o válce, tak v traktátě „Bellandi materiam concernit infra scriptum“ jsou celé věty
přejaty téměř slovně z Viklefova spisu ,,De civili dominio“, že
také v traktátě C (Biskupcově?) se prozrazuje znalost tohoto spisu,
a konečně, že třetí z osmi článků Táborských o válce, jak je zachoval
Biskupec, je skoro doslova opsán z jednoho kázání Viklefova.
Doklady vlivu Viklefova na učení stran husitských o válce nejsou
tím ovšem vyčerpány. Bylo by lze na př. ještě uvésti, že také
Příbram, potíraje v traktátu „Contra articulos Picardorum“
tvrzení, že všichni věrní, i kněží, mají bojovati proti nevěřícím,
dovolává se Viklefa, z jehož spisů uvádí slovně celé odstavce,
a podobných dokladů by se zajisté našlo více. Myslím však, že
nestačí zjistiti prostě, že ta neb ona věta byla přejata z některého
’) Do této kapitoly slušela by zmínka o druhém traktátu Příbramově
,,De conditionibus iusti belli“, o němž jsem svrchu pověděl více. Protože
však Jastrebov tento traktát ztotožňuje se starším traktátem Příbramovým ,,De bello", je přirozené, že zde takové zmínky nenacházíme.
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spisu Viklefova; záleží také na tom, v jaké souvislosti a v jakém
smyslu se užívá výroků Viklefových, zda se slovy Viklefovými
přejat věrně také všechen smysl jeho učení, či zda zjinačen nepa
trnou proměnou slov aneb jich výkladem měnícím vlastní a pů
vodní jich význam. Jak je to důležito, jest nejlépe patrno z toho,
že na př. slov Viklefových o válce se dovolávají a jich užívají
autoři, jichž názor o této otázce nebyl ve všem shodný. Touto
methodickou poznámkou, která po mém soudu platí obecně
o otázkách toho druhu, nedotýkám se nijak ceny záslužného a za
jímavého exkursu Jastrebovova, který bude dobrou pomůckou těm,
kdo budou soustavně studovati vliv theorií Viklefových na vývoj
husitského učení.
II. Druhá studie Jastrebovova (str. 116—172) je věnována
spisům Chelčického souvisícím se spory husitských stran o válku.
Jsou to tři spisy vzniklé podle Jastrebova vesměs v prvé polovici
let dvacátých, totiž traktáty „O duchovním boji“, „O církvi
svaté“ a „O trojím lidu“.1) Z těchto tří traktátů toliko poslední
se uvádí v seznamu spisů Chelčického u Golla, Quellen II., str. 65
(srov. tamtéž str. 36), a v české studii Gollově o Chelčickém (v Cas.
česk. mus 1881, str. 25—7) podává se i jeho obsah s některými
výňatky. Spis „O duchovním boji“ Goll sice znal, ale vyslovil se
o něm, že „nezdá se býti dílo Chelčického, ač je psán duchem
jeho“ (Cas. Česk. mus. 1881, str. 30 pozn. 11). Traktát „O církvi
svaté“ byl však teprve po vyjití studií Golfových o Chelčickém
objeven v rukopise arcibiskupské knihovny Pražské Anněnkovem
a Paterou, kteří o něm podali zprávu v Cas. česk. mus. 1882
(str. 282—3), vyslovujíce dosti určitě domněnku, že by to mohl
býti spis Chelčického. Podrobnějšího rozboru se před Jastrebovem
nedostalo žádnému z těchto spisů, tím méně pak se stal pokus
o jich datování. O největším a nej důležitějším z nich pojednal
však Jastrebov sám, jak svrchu jsem pověděl, již dříve, r. 1903,
v samostatném spise „Petra Chelčickago O trogiem lidu rzec,“
kde také vydal nejen úplný český text, nýbrž i ruský překlad
traktátu Chelčického. Kapitola přítomné knihy věnovaná tomuto
traktátu jest téměř nezměněným opakováním staršího spisu Ja
strebovova, jen že se tu místo plného textu traktátu „O trojím
lidu“ podává pouze obsah. Protože o onom spisu Jastrebovově
přinesl náš časopis jen krátkou zprávu, nebude snad nevhod,
podám-li zde hlavní obsah Jastrebovových výkladů o traktátě
Chelčického. Přidržím se však i tu zase postupu Jastrebovova,
který jedná nejprve o dvou druhých spisech Chelčického.
*) Pozdějším spisům Chelčického, které se též týkají otázky o válce,
totiž „Síti víry“ a „Replice proti Rokycanovi“, slibuje Jastrebov' věnovati
]>ozději samostatnou studii.
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První kapitola druhé studie (str. 120—137) se zabývá trak
tátem „0 duchovním boji“. Cituje uvedený výrok Gollův, vyjad
řující pochybnost, že by autorem tohoto traktátu byl Chelčický,
Jastrebov pronáší mínění, že se Goll v tomto případě prohřešil
„přílišným skepticismem“, a dokazuje zevrubným srovnáním
tohoto traktátu s jinými spisy Chelčického, že je to jeho dílo.
Skutečně uvádí tolik myšlenkových i formálních shod tohoto
traktátu s nepochybnými spisy Chelčického, vydanými i ruko
pisnými, tolik myšlenek a obratů pro Chelčického charakteristic
kých, že traktát „O duchovním boji" směle můžeme zařaditi
mezi spisy Chelčického. Jde o to, kdy jej Chelčický napsal. Jast
rebov podle některých míst, jež obsahují zcela určité narážky na
chiliastické hnutí 1. 1419—1420, soudí, jak myslím, správně, že
traktát „O duchovním boji“ byl napsán bud v době tohoto hnutí,
neb o málo později. Zmínka o jednookém Žižkovi zdá se pak
svědčiti, že traktát vznikl dříve, než Zižka ztratil druhé oko, což
se stalo v červenci nebo srpnu 1421. Z toho i z některých méně
určitých narážek časových uzavírá Jastrebov, že traktát „O du
chovním boji“ byl napsán v 1. 1420—1422.
Obsah tohoto traktátu je dán tím, že to je výklad na slova
apoštola Pavla k Efezským „Od toho miesta, bratří, posilte se
v Bohu a v moci síly jeho voblecte se v uoděnie božie . . .“, výklad
vyzývající k boji proti nástrahám ďábelským, jenž se tu staví
v protivu k boji tělesnému a líčí jako mnohem důležitější tohoto.
Je to myšlenka, kterou nacházíme již u Viklefa (viz na př. u Jast
rebova str. 95 citát z jeho „Sermones“: „via tamen securior
foret pugnare spiritualiter non cum gladio aerem verberando,
sed Deum orando“), s kterou se setkáváme také v husitské lite
ratuře hned na počátku válek husitských, kdy se tolik uvažovalo
o otázce, pokud je křesťanu dovoleno bojovati, a která se u Chel
čického i později vyskytuje. Jastrebov nepodává souvislý obsah
traktátu „O duchovním boji“, za to však hojné ukázky v ruském
překladě. Zajímavé jsou zvláště ty, z nichž vysvítá tehdejší názor
Chelčického o světské moci a o válce. Chelčický mluví tu o mocných
tohoto světa jako o úřednících ďáblových; vytýká jim, že se ne
starají o prostý lid jako pastýř o své stádo, nýbrž jednají tak,
jako by lid byl pro ně, aby sloužil jejich tělu. Upíraje světské
moci právo rozhodovati o životě a smrti poddaných, odsuzuje
trest smrti i válku. O zajímavé charakteristice chiliasmu, kterou
Jastrebov cituje na str. 132, již jsem se zmínil. Protože tu Chel
čický o vůdcích chiliastického hnutí mluví jako o „našich bratřích“,
kteří byli svedeni ďáblem, soudí Jastrebov, že stál jim Chelčický
nedlouho před tím velmi blízko.
V další kapitole (str. 137—151) seznamuje nás Jastrebov
s traktátem „0 církvi svaté“. Chelčický, vycházeje od definice,
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že církev svátá je sbor vyvolených k spasení, učí, že jedinou
známkou skutečné přináležitosti k církvi je láska k Bohu, která
se zvláště jasně projevuje odpouštěním křivd, láskou k nepřátelům,
klidným snášením štěstí i neštěstí. Také kněží jsou skutečnými
členy církve jen, jsou-li spravedliví, jsou-li vyvoleni k spasení,
a totéž platí o jiných stavech. Přináležitost k určitému stavu
nesouvisí s příslušností k církvi. Je proto nesprávné děliti církev’
bojující na stav kněžský, rytířský a robotný (je to, jak uvidíme,
učení Viklefovo, uznávané Tábory). Tyto stavy mohou za jistých
okolností býti užitečné i církvi a jejím členům, jako jsou potřebné
pohanům, ale samy o sobě nepatří k církvi a ona se nemá o ně
opírati. Apoštolově nerozdělili církev na tři části, z nichž jedna
by pracovala, „aby tiem úsilím dvě jiné držala a byla jim jako
založenie, aby ležala na nie prázdníce“; naopak apoštolově sami
pracovali dnem i nocí a vystupovali proti zahalečům. Bůh neusta
novil v církvi krále, „aby na svém meči nesl pokušení jejie a bo
joval za ni proti nepřátelům jejím a pudil mocí tú cérkev k službě
jeho“, a rovněž neustanovil „rychtářuov ani konšeluov, aby cérkev
svátá přicházeje před ně, súdila se o zboží tohoto světa, ani jest
jí ustavil biřicuov a katuov, aby údové cérkvi svaté jedni druhé
věsili nebo sě spolu na skřipciech mučili pro tělesné věci.“ Podle
apoštola Pavla měla by býti v církvi rovnost jako v přírodě mezi
údy jednoho těla; neměli by proto v církvi věřící býti podřízeni
vrchnostem. Apoštol sice z vážných příčin přikázal věřícím, aby
byli poddáni pohanům, ale nesjednotil jich u víře s pohany. Větší
zlo je v tom, že pohanství „u víru přijato a spojeno s ní a již jest
zkazilo víru a samo již stojí jako prospěch víry.“ A je-li lživé
učení, odporné sv. Písmu, haeresí, je haeresí i toto rozdělení církve.
Myšlenky vyslovené v traktátu „O církvi“ shodují se s myš
lenkami jiných spisů Chelčického a také k jich vyjádření užívá
Chelčický stejných výrazů. Doklady toho sestavené Jastrebovem
(str. 142—148) jsou tak přesvědčivé, že i tu možno autorství Chel
čického pokládati za dokázané. Pro určení doby vzniku v traktátu
samém není konkrétních, bezpečných známek. Jastrebov však
upozorňuje na okolnost v této věci, jak za to má, rozhodující.
Ve spisech Chelčického, jež můžeme určitěji datovati, pozorujeme,
že odpor Chelčického proti světské moci postupně se zmirňoval.
V traktátě „O trojím lidu“ z 1. 1424—5 přiznává potřebu světské
moci toliko pro zlé lidi, v „Replice proti Rokycanovi“ ještě nad
to vidí v ní nástroj hněvu božího proti hříšníkům, v „Síti víry“
pak uznává, že je užitečná k tomu, aby věrní mohli trpěti. Naopak
v traktátě „O církvi“ zamítá světskou moc v křesťanstvu naprosto:
„Aniž těchto věcí mluvil sem, jediné proto, maje za najvětčí
škodu to, že věrní lidé poddáni sú těm mocem a břímě jich nesú,
nic to nenie.“ Z toho soudí Jastrebov, že traktát „O církvi“ je
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starší než kterýkoli ze tří uvedených spisů, že vznikl před nejstarším z nich, „O trojím lidu“, jenž byl napsán v 1. 1424—5.
Tomu zdá se nasvědčovat! i to, že tu Chelčický s jistou podráž
děností mluví o svém obviňování z kacířství, tak že se podobá,
že měl tu na mysli své spory s mistry a zejm. s Jakoubkem r. 1420.
Toto datování, jemuž nasvědčuje i vnitřní souvislost traktátu
,,O církvi“ se spisem ,,O trojím lidu“, je, myslím, velmi pravdě
podobné, ale, pokud nemáme úplný text traktátu, je těžko učiniti
si v té věci zcela bezpečný úsudek.
Kapitola třetí (str. 151—172) je věnována spisu „0 trojím
lidu“. Autor tu zase nejprve dokazuje shodami myšlenkovými
i formálními s jinými spisy Chelčického, že Chelčický je původ
cem také tohoto spisu, a pokouší se pak určití, kdy spis ten byl
napsán. Z traktátu samého je patrno, že je odpovědí na list nebo
spis nejmenovaného Táborského kněze, který měl, jak se podobá,
v rukou jakýsi spis Chelčického, dotýkající se Viklefova učení
o rozdělení církve na tři části, uznávaného také od Táborů, a vy
žádal si od Chelčického, aby mu o té věci více napsal. Jastrebov
soudí, že tento Táborský kněz je známý kněz Markold, jenž zahynul
v bitvě u Lipan. Chelčický totiž několikráte, mluvě o zlých a
dobrých kněžích, poznamenává, že ty věci ten, jemuž píše, sám
dobře zná, že sám o nich vydává svědectví. To by se skutečně
hodilo na kněze Markolda, který při hádání s mistry Pražskými
r. 1424 podle kroniky Biskupcovy, dokazuje proti Příbramovi, že
„mali sacerdotes non conficiunt“, vykládal rozdíl mezi kněžími
dobrými a zlými (Höfler, Geschichtschreiber der husit. Be
wegung II., str. 590—3). Domněnka Jastrebovova je tedy velmi
pravděpodobná, za jistou však ji přece nelze pokládati. Jastrebov
dále vyslovuje domněnku, že Markold, žádaje od Chelčického
výklad názoru Viklefova o rozdělení církve ve tři části, měl v rukou
jeho spis „O církvi svaté“, kde se vskutku, jak víme, jedná stručně
o tomto učení. I to je zajisté pravděpodobné, a je-li správné
Jastrebovovo datování traktátu „O církvi“, dokonce velmi pravdě
podobné, ale i tu je, myslím, třeba pamatovati, že domněnka sebe
pravděpodobnější není ještě plnou jistotou.1) Rovněž nelze naprosto
K argumentaci Jastrebovově poznamenávám, že z traktátu
„O trojím lidu“ nevyplývá po mém soudu naprosto nezbytně, že by Tá
borský kněz, k němuž se tento traktát obrací, byl měl v rukou nějaký spis
Chelčického. Traktát „O trojím lidu“ začíná se slovy: ,,Již pochybení,
kteréž mám a k kterému rozumu o rozdělení trojího lidu, jenž se počítá
od některých u víře Kristově, opět zase vzkazovánie nechám. Ale, jakož
žádáš toho, abych o tom něco napsal, toť učiním. Ale totoť najprve
dím, že já neumím k tomu přistúpiti v krátké řeči, jakož mi píšeš.“
Myslím, že z těchto slov je zřejmo zcela určitě jen tolik, že onen Tá
borský kněz znal Chelčického názor o sporné věci, že mu Chelčický již
dříve něco o tom ,,vzkazoval“, ale nemusit to snad býti traktát.
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bezpečně^určiti, kdy spis „O trojím lidu“ byl napsán. Z narážek
na poměry časové vysvítá zcela jasně, že spis nevznikl hned v za
čátcích války, nýbrž některý rok později, ale ještě zase před ukon
čením války. Protože se v něm o válce mluví tak, jako by se soustředovala hlavně u Prahy, dotýkala se sice i jiných měst, ale ne
překračovala hranic země, soudí Jastrebov, že vznik spisu „O tro
jím lidu“ dlužno klásti do prvního období válek husitských, a kloní
se k mínění, že byl napsán okolo r. 1425.
Obsah traktátu ,,O trojím lidu“ je velmi zajímavý. Je to po
drobný výklad a odůvodnění Chelčického názoru o nesprávnostech
Viklefova učení, dělícího církev na tři části. Chelčický se tu na
jednom místě obrací přímo proti „písmu přeloženému mistra
Jakuba z knih Viklefových, ježto sú „O nadání kněžském“. Jast
rebov ukazuje, že se tato narážka nevztahuje na Viklefův traktát
„De Christo et suo adversario Antichristo“, jak, zdá se, soudil
Goll, nýbrž na jeho „Dialog“.1) Názor Viklefův, proti němuž se
obrací traktát „O trojím lidu“, názor, jehož se, jak pověděno,
přidržovali v podstatě také Táboří, záleží v tom, že se církev skládá
ze tří stavů. První jsou kněží, náměstkové Kristova člověčenství
na zemi, kteří životem i slovy mají poučovati oba druhé stavy;
druhý stav’ jsou pánové světští, náměstkové Kristova božství,
jichž úkolem jest brániti mocí zákon boží i oba druhé stavy; třetí
stav je obecný lid, dělníci, řemeslníci a rolníci, stav nejnižší,
o nějž se jako o základ opírají oba stavové vyšší ve svých po
třebách tělesných. Tento názor Chelčický zamítá velmi rozhodně
a zvláště ostře potírá mínění, že je církvi třeba světské moci.
Podle Chelčického není mezi křesťany místa pro moc světskou,
není jí třeba proti zlým, protože mocí nelze nikoho donutiti, aby
zachovával zákon Kristův, není jí třeba ani na obranu kněží,
protože nesluší, aby ti, kdo mají následovati Krista v pokoře
a trpělivosti, byli mocí ochraňováni od křivdy a protivenství.
V prvotní církvi nebyla uznávána moc světská; teprve za papeže
Sylvestra přijat byl do církve římský císař, jemuž ponechána
jeho moc a postavení, jaké měl mezi pohany. Tím vnikly do
církve pohanské obyčeje a pohanská práva, prolévání krve
i) Goll, Qullcn II., str. 36, pozn. 2 se nevyslovuje zcela určitě; praví
jen, že názor nejmenovaného Tábora, proti němuž se obrací traktát
,,O trojím lidu“, „geht offenbar zurück auf Wiclifs Traktat De Christo et
suo adversario Antichristo“. V tomto traktátěse skutečně takový názor vy
skytuje, ale formálně se s ním citáty Chelčického neshodují. Připomínám,
že Viklefův Dialog byl vydán teprve r. 1886, čtyři léta po knize Gollově.
— Je zajímavé, že se skutečně zachoval český překlad Viklefova Dialogu.
Upozornil na něj r. 1904 ve Věstníku České Akademie XIII. Flajšhans,
označuje jej právě na základě uvedených slov Chelčického za dílo Ja
koubkovo. Jastrebov, který v této kapitole celkem beze změny opakuje
své vývody z r. 1903, o této věci se nezmiňuje.
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v bojích, usmrcování a věznění provinilých, násilí a poroba. To
vše je proti zákonu Kristovu, podle něhož nemají býti pánové
a poddaní, nýbrž všichni mají si navzájem v lásce sloužiti. Proto
názor Viklefův a Táborův o třech částech církve se nesrovnává
se zákonem Kristovým a zasluhuje zavržení. Jak viděti, rozvíjí
Chelčický v traktátě ,,O trojím lidu“ široce myšlenky obsažené
již ve spisku „O církvi svaté“. Proti učení Viklefovu vystupuje
s mladistvou rozhodností a hlubokým přesvědčením, jež i na
dnešního čtenáře působí mocným dojmem.
III. Třetí a poslední studie knihy Jastrebovo\ y (str. 173—258)
má název „Petr Chelčický a Táborstvo“. Dělí se na tři kapitoly.
První z nich jedná o účasti ChelČického v eucharistických sporech
mezi husity, o jeho polemice proti eucharistické theorii Táborův
a jmenovitě o jeho „Replice proti Mikuláši Biskupcovi“. V úvodě
vykládá Jastrebov známá, poprvé Gollem jasně zjištěná fakta,
že ve sporech o eucharistii, vzbuzených zejména poznáním učení
Viklefova, někteří z Táborů se drželi nauky Viklefovy o re
manenci, jiní však pokročili za Viklefa, popírajíce vůbec sku
tečnou, třeba jen duchovní přítomnost Kristovu v svátosti
oltářní, Pražané pak naproti tomu zastávali církevní učení o transsubstantiaci. Chelčický se postavil v těchto sporech na stano
visko přísně Viklefské a hájil ho jak proti Pražanům, tak proti
radikálním Táborům. Obraceje se pak k „Replice proti Miku
láši Biskupcovi“, Jastrebov především na jejím základě vypisuje
historii styků ChelČického s Tábory podrobněji, než je vyložena
u Golla (Quellen II., str. 16 násl., a v Cas. česk. mus. 1881,
str. 12.). I z jeho výkladu patrná je správnost toho, co Goll
(Quellen II., str. 65.) napsal proti F. Schulzovi, že průběh styků
ChelČického s Tábory, jmenovitě s Biskupcem, není možno sledovati do podrobností; ani Jastrebovu se nepodařilo vypsati
tyto styky v jednotlivostech zcela určitě a bezpečně. Soudí, že
se Chelčický sešel s Biskupcem celkem čtyřikráte, poprvé na
hrázi rybničné u Vodňan, kam s Biskupcem přišel Táborský
kněz Lukáš,1) podruhé v neznámém místě, po třetí za přítom
nosti Václava Korandy v komnatě Biskupcově, po čtvrté a na
posled zase u Biskupce. Zatím si také vyměňovali spisy. Nej
prve Biskupec napsal Chelčickému traktát, známý jen z vý
ňatků v ChelČického Replice a v Příbramově Apologii, ale vedle
toho dostal Chelčický i jiné traktáty Biskupcovy i traktáty Táx) Tohoto kněze Lukáše týkají se patrně slova Příbramova ve spise
„De professione fidei“ (Cochlaeus str. 544): „Item non placet mihi tractatulus Lucae perfidus una cum aliis tractatulis sacerdotum aliorum Thaborensium pessimis et perversissimis, repletus haeresibus et blasphemiis
venerabilis sacramenti“. Bezprostředně před tím Příbram mluví o spisech
Petra Engliše, Jana Žateckého, Martínka, Čapka a j.
č. C. h. xv.
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horského kněze Jana Žateckého, a poznal, že se nejen traktáty
Jana Zateckého, nýbrž ani traktáty Biskupcovy neshodují s tím,
co Biskupec mluvíval v ústních rozhovorech. Nemoha se s ním
již sejiti, napsal malý spis proti těmto traktátům. Biskupec
se bránil novým spisem a Chelčický napsal „Repliku“. Její
obsah Jastrebov podrobně uvádí; při tom upozorňuje zvláště
na výroky Chelčického, z nichž je patrno, že býval Táborům
blízek („neb sem vás vždy více miloval než jiné kněží“ a j.),
a sestavuje všechny zmínky o stycích Chelčického s kněžími
Táborskými, nejen s Biskupcem, ale i s jinými jeho tovaryši,
zejména s Martínkem Lokvisem.
Velmi důkladně zabývá se Jastrebov otázkou, kdy „Replika
proti Biskupcovi“ byla napsána. Je známo, že proti Jirečkovi,
který styky Chelčického s Biskupcem a tím i vznik „Repliky“
kladl do 1. 1443—5, Goll se přidal k mínění Schulzovu, podle
něhož první styky obou těchto mužů spadají do počátku let dva
cátých. Tím je dáno i datování „Repliky“, která byla napsána
asi tři roky po prvé schůzce s Biskupcem. Goll také přímo vy
slovil o „Replice“ názor, že je to „bezpochyby nejstarší spis
Chelčického, který máme“ (čas. česk. mus. 1881, str. 14.; srov.
Quellen II., str. 65.). Do určitého roku sice Goll vznik „Repliky“
nepoložil; protože však z jeho výkladu vysvítá, že první schůzku
Chelčického s Biskupcem klade asi do r. 1421, „kdy Táborité,
vyvrhše ze svého středu Pikarty, do polemiky s Pražskými se
dostali a své vlastní učení formulovali a na všecky strany obme
zovali“ (Čas. česk. mus. 1881, str. 13), plyne z toho, že „Replika“
podle jeho mínění vznikla asi v 1. 1424—1425. Důvodem pro
toto datování styků Chelčického s Biskupcem a tím i „Repliky“
byla Gollovi slova, jež Chelčický pronáší v „Replice“ pravě,
že při první schůzce s Biskupcem o názorech kněží Táborských
tak málo věděl, jako o tom, „co nyní papež v Římě činí“, t. j.
že názory ty byly mu neznámy. To je myslitelné pouze na po
čátku let dvacátých, kdy právě vznikaly Táborské traktáty
o eucharistii, a ne v době pozdější, ve které by Chelčický byl
musil tyto traktáty znáti od počátku.
Jastrebov zamítá jak datování Jirečkovo, tak i datování
Gollovo, které zobecnělo v novější české literatuře historické.
Proti mínění Jirečkovu přináší nový, určitý doklad, že „Replika“
vznikla několik let před r. 1443. Ukazuje totiž, že jí Rokycana
užívá ve svém spise „De existentia corporis Christi“ z prvé pol.
r. 1443 (vyd. Nejedlý, Prameny k synodám strany Pražské a
Táborské v 1. 1441—1444, 1900, str. 116 násl.) a výroky z ní
vybrané uvádí slovy „priscis diebus dicebant“ a pod. Obraceje
se proti mínění Gollovu, hledí především zeslabiti váhu slov
Chelčického, že neznal při první schůzce s Biskupcem názory
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kněží Táborských o eucharistii, upozorněním na to, že podie
svého vlastního přiznání Chelčický měl styky s Martínkem, který
již v srpnu 1421 byl upálen, a znal jeho názory o této otázce;
proto prý slov Chelčického dlužno užívat opatrně, ne-li s nedů
věrou. Dále prý není důvodu, proč by Chelčického neznalost
názorů Táborských nebyla mohla potrvati déle než do samého
počátku let dvacátých. Nevíme totiž, kdy se vlastně objevily
ony eucharistické traktáty. O jediném z nich, o Biskupcově
traktátu „Ad magnificationem“, víme, že vznikl nedlouho před
hádáním u Konopiště v červnu 1423, ale tento traktát mohl se
dostati teprve později do rukou Chelčického. Gollovo datování
Jastrebov tudíž nepokládá za definitivní a pokouší se zjistiti
samostatně dobu, v níž „Replika“ vznikla.
Především uvádí řadu důvodů pro to, že ke stykům Chel
čického s Biskupcem ve Vodňanech došlo později než na po
čátku let dvacátých. Důvody přirozeně nejsou vesměs stejně
přesvědčivé. Uvedu některé. Jastrebov myslí, že schůzka ve
Vodňanech předpokládá nejen, že se Biskupec s Chelčickým
znali již dříve, nýbrž i že Chelčický v té době nebyl již bezvý
znamným zemanem; upozorňuje, že v „Replice“ Chelčický ne
vystupuje jako osamělý člověk, jakým byl v 1. 1419—20 a ne
pochybně i v nejbližších letech, nýbrž jako náčelník nebo vůdce
skupiny lidí stejně smýšlejících („já s druhými z nás“, „ni já,
ni kdo z našich“), jaké později známe pode jménem „bratří Chelčických“. V prvé polovici let 20tých byla by nevysvětlitelná
také podrážděnost Biskupcova, jevící se v úryvcích z jeho spisu
citovaných v „Replice“, jakož i narážky na protivenství a nebez
pečí jemu hrozící; to vše hodí prý se spíše do počátku let 30tých.
Více než toto povšechné usuzování váží konkrétní důvody,
jež Jastrebov dále uvádí. V „Replice“ se zmiňuje Chelčický
o slovech kněze Kvirina, že by se raději poklonil čertu než svá
tosti oltářní. Tento výrok byl učiněn, jak ze zpráv sestavených
Jastrebovem vysvítá, po hádání v Konopišti v červnu 1423,
nejspíše r. 1424. Protože Chelčický praví, že Táboří slova Kvirinova schvalují „ještě nyní“, lze míti za to, že „Replika“ na
psána byla delší dobu po tomto výroku. Protože dále v „Replice“
zjevně je patrná znalost usnesení synody Klatovské z listopadu 1424,
je jisto, že vznikla po této synodě. Velmi vážný, a vlastně sám
o sobě dostačitelný k vyvrácení názoru Gollova o vzniku „Re
pliky“ byl by důvod, jejž Jastrebov dále uvádí. Tvrdí totiž,
že Chelčický mluví v „Replice“ o Betlémském kazateli Martinu
z Volyně i o Jakoubkovi ze Stříbra jako o mrtvých. Protože
Martin z Volyně zemřel 12. září 1428 a Jakoubek 9. srpna 1429,
znamenalo by to, že „Replika“ byla napsána po 9. srpnu 1429.
Ale ze slov „Repliky“, k nimž Jastrebov odkazuje, neplyne dosti
11·

164

Kamil Krofta:

určitě, že oba jmenovaní mužové byli tehdy již mrtvi. Vlastně
toliko jediné místo, týkající se Jakoubka, bylo by lze tak
vykládati. Chelčický tu, zmíniv se o Viklefových spisech
o těle Kristovu, praví (str. 472 ve vydání Petrohradské aka
demie): „Ale viece rozmlúval sem o ně s věrnými Cechy, ješto
milují Boha i tu pravdu z srdce, kterú jest popsal Viklef . . .,
kteřížto hledie k jeho řečem zvláštím i k úmyslu konečnému
jeho v těch řečech, jako jest byl dobré a svaté paměti M. Jan
Hus, M. Jakoubek, ješto sú nad jiné Cechy rozoměli jim“. Ačkoli
tato slova skutečně připouštějí výklad Jastrebovův, přece nelze
jej uznati za nepochybný. Slova „dobré a svaté paměti“ mohou
se vztahovati také jen na Husa, a ani z toho, že se o Husovi
i Jakoubkovi užívá minulého času („rozoměli“), neplyne snad ne
zbytně, že oba již tehdy byli mrtvi.
Za to velmi důležité zdá se mi býti upozornění na časovou
i věcnou souvislost „Repliky proti Biskupcovi“ s některými
spisy ^Příbramovými, především s jeho „Apologií“. Příbram
totiž mluví v „Apologii“ o českém traktátě Biskupcově, který
pohnul Chelčického k napsání „Repliky“, a podává ukázky z něho
(viz Goll, Quellen II., str. 63, a Hôfler II., str. 822—3), tak že
je nepochybné, že text tohoto traktátu měl v rukou. Jastrebov
vyslovuje domněnku, že snad jej dostal nějakým způsobem,
přímo nebo nepřímo, od samého Chelčického, a myslí, že bylo by
tak možno vysvětliti, proč se Biskupec, jak z „Repliky“ je patrno,
tolik horšil na Chelčického a nazýval jej i Jidášem. Znal-li však
Příbram — soudí Jastrebov dále — v době, kdy psal svou
Apologii, traktá* Biskupcův poslaný Chelčickému, byl by zajisté
znal i Chelčického odpověd, „Repliku“, kdyby již tehdy byla
bývala napsána. Ale v „Apologii“ se Příbram o „Replice“ vůbec
nezmiňuje, a proto prý dlužno míti za to, že „Replika“ vznikla
později než „Apologie“. Tento soud jest zajisté poněkud ukva
pený; protože však, jak uvidíme, Příbramova „Apologie“ v sou
vislosti s jeho „Životem kněží Táborských“, a (dodávám hned)
s jeho již svrchu uvedeným spisem „De professione fidei“, k němuž
tu Jastrebov vůbec nepřihlíží, platně přispívá k datování „Re
pliky“, je třeba rozřešiti předem otázku, kdy „Apologie“ byla
napsána. Jastrebov se o to skutečně pokouší. Kdežto Klicman
ve své cenné studii o Milíčovi z Kroměříže (Listy filologické
XVII.), která se týká více Příbrama než Milíče, kladl vznik Apo
logie do 1. 1426—8, Jastrebov ze zmínky o devítiletém vyhnan
ství Příbramově v „Apologii“ („exilium cum periculis mortis
pluribus novem annis pertuli“) soudí zajisté právem, že spis
ten byl napsán teprve po r. 1429. Toho roku po smrti Jakoub
kově, který zemřel v srpnu, vrátil se totiž Příbram do Prahy,
odkud byl vypuzen na podzim r. 1421. Dále upozorňuje Jast-
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rebov, že „Apologie“ jistě vznikla později než „Život kněží Tábor
ských“, protože v „Životě“ se Příbram zmiňuje pouze o jednom
spise Biskupcově, o spise „Ad magnificationem“, vzniklém asi
r. 1423, kdežto v „Apologii“ mluví ještě o dvou jiných (o latin
ském spise „De non adorando“ a českém, poslaném Chelčickému).
Protože nelze mysliti, že by se Příbram v „Životě“ nebyl zmínil
také o těchto dvou spisech Biskupcových, kdyby je byl znal,
dlužno souditi, že spisů těch, píše „Život“, ještě neznal, že tudíž
„Život“ vznikl dříve než „Apologie“, aneb obráceně, že „Apo
logie“ byla napsána po letech 1429—30, do kterých klademe
vznik „Života“. Na základě těchto úvah Jastrebov dospívá
k názoru, že „Apologie“ vznikla r. 1430 nebo snad 1431, o málo
dříve že byl napsán český traktát Biskupcův k Chelčickému,
a o něco později, r. 1431 nebo snad spíše r. 1432, že vznikla
„Replika“ Chelčického.
Tato argumentace Jastrebovova má snad v podrobnostech
některé slabé stránky, ale v hlavní věci bude asi třeba uznati
jeho názor za správný. Především úplně bych souhlasil s Jastrebovovým datováním „Apologie“, jehož správnost potvrzuje
také spis Příbramův „De professione fidei“, datovaný určitě
k r. 1430. Ve spise tom, jenž obsahuje Příbramovo vyznání víry,
odvolání bludů jeho vlastních i odsouzení bludů cizích, jež se
vyskytly v husitství, Příbram se zmiňuje o většině svých spisů
starších a zpravidla dosti určitě naznačuje jich obsah (na př.
„sententiam istam (o svátosti oltářní) deduxi plene per conge
riem magnam scripturarum . . ., ut patet alibi“, „quos (doctores) alibi pro toto ritu missae abunde comportavi“ a pod).
Hlavních svých spisů proti Táborům, „Života kněží Táborských“
a „Apologie“, tak určitě tu neuvádí, zdá se však, že se jich týká
toto místo: „Non placent mihi alia multa statuta eorum (kněží
Táborských) circa sacramenta, ieiunia, purgatorium et administrationes ecclesiasticas et mores et ritus ecclesiae sacrosanctae
una cum ceteris falsissimis et reprobissimis prophetiis eorum et
nocentissimis praedicationibus, dictis, factis et scriptis eorum,
de quibus ah’W“ (Cochlaeus str. 544). Srovnáme-li toto misto
se zmínkami o jiných spisech, neubráníme se, tuším, dojmu,
že zde Příbram naráží na spis nebo spisy, které teprve píše nebo
hodlá napsati. Jisté to arci není. Vážnou oporu pro Jastrebovovo
datování „Apologie“ poskytují však slova, jež ve spise „De pro
fessione fidei“ následují hned za slovy právě uvedenými. Pří
bram tu pokračuje: „Item non placet mihi tractatulus plenus
perfidia de corpore Christi latinus et vulgaris Nicolai de Pelhrzymow, prae tensi episcopi Thaborensis, qui sequitur Wicleph
et Petrum Anglicum in articulis eorum reprobis“. Dále pak
vypočítává spisy jiných kněží Táborských, s nimiž rovněž ne
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souhlasí (Jana Čapka, Martínka Lokvise, Jana Žateckého, kn.
Lukáše). Nemůže býti pochybnosti o tom, že spisek Biskupcův,
o němž se tu Příbram zmiňuje, je traktát „Ad magnificationem4,
vzniklý před hádáním v Konopišti v červnu r. 1423, proti němuž
Příbram ještě před tímto hádáním napsal polemický traktát
svůj. Traktát „Ad magnificationem“ byl skutečně napsán česky
i latinsky (viz o tom níže), označení „tractatulus“ dobře se sho
duje s jeho nevelikým rozsahem, a je vyloučeno, že by se tato
zmínka mohla týkati spisu jiného, že by Příbram se byl ve svém
generálním vyznání opominul zmíniti o tomto spise, jehož se
dotýká jak v „Životě“, tak v „Apologii“. Jestliže se však Pří
bram ve svém vyznání z r. 1430 zmiňuje právě jen o tomto spise
Biskupcově, a nikoli o dvou jeho druhých spisech, o nichž mluví
v „Apologii“, můžeme se s jistotou domnívati, že těchto dvou
spisů roku 1430 ještě neznal, a naopak že „Apologie“, která již
svědčí o jich znalosti, byla napsána po spise „De professione“,
t. j. po roce 1430.
Pro datování „Repliky“ Chelčického je tato okolnost velmi
závažná. Kdybychom mohli z toho, že Příbram r. 1430, píše
spis „De professione“ a také „Život kněží Táborských“, neznal
českého traktátu Biskupcova poslaného Chelčickému, ani dru
hého jeho traktátu latinského, „De non adorando“, kterého Chelčický, jak uvidíme, ve své Replice užíval, souditi s jistotou, že
před r. 1430 těchto spisů nebylo, bylo by samozřejmé, že „Re
plika“ vznikla teprve po r. 1430. Uvážíme-li, že je svrchovaně
nepodobno pravdě, že by tak čilý a horlivý protivník Táborů
jako Příbram, přední účastník všech jejich sporů s mistry Praž
skými, ještě r. 1430 nic nebyl věděl o spisech Biskupcových,
které podle dosavadního datování „Repliky“ Chelčického byly
by vznikly někdy na počátku let dvacátých, nemůžeme soudu
tomu a tím i datování „Repliky“ do doby po r. 1430 upříti aspoň
velikou míru pravděpodobnosti. Nepochybné zdá se mi býti,
že důvody, jimiž je podepřeno toto nové datování „Repliky“,
nejsou nikterak slabší důvodu, který byl uváděn pro datování
dosavadní. Snad podrobnější prozkoumání tehdejší polemické
literatury husitské rozřeší definitivně tuto otázku pro poznání
myšlenkového vývoje Chelčického nemálo důležitou.
Druhá kapitola třetí studie (str. 196—218) jedná o literár
ních pramenech vědomostí Chelčického o eucharistické nauce Táborů.
Úvodem vytýká Jastrebov, že Chelčický své vědomosti o na
ukách Táborských čerpal hlavně z jejich traktátů (jen v jednom
případě se podařilo Jastrebovu zjistiti, že užíval usnesení Tá
borské synody, totiž synody Klatovské z listopadu 1424, jejíž
ustanovení cituje v „Replice“), a že není v jeho spisech stopy toho,
že by byl užíval polemických spisů, jichž původci byli odpůrcové
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Táborů, zejm. Příbram. Pokouší se pak Jastrebov zjistiti po
drobně, co z kterého spisu Táborského Chelčický pojal do své
„Repliky“. Protože Chelčický cituje většinou nezřetelně, tak že
není vždy patrno, co jsou slova cizí a co jeho vlastní, je třeba
srovnávati jeho citáty s citáty, které ze stejných spisů podávají
autorové jiní, především Příbram a Rokycana. Takovýmto
srovnáním nabýváme jasnější představy o ztracených spisech
Táborských. Jastrebov případně označuje tuto kapitolu své
knihy příspěvkem k rekonstrukci Táborské literatury. Již Goll
(Quellen II., str. 60) zjistil, které traktáty Táborské znal Chel
čický, sepisuje „Repliku“, Jastrebov však mnohem podrobněji
určuje jak jich povahu a obsah, tak i způsob, jímž Chelčický
jich užíval. To mu umožnilo jednak detailnější srovnávání textu
„Repliky“ s texty oněch spisů Táborských, resp. citátů, jež z nich
se zachovaly, jednak to, že nové vědomosti o těchto spisech mohl
čerpati z důležitého pramene, jenž Gollovi nebyl přístupen, z Rokycanova spisu „De existentia corporis et sanguinis Christi“,
vydaného r. 1900 Nejedlým (Prameny k synodám str. 116—153).
Nejdůležitější z Táborských traktátů, jichž Chelčický užil
v Replice, jest ovšem český traktát Biskupcův, zvláště pro Chel
čického psaný. Traktát ten se nezachoval v celku, ale Příbram
ve své „Apologii“ uvádí odtud „Articuli eiusdem episcopi (Biskupce) de tractatu suo, quem scripsit Petro in Chelczicz in vul
gari“ (otiskl je Goll, Quellen II., str. 63—4, a Höfler II., str.
822—3), a hojné i obšírné citáty z něho obsahuje vzpomenutý
Rokycanův traktát „De existentia“. Vydavatel toho traktátu, Ne
jedlý, se sice domníval, že tento Biskupcův „tractatus vulgaris“,
citovaný Rokycanou, dlužno lišiti od Biskupcova traktátu, jejž
napsal pro Chelčického (viz Nejedlý, str. 27—8), ale Jastrebov
srovnáním Rokycanových citátů s články Příbramovými ukazuje
nade vši pochybnost, že Biskupcův „tractatus vulgaris“, citovaný
Rokycanou, je totožný s traktátem napsaným pro Chelčického.
Protože, jak řečeno, citáty Rokycanovy jsou velmi hojné a ob
šírné, rozmnožují se tím velmi podstatně naše vědomosti o ztra
ceném spise Biskupcově, které jsme dosud mohli čerpati jen
z „Apologie“ Příbramovy a z „Repliky“ Chelčického. Naopak
padá tím domněnka Nejedlého, založená na těchto citátech Ro
kycanových, že by Biskupec byl napsal počátkem let 40tých
nový český traktát eucharistický.
Jiný spis Biskupcův, jehož Chelčický v „Replice“ užíval,
je traktát začínající slovy „Ad sacramenti eucharistiae in veri
tate magnificationem“ (stručně: „Ad magnificationem“). Tento
traktát byl napsán před hádáním v Konopišti v Červnu r. 1423,
kde Příbram proti němu vystoupil traktátem „Exsurge Domine
tu et arca testamenti tui“, a kde byl zvolenými soudci obou stran
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souzen. Máme zprávu, že traktát byl napsán česky a latinsky;
český text se zachoval v knihovně Zhořelecké (srov. Goll, Quellen
II., str. 61), latinský je znám jen z polemického traktátu Příbramova ,,Exsurge domine“, z Příbramovy „Apologie“ a z Rokycanova traktátu „De existentia“. (Zmínku v Příbramově spise
„De professione“ citoval jsem výše.) Srovnávaje text „Repliky“
s těmito citáty i s textem Zhořeleckým, Jastrebov zjišťuje, co
a jak Chelčický z tohoto traktátu čerpal.
Ještě třetího traktátu Biskupcova užil Chelčický, totiž trak
tátu „De non adorando corpore Christi in sacramento eucha
ristiae cultu latriae“. Chelčický sám tohoto názvu neuvádí,
uvádí jej však Rokycana v traktátě „De existentia“; srovnáním
Rokycanových citátů z traktátu „De non adorando“ s výňatky
obsaženými v „Apologii“ Příbramově z Biskupcova traktátu,
jenž se počínal slovy „Utrum secundum legem evangelicam fide
les necessitantur Christum in sacramento eukaristiae adoratione
latriae adorare“ (výňatky ty vydal Goll II., str. 62—3),1) uka
zuje Jastrebov s určitostí, že to nejsou, jak se domníval Nejedlý
(Prameny str. 27), dva traktáty rozdílné, nýbrž v obou případech
že to je traktát týž. Rozumí se, že traktát ten nemohl vzniknouti počátkem let 40tých, nýbrž před „Apologií“ Příbramovou
a Chelčického „Replikou“. Jastrebov se pokouší určití blíže
dobu jeho vzniku. Protože Příbram v hádání u Konopiště r. 1423
obrací se toliko proti Biskupcovu traktátu „Ad magnificatio
nem“ a ještě v „Životě kněží Táborských“ vedle jiných trak
tátů „Táborských“ uvádí toliko tento traktát Biskupcův, míní
Jastrebov, že traktát „De non adorando“ vznikl po „Životě
kněží Táborských“, po r. 1429—30. Lze dodati, že také ve spise
„De professione“ z r. 1430 Příbram zná od Biskupce pouze traktát
„Ad magnificationem“, z čehož by plynulo, že spis ten vznikl
po r. 1430.
Konečně soudí Jastrebov z jednoho místa „Repliky“, že
Chelčický znal ještě čtvrtý spis Biskupcův, traktát napsaný
okolo r. 1421 proti knězi Kánišovi, o němž se více dovídáme
z Rokycanova spisu „De existentia“ i z rozsudku sněmovního
z r. 1444 (Nejedlý, Prameny str. 108). Místo, na němž se zakládá
domněnka Jastrebovova, shoduje se s citátem obsaženým v trak
tátu Rokycanově (Nejedlý, str. 138), k němuž vydavatel po
znamenává, že pochází z traktátu proti Kánišovi, aniž pro to
uvádí důvodů. Je to patrně omyl. Ze souvislosti, v které se
citát vyskytuje, zdá se spíše, že je vzat z traktátu „De non ado
rando“. Tím padá domněnka Jastrebovova, že by Chelčický
byl užíval také traktátu Biskupcova proti Kánišovi.
x) Nemýlím-li se,* týká se téhož traktátu také to, co otiskl Nejedlý
Prameny str. 106 na konci žalob Táborských na Rokycanu z r. 1444.
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Krom traktátů Biskupcových znal Chelčický také spis kněze
Jana Žaleckého, o němž z Příbrama víme, že byl napsán česky
a latinsky a počínal se slovy „Poněvadž duch pravdy převelmi
se protiví lži“ = „Cum spiritus veritatis odiens omne menda
cium“. K svědectvím Příbramovým v „Životě kněží Tábor
ských“ a v „Apologii“, jež uvádí Jastrebov, možno připojiti
tuto zmínku z jeho spisu „De professione fidei“: „Item non placet
tractatulus Johannis Theutonici haeretici de corpore Christi
latinus et vulgaris sacerdotis Thaborensis, qui pene de verbo
ad verbum sequitur verba et sententiam Joannis Wicleph et
Petri Anglici“. Jastrebov myslí, že z tohoto traktátu vzat čás
tečně také výklad „o čtyřech bytech nebo zvláštnostech Kris
tových“, z části přejatý z Biskupcova traktátu „Ad magni
ficationem“. Skutečně se shoduje výklad Chelčického poněkud
s oběma traktáty; nicméně je možné, že tu Chelčický užíval ještě
jiného pramene. Aspoň Goll (Quellen IL, str. 61) poznamenává,
že Chelčický znal Táborský traktát o čtyřech bytech, jehož český
text je prý v kapitulní knihovně D 82. Zdá se, že Jastrebovu
tato poznámka ušla. Bylo by zajímavé věc vyšetřiti; možná,
že autorem tohoto traktátu je bud Biskupec nebo Jan Žatecký.
Konečně užíval Chelčický dvou traktátů Martina Lokvise,
jež výslovně cituje. Ukázky těchto traktátů jsou v Příbramově
„Životě“ i v „Apologii“. Jastrebov i tu podrobně zjišťuje, která
místa Chelčický přejal z těchto traktátů.
Třetí kapitola (str. 219—242) obsahuje výklad o vlivu Tá
borů na Chelčického. Jastrebovu nejde o to, aby ukázal shodu
názorů Chelčického s Táborskými tam, kde je možno vysvětlo
vat! ji stejnými vlivy: viklefskými, valdenskými, čistě husitskými;
úmyslně omezuje se jen na takové shody, při nichž přímý vliv
Táborů lze dokázati srovnáním spisů Chelčického s Táborskou
literaturou. Takový vliv Táborské literatury na Chelčického lze
ukázati v trojím učení: 1. o vzývání svátých, 2. o očistci,
3. o svátostech.
Shoduje-li se Chelčický s Tábory v nauce o vzývání svátých,
neplyne z toho ještě, že by v tom byl naň působil jejich vliv,
protože společným pramenem obou mohli býti jednak Valdenští,
jednak Viklef. Ale vliv ten lze dokázati dokumentárně. Učením
o vzývání svátých se zabývá značná část „Síti víry“ (hlavy
XXX—XLI. druhé části), a text této části podle přesvědčivých
důkazů Jastrebovových prozrazuje, že Chelčický nejen znal
Táborskou apologii aneb konfessi z r. 1431, nýbrž jí skutečně užíval
(vyd. Hôfler IL, str. 596—700). Z této konfesse převzal Chel
čický nejen jednotlivé myšlenky a jich formulaci, nýbrž i celé
citáty z otcův a z Viklefa — je zajímavé, že právě zde Viklefa,
který se v Táborské konfessi jmenuje prostě doctor evangelicus,
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nazývá mistrem Protivou —, ač ovšem v postupu myšlenek a
jich rozvíjení si počíná samostatně. Podobně v učení o očistci,
které Chelčický vykládá v „Replice proti Rokycanovi“, je stejně
patrný vzor této Táborské konfesse, jíž Chelčický přímo a vy
datně užíval. Konečně vliv Táborské literatury a především
jich konfesse na Chelčického projevuje se v učení o svátostech,
které Chelčický vyložil zvláště v nevydaném dosud spise „Zpráva
o sedmi svátostech“.1)
Knihu uzavírá exkurs věnovaný poměru mezi Chelčického
„Replikou proti Biskupcovi“ a Rokycanovým traktátem „De
non existentia“. Jastrebov tu ukazuje, že Rokycana do svého
traktátu přejal slovně celou řadu obšírných míst z Chelčického
„Repliky“, ač se jí nedovolává. Je to cenný příspěvek k osvět
lení zajímavého poměru mezi Chelčickým a Rokycanou i pro
charakteristiku literární činnosti Rokycanovy. Ukázal jsem
jinde (v Čas. česk. mus. 1903), že Rokycana čerpal podobným
způsobem ve spise „De sacramentis“ z Příbramova traktátu
„Contra articulos Picardorum“.
Z podaného přehledu hlavních výsledků knihy Jastrebovovy
vysvítá zajisté dostatečně rozmanitost a bohatství jejího obsahu.
Nejdůležitější z těchto výsledků týkají se přirozeně Chelčického.
Kniha Jastrebovova seznamuje nás se třemi jeho spisy, z nichž
o jednom věděli jsme málo, o druhých dvou téměř nic; zjišťuje
při nich autorství Chelčického a určuje celkem dojista správně
dobu jich vzniku. Spisy ty jsou zajímavé, jednak že jsou to
vůbec nejstarší známé literární projevy Chelčického, jednak že
se týkají otázek pro Chelčického nejvýznamnějších (přípustnost
světské moci). Chelčický jeví se nám v těchto spisech svého
mládí poněkud jiný, než jak jej známe z jeho děl pozdějších; není
to ještě tichý, pokorný křesťan, trpělivě snášející protivenství
a oddaně se podrobující i takovým řádům společenským, jež
x) Tento fakt lze lépe zjistiti obšírnějšímjtextem konfesse, vydaným
v staré edici Lydiově, Valdensia I„ str. i—103, než textem obsaženým
u Hoflera. Jastrebov se tu zmiňuje o tom, že Chelčický, polemisuje proti
učení mistrů Pražských, obrací se proti jakémusi traktátu Rokycanovu,
ač tohoto výslovně nejmenuje. Kde totiž Chelčický mluví o mistřích Praž
ských, v konfessi Táborské, jež mu tu byla vzorem, jmenuje se výslovně
Rokycana a uvádí se jeho traktát. Jastrebov myslí, že tento traktát Rokycanův je rozdílný od jeho traktátu „De sacramentis“, vydaného u Cochlaea, protože tam nenachází slov citovaných v konfessi. Skutečně ona slova
— Jastrebov je cituje na str. 236 z Lydia; u Hoflera jich není — ve známém
traktátě nejsou věrně obsažena, ale jejich smysl tam je, tak že je možné,
že Táborská konfesse podává pouze obsah, ne přesný citát. Proto mys
lím, že traktát Rokycanův, proti němuž se obrací Chelčický i konfesse Tá
borská, může býti traktát „De sacramentis“, vydaný Cochlaeem. Byl by to
nový důkaz pro správnost mého mínění, že spis ten vznikl r. 1431, a ne
o 10 let později.
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theoreticky naprosto zavrhuje, naopak je to silná osobnost, vzpíra
jící se s mladistvou prudkostí vládě mocných tohoto světa nad
prostým lidem robotným. Předatování „Repliky proti Biskupcovi“ do doby o něco pozdější je zase důležité zvláště pro his
torii styků Chelčického s Tábory. Jeho poměr k této radikální
frakci husitské se podstatně objasňuje důkazem, že Chelčický
užíval jich spisů při formulaci svých názorův o vzývání svátých,
o očistci a o svátostech. Jastrebov spokojuje se ovšem konsta
továním tohoto důležitého fakta, nesnaže se podrobněji vyšetřiti, shodoval-li se Chelčický v učení o těchto věcech úplně s Tá
bory, nezjišťuje přesně, pokud vnější a formální shody jeho spisů
s projevy theologů Táborských znamenají také úplnou shodu
vnitřní. Přirozeně také nepřihlíží k otázce, odkud zase Táboří
měli tyto nauky. Význam vlivu Táborských theorií na Chelčic
kého bude ostatně možno plně oceniti teprve tehdy, až podobně
do podrobná budou zjištěny vlivy učení Viklefova a Valden
ských. Pokud jde o Viklefa, slibuje to Jastrebov sám učiniti
v druhé části svých „Studií“.
Vedle Chelčického zejména zajímavý zjev Mikuláše Biskupce a
jeho literární činnost objevuje se zásluhou Jastrebovovou v jasnějším
světle. Nehledě k předatování „Repliky“, i pro Biskupce důle
žitému, přispívají k tomu zejména cenné vývody o jeho spisech.
I kdybychom pochybovali o správnosti domněnky, že je Biskupec autorem traktátu „De bello“, prozrazujícího stanovisko
blízké Chelčickému, zbývá to, že se seznamujeme s jeho spisem
„De homicidio“ i s jeho názory o vojně a trestu smrti, a že se
nám dostává pevných dat o počtu a obsahu jeho traktátův
eucharistických i době jejich vzniku. Nacházíme tu i nejeden
příspěvek ke kritice Biskupcovy Kroniky Táborské, jejíž brzké,
kritické vydání je skutečně naléhavou potřebou.
Také pro poznání Příbrama a jeho literární činnosti je tu
mnoho nového. Dovídáme se, že traktát „De bello“, hájící tak
rozhodně oprávněnost války, jest jeho dílem; správněji se určuje
vznik důležité jeho „Apologie“, jejíž veliká cena historická
z knihy Jastrebovovy znova jasně vysvítá, tak že i tu je třeba
vysloviti přání, aby „Apologie“ spolu s „Životem kněží Tábor
ských“ brzy byla vydána. Pro Rokycanu důležitý je zvláště
poznatek, že ve spise „De existentia“ vydatně užíval Chelčic
kého „Repliky“. Bylo by si přáti, aby tyto nové příspěvky
k poznání Biskupce, Příbrama a Rokycany byly povzbuzením
k soustavnému vypsání jejich života i literární činnosti.
Cenný je dále v knize Jastrebovově detailní výklad o učení
chiliastickém, o vývoji husitských názorův o vojně, o poměru
usnesení učiněných na synodách Táborských a Pražských. Jsou
to zajisté výsledky velmi bohaté, svědčící o veliké píli autorově,
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o podivuhodné znalosti husitské literatury i bystrém úsudku.
Lze říci bez nadsazování, že od doby, kdy vyšly Gollovy práce
o Chelčickém a Jednotě Bratrské, žádný spis tak platne nepři
spěl k rozmnožení a prohloubení našich vědomostí o dějinách
husitství po stránce ideové jako tyto „Studie“ Jastrebovovy.
Na slíbenou druhou jich část, kterou Jastrebov slibuje vydati
v nedaleké budoucnosti, můžeme se proto upřímně těšiti.

Dějinné předpoklady moderního imperialismu.
Napsal Josef Šusta.

(Dokončení.)

V evropské a zvláště v anglické publicistice na počátku 18.
věku heslo rovnováhy evropské bývalo spojováno s poněkud jinou
představou nežli v dobách předchozích; výraz „balance de l’Europe“ neznamenal tehdy již jen harmonické rozdělení moci všech
evropských států, nýbrž především vzájemný poměr tří vel
mocí, které proti ostatním státním útvarům nabyly zvláštního
postavení. Švédsko, Nizozemí a Španělsko, moci, které ve vá
lečných a námořských zápasech 17. věku stály v popředí, ustoupily
z první řady politických činitelů, a v ní zůstali především staří
soupeřové, Francie, připoutavší k sobě svazkem dynastickým
španělské Bourbony, a monarchie habsburská, která v době
Eugena Savojského nabyla sice rázu státu podunajského, ale
zůstala spojena s minulostí a s evropským západem jak korunou
římskou, tak italskými a nizozemskými državami. Mezi oběma
velmocmi jako třetí rovnocenný činitel stojí Anglie, hotova jako
jazýček na váze sklonití se jednou proti Habsburkům, když šlo
o důsledky dělení dědictví Španělského a o zřizování bourbonských sekundogenitur v Itálii, po druhé však proti Francii, když
šlo o rozdělení dědictví po Karlovi VI. Dlouho do 18. století sou
časná státověda vyhlašovala, že celá politická budova evropská
stojí na této trojici velmocí, jejichž vzájemný směr zaručuje
trvalý mír; to byl onen „starý systém“, jehož se diplomaté 18. věku
tak často dovolávají jako záštity proti imperialistickému roz
pětí kteréhokoliv státu. Opravdu však již na počátku 18. věku
takové jednoduché řešení evropské rovnováhy protivilo se sku
tečným poměrům proto, že na jeviště vys.toupily nové zjevy, jež
nedaly se vměstnat do schématu tří velmocí.
Již za zápasu spojené Evropy s Ludvíkem XIV. roku 1711
v současné literatuře ozval se hlas dokazující, že se velikou válkou
severskou evropská šachovnice podstatně změnila, a že staré
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Evropě bude nutno větší pozornost nežli dotud věnovati novým
mocnostem, Rusku Petra Velikého a Prusku. Západoevropská
diplomacie snažila se sice dosti dlouho neviděti této změny, dou
fala, že Rusko zůstane nadále mimo vlastní Evropu a že mili
taristický rozmach Pruska, které železná ruka Fridricha Viléma I.
učinila vlastním dědicem velmoci švédské, jest zjevem dočasným.
Oba nové státy byly nuceny tento klam silou zbraní překonat.
Útočným vystupováním proti Habsburkům stát pruský dokázal
svou velmocenskou hodnotu a uhájil ji v sedmileté válce také
proti koalici Habsburků a Bourbonů; tehdy však i Rusko jako
člen koalice osvědčilo svůj zájem při západních záležitostech a
vřadilo se dokonale mezi evropské velmoci. V době míru Hubertsburského již nikdo nemohl pochybovati o tom, že „starý systém“
jest věc překonaná, jak to již roku 1744 hlásal lord Chesterfield
a jak to proti konservativním rakouským publicistům roku 1758
dokazoval německý kameralista J. H. Justi v působivém spise
„Die Chimäre des Gleichgewichts von Europa“. Postavy, v nichž
nové moci byly zosobněny, Fridrich II. a Kateřina II., vtiskly
současné době nejvýznačnější ráz a v pentarchii velmocí Europa
nabyla mnohem složitějšího podkladu, nežli bylo prosté roz
hodování insulární Anglie mezi dvojicí pevninných soupeřů.
Tehdy teprve stará oblast latinské kultury přestává býti Evropou
ve vlastním slova smyslu, jeviště společných politických zájmů
-e šíří a pojímá také veliký kruh světa pravoslavného.
Tím vstoupily však zcela nové otázky do popředí evropských
dějin. Polsko, kde státní myšlenka zakrněla ve stínu příliš vy
soko vzrostlých práv stavovských, poutalo k sobě před tím jen
čas od času zájem západních mocí, pro něž ostatně na Visle již
začínal orient. Posunutím politického těžiska dále směrem k se
veru v 18. století zájem ten stává se trvalým a bylo nemožné,
aby ten slabý a skoro již anachronický útvar, svou nevyspělostí
stálý neklid vzbuzující, ve středu rozšířené Evropy beze změny
zůstal uprostřed silných a mladické rozpínavosti plných sousedů.
Než vedle polské také osmanská otázka vstoupila do nového
osvětlení. Na počátku 18. věku výboj balkánského poloostrova
byl především věcí nejbližších sousedů, Habsburků a Benátčanů;
teprve posunutím evropské politiky směrem k východu vzniká
zájem všech velmocí o možné dělení turecké državy, vzniká
'lastní východní otázka. Proti dohodě Josefa II. a Kateřiny II.
stavějí se v zápětí ostatní členové evropské pentarchie a poprvé
ostře hlásí se názor, že žádná z pěti velmocí nesmí v Evropě vzrůsti
podstatně, když by se druhým za to nedostalo kompensace. Rok
1788 ukázal, jak složitým se proti předchozím dobám stalo stát
nické umění a jak těžko lze koncert pěti velmocí zachovati při
souzvuku. Řešení gravitačního problému evropské rovnováhy
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stalo se velmi nesnadným a spleť diplomatických jednání, vede
ných z pěti hlavních středisek, tak jemnou, že všem nezasvěceným
a tím celému duchu doby se znenáhla zcela odcizuje.
Pozorujeme-li s tohoto hlediska vývoj evropských poměrů
v 18. věku, zdálo by se zřejmé, že není v něm místa pro myš
lenku imperialistní nadvlády jednoho státu nad útvary ostatními,
že idea, která středověkem přešla k Habsburkům a k Bourbonům,
Ludvíkem XIV. zhasla docela, a že zejména francouzský im
perialism byl nezdarem velikého krále pochován. Mnozí ze sou
časníků věřili tomu opravdu a zvláště Karel VI. při jednání o za
jištění pragmatické sankce vyslovil několikráte přesvědčení, že
stará expansivní politika francouzská jest věc odbytá. Rok 1740
ovšem poučil o něčem jiném. Proti zdrženlivým plánům kardinála
Fleury zvítězila tradice starých francouzských snah a ve Ver
sailles oživly sny o francouzské hegemonii v Evropě, jíž mělo
býti dosaženo útočným vystoupením v Itálii, rozšířením rýnské
hranice, která již r. 1738 získáním Lothrinska byla posunuta,
a rozdrobením německé oblasti na domináty čtyř „reguli“,
sídlících v Drážďanech, Mnichově, Berlíně a ve Vídni a podlé
hajících nadvládě francouzské. A ani tentokrát dokonalý nezdar
neotřásl optimismem francouzské politiky pro budoucnost. Renversement des alliances roku 1756 neznamenalo naprosto zásadní
ústup od starých tradic francouzské rozpínavosti, nýbrž bylo
umožněno především jen tím, že Marie Terezie obrátila veškeren
zřetel svůj ke scelení a sesílení své hlavní skupiny států a byla
hotova postoupením Belgie Ludvíkovi XV. ustoupit ze západní
Evropy.
Imperialistická snaha od smrti Ludvíka XIV. nenalezla
ovšem v 18. věku ve Francii osobnosti, která by se stala jejím
vlastním představitelem, a proto síla tradice působila spíše la
tentné, nalézajíc účinného spojence v kulturním ovzduší. Neboť
stejně jako pompésní barok Ludvíka XIV. ovládala také roko
ková a pseudoklassicistická vzdělanost francouzská Evropu v době,
kdy vliv Voltairův a encyklopaedistů pronikl až na daleký sever
rozšířeného jeviště evropského a učinil ze vzdělané Evropy na
chvíli zase skoro jednotnou, aspoň ideově uniformní oblast. Toto
vedoucí postavení Francie v kulturním směru stává se francouz
skému imperialismu jakousi zálohou, sesilující i po nezdarech
naději, že se ,,la grande nation“ nadvlády nad Evropou přece jednou
domůže.
Nešlo však pouze o Evropu; námořní a osadní otázky právě
v 18. věku nabyly nového významu. Koloniální moc byla již
habsburskému imperialismu v 16. věku důležitým sesílením, ale
poskytovala mu pouze občasnou podporu, hlavně finanční, ne
jsouc jinak s celkem moci rodové organicky spojena. Teprve
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merkantilism 17. věku přičlenil převahu námořní a vládu nad
zámořským světem přirozeně k státnímu celku, připoutal kolonie
jako dodavatele surovin a odbytiště tovarů k cílům své hospo
dářské politiky a zvýšil jejich význam pro moc v Evropě. V tomto
směru francouzská expanse v 18. století šla bez delšího přerušení
dále. Hned nejbližší léta po skonu Ludvíka XIV. přinášejí dobro
družné pokusy Lawovy jako důležitý projev těsného spojení
národního hospodářství francouzského s osadní oblastí. Proto
vlastním soupeřem Francie i v následující době zůstává především
Anglie, sama na rozpětí v zámořském světě odkázaná, a rivalita
obou velmocí zůstává při všech změnách politické situace v Evropě
nezměněnou veličinou, určující skoro vždy směr anglické politiky
na pevnině.
Byl to skoro stoletý souboj obou mocí o převahu námořskou
a osadní, který se odehrával současně na rozličných dílech Starého
1 Nového světa. Dnes pod dojmem výsledku jsme příliš nakloněni,
snahu Francie po vládě nad oceány a zámořím předem považovati za marné úsilí; současníkům se věc jevila jinak. V stavbě
velikých plachetnic a v technice navigační na počátku 18. věku
Francie skoro předstihovala ještě Anglii, která se teprve nedlouho
před tím vyzula z obchodní a úvěrní závislosti na cizině. Proti
těžkopádné a zvolna postupující agrární kolonisaci britské v Ame
rice francouzský, polofeudální systém v Kanadě i Louisianě měl
schopnost rychlejšího rozběhu, nalézal snáze v rudých kmenech
spojence i poddané, a zdálo se, že zatarasí Angličanům další postup
do vnitra země, obmezí je na pás pobřežní. V Indii geniální
Dupleix poprvé dovedl užiti domorodých sil k tomu, aby vedle
starších, na pobřeží se tísnících faktorií portugalských, nizozem
ských a anglických založil skutečné imperium, a v téže době, co
francouzské Antilly zaplavily Evropu bohatým výsledkem svého
plantážnictví, skoro celý svět se stával Francii dlužníkem za
jemné tovary přepychové výroby. Zápas o „imperium commercii“
nebyl tedy předem rozhodnut, ač ovšem Francie v něm měla
především tu nevýhodu, že byla větší částí své moci připoutána
k otázkám pevninným, jdouc současně za dvojím cílem pevninné i námořní hegemonie, ve stopách Louvoisových i Colbertových.
Naproti tomu Anglii insulární poloha dovolovala, aby veš
keré síly národní vrhla na moře a vytvořila na místo armovaných
lodí obchodních loďstvo odborné a určené pouze pro válku. Anglie
zachovala také kulturní nezávislost na Francii, obnovuje tradici
Shakespearovskou v době, kdy ostatní Evropa podléhá zcela fran
couzskému klassicismu, a dává současně mnohé myšlenkové pod
něty francouzským myslitelům a publicistům. Dědictví puri
tánských hesel o povinnostech vyvoleného národa utužilo národní
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karakter anglický, vypěstovalo střízlivou oddanost odbornému
povolání, a bezohledná tuhost, s níž celý národ spěl za cílem ná
mořní převahy, vedla k vítězství. Pitt Starší roku 1763 vyslovil
otevřeně, že mír právě uzavřený s Francií nemůže býti trvalý,
dokud Francouzům nebude navždy znemožněno znovuzřízení
lodstva, dokud nebudou vytlačeni z trhů asijských i z osad Nového
světa a dokud neztratí merkantilní školu rybolovu ve vodách
N ovofoundlandských.
Tyto myšlenky ukazují jasně, že Anglie 18. věku opustila
úlohu obrannou a že spěla vědomě k rozšíření staré zásady maře
clausum na všechny oceány. Ležíc sama mimo vlastní Evropu,
nemohla sice toužiti po impériu staršího rázu, ale chtěla v mimo
evropské oblasti vyrůsti nad úroveň všech ostatních států a bez
ohledu na zásady rovnováhy. Jemným sluchem konkurrenta
Francie nejprve postihla tento sklon. Již v průběhu sedmileté
války Maubert de Gouvest zvláštním spisem dokazoval, že fran
couzský imperialism na pevnině jest pohádkou dávno odbytou,
s jiné strany však že hrozí lidstvu skutečná tyrannie na moři a
v osadách, kde Anglie chce dosáhnout „empire envers et contre
touš“. Vilém III. již prý v hloubi duše byl ctižádostivější nežli
Ludvík XIV. Tento publicistický projev jest velmi význačný;
v něm poprvé jasně vyslovena myšlenka, že porušení evropské
rovnováhy může býti provedeno mimo Evropu, na moři a v osa
dách, poznání pro další vývoj a pro moderní imperialism velmi
důležité. A Francie od té chvíle nepřestala Evropu mobilisovat
proti anglickému nebezpečí. Četní spisovatelé žádají důrazně,
aby zásada „iustum equilibrium potentiae“ platila také pro
svět mimoevropský, a starší Mirabeau, známý „ami des
hommes“, výmluvněji nežli hollandští spisovatelé 17. věku zasa
zuje se o všeobecnou rovnoprávnost na mořích. Spravedlivost těch
požadavků v Anglii se popírala a pruský spojenec Angličanů,
jmenovaný již Justi, dosti zajímavě hájil obchodní a námořskou
převahu jednoho státu nad ostatními tvrzením, že věc ta plyne
z přirozené vnitřní síly společenského vývoje, a nikoliv z vojen
ských násilností, a že proto jest marné proti ní se stavětí.
Že francouzské volání proti anglickým pokrokům nebylo
bezúspěšné, ukázala doba války o svobodu severoamerických
osad. Nejen Francie, spojená se španělskými Bourbony, užila pří
ležitosti k novému útoku na soupeře, ale také Nizozemí obrátilo
se proti dotavadnímu anglickému spojenci a ostatní evropské státy
snažily se zdůrazněním nových zásad neutrality námořské zne
snadnit vítězství anglické. Jest spolu zajímavé, že popud k tomu
vyšel od nejmladší moci námořské, od Ruska. Tak se stalo, že
rok 1780 byl okamžikem rozhodným pro anglické dějiny, okamžikem
vážné krise, a že z ní Anglie vyšla zocelena, bylo nejosudnějším
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předpokladem pro budoucnost francouzského imperialismu. Sou
časná doba ovšem nemohla docenit význam toho rozhodnutí,
stejně jako nemohla poznati význam současné konquisty Indie
východoindickou kompagnií nebo počínajícího se rozvoje velikého
průmyslu, který dal navigaci anglické příležitost k rychlému vy
užití převahy bojem získané. Současníci počítali spíše se seslabením britské moci dlouhým zápasem a ztrátou severoamerických
osad, viděli, že v Anglii ustupuje systém merkantilistický před
novým duchem, který volal po uvolnění hospodářských pout
a nalézal souhlas pevninných fysiokratů. První působení tohoto
ducha, klassicky vysloveného ve velikém díle Adama Smitha,
jevilo se ve francouzskoanglické smlouvě obchodní roku 1786,
první smlouvě založené na zásadách volných hospodářských styků
dvou velikých celků.
Fysiokratické hnutí ve Francii, které umožnilo tuto smlouvu,
spělo namnoze vůbec k seslabení zjevné moci státu na prospěch
jednotlivců a tvořilo větev onoho proudu, který se snažil zdů
raznit! práva a svobodu individuální proti poručnictví státnímu.
Byl to důsledek nového nazírání na celý veřejný život, jemuž
nebyla již vůdčím hlediskem snaha, aby především státní celek
byl na venek silným a uvnitř spolehlivým podstavcem dynastie.
Pokud možno největší svoboda všech osob v rámci státu, peču
jícího hlavně jen o vnitřní bezpečnost a blaho pokud možno nej
většího počtu jednotlivců, stává se ideálem společenské úpravy.
Subjektivismus, vlastní od kolébky romantickému hnutí a proti
vící se všem obětem jednotlivce na prospěch celku, spojil se
s význačným pessimismem, jevícím se při posuzování všech zá
sluh historického státu o pokrok lidstva, a viditelné sloupy státní
moci, hlavně byrokracie, diplomacie a vojenství, stávají se před
mětem opovržení. Nálada doby počíná přiznávati hlavní zásluhu
o kulturní vývoj domnělé původní tvořivosti bezejmenné massy,
dobrým přirozeným instinktům člověka, který bude jednati vždy
v duchu vznešené humanity, jakmile prolomí tísnivou klec před
sudků a historického státu.
Tato společná nálada, jasněji nebo tlumeněji zaznívající
z úvah Rousseauových i Herderových, z veršů Schillerových
i dramat Alfieriových, byla rozšířena v celé Evropě, ale nepůsobila
nikde tak mocně jako ve Francii, kde vedoucí kruhy ztratily
pravou vůli k moci a příliš zmateně daly se na ústup před útokem
buržoasie, nespokojené s úlohou, kterou v dosavadním státu
měla. Dějinná budova státu ve Francii se sřítila a na jejích tro
skách samozvaní stavitelé snaží se postaviti novou společnost,
v níž by subjektivní práva lidská měla co největší rozsah a zásada
rovnocennosti všech jedinců tvořila základ zákonů.
c. c. h. xv.

T,

178

Josef Susta:

Bylo tedy pravděpodobné, že pádem ancien régimu ve Francii
na vždy budou pohřbeny také tradicionální politika a imperia
listické tendence bourbonské, tím spíše, ježto revoluční theorie
odsuzovala zásadně vojenskou expansi a znásilňování slabšího
silným. Ale skutečnost vedla jinam. Roku 1792 nová republika
hlásá sice válku jen králům a mír národům, ale od prvního oka
mžiku neuvědomělým podkladem této ozbrojené propagandy,
tohoto křížového tažení za osvobození národů, jest sebevědomí
„velikého národa“, který cítí povinnost, aby se ujal nové úpravy
evropského světa a dal svým národním ideálům universální
platnost pro celé lidstvo. Když pak odporem sousedních mocí
a cizí invasí republika sama byla ohrožena, ustupuje původní
volání po svobodě individuální rychle do pozadí před zájmem
celku a důsledněji i nemilosrdněji nežli staré království ujařmuje
terroristický režim jednotlivce, který se v jednotné masse stát
ních občanů stal pouhým číslem a ztratil starý stavovský svéráz.
Zároveň zahraniční politika republiky ukázala, že idea přiro
zených hranic a nadvlády nad sousedy měla hlubší podklad
nežli pouhou ctižádost dynastie. Její vývoj, přervaný na krátce
první dobou revoluce, začíná se již u samého Dantona znova, a ná
sledující doba direktoria a Napoleona I. nastupuje plně v dědictví
po Bourbonech, navazuje přímo na politické ideály Ludvíka XIV,
Annexí Belgie, celého levého Porýní a Savojska republika do
sáhla skutečně toho, po čem veliký král marně toužil, hranic
staré Gallie, obklopených věncem závislých sesterských republik,
upomínajících historika živě na ona glacis, jež Ludvík XIV.
chtěl dáti veliké národní pevnosti francouzské. A životní dílo
Napoleona I. nebylo nežli gigantickým dovršením politických
ideálů dvora francouzského v 17. a 18. věku. Také v jeho systému
nesmírně rozšířená Francie tvoří pevné jádro, ovinuté vasalskými
státy Napoleonidů a rýnského spolku, jež mají býti podrobeny
obětem francouzského militarismu i novému vykořisťování merkantilistickému, které ukazovalo, že veliký císař i v hospodářském
ohledu se vrátil k hlediskům Ludvíka XIV. a Colberta, s nimiž
sbližovala ho snaha po všestranné reglementaci veřejného i spo
lečenského života, prováděná bezohledně v zájmu celku. Poloměr
tohoto kruhu napoleonské moci ovšem měl velikost, o jaké se
Bourbonům nikdy nesnilo, sahal až k Visle a do Dalmácie, ale
toto rozšíření bylo podmíněno oním zvětšením evropského jeviště,
které přineslo 18. století. A také v mimoevropské politice Napo
leon šel ve stopách 17. věku, snaže se nejen uskutečniti Leibnitzovo „consilium Egyptiacum“, ale klada usilovný důraz na
koloniální expansi a námořskou převahu bez ohledu na drsné
zkušenosti 18. věku. Bádání posledních let ukázalo, co zájmu
císař těmto otázkám skutečně věnoval a jak pevně věřil v možnost
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uskutečnění fantastických projektů asijských i západoindických.
V otázkách zevní politiky lze tedy s jistým právem obrátiti proti
císařovi známé diktum Talleyrandovo, platné pro vnitřní poměry,
že prý Bourbonové roku 1814 si lehli bez rozpaků do rozesílané
postele Napoleonovy; bylo to vlastně zvětšené lože Ludvíka XIV.,
a cíle, za nimiž direktorium i císařství ve světové politice šlo,
byly staré cíle francouzského imperialismu.
Ovšem revoluce a Napoleon I. spěli k cílům těm jinými ces
tami nežli Bourbonové. Zdálo by se, jako by dějinná nutnost
žádala, aby každá nová vůdčí idea evropská aspoň dočasně oživila
pokusy imperialistické. Za Ludvíka XIV. byl to merkantilism,
na počátku 19. věku pak byla to myšlenka nového egalitérního
státu, zbudovaného francouzskou revolucí na troskách historické
Francie. Nový stát rovného občanství státního v prvním svém
rozmachu podával svým pánům větší prostředky moci nežli stát
starý, založený na kompromissu mezi korunou a stavovským
živlem, již proto, že získal účastenství nečinných dotud širokých
vrstev, stojících mimo státní právo stavovské. To umožnilo novou
taktiku, vrhající lidové bataillony proti parádním, copem ozdo
beným vojáčkům, to dalo Francii odvahu k obnovení pokusů,
které šly přes síly ancien régimu. Mladá síla egalitérního státu
umožnila geniovi Napoleonovu, že mohl ze stěžeji vypáčiti systém
pentarchie evropské a na chvíli aspoň uskutečnit! starý ideál je
diné nej vyšší moci v křesťanstvu.
Přijetím titulu císařského Napoleon I. ukázal, že jest si
vědom dlouhého vývoje, na jehož konci sám stál, a s toho hlediska
lze vysvětliti tvrzení nadšenců, kteří vidí v korsickém despotovi
apoštola světového míru a historicky se snaží dokázati pravdivost
hesla „empire c’est la paix“. Imperialism ideově byl založen na
myšlence míru a nej vyššího tribunálu pro celé kulturní lidstvo,
a myšlenka ta na sklonku 18. věku zachovávala stále ještě svou pů
sobivost, jak vidíme ve spisku Kantově o věčném míru z roku 1795,
kde jest vysloven zajímavý názor, že věčný mír může přijíti jen
z Francie, odkud dotud přišly všechny války. Kant o\šem zá
sluhy Francie o pacifikaci Evropy čekal v zcela jiném způsobu,
nežli bylo brutální vojáctví Bonapartovo, ale ideově daly , by se
zajisté nalézti rozličné svazky mezi snem královeckého filosofa
a ethickým podkladem Napoleonovy světovlády. Souvislost
francouzského císařství se středověkým imperialismem a s jeho
antickými předpoklady vystupovala na jevo především v roz
ličných zevnějších znacích. Napoleon rozmetal vegetující zbytek
svaté říše římské, ale zároveň naznačoval zřejmě, že se chce uvázati
Y základní myšlenku její jako dědic Karla Velikého a starého
Rima. Proto přijal pomazání z týchže rukou, z nichž roku 800
a 962 středověké císařství vzalo hlavní své oprávnění, ukončil
12*
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ve Francii boj proti církvi a uzavřel s ní konkordát, veden jsa
podobnou myšlenkou jako Konstantin Veliký, myšlenkou říšské
církve, v níž i papež by byl sluhou impéria. Jeho klassickému
profilu slušelo tak dobře gesto napodobující caesary, stejně jako
s ovzduším císařství nerozlučně srostl sloh a kroj napodobující
především starořímské vzory a Talma poprvé oblékající na jevišti
tógu. Syn císařův stává se králem římským a Napoleon doufá, že
tímto dotekem s věčným městem dosáhne jakési přirozené legi
timity, předstihující veškeré rodokmeny evropských dynastií.
Doba Napoleonova znamená tak největší úspěch staré ideje
imperialistické v Evropě, ale pouze úspěch chvilkový. Císaři ne
podařilo se stejně jako Ludvíkovi XIV., aby porazil nejnebez
pečnějšího ze svých soupeřů, Anglii. Revoluce ztratila lodstvo,
většinou royalistickými důstojníky osazené, a lodstvo nedalo se
tak snadno improvisovat, jako pevninné legie dobrovolníků. Proto
se maritimní pokusy Napoleonovy skončily nezdarem a rovněž
pokus, obrátiti hospodářskou sílu celé Evropy pevninným sy
stémem proti Anglii. Pitt mladší stal se císařovi osobou podobně
osudnou jako Vilém III. jeho bourbonskému předchůdci, Karthago zvítězilo nad Římem. Na pevnině k pádu Napoleonovu
přispěla však také ona změna politického jeviště, kterou přineslo
18. století. Starou Evropu Ludvíka XIV. veliký císař snadno po
kořil, ale jemu bylo nad to měřiti se s novou složkou její, s Rus
kem. Imperialism latinský srazil se tu s dědicem říše východní.
Od 18. věku říše carská byla v souhře evropských velmocí
rovnocenným členem, vskutku s ní však nesplynula celým roz
sahem a celou bytostí, jsouc útvarem, který vyrostl v zcela jiném
ovzduší nežli státy západní. Nábožensky i kulturně souviselo
Rusko s impériem východním, odkud přijalo vedle carského
titulu a některých složek státního zřízení také tendence imperiali
stické, ovšem nejasné. Vývoj tendencí těchto na východě jest méně
zřejmý nežli na západě a nesnadněji ho sledovati, jest však velmi
význačné, jak základní myšlenka impéria přešla odtud také do
oblasti nekřesťanské a stála při kolébce velííše chalifů; zajímavé
jest, že ku př. Soliman II. ve styku se západem dává si titul
,,chalifa Rumie“ a jako dědic císařů Karlovi V. přiznává pouze
titul krále španělského. Také ruské carství z byzantské oblasti
přijalo ideu světovlády a snahu po politickém spojení křesťanského
světa v jediný celek. Ovšem důležitější nežli toto dědictví byl
skutečný vývoj říše moskevské, od 16. století rychle postupující,
který v tak mnohém ohledu upomíná na dějinný vývoj republiky
římské. Vidíme, že v obou případech v průběhu tří set let
poměrně malý stát stává se výbojnou velříší, vybudovanou pře
devším na militaristickém základě. Jako latinský také ruský
jazyk má ony závratně rychlé, ale poněkud povrchní úspěchy,
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dosahované v obou případech především tím, že státní řeč svou
kulturní převahou zatlačuje do pozadí ethnickou pestrost podrobe
ných národů a dává celé říši jednotný ráz. Ostré kontrasty mezi optimatskou vzdělaností a přepychem na jedné a tupou nevyspělostí ven
kova, živořícího starosvětsky mezi jednotlivými křižovatkami x ojenských a obchodních cest, na druhé straně, dvě veliké metropole,
,,Urbs“ stará a nová, tvořící srdce státu i kultury, do něhož
veškeré složky státního života se sbíhají a které říši vyssává,
provincie, které jsou libovolně měněnými administrativními
okresy ohromného celku, nemají uceleného sebevědomí ani míst
ních zvláštností a mizejí v šeré jednotnosti větších oblastí, proje
vujíce při krisích ústřední moci naprostou neschopnost samo
činného života a obrany, veškeré ty význačné rysy říše caesarů
římských nalézáme také v říši carské. Takový útvar, odlišný od
základního složení států západních, nesaturovaný a plný touhy
po další expansi, s ideovým dědictvím východořímského impe
rialismu, přirozeně nemohl se podrobiti trvale systému Napo
leonovu a snadno nalezl záminku k spojenectví s Anglií proti
francouzské sxětovládě. Napoleon dobře vytušil zvláštní postavení
Ruska a uznal cara za jediného rovnocenného činitele, s nímž by
se dohodl o rozdělení moci nad Starým světem; jest zajímavé, že
z okolí Napoleonova vyšlo falsum t. zv. závěti Petra Velikého.
Ale zároveň francouzský imperátor polskou politikou chtěl Rusko
vlastně vytlačit z Evropy a konflikt stal se rychle neodvratným.
Spojení Ruska s Anglií umožnilo účinný odboj ostatní Evropy
proti jhu francouzskému, při čemž konečnou porážku Napo
leonovu zpečetilo to, že našel nebezpečného nepřítele v témže
duchu, který vedl francouzskou revoluci a císařství k vítězství.
Probuzený politický zájem širokých vrstev spojil se s instink
tivním odporem národního cítění proti francouzské nadvládě;
francouzská revoluce ve svých důsledcích porazila panovníky,
ale podlehla národům evropským, a pád Napoleonův7 ukázal, že
síla jediného národa ani v ruce nej geniálnější nestačí na to, aby
kladla zákon celé Evropě, zvláště když vedle snahy jednotlivých
státních celků po sebeurčení se přihlásilo zvýšené sebevědomí
národů.
Než prostý návrat k historickým útvarům a poměrům
18 .věku pod záštitou zásad legitimity a božského práva dynastií,
jak je především obnovené království francouzské ústy Talleyrandovými na kongresu Vídeňském prohlašovalo, nebyl možný.
Doba Napoleonská simplifikovala politickou mapu Evropy na
mnoze zcela účelným způsobem a proti důslednému obnovení
všech historických nároků stojí především zájem vlastních vítězů
nad Napoleonem. Alexander I. to vyjádřil ve Vídni důrazně
slovy, že základním principem nové úpravy není legitimita, nýbrž
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konvenience vítězných spojenců. Již v Chaumontu roku 1814
čtyři velmoci spojily se k tomu, aby podle vzájemné dohody pro
vedly likvidaci veliké pozůstalosti Napoleonovy, ale zároveň
s úmyslem, že en quatre povedou dále podobnou vrchní moc
nad Evropou, jakou měl poražený císař. Satyra správně vystihla
jejich úmysl, mluvíc o novém čtyřhlavém Napoleonovi, který
se stejně jako veliký Korsičan neohlíží po právu slabších útvarů.
Připuštěním Francie do kruhu toho roku 1818 byla jaksi obnovena
pentarchie 18. věku, ale s tím rozdílem, že velmoci hodlají zůstati
trvale spojeny v nejvyšší tribunál, Evropu prostředkem kongressů v jednotné náladě udržující a jako celek spravující na zá
kládě oné magna charta, která se zvala finální aktou v ídeňského
kongressu. Století předešlá znala rovnováhu evropskou a mír jen
jako dočasný, vzájemnými nárazy a třením států docílený poměr,
plný nedůvěry k smlouvám státním a k rozpínavosti sousedově,
takže mohl Montesquieu správně říci: ,,la paix c’est ľétat ďeffort
de touš contre touš.“ Spojenci chaumontští chtěli naproti tomu
dáti politickému bytí v Evropě ráz pevné stability, zaručující
trvale klid kulturního společenstva křesťanského. V základech
byla to táž idea středověkého imperialismu, která sloužila za
mravní podklad Napoleonově ctižádosti, a jež měla býti nyní
uskutečněna ve formě oligarchické. Idea ta se nejjasněji jeví
v oné zvláštní listině sv. alliance, kde zásada jednoty a kulturního
společenstva evropského vystupuje v rouše sentimentálního
pietismu jako budoucí podklad vzájemného poměru mezi jednot
livými státy, dynastiemi a jejich poddanými. Svatá alliance
ovšem neobmezuje se již na užší kruh latinského světa jako středo
věký imperialism, nýbrž uvádí v společenstvo kulturní křesťanské
jednoty také členy schismatické, jak to rozšíření evropského je
viště žádalo, ale podkladem jí přece zůstává onen Augustinův
pojem ,,pax et justitia christianitatis“.
Ovšem úspěchy tohoto kongressového vládnutí byly velmi
krátké, neboť spojenci počítali především se státními celky a
s dynastiemi a měli proti sobě onen mohutný proud, který žádal
uvolnění státních řádů v zájmu svobodného sebeurčení jednot
livců i národů a stavěl se stejně proti myšlenkám ovládajícím
historický stát, jako proti božskému právu dynastie. Hlediska
ta, vítězná na počátku francouzské revoluce, byla v republice
a impériu Napoleonském jen z malé části uskutečněna, ale při
hlásila se k slovu skoro v celé Evropě při pádu Napoleonově.
S počátku zdálo se, že pentarchie velmocí i proti tomuto proudu
své dílo obhájí principem intervence, který roku 1820 nejprve
v Opavě byl formulován jako právo spojených velmocí zasáhnouti
do vnitřních poměrů kteréhokoliv státu, když toho žádá zájem celku
a stability evropské. Než poměr jednotlivých velmocí k novým
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myšlenkám byl příliš různý, aby umožnil na dlouho plnou
shodu. Nejprve Anglie, která již roku 1815 odepřela podpis svůj
všeobecným větám sv. alliance, obmezujíc se na traktát chaumontský, a po ní Francie, státy ústavní, odklonily se od tří
východních absolutistických velmocí, pětičlenný tribunál rychle
se rozpadl a vzájemné soupeření jednotlivých členů opět vy
stoupilo bez roušky kongressových frasí do popředí.
Ovšem nebyly to výhradně otázky rázu territoriálního, jako
v 18. \ěku, které klid Evropy znepokojovaly, byly to především
vnitřní zápasy o úpravu ústavních poměrů v jednotlivých státech
vedené, které posléze v polovici století přivedly celou státní spo
lečnost evropskou do nejvyššího vření. Ale brzy přihlásila se také
nutnost nového řešení territoriálních sporů, když do popředí
vstoupil požadavek státu národního, podle něhož historické jed
notky, jen zřídka totožné s oblastí jediného národa, měly ustoupiti
novým útvarům, všechny příslušníky jednoho jazyka obepí
najícím a národní sebeurčení umožňujícím. Také tento proud,
kladoucí důraz na nepřemožitelnost uvědomělých a obětavých
národů, na ony utajené síly bezejmenného množství, viděl
v hlavních sloupech starého státu, v byrokracii a militarismu, na
mnoze jen činitele hrubé moci zvykové, nemající mravního pod
kladu. Řešení problému nového státu národního stává se nej
těžší otázkou evropských dějin v době Napoleona III. Synovec
velikého císaře titulem a gestem snažil se sice vládě své dáti
ráz obnovy prvního císařství, opravdu však stál na jiném zá
kladě. Není to tradice starého imperialismu, nýbrž nový nationalism francouzský, který ho unáší, nationalism, který cítil
smlouvy z roku 1815 jako národní pokoru. Napoleon III., muž
národních plebiscitů, neodvažoval se skutečně obnoviti politiku
přirozených hranic, nýbrž pomýšlel ponejvíce na ucelení národ
ního státu částečnou annexí Belgie a byl hotov spokojiti se se sebe
menším „zpropitným“, aby měl úspěch v očích národa. Proto
při diplomatickém jednání s evropskými mocnostmi protestuje
proti tomu, aby byl pokládán za ctižádostivého rušitele rovno
váhy evropské, a kloní se spíše svou italskou i polskou politikou
k principu vyhraněných útvarů národních. Napoleon III. ovšem,
ač byl význačnějším zjevem, nebyl tvůrčí osobou, která by vryla
trvalou, hlubokou brázdu do dějin doby. Takovými osobnostmi
byli Bismarck a Cavour, jejichž dílo, utvoření jednotné Itálie
a nového Německa, znamenalo, že také onen poslední zbytek
středověké nevyhraněnosti v střední Evropě přijal na se formu
novodobého státu. Tím Francii unikla na vždy možnost v duchu
Napoleona I. užiti roztříštěnosti sousedních oblastí k založení
nadvlády v Evropě, a když v září roku 1870 Rím se stal hlavou
nového národního státu vlašského, bylo to skoro symbolickým
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Zakončením onoho dlouhého řetězu politických myšlenek, na
vazujících na dědictví caesarú, zpečetěním vítězství novodobé
mnohosti samostatných států nad středověkým principem poli
tické jednoty křesťanstva.
Otázky, které oba velcí státníci řešili, byly však otázky vý
hradně rázu kontinentálního a také Napoleon III. hlavní částí své
politiky kořenil v ovzduší evropském a nepomýšlel vážně na to,
aby, jako Bourbonové nebo Napoleon L, svůj dominát opřel
o skutečnou převahu námořskou a osadní. Ve válce krymské i při
výpravě do Cíny byl především ve vleku politiky anglické a při
obou podnicích stejně jako při mexickém dobrodružství nešlo mu
tolik o nabytí skutečné moci v oblasti mimoevropské, jako o prchavý
odlesk vojenských úspěchů v Paříži a o sesílení posice vnitřní.
Toto soustředění veškeré síly vedoucích mocností na výlučně
evropské otázky vyznačuje politiku 19. století proti politice
18. v ěku. Na jev išti mimoevropském se soustavným důrazem v době
mezi pádem prvního a třetího Napoleona vystupují pouze dvě
mocnosti, Anglie a Rusko, takže vlastní světová politika v době
té zůstává jejich výhradným panstvím.
Oba vlastní v ítězové nad Napoleonem I., v politice evropské
zúčastnění, ale jí úplně nezabavení, měli v kruhu evropských
mocí také tím zvláštní postavení, že vnitřním zápasem o stát
neutrpěli tak vážných otřesů jako národové jiní. Rusko trvá při
základech militaristického samodržaví, jež nalezlo v Mikulášovi I.
skvělého nositele, kdežto Anglii reforma roku 1832 uchránila
před záplavou revoluce a umožnila jí klidný vývoj na starších
základech. Do bojů evropských oba státy zasahují proto spíše jen
jako činitelé působící z venčí, nejsou jimi zcela zaujaty a mohou
se volnému rozpětí do mimoevropské oblasti tím spíše věnovat,
že ostatní Evropa jim v tom valně nepřekáží.
Carská říše také v 19. století posunovala v Asii své mezníky
čas od času do nových krajů, jsouc k tomu namnoze vedena nut
ností zabezpečiti získané dříve končiny před nájezdy kočovných
sousedů. Postup ten v Evropě nevzbudil takové pozornosti jako
ruská snaha o proniknutí k moři, která politiku carů ovládala
od dob Ivana IV. Starší proud výboje v oblasti pobaltické do
bytím Finska na počátku 19. věku uvázl v pevných hranicích, na
jihu však rozpětí směřující k oblasti moře Středozemského sune se
dále v před tím spíše, že státní zájem zde byl sesílen ideovou
vložkou slavjanofilskou. Věci ty není nutno obšírně vykládat.
Západní romantický proud národního uvědomění ve čtyřicátých
letech 19. v ěku na Rusi spojil se s ruským prostředím a oděl novou
gloriolou pravoslav i jakožto vlastní křesťanství nezkažené raciona
lismem západním a schopné vyvěsti kulturní lidstvo z rozkolu mezi
věděním a věrou k nové ucelenosti. Theorie o strnulých národech
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západních a mladistvé síle nezkaženého Slovanstva, navazující
na kulturní pessimism 18. věku a stavějící proti historickému státu
Západnímu idealisovaný obraz carského panství i rolnického
bytu praslovanského, vzbuzují naději, že celé lidstvo bude svedeno
v jediný veliký ovčinec pokorné křesťanské humanity, až pořad
světové monarchie přijde na Slovanstvo. Jako středověkému
imperialismu jízdy do Ríma, tak tomuto duchovnímu sousedu
symbolem bylo opanování Ríma východního na Bosporu ruskou
mocí, která spojením velikého pravoslavného křesťanstva pod
svým vedením rychle zastíní setmělý západ. Carská politika ochotně
přijímala tuto ideovou oporu pro svou snahu po přístupu k již
nímu moři a po brzkém rozdělení dědictví churavé despocie osmanské. Mikuláš I. snažil se východní otázku zprvu řešiti v dohodě
s Anglií, nabízeje jí roku 1844 i 1852 Krétu i Egypt, ale
dohoda ztížena byla zásadním konfliktem na pevnině mezi
liberální politikou Palmerstonovou a carovým zakročením ve
prospěch absolutismu ve Střední Evropě. Anglie se skoro in
stinktivně bránila slovanskému rozpětí k jižním mořím, sledo
vala s nedůvěrou pokroky carské velříše v Asii a dovedla
pomocí obětavých spojenců zastavit dokonale úspěch carův.
Ve válce krymské počítala i s tím, že by ve spolku se Švédském
mohla trvale ochromit rozvoj ruské moci v moři Baltickém. Anglie
dovedla několikráte pobouřit Evropu obavou před hrozící hege
monií carské moci nad celým křesťanstvem, kterou sám náš Palacký pod vlivem liberálního ovzduší v odpovědi do Frankfurtu
označoval jako hrozné nebezpečí pro evropskou vzdělanost, sou
časně však Anglie sama sledovala neslyšně cíle, jež znamenaly
vážné ohrožení rovnováhy evropské a zadržovaly podstatně hospo
dářský rozvoj všech ostatních mocí.
Vítězným bojem proti Napoleonovi I. Anglie nabyla toho,
oč zápasila v 18. věku, vlády nad oceány a nesmírného panství
v světě zámořském. Úspěchu docíleno bylo vědomým napětím
všech sil státního organismu, militaristickým i námořním úsilím
vrcholícím v osobě Nelsonově a Wellingtonově. V následující době,
kdy Anglie klidně užívá plodů vítězství, však vliv těchto činitelů
rychle ustupuje do pozadí. Částečná demokratisace volební dala
širším, novým vrstvám právo rozhodovati o státu, s Jiřím IV.
mizí vlastní ,,Old England“ a vedoucím hlediskem přestává býti
sesílení moci státní, nýbrž spíše vítězí nový názor, stojící hlavně
pod vlivem utilitarismu Benthamova, který nevidí v státu nositele
moci, nýbrž jen rámec zajišťující bezpečnost jednotlivců a svobodu
jejich jen v nejnutnějších případech obmezující. V hospodářském
ohledu ovládla v Anglii pole klassická škola Ricardova, manchesterství, které chce stát z vlastní oblasti společenské vůbec vy
loučit a vzájemné styky hospodářské, ať již jde o poměr jednotlivců,
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kapitálu a práce nebo o styky rozličných zemí, přenechat volnému
závodění. Tento pravý opak merkantilistických snah byl v praxi
usnadněn závratně rychlým rozvojem průmyslovým a technic
kým, který Anglii postavil skoro o sto let dříve nežli ostatní
Evropu na nový základ čistě kapitalistické výroby. Průmyslová
revoluce, tvořící na místě starosvětského pořádku zcela nové
útvary a otevřevší náhle ohromné výhledy, vzbudila v Anglii
přesvědčení, že britský živel předstihl značně ostatní lidstvo, a
sesílila insulární sebevědomí, již od středověku značné. Vývoj ten
byl sice umožněn jen vítěznými předpoklady merkantilismu
18. věku, ale měl ráz živelní síly, vycházel z hlubin národního
bytí, a kameralistické poručníkování s celní ochranou záhy se
mu stávalo spíše překážkou nežli oporou. Proto vzniká přesvěd
čení, že hospodářské otázky jsou vůbec zjevy, které pro stát
mají sice veliký význam, ale stejně jako živelní události jeho norma
tivnímu vlivu se zásadně vymykají. Vzniká pojem evoluce spo
lečenské a volného boje hospodářského, který nepodléhá vlivům
teleologickým, tedy pojem, který brzy potom Darwinem pře
nesen byl na pole přírodní a zde přispěl k vyloučení představ
o neustálém zasahání božské prozřetelnosti do vývoje přírodního,
jak toho ještě katastrofální theorie Cuvierovy nutně vyžadovaly.
Podobně přesvědčení o automatickém rázu hospodářského a
společenského vývoje vede anglický liberalism k podceňování
všech činitelů, kteří chtějí účelným zasahováním vývoj uvésti
do určitého řečiště, tedy k podceňování státních orgánů, mili
tarismu, diplomacie a byrokracie. V nich názor nový viděl namnoze
zastaralé a překonané zbytečnosti, které pouze neosvíceností
davu udržují svůj význam a nutně ustoupí do pozadí před při
rozeným tlakem vnitřního vzrůstu širokých vrstev.
Tato nálada v jádru byla myšlenkovým dědictvím 18. století,
výsledkem proudů směřujících vůbec k rázné přeměně historic
kého státu a zdůrazňujících i práva svobodné osobnosti i tvo
řivost širokých vrstev národních i společenských proti malé
skupině vládnoucích osob, která dotud k sobě poutala výhradně
pozornost dějepisců a žila v domnění, že dělá dějiny skutečně.
Této náladě podléhala stejně klassická škola národohospodářská
v Anglii, jako v anglickém ovzduší vyspělý Karel Marx, který
sice stál v nejostřejším odporu proti manchestrovcům, ale přece
na téže základně. Stejně jako oni neměl ani Marx pochopení
pro význam geniálních jednotlivcův, ovládajících státy, nýbrž
oceňoval jen anonymní síly společenské a viděl jedinou dějinnou
složku v oné hospodářské evoluci, která živelní silou v před se
valí a státem nemůže býti nikterak řízena. On i anglický libe
ralism vidí nositele budoucnosti především v onom „homo economicus“, který nejsa obtížen hesly starého státu, rozumnou
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úvahou znemožní další vraždění a vzájemné zotročování v lidstvu
a založí všeobecný blahobyt na účelné a spravedlivé dělbě práce
nejen mezi stavy, ale i mezi rozličnými končinami světa. Bu
dovu světové tržby svobodné zvláště manchesterští liberálové
zakládají na takové mezinárodní dělbě práce, zamítajíce s po
výšeností zbraně starého státu merkantilistického.
Ovšem v té chvíli pokus pro Anglii nebyl nebezpečný. Cobden
a jeho přátelé dokazují snadno, že svobodnou tržbou Anglie
neztratí vůdčího postavení ve světě, ježto zvláštními podmínkami
svého bytu a svým hospodářským předběhem jest určena k tomu,
aby se stala průmyslovou dílnou a trhem pro celý svět. Optimism
jejich počítal s tím, že ostatní kraje již nikdy ostrova nedohoní
a že se spokojí skromnější úlohou, kterou mezinárodní dělba
práce jim vykáže. Stará exklusivní domýšlivost insulární, kterou
již benátští vyslanci 16. věku dobře líčí, proměnila se v 19. věku
v jakousi kosmopolitickou náladu, která vidí v Britovi vlastního
správce nejvyšších statků lidstva, stojícího mimo žárlivosti
menších národů, v náladu upomínající na francouzský pojem
,,la grande nation“ v 18. věku a ztotožňující zájem lidstva se
zájmem Albionu. S aesthetickou posou nasyceného boháče, shlí
žejícího na zápas chudiny, anglický liberál přezírá pevninnv
nationalism a jeho boj o národní stát, přezírá význam státu vůbec
a odmítá jeho zasahání do sféry společenského vývoje hrdým
laissez faire a podceňuje také jeho zevní úspěchy.
Hlavně v koloniální politice liberální strany přihlásil se v pa
desátých letech názor protivící se veškerým násilným prostřed
kům; postupné odpadání osad dospívajících podle vzoru severo
amerického prohlašováno za přirozený zákon, jemuž nelze ani
vojenským úsilím a finančními obětmi brániti, a proto vítězí
sklon, urychliti tento průběh a uvésti jej v zákonnou dráhu roz
šiřováním autonomie osadní a vyprošťováním kolonií ze zájmů
jednotného státu, tedy sklon naprosto odchylný od politiky merkantilistické i od imperialistických zásad expanse ruské. Liberalism v padesátých letech provedl skutečně osamostatnění
nejdůležitějších osad, bojoval vůbec proti šíření koloniální državy,
takže roku 1859 byla Anglií odmítnuta žádost souostroví Fidžijského o přičlenění k britskému dominiu a po veliké vzpouře
v Indii vznikla i živá diskusse o tom, zdali asijská država stojí
vůbec za to, aby byla velikými obětmi udržována. Proto tehdy
také došlo k nápadné zdrženlivosti vedoucích kruhů britských
při účasti ve vzniku průplavu Suezského a podnik přenechán
namnoze kapitálu francouzskému. Tendence ty ovšem nezdolaly
úplně starší tradice anglické politiky, působící mocnou silou
setrvačnosti a podporované jak stranou konservativní, tak stříz
livým tlakem praktických požadavků. Právě v době, kdy v Anglii
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vítězí zásada svobodné tržby, stát vede dvakráte merkantilní
válku s Čínou, zachraňuje Indii s napětím všech sil, sesiluje sou
stavně loďstvo a hájí na Pařížské konferenci roku 1856 neústupně
i právo kaperských repressálií, námořní převahu nad ostatními
státy usnadňujících. Rivalita s Ruskem zůstává páteří zahra
niční politiky anglické i v době ministerstev liberálních, kdy
liberalism anglický nalézá zosobnění v Gladstonovi, hotovém
uvolniti dotavadní sevřenost státu irskou politikou i v samém
souostroví britském.
Ale v sedmdesátých letech začala se v náladě vedoucích
kruhů již jeviti značná změna a reakce proti autonomistickému
seslabování říše, reakce, jejíž význačnou osobou byl Disraeli.
Židovský romanopisec dovedl proti suchopárnému utilitarismu postaviti živou fantasii vlastence, pochopujícího cenu ve
likých útvarů státní moci, dovedl sestárlé a jen staré tradice se
přidržující straně konservativní dáti svižnějšího ducha a vzrušiti
ji ideálem národní velikosti, za který již roku 1868 do boje vstoupil
publicista Charles Dilke knihou „Greater Britain“. Disraeli ocenil
jasně nebezpečí ruského postupu v Asii pro ideály národní
expanse britské. Indické panství těšilo se dotud skoro výhodám
ostrovní isolace, jsouc na severu od ostatního světa odděleno
širokým pásem polobarbarských, degenerovaných despocií vý
chodních; po válce krymské však ruská moc za Alexandra II.
soustředila síly od Bosporu odražené k rychlému postupu do
jižní Asie a v sedmdesátých letech obsazením Chivy, Khokandu
a vmíšením do dynastických sporů v Afghánistánu přiblížila
se neočekávaně skoro až k sféře koloniálního panství anglického,
zatím co vývoj poměrů tureckých a slavjanofilské nadšení pro
svobodu balkánských Slovanů znovu uvedlo carskou politiku
na pochod k Cařihradu. Tu Disraeli přes odpor liberálů dal za
hraniční politice anglické nový směr. K sesílení vážnosti jména
anglického v Asii roku 1877 způsobil, že královna Viktoria přijala
titul „císařovny Indické“, a zahájil politiku, která na berlínském
kongressu připravila Rusko o úspěchy vítězství, kdežto Anglii
zároveň zajistila Cyprem postavení ve východním Středomoří.
Současně zdálo se, že v Afghánistánu dojde k srážce mezi britskou
mocí a ruským postupem k jihu, Skobelev ještě roku 1879 usilovně
namáhá se o uskutečnění velikého tažení proti Indii, ale smírný
sklon Alexandra II. zachoval vrch, kdežto v Anglii roku 1880
Disraeli opět pro otázky vnitřní politiky byl nucen ustoupiti
Gladstonovi právě ve chvíli, kdy počal s důrazem připravovati
cestu anglickému vlivu v7 Egyptě a rozšiřovati koloniální držav u
britskou i v jižní Africe i v krajích transhimalajských.
Než úplný návrat k staré liberální politice osadní nebyl již
možný, hlavně proto, že se zatím poměry na pevnině evropské
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proti době předchozí značně změnily. Dokončení jednoty italské,
vznik nového císařství německého a třetí republiky francouzské,
nový ráz dualistického Rakouska byly události, které postavily
Evropu na nový pevný základ a zakončily onu dlouhou krisi,
která zmítala celou pevninou od první polovice 19. věku. Energie
národů a států, dotud připoutaná k otázkám vnitřním, v následující
době se uvolňuje a ty evropské velmoci, jež vyšly zoceleny z dlou
hého zápasu, počínají rychle požadovat! svůj podíl v politice mimo
evropské. Rusko a Anglie tak přestávají býti jedinými soupeři na
světovém jevišti.
První přihlásila se Francie, která se pod vedením mužů širo
kého rozhledu, jako byl Jules Ferry, snaží rychle hledati náhradu
za ztracené východní provincie ve vnitřní organisaci a v zámořském
světě. Od roku 1874 již snaží se v Zadní Indii nabýti základny
k ovládnutí bohaté oblasti jihočínské, obracejíc zrak zároveň
k nejbližším břehům africkým. Tam výboje červencové mon
archie i druhého císařství byly namnoze improvisace vojenské,
konané hlavně z ohledu na vnitřní politiku; teprve třetí republika
snaží se jich soustavně využiti a rozšířit jejich rozsah i hospo
dářský význam na mateřskou zemi. Roku 1881 Francie obsazuje
Tunis, vniká do oblasti saharské a počíná pomýšleti na ovládnutí
celého vnitrozemí afrického spojením severních se západními
osadami od Senegalu do vnitra vnikajícími. Věc měla tím větší
význam, že se současně zraky celé Evropy počaly obracet vůbec
k temné pevnině, v jejímž vnitru výzkumné cesty Livingstonovy,
Stanleyovy a jiných cestovatelů ukázaly poměry daleko přízni
vější, nežfi na základě dotavadní znalosti pobřeží se za to mělo.
Hlavně poznání úrodné a agrárně pokročilé oblasti kolem
velikých jezer a v povodí konžském vedlo k překotné dělbě Afriky,
při níž se o podíl přihlásily i státy, dotud v osadní politice ne
zúčastněné, Německo roku 1883, Itálie roku 1885. Berlínská kon
ference v polovici osmdesátých let byla divadlem vskutku neob
vyklým. To, co u jiných dílů světa ku př. u Ameriky, bylo vý
sledkem staletého vývoje a dlouhých zápasů, bylo zde provedeno
za několik neděl u zeleného stolku; celá ohromná pevnina, na
mnoze na mapách ještě posázená velikými bílými skvrnami,
byla pomocí hesel „oblasti zájmů“ a „hinterlandu“ rozdělena
na veliké kusy, z jejichž dlouhých přímočarých hranic vane duch
čistě moderní, uvyklý nekonečným přímkám umělých drah a
překonávající hravě největší vzdálenosti novou technikou do
pravní, zvyklý vůbec ohromným číslům a rozměrům. Z rozdílu
toho však čiší také onen rozčilený chvat a shon po mimoevropské
državě, který zachvátil Evropu v této době a jevil se současně
v rychlém rozdělení vzdálené Polynesie. V tomto ovzduší přirozeně
stará zdrženlivost liberálů anglických neobstála a sám Gladstone
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byl nucen vystoupením v Egyptě a v jižní Africe ustupovat!
před oním duchem výboje britského, který právě roku 1883
byl vysloven v díle historika Seeleye ,,Expansion of England“
jako povinnost zajistiti budoucí možnosti národního vzrůstu.
Ale k ústupu liberalistické politiky v Anglii přispěly záhy ještě
jiné okolnosti, především nová politika hospodářská, součinnost
a zasahání státu již neodmítající.
Merkantilism staral se o obchod a průmysl proto, aby nabyl
větších prostředků pro stát; moc státu byla mu cílem, rozvoj
průmyslu pouze prostředkem. Na sklonku 19. věku došlo znova
k těsnému spojení mezi státem a hospodářským životem, ale
poměr jest obrácený, rozkvět výroby a zámožnosti stal se cílem a
státní moc prostředkem k jeho dosažení. Změna ta souvisela s pro
měnou celého hospodářského života na pevnině. Vítězství kapi
talismu nad tradicionální starou výrobou, vědecké pokroky, na
hrazující obmezené síly lidské a zvířecí anorganickou hmotou
a poskytující možnost nekonečného stupňování výkonů, speku
lativní duch, převádějící veškeré konkrétní hodnoty na jednotné
měřítko peněz, přihlásily se na pevnině rozhodným způsobem
sice teprve od polovice 19. věku, ale opanovaly pole s takovou
rychlostí, že bylo lze mluviti o záchvatech grůnderské horečky
celým tělem hospodářským otřásající. Tento duch, provázený
neobvyklým množením obyvatelstva, překotným vzrůstem ve
likých měst a stupňováním životních potřeb, nedal se poutati
do uzavřených kruhů jednotlivých států, nýbrž hledal od počátku
spojení se světovým trhem, bera z něho suroviny a výživu pro
vzrostlé obyvatelstvo, ale hledaje v něm také odbytiště na prů
myslové tovary. Pevnina se industrialisovala rychleji, nežli li
berální optimisté v Anglii tušili, a zklamala zároveň jejich sny
o mezinárodní dělbě práce, v níž Anglii měl zůstati lví podíl
z průmyslu.
Zklamání to nebylo bolestné, dokud vývoj na pevnině šel
vlastní silou hospodářské podnikavosti, ale vzrostlo, když tamní
výroba se opřela o ony domněle zastaralé a překonané prostředky
státní moci, jako bylo ochranné clo a zákazy dovozní, když při
zjednávání cizích trhů počala vyhledávati oporu o rostoucí vo
jenskou a námořní moc států. A státy pevninné podpory té
svému průmyslu neodpíraly, jsouce nuceny již z ohledu na hrozivé
vnitřní konflikty mezi kapitálem a prací upouštěti od hesla
„laissez faire, laissez passer“ a nabývajíce přesvědčení, že státní
moc musí mísiti se do vývoje hospodářského, nechce-li, aby so
ciální otázky se zostřily katastrofálním způsobem a země v zá
vodění národů zůstala pozadu. Mezi prvními uznal to Bismarck
roku 1879, když bez ohledu na literární doktrinářství zahájil
nový kurs ochranářský, směřující jak ve prospěch zachování
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středního stavu na venkově, tak k výchově národního průmyslu.
V následující době většina ostatních států dává celou moc mo
derního státu do služeb zájmů hospodářských, zajišťujíc nejen
clem přednost domácí výrobě, ale užívajíc cla také jako účinného
prostředku k vynucení ústupků u souseda a k rozšíření vývozu
za hranice. Vojenská a zvláště námořská moc, jejíž rozšíření se
stává zálibou vládnoucích kruhů pevninných, nabývá nového
významu, zajišťujíc svým tlakem průmyslové výrobě trh v oněch
polokulturních zemích, jež jsou schopny přijmouti mnoho evrop
ských tovarů, a stejná touha po rozšíření vlastního tržiště vedla
k zdůraznění rozpínavé politiky koloniální. Učiniti co možno
největší kus světa vlastní hospodářskou sférou, umožňující ma
teřské zemi rychlé bohatnutí, stává se vedoucí myšlenkou státníků
a diplomatů, kteří však již nejsou jako v době merkantilistické
svrchovanými pány a regulátory hospodářského života, nýbrž
jeho prvními sluhy.
Tím vším starý stát se svými tradicionálními silami mili
tarismu a byrokracie zaujal zcela jiné postavení v kruhu lid
ského vývoje nežli před tím; došlo jaksi k jeho rehabilitování.
Názor, který podceňoval mocenské činitele ve prospěch volných
sil společenských a kladl důvěru jen na nepatrnou podnikavosť
zdatných jedinců, ustupuje před novým ceněním celků politi
ckých, a ona pohrdavá nenávist proti nositelům officielní moci,
proti jakékoliv uniformě, jdoucí ruku v ruce s přeceňováním ne
slyšného kulturního vývoje massy, zůstává nedotknutelným evan
geliem jen zapomenutým strážím ustupujícího liberalismu.
Hospodářský vývoj vrátil se zpět k pevnému rámci národního
-tátu, který jediné mu může poskytnouti záruku před katastrofou
nedostatečné výživy, a na návratu tom jest založen především
moderní imperialism, který s imperialismem středověkým nemá
skoro nic společného, protože nesměřuje ke spojení vzdělaného
lidstva v jedinou oblast míru, nýbrž má vedoucím národům zajistiti jen pokud možno největší oblast hospodářské a národní
moci na celé zeměkouli.
Nový imperialism vychází současně z několika středisek,
ležících namnoze i mimo starý kulturní kruh evropský. Zvláště
význačný jest vývoj tohoto hnutí v Spojených státeh severo
amerických, které jsou vůbec klassickou půdou pro pochopení
zrychleného tempa dějin v ig. věku, ukazujíce onen zázrak opa
nování celého dílu světa živým výrobním ruchem v krátké době
několika desítiletí, ruchem, který umožnila jak novodobá technika
dopravní, směle prorážející divokým krajem od oceánu k oceánu, tak
i úžasná emigrace ze Starého světa do nové oblasti. Zázrak ten
dál se ve znamení individualismu a volnosti sil společenských;
americký ,,homo economicus“ s pohrdáním sestárlé Evropě uka-
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zoval vlast svou jako ideální vzor veliké společnosti, rozvíjející
se svobodným rozmachem podnikavých průkopníků práce, bez
poručnictví byrokracie a bez břemen militarismu, nepodléhající
povadlé rutině diplomatického umění; i pověra a církve byly
povinny bojovat za své bytí ve volném závodění duchů demo
kratickým prostředkem reklamy. Na sklonku století obraz ten
se však podstatně změnil. Kraj, jemuž theorie o dělbě mezi
národní práce dávaly trvalý úkol výroby surovin, nabyl průmyslu,
který nespokojuje se již s domácím trhem, nýbrž hledá odbyt
v Starém světě, a vývoj ten byl možný pouze pomocí státu,
ochranným tarifem Mac Kinleyovým. Pouze státní ochrana, vy
lučující cizí konkurenci, usnadnila rychlý vzrůst obrovských
továren, které mohou dodávati do ciziny tovary skoro za výrobní
cenu proto, že mají na rozsáhlém domácím trhu zajištěnu cenu
vysokou a těší se rozličným nepřímým vývozním prémiím. Vývoz
do ciziny, třebas bez značného zisku vlastního, umožňuje přece
snížením výrobních nákladů zvětšeného celého obratu podstatné
výhody a zjednává expansí na cizí trhy při tom domácímu
obyvatelstvu práci.
Expanse na cizí trhy však od počátku žádala sesílení státní
moci na venek, nebývalý důraz a náklady na moc námořní i na
pevninné vojsko, a vedla rychle k rozpínavé politice koloniální.
Zjevným projevem toho nového ducha byla španělsko-americká
válka roku 1898, která nesměřovala jen k zajištění převahy
Unie v blízkém souostroví Antillském, nýbrž opanováním Filippin
byla také velikým krokem k vládě nad Tichým oceánem a
k zajištění trhů východoasijských. Vlastní sférou moci Unie
ovšem zůstal sám kontinent americký, k jehož zajištění užito
rozšířené doktríny Monroeovy. Původní prohlášení roku 1823 mělo
naprosto jinou pohnutku; byl to protest proti principu intervence,
jak prováděla jej pentarchie velmocí v Evropě, když jej car Ale
xander I. chtěl také obrátiti proti jihoamerickým osadám špa
nělským. Unie obávala se, že také Anglie užije tohoto principu
k revindikaci svých práv v Severní Americe, a proto ohradila
se proti evropské intervenci v Novém světě vůbec. Moderní impe
rialism americký dal protestu tomu význam širší a učinil jej
prostředkem k tomu, aby Unii přiřknul celý stied a jih americký
jako oblast vlivu a budoucího rozšíření, jemuž předmluvou jsou
opakované kongressy panamerické.
Silná státní moc jako strážce rozsáhlé oblasti zájmů, zaujímající skoro celý Nový svět a Tichý oceán, posunula se tedy
do středu severoamerického života, vojenské instituce a diplo
matické zastoupení v cizině nabývají v Unii skoro téhož významu
jako v Evropě a změna zároveň nemohla zůstati bez vlivu na
celý národní karakter strýce Sama. Při tom i imperialism ve
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Spojených státech stojí sice především ve službách výbojného
industrialismu a velikého kapitálu trustovního, ale znamená
spolu překonání, aspoň částečné, suchého utilitarismu a sobeckého
individualismu větším vzletem národním, pochopením pospo
litých pojmů a uznáním nutnosti osobních obětí v zájmu ná
rodního celku. Anatol France zkarikoval sice trpce ducha boje
o cizí trhy v Nové Atlantidě nedávno svou vtipnou satyrou
jako vrchol sobectví, ale nestranný pozorovatel neupře tomu
hnutí spolu ideálnější rysy a především horečné spění k národní
velikosti, jehož význačným mluvčím jest Theodor Roosevelt.
Není bez půvabu srovnati s průmyslovým výbojem Spo
jených států některé podobné zjevy ve státu svou bytostí naprosto
jinak založeném, v Rusku. Zde, kde minulost byla naprosto
jiná a militaristický sklon všechny ostatní rysy zastiňoval, po
tkáváme se na sklonku 19. věku s podobnou chvatnou industrialisací, státem podporovanou. Pomocí ochranných tarifů celních
hrabě Witte umožňuje tu vzrůst velikého průmyslu v království
polském i některých městech ruských, zjednává mu surovinu
šířením bavlnářské výroby v Transkaspii i zvětšováním starých
důlních podniků, organisuje ve velkých kapitalistických formách
máselnictví a vůbec agrární výrobu v oblasti Sibiřské a podporuje
hospodářský vzruch země velikolepou politikou železniční. V naději,
že rozmach výrobní bude podobně úspěšný jako v Unii, snaží se
zajistiti říši trh východoasijský a přístup k Tichému moři velikým
dílem pacifické dráhy. Tam, kde skoro dvě stě let se stýkal,
ruský živel s žlutým plemenem v tradicionelním klidu Rusko vy
stupuje náhle výbojně a tvoří si v severní Číně rozsáhlou oblast
zájmu. Podle vzoru San Francisca a s podobnými nadějemi
vzniká veliký sen východu, Dálný, kde Rusko chce podati ruku
Unii a děliti se s ní o vládu nad Tichomořím. Zároveň nová transkaspická dráha oživuje území turkomanské, kde říše carská do
bytím Mervu a opanováním Pamiru v devadesátých letech
postoupila k jihu tak hluboko, že na jednom místě pouze pětihodinný pochod afghánským územím dovedl by přední stráže
ruské do anglického Citralu. Zároveň v severní Persii vliv ruský
roste do té míry, že horkokrevní mluví již o postupu k Perskému
zálivu, a zároveň opětovné styky s Habeší ukazují, že ruský im
perialism by byl hotov se zabý\ ati i s africkými poměry.
Tato expansivní politika ruská o\ šem jevila se jako přirozené
pokračování na dráze předchozí a její nové zabarvení hospo
dářské snadno unikalo oku pozorovatelovu. Větší pozornost vzbu
dila naproti tomu snaha Německa po účasti ve světové politice.
V první době po roku 1870 titul císařský a tvrdá osobnost v čele říše
stojící vzbuzovaly u sousedních států obavy, že se Prusko pokusí
o znovuzřízení starého útvaru svaté říše římské aspoň v rozsahu
C. C. H. XV.
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německého jazyka; u nás, ve Švýcarsku i v Hollandsku počítalo
se s tou možností, ale veliký kancléř spokojil se s tím, že dosáhl jen
částečně podobného cíle smluvní cestou, troj spolkem, který roz
sahem svým skoro upomíná na impérium Štaufů. Dále se nešlo,
ale v literatuře neutuchly dosud úvahy o sesílení smluvního
pouta celním společenstvem středoevropským, které by poskytlo
ochranu před hospodářskou invasí americkou a dalo širší základnu
průmyslovému rozvoji zúčastněných států. Při důležitosti hospo
dářských otázek v dnešním životě spojení takové snadno by
mělo i následky státoprávní. Průmyslu německému, který se
sunul rychle v před zvláště pomocí celní ochrany i pomocí vě
decké píle a dobré organisace školské, ovšem nestačily ani pouhé
perspektivy a možnosti, ani nezdravé a chudé osady, jichž se mu
při dělení Afriky dostalo. Proto hledal svou oblast vývozní na
všech stranách, ač skoro všude narážel na starší konkurrenty,
a všude nalézal účinnou podporu své státní moci, která neúnavně
se snažila dohonit na moři zameškaný vývoj. Německý živel
vystupuje v levantské oblasti s nadějí, že se ještě za života ,,churavého muže“ zmocní aspoň části sporného dědictví podni
kavou politikou, které stejně slouží bagdadská a anatolská dráha
jako pouti do Svaté země, vojenští instruktoři a čilé konsuláty.
Při předběžném dělení Cíny roku 1897 Německo zajišťuje si stejně
podíl jako při sporu o hospodářský zábor rozervaného Marokka,
diriguje svou emigraci účelně na určité body Jižní Ameriky,
hledajíc všude, jak sám císař to označil, „auch einen Platz an der
Sonne“ tak chvatným a bezohledným tempem, že sám Bismarck,
sestárlý v tradicích politiky čistě evropské, v brzku tomu nenepostačil a byl nucen ustoupit živlu mladšímu. Při tom německý
průmysl nalézá účinnou vzpruhu v obrovském rozšíření sdružovacího principu akciových a jiných společností, v grandiosním
rozvoji velikých bank, ovládajících celý hospodářský život,
v kartelech a syndikátech, které proti americkým trustům mají
výhodu větší volnosti jednotlivých členů. Rychlý vzrůst oby
vatelstva a současné zvyšování míry životní přímo nutí krai
německý přírodou poměrně chudý k překotné industrialisaci
a ke stupňovanému vývozu, ženou jej na veškeré světové trhy
jako vtíravého soutěžníka. Tyto vzpruhy namnoze chybějí
Francii, která vlastní úrodou a bohatou animální i rostlinnou
produkcí Alžírska jest poměrně zajištěna, nemá onoho vzrůstu
obyvatelstva a zachovala především v provinciích lépe starosvětský ráz a četné rentiery, spokojující se s menším jměním
a dávající pevnému zúročení, zaručenému vlastním nebo cizím
státem, přednost před sdružováním ve výrobní společnosti. Než
mezinárodní živel kapitalistický v Paříži se soustředující a v třetí
republice velmi vlivný dovedl přes to také Francii aspoň po
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někud imperialistickým duchem naplnit a do zápasů o světový
trh a sféru zájmů v Africe postavit.
Tento všeobecný a neočekávaný rozmach v světové politice
překvapil Anglii a nezůstal na ni bez vlivu. Kdysi tvrdil Cobden,
že za dvacet let celý svět bude volným trhem, vskutku došlo
k opaku. Vysoké hradby ochranných, výchovných a bojovných
cel vzrostly na všech stranách a Anglie se svým systémem tržní
svobody zvolna stanula mezi ostatními státy podle výroku jednoho
státníka jako bezbranný ve společnosti, kde z každé kapsy čouhá
revolver. Sama na malé souostroví obmezena neměla ani možnosti
bezprostřední expanse na novou půdu jako Unie, ani rychle
rostoucího počtu obyvatelstva jako Německo, vzrůstem ná
mořního Zbrojení v celém světě udržení převahy dotavadní žádalo
ohromných obětí, kterých bez pomoci osad trvale nésti ne
bylo snadno. Při soupeření průmyslovém starý individualism
britský stal se nevýhodou, ježto vedl ke konservativnosti a bránil
se sdružovacím způsobům kartelů a trustů pevninných, které,
celní ochranou ovládajíce domácí trh a podporovány vývozními
prémiemi, do Anglie vrhaly namnoze zboží za výrobní cenu, jen
aby mohly výrobu svou rozšiřovat a režii zlevnit. Proti tomuto
„dumping“ nestačilo již jen obligatórni „made in Germany“,
nýbrž vláda anglická byla nucena namnoze vyžádati si jinými
prostředky, jako Brusselskou konvencí cukerní, odstranění prémií
vývozních v cizině. Dopravní hegemonie anglická rovněž po
klesala vzrůstem obchodního loďstva, hlavně německých spo
lečností, na pevnině a lodařským ruchem, který postavil i dávno
zapomenuté kouty, jako Antverpy, do prvních řad světové soutěže,
současně pak ve světovém peněžnictví sterlingová směnka, dotud
dopravu peněžních hodnot plně ovládající, byla nucena snášeti
novou soutěž franku i marky.
Tato změna všeobecné situace a rostoucí konkurrence v zámoří,
kde soupeřové, zvláště Německo, předstihují konservativní výrobu
anglickou větším přizpůsobením se vkusu ciziny a lácí méně
solidní výroby, vzbudila v Anglii rostoucí nervositu a volání po
opoře o moc státní k záchraně zájmů hospodářských. Silný stát,
v celém světě obávaný, pro Angličana stal se tím spíše nutným,
že vzrostlé bohatství učinilo ho věřitelem mnoha krajů a věřitel
bez opory o možnost násilné exekuce neobstojí. Pocit nejistoty
hlásil se hlavně v poměru k Severoamerické unii, která sousedí
na dlouhé čáře s Kanadou, zemí největší budoucnosti, ale každému
útoku silnější Unie vydanou. Proto Anglie proti Spojeným státům
projevila největší ústupnost v otázce hranic Aljašky i ve sporu
o vody Novofoundlanské a uznala při konfliktu s Venezuelou vý
slovně závaznost doktríny Monroeovy. Při všech podobných
případech v prozíravějších hlavách v Anglii utvrzuje se názor,
13·
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že liberalistická nauka o dostatečné záruce, poskytované ang
lickou kulturou a skutečným bohatstvím národním, pro zachování
posice ve světě nestačí, nýbrž že jest nutno sesíliti obrannou
organisaci státu, za každou cenu udržet prvenství v řadě vy
zbrojených velmocí a zajistit si především silnou rukou co možno
největší kus světa jako oblast vlivu a základ budoucího rozvoje.
K zajištění těchto požadavků však Anglie sama o sobě nestačí
a mohla by jich dosáhnouti pouze částečným odčiněním odstředivé
osadní politiky z doby liberalismu, pevnějším spětím skoro úplně
samostatných dominií zámořských v jednu velikou říši „Greater
Britain“, impérium, jež by ovšem bylo největším politickým
útvarem na zeměkouli, skládajíc se vedle mateřské země ze tří
ohromných hlavních skupin vývoji bílého plemene nejpříznivěj
ších, kanadské, jihoafrické a australské, z tropických dependencí
indických a afrických a roztroušených menších opor vlivu ang
lického, rozsázených na rozhodujících místech, jako jsou Gi
braltar, Egypt, Aden, Perský záliv, Singapur, Hongkong a Ja
maika. Jednotlivé skupiny kolonií měly by tvořiti pevné, byť
federatívni celky jako Commonwealth Australský nebo scelená
Jižní Afrika, jak o ní snil nadšený imperialista Cecil Rhodes,
který chtěl celý střed temné pevniny, od Kapu až k Nilu smělou
čarou moderní kommunikace protkaný, učiniti panstvím ang
lickým a celky ty měl by v jednotný útvar impéria spojovati přede
vším obranný spolek námořní i vojenský, nejvyšší soud a občasné
koloniální konference, pokrokem a rychlostí moderní dopravy
usnadněné. Důležitým pojítkem však měl býti také zájem hospo
dářský, v němž první úloha určena clu. V ohledu celním decentralisace britského panství osadního se jevila nejjasněji.
Většina osad, obdrževši svobodu regulovat hospodářské otázky
samostatně, přešla k soustavě ochranných cel, namnoze i proti
mateřské zemi obrácených, a nemohla v Anglii, při svobodné
tržbě trvající, nalézti žádných výhod před cizinou. Proto byla
na snadě myšlenka, aby upuštěním od svobodné tržby v Anglii
a zavedením differenciálních cel byl získán zároveň obranný
prostředek proti cizí konkurrenci a zároveň možnost poskytnout!
osadám a mateřské zemi podstatné výhody a zájmem tím utužit
celek říše.
To jest hlavní podstata hospodářské stránky imperialismu
anglického, t. zv. celní a finanční reforma, jejímž apoštolem se
stal Joe Chamberlain a sdružení „Imperial Federation League“,
účinně provozující propagandu pro tyto myšlenky, které vzbu
dily již dosti značnou literaturu. Zcela neprávem však líčí se
celý imperialism jako výhradně hospodářské hnutí, nastrojené
jen žlutým tiskem a piraterií velikého kapitálu, neboť působí
v něm také řada jiných složek, především skutečné vlastenectví,.
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hotové i k podstatným obětem hmotného rázu. Angličtí pří
vrženci imperialismu v soukromí nepopírají, že ochranné clo
zatíží vážně především Anglii samu, vlastní zemi konsumpce, a
že vyzní jen ve prospěch osad, že celým systémem se přenese
těžisko do osad, že Anglie ztratí poněkud výhody dosavadní a že
britský živel bude současně nucen dávati státu větší daň krve
všeobecnou brannou povinností; ale oni žádají, aby mateřská
země oběti ty učinila v národním zájmu všebritském, k zajištění
převahy anglosaského živlu a umožnění jeho obrany na rozší
řeném jevišti světovém. Imperialism vůbec proti kosmopolitickému cítění doby liberální znamená ústup na užší základ vy
sloveného nacionalismu, v němž místo střízlivého utilitaristy
vystupuje do popředí zase „homo politicus“ a hlásí se silné svižné
sebevědomí ozbrojeného muže, jaké nám vane vstříc z Kiplingových poesií.
Uskutečnění imperialistických myšlenek anglických ovšem
naráží na těžké překážky, na zájem anglického konsumenta,
na vrozený odpor Angličanův proti militarismu, na autonomistické
snahy osad a především na staré tradice silné strany liberální,
takže veřejné mínění dosud stojí spíše na straně protivné. Ale
v době skutečného ohrožení velmocenského postavení Anglie,
jako při burské válce v Jižní Africe, ukázalo se, že imperialistická
hesla snadno strhnou ve vážné chvíli celý národ.
Ovšem, dokud obranný říšský spolek cele obepínající britský
živel, nebude uskutečněn, Anglii nezbude, nežli proti vzrostlé
síle soupeřů hledati spojence mimo oblast živlu britského a slevovati aspoň poněkud s optimismu předchozích generací, který
činil celý zámořský svět doménou anglického vlivu a nepochy
boval spolu o ovládnutí celé zeměkoule árijským plemenem.
Změněný názor jeví se především v poměru Anglie k Japanu a
ke hnutí islamskému. Ještě v posledních letech 19. věku žlutý
svět zdál se jistou kořistí bílého plemene, když docházelo k dělbě
zájmových okrsků jednotlivých mocí v Číně, ovšem bez po
rušení zásady „otevřených dveří“, když spojené kontingenty
evropské opět dobyly Pekingu způsobem upomínajícím na dobro
družství Cortezova v Mexiku a diktovaly podmínky veliké říši
středu. Ale anglická politika poznala dříve nežli ostatní státy,
že sousední Japan, který s podivuhodnou energií přešel od feu
dálních poměrů v nejrychlejším tempu přímo k modernímu ka
pitalistickému hospodářství, zachovávaje při tom staré, fan
tastické vlastenectví a schopnost naprosté oběti jednotlivcovy
v zájmu celku, jest činitelem, jemuž při dělbě světa nutno přiznati
podíl. Anglie odhodlala se k tomu tím spíše, že způsobem tím
získala spojence proti výhodnému ovládnutí oblasti tichomořské
Ruskem a Unií. Tím zabavila své nej nebezpečnější soupeře a
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prodloužila sobě zároveň lhůtu k provedení vlastní konsolidace,
nalézajíc hlavně proti Rusku s Francií se sblíživšímu silného
spojence, jakého v době sporu o Fašodu s heslem teutonského
spolku Chamberlain marně hledal v Německu. Rusko bylo hluboce
otřeseno jak porážkou na východě, tak vnitřní krisí, která byla
daleko nebezpečnější nežli předchozí záchvěvy nihilismu proto,
že se k intelligenci nespokojené samodržavím přidružil nový
živel průmyslového dělnictva hospodářskou politikou vypě
stovaný. Otřesením vojenské a byrokratické kostry ruské im
périum bylo těžce ohroženo, hlavně proto, že jasně vystoupila
na povrch ethnická pestrost říše, jednotnou řečí státní jen po
vrchně zakrytá, a živly, které se s obětavým nadšením po re
formě státu daly v boj, příliš zůstaly ve vleku starších demokra
tických ideálů, připínajících se k abstraktním snům všelidským,
v době, kdy se v ostatním světě nálada národního egoismu
stupňuje až k brutalitě a v imperialistickém sklonu státní moc
sesiluje. Tato krise ruská a zároveň netušené obtíže velikých
expedicí vojenských ve východní Asii, jež ukázala válka ruskojaponská, vedly Anglii k tomu, aby dohodou se soupeřem dříve
nejvážnějším vyřídila aspoň provisorně palčivé otázky asijské,
vymezila smlouvou svůj vliv na dlouhé čáře od zálivu perského
do Tibetu se táhnoucí a zároveň s osamocenou Francií rozřešila
sporné otázky v oblasti severoafrické. Ježto současně také Unie
severoamerická byla poutána zjevným soupeřstvím Japanu,
mohla Anglie hlavní pozornost věnovati především Německu,
sousedovi málo saturovanému a proto na všech stranách nepohodl
nému, zvláště v oblasti bližšího východu. Jde tu o situaci dneška,
o níž historikovi soud ještě nepřísluší, ale i nezasvěcený pozoro
vatel pochopí, že podobně jako proti Rusku Japanu, nyní, anglická
politika snaží se užiti živlu moslemského proti Německu a jest
hotova opříti se rozvoji německého vlivu v levantě podporou
regenerovaného islamismu tím spíše, že se o živel ten sama opírá
v Indii, kde v mohamedánských poddaných má věrné spojence
proti nespokojenému obyvatelstvu ostatnímu. Proto ony Sym
pathie anglické pro hnutí mladoturecké, jejichž tíhu nesou všickni,
kdož se zájmem německým jsou spojeni.
Z úvah těch jasně nám vystupuje podstata novodobého im
perialismu. Není to již snaha po jednotě kulturního lidstva,
nýbrž boj o rozdělení světa, světová politika, která svému rozší
řenému hledisku podrobuje i otázky čistě evropské. Rozdělení
veliké oblasti na uzavřené jednotky státní, jaké v Evropě západní
bylo provedeno v 14. a 15. věku, děje se tu ve zrychleném tempu
naší doby na světové scéně, kde moderní technika dopravní
zkrátila veškeré vzdálenosti tak, že ku př. roku 1905 jednání
o mír mezi Ruskem a Japanem se mohlo za prostřednictví prae-
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sidenta Unie bez průtahů odehráti na půdě Severní Ameriky.
Imperialism jest nálada Způsobená uvědoměním si významu
dějinné chvíle přítomné, ale zároveň projev nového poměru ke
státu, názor, který nehledí již na jeho mocenské prostředky a orgány
jako na zastaralé zbytečnosti, nýbrž přiznává jim veliký význam
v hospodářských i kulturních otázkách, nevidí pokrok již v atomisaci kladoucí jednotlivce bezprostředně do velkého celku lid
stva, a v automatickém působení společenských sil, nýbrž uznává
opět důležitost mocných jedinců, povolaných k velení. Sladké
sny o brzkém odzbrojení, o řešení otázek moci cestou všelidské
humanity a demokratické kultury, plochý positiv ism, který
věří pouze ve všední práci bez rozmachu, zavírá oči před bojov
nými a vznětlivými pudy člověka a vidí spásu jen v popularisaci
několika střízlivých a mdlých názorů racionalistických, budou
zajisté dlouho ještě platiti za pokrokový proud veliké budoucnosti,
ale proti nim hnutí imperialistické u vedoucích národů postavilo
ideály nové, proti liberálnímu optimismu náladu tvrdší, opírající
se především o sesílený stát a cenící individuum zcela jinak nežli
doba předchozí, nepočítající jen s nutností vývoje a domnělým
zdravým instinktem mass. I v samé straně ideově na automatický
vývoj společnosti nejv íce spoléhající, v sociální demokracii, vidíme,
že cenění historického státu vzrostlo a že původní internacionální
sklon strany ustupuje před bližším zájmem národních skupin
dělnických a před přímou spoluúčastí na správě státu, které
marně se vyhýbá na př. francouzský syndikalism svým heslem
„action directe", stát ignorujícím. Zápas o svět činí veliké národy
zase tvrdými a zatlačí zajisté v šelidské tóny aspoň na tak dlouho
do pozadí, dokud z boje nevyjde nová rovnováha světová a veliké
balvany vzájemným třením se neohladí. Perspektiva ta ovšem ne
přináší s sebou nutnost, že by celý svět měl bez zbytku podlehnout!
velikému dělení. Historická cena starých útvarů menších v Evropě
samé zajisté bude protiváhou proti pouhé velikosti zámořských
imperií a jako se při dělení evropského světa v minulých stoletích
na veliké státy zachovaly malé ostrovy Švýcar nebo Nizozemí,
podobná možnost ve velikém processu blízkých dob kyne za
jisté také těm celkům evropským, které nemají přímé účasti
ve vlastní světové politice. Jim připadne zajisté významná úloha
prostředníků mezi vzrostlými sousedy, ale v době velikých roz
hodnutí také ony musí dokázati svou cenu neohroženou tvrdostí
a oceněním vlastních státních sil, nikoliv mělkým spoléháním
na záruky všelidské humanity.
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III. Rhetorické listy v říši Franské v době Karlovců.

Kvetoucí kdysi rhetorské školy římské Gallie zanikly v době
stěhování národů; poslední laické školy zmizely během šestého
století.1)
V době merovinské nastává naprostý úpadek kultury. Stará
civilisace římská byla rozvrácena a nová nemohla dříve vzniknouti,
dokud nebyla provedena assimilace barbarů se starým obyva
telstvem. Poněvadž obojí obyvatelstvo bylo poměrně dosti husté,
nemohla tu assimilace pokračovati tak rychle jako na poloostrově
Apenninském a Pyrenejském, kde Románi vůči dobyvatelům byli
v nesrovnatelné převaze.
Teprve rodem Karlovců začíná se v říši Franské nová doba,
v níž úspěchy politické jsou korunovány novým rozmachem
kulturním. Dokonce se mluví o renaissancí za vlády Karla Vel
kého, ač není to pojmenování právě nejšťastněji voleno, neboť
nejde tu tak o květy vypučelé na vlastní půdě po přestálé zimě,
jako o vypěstování rostlin přenesených odjinud, j
Vlastními reservoiry vzdělanosti západní v prvých stoletích
středověku byla dvě od sebe velmi vzdálená a velmi odlišná území:
Itálie a Irsko. Ostrov mudrců a svátých, teprve nedávno při
javší římsko-křesťanskou civilisaci, zůstal ušetřen od návalu bar
barů a v době všeobecné pohromy na pevnině žil v ústraní svou
kulturní idyllu, význačnou mohutným rozvojem slavných klášterů,
které se staly semeništi věd a umění. V Itálii tisíciletá civilisace
dovedla vzdorovat! otřesům sebe silnějším, geografická rozčleněnost poloostrova poskytovala i v nej horších katastrofách vědám
a uměním úkrytu v některém nedotčeném koutu země, politická
příslušnost některých území k říši Byzantské a centrální po
stavení Ríma jako hlavy katolického světa měly pro uchování
kulturních tradicí význam neocenitelný. Itálie nepřestala býti
hlavním zdrojem vzdělanosti pro celou západní polovinu Evropy.
První země, kde oba proudy kulturní, irský a italský, se spo
jily a dosáhly velkolepých úspěchů, je Anglie, získaná pro křesťansko-latinskou vzdělanost přímo z Ríma, čerpající zásoby
knižní a hlavní síly učitelské přímo z Itálie a jsoucí v ustavičném
kulturním styku se svým irským sousedem. Nadaní Anglosasové
v mladickém zápalu pro vědy a umění předstihli brzy své vlastní
*) Lavissc Ern., Histoirc de France. Tome II. Paris 1903, str. 243.
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irské učitele a stali se jejich konkurrenty v šíření vzdělanosti na
pevnině.
Ríše Franská již svou geografickou polohou byla odkázána
na kulturní příliv jednak z Itálie, jednak se strany britských
ostrovů. Také keltsko-románsko-germánská směsice obyvatelstva
byla vlivům s obou stran vnímavým mediem. V době Karlovců
a především v mohutném rozmachu podmíněném silnou osobností
Karla Velkého jsou v „renaissancí'' věd a umění v říši Franské
obě hlavní složky působících kulturních sil jasně patrny, a třeba
Anglosasové vynikají svým talentem, je italská složka, což je
zcela přirozené, v převaze, a to hlavně v oborech grammatiky
a rhetoriky, o niž nám zde jde.
Se školním systémem trivia a quadrivia přestěhovalo se
z římských škol do středověku i vyučování grammatice a rhetorice.
Nejen školy laické v Itálii, ale i školy církevní vůbec přidržují se
starého plánu, třeba že ve školách církevních je vše podřízeno
účelu náboženskému. Již v grammatice se pěstovala také jedno
dušší themata rhetorická, jak víme z Quintiliana a jiných systematiků; grammatikou se nemínilo jen to, co my tím pojmem
rozumíme dnes, nýbrž souvisely s ní též četba a výklad starých
autorů. Vyučování grammatickému a rhetorickému děkujeme za
uchování živých tradicí antických a pěstování klassiků na středo
věkých školách. Rhetorika považována za vrchol filologického
vzdělání a byla jaksi korunou vyučování grammatického. Jí
věnováno mnoho péče a ozdobně mluviti a psáti platilo i ve středo
věku za nejpřednější okrasu vzdělancovu a poskytovalo nejednu
výhodu v životě.
V říši Franské se zanikáním škol v 6. století souvisí celkový
úpadek literární činnosti a také úpadek rhetoriky. Šesté století
má sice ještě slaveného básníka Fortunata, který svými rhetorickými plody tkví úplně v starých tradicích, ale nesmíme zapomínati, že Fortunat pochází z Itálie a vychování že se mu do
stalo v Ravenně.
Sbírka listů „Epistolae Austrasiacae“, sestavená na sklonku
šestého století v Metách1) a mající za účel poskytovati vzory
krásného slohu při vyučování artis dictandi,2) oplývá také dosud
rhetorikou starého rázu a obsahuje i poetické listy, ale to jsou
jen dozvuky doby, v které Sidoniové oslňovali literární svět
plody své rhetorické musy. Srovnání této sbírky se sbírkou Marculfovou, sestavenou o sto let později, je v tomto směru velmi
poučné. Ovšem obsahuje sbírka Marculfova většinou předlohy
*) Mon. Germ. Ep. III.: Epistolae Merowingici et Karolini aevi
tom. I., str. no—153.
a) Gundlach W„ Die Sammlung der Epistolae Austrasiacae. Neues
Arch. XIII., str. 378.
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listin, o něž zde nejde, ale ani vzory pro dopisy v ní nescházejí.1)
Tyto dopisy jsou již rázu docela jiného.
Nejsou sice bez rhetorických náběhů, ale pokusy takové do
padají obyčejně nešťastně; celkem je sloh jejich neumělý a vy
niká barbarskou latinou. A to byly listy sestavené jako vzory.
Těžko říci, jak by se byla vyvinula epistolografie v říši Franské,
kdyby byla zůstala odkázána sama na sebe a nepodlehla vlivům
z ostrovů britských a z Itálie.
Jak Irové ve svých školách si uchovali římské rhetorické tra
dice i v pěstování uměleckých listů, toho výborným dokladem jsou
listy Columbovy. Sv. C o 1 u m b a (f 615), jehož mládí souvisí
se slavným jménem kláštera Bangorského, a který je hlavním
představitelem irské propagandy nejen náboženské, ale i kulturní
na pevnině,2) zůstává až do své smrti věren školským tradicím,
v nichž vyrostl, a jeho grammaticko-rhetorické vychování uplatňuje
se jak v jeho zájmu o literaturu antickou, tak v jeho listech. Na
listech Columbových nelze přehlédnout!, že autoru jejich ne
záleželo tak na obsahu, jako na formě; ani missionářská činnost,
ani askese nedovedla v něm potlačiti náklonnost k rhetorice.
Jeho prosou psané listy mají mnohdy týž ráz i účel jako listy
psané veršem.3)
Anglosasové nezůstali v rhetorice za svými irskými a ital
skými učiteli. Vidíme to na listech Aldhelma, opata Malmesburského, právě tak jako na listech apoštola Němců sv. Bonif a t i a (f 755) a jeho přátel a žáků.4) Ti všichni čerpali z dvo
jího zdroje kulturního, z Irska a Itálie. Jako Columba hledal
i Bonifatius v živote plném odříkání a askese potěchu v sklá
dání a čtení rhetorických listů. Třeba většinou byl podklad
náboženský, nerůzní se mnohdy tyto listy svým rázem a částečně
ani svým účelem od listů Symmachových a Sidoniových. I tu si
často autoři navzájem posílají své básně a ozdobné listy, jen
aby se pokochali formální ,krásou' svých plodů; Bonifác sám
napsal i theoretický spis věnovaný rhetorice, „De octo partibus
l) Mon. Germ. Leg. V., str. 32—112.
*) Srovn. Ebert, Allg. Gesch. der Lit. des Mittelalters I. (2. vyd.),
str. 617—622.
s) Na doklad uvedu několik vět z listu č. 7 sbírky uveřejněné v Mon.
Germ. Ep. III., str. 180—182. List ten má býti napomenutím jakémusi
jeho učedníkovi. Píše se v něm (na str. 181) takto: .Utilis esto in humilitate infimusque in auctoritate .... durus in mollibus, mollis in duris,
varius in planis, planus in variis, iucundus in amaris, tristis in iucundis,
discors in necessariis, aequalís in veris, severus in suavibus, dulcis in amaritudinibus . . . . O te felicem, o te beatum, oque mirabilem te puerum,
si haec compleveris universa!' Co slov, tolik téměř an ti thesí a slovních
hříček. To přece nebylo psáno za účelem mravoučným; to je jen rhetorická gymnastika.
·) Mon. Germ. Ep. III, str. 215—433.-
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orationis“, a jiný věnovaný metrice,1) není tedy divu, že dopisy
jeho vynikají rhetorickou výzdobou. List k Nithardovi z r. 716
až 717,2) jímž, jej nabádá ke ctnosti a horlivosti ve studiu, píše
částečně ve verších. Již adresa vyniká asianskou nabubřelostí3),
a celý dopis je psán slohem k nesrozumitelnosti zdobeným a pře
krouceným. Velmi zajímavá je korrespondence Bonifatiova se
vzdělanými ženami. V listě jednom děkují mu abatyše Eangyth
a Heaburg za zaslané listy přes moře a sdělují s ním způsobem
velmi umělým rozličné své osudy a žádosti.4) Na konci ho žá
dají, aby odpověděl na tento list, který prý napsaly „rustico stilo
et inpolito sermone". To je táž a téměř týmiž výrazy pronesená
strojená skromnost, kterou oplývají listy starých rhetorů řím
ských. Podobně na začátku listu na chválu Bonifatiovu odpo
vídají obavou, že spíše by zasloužily hany. Jiná abatyše Leobgytha podobně žádá v listu svém Bonifatia, „ut rusticitatem
huius epistolae digneris emendare; et mihi aliqua verba tuae
affabilitatis exempli gralia transmittere non recuses".6) Tím
tedy žádá, aby jí bylo zasláno diktamen. Na konci listu mu při
pojuje několik veršů „non audacia confidens, sed gracilis ingenioli rudimenta exercitare cupiens et tuo auxilio indigens“.
O hodnověrnost některých listů ze sbírky Bonifácovy vznikla
kontroversa. Důnzelmann považoval některé za slohová cvičení;
Hahn mínění jeho vyvrací.6) Dunzelmannovy pochybnosti vznikly
z důvodů věcných, hlavně z nesnází chronologických. Ovšem tam,
kde jde často jen o rhetorické listy, nehodí se pojem „slohového
cvičení" (Stilubung). Kdyby se celá otázka posuzovala také se
stanoviska rhetoriky, možná, že by se v nejednom bodu našlo
objasnění.
Z učenníků Bonifatiových nezůstal Lull (Ý786) v skládání
rhetorických listů za svým učitelem ze školy kláštera Nhutscellského.7) V listě jednom, plném rhetoriky, k Řehoři, opatu kláštera
l) Ebert, Allg. Gesch. der Lit. des Mittelalt. (2. vyd.), str. 654.
*) Mon. Germ. Ep. III., str. 249—251.
3) Tamže: ,Carissimo sodali et amico dilectissimo, quem mihi non
temporalis caducum auri munus nec melli täte per blandimenta adolantium verborum facetiae urbanitas adseivit, sed spiritalis necessitudinis
famosa adfinitas inmarcescibilis catena caritatis nuper copulavit, Nithardo
Wynfrethus supplex in Christo Jesu perpetuae sospitatis saluten/
4) Tamže, str. 260—264.
6) Tamže, str. 281.
·) Důnzelmann E., Zur Anordnung der Bonifazischen Briefe und
der Fränkischen Synoden. Forsch, zur d. Gesch. XIII., str. 1—32; viz
hlavně str. 25—28. Hahn H., Noch einmal die Briefe und Synoden des
Bonifaz. Tamže XV., str. 43—124. Srovn. též Wattenbach, Geschichts
quellen I. (7. vyd.), str. 151, pozn. 3.
’) Srovn. Hauck Alb.. Kirchengcschichte Deutschlands I. (2. vyd.),
str. 470.
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Utrechtského, jemuž blahopřeje k hodnosti opatské a jejž ujišťuje
svou láskou, praví, že slova jeho „sola caritas exigebat scribere sine
dictandi materia.”1) Tato slova ovšem nebudeme vykládati do
slovně, právě tak jako slova, jimiž se strojenou rhetorickou skrom
ností zakončuje list: „Hoc iam maxima ex parte futurum esse
formidabo, longioris sermonis prolixitas legenti fastidium ne
gignat. Nam sapiens paucis utitur verbis; stultus autem multis
fatigat, sicut et ego." Jako v slohu celého listu prozrazuje se
i v těchto obratech rhetorská škola starého rázu. Zmínka Lullova
o listech psaných „sine dictandi materia" není bez významu;
tím potvrzuje, že se také psaly listy, které nebyly vlastně ničím
jiným než materia dictandi.
V jiném listu líčí Lull jakési abatyši svou cestu do Ríma a
posílá jí verše, které složil. Již adresa listu je psána bombastem
stupňovaným do krajnosti a obsahuje tolik lichocení, kolik jich
jen rhetorská fantasie může vymysliti.2) Sloh listu shoduje se
s výzdobou adresy. Adresátce chtěl prý své verše již dávno po
siati; úmysl takový choval se sladkostí v srdci, poněvadž prý
žádného z čtenářů neznal, komu by je raději poslal než jí. Žádá
jí, kdyby v díle jeho bylo něco nevhodného aneb proti umění
grammatickému, aby to vyčistila pilníkem z dílny grammatiků.
List tento velmi pěkně charakterisuje literární zábavy spojené
se zasíláním takovýchto rhetorických listů. A to vše je z doby
dávno před karolínskou „renaissancí".
O renaissancí za Karla Velkého, o rozvoji literatury při jeho
dvoře, o jeho akademii, o různých literárních zábavách v Athénách
Kristových existuje již celá veliká literatura.3) Vyměňování
poetických listů v této vznešené společnosti přirovnává Wattenbach k podobnému pěstování literárních styků na arabských
dvorech této doby.4) Na předcházejících ukázkách jsme viděli,
že není třeba choditi pro srovnání tak daleko. Ovšem nyní veš
keré síly duchovní celého obnoveného císařství byly centralisovány
na dvoře nového Augusta a tím postavena pevná base literárnímu
rozmachu, jemuž od staletí není rovna.
Pravil jsem výše, že jsou to hlavně dvě složky, které působí
v rozvoji kulturních sil na dvoře Karla Vel., vliv Itálie a vliv
x) Mon. Germ. Ep. III., str. 378.
*j Mon. Germ. Ep. III. st. 384. Uvedu aspoň část adresy: ,Splendida
virginitatis castimonia florentis preditae, lymphaque superni laticis melli
flua caelitus inrigatae, nobili non solum carnali generositatis prosapia
virgini, verum etiam, quod prestantius est, spiritali dignitatis honore in
signiter comptae .... N„ necnon inclitae pubertatis indoli, candido
integritatis vestimento incorruptae .... atd.
s) Pěkně je sestavena v díle: Gaskoin, Alcuin, his life and his work.
London, 1904, str. XIII.—XXII.
4) Wattenbach, Geschichtsquellen I. (7. vyd.), str. 173—174.
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Britannie. Pokud jde o grammatické a rhetorické vyučování, je
vliv Itálie, pravlasti rhetorů, silnější. Peter z Pisy vyučuje na dvoře
Karlově grammatice ještě před opanováním říše Longobardské,
zároveň s ním jiný grammatik, Paulinus Aquilejský, po opanování
Itálie přichází ke dvoru Fardulf a Paulus Diaconus, všichni od
chovanci grammatických a rhetorských Škol italských. A je
v tom skoro symbolika, že také s Alkuinem svedla Karla Vel.
Itálie. Alkuin je předním repraesentantem anglosaské rasy na
dvoře Karlově, ale dostává se k němu ne ze své vlasti, nýbrž
z Itálie, z jejíchž kulturních zřídel také čerpá přímo jako mnoho
jeho krajanů.
Alkuin (j 804) stal se v říši Karlově prvním repraesen
tantem vědy, ovšem hlavně theologie, a řiditelem veškeré vý
chovy. Byl duší školy palácové v Cáchách, a když přesídlil na
slavné a bohaté opatství Tourské, stala se škola jeho v Toursu
vzorem pro zřizování podobných učilišť jinde.1) Z pozůstalosti
jeho nás zajímají nejvíce jeho listy. Mnoho je jich věnováno
otázkám theologickým a nábožensko-mravním, ale nescházejí ani
listy psané jen za účelem slohovým a rhetorickým. Listy takové
vynikají obsahovou prázdnotou a výzdobou formální. Podotýkám
při tom, že Alkuin nepíše slohem tak přemrštěně zdobeným a
nabubřelým jako epistolografové předcházející. V době Karlově
vůbec pozorujeme u mnohých ve slohu návrat k přirozenosti.
Je to asi následkem intensivnějšího studia klassiků a pak asi ne
hraje při tom poslední úlohu Ciceronův spis ,,De inventione" a
Quintilianova rhetorika, které byly základem rhetoriky Alkuinovy a jejichž zásady byly známy jeho škole.2) Víme, v jak
ostrém rozporu stojí Quintilian s přemrštěnostmi a nepřiroze
nostmi rhetorských škol své doby. Objevuje se nám tu opět starý
zápas mezi dědici atticismu a asianismu. Listy Alkuinovy jsou již
psány střízlivěji, třeba v nich bylo ještě dosti rhetoriky, listy
Einhardovy s klassickou jednoduchostí.
Nejen pěstování poetické literatury, kterou zavedli na dvoře
Karlově grammatikové italští,3) ale i vzájemné zasílání a před
čítání rhetorických dopisů bylo v literárním kruhu Karla Vel.
v oblibě. Již ve škole se žáci učili skládati listy a básně. Když
Karel Veliký prohlížel úkoly žáků, předkládali mu „epistolas et
carmina".4) Alkuin nám podává o listech psaných za účelem
*) Srovn. Gaskoin, Alcuin, his life and his work, str. 58 a n. a str.
201—211. <
’) Viz str. 41; srovn. též Ebert, Gesch. der Lit. des Mittelalters II.,
str. 18 a 19.
·) Srovn. Můhlbacher, Deutsche Gesch. unter den Karolingern, Stutt
gart 1896, str. 244.
4) Gabrielli A., Intomo alľ epištole di Cola di Rienzo e ľ epistolografia medievale. Archivio delia r. soc. Romana XI. str. 386.
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stilistickým a literárním přímé zprávy. V jednom listu zapřísahá
Alkuin ve jménu Kristově Adalharda, opata korvejského, aby
ho nikdy nepřestal osvěžovati listy útěšnými neb řečnickými,
a napomíná jej, aby mu nebylo obtížné psáti, co on s dychtivostí
čte.1) Několik takovýchto listů zasílá Alkuin Benediktovi, opatu
Anianskému; jsou určeny rozličným adresátům, jeden též králi.
Alkuin žádá Benedikta, aby listy ty odevzdal, ale může si je pře
čisti, budou-li mu státi za to. Králi s mnohými pozdravy má vyříditi ústně vzkaz o jakési záležitosti. Nechce jej totiž svěřiti listu,
protože prý listy projdou mnoha rukami. Dále s ním sděluje, že
napsal jiný list společný pro všechny bratry; ten má adresát,
uzná-li to zapotřebí, opraviti, eventuelně k němu něco přidati.2)
To, co Alkuin v tomto listu píše, osvětluje nám velmi pěkně účel,
proč takové „dopisy" posílány. Vidíme z toho, že tu nejde o dopisy
ve vlastním slova smyslu, nýbrž o listy podobného druhu, jaké
psal Plinius Ml., Symmachus neb Sidonius. Pozorovali jsme výše
podobný zjev u Ennodia, že, když se mělo něco věcného adresá
tovi vzkázati, vyřídil to doručitel ,dopisu'.3)
Význačná jsou slova „quia litterae per manus currunt mul
torum" a pak žádost Alkuinova týkající se opravení neb doplnění
zaslaného listu. To zřejmě označuje takovéto listy ne jako korrespondenci ale jako plody literární. Jinde vyslovuje Alkuin
přímo přání, aby listy jeho byly uveřejněny. Je to v listu k bi
skupům Lyonskému a Narbonskému a k opatu Anianskému z r. 800,
v kterém jde o uveřejnění theologického díla polemického. Alkuin
praví tam: ,Etiam litterae pro me fraternis loqui possunt auribus;
si eas ostendere vel in publicum procedere vestrae placeat pru
dentiae.'4) V listu k Angilbertovi, opatu kláštera St. Riquier, píše
‘) Mon. Germ. Ep. IV., str. 35: ,Tamen obsecro in caritate Christi,
ne me umquam consolatoriis vel oratoriis dimittas reficere litteris·, nec
tibi sit durum scribere, quod mihi aviditas est legere*.
‘) Mon. Germ. 1. c. str. 100: .Scripsi epistiunculas aliquas, sicut
intellegere earum lectione poteris, si tibi dignum videatur. Redde singulis
singulas, regi vero suam cum multis salutationis verbis. Et melius mihi visum
est te dicere eius pietati de nobis nostraque voluntate et filio nostro, quam inde
aliquid scripsissem. Quia litterae per manus currunt multorum, verba vero
in corde permanent fideli. Epistolam vero ad fratres nostros communiter
scripsi; si dignum quid in ea invenies, iubeam melius perscribere; et si quid
addendum aestimas, fac secundum consilium. Quia sub festinatione dictata
fuit ad rememorandum amicitiae iocunditatem et orationum pro nobis
sedulitatem; . . .*
3) Viz na str. 46.
4j Mon. Germ. Ep. IV., str. 334. Na oba poslední příklady poukázal
již Sickel, Alcuinstudien, Sitzungsber. der k. Akad. 1875, sv. 79, str. 467,
kde praví, že v tendenci mnohých listů Alkuinových bylo rozšíření jich
po širokém kruhu čtenářstva. Sickel praví, že již sloh Alkuinův k tomu
stačil, že nebylo třeba ani zvláštního obsahu, aby listy jeho se rozmnožo
valy v opisech anebo ve výtazích jako formuláře. Souvislosti tohoto zjevu
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Alkuin, dav se príliš strhnouti rhetorikou: „Poněkud jsem si
pohrál rhetorickou lepotou pro občerstvení ducha.“1) V mnoha
případech žádá podobné listy od adresátů, těší se na jich četbu,
neskrblí pochvalou jich2) a strojenou skromností omlouvá nedo
statky svých listů. Pro to pro vše máme analogie u starých
rhetorů římských.
Tím, co jsem uvedl, není řečeno, že by všechny listy Alkuinovy
měly účel jen stilistický a rhetorický, naopak veliká část má
důležitý podklad věcný, ale nám nešlo než o to, abychom zjistili,
že Alkuin pěstoval také takové listy, které ve svém jádru nejsou
nic jiného než diktamina.
Velmi mnoho listů je věnováno různým vědeckým thematům;
nej zajímavější jsou ony, jež vznikly na podnět samého Karla
Velikého. Karel klade Alkuinovi otázky, a on na ně odpovídá. Od
povědi takové jsou vlastně vědecká pojednání ve formě dopisů,
a Karlovy otázky jsou jen vybídnutím k vědeckým neb theologic
kým traktátům. Je v tom analogie k dialogickému způsobu
vyučování, jakým jsou psána Alkuinova díla paedagogická z oboru
grammatiky, rhetoriky a dialektiky. I tento způsob „korrespondence" je dědictví antiky, psaní jakožto rámce vědeckých essayí
znal v Římě již M. Terentius Varro.3) Doba renaissanční opět
používá tohoto druhu literatury hojnou měrou. Upozorňuji na
ně jen pro jejich příbuznost s listy rhetorickými; ani v nich
totiž není účelem listu sdělení, ani ony nejsou dopisy ve vlastním
slova smyslu.
Sborník Alkuinových listů je první sbírka od dob rhetorů
doby přechodní, která vyniká také rozsáhlostí — obsahuje ke
300 čísel — a tu nás zajímá při ní také poměr adresátů. Víme, že
bylo snahou epistolografů římských zvěčniti velmi mnoho osob
uveřejněním listů jim zaslaných. Bylo to prokázáním zvláštní
dosavadním vývojem této literatury a s analogickým pěstováním jí v an
tice se Sickel nedotýká.
x) Mon. Germ. Ep. IV., str. 141: »Paululum propter refectionem
animi rethorica lusi lepiditate*.
*) Uvedu klassický příklad z listu k Paulínovi, patriarchovi Aquilejskému. Mon. Germ. Ep. IV. str., 128, 129: ,Dum ferventis cancri igneus
sol sidus ascendit, ut nimio diuturnoque calore arida tellus imbres expectat,
sic tua, pater optime, in refrigerium magni amoris sitiens, in meo pectore
voluntas tuae beatitudinis diu desiderabat litteras. Iterum atque iterum
per singula horarum momenta aestuans hoc revolvebat elogium: Quando
venient desiderati mei dulcissimi apices? quando videam signa salutis
dilectissimi mei? quando mihi Ausonia nobilitatis pagina optati prosperi
tatem ostendet amici? .... Ecce venit, ecce venit paternae 'pietatis
pagina, quam diu desiderabam, omni meile palato meo dulcior, omni obrizo
oculis meis honorabilior .... Plura mihi de sanctissimo tui cordis epi
thalamio rorifluo nectare exundantia protulisti exempla/ atd.
*) Viz Peter, Der Brief in der Rom. Lit., str. 216.
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úcty. Pozorujeme-li počet adresátů ve sbírce Alkuinově, vidíme,,
že je také dosti značný. Veliký počet listů je adresován Karlu
Velikému a důvěrnému příteli Alkuinovu, arcibiskupu salcpurskému Arnovi, ale většina adresátů je poctěna jedním, dvěma,
třemi listy; je totiž na necelá 300 listů přes 100 adresátů. Zdá se,
že to není jen náhodou a že i v tomto ohledu zůstává Alkuin
věren starým rhetorským tradicím.
Podobného rázu jako listy Alkuinovy jsou také listy jeho
přátel. Po vlastních repraesentantech italské grammatické a rhetorské vyškolenosti na dvoře Karlově, Petrovi z Pisy, Paulínovi
a Paulovi Diaconovi, se nám zachovalo sice dosti poetických listů,
ale málo korrespondence psané prosou. Než nám stačí i těch ně
kolik listů, které máme po Paulínovi a Paulovi Diaconovi, abychom
viděli, že i je ovládá týž duch rhetoriky.1) Z listů A r n a, arci
biskupa salcpurského, nej důvěrnějšího přítele Alkuinova, známe
jen dva, uveřejněné v témž svazku Monument Germ. jako listy
Alkuinovy, a z těch jeden je neklamné diktamen. V něm Amo
napomíná přítele Cucula2) k zlepšení života — thema v rhetorických
listech velmi oblíbené. Celý list je vlastně báseň prosou psaná
s uměle vpletenými citáty z Písma. O vlastním účelu listu
se dovídáme na konci, kdy Arno přítele svého velmi poeticky
vyzývá, aby básnil a své básně mu poslal. List končí se obratem,
že zima již přešla a jaro že je čas písní, kdy kukačka (Cuculus)
zpívá. K listu přidává dvě disticha, opakující tuto žádost.3) Cím
se vlastně liší takovýto dopis od poetických listů oblíbených ve
vzdělané společnosti Karolinské? Jen tím, že není psán řečí vázanou.
Není jako ony nic jiného než produkt literární.
Že bylo v době Karlově všeobecně v módě toto skládání
literárních listů, tomu nasvědčují také po různu zachovalé listy
od rozličných osob pocházející. Jsou uveřejněny v témž svazku
Monument Germ. pod záhlavím „Epistolae variorum Carolo
Magno regnante scriptae".
Rozšířením škol, které byly v duševní' odvislosti od školy
palácové v Cáchách anebo od školy v Toursu, po celé říši Franské
rozšířila se také tato epistolografie do všech koutů impéria. Veškerá
x) Viz listy jejich v Mon. Germ. Ep., IV, str. 505—527.
*) To je jméno dané snad Dodovi, žáku Alkuinovu, podle zvyku
oblíbeného v kruhu Karlově.
s) Mon. Germ. Ep. IV., str. 110: ,Calamum in caritate tinxi, dvm
hanc cartulam scripsi. Surge, surge, gratissima avis. lam hicms transit,
imber abiit et recessit Elores apparuerunt in terra, tempus carminis advenit .... *
.Adveniant aquilae (totiž Arnovi) cuculi, rogo, carmina nostri,
Audiat ut cuculi prospera cuncta sui.
Mellifluum turdus variat de gutture carmen,
Ecce tuum resonat semper in auře mea.‘
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organisace říše Karlovy provedena byla podle určitého plánu a také
školství se těšilo zvláštní péči tohoto znamenitého panovníka.
Cášské kapitulare z r. 789 nařizovalo otevření škol při kathedrálních kostelích a klášteřích.1) Nejlepší talenty z klášterů a
z různých biskupství posíláni byli do vzorné školy v Toursu
a zaváděli po svém návratu doma způsob vyučování, který byl
v platnosti v tomto centrálním učilišti. Grammatika a rhetorika
byly nej důležitějšími předměty trivia a nezůstaly bez vlivu na
literární tvorbu a na epistolografii v místech, do nichž byly pře
neseny ze školy tourské.
Z doby Ludvíka Pobožného a jeho synů zachovala se nám
řada sbírek listů, z nichž většina souvisí svým vznikem se sídly
biskupství a klášterů. Nebyla by jistě nevděčná práce podrobiti
tyto sbírky kritickému rozboru se stanoviska rhetoriky, než to
by nás příliš zavedlo od vlastního thematu této studie, v níž jde
jen o konstatování souvislosti, a ne o vytčení všech jednotlivostí.
Avšak jednoho druhu literatury, který také má podíl
v rozkvětu škol za Karla Velkého, nelze pominouti; jsou to
hojné sbírky formulářů, vzniklé v této době. Některé z nich
obsahují vzory jen pro listiny, o které nejde, jako na př.
„Formulae Imperiales", v jichž diktátu je patrna karolinská
reforma úřední latiny;2) ale s mnohými sbírkami této doby
jsou spojeny také vzory pro dopisy. A ty jsou většinou jiného
rázu než rhetorické listy, o nichž jsme dosud jednali. Většinou
jsou psány stručně a věcně a jednodušším slohem vyřizují zále
žitosti, o něž běží; mají obyčejně název ,indicula',3) jedna z ta
kových sbírek se dokonce jmenuje „Indicularius".4) Tato indi
cula svým diktátem se spíše blíží listinám, a to hlavně mandátům.
Avšak ani v těchto sbírkách nescházejí listy psané slohem umělým
a ozdobným, u nichž obsah ustupuje do pozadí, a v nichž stránka
formální a rhetorická vybroušenost je věcí hlavní a prozrazuje
také účel, za kterým byly složeny. Mezi těmi a oněmi pozorujeme
tentýž kontrast, jaký se nám jeví, srovnáme-li na př. věcné,
obyčejně stručné a klassicky jednoduché listý Einhardovy6) s listy
rhetorickými a literárními, jichž příklady jsme právě uváděli.
Dají se tedy v epistolografii této doby, hlavně vezmeme-li
na pomoc sbírky formulářů z doby Karlovců, pozorovati dva
hlavní typy: na jedné straně věcné dopisy, u nichž více záleží
x) Můhlbacher, Deutsche Gesch. u. den Karolingern, str. 269.
*) Srovn. Bresslau, Urkundenlehre I., str. 614.
3) Nadpisu ,indiculum* se neužívá důsledně; někdy jsou jím označeny
i listy dosti rhetoricky zbarvené, jindy i mandáty.
4) Je to ,Indicularius Thiathildis* v Mon. Germ. Leg. V., str. 525
až 528.
5) Vydány v Mon. Germ. Ep. V., str. 105—145.
Č. č H. XV.
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na obsahu než na formě, na druhé listy rhetorické. Jest tu tedy
opět podobný rozdíl, který nalézáme již u Plinia Ml. mezi jeho
korrespondencí s císařem Trajanem a sbírkou jeho umělých listů.
Neschází ovšem celá stupnice tvarů přechodních, ale na obou
koncích této stupnice stojí právě oba typy vytčené.
Listy psané přemrštěnou rhetorikou nalézáme na př. ve
sbírce pocházející z kláštera St. Denis u Paříže z doby Karla Vel
kého. Pod č. 19 mezi vzory pro listy nalézáme rhetorický list Theodulfa, biskupa orleánského, také poety z kruhu Karlova, k Fardulfovi.1) Theodulf mu posílá „meas litterulas sivé eulogiolas"
a k listu přidává báseň. List zaslaný vyjma doporučení se mod
litbám je samá rhetorika, jejíž obsah je hlavně přemrštěné licho
cení. Podobného rázu jsou následující listy. V č. 23. děkuje někdo
,,de vestra melluflua scedula".2) Také ke sbírce pocházející z Bourges, „Formulae Bituricenses“, jejíž vznik patří asi počátku 8. sto
letí,3) máme z doby Karla Vel. přidány listy, v nichž převládá
rhetorika.4)
V klášteře Reichenau, s jehož jménem souvisí několik sbírek
známých pode jménem „Formulae Augienses", dočítáme se v jednom
listě z Collectio C, pocházející asi z let třicátých neb čtyřicátých
devátého století,5) že dopisu došlému do kláštera, patrně od
některého znamenitého stilisty, se kdosi učil nazpamět jako básni;
vypravuje o tom, že dopis ten došel až k němu, „usque ad vilitatem
persone mee pervenit" —patrně byl čten v klášteře všeobecně—a že
jej v nitro své uzavřel, s velkým namáháním jej čta a snaže se
častějším opakováním jej v pamět uschovati, protože mu přinesl
v ústa sladkost medu.6)
Ve formuláři vzniklém v Salcburku na začátku devátého
století, „Formulae Salzburgenses“, pozorujeme na listech silný
vliv Alkuinův; také je do něho pojato několik listů Alkuinových
jako vzory7) a jsou to právě listy rhetorické beze všeho věcného
obsahu, radující se ze zaslaných dopisů a ujišťující láskou a přá
telstvím a vyslovující touhu po příteli. V téže sbírce je pod č. 55
list, kterým někdo vyslovuje patheticky žal nad obdrženým do
pisem, kterým byl vyzván, aby jako odpověd napsal něco delšího
o nešťastných osudech tohoto světa, poněvadž prý obšírnějších
x) Mon. Germ.’Leg. V„ str. 506.
*) Tamže, str. 508.
s) Srovn. Bresslau, Urkundenlehrc, str. 615.
4) Mon. Germ. Leg. V., str. 176—179.
5j Srovn. Bresslau, Urkundenlehrc, str. 619.
·) Mon. Germ. Leg. V., str. 376: ,Quam (totiž epištolám) toto nisu
perlegens, in imo cordis recludi, volens eam sepius iterando in tenuem
locum memorie mcae reconderc, quia dulcedinem mellis in fauces meas
por tavit*.
’) Tamže, str. 447—449.
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knih by bylo zapotřebí na vypsání přítomných běd.1) Charakteris
tické pro tuto „korrespondenci" je to, že jeden pisatel „dopisu“
píše druhému, o čem mu má napsati „odpověd“ — opět zřejmé
produkty literární a rhetorické.
Také z elsaského kláštera Marbachu máme sbírku obsahující
v ory dopisů. Jsou to „Formulae Morbacenses", které vznikly
již před r. 7912) Vyjma dvě soukromé listiny jsou to samá
indicula, psaná věcně a stručně. Poslední číslo, později ke sbírce
přidané, je v pravém kontrastu k ostatnímu obsahu. Je to list
plný rhetoriky, pocházející od biskupa Troyeského Prudentia, od
chovance dvorské školy Ludvíka Pobožného; autor v něm líčí, jak
sladkost listu mu poslaného ukojila jeho nenasytnou touhu; pro
jevuje radost nad jeho obdržením; praví, že mnohonásobným
čtením listu nalezl v něm sebe sama, atd.; tone v obvyklých rhetorských frasích a na konci žádá přítele, aby nepřestal podpo
rovat! jeho i jeho svěřence tím, co jim nejvíce pomáhá, totiž po
sláním darů vlastní vynalézavosti v řeči vázané neb nevázané.3)
Ve spojení s celým ostatním obsahem listu nemohou tato
žádaná „xenia propriae adinvencionis, vel ligatae vel solutae“
znamenati nic jiného než diktamina v prose neb ve verších. Zde
jsou zřejmě kladeny vedle sebe oba tyto druhy literárních plodů
jako rovnocenné; o účelu jich zaslání se praví, že prospějí svě
řencům Prudentiovým, to jest, že se jeho žáci budou na nich cvičiti ve škole.
Ve sbírce kláštera Svatohavelského, „Collectio Sangallensis
Salomonis III. tempore conscripta", vzniklé ku konci devátého
století, jsou také na konci přidány rhetorické listy. Ve dvou z nich
nalézáme výzvy k studiu, u rhetorů velmi oblíbené, v č. 41. nabádá
přítel přítele s náležitou dávkou rhetorského pathosu k učení se
grammatice, rhetorice a dialektice, a v č. 46 máme podobné školské
diktamen, jímž někdo vyzývá žáky, aby se učili psáti řeči v prose
a skládati básně, „ut prosas orationes et strophas versuum con
gruas absque retractatione et dilatione texere curetis", aby i po
zději mohli býti v písemném spojení, až už je budou děliti hřebeny
Alp, řeky a jezera.4)
x) Mon. Germ. Leges V., str. 451, č. 55: ,Litterae tuae impleverunt
grandi dolore cor nostrum, quibus petisti, ut prolixo opere aliqua respon
derem de miserabilibus huius mundi eventibus, cum talibus malis magis
prolixi debeantur libri*.
*) Srovn. Bresslau, Urkundcnlehre I., str. 618, vydal Zeumer v Mon.
Germ. Leges V., str. 329—337.
3) Mon. Germ. Leg. V., str. 336: ,Agc nunc fratrum dulcissime, et
duce omnia ordinantis, omnia serenantis gracia, mc meeque deieccioni
commissos sanctissimae instantissimaeque intercessionis ope fulcire non
disinas, quos plurimum iuvent, si xenia propriae adinvencionis, vel ligate
vel solutae, crebro visitans, mittenda imperans, desiderantibus miseris.*
4) Mon. Germ. Leges V., str. 423 a 428.
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Tedy zde opět si budou „dopisovati“ tím způsobem, že si
budou posílati rhetorická diktamina (prosas orationes) a básně.
Toto vyskytování rhetorických listů ve formulářích má
nemalý význam. Byly to sbírky vzorných listin a listů, podle
kterých se měli adepti umění diktátorského učiti. Takové listy
mohly míti vliv na celé generace školské. Také to není náhodou,
že tyto rhetorické listy jsou k starším sbírkám přidávány. Uka
zuje to směr, jakým se brala ars dictandi v říši Franské v století
devátém, a mohli jsme se dočkati velkého rozmachu této literatury
dříve než v století dvanáctém a třináctém, kdyby nepříznivé
poměry v říši Franské nebyly zarazily její další vývoj. Vnitřní
rozbroje, nájezdy Normanů a Maďarů snížily v době posledních
Karlovců kulturní úroveň říše Franské na minimum. S celkovým
úpadkem kultury poklesla i činnost literární. Sbírky vzorných
listin a listů nenalézaly už pokračovatelů a doplňovatelů v stol. X.
a XI., a nový rozvoj této literatury v století třináctém v Ně
mecku a u nás není pokračováním života jejího v říši Franské
v době Karlovců, nýbrž čerpá své síly zase přímo z Itálie.
IV. Školské tradice a ars dictandi v Itálii.

Jako v kulturním vývoji vůbec, tak i ve školství a vzdělání
lidu liší se Itálie ve středověku od celé ostatní Evropy. Kdežto
jinde školy se dostávají do výhradního držení církevních ústavů
a jen tím způsobem zachraňují svou existenci, nemění se v Itálii
způsob výchovy proti době císařské tak podstatně
Školy grammatické a rhetorské nezanikají v Itálii pádem
říše Římské, nýbrž uchovají svou existenci přese všechny převraty.
Ovšem neudrží se toto školství ve svém rozsahu a kvalitě, jako
bylo dříve, zachrání se však aspoň v takové síle, že s církevními
školami nejen může konkurrovati, ale že se dokonce často stává
předmětem jejich žárlivosti. Laické vzdělání není v Itálii ve
středověku něčím tak neznámým neb aspoň mimořádným jako
až do 12. století v ostatní Evropě.
'
To, oč se marně namáhal v říši Franské Karel Veliký, který
chtěl zrovna násilně své franské velmože připoutati ke knize,
bylo v Itálii všeobecné. Tam nikdy neklesla úroveň kulturní tak
hluboko, aby také laikové nepociťovali potřebu vzdělání. Tam
na př. ještě v době Karlovců i lidé prostředního stavu se umějí
vlastnoručně podpisovati na listiny, kdežto v Německu to ani
ve zvyk nevešlo, poněvadž psaní bylo pro laiky uměním nedo
stupným.’) Řeč úřadů, soudů i listin nebyla v Itálii pro laiky
tajemstvím jako za Alpami. Laikové nepřestali býti úředníky,
*) Mühlbacher, Deutsche Geschichte unter den Karolingern, str. 270.
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právními zástupci, notáři, písaři, právě jako bývali za doby řím
ského císařství. Římští tabelliones, písaři to listin z povolání,
tabularii, pomocní úředníci městských magistrátů a jiný personál
kancelářský, jako exceptores (totéž co notáři), scriniarii, scribae,
přecházejí s ostatním dědictvím antiky do středověku.1)
Veliký počet písařů je zaměstnán opisováním knih, které
Itálie i v dobách největšího úpadku vyvážela do ostatní Evropy.
Hlavně Rím má ve středověku pověst velkého obchodu knižního.
A také tu hraje laický živel nemalou úlohu; toto rozmnožování
knih opisováním je organisováno ve zvláštních k tomu účelu za
řízených dílnách, stationes.')
Připočtěme k těmto živlům zaměstnaným v kancelářích, při
soudech, při výrobě a obchodu knižním nemalý počet laických
grammatiků a rhetorů, kteří vyučování mládeže prováděli jako
professi, a dostaneme v Itálii v prvých stoletích středověku pro
středí, které se nevyskýtá v žá iné z ostatních zemí latinské kul
turní oblasti. V tomto prostředí antické tradice mohly se neru
šeněji uchovati a pěstovati než tam, kde ve výchově a vzdělání
především rozhodoval účel církevní.
A právě pro svůj pohanský ráz, pro své sympathie k starým
autorům dostaly se grammatické a rhetorské školy v Itálii mnohdy
do konfliktu s církví. Kdož by nevzpomněl, na jak odmítavém
stanovisku vůči světské vzdělanosti stál Řehoř Veliký. Po celý
středověk dá se pozorovati antagonismus mezi touto vzdělanou
společností laickou a mezi klerem. Dnes, kdy otázce školství
a vzdělanosti v středověké Itálii byla věnována celá řada cen
ných studií, kdy Giesebrecht, Ozanam, Bartoli, Denifle, Fitting,
Salvioli3) a jiní na ní vyzkoušeli svůj ostrovtip, není nám vývoj
Itálie v tomto směru již záhadou. Přece však dosud hlavně v dílech
souborných nedochází tato naprostá různost Itálie a ostatní
Evropy náležitého ocenění. Mnohdy se také nesprávně posuzují
jednostranné zprávy o stavu vzdělání v Itálii. Klérus italský
jako celek nevynikal vzdělaností a neměl, hlavně v prvých stox) Viz Voltelini H., Die Südtiroler Notariats-Imbreviaturen I., Inns
bruck 1899, str. XIV.
*) Wattenbach, Das Schriftwesen im Mittelalter, 2. vyd., str. 449
az 452.
s) Giesebrecht Guil., De litterarum studiis apud Italos primis medii
aevi saeculis. Berolini 1845. Ozanam, Des dcoles et de Tinstruction publique en Italie aux temps barbares. Paris 1850. Bartoli A., I primi due
secoli della letteratura italiana. Milano 1880. Denifle H., Die Universi
täten des Mittelalters I: Die Entstehung der Universitäten des Mittel
alters bis 1400. Berlin 1885. Fitting H., Die Anfänge der Rechtsschule
zu Bologna. Berlin u. Leipzig 1888. Salvioli G., L’istruzione publica in
Italia nei secoli VIII., IX. e X., Firenze 1898.

214

Jan Bedřich Novák:

Jetích středověku, tak znamenitých repraesentantů na poli vědy,
totiž hlavně theologie, jako klérus jiných zemí evropských.
Proto se nemůžeme diviti, když se na této straně dočítáme pohrdlivých úsudků o vzdělanosti Vlachů, a nesmíme je generalisovati. Druhá věc je nejednotný vývoj v různých territoriích
Itálie. Jiné poměry jsou v územích, která zůstala dlouho pod
vládou byzantinskou, jiné v longobardské části Itálie, jiné
v území Římském, jiné v jižní Itálii a na Sicílii. Představíme-li
si ještě, jak se v jednotlivých územích střídají období rozkvětu
a úpadku, můžeme postřehnout!, jak lehce mohou se vyskýtati
zprávy sobě si naprosto odporující a jak velká chyba by byla
generalisovati takové zprávy. Pak máme ještě co činiti s nedo
statkem pramenů, pokud jde o školy laické. Po školách klášterních
a kathedrálních se nám mohly lehce uchovati písemné památky
v archivech, jimž korporace církevní vždy věnovaly náležitou
péči; ale kde se měly zachovati pozůstatky po školách laických?
Materiál voskových tabulek tak jako tak podléhal rychlé zkáze,
a pak archivů k disposici vůbec neměly. O těchto grammatickorhetorských školách se dovídáme nejvíce jednak ze zpráv jejich
církevních odpůrců, jednak z děl autorů jimi odchovaných.
'■ O tom, jak za doby gótské vlády v Itálii se udržela kontinuita
starých škol grammatických a rhetorských, jak veškeré školství
spíše proti době právě minulé se povzneslo, netřeba již se šíriti.
Toho dostatečným dokladem jsou díla Cassiodoriova a Ennodiova.
Ennodiovy dictiones ukazují naprostou souvislost s rethorskými
školami doby císařské. Zhoubnější vliv na kulturní poměry
Itálie měla invase longobardská, než i tu především třeba míti
na mysli, že velká část Itálie jí zůstala ušetřena. Pod vládu Longobardů nedostala se ani Bologna a Ravenna, ani Rím a Neapol,
a k tomu, až na některé výjimky, jižní Itálie a Sicílie leží mimo
sféru longobardskou. V těchto částech země školská tradice pře
rušena nebyla.1) A konečně ani longobardští barbaři neodolali
na dlouho vlivu římské kultury. V Pavii, Miláně a v jiných městech
stojících pod jejich vládou se zase objevují grammatické a rhetorské školy, studuje se právo, a na dvoře královském nastávající
notáři se připravují k svému povolání. V Pavii kolem r. 700
vyučuje proslulý grammatik Felix, a zákony Liutprandovy pro
zrazují grammatickou vyškolenost. Šlechta longobardská ne
zůstává dlouho v odporu proti římské civilisaci, ale dává své
syny vychovávati ve školách grammatických. Dvůr v Beneventu vynikne svými snahami o povznesení vzdělanosti a stane
x) Srovn. Giesebrecht, De litterarum studiis, str. 8, Salvioli, L’istruzione publ., str. io a Hartmann L., Geschichte Italiens im Mittelalter II. i.
Gotha 1900, str. 44—50.
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se střediskem věd a umění.1) Ještě z doby císaře Ludvíka II. máme
zprávu, že žilo v Beneventu dvaatřicet „filosofů“, t. j. učitelů
tak zv. svobodných umění, kteří až na několik byli z kruhu laiků.2)
Pisatel dějin národa longobardského Paulus Diaconus, který
byl vychován na dvoře Ratchisově (744 —749) v Pavii, prozrazuje
ve svých spisech, jak dobré grammaticko-rhetorické vzdělání mu
dvorská škola pavijská mohla poskytnouti. Grammatik Flavianus
byl jeho učitelem a Paulus Diaconus, který sám byl studiu grammatickému oddán, i v stáří na svého učitele vzpomíná s láskou.3)
Víme, jaký význam pro vývoj kulturních snah Karla Velkého
mělo dobytí říše Longobardské. Nejen učitele grammatiky a
rhetoriky odváděli si s sebou vítězové, ale i poznání vyšší kultury
a snahu podobně pozvednouti úroveň vzdělanosti doma. Pod
manění Longobardů Karlem Vel. nemělo pro Itálii za následek
úpadek civilisace. Pevná organisace a vědomé zákonodárství mělo
na př. na školství jen blahodárný účinek. Po době Karolinské
Itálie v kultuře upadá. Avšak i v X. století, kdy čteme vše
obecné nářky na nevzdělanost kléru, na pustnutí klášterů, na
poklesnutí duševní činnosti v Itálii, kdy se objevují spisy uka
zující hluboký úpadek, potkáváme se s díly, která vynikají zna
lostí antiky a rhetorskou vyškoleností a která ukazují lépe než
přímé zprávy a památky, jakého vzdělání bylo možno i v době
nepříznivé dosáhnouti ve školách grammatických a rhetorských
v Itálii.
Je to především panegyricus na císaře Berengara, napsaný
na začátku X. století, a pak díla Liudprandova z druhé polovice
téhož věku. Nejmenovaný autor panegyriku již na počátku prvé
knihy s námi sděluje, odkud béře své vzory. Praví, že Rekové
a Římané opěvovali své vladaře, a že i on tak činí, a skutečně
jeho dílo jak formou, tak obsahem se nám jeví jen jako pokra
čování panegyrické literatury římské, jen řeč není již tak bez
vadná a hexametry nejsou bez chyb. Z obratnosti, s jakou ovládá
formu, usuzuje Wattenbach, že autor panegyriku prošel dobrou
grammatickou školou.4) I on, jako jeho pohanští předchůdci,
libuje si v mythologických obrazech. Geografické pojmy označuje
se zvláštní zálibou antickými názvy; Itálii nazývá Ausonii,
mluví o Latiu, o mládeži tyrhennské a vplétá mezi své hexa
metry verše z Vergila, Juvenala, Statia a pohybuje se s neoby
čejnou jistotou na půdě antiky.5)
*) Salvioli 1. c. str. n—15, Bartoli, I primi due sec. dclla lett. Ital.,
str. 186.
2) Giesebrecht, De littcrarum studiis, str. 15—16.
3) Wattenbach, Geschichtsquellen I. (7. vyd.), str. 179.
4) Wattenbach, Geschichtsquellen I. (7. vyd.), str. 347.
6) Mon. Germ. Script. IV. str., 191. Prvá kniha panegyriku začíná se:
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Glossy, kterým je dílo toto vysvětlováno, ukazují podle ná
zoru Wattenbachova, že bylo autorem, který byl pravděpodobně
učitelem ve Veroně, napsáno pro školu.1) Pak je tento panegy
ricus i svým školským účelem neocenitelným dokladem pro ne
přetržité tradice starých škol grammaticko-rhetorských. K tomu
je významné, co autor panegyriku praví o verších, jaké sám
skládal. Nikdo prý se nebude starati o jeho verše, jaké prý lidé
ve městě i na venkově umějí skládati.2) To je velmi zajímavý
doklad o stavu všeobecného vzdělání v té době v Itálii a nikterak
neopravňuje k nářkům na hluboký kulturní úpadek.
Že poznámka ta není nepravdivá, toho dokladem jsou také
díla Liudprandova z druhé polovice X. století. I Liudprand
s neobyčejnou znalostí umí zdobiti svá díla verši v různých me
trech, i on zná dobře klassické autory. O Liudprandovi víme,
že nenabyl vzdělání ve škole klášterní, ale na dvoře pavijském.
Rhetorický ráz svého vyškolení prozrazuje při historickém líčení
řečnickou výzdobou událostí a uváděním ozdobných řečí.3)
Jako kdysi Karel Veliký, volal v X. století Oto I. do své říše
italské grammatiky, aby pozvedl školství, pokleslé následkem
dřívějších neblahých poměrů.4) Od jednoho z nich, Gunzona
z Novary, který prý na sto knih s sebou přivezl z Itálie do Ně
mecka, se nám zachovala zajímavá invektíva proti mnichům klá
štera Svatohavelského, v němž byl Gunzo ve své grammatickorhetorské důstojnosti uražen tím, že mu byla nešetrným způsobem
vytčena chyba v pádu, které se v řeči dopustil, když se v klášteře
zastavil na své cestě do Německa. V invektivě od něho složené
Juvenal, Persius, Horatius, Virgil, Homér a řada jiných autorů
zapůjčují zbraně, které mají pomstíti uraženou ješitnost vlaš
ského učitele. Písmo sv. i mythologie poskytují látku k obraně
opatřené veškerým rhetorickým apparátem. Dílo toto ukazuje
nám stupeň vzdělání, na jakém stály grammaticko-rhetorské
školy italské v X. století. Invektíva je adresována mnichům
kláštera Reichenau, kteří nežili v přátelském poměru ku klášteru
Graecia quaesitis cecinit si regna loquelis,
Moribus insulsos et relligione tyrannos
Tolleret ut quosdam immerito super astra beandos,
Quos Lachesis nigro satius damnavit Averno ....
*) Wattenbach, 1. c., str. 347.
’) ,Haec faciunt urbi, haec quoque rure viri.‘ Mon. Germ. tamže.
Srovn. Giesebrecht, De litterarum studiis, str. 12.
·) Wattenbach, Geschichtsquellen I. (7. vyd.), str. 475—477.
4) Bursian C., Geschichte der classischen Philologie in Deutschland.
V Mnichově a Lipsku 1883. I., str. 14—43; Wattenbach, Geschichtsquellen
I., str. 351—7352; Specht Fr., Geschichte des Unterrichtswesens in Deutsch
land von den ältesten Zeiten bis zur Mitte des dreizehnten Jahrhunderts.
Stuttgart 1885, str. 191.
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Sv. Havla: „Sacrae congregationi in Augia constitutae."1) Opět
zajímavý doklad, jak polemický traktát, jehož účelem je blýskati
se učeností a formou a zastíniti své protivníky, oděn je formou
listu. Zde ovšem je očividné, že adresa je jen věnováním.
Důležitým pramenem pro poznání vzdělanosti v Itálii v X. stol,
jsou díla Ratheria, biskupa veronského, a Attona, biskupa vercellského. Ratherius i Atto svými snahami o povznesení kléru
nám ukazují mnohé nedostatky ve vzdělání duchovenstva. Snahou
obou bylo vychovati z řad kněžstva učitele, kteří by mohli konkurrovati se školami soukromých grammatiků a rhetorů, aby prý
otcové nebyli již nuceni posílati své děti do škol laických, kde se
živí chlebem pohanů. Aby spíše byla umožněna konkurrence
s těmito soukromými školami, které se řídí předpisy autorů po
hanských, doporučuje Atto klerikům, aby vyučovali bezplatně.8)
Z Ratheria se také dovídáme, že vyučování soukromé bylo
pěstováno jako výnosná professe. Ve svém „Praeloquiu" v ka
pitole „De discipulis" vyčítá Ratherius mnohým z těchto učitelů,
že vyučují ze ziskuchtivosti a lakota že je pohnutkou jejich čin
nosti. V téže zajímavé kapitole jiným učitelům vytýká pochlebnictví, jiným žvanivost,3) obojí staré nectnosti římských rhetorů.
V díle „Synodica ad presbyteros" ustanovuje Ratherius o kandi
dátech kněžského stavu, že nikdo nebude posvěcen od něho na
kněze, kdo by nebyl poněkud vzdělán „in litteris" bud ve škole,
která je v městě, patrně ve škole spojené s kathedrálou, nebo
v nějakém klášteře nebo u některého učeného člověka, „apud
quemlibet sapientem"4) Zde, jak Salvioli jistě správně vykládá,5)
v souvislosti s textem předcházejícím je patrno jasné odlišování
škol církevních a soukromých škol laických. Také Gumpold, biskup
mantujský (cca. 967—985), biograf sv. Václava, horlí proti
těm, kteří se příliš oddávají hříčkám umění grammatického a
kteří zanedbávají životy svátých i podceňují věci božské, jsouce
příliš ponořeni ve spisy pohanů. Žvanivost těchto „sapientum"
Gumpold od sebe odmítá.6) Jako kontrast k jejich nicotným
snahám ukazuje jim pravý smysl křesťanského života v bio
grafii knížete oné „nad jiné drsnější a ve víře opozdilejší" země
severu.
O tom, jak v Itálii mládež byla vzdělávána ve školách za
účelem všeobecného vzdělání, máme pěkný doklad z prvé polovice
x) Migne, Patrolog. lat. 136, str. 1283 a n.1
*) Salvioli, L’istruzione publica, str, 29—33.
*) Ratherii Opera omnia v Migne, Patrologie 136, str. 178.
4) Tamže, str. 564.
·) Salvioli, L’istruzione publica, str. 33.
•j Fontes rerum boh. I., str. 147, srovn. Giesebrecht, De litte
rarum studiis, str. 13.
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XI. století. Wipo v panegyrickém Tetralogu, věnovaném Jindři
chovi III., srovnává mládež vlašskou, ovšem jde tu jen o mládež
z vyšších vrstev, s mládeží německou a chválí krásný obyčej
Vlachů, kteří prý všichni posílají své děti do škol, kdežto Němci
prý pohlížejí na učení jako na zaměstnání kleriků, pro jiné zby
tečné a jich nedůstojné:
£
' „Solis Teutonicis vacuum vel turpe videtur,
Ut doceant aliquem, nisi clericus accipiatur."1)

Tyto dva verše pěkně charakterisují rozdíl mezi celkovým
názorem na výchovu mládeže v Itálii a v Německu. Tedy ne
z důvodů církevního vzdělání jako v Německu posílají Vlaši své
děti do škol, ale aby se naučily svobodným uměním („litterulis")
a právu. A že tento duch se udržel v Itálii kontinuitou se starými
školskými tradicemi římskými, vycítil sám autor těchto veršů.
Vyzývaje Jindřicha III., aby v Německu ediktem nařídil vy
učování mládeže, jako je tomu v Itálii, odůvodňuje svůj návrh
tím, že prý Rím dlouho slušně žil takovýmito mravy a že těmito
studiemi mohl zpoutati tak velké tyranny.2)
K jakému rozvoji dospělo umění grammatické v Itálii v XI.
stol., ukazuje zejména glossář, který r. 1053 dokončil Papias
z Lombardie, „Elementarium doctrinae rudimentům“, obyčejně
„Vocabularium“ zvaný, který byl v mnoha rukopisech rozšířen
a až do XVI. století užíván.3)
(Příště dále.)

drobnější
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2. Psal Pavel Žídek českou kroniku? Tobolka v úvodu právě vydané
Žídkovy Spravovny (str. VIL) pochybuje. Nicméně zdá se, že Žídek
vskutku kroniku napsal; neb aspoň, že byla mu nějaká skutečná kro
nika připisována.
Balbín v Epitome historica rerum bohemicarum (Pr. 1677) několi
kráte Zídka se dovolává. Na str. 581 píše výslovně: „Paulus Zídek ...
quanta ab haereticis Georgio regnante pertulerit, commemorat ipsemet
tum in Libro Chronicorum, tum in Libro altero, quo Georgium instruit
et informat" a dále: „Multa edidit praeclari ingenii monimenta, innuit
*) Mon. Germ. Script. XI., str. 251.
2) Tamže.
3) Bursian, Gesch. der dass. Philologie I. str. 65. O methodě vy
učování gramatického v Itálii, srovn. Thurot, Ch., Notices et extraits
de divers manuscrits latins pour servir á 1* histoire des doctrines gram
maticales au moyen age. Notices etextraits, tome XXII. 2. Paris 1868,
str. 90—93.
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se Bohemiae Historiam scripsisse, quam non vidi, ideoque Chronicon
minus concinnavit, ad maioris illius chronici differentiam, quod in
bibliotheca manuscriptorum Novodomensis collegii reperitur".
„Liber Chronicorum" a „liber alter etc." jsou patrně díly Spravovny. Historií českou, jíž Balbín neviděl, jest asi zamýšlený, ale ne
sepsaný spis, k němuž se Žídek ve Spravovně králi Jiřímu nabízí.
Třetí však knihou, již Balbín sám z Jindř. Hradce znal, jest patrně
sepsání jiné, nám dnes neznámé. Ze Spravovny („Liber chronicorum,
MS Pauli Žídek") čerpá Balbín kolikrát, ale na str. 556 k r. 1469 vzal
ze Žídkova spisu „Chronicon MS suorum temporum“ vypravování
o korunování kr. Matiáše Uh. „ex templi cimeliis regalia pro corona
tione Mathiae sumi debuisse ac nominatim coronam et sceptrum ex
statua Dei Matris, quae Brunae in templo S. Jacobi magna religione
colebatur, allata fuisse", — čehož ve Spravovně nenalézáme.
Balbín sic není právě spolehlivý zpravodaj; nicméně liší-li tak
zřejmě od sebe Liber chronicorum a Chronicon minus, jež obé měl
v rukou, nelze než za to míti, že Žídkova česká kronika opravdu exi
stovala.
Dr. J. V. Šimák.
3. Dekret Kutnohorský. Dodatek k poslednímu odstavci článku
Friedrichova, ČCH., XV., seš. 1., str. VI. — Balbín otiskl text dekretu
v Epitome rerum Boh., str. 428, v poznámkách ke kapitole IV., čímž
se vysvětlí, proč není snadno ono místo nalézti. Srovnáním textů potvrdí
se domněnka Fridrichova, že Balbín přepsal své znění nejspíše ze
ztracené knihy statut universitních verse B. Neníť opis z Et ježto
uvádí královu intitulaci, jež v E schází; není z Dt maje adressu na konci,
není z Gt neboť zvláštnosti této verse v pozn. I) „honores" a v m)
„semet" zde nenalézáme; není z C2, ježto tu schází „firmiter" (pozn.
t), jež u Balb. je; není z Cv píše v pozn. u) „et" a v dd) „Guttnis",
jako ostatní. Nezbývá tedy nežli B, což Balbínova slova „descriptum
ex archivo Carolinae universitatis" jen dokládají; kdyby byl Balbín
psal z originálu, byl by snad vytkl to zřejměji.
J. V. Šimák,
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Německý kolonista postupující na východ je vojín vyzbrojený
dokonalejší zbraní. Ale i lépe ozbrojení zahynou, vniknou-li v malém
počtu hluboko do hustých nepřátelských řad. Na postupu k východu
část Němců odvážila se příliš daleko a zanikla v moři domácího oby
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vatelstva. To byl z největší části osud Němců v Haliči. V Sedmihradsku
germánská kolonisace se udržela. Tam rozdíl zbraní byl příliš veliký.
Massa rumunských pastevců, stojících na nejnižším kulturním niveau,
nemohla zdolati privilegované saské kovkopy.
Německý živel třikrát zaplavil země karpatské. Poprvé za velikého
stěhování národů, ale řada germánských kmenů, která se tam na čas
usadila, odešla jinam, nezanechavši po sobě větší stopy než ,,stíny
letících mračen“. Druhou záplavu značí pozvolná německá kolonisace,
kulminující v století patnáctém. Pak nastává pro Němce nepříznivá
změna, ústup nebo i kapitulace před živlem domácím. Obrat k „lep
šímu“ přináší na čas druhá polovina století osmnáctého — záplava
třetí — germanisace josefínská.
V přítomných dvou svazcích Kaindl pojednává o záplavě druhé.
Rozkvětu a poklesnutí německé kolonisace v Haliči do r. 1772 jest
věnován díl první, druhý líčí osudy kolonisace v Uhrách, Sedmihrad
sku a Rumunsku. Dosud nevydaný díl třetí reservován jest pro dějiny
Němectva ve všech zemích karpatských od sklonku století osmnáctého
do doby nejnovější. Jak patrno, dílo Kaindlovo jde do značné šířky.
Třeba však hned dodati, že jde jen do šířky, nikde do hloubky. Práce
Kaindlova, jež novostí thematu jistě vzbudí nemalý interess, je synthesa nad pomyšlení chatrná, z valné části není to synthesa vůbec,
nýbrž publikace zhruba urovnaného materiálu.
Již první kapitola, věnovaná osídlení Němců a rozšíření německého
(magdeburského) práva v Haliči, zaráží a odpuzuje svou neurovnaností a mělkostí. Autor vpadá hned in medias res. Líčí rozšíření ně
mecké kolonisace (či spíše německého práva), nepokládaje za nutné
zmíniti se šíře o kulturním prostředí a sociálním stavu v zemi, do níž
Němci přinášejí vzdělanost vyšší. Starší sociální dějiny Polska dosud
nejsou dosti propracovány, nicméně autor mohl se tu opříti o některé
dobré práce polské. Hlavní proud germanisace přelil se do Haliče ze
sousedního Slezska. Počíná již před vpádem mongolským, ale inten
sivně vzrůstá teprve po vpádu. Toto tvrzení není nové. I historikové
polští rozvoj německé kolonisace spojují s pohromou tatarskou. Kaindl
toto mínění přejal, ale z vlastní jeho knihy patrno, že není zcela správné.
Intensivní kolonisace spadá do doby značně pozdější. Na str. 35—42
nacházíme holý výčet haličských měst a vesnic s rokem, kdy uděleno
jim bylo německé právo, po případě s rokem, kdy v osadě poprvé se
vyskytuje. Osady sestaveny jsou dle hejtmanství. Pomocí přiložené
mapky snadno konstatujeme, že největší počet osad lze najiti v okolí
Krakova a při řece Dunajci, v krajinách sousedících se Spišském.
Chce-li však čtenář zjednati si názor o době kolonisace, musí sestaviti
si všechny osady (asi 650) chronologicky. Výsledek je poučný. Z doby
před velikým vpádem tatarským Kaindl neuvádí žádné osady s ně
meckým právem. Teprve v posledním desetiletí století třináctého
(v době, kdy v Malopolsku vládne český král Václav IL!) objevuje se

Literatura.

221

jich několik. V letech 1300—1350 obdrželo právo německé asi 100 osad,
v 1. 1350—1400 téměř 150, v 1. 1400—1450 více než 160. V té době
německá záplava dostupuje maxima. V druhé pol. 15. století počet
nových osad s německým právem klesá na 50. Z let 1500—1550 jest
jich jen 10, ale pak nastává náhlé vzpružení. V době od r. 1550—1600
uděleno bylo německé právo víc než 100 osadám. Z tohoto počtu při
padá skorém 80 na jediný rok 1565! Jaká byla příčina tohoto nápad
ného zjevu, z knihy Kaindlovy se nedovídáme.
Tato statistická data jsou v rozporu i s jiným tvrzením autorovým.
Ještě v téže první kapitole autor líčí úpadek Němectva, především
měst a snaží se ho vysvětliti. Otázka, proč v Polsku nevyvinul se mocný
stav městský, jest jistě zajímavá. Odpověď však knihy neuspokojí,
neb i zde autor zůstává na povrchu. Jednou z příčin, které uvádí, byly
třenice národnostní, odpor k Němcům, živený bojem říše polské s Ně
meckým řádem. Z uvedených však dat je zjevno, že v době nejúpor
nějšího zápasu (circa 1350—1450) příliv Němců byl největší. Také
jiná vysvětlení nestačí. Autor na př. ukazuje na útisk měst od strany
šlechtické. Ten však najdeme i jinde. Také v Cechách města své po
stavení proti šlechtě musela si teprve vybojovati. Příčiny byly jistě
vážnější a hlubší. Jednou z neposledních byl, jak naznačil jsem na
počátku — moment geografický. Němci v Haliči zašli příliš daleko
v malém počtu, neb, třebas autor spoustou jednotlivostí snaží se vyvolati
obraz germanisace početně silné, z knihy vysvítá, že německá kolonisace v Haliči byla poměrně slabá, tak, že nelze naprosto srovnati ji
s germanisací Cech za posledních Přemyslovců a Lucemburků. Veliký
jest ovšem počet osad s německým právem, ale nejsou to z velké části
osady s německým obyvatelstvem.
Také v druhé kapitole nacházíme vše v neladu. Nadpis ohlašuje
původ přistěhovalců a jich rozsídlení. Tomuto předmětu ve skuteč
nosti věnována jest jen první část kapitoly, načež autor vrací se k líčení
útisku německého živlu a opakuje — mutatis exemplis — co pověděl
již v závěru kapitoly prvé. Neméně zmatená jest hlava třetí. Thematem
této nejobšírnější části jest německá „Kulturarbeit“ v Haliči. Zde
přirozeně autor chtěl dáti své nejlepší, chtěl podati obraz blahodárného
vlivu, za který Halič má děkovati Němcům. Není pochyby, že tento
vliv byl veliký. Co však autor podává, není obraz, nýbrž jen velmi
nepodařená mosaika. Jen se sebezapřením lze pročisti velikou řadu
jmen horníků, mlynářů, kovolitců, stavitelů, umělců, o nichž autor
nedovede pověděti více než několik životopisných dat. I zde má patrně
imponovati* počet.
Stejnou cestou Kaindl béře se ve svazku druhém. Do Uher ně
mecká kolonisace vniká daleko dříve než do Polska. Autor počíná
zničením Avarů a založením marky východní. Tenkrát němečtí kolo
nisté poprvé vstoupili na půdu uherskou. Invase Maďarů připravila
kolonisaci pohromu, nicméně v nepřístupných místech Němci prý se
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udrželi, jsou tedy starším obyvatelstvem Uher než — Maďaři. Důkazů
ovšem pro tu kontinuitu autor neuvádí. Radu uherských králů, pod
porujících — jako všude, z důvodů fiskálních — kolonisaci, zahajuje
Štěpán I. Pak královská přízeň střídá se s odporem. Z pozdějších fedrovali přistěhovalectví nejvíce Ondřej II., Bela IV., Ludvík Veliký
a Sigmund. Za Sigmunda rozvoj německých měst dostoupil vrcholu,
v druhé polovici století patnáctého nastává již rychlý úpadek. V Uhrách
vzniká odpor proti Němcům, proti hospodářskému útlaku čilejšího
živlu, projevivší se nejvíce odporem proti Ferdinandovi I. Boj proti
Habsburkům byl boj contra Alemannos.
O zpracování tohoto dílu platí vše, co bylo řečeno o dílu prvním.
Nepropracovanost a rozháranost jest tu snad ještě větší. V první kapi
tole vypravuje se o bojích a útisku saských měst v Sedmihradsku,
kdy a jak tato města vznikla, dovídáme se teprve v kapitole — druhé.
Třetí věnována jest dějinám německé kultury v Uhrách. I zde lze říci
jen, že obsahuje multa, non multum. — Závěr knihy tvoří dějiny
Němců v Rumunsku.
Z důvodů nakladatelských autor byl nucen upustiti od poznámek
pod čarou. Jako náhradu podává odkazy k literatuře a citáty z pra
menů na posledních stránkách každého svazku, ale tak, že svou ne
vhodností sotva najdou sobě rovné. Autor v jednotlivých odstavcích
uvádí odkazy k celé řadě stránek najednou. Čtenáři se ukládá, aby
uhádl — kam který odkaz nebo citát patří!
Jan Slavík.
Dekret Kutnohorský. Přednášky a stati K. Novotného, V. Krofty,
J. Susty a G. Friedricha. Péčí akadem. senátu české university. Praha
r. 1909, str. 72. Nákl. HistorickéhoKlubu.
Pětisté výročí vydání Kutnohorského dekretu (18. ledna 1409)
oslaveno bylo v naší veřejnosti vedle četných článků časopiseckých
také třemi přednáškami na slavnostních schůzích uspořádaných od
některých veřejných korporací. — Dne 17. ledna přednášel prof. Jos.
Šusta na veřejné schůzi spolku pro vystavění Husova pomníku na
Staroměstské radnici v Praze, dne 18. ledna 1909 prof. Václav Novotný
na slavné schůzi pořádané v Kutné Hoře, konečně oslavil také Histo
rický Klub jubileum slavnostní schůzí 22. ledna, na níž přednášel
doc. Kamil Krofta. Na podnět akademického senátu české university
vydal Historický Klub tyto přednášky spolu s článkem Friedrichovým,
uveřejněným v 1. čísle tohoto časopisu, v publikaci Dekret Kutnohorský.
Publikace tato jest velmi pěknou trvalou pamětí zmíněných oslav.
Přednášky ty, ač ovšem — jmenovitě první dvě — ve mnohém se
sbíhají, oceňují věc přece jen každá s jiného hlediska, s četnými za
jímavými detaily v jednotlivostech, takže pojí se navzájem dobře
v jednotný celek. Nehledíc k četným zajímavým podrobnostem, bylo by
možno podstatný ráz každé z nich vytknouti asi takto: Novotný líčí
poutavě a s porozuměním odborného znalce přehled všech národnost-
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nich sporů na universitě, jež předcházely rok 1409, dokládaje svoje
slova celým apparátem literárním; těžištěm hluboké přednášky Kroftovy
jest výklad, jak živel český od založení university do r. 1409 nejen
číselně, nýbrž i vědeckou činností stále více se na společné půdě uni
versity Karlovy uplatňoval. Šusta, ponechávaje stranou podrobné
výklady o faktech, jak k místu přišly, promítá spor o universitu na
široké pozadí politického i kulturního vývoje tehdejší Evropy jako
proud souběžný s jinými projevy národního státu, vyprošťujícího se
z pout středověkého universalismu. Všechny pak vyznívají v závěr,
že vydání Kutnohorského dekretu nebylo svévolným aktem jedno
stranné libovůle vyšlým z podnětu české strany ku zkrácení práv jiných
národností, nýbrž výsledkem (třeba urychleným) předchozího vývoje,
který se již dříve rozmanitým způsobem — na př. také zakládáním
nových universit v Německu — připravoval. Zdůrazňují také proti
hlasům časem i u nás s některé strany se ozývajícím, že D. K. nebyl
příčinou pozdějšího úpadku university, nýbrž naopak podmínkou
onoho skvělého vzrušení, jež národ český na čas postavilo do popředí
dějin světových. — Stať Friedrichova zjišťující poprvé vědecky poměr
zachovaných textů D. K. známa jest čtenářům našeho časopisu.
Publikace jest v každé příčině důstojným závěrem oslav významné
události, jejíž výročí tu oslaveno, a dobrým podnětem k náležitému
pochopení doby té i ve vrstvách nejširších.
F. Hýbl.
Antoni Prochaska, Król Wladyslaw Jageillo, 2 svazky (414 4- 433
str.). V Krakově 1908. Nákladem „funduszu Nestora Bucewicza“
(Krakovské akademie věd).
Mezi nejlepší práce tak zv. Krakovské historické školy (jak Bobrzynski nazval onu generaci polských badatelů historických, která se
zrodila a vyrostla v reakci proti poslednímu polskému povstání r. 1863)
náležejí ty, které věnovány jsou nejslavnější době dějin polských,
jež se začíná unií polsko-litevskou a vrcholí slavnou bitvou grunwaldskou (1410). Téměř půl století vyplněno jest v novější historiografii
polské nepřetržitým takřka úsilím proniknout! co nejhlouběji do
tajemných pramenů příčin, pohnutek a podnětů, z nichž se skládá
veletok polsko-litevské epopee za doby Jagellovy a Vitoldovy. Nejlepší jména historické vědy polské označují jednotlivé etapy v rozvoji
tohoto bádání, k němuž současně se druží horlivé a úsilovné sbírání
nových a nových pramenů a jejich vydávání, o něž zásluhu zjednávají
si tíž, kdo jejich spracování věnují nejlepší své síly. Mezi všemi těmi,
kdož svými pracemi přispěli k poznání a pochopení oněch událostí,
Prochaska, Šmolka a Lewicki zjednali sobě zásluhy největší. Šmolka
zbádáním dějin litevských před provedením unie, Lewicki studiem
posledních let Vladislavových a Vitoldových, následků poslední poli
tiky Vitoldovy (vzpoury Svidrygellovy), jakož i vyšetřením státo
právního poměru mezi Polskem a Litvou, nehledě k jeho velecenným
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edicím, jako jest „Codex epistolaris saeculi XV.“, Prochaska znám jest
nejvíce svými pracemi o poměru Polska (a Litvy) k českému hnutí
husitskému a svou rozsáhlou edicí „Codex epistolaris Vitoldi“, která jest
výsledkem mnoholeté píle sběratelské.
R. 1877 a 1878 vyšla první práce Prochaskova v Rozpravách
Krakovské Akademie („Polska a Czechy w czasach husyckich až do
odwolania Korybuta z Czech"), kterou se zahajuje nové vědecké stu
dium poměru Čech a Polska v době husitské. Ku práci Prochaskově
přidružila se za nedlouho práce Šmolková („Polska wobec wojen husyckich“ — v Ateneu 1879 a ve „Szkicích historyczných“ I.) a při
rozeně nastala potřeba, aby i česká historiografie zaujala své stano
visko k otázkám, které se týkaly nejzajímavějších problémů v dějinách
doby husitské. R. 1879 vy^l IV. svazek Tomkova „Dějepisu města
Prahy“, v němž spisovatel (jenž již r. 1878 ve „Věstníku král. Č. spol.
nauk“ vydal zvláštní pojednání „Poměry mezi Čechy a Polskem během
války husitské“) svým způsobem (ne bez značných rozdílů) reagoval
na výsledky bádání polských historiků. V následujících letech pro
vedeno několik důležitých edicí (léta osmdesátá a devadesátá 19. sto
letí byla vůbec velmi úrodná v polské historiografii), Prochaskových,
Lewického a Piekosiňského, která osvítila novým světlem mnohou zá
hadu. Prochaska vydal svůj spis „Ostatnie lata Witolda“, práci „W cza
sach husyckich“ a j., přibyli noví pracovníci v Koneczném, Kochanowském a j. A mezi tím připravovala se již i důležitá práce českého historika,
která poměr Čech a Polska v době husitské podrobila velmi důkladné
revisi v rozsáhlém rámci dějin východní politiky české ve středověku.
Míním tím Gollovy „Čechy a Prusy ve středověku“ (Praha 1897),
které podaly nové pojetí celého takřka poměru česko-polského ve středo
věku, odhalujíce v něm stálého koeficienta, jenž nepřetržitě takřka
určuje „slovanskou“ politiku Cech, a „česko-polskou vzájemnost“ —
t. Prusko, jež neustále dělí Cechy a Polsko od sebe přese všecky mo
menty (hlavně kulturní), které je spojují.
Největší část práce, provedené dosavadní literaturou, bylo nutno
věnovati vyšetření a stanovení faktů — a lze říci, že v tomto ohledu
nezbývá již mnoho dělati, ač vyžadovalo to poměrně dlouhého času a
v některých případech bylo potřebí spolupůsobení několika hlav (na
př. než byl stanoven počet a pořádek husitských poselstev, jdoucích
do Polska nabízet českou korunu). Méně uspokojivě má se věc v kon
statování spojitosti a souvislosti jednotlivých událostí, v jejich moti
vaci a zvláště pak ve vyšetření hlubších příčin celé řady vývojové.
Spis Prochaskův, který chce býti synthesou toho všeho, co nejen spiso
vatel sám za více než 30 let svého bádání vyšetřil a poznal, nýbrž i co
celá řada jeho vrstevníků za půlstoletí zbádala, a jenž v jednotlivostech
přináší leccos nového, jest toho důkazem, že ani po půlstaletém hlubokém
studiu nelze říci, že bychom rozuměli uspokojivě oné velké době dějin
polsko-litevských, kterou representuje jméno Vladislava Jagelly. Spiso
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vatel sám vytýká jako hlavní nedostatek své knihy neuspokojivé
zbádání vnitřních poměrů polsko-litevských, ač právě v době Vladi
slavově tkví nepochybně símě polského parlamentarismu, který měl
se tak nepříznivě vyvinouti ke konečné zkáze státu polského. Ač spiso
vatel ve dvou předposledních hlavách (kromě toho, co praví o ro
stoucím významu živlu stavovského při ocenění jednotlivých sjednocovacích smluv — zvláště z r. 1413 — mezi Polskem a Litvou) pojednává
o rozvoji snah stavovských, zemanských, o státním zřízení a osvětě,
jsou to vlastně jen pouhé nástiny, které pouze dávají tušiti bohatost
a rozmanitost vnitřního rozvoje, jehož zbádání teprve očekává nové
pracovníky (ač Prochaska sám leccos udělal, na př. v práci „Geneza
i rozwój parlamentaryzmu za pierwszych Jagiellonów“), a osvětlí ne
pochybně i mnohou záhadnou stránku politiky zahraniční. Zdá se,
že spisovatel neosvětlil vnitřních poměrů ani v poměru k dosavadní lite
ratuře, čemuž, tuším, nasvědčuje nedostatečné vyčerpání dosavadní
literatury, týkající se Krakovské university a jejího významu. Hlavní
zájem Prochaskův soustředěn je ku politice zahraniční a spíše ještě
k diplomatickému jednání (což platí v celku i o odstavci, věnovaném
církevní unii), takže spis jeho představuje v podstatě jakousi „diplo
matickou historii“ Polska a Litvy v době Vladislava Jagelly, registrující
do nejmenších podrobností všecky peripetie její, takže místy četba
stává se dosti jednotvárnou, nudnou. Nechci však z toho činiti autorovi
výtku. Kdo zná rozsáhlou dosavadní literaturu, přizná mi, že taková
synthesa všech podrobností jest věc potřebná, leda že by měla býti
opatřena hojnějšími odkazy na prameny a na závažnější aspoň litera
turu, ježto jinak spis Prochaskův při své podrobnosti má cenu téměř
jen pro ty, kdo jsou do doby řádně již zapracováni.
Poněvadž Prochaska při všem svém zájmu o diplomacii a zahra
niční politiku na více místech přece osvětluje události a poměry, které
s hlavním úkolem jeho přímo nesouvisí, očekávali bychom proto pod
robnější pojednání na př. o vlivu a významu hnutí husitského v Polsku,
o jeho osvětovém a kulturním podkladě. Co o tom ve spise Procházkově
najdeme (II, 64—66), zní jako přílišné a trochu snad i povrchní generalisování jistých zaručených nebo doložených případů, nasvědčujících
jisté propagandě husitství v Polsku, jehož nebezpečí bylo právě tak
asi přeceňováno od tehdejší hierarchie (Zbyhněva Oleénického) a jejího
historiografa (Dlugoše), jak to po něm činí Prochaska. Mnohem silnější
byla husitská propaganda v Polsku nepochybně teprve v době Jiřího
Poděbradského. Zdá se, že Prochaska poněkud jednostranně (s pravověmě-katolického stanoviska) posuzuje husitství pouze jako zhoubný
a rozvratný živel. „Třeba vytknout!, že v každém kroku přiblížení
se Cechů k Polsku, příbuznému jazykem, tkvělo nebezpečí pro víru
a civilisaci, o jakém neměly ani ponětí zaslepené strany“ — praví
Prochaska (II, 75). O českém missionáři, mnichu Janovi-Jeronýmovi
z Prahy, působivším v Litvě brzy po obrácení Jagellově na víru křesťanč. č. h. xv.
*c
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skou s takovým úspěchem, že mu to zjednalo evropskou pověst, čtenář
ničeho se nedozví kromě malé narážky. Lze-li to spisovateli odpustiti,
nelze mu naopak prominouti podivnou nedbalost, že mluvě o zajatých
Ceších a Slezanech, kteří v bitvě grunwaldské bojovali na straně ně
meckého řádu, nezmiňuje se ani slovem o Ceších, pomáhajících Polákům
proti výslovnému zákazu svého krále, stojícího v tom případě na straně
řádu. Prochaska patrně předpokládá to jako věc všeobecně známou (na př.
účastenství Žižkovo), ale zdá se mi přece, že to není nikterak správné
ve velkém synthetickém spise, kde celá řada jiných známých podrob
ností se uvádí, takovýmto způsobem psáti. Nazývati Václava IV. pa
novníkem neschopným, špatného charakteru (I, 145), zdá se mi ne
spravedlivé. Bylo by možno vytknouti ještě řadu podobných nepřes
ností nebo upřílišených generalisací. Sem by spadalo na př. dávno již
odbyté tvrzení o nějaké korrespondenci mezi Husem a králem Vladi
slavem. Jak dlužno se dívati na list, který Hus psal králi Vladislavovi
po bitvě grunwaldské, vyložil dost jasně Goll (Cechy a Prusy 128).
Rovněž tak upřílišené je, tuším, tvrzení, že král Václav r. 1393 řád
rytířů německých z Cech a z Moravy vůbec vypudil. Podle Golla (97)
šlo nepochybně pouze o konfiskaci řádových statků, která rovněž podle
všeho byla jen pouhou hrozbou, a byla provedena jen na krátký čas.
Spis Prochaskův má pokud se týče styků česko-polských v době
Vladislava Jagelly za předmět tytéž události jako spis českého badatele
(Golla), jehož zásluha jest, že na základě kritického rozboru a přesného
datování vydaných listin a listů (Lewickým a Prochaskou) postavil
na jisto celou řadu faktů. Jest tudíž zcela přirozeno, že Prochaskův
synthetický spis z veliké části přejímá faktický materiál Gollem stano
vený, liší se však značně co do základního pojetí a vysvětlení jisté řady
faktů, z nichž lze sestaviti průběh politiky krále Sigmunda k husitům
a k Polsku a také naopak obraz politiky Jagellovy a Vitoldovy v „české
otázce“ po r. 1422. V „Mitth. des Inst. f. ost. Geschichtsforschung“
sv. XV. polemisuje Goll proti názoru Lewického (vyjádřenému v článku
„Ein Blick auf die Politik Sigmunds gegen Polen“ v „Archiv fur osterr.
Geschichte“ 1886), že Polsko (Vladislav a jeho rádcové) bylo ochotno
zcela nezištně válečnou pomocí podporovat! krále Sigmunda za účelem
pokoření Cechů a potlačení husitství, že však Sigmund úmyslně mařil
všeliké kroky krále Polského, za tím účelem podnikané, zejména kří
žovou výpravu polskou a poukazuje místo toho na to, že Polsko nemajíc
reálního zájmu na smíru Sigmundovu s Cechy, nemínilo ve skuteč
nosti pro Sigmunda mnoho dělat, klade důraz na poměry, na politickou
situaci, jež Sigmunda vedly spíše k tomu hledati mírnými prostředky
smír s Cechy, které konec konců se skutečně osvědčily. Jedním z důvodů,
pro které Goll jednání Sigmundovo vzal v ochranu, bylo přesvědčení,
že řada formulářů, stilistických cvičení, Lewickým vydaných, jsou
pouhé fingované listy, jejichž obsah je v přímém odporu s tím, co mluví
prameny spolehlivé. Prochaska v této věci s Gollem se rozchází při-
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jímaje úplné mínění Lewického, ač jisté nové osvětlení záhady, které
Prochaska sám k starším názorům pričiňuje, zdá se mluviti spíše pro
Golla než proti němu. Tak na př. na str. II, 75 Prochaska jaksi mimoděk
poukazuje na jakýsi demonštratívni nebo okázalý ráz náboženské,
protikacířské horlivosti polské hierarchie proti husitství, tak že se vtírá
mínění, že kroky, na zamezení propagandy husitské podnikané, byly
i jakýmsi prostředkem k zakrytí „husitské“ politiky královy. Již
Goll poukazuje na jistý rozpor mezi Sigmundem a papežskou kurií
proto vznikající, že kurie doufala většího úspěchu při pacifikaci Cechů
dosíci pomocí krále Polského než Sigmundovou. Prochaska poukazuje
na to, že u Sigmunda již několik let před svoláním koncilia Basilejského
jeví se snaha vyříditi svůj smír s Cechy na základě náboženských koncessí na konciliu s obejitím kurie. Rozvoj tohoto konfliktu Sigmundova
s kurií byl by nepochybně zasluhoval důkladnějšího rozboru. A priori
lze říci, že v té konciliární atmosféře, kdy od koncilia se čekalo uklizení
nejrozmanitějších sporů, které úpadek řádů středověkých a klíčení
novověkých názorů a potřeb s sebou přinášelo, král Sigmund nepochybně
zcela upřímně očekával od koncilia mnohem více, mnohem liberál
nější ústupky pro husity, než od papežské kurie, representující protikonciliární reakci.
Jako ve věcech dotýkajících se dějin českých, tak i v hlavní věci,
tvořící všeobecně historický podklad a rámec pojednání Prochaskova
nebude český historik úplně sdíleti názory jeho, t. v příčině významu
nebo kulturního poslání unie polsko-litevské. Prochaska správně po
ukazuje na to, že spíše Litva potřebovala Polska než Polsko Litvy, ale
že by byly rozhodující kruhy polské jen z čistého idealismu hleděly
připoutati Litvu k Polsku, aby v ní mohly vštípiti katolickou víru
se vším jejím pokrokovým a kulturním dobrodiním, zejména s prvky
politické svobody, podtínající starý litevsko-pohanský despotism,
to zdá se přece upřílišeno. Není pochyby, že v tehdejší politické situaci,
při tehdejší politické i finanční síle řádu (kterou však také, tuším,
Prochaska přeceňuje) byla unie Polska s Litvou pro oba státy potřebná
a prospěšná, ale Litva určovala směr a cíle politiky polské. Litva naopak
podléhala vlivu rozvitější kultury a společnosti polské zvláště v příčině
rozvoje stavovského, ale o nějakých zásluhách Polska v té příčině
těžko bude mluviti právě tak, jako o zásluhách Cechů o probuzení du
ševního rozvoje a zvláště literatury polské. Šíření polské kultury v Litvě
byl nutný následek sousedství, když k němu přidružila se řada okolností,
nutících Litvu odvrátiti se od Rusi, s druhé strany sousedící, která pro
budila kulturní proudění na Litvě dříve než Polsko.
J. Bidlo.

Karl Příbram, Geschichte der österreichischen Gewerbepolitik von
1740—1860. L Band 1740—1798. Leipzig 1907. Duncker & Humblot.
(Str. XIX. + 614.)
Spisovatel (srv. CČH., XIV., 1259) praví, že jeho práce má býti
15·
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asi tím, čím jsou práce Knappovy a Grunbergovy pro dějiny agrární —
spracováním dějin živnostenské politiky na základě archivních pramenů.
Práce to zajisté nikterak snadná. Autor sám udává, jaké ohromné
množství materiálu, uloženého zejména v četných kartonech archivu
ministerstva vnitra (bývalé spojené dvorské kanceláře) a v aktech státní
rady, domácího dvorského a státního archivu bylo jemu prostudovat!,
než vybrati mohl, co pro předmět své práce mohl upotřebiti. V tom re
ferent, který v tutéž dobu a v tomže archivu pracoval na svých
dějinách veřejného práva v zemích koruny české, dává jemu úplně za
pravdu.
Dílo své začíná spisovatel dobou nastoupení Marie Terezie, tudíž
obdobím, kdy osvícený absolutism přináší nové ponětí o právech
a o povinnostech panovníkových, kdy idea jednotného státu moder
ního, překonavši dosavadní dualismus krále a stavů, pevné již zapouští
kořeny, a kdy vrchnostenský stát osobuje si právo zasahovati ve
veškery obory života státního. Vskutku také doba teresiánská, jak
v úvodě se praví, přináší s sebou určitou hospodářskou politiku, jejíž
úkolem jest jednak zvýšení populace a zvětšení její (vojenské a) po
platní síly, jednak utvoření jednotného státu úsilnou centralisací,
jednak i vyrovnání protiv mezi městem a venkovem.
Spis rozdělen jest na pět knih. První kniha obsahuje období od
1740—1762, druhá 1762—1776, třetí 1776—1780, čtvrtá 1780—1790,
pátá 1790—1798. Zároveň obsahuje každá kniha i organisaci úřadů
komerčních jednoho každého období.
První kniha začíná organisaci komerčních úřadů. Marie Terezie
uskutečnila myšlénku vzešlou již za Karla VI., odděliti totiž správu
komerční od všeobecné správy, v plném obsahu. Přispívaly k tomu
ostatně i důvody zahraniční. Po ztrátě bohatého Slezska, slynoucího
obchodem i průmyslem, byla důvodná obava, aby zbývající země
koruny České nedostaly se v jakousi obchodní závislost od Slezska,
resp. od Pruska. Bylo tudíž nutno pomýšleti na zvelebení a posílení
domácího obchodu a průmyslu. Za tím účelem bylo vlastnoručním
listem Marie Terezie z 6. dubna 1746 zřízeno universální komerční
kolegium pod předsednictvím tehdejšího presidenda ministeriální
bankodeputace hr. Filipa Kinského. Toto kolegium bylo ústředním
,,dvorským místem“, jehož příslušnost se vztahovala na celé soustátí,
země koruny Uherské to čítajíc; v jeho působnost náleželo: ,,alle in
diese sphaeram einlauffende Materien conjunctim und allein tractiren“.
O činnosti tohoto universálního komerčního kolegia nelze se zde
ovšem šířiti; jen tolik sluší dodati, že v r. 1749 bylo „restabilisováno“
a v r. 1753 spojeno s direktoriem in publicis et cameralibus, nepozbyvši
však své vlastnosti jako bezprostřední „dvorské místo“.
Období toto jest charakterisováno silným systémem poručníkováníStátní správa činně zasahuje do veškerého života hospodářského snažíc
se jej různými předpisy regulovati. Dokonán rozdíl mezi živnostmi
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komerciálními a policejními. Za komerciální živnosti se pokládají,
které jsou schopny a jichž vlastně účelem jest vyvážeti do ciziny, za
policejní pak ty, které mají spíše sloužiti místní spotřebě. Komerciální
živnosti podléhají komerčním konsessům, policejní komissím v policej
ních věcech.
Důsledkem toho chová státní správa jiné stanovisko vůči živ
nostem policejním a jiné oproti živnostem komerciálním. Při policej
ních živnostech jedná se spíše o to, aby byla zachována rovnováha
mezi místní výrobou a spotřebou. Státní správa zde zasahuje do organisace cechovní, omezuje různým způsobem autonomii cechů, která
prý jest jen privilegiem propůjčeným od státní správy. Současně hledí
se pokud možno zachovati rozdíl mezi obyvatelstvem městským a ven
kovským; tak na př. bylo na Moravě r. 1753 nařízeno, že do měst jest
stáhnouti všechny řemeslníky a na venkově ponechati jen ty, jichž
venkovu dle jich zaměstnání jest nevyhnutelně zapotřebí.
Jinak jest tomu při živnostech komerciálních. Ideálem živno
stenské politiky zde jest: spracovati všechny domácí suroviny v tu
zemsku, krýti veškeru domácí spotřebu tuzemskou výrobou (tudíž
zameziti dovoz cizích výrobků z cizozemska) a rozšířiti domácí výrobu
na takový stupeň, aby byla schopna vývozu do ciziny. Za tím účelem
snaží se státní správa všemožně o zvelebení průmyslu, a to nejen tím,
že odstraňuje veškery překážky, jež staví se v cestu rozvoji průmyslu
(zejména pokud mají základ i v cechovních organisacích), nýbrž i posi
tivními opatřeními. Aby zjednány byly k tomu prostředky, zřízen ve
Vídni společný komerciální fond, na jehož dotaci měly všechny země
přispívat!. V Cechách a na Moravě zavedeny zvláštní státní daně živno
stenské, v ostatních zemích pak zvláštní taxy pro komerciální účele.
Vedle toho děla se pak ještě zvláštní opatření k zvelebení prů
myslu: pěstovány průmyslové suroviny (zejména v odvětví plátenictví),
zřizovány odborné školy, vysíláni na státní útraty učitelé k vyučo
vání obyvatelstva, rozdělovány nástroje obyvatelstvu, stanoveny
prémie atd. Dále udíleny výsady továrenské, pravidelně nikoli vý
hradné výsady, nýbrž spíše jakési speciální úlevy na př. osvobození
dělníků továrenských od rekrutýrky, zaopatřování jich na případ
stáří neb invalidity atd. Továrny přebírány do správy státní, t. zv.
řády kvalitními (Qualitätenordnungen) zajišťovány dobré kvality
a prodejnost zboží, zajišťovány laciné suroviny a nízké dělnické mzdy.
Staráno se i o odbyt průmyslových výrobků, uzavírány trhy domácí
cizozemským výrobkům. Státní správa vysílá i úředníky do ciziny,
aby zde získávali domácímu zboží odbytiště, vydává obchodní zákony,
zřizuje obchodní a směnečné soudy, vydává periodické listy pro obchod
nictvo atd. Přece však úspěch všech těchto opatření není příliš valný.
* í Druhá perioda znamená pokračování v dosavadním systému
a jasnější jeho vybudování. Záležitosti komerční přiděleny opět samo
statnému dvorskému místu, dvorské radě komerční zřízené r. 1762,
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jež měla pečovati o to, „wie das Wachsthum und die Aufnahme der
inländischen Kultur, die Erhebung deren Manufakturen, dann die
Einheit und Erweiterung des Commercii, mithin die wesentliche
Wohlfahrt der Erblanden und Unterthanen zu beförderen seye.“
Působnost tohoto nového úřadu vztahovala se již jen na země koruny
České a na země rakouské (v důsledku správní centralisace z r 1749)
a pouze šlo-li o určité otázky dotýkající se obchodu zahraničního,
také na celé soustátí. Avšak již po třech letech byl řízením dvorské
rady komerční pověřen nejvyšší kancléř v r. 1768 a 1771 došlo k další
reální koncentraci, až konečně v r. 1776 byla dvorská rada komerční
zrušena a komerciální agenda přidělena (spojené) dvorské kanceláři
české a rakouské.
Vůdčí myšlenkou hospodářské politiky tohoto období zůstává
ovládati veškeru činnost výrobní z jednoho ústředí. Průmysl se vše
možně podporuje peněžitými podporami a zálohami (dosahujícími
mnohdy i výše 100.000 zl.), které státní správa pokládá za produk
tivní výlohy a kryje ze státních příjmů. Podporuje se se zvýšenou
energií příliv cizozemských „manufakturistů a umělců“, cizozem
ských dělníků a podnikatelů, z valné části ovšem protestantů, čímž
nepřímo se opět razí dráha náboženské toleranci. Svazky cechovní
se čím dále tím více uvolňují.
Avšak již již začíná se viklati přesvědčení, že tento poručnický
systém jest správný, a na sklonku této periody dostavují se příznaky,
že činnost státní správy v tomto směru jaksi ochabuje. Začíná se uvažovati, zda tento systém, který šel dokonce tak daleko, že chtěl jednot
livá odvětví průmyslu rozděliti dle zemí a přikázati každé zemi to
odvětví živnostenské výroby, které nejvíce odpovídalo její přirozené
poloze, jejím silám přírodním a ,,geniu“ jejího obyvatelstva, vývoji
průmyslu spíše neškodí než prospívá? Nové myšlenky razí si dráhu,
a dosavadní systém merkantilistický ztrácí vůčihledě půdu.
Třetí perioda znamená tudíž opuštění dosavadního systému a
přechod k systému volnější soutěže. Zevně se zračí tento přechod
zrušením dvorské rady komerční a přidělením její agendy spojené
dvorské kanceláři (viz výše), uvnitř pak se jeví ve vítězství svobodo
myslnějších ideí, jež se nyní začínají, spíše ovšem jaksi pokradmu, než
zcela veřejně, uplatňovat!.
Úplného vítězství dosahují nové ideje tyto v periodě čtvrté, za
vlády císaře Josefa II., stoupence zásad francouzských fysiokratů.
Nejvyšší princip živnostenské politiky tohoto panovníka jest sprostiti
domácí obchod všech předpisů, které jej tíží a omezují. I za císaře
Josefa II. snaží se státní správa všemožně podporovat! domácí prů
mysl. Avšak cesty k tomu jsou nyní již zcela jiné. Nikoliv byrokra
tickým poručníkováním živnostenského života, nýbrž osvobozením
všech hospodářských sil od jakýchkoli obmenení a nucených před
pisů, dle zásady svobody obchodu, a dosažením pokud možno největší
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soutěže. A důsledkem toho odstraňují se všechny překážky a všechny
předpisy, jež rozvoji volné soutěže stojí v cestě.
Avšak ani tyto reformy císaře Josefa II. neměly dlouhého trvání.
Smrtí jeho padají v převážné většině i jeho zásady, a nastoupením
Leopolda II. nastává reakce. Pátou periodu charakterisuje spisovatel
tím, že za základní motiv živnostenské politiky tohoto období klade
strach, strach před revolučními idejemi, jež z Francie začínaly se šířiti
do celé střední Evropy. Odtud veškerá politika živnostenská vy
kazuje úplnou stagnaci, odpor před jakýmikoli i sebe nepatrnějšími
reformami. Na tom nezměnilo ničeho mocné hnutí stavovské, jak ve
známých stavovských desideriích se nám jeví. Ba naopak desideria
sama, zejména stavu městského, vykazují z valné části prvky reakční.
Za Františka I. dostává se živnostenská politika do područí bezpeč
nostní policie, a tato passivita živnostenské politiky trvá tak dlouho,
až život hospodářský, který právě na sklonku 18. století a počátkem
století 19. prodělává hluboké proměny, sám sobě vynucuje novou
úpravu zákonnou.
To jsou asi — ovšem vzhledem k nedostatku místa jen v nejstručnějších obrysech — základní myšlénky zajímavého tohoto spisu.
Zprávu svoji končí pak referent tím, že jak historik, tak i národo
hospodář stejnou měrou uznají trvalou cenu této publikace a mohou
se těšiti na dokončení.
Bohumil Baxa.

Zdeněk V. Tobolka, Dějiny české politiky nové doby. Od konce
stol. 18. do r. 1879. Zvi. otisk z III. dílu ,,České Politiky'*. V Praze
1908. Stran 447.
Práce Tobolkova vyšla ve sbírce, která má za účel ve výkladu
spíš dogmatickém než badatelském shrnouti hlavní zásoby dnešního
vědění o daných thematech. Tobolka tedy podává pouze přehled českých
dějin politických v té době s krátkými, bibliograficky stručnými od
kazy na literaturu nebo i bez těch odkazů, jež zastupuje často
odvolání na starší specielní studie jeho, přehled pořízený tak, aby
shrnul hlavní fakta, hlavní myšlénky a úmysly našich dějin v době
dotčené.
Úkol je vděčný dvojnásob: proto, že tu jde o naše nejnovější dějiny,
k nimž přítomnost připoutává tolik aktuelního zájmu, potom proto,
že z Cechů dosud nikdo o vědeckou historii té doby se nepokusil, ač
mnohonásobné bádání posledních 20 let ji připravilo a usnadnilo víc
než v kterékoli jiné periodě. Mezi těmi, kteří v drobných i větších
statích se v posledních létech obírali studiem českých dějin v létech
čtyřicátých až šedesátých 19. st., setkávali jsme se s jménem Tobolkovým nejčastěji i měli jsme právo očekávati, že synthetický přehled
českých dějin až do r. 1879, jenž vyjde z jeho péra, dosti učiní nárokům
vědeckým. Ľ
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Je-li úkolem historika v detailní "práci monografické zjistiti přede
vším skutečnost a význam jednotlivých fakt, vystupují v přehledu
povahy synthetické, třebas zbaveném dokladového a kritického apa
rátu, v popředí úkoly pojetí; tu jde o to vystopovat, vyšetřit, vy
stihnout myšlenky, jimiž neseny byly hlavní směry dějstva, zachytiti
vývoj, vliv a zápas jejich. V tom směru musí badatel umět klásti otázky,
musí konstatovat!, v čem je problém a rozlišiti zároveň, co v namít
nutých otázkách je důležitosti rozhodující, co je méně důležito.
V těchto požadavcích práce Tobolkova referenta neuspokojila. Thema
jeho nabízelo mu vděčných a vědecky významných problémů celou
řadu: na př. jak si Čechové rozličně v 19. století představovali ústavní
uspořádání Rakouska, jak vyvinula a jak se rozličně jevila u nich
myšlénka státoprávní, jaký je vznik a obsah programu federalistického,
jak stýkaly a rozcházely se během dob myšlenka nacionálni a my
šlenka liberálně-demokratická, jak působil vliv uherské politiky na
české stanovisko (— abych jmenoval jen nejdůležitější —). ale on ne
dovedl práci svou založiti jako řešení hlavních otázek těchto. U něho
ovšem mnoho materiálu k tomu všemu je obsaženo, ale je to rozděleno
po jednotlivých kapitolách, není to uvedeno ve vnitřní vztah. To
hlavní, vývoj vedoucích myšlének české politiky u Tobolky nenajdeme;
spojení logické nebo psychologické rozcházejících se programů je za
nedbáno; práce vskutku po jednotlivých kapitolách podává výhledy
do jednotlivých formulací českých snah a názorů, nestarajíc se
o vnitřní souvislost jejich. To je methoda tím podivnější, že bohatá
literatura dosavadní všemi nebo skoro všemi výše jmenovanými pro
blémy se často horlivě obírala (jmenuji jen Springern, Riegra, Denise
Eisenmanna — u Tobolky až zaráží naprosté ignorování těchto prací
a stanovisek jejich) a že by bylo přece i bez toho pro vědecký smysl
každého lákavo pokusit se vyložili, proč Čechové občanští r. 1848
vstupují na politickou arénu s programem státoprávním, proč po
prvém úspěchu se odvracejí od něho, proč neznají se k němu ještě
počátkem let šedesátých, proč s celou, ba vášnivou energií se mu obětují
od r. asi 1865? U Tobolky najdeme ovšem často výklad odpovídající
okamžité situaci (někdy nesprávný), ale dojdeme zároveň přesvědčení,
že si autor vývoj české politiky od r. 1848 do 1879 Ja^° celku, vyhledání
jejích vedoucích určujících motivů problémem neučinil.
Částečně bude to souviseti s tou okolností, že autor pracoval
po kapitolách a to po několik let. Tak také práce jeho vypadla jako
soubor monografií chronologicky seřazených: vývojová souvislost
dějová mu tak unikla skoro veskrze, a často, jak uslyšíme, trpěla tím
povážlivě i jednotnost úsudku.
Tedy práce jako celek není vědecky pojata — snad uspokojí po
kapitolách, snad tu pro jednotlivá kratší období najdeme vyloženo
a v bezprostředním vztahu svém osvětleno vše, co podstatného se
stalo nebo chtělo, na základě vší literatury nebo i pramenných studií
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vlastních a se snahou v otázkách sporných zaujmouti zdůvodněné
rozhodčí stanovisko? Procházíme-li práci po této otázce, pozorujeme
brzo, že jednotlivé kapitoly nejsou propracovány stejně: vedle lepších,
někdy na vlastním starším monografickém studiu (jako byla na př.
kniha o Slovanském sjezdu z r. 1848) založených, najdeme kapitoly
slabší ano i ku podivu slabé. Vnikáme-li do knihy hlouběji, přicházíme
k přesvědčení, že solidnější je vše to, co tkví na starších studiích Tobolkových, méně cenné vše, co bylo psáno později. Nechrne stranou
otázku, čím podivný zjev ten vysvětliti a reprodukujme několik výtek
illustrujících hlavní obsahové nedostatky jednotlivých kapitol.
První kapitola na 25 stranách zachycuje českou politiku od konce
18. stol, do r. 1848. Zde překvapuje, že autor neužil bohaté korrespondence Dobrovského, Marka, Jungmanna, Celakovského, Palackého,
Šafaříka, Buriana a jiných vlastenců buditelů (dotýká se jen cílů
Bankových), že ignoroval Meissnerova Žižku, Hartmanna — z toho
všeho lze o politické mysli české té doby nabyti obrazu v mnohém
ohledu zajímavého. Ostatek i probuzenská činnost jazyková, literární
a literárně-organisační byla tou dobou politicum, podobně jako otázka
češtiny na školách — o všem tom však autor se nezmínil slovem. Za to
neopomenul kuriosity čerpané z J. Malého, že prý v září r. 1836 udál
se pokus roznítit po zemi revoluční bouři a pokus ten byl by prý málem
býval i uskutečněn. Také o prohlášení rakouského titulu císařského
r. 1804 a 0 následcích toho pro státoprávní postavení koruny české
v říši nenalézáme zmínky a jdouce dále pozorujeme vůbec, že autor
opomenul zejména na důležitém rozhraní r. 1848 vyložiti něco sou
vislého, nebo konkrétního o státoprávní situaci Cech v říši a že vůbec
se nezmínil o prvé rakouské ústavě, ústavě Pillersdorfově z 25. dubna
r. 1848, která je prvým aktem právním ve vší formě království české
prohlašujícím za provincii rakouskou, že také nepověděl nic o zániku
zbytků staré ústavy české v nových formách jednotné konštituční
monarchie. Uvážíme-li, že hlavní obsah práce Tobolkovy má náležeti
státoprávnímu boji Cechů (Tobolka tvrdí na str. 18, že čeští politikové
již r. 1845 stáli na státním právu českém), můžeme v konstatování
těchto mezer najiti jen potvrzení toho, co bylo pověděno výše, že totiž
autor nemá dost smyslu pro problém. To pozorujeme pak také, sledujeme-li jej dále v dějinách jeho: protože nepojal státoprávní politiku
jako problém jednotný, nedovede se orientovati v kritických chvílích
jejích a to ani tam, kde na př. Bohuš Rieger situaci pěkně vyložil (od
r. 1860 vycházejí státoprávní aspirace české z říjnového diplomu;
teprv v polovici let šedesátých uvědomují si čeští poslanci, že třeba založiti státoprávní politiku na státním právu přímo — tento vývoj není
u Tobolky jasně vyložen). Tobolka pomlčel také o politice Cechoněmců
(i tu ovšem najdeme roztříštěné drobty zpráv k tomu hledících): o důle
žitosti tohoto thematu v českých dějinách 19. stol, by bylo zbytečno
ztráceti slov. Ale ani rozdělení Cechů ve směr umírněnější a radikál
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nější není vyloženo Tobolkou dostatečně, a co hlavní, není ve vlivu
a vývoji svém sledováno; také velký vliv uherské politiky na českou
politiku (zejména t. zv. radikálně-státoprávní) není ve významu svém
ani zdaleka vystižen.
K těmto nedostatkům přistupují v posledních kapitolách práce
nedostatky jiné povahy: ignorování důležitých pramenů. R. 1907
vydal ml. hrabě Taaffe (pod pseudonymem „Nalžov“) v Politik řadu
dokumentů z pozůstalosti otce svého, náležejících do let 1868—1873.
Na publikaci i význam její bylo upozorněno v našem Časopise. Akta
Taaffova otvírají teprve cestu k porozumění politiky vyrovnávací za
Potockého, ukazujíce, jak daleko pokusy o vyrovnání s Cechy sahají
zpět do dob občanského ministerstva. Jde stále o těžkou otázku, jak
najiti pro Cechy cestu od deklarace k uznání ústavy a pro vládu od
ústavy k uznání českého státního práva. Týmiž otázkami z doby
Potockého a Hohenwarta obírá se několik protokolů, memoriálů
a předloh, jež poprvé uveřejnil Zeithammer v Union-Politik r. 1907—8.
Tobolka o obou publikacích ví, cituje je, ale z Zeithammra vskutku
neužil ničeho, z publikace Taaffovy tří méně důležitých listů — to
nejcennější a nej důležitější z dokumentů Taaffových, pro porozumění
pozdějších jednání rozhodující, mu úplně uniklo. Uvážíme-li, že všechen
hlavní materiál datový pro dobu Tobolkou líčenou je otištěn v pěkném
uspořádání, částečně s kritickými poznámkami v dílech J. Μ. Černého,
A. Srba a G. Kolmera, je lhostejnost autorova vůči novým materiálům
vynikající důležitosti opravdu výtky hodna.
Tuto lhostejnost po mínění referenta lze vyložiti jen jakýmsi
povrchním spěchem, s nímž Tobolka pracoval poslední kapitoly svého
díla, v tom bohužel části věcně nej důležitější a nejzajímavější, období
Potockého a Hohenwarta. Již pro dobu Belcrediovu užil málo Riegrových Pamětí v Osvětě 1906; nápadně málo však čerpal z pamětí
Schäfflových. Zná je jistě, psal o nich zvlášť do Naší Doby, ale v Ději
nách české politiky není po tom takřka stopy (jako v starších partiích
bys sotva poznal, že je psal autor, jenž vydal všechny novinářské
stati Havlíčkovy). Šlo mu již patrně o stručný kvapný nárys — a jen
tak si vysvětlíme, že mluvě o dvou zajímavých adressách českého
sněmu z podzimu r. 1870, neporozuměl vlastnímu smyslu a cíli jejich,
jen tak si vysvětlíme tu řadu nejasností, již skládá dohromady jeho
vylíčení české politiky za Potockého, jen tak tuším možno vyložiti,
že v partii o vyrovnání Hohenwartově je nedokonale vystižen obsah
předlohy na ochranu národností (a v knize pro politickou výchovu
přítomnosti určené by těmto předlohám měla býti věnována zvláštní
pozornost). Také články fundamentální, přece nej významnější doku
ment ze všeho od 8. dubna 1848 do konce století, jsou reprodukovány
v laciném a mezerovitém výtahu. Autor si měl dáti aspoň v tom směru
kus práce, aby stanovil, oč jimi měla se rozšířiti kompetence českého
sněmu, měl reagovati kriticky na Schäfflovy výklady o poměru obou
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kompetencí, měl vyložiti, v čem fundamentálkami bylo vyhověno
státoprávnímu programu a jak v tom směru třeba hodnotit jednotlivá
ustanovení jejich. Ale on jen reprodukuje ve výtahu texty předloh —
bylo to rozhodně pohodlnější. Po rozboru není stopy, nechceme-li ho
hledati v podivných slovech, že by obor působnosti říšské rady rakouské
po fundamentálkách (rozumím-li dobře) byl většinou tentýž jako
před fundamentálkami. ,,Většinou tentýž“ — laciněji lze sotva velkou
vymoženost doby boje státoprávního odbyti.
Nedostatky, jichž jsem se dotkl, překvapují tím více, že práce
Tobolkova se presentuje jako synthese založená na velkém počtu
starších statí a rozborů speciálních. Skoro u každé kapitoly najdeme
poznámku: Viz naši studii... V takových studiích tušili bychom
odborné monografie, v nichž to neb ono období, ta neb ona souvislost
byla kriticky probrána. Jdeme-li však za citáty Tobolkovými, vidíme,
že nás pravidlem uvádějí na stopu neupřímnosti. Dobrá polovina těch
,,studií“ přípravných je totiž do slova in extenso (s vynecháním některé
poznámky, několika vět nebo malého odstavce) přejata do ,,Dějin
české politiky“, jinými slovy: kniha je víc než z dobré polovice rfoslovným otiskem článků minulá léta již publikovaných. I pro rok 1848,
kde autor se může vykázati opravdu studiemi šíře založenými a cen
nými, snaží se spisovatel či vlastně sestavovatel, aby z výkladu příliš
obšírného mohl stránku nebo několik stránek slovně urvati pro svou
novou knihu, lim si leccos vysvětlíme: na př. proč v knize není užito
materiálů Zeithammerových. Kapitola o Potockém (str. 348—374) je
doslova otištěna ze Slovan. Přehledu r. 1907, č. 1—2; Zeithammerovy
stati vyšly o několik měsíců později než dotčená čísla Slovan. Přehledu.
Tobolka neuznal za vhodné své výklady novými materiály doplniti,
nýbrž dal přetisknout stať z Přehledu beze změny; v jedné poznámce
(str. 360) doplnil pak titul stati Zeithammerovy, ač jí vskutku neužil
v nejmenším. Podobného něco je s citátem z Zeithammera na str. 382.
Tedy výtky, které soustřeďuji zejména na poslední partie knihy
Tobolkovy, náležejí vlastně článkům psaným v 1. 1905—1907 a po
rozličných časopisech roztroušeným. Nejstarší z nich jsou (doba Hohenxvartova je v knize většinou zpracována poprvé) stati o době Potockého
a době Belcrediově (vyšlo v Naší Době r. 1907; v článku jsou cenné
a nové jen dva citáty z českých novin z října r. 1865, jež však Tobolka
v knize své vypustil). Stať: Jak došlo k sblížení Riegra s Martinicem
(Nová Česká Revue IL; v knize, kterou se obíráme, přetištěno str. 143
až 218) vyniká naproti tomu samostatným studiem pramenným; v ní
je poměrně nejvíce nového pověděno na základě dosti rozsáhlého
studia rozličných brožur a článků novinářských, na př. o politických
názorech Clam-Martinicových r. 1859 (ale zde nemohu se shostiti
pochybnosti, je-li pojímání Tobolkovo správné). Také vše, co jedná
o roku 1848—49 — a je to celá třetina knihy — svědčí o dobré znalosti
hlavních a často i specielních těžko dosažitelných pramenů. Pro tu dobu

236

Literatura.

může Tobolka poukázati vskutku na přípravné studie, jež toho jména
zasluhují. Vyjímám z toho zas příspěvek psaný později: krátký článeček
o prvém politickém programu českém (ČČM. 1906, str. 545 až 549), kde
methodou zcela nepřípustnou, bez podrobnějšího rozboru je z 4 brožur
v Lipsku 1844—45 vyšlých (jen dohadem prohlašuje Tobolka za autora
spisu nej důležitějšího dra Braunera) kombinován domnělý „prvý český
program politický.“ Thema, jehož se tu Tobolka dotknul —zásluha,
že na něj upozornil, mu jistě náleží — je vskutku zajímavé, ale tak
zhola několika řádky se řešiti nedá.
Pravil-li jsem, že vylíčení českých dějin r. 1848 jeví u Tobolky
poměrně nejvíce solidního studia, nechci tím říci, že by mi bylo možno
všude s úsudkem jeho souhlasiti. Vybírám z mnohých případů ukázkou
některé. Je známo, jak ostře a rozhořčeně odsoudili (mezi jinými)
Havlíček a Palacký svatodušní bouři pražskou, jakou katastrofu, jak
„žaluplnou tragedii“ pro českou politiku v ní spatřovali. S několika
stran v posledních létech dály se pokusy odsouzení to zmírniti. I To
bolka jde tímto směrem. Praví: kdyby bouře nebylo bývalo, sotva
by bylo pro nás lépe, poněvadž by reakce byla přišla beztoho. A i kdyby
bylo došlo k českému sněmu ústavodárnému, cena usnesení jeho nebyla
by jiná byla než cena usnesení sněmu moravského z r. 1848, t. j. akade
mická (str. 118). Zde bych si dovolil rozhodně protestovat!: i ten, kdo
přečte Tobolkovy dějiny, ví jistě, že sněm český znamenal vždy ne
poměrně více než sněm moravský. Na českém sněmu ústavodárném,
kdyby ho nebyla zmařila bezmyšlénková potržka nezralé mládeže
a několika fantastů (vše lze ovšem vyložiti a omluviti), byla by se
shromáždila veškerá politická intelligence našeho národa spolu se
šlechtou, bylo by velmi pravděpodobně došlo k vybudování jednot
ného programmu politického v duchu snesení Národního Výboru, bylo by
došlo k imponující propagandě tohoto programmu, jak jej může dáti
jen tribuna sněmovní, k propagandě, jež by sáhala vlivem svým i da
leko do budoucnosti, do dob a přes doby reakce. Vším tím mohlo býti
získáno aspoň na čas mnoho nebo všechno, pokud šlo o skutečné vy
plnění českých požadavků, vším tím bylo by velmi pravděpodobně
uvarováno omylům a kotrmelcům české bezradné politiky pozdější,
vším tím velmi pravděpodobně by byla i vztýčena mez mezi Prahou
a Vídní — a kdož ví, šli-li by vůbec Čechové z pražského sněmu r. 1848
na říšskou radu nebo s jakými výhradami?
Vím, jak nebezpečno je operovati v historii podobnými: kdyby —
ale mám za to, že v mém pojímání situace je víc reálného soudu, než
v Tobolkově odkazu na bezvýznamnost snesení sněmu moravského.
A chcete jiný příklad argumentace Tobolkovy? Na str. 275 nás autor
ujišťuje, že Prusové nevydali své známé provolání z r. 1866 k oby
vatelstvu slavného království českého za účelem politickým, nýbrž
aby — usnadnili spížování svého vojska v zemi jim nepřátelské. Tak
to aspoň Bismarck 23. srp. v pruském sněmu vysvětlil — a Tobolka
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Bismarckovi věří. Dne 23. srpna byl ovšem v Praze podepsán mír,
snahou Pruska bylo setřásti z minulé vojny některé odiósní zjevy,
na př. Klapkovú legii a proklamaci českou; soudný badatel nebude
ani chvíli na rozpacích, jak se má na vtipné vysvětlení Bismarckovo
z 23. srpna dívati. Zejména, ví-li něco o brožuře „Pláč koruny české".
Podobných ukázek autorovy soudnosti bylo by lze uvésti více.
Na str. 188 dí, že český „liberalism a demokratísm“ nechtěl — jde
o rok 1848 — dopřáti šlechtě zvláštního zastoupení v budoucím sněmě
zemském ani ne jako velkostatkářům — srv. s tím mimo jiné Havlíčkovy
výklady v Sebr. spisech III., 433, kde nabízí šlechtě kurii panskou.
Nebo na str. 329: Mladočeši po prosincové ústavě nezoufali tolik, po
něvadž sněmu českému zbylo ještě právo voliti krále v případě vy
mření panující rodiny. Najdeme však i zjev povážlivější: křiklavé
rozpory v míněních o jedné a téže věci. Na str. 257 čteme, že
Češi hlasovali 1865 se šlechtou v jejím hájení histor. práva, aby na
lezli podpory šlechty v otázce pro tuto indifferentní, t. j. v otázce
jazykové rovnoprávnosti (Podobně 294: Čeští politikové za podporu
svých přání národnostních šli na sněmu v otázce státoprávní s histo
rickou šlechtou 1866). Ale na str. 243, k r. 1864 čteme, že Cechové
mohli určitě se nadití, že šlechta, ať je to již šlechta historická nebo
ústavověmá, jako nacionálně indifferentní nebude proti jejich návrhu
na uznání rovnoprávnosti češtiny s němčinou a že se neklamali ve
svém výpočtu. Věděli-li to Češi r. 1864 a neklamali-li se, proč podle
Tobolky obětovali zcela zbytečně skutečné důležitosti a prospěchy
české politiky programmu státního práva? Vysvětlení těch nesrovnalostí
v otázce tak kardinální důležitosti tuším v tom, že obě kapitoly praco
vány v dobách časově dost vzdálených — autor zapomněl, co argu
mentoval dříve a sestavuje celek, nepovšiml si toho. K dovršení
zmatku čteme na str. 259, že Cechové (1865) podporovali jednomyslně
kroky historické šlechty na sněmu českém „jakožto federalisté a hlasa
telé zem. autonomie“. Tedy ve výkladu o politice české 1865 jednou
Cechové jen neradi a z taktických ohledů hlasují pro cizí jim státo
právní program, jsouce nacionalisté; o dvě stránky níže jsou již zváni
federalisty a podporují šlechtu na základě shodného programu vlast
ního. Srv. podobně str. 251 o indifferentnosti Cechů v ohledu církevněnáboženském a str. 298 o jejich protiklerikální politice.
Nejvíc vděčného materiálu najde kritika soudnosti autorovy tam,
kde narazí na vůdčí myšlénku jeho výkladu, na dominující snahu jeho
argumentace: vyložiti — vlastně ne vyložiti, nýbrž jen vzbuditi dojem
o zhoubnosti státoprávní politiky. Naznačil jsem již, že vedoucí my
šlénkou Tobolkova pojetí české politiky od prvých let šedesátých
počínaje je konstruování domnělé hluboké protivy mezi skutečnými
potřebami české politiky nacionálni (tím myslí, pokud lze konstatovati, lepší volební řád do sněmu a koncesse jazykové a kulturní) a mezi
programmem českého státního práva (289, 292, 282, 367). Autor má
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plné právo své mínění protistátoprávní uplatnili a referent přizná,
že by mu třebas imponovala jeho odvaha přesvědčení — kdyby byla
založena na důvodech věcných, vynikala bystrostí úsudku a znalostí
věci. Vždyť i Denis a Eisenmann netajili se v tom směru svými po
chybnostmi; dovedli však zároveň býti spravedliví vůči situaci, vůči
historické souvislosti všeho. Tobolka jde mnohem dále; posuzuje tuším
léta šedesátá až sedmdesátá ze situace dneška, nikoliv z poměrů tehdejška. Jen tak si vykládám tu kontraposici: skutečné potřeby české na
jedné a státní právo české na druhé straně. Neboť před 40 léty bylo
českým politikům vítězství nebo aspoň značný úspěch v programmu
státoprávním summou skutečných, aktuelních, opravdových potřeb
českých, v tom i potřeb čistě nacionálních a logice tohoto soudu každý
porozumí dobře, jako jí porozumí v státoprávním boji uherském. Ale
Tobolka praví, že čeští poslanci občanští r. 1865 zbytečně z důvodů
taktických šli tak daleko, že zřekli se národnostního základu české
politiky a historické právo ve smyslu konservativním prohlásili za
svůj prapor (256). Adressu i pamětní spis sněmu čes. ze září 1870,
t. j. adressu zahajující veliký rok positivní státoprávní politiky české,
jenž měl nám dáti vyrovnání státoprávní, karakterisuje Tobolka krátce
tak, že spočívaly na teorii historického státního práva, „o skutečných
aktuelních politických potřebách českého lidu nemluvily“. Podobných
soudů je v knize jeho více (289, 292, 282, 227). Stačí říci proti tomu,
že je holou nepravdou, že by Čechové se přihlásili k programmu státo
právnímu jen z důvodů taktických, jen z ohledu na získání spojenectví
šlechty pro cíle nacionálni. Vždyť Tobolka nalézá státoprávní programm
u Čechů občanských již r. 1845 a poč. r. 1848. Vždyť by potom, maje
pravdu v mínění svém, nemohl (a také nemůže) vyložiti státoprávní
deklaraci z r. 1868, nejdále jdoucí český projev státoprávní, který je
dílem českých poslanců občanských, který nota bene šlechta nepodepsala. Vůbec pokus autorův popříti, že státoprávní programm stal se
opravdovým, horoucně chtěným politickým ideálem celého národa,
odporuje faktům tak obecně známým, že by bylo zbytečno u tohoto
podivného omylu se zastavovat!.
Řekl jsem již, že autor se nepokusil o soustavný výklad českého
stanoviska státoprávního; povinností jeho však bylo, pojal-li úkol
svůj jako pokus vyložit zhoubnost státoprávní politiky české let šedesá
tých a sedmdesátých, zdůvodniti aspoň své stanovisko protistátoprávní
hlouběji a věcněji. Nic takového však nenajdeme; na jediném místě,
kde (str. 290) je náběh k tomu, dovídáme se, že Češi se mýlili, považu
jíce české státní právo za rovnocenné s uherským a Bílou Horu za
rovnocennou s Világošem, ,»nevidouce, že absolutism pobělohorský byl
absolutism vítězný, absolutismus povilágošský vyžilý a úpadkový“
(kromě toho naznačeno, že v Čechách přerušena byla právní konti
nuita a že česká ústava nedochovala se tak neporušeně jako uherská).
Povrchnost citovaného závěru, jenž má nésti stanovisko autorovo
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v otázce tak dalekosáhlé, opravdu indignuje. Neboť absolutismus
povilágošský nebyl naprosto vyžilý a úpadkový, nýbrž v pravém slova
smyslu státotvorný, v přečetných důležitých odvětvích státního života
pokrokový a požehnaný. Spíše lze říci, že absolutism pobělohorský
byl úpadkový a korrupční; ostatek by mohl autor věděti, že Bílá Hora
neznamenala v nej menším zničení zvi. státu českého, že neznamenala
ani daleko takové vyvrácení ústavy české, jako znamenal Világoš vy
vrácení ústavy uherské. Je pravda, že mezi Uhry i Cechy byly mnohé
podstatné rozdíly, z nichž úspěšnost boje oněch a neúspěch těchto lze
dobře vyložiti (a vyloženo to bylo již častěji a výborně), ale z toho
nic Tobolka neuvedl. Nikoli tedy, že má odvahu vystupovati proti
politice, jejíž dějiny píše, vytýká mu referent, ale že to činí způsobem,
jenž nesvědčí ani o dostatečných vědomostech ani o zdravém a spra
vedlivém úsudku.
Vedlo by mne opravdu daleko vytýkati všechny doklady Tobolkovy
stranné zaujatosti proti státoprávnímu programmu. Jak mu je nesym
patické samo ministerstvo Hohenwartovo! Schäffle byl prý „svérázný
státovědecký publicista a žurnalista“ (tak soudí o Schäffleovi publicista
Tobolka), Hohenwart chtěl spasit Rakousko katolicismem, vládou
konservativní a (to je, rozumí se, naposled) autonomistickou, Jireček
byl klerikál, Habětínek byl konservativec, v Cechách proti oběma
prvým českým ministrům byla prý nesympatická nálada a t. d. Že
duší tohoto zpátečnického ministerstva byl protestant Schäffle, který
usiloval o věc tou dobou nápadně pokrokovou, totiž o všeobecné hlaso
vací právo, že proti korrupci „buržoasticky-demokratických“ vlád
německých znamenala nová vláda očistu veřejného života státního —
to český historik nepodtrhne. Jemu vadí jen konservativní ráz mini
sterstva, ač ví zcela dobře, že „jen Němci konservativní a klerikální
podporovali vyrovnávací akci v Cechách“, t. j. byli pro to, aby se
Cechům stalo po právu. Zpátečníci! A chcete slyšeti Tobolkovu karakteristiku vůdce české opposice státoprávní, hr. Jindřicha Clam-Martinice? Zde je: „štíhlý blondýn elegantního chování, chladnokrevný i ve
chvílích velice vážných, se stejnou důležitostí vykládající o věci vý
znamné jako vedlejší“ (str. 239). Nic víc. Tedy: chladnokrevý blondýn,
se stejnou důležitostí a t. d. Srv. s touto karikaturou portrét, jejž
o Martinicovi nakreslil Schäffle.1)
l) Schäffle, Aus meinem Leben, II „ str. 6: Das geist ge Haupt
dieser Opposition war Heinrich Graf Clam-Martinic, im besten Sinne des
Wortes konservativ, ein starrer Vertreter der rechtsförmlichen Fortbildung
alles öffentlichen Rechtes in Reich und Land, tief innerlich religiös,
katholisch gläubig und kirchlich, zum Verwaltungsmann in Wien, Pest
und Krakau auch administrativ geschult, ein vorzüglicher Bewirtschafter
seines bedeutenden Besitzes, in der persönlichen Erscheinung jeder Zoll
von hohem Adel, von nicht minderem Adel nach Gesinnung und Char
akter. Dem gewählten Freund in Wärme und unverbrüchlicher Treue
ergeben, war er ganz der Mann des Vertrauens des konservativen und
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Hr. Clam-Martinic odbyt byl Tobolkou tak nemilostivě, protože
byl spolutvůrcem českého programmu státoprávního a nad to vůdcem
historické šlechty. A tu Tobolka nenávidí. Nelze to vskutku jinak nazvati, vidíme-li hned na př. na str. 239, kde nám ji jaksi oficielně před
stavuje, že to činí slovy: historická šlechta v duchu doby pÝedbíeznové,
domáhající se restituce českého státního práva. Jinde (191) čteme,
že hr. Clam vlastně o státní právo stál v druhé nebo třetí řadě: „měl
předem a hlavně na mysli zachránění šlechtického velkostatku jako
takového na jevišti politickém a pro živoucí potřeby českého národa
neměl smyslu.“ Není pochyby, že šlechta měla a hájila i své třídní
zájmy, stejně jako třída měšťanská a j., ale dr. Tobolka by se octl ve
velkých rozpacích, kdyby měl, co tak bez výhrady vyslovil, prokázati.
V době, o které píše, octl se na programmu jednání sněmu českého jeden
čistě třídní velký zájem velkostatku: šlo mu o to (když se jednalo
r. 1863 o nové obecní zřízení), aby velkostatky zůstaly mimo obce
a tedy i mimo jejich přirážková práva. Šlechta toho v Čechách nedo
sáhla: byla přehlasována od spojených Cechů i Němců. Z ničeho nelze
usuzovati, že by se při té příležitosti chtěla chovati tak, jak by se musila
chovati, kdyby měl pravdu Tobolka. Podobných odmítavých výroků
o šlechtě najdeme ovšem v práci jeho více (str. 199, 227, 240, 351, 308);
r. 1870 dokonce, kdy v důsledku opravdové přípravy českého vyrovnání
šlo Čechům o získání Němců, kdy tedy dohoda českoněmecká v Cechách
byla naléhavým postulátem státoprávního programmu, vidí Tobolka
zas motiv dohody s Němci jen v pobídkách šlechty, ,,jíž rozpory národ
nostní stávaly se silnou překážkou při dosažení jejích cílů“! (str. 365).
Obyčejně čteme u „buržoasně-demokratických“ autorů naopak, že
šlechta potřebuje českoněmeckého boje, aby z něho těžila; srv. Friedjunga v CCH., XIV, 103. Na str. 354 čteme, že si šlechta česká za Potockého přála oktrojování volebního řádu pro český sněm, jak byl
stanoven v kabinetním listu z 8. dubna 1848, ,,dle něhož většinu na
sněmu by byli měli staří stavové“. To je také zajímavý doklad strannické zaujatosti Tobolkovy a zároveň nepozornosti jeho: předně není
pravda, že by podle volebního řádu českého sněmu z r. 1848 byli měli
většinu na sněmu staří stavové (šlechta — srv. Heidlerův článek v CCH.
XIII, 48; Tobolka jej cituje, ale neužil ho dosti — měla míti 210 poslanců
proti 307 poslancům lidovým a 20 nešlechtickým velkostatkářům)
a za druhé je důvod, proč čeští poslanci vraceli se k volebnímu řádu
kabinetního listu, zcela jasný tomu, kdo státoprávnímu stanovisku
českému v době Potockého rozumí. Toho však, jak již výše bylo nazna
čeno, není pozorovati u Tobolky. A tak to jde dále: státní právo je,
jak víme, šlechtě jen záminkou; nelze-li v dalším výkladu popříti, že
proň engažovala se cele a nadšeně, vytýká se jí, že byla jen pro státní
katholischen mächtigen Adels in Böhmen Er war ein Nachkomme des
Martinic von 1618, österreichisch und kaiserlich vom Scheitel bis zur
Zehe, nicht Czeche, sondern Vertreter des historischen Böhmens.
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právo království Českého, nikoliv koruny České; ukázalo-li se při
fundamentálkách, že státní právo koruny je v nich do jisté míry uznáno,
naříká se, že fundamentálky znamenají odřeknutí se deklarace, „poodložení“ státního práva a t. d.
Vytýkám těmto beze sporu tendenčním projevům o šlechtě nejvíce
to, že Tobolka mluví summárně a paušálně, že nečiní rozdílu, že si
neuvědomil, že česky cítící šlechty bylo (a bohužel je) zcela málo, že
většinu šlechty v Čechách k české národnosti počítati nebylo lze. To
vše měl Tobolka vyložiti — jako to na př. učinil Havlíček v Slo
vanu v říjnu 1850 nebo Palacký v Národu v lednu 1864, neměl
vůbec hlubšímu a souvislejšímu vyložení problému: česká šlechta a
český národ stejně jako jiným problémům se vyhnouti. Pak by posta
vení a chování šlechty jevilo se mu jistě v světle příznivějším; snad
by byl nalezl i několik slov uznání a díků té mensiné, která, třebas
dílem nečeského původu, s národem cítila, a která přes odpor dvora
a přes neporozumění a lhostejnost jejích nečeských nebo poločeských
soudruhů dala se v těžký’ a namáhavý boj za programm, který jí byl
diktován především vědomím o právech a moci předků a rozhořčením
nad ponížením českého království na provincii vídeňskou. Ale ani ona
ani český boj státoprávní, jenž byl prostou povinností Čechů vůči
sobě i minulosti a jehož mravní cena, přes to že byl prohrán, nikdy
nebude promarněna docela, nezasloužily si, aby prvý historik jejich,
vystupující s nároky vědeckými, zkreslil z nevědomosti, nepochopení
a tendence tak nešetrně pravé rysy jejich.
Nemyslím, že kniha Tobolkova bude mnoho čtena. Je to těžká,
únavná četba, vypravování bez krve a života — a přece věnované
době, v níž jako v málo které jiné tolik mladé krve bije a tolik horoucí
lásky zápasí o vítězství. Nálada doby nebo historické chvíle, významné
slovo nebo gesto vůdčího jednotlivce, pohyb shromáždění nebo ulice —
vše to, co by nám lidsky zpřítomnilo aspoň význačné okamžiky dějstva,
je z ní přísně vyloučeno, jako je zapomenuto řešení problémů. Jen od
osobněná, do kapitol a statí jakoby vlisovaná schémata programmů
a projevů a fakt, vůči jejichž nudě podivně se odráží několik karakteristik vedoucích osobností, jež tu mají jediné representovat! autorovy
vyšší stylistické aspirace. S tím souvisí chudoba jeho výrazu a stereotypnost fráse a karakteristiky: do omrzení vrací se nám stále české
„buržoasně-demokratické“ stanovisko. Jiné formule v té souvislosti
autor vůbec nezná — a ta, kterou třebas pětkrát na jedné straně opakuje,
je ke všemu ještě zcela nevhodná.
J. Pekar.
Soupis památek historických a uměleckých. Svazky XXI. Po
liticky okres mladoboleslavský. Napsal Frant. Bares. XXII. Politický
okres poličský. Napsal Zdenčk Wirth. XXIII. Politický okres chotčbořský.
Napsal Zdenčk Wirth. XIV. Politický okres Českobrodský. Napsal Dr.
Ant. Podlaha. XXV. Politický okres prestický. Napsali Dr. Karel Hostas
C. C. H. XV,
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a Ferdinand Vanék. XXVI. Politický okres kladenský. Napsal Zdenék
Wirth. XXVII. Politický okres vinohradský. Napsal Dr. Ani. Podlaha.
Byly-li vydávány dřívější svazky pomalu (v r. 1904 XIX a XX.
proti projektovaným čtyřem až pěti svazkům), nastala v r. 1905 úplná
stagnace. Důvodem nebyl zde snad nedostatek prací spolupracovníků
Soupisu (některé svazky později vydané mají dvojí datováni v před
mluvě, rozcházející se až o čtyři léta), nýbrž nákladnost díla samého.
V následujících letech poměry se značně zlepšily, takže v 1. 1906—8
vydány ročně tři svazky. Z vydaných devíti svazků vynecháváme
zde sv. XXVII. (Zámek roudnický) a XXIX. (Polit, okres litomyšlský),
ježto svazek XXVII. jakožto inventář jediné, veliké a samostatné
sbírky umělecké vyžaduje zvláštního povšimnutí a ocenění, v XXIX.
svazku pak mnohem zřetelněji vystupuje nový a modernější ráz Soupisu.
Svazky shora uvedené obsahují opět mnoho, namnoze vůbec ne
známého materiálu k dějinám umění. Ovšem svazky tyto, právě jako
předcházejících dvacet, nejsou si rovny ani co do kvality, ani kvantity.
Důvody však nelze hledati jen ve schopnostech jednotlivých autorů,
nýbrž i v hospodářské a politické minulosti toho kterého okresu. Je
přirozeno, že bohaté Mladoboleslavsko má mnohem více a cennějších
památek uměleckých než chudé Poličsko nebo Chotěbořsko. Avšak
ihned na druhém místě přichází k platnosti individualita autorova.
Pokud se týče celkového rázu jednotlivých svazků, dlužno rozeznávat!
dva hlavni typy: převahou historický a převahou popisný. O kom
binaci obou pokouši se jednotliví spisovatelé s různým výsledkem.
Než přikročme k jednotlivým svazkům dle autorů.
Svazek XXI. Polit, okres mladoboleslavský. Mladoboleslavsko
skýtá ve všech faších slohových a ve všech odvětvích uměleckých díla
vynikající. Stačí uvésti jen Vinec, Mladou Boleslav, Lysou, Nové Be
nátky a j. Nepřekvapuje tudíž nijak na prvý pohled oněch 414 stran.
Přihlédneme-li však poněkud blíže, seznáme, že hlavní chyby, jež
vytýkány byly některým svazkům (XX., XVIII.), a jež shrnouti lze
pod pojmy: nekritičnost a rozvláčnost, nechybí ani zde. Prof. Bareš
je z oněch lokálních pracovníků, kteří z lásky k svému nej bližšímu
okolí snaží se o něm pověděti, co nejvíce mohou. A právě v tom spočívá
pro Soupis, jakožto vqdecký inventář pokud možno piesný a stručný,
nebezpečí, že zvrhne se v jakousi okresní monografii v rozměrech, jak
toho vyžadovaly kulturní a historický význam a důležitost okresu.
Materiálu nashromáždil autor mnoho a s velikou pílí, avšak právě toto
množství jest mu na závadu, ježto nedovede se v něm orientovati,
při čemž priházejí se mu omyly. Stačí tento doklad: str. 410 Žt rčice. . .
Kostel byl 1.1730 sb^řen a nynější. . . vystavěn podle: „abrisu a přidikazu baumeistra Frant. Maxa Kanky“ z Loučené, od mistra zed
nického Jiříka Sovenského. L. 1736 velký oltář postavili dle návrhu
stavitele pražs. Prée kosmonoský řezbář Jelínek, truhlář Prokop Vy·
sohlíd.... Kostel tento má velikou podobu se semčickým, vyšly oba
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z týchž rukou.------------- Str. 359. Semčice. . . . zedníci nejprve starý
rozbořili a pak dle plánu a návrhu stavitele Frant. Ign. Prée z gruntů
nový kostel kamenný i s presbytáři 62 lokte dlouhý.... za kteroužto
práci jim i polírovi Janu Gillychovi z Loučené bylo vyplaceno . . . Autor
je historik ex professo, ale naprosto není historik umění. A proto v prvé
řadě jde mu vždy více o úvody historické při jednotlivých heslech
než o věc samu. Vytýkáme-li tuto zálibu v historii, nežádáme snad
úplně její vyloučení ze Soupisu, naopak jest jednou z předností tohoto
svazku, že autor v úvodech všímá si ovzduší, v jakém některé město
se vyvíjelo, avšak opisování (téměř doslovné) z různých pamětních
knih, kronik a pod. nemá význam a zabírá marně mnoho místa. Na
proti tomu popisy samy bývají někdy příliš stručné a kusé. Město
Mladá Boleslav zaujímá více než čtvrtinu stran celého svazku. A přece
po přečtení nejsme spokojeni. Kostely nejsou popsány dosti jasně,
zámek příliš stručně a měšťanské domy odbývány téměř jen poznámkou
více než stručnou. A totéž vytýkati můžeme při zámcích Lysé, Kosmonosích, Nových Benátkách a jinde, kde obyčejně při kusém popisu
scházejí půdorysy. Popisy vůbec spisovateli působí značné obtíže
a to netoliko popisy velikých a složitých objektů, jako jsou archi
tektury, nýbrž i jednotlivé předměty uměleckého průmyslu; on neřídí
se nějakým ustáleným pravidlem, řekněme třeba přímo šablonou,
nýbrž popisuje zcela nahodile. Ku př. na str. 148 popisuje západní
průčelí kostela v Lysé začíná portálem, pak popisuje okno nad ním,
pilastry po stranách, přejde k patru a konečně štítu. Začíná detailem
a končí celkem. Dokladem nejasného popisu poměrně jednoduchého
předmětu budiž následující: str. 204. Monstrance gotická, stříbrná,
z 1. 1468, vysoká 0*57
široká 0*21 m. Noha kulatá, zprohýbaná;
(je šestilaločná — dle fotogr. —* a přechází ve stvol šestihranný) na
ní čte se na krajích nápis starogotický1): paniček venecek MCCCCLXVIII
(obr. 170). Na stvolu hranol prolamovaný se čtyřmi gotickými okny
(nodus tvoří — dle fotogr. — šestihranná architektura se šesti okny).
Lunula v skleněném válci měsícová, po stranách gotické fialy s oblouky,
v nich andělé, po každé straně jeden s věncem v rukou; (po stranách
skleněného válce s lunulou křídla architektonická z opěrných pilířů
s oblouky a fialami), nahoře gotická věž, bohatě článkovaná, jež končí
křížem s Pánem Kristem. — Pokud se výběru látky týče, uvádí často,
ba i illustracemi provází předměty méně cenné, kdežto jiné pouze
vyjmenuje na př. ze sbírek krajinského musea v Ml. Boleslavi má
fotografie 4 pečetí, z nichž 3 jsou si podobny. Naopak museu židov
skému věnuje větší pozornost (zvláště paramentům) než sbírkám
musea krajinského. Seřazení jednotlivých předmětů téhož druhu nebo
materiálu nevěnuje mnoho pozornosti, ku př. str. 20. Březno — zámek:
Vnitřní zařízení jest moderní, v některých síních též starší předměty'
l) nápis starogotický a proto tištěn typem renaissančním.
16*
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archeologicky a umělecky cenné... Proto jen u výběru vytýkáme:
nábytek intarsovaný, džbán s víčkem a nápisem: G. H. D. 1686; skle
nici 0*286 tn vysokou, zelenou s erbem pěkně malovaným. .. Roko
ková kamna bílá, spodek na třech nohách s rocailly, svršek končí mu
šlovou volutou, vysoká 3 tn. Jiná kamna podobná, vyšší, s dekorem
ovocným a rostlinným; kamna hranolová s vasou na vrcholu; kredenc
importovaná ze Solnohradu, hodiny s nápisem: Dresden, nábytek
z vlašských Benátek. Malby, zámky, dvéře empirové. — Vedle uve
dených vad, které zvláště při některých heslech přímo se hromadí,
zaráží přímo technická vyškolenost a odborná znalost, s jakou po
psána některá hesla, jako ku př.: Vinec, který jak po stránce textu
tak illustrací patří k nejlepším v celé knize. Časového omezení autor
nedbá. Nevytýkáme mu snad, že uvádí památku z prvé polovice
XIX. stol, (což nejnověji i Archeologická kommisse přijala), avšak
uvádí-li kostel v Slivnu Hořením, jenž jest „vypraven v historickém
slohu románském ve všech částech“ (z 1. 1872—3), nebo popisuje-li
dosti obšírně zámek v Novém Stránově „zrestaurovaný“ ranaissančně
v 1. 1890—94 prof. Schulzem a připojuje dokonce návrhy na restauraci,
to nelze nazvati jinak než zbytečným plýtváním místa. Kdyby si
byl autor počínal jen poněkud hospodárněji v těchto a mnohých jiných
případech (při historických úvodech, při různých tvrzích, z nichž
nezachovalo se nic nebo jen nepatrně málo) ve prospěch vlastního
soupisu památek, mohla kniha při stejném objemu míti cenu mnoho
kráte větší.
Při úsudku odbornickém vidíme zase onen dualismus. Někde
snaží se datovati co nejpřísněji, jinde opět odhad úplně schází. S ně
kterými údaji nelze souhlasiti vůbec, na př. kostel z 1. 1569—1571
ve slohu pozdní gotiky — 43 — (lodi jsou již renaissanční); klenba
gotická, valená — 94, 405; zámek s mansardou a celkovou úpravou
ukazuje na dobu pozdější než 1703 — 9, 99; pískovcový erb šporkovský
s korunou z poč. 17. stol. — 160 - (nemožno, ježto teprve Ferdinand III.
daroval Lysou Janu Šporkovi); kostel... vkusná rokoková budova
— 326 — dle popisu nelze na budově — vzniklé ze sýpky — nalézti
známky rokoka); loggie rokoková — 324 — (celá úprava je renais
sanční). — Terminologie odborná činí spisovateli často obtíže a proto
užívá místy názvů nevhodných, jak zevrubně dokládám v poznámce.1)
l) V akroteriu kříž 93, 182 atd. (na vrcholu štítu); klobouk kaza
telny 112, 360 (stříška); kupa, Číše, křtitelnice 142, 313 (kotel); číše (křti
telnice) podoby hmoždířové 307; hranolový obloun 95; Čtyrrohý portál 141,
(s rovným nadpražím); štít s nástavci volutově zatočenými 150 (volutové
obstávky, křídla); prohnutá křídla 196 (volutová); závěrník 198 (svorník);
okno s nadřímsou 255; dřík sloupu nahoru i dolu zúžený 271 (s enthasí).
Reč autora potřebuje důkladných korrektur, je plna výrazů jednak ne
přesných, nejasných, jednak oplývá pleonasmy. Často nečiní rozdílu mezi
sloupy a pilíři na jedné a pilíři a pilastry na druhé straně; empora na dvou
Čtryhranných sloupech zděných 141; pilastry mezi okny velice hmotné 231.
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Časté jsou neshody textu s illustracemi: římsa perlovcem opatřená
(na obr. je vaječník) 63; kostel s taškovou valbou, s pískovcovou balu
strádou (balustráda na obr. schází) 70; attika nízká (ač dle fotogr.
neobyčejně vysoká) 127; kružba není čtyřlist, nýbrž jest složena z jed
noho listu srdcovitého a dvou kruhů 194; loď opřena opěráky (celkem
čtyři) — a na půdorysu je jich sedm 237; nápis na zvonu na str. 407
uvedený neshoduje se s faksimilem. Konečně možno zmíniti se ještě
o illustracích. Půdorysy často chybí u zámků (Kosmonosy, Mladá
Boleslav, Nové Benátky a j.). Půdorysy kostelů mnohdy nejsou kre
sleny kombinovaně, nýbrž jen v určité výši, takže okna často schází.
Fotografii mělo však by býti mnohem více při svazku tak objemném.
Vadám, jež jsme vytkli zde, snad se autor v příštím svém svazku
vyhne.
Dalším jediným svazkem zastoupeni jsou Dr. K. Hostaš a Ferd.
Vantk. Svazek XXV. Politický okres preštický obsahuje kraj dosti chudý
na památky umělecké. Z kláštera Pomuckého zachovaly se nepatrné
zlomky, a vedle nejkrásnější stavby v celém okresu Dienzenhoferova
kostelu v Přešticích uvésti snad možno kostely v Nepomuku. Přeštice
samy nehrají v dějinách žádnou úlohu, jsouce příslušenstvím kláštera
kladrubského.
Vybíráme dalších několik ukázek: vrata bossážovaná 64; emblemy sv.
evangelistů Lukáše a Marka s jich zvířecími atributy 73; zakřišťálované
ostatky 75; hlavice andělů, mouřenínská Panna Marie 104; empirová
kamna, fialově, s černým nádechem, polévaná 120; pilastr spočívá na
patce s hlavicí římsovou, vlysem kandovaným a kládím 132; deska kompositní 138; socha P. Marie, souměrně, něžně provedená na oblacích
s andílky 117; sloupy formy toskánské 150; rám ... se štítkem . . . andílky
posetým (ač jsou jen 4) 152; mramorové krby z červeného mramoru 161;
sklenomalby, výplně rokokové z rocaillových mřížkových motivů 162;
světokoule 172; na podstavci osmihranném sloup hranolový, osmistěn
(osmistěnný) 184; voluty několikrát zavinuté 231; oltáře řádu sloupového
233: oblý sloup s jonskou a renaissanční hlavicí 260; prkenná zeď 253;
kostel jest orientován ... ve východním rameni jest presbytář 340; skála
rocaillová 295; rondel s okosenými hranami 299; uprostřed ní (kašny)
delfín, vodu chrlící, komický 319; jehlancová konsola, dolů hrotem obrá
cená 323; globus pískovcový 352; při křížových klenbách 18. stol, často
dodatek ,,bez žeber“ 100, 120, 150, 182, atd. Zde možno uvésti i chyby
tiskové a nedopatření: authemion (vždy místo anthemion); základna je
pětistranný osmiúhelník 39; kresbytář zakončen třemi stranami šesti
úhelníku (osmiúhelníku) 68; sella terrena 100; na soklu sv. Antonína za
chován jest nápis český, latinský (týž) a německý 147 (latinský a český
opisuje, ale německý vynechal); v přízemí terasa . . . pod ní portály s ba
lustrádou (balustráda je na terase a nikoliv na portálech) 158; pacifikál
rokokový a druhý mladší, rocaillové 207; na soše sv. Ignáce . . . monogram
C. R., t. j. Carolus Rossi, (dle chronogramu je socha z r. 1710 a Rossi byl
děkanem v 1. 1754—1772) 217; jméno větráním odpadlo 222. Frant. Max
Kaňka (str. 140) nebyl z Loučené, nýbrž byl měšťanem pražským; Vyšohlíd Prokop uveden jest na str. 105 jako sochař dobrovický, na 339 jako
truhlář a na 348 jako tesař.
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Mezí vytčených drží se autorové přesně; ve stol, XIX. uvádí
jen zvony. Rovněž zachovávají úměrnost mezi jednotlivými popisy,
jež nikdy nejsou obšírné. V předmluvě snaží se vysvětlit! vlivy, pů
sobící na vývoj umělecký. Historické úvody při jednotlivých heslech
jsou stručné. Vytknouti lze, že úplně zanedbávají vše, co nepatří k „vel
kému umění", ať jde o soukromé domy nebo drobná díla uměleckého
průmyslu. Mluva je přesná a stručná, ač neschází různá šablonovitá
a prázdná rčení: výborná, dobrá, rázovitá, běžná práce atd. Datovati
snaží se spisovatelé, pokud možno přesně. Autoři užívají některých
neobvyklých nebo méně obvyklých terminů1) S některými údaji pak
nelze úplně souhlasit!: tvrz (v Ježovech) .. . budova renaissančni
z druhé polovice 17. stol, (vnějšek — dle fotogr. — je úplně barokní)
14: rovněž zámek v Dolní Lukavici (str. 30) z r. 1708 má úpravu střechy
(mansarda) i fa^ady pozdější. Některé tiskové chyby a omyly: valené
sklenutá sakristie (ač na půdorysu je klenba křížová) 6; Kilián Ignác
Dintzenhofer nezemřel r. 1752, nýbrž r. 1751 (str. 71); sedilium (oedile)
5, 26, 61. Illustrace jsou pečlivě vybrány i provedeny, ačkoliv počet
jich je poměrně malý. Půdorysů, kreseb detailů a fotografií hlavně
objektů umělecko-průmyslových mělo by býti více. A ještě jednu
vadu lze vytknouti po této stránce: snímky fotografické jsou poři
zovány v létě se stromy plnými listí, což působí sice pěkný dojem
krajinářský, ale účelu Soupisu naprosto nevyhovuje. Celkem nutno
uznati, že práce tato patří mezi nejlepší.
Svazek XXIV, Politický okres českobrodský, XXVIII. Politický
okres vinohradský. Napsal Dr. Ant. Podlaha. První svazek je daleko
bohatší druhého. Český Brod s děkanským kostelem, na němž zane
chaly téměř všechny slohy své stopy, zámek v Černém Kostelci, za
chovaná věž na Tuchorazi, basilika v Tismicích nemají na Vinohradskú
sobě rovných. Zde k nejlepším patří vedle kostelů v Jílovém, Kun
raticích a jinde, ještě archa v Jílovém, oltář v Kunraticích a snad
něco málo jiných památek; ostatní je příliš chudé. Vinohrady samy,
jako město úplně moderní, nemají zde žádného významu.
Při soupisech Dr. Podlahy postrádáme úplně to, čeho při sv. XXL
je příliš — totiž historické úvody. Pro Dr. Podlahu existuje památka
tak, jak ji před sebou vidi; nepouští se do žádných hypothes a kom
binací a popisuje jen na základě úplně reálním. Soupisy jeho jsou
stručné, pokud jen možno; ba zdá se, že někdy vzrostou proti jeho
vůli. Kde má po ruce literaturu, odkazuje stále na ni, kde má vhodné
l) Tak: žebra jednoduše ujímaná 5; námětky na monstranci 7; neckovité klenutí 5; okosené rohy (skosené) 11; okno s bizarně vykrouženým
ostěním (barokně vykrajované, kasulovité) 14; maltové obrubj’ oken
(chambrany, rámování) 14; oltařiště 16; taliřovitá hlavice na str. 49 po
dová se úplně hřebenatemu prstenu na str. 23; žebra jednoduše vykroužená 61; kazatelna s visutou ambonou (řečništěm) So; svícny cápové 62;
oltář, výstředně baroková architektura 36.
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illustrace, restringuje popis na minimum. Počátek XIX. stol, překročuje jen zřídka a to jen při pracích význačnějších. Datování je.
pokud možno, nejpřesnější. Terminologii ovládá výborně, ač objevují
se u něho jako u všech ostatních spolupracovníků zvláštní výrazy
(a budou se objevovat! stále, dokud nebude vydána odborná termino
logie). Mimochodem uvádíme ve sv. XXIV.: pilastry volutové 3; ha
dovité točené sloupky 9; renaissančně-barokní oltář 154; výběhy záklenky (= náběhy) 218; římsové hlavice s attikou (= kládím) 110;
ve sv. XXVIII.: slepá kružba (= lichá, lípaná) 71; okna barokně
zazubená 127. Illustrací má hojnost (oproti jiným svazkům má vždy
více illustrací než stran). Někde by se doporučovalo, by kresby (ku
př. XXIV. 296) nahrazeny byly fotografiemi, jež jsou vždy přesnější
a věrnější. Práce Dr. Podlahy zapadají co nejvhodněji do rámce
Soupisu.
Svazky XXII. Politický okres poličský, XXIII. Politický okres
choteborský, XXVI. Politický okres kladenský. Napsal ZdenČk Wirth.
Všechny tři patří mezi svazky objemem nejslabší. Poličsko a Chotěbořsko leží v kraji chudém, a právě takové je také tamní umění. O vy
nikajících památkách nelze mluviti téměř vůbec; i význačnějších
je málo. Je tu Polička s kostelem sv. Michala a morovým sloupem,
kostel v Krucemburku, pak zámek a kostel v Bystrém, zámky v Chotěboři, Malči, Dolním Studenci, a jsme s výčtem hotovi. Než ani Kla
densko v blízkém okolí Prahy není bohatší na umělecké památky.
Kladno samo je město bez historie a bez obou prací Dienzenhoferových
(kaple sv. Floriana a socha P. Marie), bylo by pro Soupis téměř bez
ceny; několik těch zámku (Kladno, Buštěhrad, Hostivice) nemá také
valné ceny umělecké. I Hájek, proslulé poutnické místo, je chudý.
Než i těmto, málo vděčným okresům věnoval autor největší píli. Všude
v předmluvách snaží se vystihnout! ovzduší, v jakém se celé kraje
vyvíjely a v úvodech k jednotlivým městům všímá si nejen historie
jich, nýbrž i podmínek lokálních, na nichž závisela půdorysná dispo
sice toho kterého města. Literaturu k jednotlivým heslům sebral pokud
možno největší (Polička). R. 1800 není mu hranicí dostatečnou, po
sunuje ji až do let 40—50tých XIX. století. Rozsah popisů při jedno
tlivých heslech řídí se cenou památky. Historické úvody stlačuje na
míru nejmenší, a kde je příslušná literatura (ku př. při tvrzích zvi.
zaniklých) odkazuje pouze k ní. Důkladnost autorova sahá tak da
leko, že všímá si nejen jednodušších předmětů (jako křížů, božích
muk atd.), avšak uvádí někdy i památky v soukromém majetku jsoucí,
ba ani depositáře na půdách kostelů a far neujdou jeho pozornosti.
Terminologii uvládá úplně a tam, kde mu schází výraz český, snaží
se ho utvořiti, nebo přejímá ho odjinud (chambrana, kasulovité okno
atd.). Někdy užívá i dvou terminů pro týž pojem (nízké patro — nástavec u oltáře, točené — vřetenovité sloupky) Místy názvy méně
užívané (kýlový, oslí oblouk, šiká atd.). Illustrace v počtu odpoví-
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vídajícím hodnotě jednotlivých předmětů. Některé fotografie poři
zovány jsou sice v létě, avšak většina těch, kde by stromoví příliš
překáželo, jsou z období zimního (místy překáží poněkud sníh). Soupisy
tyto patří mezi nejlepší svazky vůbec.
K. Guth.
*
♦
Časopis Matice Moravské, ročník XXXIL (1908). —j R. Dvořák,
Fráni. Matouš Klácel a založeni Moravských Novin r. 1848. (Podle úředních
akt moravského sněmu z r. 1848 vypisuje se, jak došlo k založení Česky
psaných Moravských Novin, vydávaných nákladem země, a jak za jich re
daktora získán Klácel. Akta skoro výhradně německá otiskují se v českém
přckladě. Zvláště zajímavý je list Klácclův z 19. kv. 1848, jímž odpověděl
na vyzvání stavovského výboru moravského, aby převzal redakci; je to
skutečná konfese politická i filosofická. Klácel se tu vyslovuje mimo jiné
pro přátelštější dorozumění a bližší dohodu Cech, Moravy a Slezska; žádá,
aby samostatnost Moravy sice nebyla zadávána, ale doporučuje občasné
společné úrady obou sněmovních výborův a jednotu ministerstva pro
vnitřní záležitosti Čech a Moravy.) — J. Zachoval, Náboženská otázka
v Cechové „Václavu Živsovi“. — A. Breitenbach, Kandidatura kardinála
Ondřeje Rakouského na biskupství Olomoucké r. 1579. (Cenná práce, založená
na materiálu archivním, zejm. z archivu Innsbruckého. Kardinál Ondřej,
syn arciknížete Ferdinanda Tyrolského a Filipíny Welserovy, byl kandi
dátem starších kanovníků, kteří chtěli mí ti biskupa z mocné rodiny, mladého
a nezkušeného; vlastním původcem této kandidatury pak byl Philopon
ro něm viz článek Breitenbachův v Č. Mat. Mor. 1907; srov. Č. Č. H. XIII.,
446]. Mladší kanovníci směru reformního byli proti kandidatuře kardi
nálově, ale příčinou jejího nezdaru byl odpor šlechty moravské a zejm.
Vratislava z Pernštejna, jichž vlivem se proti ní vyslovil i císař Rudolf.
Za hlavní důvod svého zamítavého stanoviska císař sám udává politické
poměry moravské; biskup prý zasedá se stavy na sněmě i soudě, kde vše
jednání se děje česky; stavové prý by nepřijali do země cizího knížete
a nepopustili mu statkův ani místa v zem. soudě. Odporem císařovým
kardinálova volba byla zmařena; zvolen byl Pavlovský.) — K. Kadlec,
Přehled ústavních déjin moravských od r. 1628 do r. 1848 (stručný přehled
bez vědeckého aparátu). — Ant. Boháč, Vývoj Čechův a Němců na Moravé
(viz C. Č. H. XV., 130). — M. Hýsek, K pobytu Václava Pěšiny na Moravé
(Jedná o Činnosti známého vlasteneckého kanovníka Pražského Václava
Pěšiny v 1. 1819—32, kdy byl farářem v BluČině na Moravě. Otiskují se
tu též tři dopisy PeŠinovy psané Hankovi, J. H. Pospíšilovi a Ant. Markovi.)
— Ant. Polák, Albrecht II. a koncil Basilejský, 1438—1439· (Proti pracím
německým, zejm. Bachmannově, o témž předmětě pokouší se Polák ukázati
význam české otázky pro poměr kr. Albrechta ke koncilu a k papeži.) —
F. Chudoba, Za Svatoplukem Cechem. — Fr. Snopek, Nékteré relace biskupa
Stanislava Pavlovského a kardinála DietrichŠtejna o diocesi Olomoucké. (Autor
přináší hlavně z arch. Kroměřížského zajímavé zprávv o tom, jak oba jme
♦
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novaní biskupové Olomoučtí plnili povinnost ,visitace liminum*, i o někte
rých relacích, jež při visitacích podávali kurii. Dvé takové relace z r. 1608
a 1622 se otiskují v přílohách vedle listu Ditrichštejnova kongregaci koncilia
z r. 1613, z jiných [z 1. 1590, 1613, 1617, 1622 a 1634] podává se podrobný
obsah. Pozoruhodné jsou některé nové zprávy o známé náboženské bouři
v Opavě a o děkanu Opavském Mikuláši Sarkandrovi, jež Snopek uvádí
v poznámkách.) — Klem. Vepřek, Účast moravských Němců v německé
literatuře XIX. stol. (Vypočítávají se Moravané, kteří jako němečtí spiso
vatelé byli Činní na Moravě nebo v cizině, i cizinci, kteří působili na Mo
ravě, s hlavními daty životopisnými a j.) — J. Reichert, Repartice vojska
v Cechách a na Moravě najatého na Turky r. 1684. (Podle register kláštera
Ždárského, chovaných v arch, českého musea.) — J. Pešek, Jan Hostivít
Pospíšil a syn jeho Jaroslav a Morava. (Podle korrespondence Pospíšilovy
se Šemberou, chované v knihovně česk. musea; otiskuje se několik listů
Pospíšilových Šemberovi.) — V rubrice ,,uměleckých a vědeckých zpráv“
jsou mimo pravidelné zprávy komise na vydávání historických pramenů
moravských tyto články: Fr. Rypáček, Dva dopisy Frant. Palackého. (Otisk
dvou dopisů Palackého z r. 1871 a 1872 poslaných V. Klímovi, učiteli
v Rožnově, jež se týkají knihovny po mladším bratru Palackého Ondřejovi.)
— Aug. Sedláček, O rodině Rýskův. (Proti Chytilovi, který dokazoval, že
Matěj Rejsek nepocházel z města Prostějova na Moravě, nýbrž z české
vesničky Prostějova u Nasevrk, uvádí Sedláček velmi závažné důvody
pro Prostějov moravský.) — O. ŠaŠecí, Příspěvek k životopisu p. Zachariáše
z Hradce na Telči a Polné. (Otisk dvou'darovacích listin p. Zachariáše z Hradce
z 1. 1585—6 a čtyř podobných listin pozdějších.) — Ant. Polák, Přemysl —
Samo? (Referát o literatuře týkající se naznačené otázky, zejm. o polemice
Schreuerově s Peiskrem.)
K. Kr.

Česká Revue (ročník 1907/8). — Národnostní autonomie. Anketa, jíž
se súČastnil dr. J. Herold, dr. K. Kramář, dr. E. Koerner, prof. J. Celakovský, dr. J. Hansgirg (Všichni především rozebírají německý požadavek
národní autonomie v Čechách a podrobují jej ostré kritice. Herold dospívá
k resultátu, že k žádné národní autonomii Němců v Čechách nelze přivoliti
bez takové změny zřízení zemského, aby dopouštělo ve svém rámci vy
tvoření samosprávných institucí národních; podobně dle Kramáře národní
autonomie, která je možná jen v rámci historických hranic království
a zemí, musila by býti spojena s ochranou menšin; Koerner pak dokazuje,
že národnostní autonomie je možná jen v oborech »kulturních4; Celakovský
ukazuje, jak se jeví národní autonomie ve školství, srovnává Moravu
s Čechami a ukazuje na vady dnešních zákonů školských.). — Zd. Nejedlý,
Český hudební archiv (Včasný návrh na založení archivu, který — pro
starší dobu hlavně v opisech — by choval materiál, na němž by bylo možno
vybudovati opravdu vědecké dějiny české hudby.). — Jaroslav Vlček,
Karel Štorch. Několik slov o zapomenutém publicistovi (K. Storch patří —
soudě podle článku Vlčkova — jistě mezi nejzajímavější naše zjevy žurnali
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stické r. 1848/9. .Vedle Havlíčkovy skupiny časopisecké stála v konstitučních letech 1848—49 menší rozsahem i významem skupina jiná, osobné
s Havlíčkem nesloučená, přes to však směrem i duchem jeho postupující.*
Proto článek Vlčkův je také příspěvkem k ocenění významu Havlíčkova.
Politické názory, které Štorch pronášel ve svých listech, na př. o obeslání
říšského sněmu r. 1848, zasluhovaly by srovnání s názory Palackého
a Havlíčka.). — Dr, Václav Škarda, Český sněm v letech 1901—/907 (Je to
hlavně výčet vyřízených předloh.). — Jiří DaneŠ, Před jubileem okkupace
(Vylíčení poměrů socialně-politických a činnosti rak.-uh. vlády v zabra
ných zemích, opřené o rozsáhlou četbu příslušné literatury a vlastní zkuše
nosti.). — Jos. Herold, Reforma zemského zřízení (Zesnulý politik mladočeský tu krátce před svou smrtí otiskuje široce založený návrh na reformu
zemského zřízení; vlastnímu textu předesílá přehled návrhů, učiněných,
na změnu celého zemského zřízení nebo některých jeho částí od r. 1848
až 1905.). — J· Schrutz: O rozpočtu české university Karlo-Ferdinandovy
na rok 1908. — R. Maršan: Nové výminečné zákony proti Polákům v Ně
mecku. — Jos. Čipera, Volby v Cechách na radu říšskou r, 1907 (Statisticky
přehled.). — Roman Dmowski, O polsko-ruské otázce (Důkaz, že dnes
Polákům největší nebezpečí hrozí od Německa.). — J. Rozvoda, Přípravný
slovanský sjezd v Praze (Referát). — Karel Adámek, Na úsvitě aery Taaffovy
r. 1879—1880 (Když r. 1879 čeští poslanci vstoupili na říšskou radu, první
předlohy, které vláda podala, byly: prodloužení branného zákona do r. 1889
a zákon o správě Bosny a Hercegoviny. Adámek podává na základě vlast
ních záznamů cenné a zajímavé zprávy o schůzích českého klubu, v nichž
jednáno o stanovisku, které se má zaujmouti k těmto předlohám. Zprávy
Adámkovy tu poskytují mnohý důležitý detail pro posouzení vůdčích
osob tehdejšího českého klubu, různých proudů v něm a zvláště úlohy,
kterou v něm hrál Jindřich Clam-Martinic.) — Zd. V. Tobolka, Dr. Jos,
Kaizl a dr, F. L. Rieger r, 1885 o programmu státoprávním (Dr. Kaizl,
když byl r. 1885 zvolen za říšského poslance na program staročeský, napsal
článek ,Prápor státoprávní*, v němž navrhuje rozvinutí otázky státo
právní v nastávající kampagni říšské rady, a poslal jej Riegrovi s žádostí,
aby byl otištěn v tehdejším staročeském denníku Pokroku. Rieger otisk
nutí Článku nedoporučil z důvodů, uvedených v zajímavém dopise ke
Kaizlovi, jejž Tobolka spolu s článkem Kaizlovým otiskuje patrně z po
zůstalosti Kaizlovy.). —Z referátů připomínáme: J. Hanuše o Geschichte
der Čechischen Literatur, Tobolkův o Friedjungově Der Kampf um die
Vorherrschaft in Deutschland a téhož o Chalupného Havlíčkovi (posled
nímu spisu vedle uznání poctivé snahy, velké píle a talentu auktorova
Činí se Četné výtky, hlavně v ohledu historicko-kritickém).
Glch.
Pokroková Revue, roČ. IV. (1907-8). Nik, Glěbovickij, Několik slov
o ruské národní straně, (Výklad s historickými exkursy o poměru Malorusů
a Velkorusů.). —Ant, Rautenkranc, Pruská vnitřní kolonisace (Se zřetelem
k politice protipolské.) — J. Kapras, K otázce české úřední řeči (Viz Č. C. H.
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XIV., str. 256.).—Em. Čapek, Statistika voleb do českého sněmu 1889—
1908. — Síla Samsonyč, Slavjanofilé a rakouská otázka (Po krátkém úvodu
otiskují se včeš, překladé některé stati J. S. Aksakova, týkající se tohoto
předmětu.). — JUDr. J. Auerhan: České kolonie v již. Uhrách. — Týž:
Cechové v Chorvatsku.

Čechische Revue, ročník I. (1907). J. Šusta: Jaroslav Goll (Článek
napsaný k óoletým narozeninám Jar. Golla -— vyniká přiléhavým vy
stižením vědeckého prostředí, v němž Goll studoval, i domácího, v němž
působí.). — A. Novák: Das Havlíčekjubil áum (přehled hlavní literatury
o Havlíčkovi). — E. Peroutka. Gedanken über die Antike. — F. Krejčí,
Noch einige Gedanken über die Antike. — J. VI. Hráský: Ein technisches
Jubiläum (Článek psaný k looletému výročí založení techniky v Praze
se stručnou skizzou o vývoji inženýrství v Čechách od 16. stol, až do za
ložení inženýrské školy v Praze 1717). — Lubor Niederle: Das letzte Decen
nium der böhmischen Archeologie (Viz Č. Č. H. XIII., str. 115.). — J. Janko:
Zur ältesten Sozial- undWirtschaftsgeschickte der Slaven (Viz Č. Č. H. XIII.,
str. 115.). —Týž: Prof. Meringers Sach- und Wortforschung mit besonderer
Rücksicht auf altslavische Kulturverhältnisse (podobného obsahu jako článek
téhož autora v Národopisném věstníku). — Gudmund Schütte (Dán): Zur
Urgeschichte der Slaven in Böhmen und Deutschland (V čl. mluví se o tom,
jak zejména v něm. literatuře [na př. F. Dahn] snaha podepříti dnešní
národnostní politiku říše německé má vliv na badání o nejstarších sídlech
Němců a Slovanů v střední Evropě.). — J. Ender: Alt-Prag. — F. Krejčí:
Ot. Hostinský (jubilejní staf). — J. V. Šimák: Das böhmische Landesarchiv
und die Landespublikationen (Na základě Zpráv archivu zemského [I. sv.j
promlouvá Šimák nejen o této publikaci, nýbrž o veškeré vědecké čin
nosti zemského archivu, na prvém místě o dosud vyšlých svazcích Monu
ment vatikánských. Kromě toho v článku se píše o našich poměrech archiv
ních vůbec, při čemž o archivu místodržitelském a arcibiskupském po
věděna trpká pravda.). —Týž: Amtliche Ortsnamenčechisierung in Böhmen
(Rada velice cenných historických výkladů, opřených o samostatné badání,
na podkladě spisu G. Juritsche ,Die Verbreitung deutscher Dorfnamen
vor einem halben Jahrhundert' a čl. Ant. Schacherle, uvěř, v 2. ses.
»Deutsche Arbeit*.). — J. Zubatý: Wann wurde Mitteleuropa von den Slaven
besiedelt? (Rozbor spisu M. Žunkoviče; srv. referát Niederlúv v C. Č. H.
XIII.). — Cechische Abgeordnete über die Reichsratswahlen (názory K.
Kramáře, K. Baxy, L. Wintera, F. Drtiny o výsledku říšských voleb,
konaných v květnu 1907). — J. Kapras: Mährens staatsrechtliches Ver
hältnis zum deutschen Reiche und zu Böhmen im Mittelalter (Polemika
s názorem A. Fischela v Studien zur österreichischen Reichsgeschichte,
že Morava po celý středověk [od r. 1182] byla říšskou zemí bezprostřední.). —·
J. Zubatý: Johann Gebauer. —E.Vavrínek: Bohuš Rieger. — J. Janko: V. E.
Mourek. — J. Demel: J. Celakovský. — Z referátů jmenujeme: Z. Wirthův
o Soupisu památek historických a uměleckých v král. Českém, Č. Klierův
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o Demelových Dějinách fiskálního úřadu v zemích českých, Z. Tobolkův
o Truhlářově Katalogu latinských a českých rukopisů univ. knihovny,
téhož o díle Popoviciho ,Die Vereinigten Staaten von Gross-Österreich*,
J. Demelúv o Čelakovského Hradu pražském a majetkových právech
k němu do r. 1526, J. Bidlúv o Niederlových Slovanských starožitnostech.
Glch.
Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken
herausg. von kön. preussischen Institut in Rom, ročník IX. a X. (1906
a 1907). — Z obsahu roč. IX.: H. Otto, Ungedruckte Aktenstücke aus der
Zeit Karls IV. (Otiskuje se 8 listin Karla IV. z 1. 1365—1372, jež se týkají
většinou Petra, biskupa Volterrského, později Florenckého, a posléze kard.
sv. Vavřince in Damaso, a tři jiné listiny, týkající se téhož biskupa, z nichž
pro nás má zajímavost bulla Urbana V. z 20. ún. 1364, kterou týž biskup,
dosáhnuv jako legát smíru mezi Karlem IV. a jeho bratrem Janem s jedné
a Uherským králem Ludvíkem s druhé strany, dostává svolení k návratu
do Itálie.). — H. Otto, Die Eide und Privilegien Heinrichs VII. und Karls IV.
(Po delším úvodě, v němž se podává zevrubný přehled přísah a slibův
učiněných Jindřichem VII. a Karlem IV. kurii s některými novými detaily,
otiskuje se 13 dosud neznámých listin vztahujících se k danému thematu,
mezi nimi papežská approbace volby Karla IV. z 6. list. 1346 a dvojí pří
saha jeho prokurátorů, složená o den později.). — Z ročníku X.: H. Krabbo,
Die deutschen Bischöfe auf dem vierten Laterankonzil 1215 (Je to jakýsi
výklad presenční listiny tohoto slavného koncilu, kterou otiskl nejprve
Luchaire v Journal des savants 1905 a potom Werner v Neues Archiv 1906.
Uvádějí se jména německých biskupů s rozličnými poznámkami zvi.
o pohnutkách, které je vedly na koncil. O Pražském biskupu Ondřejovi
se vykládá, že šel ke koncilu, aby nemusil přijmout konsekraci od arci
biskupa Mohučského a tím jaksi uznati jeho nadřízenost v době, kdy se
pomýšlelo na zřízení Pražského arcibiskupství; je to hypothesa pochybné
ceny. Též Olomoucký biskup Robert byl přítomen.)
K. Kr.

Slovanský Přehled roč. 10. (1907—8). Tobolka, Čechové a Potocki
(srv. výše, str. 231 sq.). Kadlec, Fran Vrbanič (oslavný článek o vynik.
chorvatském právníku). Černý, Nejnovější úvahy o slovanské otázce.
(Zpráva o několika spisích — mezi nimi o spise Cvijičově — o poměrech
jihoslovanských, o sporu ruskopolském, m. j. o spise Zdziechowského,
Die Grundprobleme Russlands.) Novikov, Panslavism a osvobozenské hnutí
v Rusku. Maršan, Polská otázka v Prusku od roku 1815 (Poučný pře
hledný článek, poukazující na hospodářské příčiny nevalného úspěchu
protipolské politiky.) Boczkowski, Ruské politické strany a skupiny (Zá
služná práce opírající se o studium značné literatury, zvláště žurnalistické.)
Jacimirskij, Ruská literatura v roce 1907. Feldman, Polská literatura
v r. 1907. Pražák, Česká literatura za rok 1907. Antula, Srbská literatura
za rok 1907. Klíma, Slovenská literatura v r. 1907. Vidíc, Slovinská litera
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tura v r. 1907. Z. B., Bulharská literatura v roce 1907. Drechsler, Chorvatská
literatura v r. 1907. Dopisy. Zprávy. Referáty.

Izvěstija na seminára po slavjanska filologija při universiteta v Sofija
za 1904 i 1905 god (Sofija 1905) uveřejňují pěkné pojednání St. Románského,
Blgarskata knižnina v Romnija i edno nejno przizvedenije, jehož před
mětem jest otázka užívání slovanského církevního jazyka v literárních
plodech Rumunů a zvláště pak jedna z nej zajímavějších literárních pa
mátek toho druhu Slova nakazateľnyfa voevody VoloŠskago Joanna Něgoja
k synu Feodosiu.

Izvěstija na istoričeskoto družestvo v Sofija; roč. 1—2 (1905—1906).
Z obsahu vyjímáme: Zlatarski, Novi izgledi na prěselenieto na Slavjanitě
ot Niderle. Ivanov, Načalo na christijanstvoto u sěveromakedonskitě
Slavjani. Týž, Němskoto politikokulturno vlijanie na Balkanskija poluostrov. Ichčejevič, Materijaii za istorijata ni pod turskogo robstvo, ma
teriály k dějinám turecké poroby Bulharů, pocházející z veliké části někdej
šího tureckého vládního archivu, chovaného v národní knihovně Sofijské.
Bobčev (jeden z účastníků loňského slovanského sjezdu), Krumovoto zákondatelstvo.

ZPRÁVY.
V právě vydaných protokollech o jednání archaeologického sjezdu
v Kroměříži v srpnu r. 1908, v časopisu Pravěk (1. sešit tohoto ročníku)
nalézá se též obšírná přednáška prof. L. Niederla Datováni gallské kultury
v Cechách a na Moravě (str. 11—20). Ač je obsahem svým čistě archeolo
gická, týká se i staré české historie. Na základě archeologického rozboru
dovozuje zde obšírně prof. Niederlc to, co už naznačoval krátce ve po
sudcích o Píčových Starožitnostech, uveřejněných v tomto Časopisu, že
totiž kulturu t. zv. gallských nebo latěnských hrobů v Čechách a na Moravě
nelze klásti, jako Činí Píč, do doby od poč. IV. do poČ. I. stol. př. Kr., ale
teprve od II. stol. př. Kr. do I. stol, po Kr.; následkem toho není možno
viděti v nich doklad Bojů —pokud se soudí z historie, že k nám přišli kolem
r. 400 a odešli počátkem I. st. př. Kr.
Registrujeme zatím krátce nový svazek velkého díla Pičova (Staro
žitnosti země české, díl III.), vyšlý pod titulem: Cechy za doby knižeci
Svazek 1. Část archaeologická (in 40, stran 406, bohatě illustrováno), v němž
autor popisuje archaeologické nálezy z prvé doby křesťanské a pak zejména
hradiště staroslovanská; v tom najdeme kapitolu čistě historickou, o svo
bodných a nevolnících v Čechách doby knížecí; autor chce tu dvojí roz
vrstvení našeho národa v minulosti výloži ti z existence dvou vrstev ethni-
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ckých: pokolení skrčků upadlo v nevolnictví bojovných kiátkolebců,
nejdřív Bojů, pak Slovanů.

Prof. Alfons Dopsch v práci Die dltere Sozial- und Wirtschaftsverfassung der Alpenslaven (Weimar, 1909; str. 179) obírá se, především na
základě zevrubného studia urbářů zemí alpských, známými theoriemi
Peiskrovými a Levcovými a dokazuje nedržítelnost jejich. K práci, jež
vyrůstá v rozsáhlou studii o agrárních a ústavně-společcnských poměrech
u starých Slovanů i Germánú, dotýkajíc se celé řady důležitých problémů
sem náležejících, se vrátíme zvláštním referátem. Výtah z práce své před
nesl Dopsch na berlínském sjezdu historickém roku loňského (srv. ČČH.
xiv., 471).
J- PLoni kc konci roku zemřel význačný ruský slavista Anton Semenovic
Budilovit, někdy professor university Varšavské, později rektor university
Jur’evské. Náležel k mizející již generaci ruských slavistů-slavjanofilů, kteří
v pravoslaví spatřovali karakteristickou vlastnost a spásu Slovanstva a pro
tento svůj základní názor hledali potvrzení ve vědeckém badání; v prak
tickém životě hleděli zkažené Slovany očistit od příměsků západní kultury.
Budilovič, povoláním filolog, několika menšími, tendenčními pracemi zašel
i do historie české a slovanské. České historie dotýká se práce o Janu Nepomuckém a Jeronýmovi Pražském (,,Nebyl-li pravoslavným čelověkom
leronim Pražskij“), kterého pro jeho vystoupení na dvoře Litevského vel.
knížete Vitolda prohlásil za vyznavače víry pravoslavné. Mnohem lepší
jest jeho nárys slovanské filosofie dějin, jak bych nazval jeho spis NčsÄoľAo
zamécanij o naučnoj postanovkě slavjanskoj istorii, eja objeme, soderžanii
i periodách ve „Sborníku učeno-literaturnago obščestva pri imp. Jur’evskom
u niversi tetě“ 1898, který však pres svůj široký rozhled a trefné poznámky
založen jest úplně na slavjanofilském ,.evangeliu“ Danilevského („Rossija
i Evropa“). Specielní vědecké bádání Budilovičovo soustředěno bylo na
jazykozpytě. Jedna z nejlepších jeho prací, dnes už ovšem značně zastaralá,
protože svého času razila jaksi cestu novému bádání, jest Pervobytnye
Slavjane v ich jazyke, bytě i ponjatijach po daným leksikalnym. Izslědovanie
v oblasti lingwističeskoj paleontologii Slavjan (2 sv. r. 1878—79). Kromě
toho zasluhují zmínky jeho Očerki po serbskoj istorii (v Slavjanském Sbor
níku II.). BudiloviČe zajímala svého času také otázka všeslovanského
jazyka, který pokládal za možný, t. j. jazyk ruský.
J. B.

Lektor sofijské university Jordán Ivanov, který vydal už r. 1906
cenný historický sborník o sev. Makedonii (Sěverna Makedonija. Sofia 1906),
uveřejňuje nyní jako pokračování novou sbírku pod titulem „B'lgarski
starini iz Makedonijalttt (Sofia 1908), která přijde vhod mnohým filo
logům a historikům slavistům. Není to systematická práce, nýbrž opět
jen sbírka různých více méně zajímavých a důležitých dokladů filologickohistorických, které bud vůbec ještě uveřejněny nebyly nebo v tak od

Zprávy.

255

lehlých a nepřístupných publikacích, že jich sebrání a znovuvydání bude
mnohým vítáno. A jsou tam věci nové a zajímavé. Z obsahu vybírám
aspoň toto: Napřed reprodukována a komentována řada zápisů a nápisů
důležitých pro staré dějiny Makedonie: 1. t. zv. smolěnský nápis z Filipp
(z VIII.—IX. stol.), důležitý zmínkou o kmeni Smolěnů, 2. sloupy Simeonovy vymezující r. 904 hranici Bulharů a obvodu města Soluně, 3. řecký
zápis ze zografského kláštera z r. 980 ukazující silný slovanský vliv (vy
skytují se v textu slovanská apellativa v transkripci řecké), 4. glagolský
podpis z r. 982 z iverského svatoborského kláštera s řadou jiných výpisků
z rukopisů svatoborských, mezi nimi se sérií starobulh. jmén měsíců ze
XIV. stol. 5. Dále je zde uveřejněn nový otisk života sv. Nauma Ochridského z X. stol, vydaný nedávno Lavrovem (zde vydání toto z r. 1907
ještě nepřipomenuto). Známá zmínka o vpádu Uhrů do země moravské
(srv. CCH. XIII, 452 a XIV, 121) otištěna stejně. Termín nstvHCKfH «siikx
o Uhrech vykládá Jordánov záměnou zn pannonský, neboť byzantští
spisovatelé té doby zaměňovali jméno
a navorla (Zonaras II.,
389 Bonn). — 6. Otištěny jsou dále: Život sv. Klimenta Ochridského od
Chomatijana a 7. Pochvalno slovo na sv. Michajla a Gavrila od Klimenta
Ochridského, 8. Proglas k evangeliu od biskupa Klimenta z IX.—X. stol. 9.
dva nové athonské přepisy Chrabrova Výkladu o slověnských písmenách,
10. krátká služba na sv. Petra Bulharského, 11. bitoljský tripěsnik, kyrillsky
psaný z XII.—XIII. stol., s meziřádky glagolskými, 12. Služba na
sv. Ivana Rilského s dvěma životy téhož svátého, 13. Život sv. Petra ze
XIV. stol.. 14. Život sv. Hilariona Muglenského, 15. Chrysobul kláštera
sv. Nikoly (orěchovský), 16. z chilandarského slov, překladu Manassiovy
kroniky zajímavé přípisky k bulharské historii, 17. krátká História v’ kratcě
o bolgaro-slov. národě z rukopisu nacházejícího se v zografské knihovně
4. zv. zografská historie) a 18. kus reprodukovaný z originálu historie
Pajsijovy. Dále připojena řada nápisů a výpisků z různých míst Makedonie
a z různých dob, a na konec t. zv. druhý zograf. pomenik, obsahující
soupis zemřelých křesťanů, za něž se konaly bohoslužby, zdoby 1527—1728.
L. N.

České dějiny politické I. od nejstarších dob do válek’husitských.
Napsal R. Novotný. (Průvodce vědou a uměním, sv. 2., str. 279. Praha-VIL,
Rašín.) Opravdu se zármutkem registruji tento nepodařený pokus, se
zármutkem proto, že je dílem žáka naší university. V podstatě je založen
na přednáškách universitních, jež však nepozornost, neporozumění a jistá
nezdravá pósa na mnohých místech porušila k nepoznání. V některých
partiích je to práce vlastní a tu je smutno ji čisti. Srovnejme na př. na str.
52—56 paragraf o dějinách od křtu Bořivojova do smrti Václavovy. Li
teratura (jež se všude u každého paragrafu uvádí) stačí sama, aby naprostou
neorientovanost spisovatelovu dokumentovala: až na Kalouskovu obranu
chybí to všechno důležitější; v tom i mé práce o václavských legendách
a Kristiánovi (neuvádím to proto, že tu jde o práce mé; autor se snaží
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naopak horlivé, až příliš horlivé, reprodukovat! mé stanovisko; ale cituje
mé knihy u kapitoly, k níž obsahem nenáležejí!), v tom Tomkova Apo
logie, v tom práce Dúmmlerova, Búdingrova, Dobrovský, Dobner a j.
Za to jsou spisy druhé a třetí důležitosti, mezi tím znovu Bachmannova
stať v MIÔG. XXL, která se doby 873—929 pranic netýká, jmenovány.
O slovanské legendě o sv, Václavu ani slova. Patrně i jinde není mezi
literaturou citovanou a vypravováním autora žádného vnitřního vztahu.
Pak čteme v stati samé, že Spytihněv a Vratislav postavili kostel P. Marie
před Týnem (!; jde o založení kostela P. Marie na hradě Pražském od
Bořivoje; co jsem se v přednáškách namluvil o omylu starší historiografie,
představovat! si Prahu st. 10.—12. dole u Vltavy!), že rokem smrti Vrati
slavovy je rok 925 (Kalousek, jak známo, stanoví rok 921; já vedle toho
připouštím i možnost r. 920), že prý tenkrát křesťanství ,,i v nejodlchlejších částech knížectví je již dobře zakořeněno“ (pravý opak je pravda), že
Ludmila byla zavražděna r. 927 (Kalousek dávno určil na 921, já na 920).
r. 928 prý se ujal mladý Václav vlády a slíbil Jindřichovi ,,fatální“ roční
poplatek — slova fatální užívá autor častěji na nej nevhodnějších místech
— (kolikrát upozorňoval jsem na to, že prameny’ nevědí nic o výši po
platku a o poplatku vůbec Václavem slíbeném). Tento slib poplatku na
zývá se „zpětným krokem ve vývoji samostatnosti české“, nevím proč,
pravilo-li se výše podle pravdy, že r. 895 se Spytihněv a Vratislav pod
dali Arnulfovi. Boleslav prý vládl v Boleslavi Staré a Mladé, s ním jdou
nespokojení lechové (co jsem se proti těm neexistujícím lechům nakázali).
Srovnej k tomu některé soudy autorovy z téže kapitoly: „Systém vlády
Drahomířiny shodoval se ve všem s její pánovitou povahou, lze-li vůbec
mluviti o systému v těch nerozhodných, mnohdy tak sobě odporujících
podnicích.“ Kralovražda v Boleslavi „jest charakteristickým dokladem
neujasnénosti poměrů v mladých křesťanských Cechách“. Boleslav I. je prý
prvým státoprávníkem (vykládal jsem vždy, že v odboji Boleslavově
sotva lze hledati motiv osamostatniti se státně proti říši). A t. d. — to
je z jedné kapitoly! Čisti dále není mi vskutku možno. Všimnu si jen letmo,
že „dle svědectví Kosmova jest Boleslav I. původcem fatálních robot
zemských, které později tolik zla způsobily v poměrech pánů k podda
ným“, že Boleslav I. je zakladatelem českého knížectví „par excellence“,
že jest „v jeho profilu cosi démonicky skličujícího a v tváři en fasse (sic)
jsou stopy pevného sebevědomí“. Pak čtu, že Lotar jmenoval knížete
Soběslava svým Číšníkem s právem voliti krále německého, z čehož časem
vyrostla tak důležitá hodnost kurfirstská!. . . Otevru knížku také v druhé
polovici, kde patrné hlavní pomůckou autorovou byly mé přednášky,
ale na jediných dvou stranách (232, 233) čtu, že Karel IV. potvrdil volební
sliby otcovy „hlavně o způsobu vybírání daní (jen pro válku a svatby
dcer)“ — což je doklad hrubého neporozumění. Kdyby byl král měl právo
vybírati berní (nejde o „způsob vybírání daní“!) také pro válku, to by
Cechové o takové privilegium byli nestáli. Na téže straně: V Norimbercc
vydal Karel manifest (!), jímž založil klášter na Slovanech. Na následující
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straně: Karel v dubnu r. 1348 „potvrdil listinu Richarda cornwaleského
z r. 1262 o zaručení Rakous a Štýrska českému králi“. To je sic nejasné,
ale fatální je poznámka k tomu pod čarou: „Tím vyhrán dlouholetý proces
Českorakouský“. Ponechávám jiným hledati podobné chyby na jiných
stranách.
J. P.

V „Archivio Storico Lombardo“ dokazuje Fr. Novati ve článku
„Aneddoti Viscontei“, že vyslanectví milánské Gian Galeazzem do Prahy
k Václavovi IV. k jednání o vévodskou důstojnost pro rod Visconti po
slané, zde dlelo od roku 1393 až do leta 1395.
d
Vydání korrespondence Aeneáše Silvia, po které toužil náš Truhlář
již v Počátcích humanismu v Cechách (1892), stává se právě po jeho smrti
skutkem. V práci uvázal se Rudolf Wolkan. Vydal právě první její část
Der Briefwechsel des Eneas Silvius Piccolomini, I. Abt., Briefe aus der
Laienzeit (1431—1445)» Fontes rerum austriacarum, Diplomataria et acta,
B. LXI„ Vídeň 1909. Ze 203 listů jsou jen 84 nové a nejsou to právě kusy
nejdůležitější. Ostatní byly již dříve známy a více méně zužitkovány
Značnou část vydal již Jiří Voigt v Archiv fůr oesterr. Geschichte, XVI.
Pro současné dějiny politické korrespondence mnoho nového nepřináší.
Nejvítanější budou asi listy posílané Silviem z koncilu basilejského rod
nému městu Sieně a italským přátelům. V nich ještě nejčastěji najdeme
skrovné zprávy o událostech českých. Velikou cenu korrespondence má
pro osobnost pozdějšího Pia II., zrcadlí se v ní mladý Silvius z doby, kdy
není ještě knězem a knězem býti nechce, a ještě větší ovšem pro kulturu
humanismu; že roztříštěné a dílem těžko přístupné částečné otisky starší
Wolkan pečlivě zrevidoval a s velkou pílí a láskou soustředil v své edici,
je neposlední cennou stránkou díla jeho.
J. S.

O prvním svazku Jos, Šustou vydaných pramenů k dějinám koncilu
Tridentského (Die römische Curie und das Concil von Trident unter Pius IV.}
bylo referováno v Č. C. H. X. Letos přibyl svazek druhý (604 str., první
měl 370 str.). V referátu byla edice nazvána vzornou a zároveň vytčeny její
přednosti, které se ovšem vracejí též při druhém díle. Materiál v něm vy
daný a upravený sahá od ledna do září 1562; je tedy, jak ukazuje objem
svazku, velmi hojný. Hned v prvním odstavci úvodu se podotýká, že se
v sedění 17. září stalo rozhodnutí o kalichu. Jak známo, povolení kalicha
nebylo v té době již otázkou výhradně českou; nicméně zajímá nás zvláště
se stanoviska českých dějin, což platí více neb méně o celém svazku. Viz
zvláště odkazy shrnuté pod hesly: Böhmen, Ant. Brus, Ferdinand I.,
Fünfkirchen (biskup Draškovič), Hosius, Kaiserl. Gesandte, Thun.
Ve sbírce doplňků k velikému dílu Janssenovu vydávané L. Pasto
rem vyšlo dílo J. Schmidlina „Die kirchlichen Zustände in Deutschland
vor dem Dreissigjährigen Kriege1* 1. Band Oesterreich (Freiburg i./Br. 1908).
Č. Č. H. XV.
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Spisovatel založil vylíčení poměrů především na „Relationes status eccle
siarum'*, chovaných v římském archivu kongregace konciliarní (víz (*.
C. H. XIV. 97). Poměrům dioecese pražské a olomoucké jest věnována
poslední část knihy, založená na pramenech posledních let 16. století a
prvních dvou desítiletí 17. věku. Mnoho nového nepřináší.

Kniha Jos. Bránice, Obrazy z dějin jihočeského uměni (Praha, Černý
1909) jest stručný souhrn dlouholetého bádání o uměleckých památkách
českého jihu a má vskutku ráz soustavnější nežli by se dalo souditi z názvu.
Bráníš v ní probírá v časovém postupu skoro všechny poněkud význam
nější stavby jihočeské a ukazuje, jak se v nejstarší době v chudém a za
pomenutém kraji hlásí zvolna a nesměle první počátky umění románského
v řadě farních kostelíků, a jak v 13. věku mohutná vlna velkostatkářské
kolonisace, při níž závodí král a církev s pány, vnáší na jih náhle krásné
a nákladné stavby gothické, duchovní i profánní, prý z počátku cizí duchu
Široké vrstvy lidu, který se proti nim vskutku namnoze v husitské době
obrátil. Velmi pěkně Brániš klade důraz na horečnou činnost stavební
na sklonku 15. věku, kdy pozdní gothika vniká i do venkovských ko
stelíků. Doba nová, renaissance a barok jsou probrány poněkud chvatněji,
jako vůbec snaha po tom, aby kniha nevzrostla, vedla spisovatele často,
k přílišné stručnosti; dílo tak místy mění se v inventář. V podrobnostech
jako při vročení některých staveb a při užívání listinných pramenů od
borník pronese asi řadu pochybností; kniha jako celek jest zajisté záslužná.

Musejní spolek Ivančický vydal svým nákladem monografii Ivančice,
býv. král, město na Moravě (popis dějepisný, místopisný a statistický),
jejímž spisovatelem jest Aug. Kratochvil, kaplan v Popovicích (Ivančice
1906). Publikace tato obsahuje v sobě veliké množství rozličného mate
riálu pro některé stránky kulturně-historického vývoje Ivančic, který
autor pečlivě roztřídil do jednotlivých kapitol. Kromě seznamu pramenů
na str. 379—383 (hojnost archivních) cituje své předlohy všude již pod
jednotlivými texty, které na mnoze v plném znění otiskuje. K orientaci
poslouží také pečlivý Ukazatel. Kniha jest ozdobená četnými (na mnoze
cennými) snímky fotografickými starožitných památek výtvarného umění
ivančického, jakož i podobiznami vynikajících rodáků tamějších (Kulda,
Mucha, historik Novotný). Škoda, že autor nepokusil se o spracovaní boha
tého materiálu. — Totéž platí o novější publikaci Kratochvílově, Vel.·
Meziříčský okres v II. oddíle Vlastivědy Moravské (č. 19), čímž však ne
podceňuje se nikterak jinak záslužná sběratelská práce autorova, z jehož
píle bude moci snad již za nedlouho těžiti historik, jenž se pokusí materiál
Kratochvílem sebraný proniknout! a zceliti s vyššího hlediště kulturněnebo hospodářsky-historického na základě důkladné znalosti odborné
literatury. — Při téže příležitosti možno učiniti zmínku ještě o ně
kolika menších plodech činnosti Kratochvílovy, která v zapadlých
koutech jižní a jz. Moravy má význam působení vlastenecko-buditelského. Jsou to Archiv Pravlova a Prostomeřic, městeček na Moravě (Popo-
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vicc 1906), Archiv mestečka MéHna (Popovice 1906) a Archiv Dolních
Kounic (Popovice 1907). jež autor vydal vlastním nákladem.
_____
J- B.
Cenným příspěvkem k dějinám Českého veřejného práva v posledním
století před převratem z r. 1848 je studie Bohumila Baxy, Inkolát (a indigenát) v zemích koruny české od r, 1749—1848 (v Knihovně Sborníku věd
právních a státních; řada státovědecká čís. XVI.) Praha 1908, stran 90.
Autor sleduje podrobně podstatu a význam inkolátu, t. j. kvalifikovaného
státního občanství zemí koruny České (a jednoho z vynikajících znaků
zvi. státní osobnosti státu českého až do r. 1848), většinou na základě
studií archiválních. Ukazuje zejména, že zavedení společné šlechty česko
rakouské r. 1752 nezměnilo vlastně na českém inkolátu, jehož držení pod
miňovalo vykonávání politických práv v zemích českých, ničeho. Doba
josefínská učinila sic náběh k zavedení jednotného státního občanství
rakouského, ale restaurace leopoldinská podstatný význam instituce in
kolátu stabilisovala. Osudy inkolátu v jednání stavů s korunou obírá se
autor podrobně; při tom upozorňuje (str. 42—43) na zmínky o „moravsko
slezském inkolátu** nebo i „slezském inkolátu*', což po soudu referenta za
sloužilo větší pozornosti (inkolát byl jednotný pro země koruny české),
po případě pro srovnání informace o tom, jaké v té příčině byly poměry
v alpských zemích dědičných. Radou zajímavých praktických případů
osvětluje na to autor význam inkolátu českého, aby pak těžkou otázku
o poměru inkolátu k novému státnímu občanství rakouskému z r. 1811
rozřešil tak, že nabytí inkolátu nebylo podmíněno předchozím nabytím
rak. státního občanství. Konečně následuje vývoj indigenátu, pojmu to,
jenž původně byl zaměňován s inkolátem nebo znamenal prostou přísluš
nost zemskou (nikoliv tedy členství stavu panského neb rytířského jako
inkolát), později však znamenal právo pána neb rytíře zasedati na
sněmu.
J. P.

Na neznámou dosud malou práci Palackého upozornil nás prof. Hanuš
Jelínek. V Guide des étrangers á Prague vyšlém v Praze r. 1836, tedy téhož
roku, kdy vydána byla prvá část Palackého Geschichte von Böhmen,
otištěn je na 21 stranách Précis de ľhistoire de Prague, přeložený z ně
meckého rukopisu Palackého. Zajímavý je hlavně mylným názorem Pa
lackého, celkem známým všem znatelům Dějin jeho, že Staré město za
loženo bylo za knížete Bořivoje ku konci 9. stol, (patrně domnělé založení
kostela P. Marie před Týnem) a že r. 950 slulo ještě Novým městem (pa
trně Neuenburg, jejž obléhal Oto I.). Saxum, quod est in medio civitatis,
ten kamenný stol knížecí, kde knížata česká byla installována, hledá Palacký uprostřed staroměstského rynku.
J. P.

Jan Friedrich Schulte, narozen r. 1827, patří ke generaci, ze které
již málo representantů zbývá. V tom připomíná Tomka, že na konec svého
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života vydává své Paměti. Prvá část vyšla 1908 s tit. Lebenserin
nerungen: Mein Wirken als Rechtslehrer, mein Anteil in Kirche und Staat
(450 str.). Když uvážíme, jaké postavení zaujímal v literatuře práva kano
nického, když si vzpomeneme, že byl professorem u nás v Praze 1854—1873,
kde vedle práva církevního přednášel také Deutsche Reichs- und Rechts
geschichte, v Bonnu od 1873—1905, a dále, což zvláště na váhu padá, že
byl vedle Döllingra spoluzakladatelem starokatolictví, můžeme mnoho
od knihy očekávati. Ta však předmluvou vzbuzuje větší naděje, nežli potom
plní. I zde si vzpomeneme na Tomkovy Paměti. Schulte se v předmluvě
zmiňuje o tom, že má zachováno více než 1000 dopisů osob stavu duchov
ního i světského. Také po Tomkovi zůstalo hojně korrespondence (Tomek
schovával všecko možné); zajímavá však a důležitá jest jen asi do r. 1860,
hlavně z let padesátých a to zase zvláště korrespondence s Jos. Jirečkem,
kterou Tomek sám určoval pro veřejnost, jak patrno z Pamětí, při jichž
skládání pro dobu naznačenou jí užíval jako svého pramene; právě proto
jsou Tomkovy Paměti v té době nejcennější; potom cena jich klesá, až ko
nečně zbývá jako hlavní obsah — itinerář. Schulte ohlašuje v předmluvě,
že nemíní svou osobu klásti do popředí, že chce vypravovat!, co zažil v úřadě,
ve svém poměru s církví a státem. Než v knize je mnoho osobního, více,
než bychom po tom ohlášení očekávali, a to zvláště v první polovici, jež
jde až do r. 1873, do jeho odchodu z Prahy. Nás tato část může zajímati
zvláště, a to zase přede vším tam, kde Schulte vypravuje o universitě naší,
o otázce jazykové, o jeho účastenství ve sporech a v jednání o ní. Schulte
patřil k těm professorům, kteří jako Ficker (srovn. C. Č. H. XIII., 463),
jako Höfler, byli od Lva Thuna povoláni na rakouské university z Němec.
Jako oba jmenovaní a jako u nás Tomek náleží Schulte k velebitelům
hr. Thuna. Co všecko jmenované s Thunem spojovalo, je známo. Byl
to ovšem také jeho církevně politický programm, ale bylo by nespravedlivo
jednostranně jen na tento moment klásti váhu, jako by bylo nespravedlivo
jen anebo hlavně s toho stanoviska posuzovat! Thuna jako ministra kultu
a vyučování; i dnes ještě musil Friedjung přiznat, že to byla ,,snad nejstkvělejší doba rakouské správy vyučovací“, ovšem že Friedjung daleko
větší Část zásluhy chce přenésti na Exnera a Bonitze a přece také (und
: ausserdem) Helferta a Tomaschka. Z Schultových Pamětí patrno, že jeho
povolání bylo osobním dílem Thunovým. A vůbec vidíme i tu zase, kolik
platila osobnost Thunova, osobní poměr jeho k těm professorům, kteří byli
zároveň jeho důvěrníky. Schulte vzpomíná na svou první rozmluvu s Thunem
ve Vídni v dubnu 1854, při které Thun si od něho vyžádal slib, že půjde do
Rakouska (pomýšlelo se nejprve na Pešt) a tu podotýká: „Diese Stunde
war entscheidend für meinen ferneren Lebenslauf und ebenso für mein
Verhältnis zu Thun, der mir nach der ersten Viertelstunde mit einer Liebens
würdigkeit entgegen kam, wie solche seither von keinem Minister mir
erwiesen ist.“ Do svého vypravování vkládá potom Schulte řadu dopisů
Thunových, z nichž i tu patrno, že Thun vedle úřední korrespondence
ministerstva udržoval s některými professory privátní korrespondenci.
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ale také jich učitelské činnosti se týkající. Nemýlím-li se, jsou tyto osobní
styky Thunovy s professory také zbytek něčeho jiného, co tu bylo v hojné
míře před r. 1848, míním tím osobní styky české šlechty s učeným světem,
s muži vědy a literatury, o nichž tolik víme ze života Dobrovského a také
ještě Palackého. U Schulte ovšem padá na váhu též poměr jeho k Thunovi
jako ministru kultu. To vše přispělo k tomu, že Schulte náležel ke „grandům*·
fakulty zvláště v prvních letech, pokud byl Thun ministrem, k těm, jichž
slovo mnoho platilo „nahoře". Schulte mluví o tom s jistou mírou samo
libosti; zvláštní odstavec str. (86—89) má nadpis „Durch mich bewirkte
Berufungen*'. Casto tu nahlížíme do zákulisí universitního, do osobních
poměrů, rivalit a stran; je tu leccos zajímavého hlavně pro toho, kdo tu
dobu zná, zejména když jeho vlastní vzpomínky tak daleko jdou nazpět.
Odstavec s nadpisem „Prager kollegialische Verhältnisse" vypravuje také
o poměrech málo kollegiálních. Zajímavá episoda týká se gratulační adressy,
která 1869 k návrhu Schultově (r. 1869 byl rektor) od professorů i doktorů
byla poslána papeži Piu IX. ku padesátiletému kněžskému jubileu, kterou
však Höfler a Tomek nepodepsali; Schultovi z toho vzešla polemika s „Tagesbote" a „židákem" Kuhem. Poměrů národnostních dotýká se Schulte po
nejprv k r. 1861, když se jednalo o to, aby na právnické fakultě byli ustano
veni někteří professoři s vyučovacím jazykem českým. Schulte do svých
Pamětí vložil svůj list poslaný Thunovi, v kterém se té věci dotýká. Ujišťuje
v něm, jako potom častěji ve svých Pamětech, že je národnostně nepředpojatý a nestranný, ale v tom se klamal sám, třeba v něm nebylo toho
záští, jaké se objevilo za nedlouho u jiných. To vysvítá hned z jeho psaní
Thunovi z té doby, na které odpověděl Thun sám spůsobem, který se srov
nává se stanoviskem, které později zaujal r. i865 na sněmu sám. Než také
Schulte ve svém votum ohlášeném ve sboru právnické fakulty v únoru 1861
vyslovil se v ten smysl, aby na právnické fakultě byly obligátně německé
professury pro všecky hlavní předměty, že však český jazyk může býti
dovolen (zulässig) pro všecky předměty a že by bylo spravedlivo ustanoviti
české professory hned pro předměty, jež mají pro právníka jakožto budou
cího úředníka neb advokáta význam praktický. Avšak když téhož roku
Julius „Groeger" — der spätere rabiate Führer (není to přepsáno místo
radikale?), žádal, aby směl česky disputovat! při své promoci, Schulte jakožto
děkan fakulty k tomu nesvolil, ani k žádosti nového doktora, by se v diplomu
jmenoval Grégr. Když při nejbližší disputaci Opponent začal mluvit česky,
Schulte z auly odešel; do svých Pamětí vložil zprávu, kterou o tom přinesla
„Bohemie" (8. prosince 1861). — K r. 1866, když na sněmu bylo jednáno
o návrhu Riegrově a přijat byl návrh Thunův, ještě než na sněmu věc byla
vyřízena, čtyři professoři (mezi nimi děkan medicínský Blažina) podali aka
demickému senátu připiš, který však složil Schulte; tento připiš přešel potom
v zadání senátu k vládě (ze dne 19. února), ve kterém se žádá, aby o věci
byla universita slyšena, fakulty i senát (srovn. Rozdělení Pražské uni
versity 17; Schulte byl tehdy v senátu jako proděkan své fakulty). Dále
0 průběhu nic Schulte nevypravuje. Z vypravování o universitě vyjímám
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ještě dvě věci; jsou to demonstrace proti Höflerovi v Karolinu v listopadu
r. 1865, kde Schulte — byl tehdy děkan — líčí své energické vystoupení
s patrným uspokojením a v neprospěch českého rektora Náhlovského
a Höflera samého, který prý se chvěl (zitternd und bebend), když se s ním
Schulte po demonstraci v professorské síni setkal. Schulte a Höfler nebyli
přátelé, jak patrno z jiného místa těchto Pamětí. Jiní kollegové Schultovi
prý mu domlouvali, aby se ozval proti referátu Nár. Listů, zejména proto,
že prý podle toho referátu vystoupil proti dvěma studentům brutálně,
že je strčil se schodů dolů. Schulte, který sám vypravuje, že dva právníky
vystrčil do předsíně s rozkazem, aby tam zůstali, že chce s nimi sepsati
Protokoll, kollegům prý odpověděl, že se neozve; mají-li ho Čechové (die
Tschechen) za tak silného a odvážného člověka, že je při tomto dobrém
mínění ponechá. A Schulte dodává: „Ich kannte meine Pappenheimer
und wusste aus Erfahrung, dass rücksichtslose Energie die Tschechen
kriechen macht.“ Bylo by zajímavo věděti, zdali Schulte toto celé vy
pravování i s tímto pěkným dodatkem čerpal z nějakých starších zápisků
nebo ze své paměti... A přece hned potom vypravuje o deputacích Českých
právníků, které k němu přišly, když odcházel z Prahy, a zmiňuje se o svých
dobrých stycích se staršími předáky Čechů (ältere Tschechenführer) . . .
Jiná episoda je vypravování, jak sc r. 1860 čeští studenti domáhali při
akademické bohoslužbě českého kázání a při německém demonstrativně
z kostela odešli. Ve své poslední přednášce (15. března 1873), louče se s po
sluchači, Schulte sám si dal svědectví národní nepredpojatosti a nestran
nosti — zpráva v Bohemii zaznamenává, že čeští studující volali Sláva.
A přece Schulte vypravuje něco dále o Herbstovi a tu podotýká: „Das
muss ihm zum Ruhme nachgesagt werden: er hat den Tschechen stramm
widerstanden, solange er in Prag war wie in Wien.“ Ze souvislosti je patmo,
že tato poznámka je z novější doby. — Z jiného oddělení (Kirchliche Ver
hältnisse und meine Beteiligung) zvláště zajímavá jest kapitola o poměru
ke kard. Švarcenberkovi, při čemž litujeme, že je tak krátká. Schulte od
kazuje k svému článku o Švarcenberkovi v Allg. Deutsche Biographie.
Najdeme zde zlomek listu, kterým Felix Švarcenberk svému bratru
Bedřichovi, potomnímu kardinálu oznámil jmenování Lva Thuna ministrem:
„Thun ist Schwärmer und neigt auch zum Liberalismus, das wird hoffentlich
schon vergehen, jedenfalls ist er moralisch der Beste von uns und ist wirklich
religiös." — Jiná zajímavá kapitola — řada dokumentů spojených vy
pravováním — ukazuje, že Schulte se Švarcenberkem nešel ve všem a všudy.
Má nadpis: „Der infolge meiner Einwirkung gescheiterte Versuch, die
Praemonstratenser-Stifte Tepl und Seelau zu saecularisieren.“ Začíná se
pamětním spisem kardinálovým, podaným císaři r. 1868, ve kterém se
navrhuje, aby v Čechách bylo zřízeno dvoje nové biskupství a to z obou
řečených klášterů. Schulte v dobrozdání, které si od něho vyžádal místodržitel Kellersperg, vyslovil se proti tomu a připisuje si hlavní zásluhu,
že návrh nebyl proveden. Netvrdím, že to byly hlavní motivy, ale k po
stavení, které zaujal, přispělo, že Švarcenberk svůj návrh podal bez jeho
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vědomí, a dále obava, že by založením nového německého biskupství
v západních Cechách a nového českého na východě se přispělo ve pro
spěch počeštění duchovenstva. Schulte vůbec ve zmáhání „ultramontanismu“ vidí cos národnostně českého. I zde se lze tázat, zdali tak soudil
již tehdy, před r. 1870. — Druhá větší polovice Schultových Pamětí
obsahuje dobu po r. 1873; největší částí se zde doplňuje s Schultovou
knihou o starokatolictví z r. 1887 (Der Altkatholizismus). K zajímavým
doplňkům náleží dopis Dolingrův Schultovi 7. února 1870, ve kterém
čteme: „Dass Kard. Schwarzenberg sich so standhaft und einsichtig verhält,
ist wohl nicht zum geringen Theile Ihrem wohlthätigen Einflüsse zuzu
schreiben.'* Mnoho, co zde najdeme, má určitou tendenci, částečně i proti
Döllingrovi, jenž nešel — usque ad finem . . . Najdeme tu však vedle
starokatolictví také leccos jiného na př. seznam všech spisů a publikací
Schultových.
J. G.
Redakcí Zd. Tobolky a nákladem Vilímkovým vyšel (stran 408) prvý
svazek pamětí Kaizlových, pod názvem Z mého života. Vydavatel po ka
pitolách podal úvodem přehledy historické a obsahové a doplnil denník
Kaizlúv jeho korrespondencí. Prvý díl je s to teprv konečnými kapitolami
svými vzbuditi hlubší zájem.
J. P.
Druhé vydání důležitého díla Oesterreichisches Staatswörterbuch.
Handbuch des gesamten österr. Rechtes (redigují prof. E. Mischler v Hradci
a J. Ulbrich v Praze) bylo letos silným čtvrtým svazkem ukončeno. Pro
fessori České právnické fakulty jsou v něm zúčastněni vynikajícím způ
sobem (Randa, Pražák, Ott, B. Rieger, Bráf, Storch, Henner, Herrmann,
Horáček, Kadlec), Trakal, kromě toho i jiní odborníci čeští (Pavlíček,
Dokúpil, R. Krejčí, V. Trümmel, B. Vlasák). Z převahou historických
článků vytýkám stati Riegrovy: Landesordnungen a Landstände (Böhm.
Ländergruppe), Kreisverfassung in Böhmen, Inkolat, Indigenat, dále dů
ležité stati Grundkerrschaft a Untertans- u. Urbarialverhältnisse, str.
33—58 i. dílu, v hesle Agrarverfassung (o Grundentlastung píše Marchet).
Články, na nichž zvlášť záleželo, jako na př. Böhmen (dějiny bojů ústav
ních a jazykových, zejména v 19. stol.) a Mähren, psali Němci, prof. Ulbrich
(str. 530—610) a dr. Fischel; tento jde zpět do 9. stol, a uplatňuje
ovšem své známé stanovisko. V obou pracích je však pro Čecha mnoho
zajímavého; Fischel napsal ve svém smyslu i stať „Nationalitäten“. O jed
notlivých ústavách z 2. pol. 19. stol., o nichž máme výborné studie
Riegrovy, píše tu pravidlem Ulbrich, krátký přehled ústavního vývoje
rakouského vůbec je od prof. Haukeho v Hradci (IV, 722—736); náš čtenář
sáhne vždy k výborným Riegrovým rak. dějinám ústavním v Ottově
Slovníku Naučném. Jinak celkem málo autorů zahajuje své výklady
dostatečnou dějinnou retrospektivou (k výminkám patří Bráf v statích
Banken a Eisenbahnen); velmi obšírně za to líčí dějiny židů Scherer. Stati
Geschichte des Münzwesens (v. Ernst až k r. 1857 a K. Menger od r. 1857)
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a Finanzgeschichte (v. Menši) trpí (zejména prvá) malou znalostí českých
poměrů, šíříce se většinou o říši a zemích alpských; také tu je patrna neujasněnost o státoprávním vývoji monarchie.
J. P.

L. Eisenmann vydal tiskem spisek s názvem Le régime des culte s
en Autriche et en Hongrie (Paříž, Imprimerie générale Lahure 1908; stran 59),
v němž rozebírá právní postavení církevních společností v Rakousku
a Uhersku na základě platných právních norem. V první části po stručném,
ale obsažném historickém úvodu rozebírá především rakouské zákony
z r. 1867 a 1874, týkající se poměru státu a církví, podle nich vyšetřuje
výhody, poskytované státem náboženským společnostem a na druhé straně
oceňuje břemena, jež jsou jim státem ukládána; potom probírá vzájemný
právní poměr konfessí mezi sebou a na konec ukazuje, jak praxe státní
správy odchyluje se od zásad zákonů z r. 1867 a 1874 především ve prospěch
církve katolické. — Podobný rozvrh má i Eisenmannovo pojednání o po
měrech uherských, opřené namnoze o maďarské prameny. Dílo nepřináší
nová fakta, ale má cenu pro známé přednosti autorovy: prccisnost ve
formulacích spojenou s jasností v podání a s přehledným rozvržením látky.
Glch.
Scotus Viator (R. W. Seton-Watson), známý autor brožurj^ „The
Future oj Austria-Hungary“, v níž po rozboru zájmů činitelů, súčastněných
v t. zv. „rakouské otázce“, dochází k závěru, že jest přece pravdivé slovo
Palackého, že Rakousko musí být zachováno, vydal koncem minulého
roku velikou knihu věnovanou Uhrám: Racial Problems in Hungary.
Scotus Viator chtěl původně psáti dějiny Rakousko-Uherska po Vídeň
ském kongrcssu. Obtíže národnostní otázky jej vedly k pochybnostem
o budoucnosti monarchie. Rozhodl se tedy, že se dříve pokusí o řešení
tohoto politického problému, a tak ze studia mezinárodních podmínek
existence monarchie vznikla ona brožura. Pak se obrátil ke studiu pod
mínek vnitřních. Čekalo naň veliké překvapení: když přišel do Rakouska,
přinášel si vřelé sympatie pro Madary a zvláště pro maďarskou stranu
neodvislosti, která právě 1906 bojovala rozhodný zápas o své vítězství
v Uhrách. Jako celá Anglie věřil v heroism a rytířství maďarského národa.
Bylo mu prý těžko opustit tu víru („mnoho ideálů zlomeno, mnohá
drahá víra odhozena“), ale to, co viděl v Uhrách za svého dvojího delšího
pobytu v Pešti i v zemi, rozhořčilo jej tak, že se odhodlal napsat knihu,
která by upozornila anglické veřejné mínění, jak se dává oslcpovati ma
ďarskými politiky. Racial Problems in Hungary, založená na obsáhlých
studiích, vystihuje ten účel dokonale. A zároveň se snaží vyvolat zájem pro
ubohé Slováky, tak talentované umělecky. I rumunské poměry by byl
autor rád široce vylíčil, avšak vypuknuvší balkánská krise jej přiměla,
že od toho upustil, aby uspíšil vydání knihy, neboť jeho přední these je,
že klíč k největším balkánským problémům je v Uhrách. Thesi tu ob
šírně rozvádí v závěrečné kapitole pod citátem lorda Actona o státech ne
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schopných uspokojili své národy, která by sc také měla jmenovat „Bu
doucnost Rakousko-Uherska“. Tam se zabývá i otázkou jihoslovanskou,
po annexi akutní. Závěr, k němuž zde, po analysi vnitřních poměrů uher
ských došel, není již ani tak určitý jako závěr z rozboru mezinárodních
poměrů; vyznívá v alternativu, kterou bohužel pro nynější censurní po
měry nemohu uvést. — Knihu lze nejvřeleji doporučili také u nás, neboť
my nemáme tak dobré práce o uherských politických poměrech. Mimo
dobrý historický úvod a obšírnou politickou část jsou tam tři kapitoly od
cizích autorů: od Jurkoviče o slovenském umění, od Hurbana o slovácké
lidové poesii a od Licharda a Kolíska o slováckých písních, a pak 29 příloh
o pronásledování nemaďarských národů v Uhrách, výborně shledaných.
Je tu i dobrá národnostní mapa, pěkné illustrace lidového umění a života
slováckého a reprodukce některvch obrazu Úprkových.
H.
Ve spoustě literatury (brožur, memorand a čas. Článků), které vyvolala
annexe Bosny a Hercegoviny Rakouskem, objevila se také nová ad hoc
napsaná historie Bosny od professora srbské historie na bělehradské univer
sitě S/. Stanojeviče „Istorija Bosne i Hercegovine“ (Bělehrad 1909. Stran 99;
cena 1 dinár). Je napsána pro širší kruhy hlavně na základě prací Rankeho
a Vukičeviče.
V prvních číslech letošního (XXVI.) ročníku ,,Zlaté Prahy“ uveřejnil
C. Zibrt zajímavou stať „Balkánská otázka a Bosna i Hercegovina ve svttle
staročeských knih o Turecku“. Vedle ukázek ze známých staročeských spisů,
vzniklých hlavně v době velikých bojů s Turky v stol. XVI. a poČ. XVII.,
otiskuje autor také úryvek z „Písně o dobývání pevnosti Kanýže“, která
byla jednou z příčin osobního zakročení kancléře Zdeňka z Lobkovic proti
tiskaři Sixtovi Palmoví Močidlanskému (srov. Skála I., str. 46; Rezek,
Zápisky Viléma Slavaty, str. 46—7) a o níž Rezek r. 1887 přiznal, že se jí
nemohl nikde dobrati (Zápisky Vil. Slavaty, str. 47).

V Žurnále minist. národ, prosvéščenija 1908, seŠ. 11. uveřejnil Iľinskij
pěkný článek Značenie Afona v istorii slavjanskoj pismennosti, v němž
pojednává o literárních památkách slovanských athosského původu, čímž
jeho článek nabývá rázu přehledu literární historie staroslovenské, bulharské,
srbské a pokud se týče i staroruské.

Petrohradská akademie věd podjala se úkolu vydati sebrané spisy
vynikajícího ruského byzantologa V. G. Vasiľevského (srov. Č. Č. H. V.,
99 a VIII., 141). První svazek, vydaný r. 1908 v Petrohradě, obsahuje
práce: 1. Vizantija i Pečenegi, 2. Varjago-russkaja i varjago-anglijskaja
družina v Konstantinopolě 11. i 12. v., 3. O Varjago-Rusi (Otvět D. J.
Uovajskomu).
V časopise Drevnosti, Trudy slavjanskoj komissii imp. Moskovskago
archeolog, obščestva t. IV. vyp. 1. (1907) uveřejňuje A. J. Jacimirskij
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v článku Darstveimyja, žalovannyja, ľ gotnyja i potvcrditeľnyja gramoty
moldavskich gospodarej XV v. seznam publikací, v nichž možno najiti
slovanské listiny, vydané z valašských a multánských vévodských kanceláří
a sám 13 takových listin otiskuje ze sbírek Rumjancovského musea v Moskvě.

Loni začal vycházcti Miesfycznik Heraldyczny, orgán „Towarzystwa
heraldyczného“ ve Lvově. V 1. Čísle nalézá se článek Semkowiczův o Dlugoši jakožto heraldiku.
V Bibliotéce Warszawské 1909 seš. 2. podává 5. Askenazy v Článku
Gubernia Cheřmaka historii projektu, který ted se má státi skutkem, totiž
aby z vých. částí gubernie Siedlecké a Lublínské, kde žije značný počet
obyvatelstva ruského a pravoslavného, byla zřízena nová gubernie Chelmská, jež by byla odtržena od království Polského a přivtělena ke generální
gubernii Kijcvské.
Poučný přehled hlavních výsledků novějšího badání o ústavních
dějinách Polska podává K. Kadlec v pojednání Ústavní dějiny Polska
podle nových badáni (otisk z Čas. česk. mus. LXXXII—III., 1908—9;
stran 85). Je to v podstatě obšírný referát o dvou příručkách ústavních
dějin polských vyšlých r. 1905, jichž autory jsou známý Lvovský profesor
O. Balzer a mladý historik St. Kutrzeba, jakož i o polemice, kterou oba
tito autoři svedli o některé otázky z dějin polské ústavy; přihlíží se však
i k jiné literatuře. Ač Kadlec celkem se omezuje na reprodukci názorů
hlásaných oběma polskými badateli, někdy přece připojuje své mínění
vlastní a zejm. upozorňuje na podobnost polských poměrů s poměry v Če
chách a Uhřích. Podrobně se zabývá především otázkou periodisace polských
dějin ústavních, zajímavou tím, že objasňuje názor obou historiků polských
na některé stránky vývoje polské ústavy. Balzer rozeznává trojí období
v ústavních dějinách polských: 1. období práva knížecího, práva jednotného
pro veškeré obyvatelstvo a soustředěného v rukou knížete; období to
zahrnuje dobu od vzniku monarchie Piastovské do poč. XIII. stol., do
vydání velikých immunitních privilegií pro polskou církev; 2. období
samosprávy stavovských tříd, v němž obyvatelstvo se rozpadá na ně
kolik stavů opatřených zvláštními právy a v jistém smyslu samostatných
jak proti sobě navzájem, tak proti moci panovnické; období to počítá
Balzer od poč. stol. XIII. do poč. stol. XVI.; 3. období státu šlechtického,
v němž šlechta nabývá v ústrojí státním převahy jak proti ostatním stavům,
tak proti panovníkovi; toto období se počíná zač. XVI. stol, a jde do sněmu
čtyřletého r. 1788, jenž možno pokládati za počátek nového, čtvrtého
období, období reform směřujících ke zbudování moderního státu, který
ovšem v zárodcích byl potlačen. Kutrzeba v podstatě přidržuje se podob
ného rozdělení a jen v podrobnostech neshoduje se s Balzerem. Hranici
mezi prvním a druhým obdobím posunuje dále na zad, k r. 1180, kdy bylo
vydáno první privilegium ve prospěch církve. Druhé období Balzerovo
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dělí na období dvě, období organisacc obyvatelstva ve stavy (asi do r. 1370)
a období stavovské, v němž tato organisace jest již ukončena. Toto druhé
období počítá Kutrzcba od r. 1370 do poč. druhé pol. XVI. stol., kam
posunuje začátek období následujícího, šlechtického, jež se podle Balzera
počíná o půlstoletí dříve. Konečně období poslední, dobu reform, počítá
Kutrzcba již od r. 1764 (reforma Czartoryských na sněmu konvokačním)
a ne teprve od r. 1788. Hlavní rozdíly v periodisaci polských dějin ústavních
u Balzera a Kutrzeby plynou z nestejného názoru o povaze státu polského
ve XIV. a XVI. stol. V prvém případě jde o otázku, kdy a jak vznikly
a se zorganisovaly politické stavy v Polsku. Pokud jde o stav duchovní
a městský, není tu vážného sporu. Vývoj je tu zcela podobný jako u nás.
V druhé pol. stol. XII. objevuje se v Polsku první výsada ve prospěch
církve, a poč. stol. XIII. (vl. 1211 a 1214—5) polská církev dostává veliká
privilegia immunitní. První města vznikají (ve Slezsku) poč. stol. XIII.
a koncem toho stol, organisace stavu městského je celkem ukončena; první
měšťané byli Němci a teprve v XV. stol, některá (ne všechna) města
nabývají polského rázu. Déle trval vývoj organisace stavu šlechtického.
Proti Balzerovi, který organisaci polské šlechty pokládá za ukončenou
koncem XIII. stol., Kadlec zastává mínění, že to neplatí o šlechtě nižší,
která se teprve ve XIV. stol, domohla vlivu a moci vedle šlechty vyšší.
Při tom upozorňuje na zajímavý rozdíl mezi ústavou polskou, českou
a uherskou, pokud jde o vývoj šlechty. Ve všech těch zemích šlechta se
dělila na vyšší, pány, a nižší, rytířstvo. Kdežto však v Čechách vyšší šlechta
se vytvořila ve stav zvláštní s právy mnohem rozsáhlejšími než šlechta
nižší, v Uhřích platila zásada, že oba stavy mají práva stejná, a v Polsku,
kde ve XIV. stol, vývoj se zdál směřovati k vytvoření samostatného stavu
panského, splynuly dokonce oba stavy politicky ve stav jediný. Pokud
jde o stav selský, který ovšem ani v Polsku neměl politického významu,
zajímá nás spor mezi Kutrzebou a Balzcrem o dobu organisace sedláků
na právě německém. Kdežto Kutrzcba soudil, že většina vesnic na ně
meckém právě byla založena teprve ve stol. XIV., Balzer ukazuje, že již
ve stol. XIII. takových vesnic bylo v Polsku tolik, že organisaci vesnického
lidu na právě německém možno již koncem XIII. stol, pokládati celkem
za ukončenou. Podrobně seznamuje Kadlec s názory obou historiků polských
o vzniku stavovské ústavy v Polsku, o počátcích a vývoji sněmíkú v jed
notlivých vévodstvích, sněmíkú generálních pro jednotlivé skupiny zemí
i sněmu valného pro celý stát. Základem stavovské moci ve státě byla
v Polsku jako u nás privilegia, jimiž byla ve stol. XIV. šlechtě přiznána
od panovníků některá práva, zejm. právo, že nové berně nemohou jí býti
ukládány bez jejího svolení. Sněmíky a sněmy zdají se však býti v Polsku
poněkud pozdějšího původu než u nás. Počínají se tam teprve v prvé pol.
stol. XV. Instituce valných sněmů korunních vytvořila se dokonce teprve
na konci stol. XV. a jejich organisace a kompetence byla stanovena konsti
tucí ,,Nihil novi“ z r. 1505. V polemice proti Kutrzebovi, který popíral,
že by tato konstituce znamenala epochu v dějinách polského sněmovnictví
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a polské ústavy vůbec, pokusil se Balzer objasniti všestranné její význam
a přispěl tak podstatně k poznání organisace a kompetence polského sněmu
i polského senátu, který má u nás do jisté míry analogii v královské radě nej v.
úředníků, ve stol. XVI. Výklady Balzerovy, jichž tresť najdeme u Kadlce,
zasluhují bedlivé pozornosti všech, kdo by se vědecky zabývali dějinami
českého sněmovnictví v XVI. stol. Dále Kadlec jedná hlavně podle Balzerova
spisu O nast^pstwie tronu w Polsce z r. 1897 o nástupnickém právu v Polsku;
i tu vývoj byl zprvu zcela analogický s vývojem v Cechách, ale výsledek
byl zcela jiný, naprostá volebnost trůnu. Posléze Kadlec podává stručný
přehled historie polských úřadů pro jednotlivá vévodství i úřadův ústřed
ních, při čemž se opírá o samostatný spis Kutrzebův Urz^dy koronne
i nadworne w Polsce z r. 1903. Také zde našlo by se mnoho poučných ana
logií s našimi poměry.
K. Kr.

V The Cambridge Modern History vyšly na sklonku r. 1908 dějiny
Polska a Ruska v novém věku od R. N. Bain-a, Slavonic Európe. A political
history of Polaná and Russia from 1447 to 1796. Od kritiky dílo přijato
celkem příznivě.
V Archivu fur Reformationsgeschichte, III. Ergánzungsband vydal
lic. Dr. Theodor Wotschke, farář (lutherský), v Zaniemyáli (Santomischel)
v Poznaňsku Briefwechsel der Schweizer mit den Polen, obsahující korrespondenci mezi polskými a švýcarskými protestanty z let 1546—1580, čer
panou z archivu a knihoven švýcarských, zvláště ze Simlerovské sbírky
městské knihovny Curyšské, které hojně užil Ljubič vc své Istorija re
formácii v PoťŠe a já ve své Jednote bratrské v prvním vyhnanství. Edice
tato je pravou provokací jak vydavatele, tak i redaktora Archivu (Friedensberga). Pán, který neumí polský, který nezná ani jeden spis dosti značné
literatury k dějinám reformace v Polsku, odvažuje se vědecké edice,
o jejíž nesnázích nemá tušení. O této ,,důkladnosti“ a „svědomitosti“
povím více nějakým evropským jazykem.
J. Bidlo
Zemřel ve vysokém věku vynikající polský slavista, literární historik,
professor university Vratislavské Vladislav Nehring. Hlavní spis jeho jest
Altpolnische Sprachdenkmäler (1886), v němž spořádal a vyložil celý ma
teriál středověké literatury polské. Kromě toho dlužno uvésti i jeho důle
žitou práci O historykach polskich wiekuXVI. (Poznaň 1860—62 ve 3 částech),
kde ocenil Heidensteina, Jáchyma Bielského a Dimitra Solikowského.
Cenná jest i jeho práce Ueber den Einfluss d, altčechischen Literatur auf
die altpolnische (v Archivu f. slav. Philologie 1875, 1877, 1880, 1882), jejíž
výsledky přirozeně zužitkovány ve spise shora uvedeném („Altpol. Sprach
denkmäler“). V CCM. 1882 uveřejnil Nékolik dopisů Jindřicha Minsterberského a syna jeho Jiřího k Markétě, provdané kněžně Anhaltské,
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Rusové podnes nemají žádné příručky chronologické. Starší práce
p, Chavského z poloviny století devatenáctého jsou naprosto nedostatečné.
Nedostatku pokusil se poněkud odpomoci obšírnou studií N. Stepanov,
Tablici dlja réŠenija létopisnych zadač na vremja (v Izvěstijach otděl. russkago jazyka i slovesnosti, T. XIII., kn. 2., 1908). — Zároveň registrujeme
nový, důležitý příspěvek k chronologii byzantské od A. Mentze, Zur byzan
tinischen Chronologie, Byzantinische Zeitschrift, XVII., seš. 3.—4.
O poměru církve a státu v nej starší periodě ruských dějin vydal roz
sáhlou knihu Karel L. Goetz, Staat und Kirche in Altrussland, Kiever Periode,
988—1240. Berlin 1909.

Pod názvem Očerki obščestvennago i gosudarstvennago stroja drevnej
Rusi (Jur’ev 1908) sv. 1. vydal M. D'jakonov dobrou příručku dějin ruského
práva do konce 17. století. Namnoze jsou to stati, které spisovatel napsal
pro Brokgaus-Efronův Enciklopedičeskij Slov ar.
Začal vycházeti nový ukrajinský Časopis vědecký, Zapiski ukrainskogo naukovogo iovaristva v Kiivi. V redakci jsou Mich. HruŠevskij, Pavluckij, Vol. Perete.

Historicko-filosofická sekce Naukovogo Tovarištva imeni ŠevČenka
mimo Ukrainsko-Russkij archiv vydává Žerela do istorii Ukrainy-Rusi.
Edice vychází péčí zvláštní archaeologické kommisse, jejíž hlavou je prof.
M. Hruševskyj. V prvních sedmi svazcích publikován jest nesoustavně
materiál k dějinám Malé Rusi, svazkem osmým r. 1908 zahájena byla
serie pramenů k dějinám Kozáctva pod názvem Materiály do istorii Ukrainskoi Kozačciny (Acta historica res gestas Kozacorum Ukrainiensium illu
strantia), T. I., Dokumenty po rik 1631. Vydavatelem jest žák Hruševského
Ivan Kripjakevič, jenž předeslal edici delší úvod, Kozaččina i Batorievi
volnosti, v níž obrací se proti legendě, jinými již vyvrácené, o organisaci
Kozáků za krále Štěpána Batoryho. Obsah edice tvoří kořist z biblioték Czartoryských. Akademie věd v Krakově a Ossoliňských ve Lvově. Pokud se
první knihovny týče, vydavatel mohl daleko více pro léta 1531—154&
najiti, kdyby byl prohlédl nevydané posud svazky akt Tomicianských, v téže
knihovně se nalézajících.
J. S.

Levná osvětová knihovna vykonala skutečně záslužný Čiji, vydavši
u. sv. Politické úvahy, psané Dostojevským, v 1. 1876—77. (Přeložil
J. Skružný.) AČ český překlad nepřináší všechny politické stali, napsané
v této době velikým ruským romanopiscem, přece i to, co podává, bude
vítáno tomu, kdo si chce doplniti představu o tom, jak nejhlubší ruský
spisovatel nazíral na základní problémy Ruska a ruského národa; českého
Čtenáře jistě budou zajímati i zmínky, tu a tam se nalézající o Ceších
jako na př. str. 75. Překladu však by bylo prospělo, kdyby tyto stati, plné
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narážek na současné poměry, spisovatele, politiky atd. ruské i mimoruské byly opatřeny poznámkami aspoň tam, kde lze předpokládat!, že
ani vzdělanějšímu českému Čtenáři nejsou známy poměry a doby, o nichž
se děje zmínka.
V Moskvě ustavil se spolek slovanské kultury, jehož úkolem podle
úvodní řeči předsedy F. E. Korše má býti péče o podporu a povznesení
slovanské kultury se zachováním životaschopných rysů jednotlivých
plemen, péče o hospodářské sblížení bez nejmenší příměsi politiky.
Zemřel mladý nadějný ruský badatel Nik. Paví. Pavlov-Silvanskij,
jenž se vyznačil bádáním starého ruského státního a společenského zřízení,
v němž pilným srovnávacím studiem shledal totožnost se západoevropskými
středověkými institucemi feudálními. Hlavní spis jeho, obsahující soubor
jeho monografických studií, jest Feodalizm v drevnej Rusi (Petrohrad 1907).
Dne 13. ledna t. r. zemřel v Moskvě Ivan Egorovič Zabélin, archaeolog
a kulturní historik, stařec málem devadesátiletý (nar. r. 1820). Z velkých
jeho prací mimo dvoj svazkové dílo Istorija russkoj žizni s dřevnějších
vremen (1876—79), trvalou cenu podržují podrobné obrazy života na car
ském dvoře v prvních stoletích nového věku: DomaŠnij byt russkich cárej
v XVI.—XVII. v. v. (1867, 3. dopl. vyd. 1895) a DomaŠnij byt russkich
caricvXVI.—XVII. v. v. (1869, 2. vyd. 1872). Z četných menších prací,
jež vyšly v několika souborných spisech, znamenitá jest studie o vlivu
stavebního materiálu (dřeva) na vývoj ruské architektury a práce z dějin
hospodářských. V tomto oboru Zabělin pracoval dříve, než přišel do mody.
Svými názory stojí asi uprostřed mezi slavjanofily a západníky. K po
sledním blíží se též badatelskou střízlivostí.
L S.

Wörter und Sachen, kulturhistorische Zeitschrift für Sprach- und Sach
forschung je nový časopis, který bude vycházeti v Heidelberce u C. Wintra
ve volných 3oarchových svazcích (po 20 Μ) a jejž redigují R. Meringer,
W. Meyer-Lübke, J.J. Mikkola, R. Much a Μ. Můrko. Jak vidět, je tam
Mikkolou a hlavně Murkem postaráno o slovanštinu s dostatek. Za motto
časopisu zvolen proslulý výrok Jakuba Grimma, jenž jazykozpyt právem
považoval za část kulturní historie a věštil mu budoucnost jen tehdy,
když mimo zjevy Čistě jazykové a významové bude zároveň přihlížeti
k věcem a předmětům, vyjádřeným materiálem slovním, k předmětům
hmotným i odtažitým, k jejich dějinám a vývoji. Badání slovní a před
mětné má jiti ruku v ruce, má se podpírati a doplňovati navzájem: nový
list, neubíraje půdy časopisům dosavadním, chce poskytnout! místa pracím
právě toho druhu, které obě vytčené stránky spojují nebo aspoň na jednom
neb druhém poli připravují spojení takové. Časem bude možný souhrn
příslušných prací v soustavu, zatím položí se základní kameny a pilíře
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k příští srovnávací védě o osvětě národů indoevropskýck od nej starších dob
do nejnovějších sc stálým zřetelem ke kultuře všelidské, zvláště k té, jež
sousedí s indocvropskou. Ujme-li sc jazykozpyt s tendencí, abych tak
řekl, praktickou, jak jej dnes hlavně Meringer propaguje, zmizejí konečně
již nadobro výklady slov pouze thcoretické, nemající zhusta vztahu ke sku
tečnému životu a světu, vysoustruhované sic podle správných zákonů
jazykových, které však při nezřetelnosti většiny starého materiálu slovního
nestačí často k tomu, aby daný problém rozhodly jasně a nezvratně. Z bo
hatého obsahu vydaného nyní 1. sešitu, hojně illustrovaného a vůbec pře
kvapujícího formátem foliovým a skvělou výpravou, poukáži ještě k vůdčím
myšlénkám některých větších článků. Meringer sám stopuje nástroje řady
pinsere a jména jejich, nástroje zprvu dřevěné, sloužící ne k mletí, nýbrž
k roztlučení zrn obilních, dále k lisování oleje, k valchování sukna a plstění,
v kovářství (v hamrech); tlouk a hmoždíř (germ. stampa = starobulh.
štípa ,,hmoždíř“, z toho pak i naše ,.stoupa“) jsou tu typickými zástupci
nástrojů tlukoucích, k nimž řadí se pak nástroje kladivové a jiné. R. Much
v studii ,,Holz und Mensch“ všímá si představ a výrazů slovních, v nichž
člověk přirovnáván k stromu, pařezu, kmeni, dřevu (srv. ruské nein» = něm.
Klotz, č. klacek atp.). W. Pessler v článku zvláště zajímavém historikům
podává příspěvek k ethnogeografii, k nauce o rozšíření národnosti v příčině
všech jejích projevů, těla, ducha a jazyka (jmen místních), předmětů (způ
sobu usídlení, typu selského domu, nářadí atd.) — při čemž výsledky
šetření se znázorňují vlnitými čarami (isethnami, isosomatami atp.). Co
se týče sastvi, Pessler dochází výsledku, abstrahovaného na mapce ze všech
vln a křivek, t. toho, že nejzazší výběžky saského typu národního leží vesměs
uprostřed jazykového rozhraní nizo- neb dolnoněmeckého (niederdeutsch),
kteréž sahá rozhodně dále než ostatní projevy saství, totiž až k Nizofrankům,
východním Frisům a východním Nizozemcům. Práce převážně věcná jest
od J. Strzygowského, „Der sigmaförmige Tisch und der älteste Typus
des Refektoriums“ (co do vývoje je tu vycházeti od podání, že Kristus
zasedl k takovému stolu při poslední večeři, pročež podoba jeho přenesena
potom na kameny oltářní, budované i na hrobkách mučedlníků, a takto
asi na náhrobky vůbec, pak ovšem také na stoly klášterní, jichž 13 činilo
refektář), úvaha programmatická jest od Leop. Wengera ,,Sprachforschung
und Rechtswissenschaft“, kde vzhledem k terminům jako testis, arbiter,
iudex a j. doporučována co nejvřeleji součinnost obou těch disciplin. K vy
zvání redakce referent umístil tam i obšírný výtah ze své jazykozpytné
kritiky Peiskcrovy theorie o praporobě slovanské, vyšlé po česku ve ,,Věst
níku C. Akad.“ 1908; podle sdělení prof. Rud. Dvořáka je tu nově proká
záno, že slovo župana nemá nic společného s turecko-osmanským čobau
..pastor ovium et equorum“, tedy že neznačilo původně ani později v do
bách starších »»compastor“. Ve výtahu chybí pouze stať o domněle germán
ském jméně mléčného jídla melca, kterou referent uveřejnil o sobě rovněž
německy v 2. ročníku Časopisu ..Glotta“.
Josef Janko.
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V „Zeitschrift fůr Sozialwissenschaft XI. 9/10" dokazuje Jt Vierkandt ve článku „Fuhrende Individuen bei den Naturvôlkern“, že rozhodu
jícím činitelem při dosahování kulturních pokroků u primitivních národů
jsou nadaní jednotlivci a nikoliv kollektivní tvořivost massy.
V Mitt. des Instituts f. óst. Gesch. XXX. 1. vyšel článek E, Moellera,
„Die Entstehung des Dogmas von dem Ursprung des Rechts aus dem Volksgeist“, v němž autor sleduje od antiky, přes středověk a dobu osvícenskou
až k počátkům 19. století vývoj názoru, historickou školou právní ostře
vysloveného, že právo, jest výronem tvořivosti národní duše.

Mezinárodní kongress pro archivní a knihovnickou vidu jest na rok
1910 svolán do Brusselu, kde současně bude národní výstava belgická.
V Lipsku začal vycházeti nový historický časopis „Archiv für* die
Geschichte der Naturwissenschaften und der Technik“, vyd. K. v. Buchka,
H. Stadler^a K. Sudhoff; bude přinášeti články v německém, anglickém,
francouzském i italském jazyku.

Pří universitě v Lipsku práci K. Lamprechta založen byl rozsáhlý
ústav „Königlich sächsisches Institut für Kultur- und Universalgeschichte“,
jehož účelem jest soustředit! [prostředky k studiu dějin světových v nej
širším rozsahu. Štědrými dary německých i cizích jednotlivců i společ
ností nový ústav vstupuje v život v samostatné budově s rozsáhlou
knihovnou, která má zvláště pro mimoevropské dějiny značný význam,
obsahujíc řadu velikých publikací zámořských. Ústav má celou řadu
docentů a s ním organicky spojen jest zvláštní seminář „für Landesge
schichte und Siedelungskunde“, v jehož čele stojí professor J. Kötzschke.
V „Mittheilungen d. Instituts f. österr. Geschichtsforschung. 29, 4“
uveřejnil F. Mt Hoberditzel obšírný Článek „Ueber die Siegel der deutschen
Herrscher vom Interregnum bis Kaiser Sigmund“, v němž pojednává po
drobně také o pečetích králů rodu Lucemburského a dokazuje nepravost
dvou v soukromém majetku zachovaných pečetidel Přemysla Ottokara II.
Podstatným příspěvkem ke kulturním dějinám středověkými jest
kniha J. B. Beckova „Die Melodien der Troubadcurs, nach dem gesamten
handschriftlichen Material zum erstenmal bearbeitet und heraus gegeben“
(Štrassburk 1908), v níž autor vykládá také vývoj notového písma až
do^doby kolem 1250 a melodie středověké převádí na náš hudební výraz.

Absolutní monarchie a revoluce, jež na mnoze vychází z osvícenství
a racionalismu 18. století, mají mnoho společného. Patří k tomu jich ikonoklasmus — tak lze to nazvati. Náš král, hrad na Hradčanech měl býti
proměněn na kasárny, kasárnami se stal královský hrad v Krakově a pa
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pežský v Avignoné. Naše doba odčiftuje hříchy minulosti na Visle i na
Rhoně. O někdejším papežském paláci vyšla 1907 kniha F. Digonneta,
Le Palais des papes d'Avignon; snad nestačí ve všem odborníku, ale bude
vítána turistovi, jenž chce býti více než turistou. — Revoluce poškodila,
ale přece nezničila hrobku králů francouzských u Paříže. ,,Vůdce“ vědecké
ceny je letos vydaná kniha dvou autorů: Paul Viiry et Gaston Briěre, Ľéglise
abbatiale de Saint-Denis ct ses tombeaux.
Komitét zástupcu vysoké šlechty a diplomacie rakouské k oslavě
jubilea císařského vydal nádherné dílo ,tDer Palazzo di Venezia in Rom,
bearbeitet von H. Egger, M. Dvorak, Ph. Dengel“ Jde o palác Pavla II.,
který jest jednou z nejvýznačnéjších staveb římských a prvním velikým
pomníkem renaissanční architektury v Římě. Palác, který býval občasnou
papežskou residencí, a pak s dědictvím republiky benátské přešel do rukou
vlády rakouské, má býti z části sbořen; monumentální publikace jest tedy
tím významnější. V ní H. Egger probírá pečlivě dějiny stavby, Dengel
sebral zprávy o dějinném životě paláce, k němuž se pojí řada zajímavých
upomínek, a Dvořák popisuje umělecké předměty v paláci a s ním spojené
basilice sv. Marka obsažené, při čemž vykládá velmi originelním způsobem
vývoj monumentálního malířství v Římě ve starším středověku a barok
ního umění 17. věku.

A. Hausvath, církevní historik, který vc velikých dílech o době
prvního křesťanství i o reformaci dovedl spojití odbornou erudici s for
mou skutečně uměleckou, vydal první svazek nové souhrné práce „Jesus
und die neutestamentlichen Schriftsteller“ (Berlin, Grote 1908), v němž velmi
působivým způsobem líčí ovzduší, v němž nejstarší křesťanství vzniklo a
předvádí spletité otázky nejstarší křesťanské literatury a tradice způ
sobem i širšímu kruhu čtenářů přístupným.

Radu monografií o sv. Františku z Assisi rozmnožil proíessor moskevské
university F. Ger'e obšírnou knihou, Francisk izA.t apoštol niščety i Ijubvi,
Moskva 1908, str. 345.
V „English Historical Review 1909, 1“ vydal J. Neville Figgis Článek
„Petrus Canisius and the Germán Counter-Reformation“, opírající se hlavně
o publikace Braunshergerovy a Duhrovy, ale dobře vystihující význam
Canisiúv.

Na způsob Berlínských J ahresberichte fúr Geschichtswissenschafi vy
chází v Lipsku Theologischev Jahvesběricht; r. 1907 vyšel XXVI. svazek
za rok 1906. obsahující bohaté zprávy o literatuře dějin církevních. Na
jdeme tam též zprávy a pokud se týče i ocenění příslušné české literatury
z péra prof. G. A. Skalského, které přirozeně jsou zkrácením toho, co
Skalský z pravidla uveřejňuje v Jahrbuch /. Gesch. des Protestantismus
Oesterreich.
č. Č. H. XV.

l8
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V prosinci 1908 zemřel v Curychu E. Egli, professor církevních dějin
a pilný pracovník v oboru dějin švýcarské reformace. Nové vydání spisů
Zvingliho, rozsáhlá sbírka pramenů k dějinám curyšské reformace a dva
svazky analekt k ní jsou práce známé i mimo úzký kruh švýcarské historio
grafie.
V pozoruhodném článku „Die Städtepolitik Heinrichs des Löwen“
(Hist. Zeitschrift 102, 2) S. Rietschel srovnáním práv a výsad řady dolnoněmeckých měst dokazuje, jak významnou stopu v dějinách městského
zřízení sevcroněmcckého zanechala mohutná osobnost Jindřicha Lva a
jak politika jeho byla základem dalšího vývoje. Zajímavý jsou výklady
o anglických vzorech reform Jindřichových.

V „Monumenta Germaniae Historica“ v oddělení „Constitutiones
et acta publica imperatorum et regum“ prací Schwalmovou vyšla druhá část
čtvrtého dílu, obsahující akta let 1312—1313. Některá oddělení, jako
„Acta vicariatus generalis per Alemaniam“ jsou také pro dějiny Jana
Lucemburského důležitá.
Vyšla první část druhého svazku veliké práce G. Wolfa „Deutsche
Geschichte im Zeitalter der Gegenreformation“. (Berlin 1908.) Ani v tomto
svazku spisovatel nepřišel k vlastnímu thematu a líčí vývoj tcrritorialní
moci a náboženskou politiku říšských stavů německých hlavně v první
polovici 16. století. Práce jest pozoruhodný pokus o synthesu novějšího
bádání o vzájemných vztazích territorialní a náboženské politiky něme
ckých knížat v pozdějším středověku a v době reformace.

Ředitel státního archivu berlínského P. Bailleu vydal pečlivou mono
grafii o královně Luise, manželce Fridricha Viléma III. [Königin Luise.
Berlin 1908), založenou na pramenech archiválních a důležitou pro dě
jiny Pruska v době Napoleonské. Prostředí dvora berlínského na počátku
19. věku jest v ní dobře vystiženo.
Francouzský historik P. Imbart de la Tour vydal druhý svazek roz
sáhlé práce „Les Origines de la Réforme en France“, obsahující vylíčení
církevních poměrů ve Francii v 15. století a na počátku 16. století se zře
telem ku všeobecnému rozšíření kulturního proudu renaissančního.
Veliké dílo o dějinách náboženského cítění ve Francii v 17. století
vydal F. Strowski, Histoire du sentiment religieux en France au XVII si&clc.
Pascal et son temps“ (Paris 1908, 3 svazky), v němž podrobně líčí duševní
vývoj francouzský od sklonku 16. století až do smrti Pascalovy a slibuje
jako pokračování rozsáhlou práci o Fénelonovi a jeho době.

Fr. W. Maitland, o jehož významu poučil čtenáře Šusta v článku
C. č. H. 1907, když přišla zpráva o jeho smrti, zanechal ve své literárni
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pozůstalosti dílo, jež vyšlo r. 1908 v Cambridge s titulem The Constitutional
History of England. A course of lectures (539 str. a index). Tedy Maitlandovy přednášky o dějinách anglické ústavy, druhé hlavní dílo vedle Stubbsova? Z ruky Maitlandovy nemůže přijití nic, nesmíme říci: bezcenného, ale
nemůže přijíti ani nic málocenného. Než nejsou to přednášky, které by
byl Maitland míval pravidelně, které by byl míval v posledních letech (po
r. 1895) po vydání svého hlavního díla o právu anglickém a jeho dějinách
do doby Edvarda I. Vydavatel H. Fisher v předmluvě oznamuje, že, co
vydává, jsou Maitlandovy skizzy pro přednášky, které měl jen jednou,
v r. 1887/8, skizzy, které Maitland sám nemínil vydávati tiskem. Maitland byl
povolán do Cambridge r. 1883, přednášku o dějinách ústavních měl jen
jednou, roku řečeného, hlavní jeho dílo vyšlo teprve r. 1895. Než i tak, jako
skizza, budou tyto přednášky stati budoucně vedle díla Stubbsova, zvláště
v první své Části, tak daleko jako celé Maitlandovo hlavní dílo, t. do doby
Eduarda I. Bude vždy se odporučovati od Maitlanda vyjiti tomu, kdo
se dějinami anglické ústavy míní obírati, a pak přejiti k Stubbsovi. Čím se
oba, Stubbs a Maitland liší, vytkl Šusta s ohledem ovšem na hlavní dílo
Maitlandovo. Než tento rozdíl vystupuje patrně již zde, v přednáškách
z r. 1887/8. Nejpropracovanější a jak naznačeno, i nejcennější je tu první
jejich Část, která se kryje s dějinami práva do Eduarda I. (včetně). Není
to náhoda, že toto hlavní dílo nesahá dále. Vnitřní dějiny Anglie ve středo
věku vládou Eduarda I. a jeho legislací i vývojem parlamentu do té doby
a v té době dělí se ve dvě části; v druhé Části do konce středověku přese
všechny bouře, jako byla válka obou růží, se ústava podstatně již nemění.
V přednáškách Maitlandových vystupují již dosti patrně mnohé rysy hlav
ního jeho díla o 7 let mladšího na jevo, tak že vydavatel mohl na mnohých
místech k němu poukazovati. Co od něho bylo vydáno, jsou náčrtky pro
přednášky, než náčrtky stilisované tak, že jich nebylo třeba pro tisk upra
vovat. Že se často živé slovo v nich již napřed ozývá, dodává jim zvlášt
ního rázu, a oboje zvyšuje jejich didaktickou cenu. V mnohých částech tyto
Maitlandovy přednášky můžeme pokládati za vzor pro podobné výklady
ať již psané nebo mluvené, za vzor také v tom, jak se zde, v jedné osobě,
doplňují navzájem historik a právník. To vše platí zvláště o přednáškách
Maitlandových o středověku a 16. století. Méně snad uspokojí doba no
vější odtud, ale platí to zvláště pro toho, kdo nepřináší mnoho s sebou;
Maitland totiž znalost celkových dějin na př. revolucí 17. století u svého
čtenáře nebo vlastně posluchače předpokládá. — Methodu Maitlandovu,
jak ji karakterisoval Susta, najdeme i zde; podle ní se vychází od známého,
a to je doba Eduarda I. Na tom stanovisku stojíme hned na počátku knihy,
vývoj předcházející do Eduarda poznáváme retrospektivně, jak tento vývoj
vede k tomu, co bylo kolem r. 1300, pokud poznání takové dovolují prameny
a pokud výklad je tu potřebný. Ovšem vedle retrospektivy často se i anti^ipuje, co následovalo. Druhou periodu Maitland končí Jindřichem VIL,
třetí Jakobem I., čtvrtou Vilémem III. (vždy včetně), pátou — nynějškem
t. 1887/8; zde, tedy na konci, najdeme velmi vítaný obraz nynější ústavy
18*
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anglické, vítaný proto, žc pomůcky pro poznání nejnovějších dějin —
často ještě plynoucích — bývají obyčejně nedostatečné. Jako příklad
uvádím výklad o nynějším právu volebním do parlamentu nejen podle
reformbill, ale i podle změn pozdějších — jedna z nej zajímavějších částí
knihy a pro Anglii zvláště karakteristická. Plné porozumění může zde po
skytovali jen historický výklad, jaký zde je podán. Při takových pohle
dech nazpět Maitland často resumuje, co bylo vyloženo již dříve podrobněji
a tu bývá zvláště patrno, že máme před sebou skizzy pro přednášku. Vy
davatel v této poslední části knihy v poznámkách často upozorňuje na
změny nastalé po r. 1887. — Čtenář, jenž by očekával, žc najde v této
poslední části mnoho o „samosprávě“, bude zklamán a ještě více ten, kdo
by si anglický Selfgovernment představoval jako něco vzorného; Maitland
o localgovernmentu jedná krátce a odůvodňuje to tam, kde mluví o nynější
spletitosti (confusion) tohoto localgovcmmentu, který \stupujc změnami,
jež se počínají s reíormbill (1832), na místo starého selfgovernmentu. Tato
spletitost (Maitland praví více: a pretty wild confusion) činí nesnadným
výklad v přednáškách jen „elementárních“. Některé změny, které mají
přinésti nápravu, t. j. zjednodušení, registruje, ale velmi stručně, vydavatel
v poznámkách. — Na konci knihy je rejstřík.
J. G.
J. Doren vydal druhý svazek svých důležitých ^Studien aus der
Florentiner Wirtschaftsgeschichte “, obsahující dějiny řemesel a cechů florenckých od 14. do 16. věku. (Štutgart, Gotta 1909.)

Opravy. V čísle 1. na str. 122 čti v rubrice „Zprávy“, v řádku 2. shora
místo „tou“: „svou“; v ř. 16. shora místo „padesátileté“: „šedesáté“.
Na str. 131 v ř. 24 místo „Pirnici : „Brtnici“. — Na str. 127, v ř. 3.
shora Čti: tolar je i1/, zlatého, místo „i1//1. — V tomto čísle na str. 152
v řádku 21. shora: oprav 1896 místo: 1906.

Počátky kritického dějezpytu v Čechách.
[Několik kapitol z dějin českého obrození.
Napsal,· J. Hanuš.

I.
Vlivy nového myšlení západoevropského, vrcholícími u nás
v reformách teresianských a josefínských, probouzí se také intelli
gence v Cechách k novému životu duševnímu.
Intelligence ta sestává hluboko do druhé polovice XVIII.
století valnou většinou z duchovenstva, světského i řádového,
jež ovládalo školy, nevyjímajíc university, a tím i vědu a literaturu,
podléhající zároveň až do let šedesátých jesuitské censure.
V kruzích těchto vlivy nového myšlení a nové vědy záhy se
hlásí obrozeným ruchem vědeckým, jmenovitě historickým. Bylo
to zcela přirozené. V duchovenských a klášterních archivech
a knihovnách bylo hojně historických pomůcek a pramenů, jež se
téměř nabízely badateli knězi a mnichu, kdežto badatel laik jen
s největšími obtížemi mohl si zjednati přístup k pramenům, před
otevřením universitní knihovny pražské a olomoucké pro něho
po většině zavřeným na sedmero zámků. Mezi duchovenstvem
studie historické měly dále své staré, nepřetržité tradice od Kosmy
a Dalemila až po Hájka, Balbina, Pěšinu, Beckovského, Středovského, Ziegelbauera, Berghauera. Tradice tyto byly opět a
opět osvěžovány s patrnou tendencí proti nedůvěře, vštípené
protireformací a jmenovitě Tovaryšstvem. Abhandlungen ještě
r. 1784 vytýkají, kterak pražští biskupové XIV. stol, studium
vlasteneckých dějin pokládali za nejvhodnější zaměstnání pro
své duchovenstvo a doporučovali je (str. 333). A podobně Ab
bildungen vzpomínají (I., 21), jak již Hájek soudil, že duchovní
nemůže si voliti lepšího zaměstnání, než vědeckou práci.
Zájem pro historii sesiluje posléze nový ruch v české aristo
kracii, probouzející se kulturně i politicky, jež proti rostoucímu
absolutismu a centralismu, jmenovitě Marie Teresie a Josefa II.,
hledá opory v minulosti a proto sympathicky vítá a povzbuzuje
historická bádání, otvírá jim své archivy a knihovny a svým
maecenášstvím umožňuje vydávání historických prací, okolnost to
zvláště významná v době, kdy nakladatelství a knihkupectví bylo
u nás sotva v počátcích.
A kolik na bádání historické působily osvětné reformy teresianské a josefínské, netřeba ani vykládati. Obecný rozmach
č. č. H. xv.
Tn
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duševních sil, uvolnění censury, jež osvobodilo všecko myšlení
a bádání, otevřelo rakouské země cizí knize a sňalo stoletou kletbu
se starší knihy domácí, opravy university, na níž přednášeno opět
o historii a pomocných vědách jejích, otevření bohatých knihoven
universitních v Praze a v Olomouci, — vše to přirozeně mocně
působilo i na rozvoj bádání historických.
A ještě jeden význačný rys těchto studií historických nutno
již předem vytknouti: jejich nacionalismus. Přes latinské a po
zději německé roucho spisy těchto historiků jsou české. České
jsou především celým svým duchem. Piter, Dobner, Voigt, Durych, Procházka, Ungar, Dobrovský atd. s rozhodností často až
demonštratívni projevují své české vědomí, jež proniká spisy je
jich až do nejhlubších základů. České jsou dále svým obsahem
a posléze svými tendencemi národně apologetickými a buditelskými, jež záhy sbližují je s druhým proudem našeho obrození
a písemnictví, s proudem lidovým (Procházka).
Tento nacionalismus, ale zároveň také stavovský konserva
tismus historiků kněží a mnichů a posléze jejich úzké styky s ari
stokracií měly rozhodný vliv i na osvícenství jejich, jež modifi
kovaly, seslabovaly. V obojí té stránce historikové tito jsou zají
mavými doklady národní i osvětné reakce, kterou osvětlil jsem
v tomto časopise článkem o „Počátcích Královské České Společ
nosti Nauk“ (1908).

II.
Významné známky, prozrazující nového ducha, shledáváme
i v nejvyšších kruzích prelátů, mezi nimiž patrně stoupá vážnost
a zájem pro vědu.
Voigt s radostí vypravuje v listě Dobnerovi 3. čna 1776,
jak apoštolský nuncius hrab. Garampi, když z Varšavy se ubíral
přes Prahu do Vídně za arcibiskupa, laskavě jej přijal jako učence,
jak očekávaje pražského arcibiskupa nedovolil Voigtovi odejiti
pravě: ,Honori mihi duco, si archiepiscopus vester in eruditorum
virorum consortio me deprehendať; jak se zájmem prohlížel si
spisy Dobnerovy a litoval, že osobně nepoznal spisovatele. Ga
rampi ještě jako arcibiskup vídenský dával si posílati po dvou
exemplárech spisů Dobnerových (podle listu Voigtova Dobnerovi
z 31. břez. 1783) a Ungar připsal mu II. díl Balbínovy Bohemia
Docta jako .Maecenati suo gratiosissimo'.
Mezi českými preláty máme podobných zjevů celou řadu.
Přítelem věd jest pražský arcibiskup Antonín Příchovský, muž
učený, velmi mírný, příznivec prací Dobnerových.
Zjevem zvláště významným a sympathickým byl Emanuel
Arnošt hrabě Valdštein (* 1716 v Praze — f 1789 v Litoměřicích),
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od r. 1743 infulovaný probošt v Jindř. Hradci, od r. 1746 kanovník
v Praze, 1756 světící biskup a biskup amyklejský in partibus,
od r. 1759 děkan staroboleslavský, od 12. čna 1759 biskup litomě
řický. Proslul své doby jako příznivec věd a umění a zvláště studii
historických, jež sám s láskou pěstoval.
Vysvítá to z listů Dobnerových Piterovi, kde Dobner téměř
horuje o horlivosti a lásce .dignissimi praesulis4 k dějinám českým
(vlastní rukou snesl IX ohromných svazků o rodu svém, jež chtěl
vydati tiskem) a mnoho si od něho slibuje pro vydání pramenů,
kdyby se stal biskupem litoměřickým (list z 12. čce 1759)1)
Podobně v listě z 24. čna 1759 vynáší jeho přelaskavou sdíl
nost, s jakou podává mu zprávy historické, jmenovitě o starých pra
menech, o něž mnoho a živě se zajímal (na př. 27. bř. 1775 má
radost z Dobnerova nálezu histor. díla Beneše z Veitmiihle), chválí
jeho ochotu, s níž svou bohatou sbírku rukopisů, tisků i mincí
(Abhandlungen VI. 1784 147 píší .nádhernou4) otvírá badatelům
a zvláště Dobnerovi, jenž bez tohoto pramene, z něhož hojně čerpá,
nebyl by si troufal odvážiti se na dílo své (Hájka),2) zjevuje jeho
plán vydati Pulkavu ze starého, snad souvěkého rukopisu. A se
stejnou vděčností a úctou Dobner píše o Valdšteinovi také ve věnovacím listě v Prodromus Annalium Hayeicanorum. Jmenuje jej
„Maecenas reverendissime colendus", „Patronus", vynáší jeho svr
chovanou blahosklonnost, s jakou podporoval jej při práci radou,
věděním, povzbuzováním, příkladem i knihovnou, slaví jeho lásku
k vědám (,nulla etiam nunc re, nisi Musarum commercio, contubemioque delectaris4) a zvláště k vlasteneckému dějepisu i váž
nost k historickým památkám, jež přehorlivě sbíral, studoval,
excerpoval; vypravuje, jak snášel jména i životopisná data učenců
českých i paměti svého rodu, vzpomíná s podivem jeho rozsáhlé
erudice historické — jmenovitě vytýká ,gustum verae historiae' .. .
*) ,Faxit Deus, ut idem reverendissimus nunc vacantem episcopatum
Litomericensem obtineat, profecto experietur patria, quam ille proventus
suos in fontium evulgationes profusurus sit. Diligentiam et amorem rerum
Boemicarum huius dignissimi praesulis satis mirari nequeo, qui ipse prope
manu sua jam novem ingentes tomos de familia sua Valdsteiniana con
gessit, quos etiam, si reditus creverint, evulgaturum se profitetur“ (Dobner
Piterovi 12. čce 1759).
l) Ego, ut ingenue fatear, hoc in negotio liberaliorem ad Sua pro
fundenda communicandaque novi neminem rever. suffraganeo Emmanuele
de Valdstein, qui thesaurum suum omnem et a manuscriptis et ab impressis
et a re nummaria Bohemica amplissimum, talem inquam, quem nuspiam
per Bohemiam reperiri certo scio, palam prostare eruditis patitur, cuius
divitiis literariis et ego me divitem reputo, cum ad quidvis e bibliotheca
sua depromendum plenam facultatem gratiosissime impertitus est, neque
vero operi, in quo nunc desudo, manus admovere ausus fuissem, nisi ibidem
fontem nactus essem, unde aquas mihi haurire liceat4 (Dobner Piterovi
24. čna 1759). Ungar v předmluvě I. dílu Bohemia Docta jmenuje knihovnu
Valdšteinovu a Klauserovu ,e Bohemicis facile principes*.
19·
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.summam patriorum, exterorumque scriptorum notitiam, maturis
simum in rebus controversis judicium, crisimque' — jmenuje jej
.animatam rerum patriarum bibliothecam' ... .judicem ac aesti
matorem peritissimum, qui historiae Czechicae, juris nostri pu
blici, rei genealogicae, numariae, crisis, chronologiae, institutorum
patriarum, antiquitatumque cognitione tantum praestas, ut nemo
Tibi hodie anteferendus, pauci pares sint putandi'.
Ještě v rozpravě o počátcích křesťanství (v Abhandl. 1785
140 sil.) Dobner míní tuším Valdšteina .velikým znalcem našich
vlasteneckých dějin a daleko větším horlitelem (Eiferer) pro
římsko-katol. náboženství', .svým největším podporovatelem a
dobrodincem*, jenž dal mu podnět k této rozpravě.
Stejnou chválou Valdštein zasypáván také od jiných sou
časníků. Piarista Norbertus dc Pass. Domini jmenuje jej v listě
Dobnerovi 16. září 1766 .Ecclesiae Boemicae lumen'. Rat. Ungar
nazývá jej .communis Eruditorum Patronus et Maecenas . . .
Musarum Stator, Patronusque meus gratiosissimus' (v předml.
I. a II. dílu Bohemia Docta). Voigt, jemuž svou vzácnou sbírkou
mincí dal podnět k velikému numismatickému spisu (viz list
Voigtův Dobnerovi z 25. září 1771), jednomu svazku svých ,Acta
Litteraria' předeslal obraz Valdšteina .tanquam summi hodie in
Bohemia litterarum virorumque doctorum fautoris et Maecenatis'
(str. 434). Candidus v pozn. k Bohemia Docta (I. 97) jmenuje
biskupa Valdšteina .amplissimus Eruditorum Maecenas, in Monu
mentis Litterariis Patriis conquirendis alter nostrae aetatis Hodiegovinus'. Prager Gelehrte Nachrichten (L, 114) píší o Valdšteinovi:
.der auf den erhabenen Titel eines Beförderers der Wissenschaften
allein stolz ist.' První svazek (1775) Abhandlungen einer PrivatGesellschaft ozdoben podobiznou muže, jenž .nyní pro učenost
v naší vlasti jest tím, čím své době byli Bohuslav z Lobkovic, Jan
Hodějovský, Karel ze Žerotína, Frant. Ant. Sporck a j.‘ R. 1784
zvolen za čestného vice-praesidenta Ces. Společnosti Nauk ,za
veliké zásluhy a horlivost pro vědy' (Abhandl. 1785, V.).
K Valdšteinovi druží se Antonín Václav, rytíř Vokounius
(t 7. ún. 1757 v Praze), biskup callinicenský a světící biskup
pražský, jenž proslul jednak svou zálibou pro hudbu a sbírkou hu
debních nástrojův i skladeb, jež odkázal kostelu sv.-vítskému,
a hlavně živým svým zájmem pro dějiny české (,ein großer Kenner
und Liebhaber der vaterländischen Geschichte' píší Abhandl.
1795, XIX.), jenž ho učinil horlivým sběratelem histor. pa
mátek. Bohatá sbírka pramenů k českým dějinám po jeho
smrti přišla na zmar (list Dobnerův Piterovi z 17. dub. 1764).
Byl příznivcem histor. prací Dobnerových, jehož přiměl ke kriti
ckému bádání v dějinách českých (Abhandl. 1795, XIX.); jméno-
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vité jeho nákladem měla vyjiti Dobnerova první kritická rozprava
o Kristiánovi, jež pak zaležela v rukopise, když Vokoun zemřel.
Příznivcem věd jest také Jan Leopold Hay, posléze biskup
královéhradecký. »Vir est omni scientiarum tam sacrarum quam
profanarum genere excultissimus — píše piarista Quido ab An
gelis Dobnerovi 2. květ. 1779 — ac praeter germanicam, bohemicam et latinam, etiam gallicae, italicae et anglicanae peritissimus‘. A se stejnou chválou líčí jej v listech Dobnerovi také
provinciál piaristů Augustinus a S. Clemente: ,Ad magna quaeque
natus, et singularibus tam corporis, quam animi dotibus instructus;
litteris tam mansuetioribus, quam severioribus compluriumque
idiomatum peritia insigniter excultus.' Byl přítelem Dobnera,
někdy svého učitele, jehož v listech oslovuje .arnice plurimum
venerande', .arnice dilectissime', .amicorum optime', i ctitelem
jeho historických prací. V listě Dobnerovi 19. list. 1779 píše
o .immortalia Monumenta' a jmenuje se obdivovatelem spisů
Dobnerových. V dopise z 20. čna 1785 vzpomíná, s jakou rozkoší
četl Dobnerova Monumenta a s jinými milovníky literatury slaví
Dobnera jako otce a reformátora našeho dějepisu. .Delectatus fui
magnopere ex lectione harum tuarum collectionum, et si de re
historica patriae nostrae saniorem combibi eruditionem, hanc
profecto tibi soli in acceptis refero. Isthoc commune cum omnibus
rei litterariae amatoribus habeo, qui Paternitatem Tuam seu
historiae nostrae Patrem et reformatorem respiciunt veneranturque.'1)
Biskup Hay ochotně dal 1781 rozeslati farářům dotazník
Schallerův pro .Topographie des Königreichs Böhmen' (CCM.
1903, 382).
Podporovatelem věd byl dále opat tepelský, hrabě Kristof
Trautmannsdorf (srov. Pelclovy Paměti v ČMM. 1904, str. 206),
Benno, opat břevnovský v 1. pol. XVIII. stol., jejž Abbil
dungen (IV. no) jmenují .jedním z největších příznivců literatury
(t. věd) té doby' (srov. Ziegelbauerovy styky s ním).
Příznakem nového vědeckého, jmenovitě historického ruchu
jest dále obnovená péče o duchovenské archivy, knihovny atd., jež
se pořádají a činí přístupny badatelům. Kanovník Warlich z Bubna
uspořádal metropolitní bibliotheku (Ungar v Abhandl. VI. 1784
181). Také kapitulní archiv otevřel se již před r. 1764 badatelům.
Aspoň 23. břez. 1764 Piter píše Dobnerovi o něm: ,Felicem^te
*) S jakým potěšením Hay přijal dedikaci spisu Dobnerova, vypravuje
Bernardinus a S. Cath. v listě Dobnerovi z 21. říj. 1779: .Explicare non
possum, quanto solatio, quantoque gaudio litterarium hoc munus Reve
rendissimo Maecenati excipere placuerit. Verba sibi deesse ajebat, quibus
et gratum animum et suum affectum exprimeret... Týž 5. pros. 1779
oznamuje, že Hay probošt věnoval Dobnerovi zlaté hodinky^na památku.
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existimo ad ea loca admissum esse, quod nec P. Balbino nec mihi
concessum fuisse fateor.*
A stejný zájem pro studie vědecké, zejména historické shle
dáváme i na Moravě, ač jest tu patrně slabší. Dobrovský ještě
1787 píše příteli Durychovi: ,V Olomouci nežijí takoví lidé, abych
s nimi příliš toužil obcovati, vyjímaje jediného Monse. Vědy
humanitní a ostatní studia takořka zanedbána zůstávají . . .* Přes
to Petráš a Ziegelbauer nezůstali bez následovníků. Moravským
maecenatem byl Mathias hrabě Chorinský, biskup brněnský, jak
o něm svědčí Monse (Inf. Doc. 149 sl.): .bonas etiam litteras, vi
rosque earum studiosos singulari favore prosequitur*.
Kanovník olomoucký František Řehoř hrabě Gianini, probošt
od sv. Mořice, maecenáš, někdy ochránce a člen Petrášovy Spo
lečnosti, byl mezi předními buditeli vědeckého ruchu na Moravě
a proslul svou znamenitou knihovnou (viz Cas. Vlast. Mus. Spol.
Olom. 1897, str. 7).
Rovněž generální vikář olomoucký, Jan Matěj Bulz z Rolsberku velice se zajímal o život vědecký a literární (t. 7, 9).
A stejně proslul Matthaeus Kodidek, archivář olomouc. kapi
toly. Monse v předml. Infulae Doctae (VII. sl.) jmenuje jej ,vir
litterarum patriarum studiosissimus, qui laudabili opera manuscripta et alia ad historiam, antiquitates et litteraturam patriae
monumenta colligit et in magnum litterarum commodum ab
interitu vindicat, quique praeclara hac diligentia penum suam
egregie jam locupletavit/ Monse mnoho z jeho zásoby čerpal
a vyčítá některérkpy ze sbírky té, jmenovitě 4 spisy Magn.
Ziegelbauera.
Nejdříve a nejvýznačněji vliv nového ducha proniká v řádech.
Pomíjeje zatím ostatních, jejichž vědecké obrození charakterisují
již pouhá jména: augustiniáni Candidus, vydavatel Balbínovy
Bohemia Docta, Athanasius a S. Josepho, přítel Dobnerův (srov.
F. Tadra, Z liter, činnosti v klášteře· bosáků u sv. Václava v Praze,
Věstník Čes. Akad. 1906, XV); praemonstráti Prokop Diviš, vy
nálezce hromosvodu, Rajael Ungar, Evermund Růžiěka, Arsenius
Th. Fasseau’, křižovník Jan Kar. Rohn (srovn. Dobrovského Bohm.
Litteratur 1779, 340 sl.), pauláni Fortunat Dury ch, Frant. Faustin
Procházka, jesuité Stejling, Tesánek, Vydra, Cornova, nastíním
obšírněji vliv nového myšlení a nové vědy pouze na benediktiny
a piaristy, ježto z vlivů těch vyrůstají tu zakladatelé kritického
dějezpytu českého: Bonaventura Piter a Gelasius DobnerIII.

Jako^všecky řády v zemích českých, 1 benediktini propadli
obecné ztrnulosti a povrchnímu formalismu. Obecné poklesnutí
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církve a násilí protireformace, jež tolik porušilo všechen mravní,
náboženský a kulturní život v Cechách, zůstavilo své osudné
stopy i mezi nimi, právě jako v Tovaryšstvu, strhujícím vše ve
svůj vliv.
Ziegdbauer, sám benediktin, výslovně dosvědčuje povrchní
náboženský formalismus v benediktinských klášteřích v listě
opatovi Calmetovi z r. 1737.
A jaká intellektuální ztmulost zavládla v řádě Benediktově,
z něhož vyšel slavný Mabillon, Montfaucon, zasloužilí vydavatelé
pramenů Bernhard a Hieronymus Pez, patrno nejen z osudů Ziegelbauera, jejž ,ignavi, stupidi, rixosi, ambitiosi* mniši (cituji Legiponta!) vyprchali z kláštera Zwiefaltu, nýbrž i z hojných jeho
nářků na nevážnost benediktinů k vědám. Tak vypravuje, jak
mamě se doprošoval od nich nákladu na vydání .Historia Litte
raria Ord. S. B.‘, píše rozhorleně: ,Me Hercule! noh est venusta
species Religionis, ubi tantus praevalet contemptus eruditionis!*
(Monse Inf. Doc. 180.)
Stejně nepříznivé zmínky nalézáme také jinde. Piarista Norbertus píše 16. září 1766 Dobnerovi: .Florebant in Hungaria tot
Benedictinorum Cisterciensium Abbatiae; at litterarum rudes
esse oportuit, ita nihil litteris consignatum. Nam si quid erat,
certe cum documentis possessionum servandorum fuit, quae
quidem boni illi magno numero servarunt.*
Že ani v Cechách nebylo jinak, zřejmo jednak z obecného
stavu vzdělanosti v prvé polovici XVIII. věku a jednak z dopisu
Ziegelbauerova Legipontovi z 25. září 1745: ,Sed irascor plane,
immo misereor, quod Abbates Benedictini in Bohemia a bona
mente adeo sint derelicti, ut partam, paratamque hanc gloriam
ordini suo vindicare nolint* (jednalo se o vydání sbírky Scriptores
rerum Bohemicarum. Inf. Doc. 179).·
Ze své ztrnulosti řád benediktinský v pol. 18. stol, pomalu
se probouzí. Vedle žárlivosti na panovačné Tovaryšstvo, sesilované obecnou náladou protijesuitskou, jmenovitě Ziegelbauer měl
tu pronikavý vliv jednak svými přímými snahami o probuzení
vědeckého zájmu ve svém okolí a zvláště mezi benediktiny, jednak
celou svou literární činností a posléze zajisté i svými osudy; sou
stavné pronásledování jeho od jesuitů muselo vyburcovat! i nej
otrlejší spolučleny řádu benediktinského, jenž v Ziegelbauerovi,
ač žil mimo klášter, viděl svého člena, svou chloubu a obránce.
Pro nás nejvýznamnější jsou důsledky vědeckých, zejména
historických snah Ziegelbauerových. Jistě s nimi, ač nemáme proto
všude výslovných svědectví, souvisí čilejší vědecký ruch, jenž právě
v této době všude se hlásí mezi benediktiny českomoravskými.1)
l) Monse v Inf. Doctae str. 173 píše výslovně, že Ziegelbaucr po pří
chodu do Cech k opatovi Bennonovi ,omnem suis affatibus operam dedit,
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S Ziegelbauerem souvisí Oliver Legipont (1698—1758), po
mocník Bernarda Peze, potom důvěrný druh a ctitel Ziegelbauerúv,
pro něhož sbíral historickou látku v knihovnách, archivech a j.
Do Cech povolán 1744 prelátem břevnovským pro zamýšlenou
akademii šlechtickou, a když plán se nesplnil, žil v Rajhradě, pak
v Olomouci u Petráše, kde po smrti Ziegelbauerově se stal sekre
tářem Petrášovy Společnosti (srov. Abbildungen IV. 117 sl.).·
Hlavně v těchto stycích s Čechami a Moravou spočívá význam
Legipontův pro vědecké obrození řádu benediktinského. Působil
všude svou neúnavnou horlivostí a zájmem pro staré histor. pa
mátky, jmenovitě listinné, a jistě také osobním povzbuzováním, jak
patrno na př. z jeho životopisu Ziegelbauera (Monse, Infulae
172), kde přeje si, aby učenější členové kláštera Břevnovského
spojenými silami sebrali historické památky svého i ostatních klá
šterů a vydali je tiskem. ,Tím, — končí Legipont významně —
dějinám českým, potud ve tmě ponořeným, dostalo by se nemálo
světla a lesku.
*
1)
Snahy Ziegelbauerovy a Legipontovy o oživení vědeckého
ducha mezi benediktiny českomoravskými nevyzněly na prázdno.
Důkazem toho jest živý zájem historický, jevící se v klášteřích
benediktinských od polovice XVIII. stol., sesilovaný tuším jednak
rivalitou s Tovaryšstvem a jednak obecným ruchem duševním,
probuzeným vlivy západoevropského myšlení, šířícími se společ
ností Petrášovou a posléze reformami Marie Teresie a Josefa II.
Nejvýznamnějším představitelem tohoto oživeného zájmu
historického jest Bonaventura Josef Piter (Pitter), jejž dobře mů
žeme nazvati předchůdcem Dobnerovým a spoluzakladatelem kri
tického dějezpytu českého. Pocházeje z rodičů chudých (narodil
se 1708 v Třebechovicích na Kralohradecku), přispěním svého
strýce, františkána v Hostinném, přišel do školy benediktinského
kláštera v Broumově, 1727 (či 8?) přistoupil k řádu tomuto a pů
sobil v něm, vystudovav filosofii, kanón, právo a theologii v Břev
nově a vysvěcen 1733 na kněze, na různých místech (v Břevnově,
Polici, Broumově). R. 1746 stal se sekretářem, bibliotekářem
a archivářem celého řádu v zemích českých se sídlem v Broumově.
Piter jest zjevem učence na svou dobu neobyčejně významným,
zajímavým a sympathickým. Jeho historický interess vyznačuje
ut res litteraria per ejus Provinciae Abbates Benedictinos magis deinceps
caperet incrementum1.
*) ,Nos nihil perinde optamus, quam ut doctiores illius Coenobii in
regno Bohemiae antiquissimi ct principalis incolae, corrivatis et recollectis
in unam quasi officinam viribus animi, ac operis simul junctis, reliqua tum
sui, tum aliorum illius provinciae Monasteriorum tam extantium, quam
suppressorum, aut in usus promiscuos conversorum monumenta undequaque colligerent, et luce publica donarent. Exinde rebus Bohemicis
hactenus in obscuro positis non parum lucis et splendoris offunderetur/
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se vzácnou ryzostí a nadšeností. ,His (studiím dějin českých)
ego me addixi a teneris induti cuculli Benedictini, his inter tot innumeras et curas et aerumnas horis subsecivis insenesco, his denique
dare operám ante non cessavero, quam lucem illa publicam adspicienť — psal Dobnerovi 8. čna 1759.
Zájem vědce, prodchnutého ušlechtilou ctižádostí osobní i řádu,1)
stupňovaný zároveň láskou k vlasti,2) projevuje se zbožnou téměř
vážností k historickým památkám písemným. V době, kdy v Brně
byl jediný knihtiskař, tisknoucí pouze kalendáře, patenty, mod
litby a písně,8) kdy pověstný „Klíč“ ještě vyhlazoval písemnictví
české a šířil hrůzu před knihou, Piter nezná větší rozkoše, než
studovati a excerpovat! v knihovnách a archivech (,amplissima
diplomatům gazophylacia*), jejichž poklady jsou mu nad zlato
vzácnější.4) Neúnavně v knihovnách a archivech benediktinských
i jiných, domácích i cizích (vídenských), do nichž jeho úřad i četní
přátelé jeho opatřili mu přístup, vyhledává historické prameny,
pořizuje si regesta, opisuje a dává opisovati (k tomu účelu měl kolem
sebe stále tři mladé duchovní) celé obšírné spisy historické, listiny
atd.6), aby je vyrval prachu, myším, švábům a molům, ale také
fanatismu a hlouposti, jež k velikému žalu jeho zničily a ničí
sbírky kdysi slavné. Jako s lítostí povzdechuje si nad ztrátou mno
hého pramene, jejž mělo ještě XVII. stol (Balbín),6) tak jindy jest
celý šťasten, když podařilo se mu nalézti památku pokládanou
za ztracenou.
x) ,Immortalis hic labor nomen immortale Tibi pariet, dum ,,semper
honos nomenque tuum laudesque manebunt“. Et si ea juris publici, quae
Tua erit industria, aliquando forent, crede mihi, illa in Te tuosque redundabit
gloria, qua tota tua illustrabitur religio* Piter Dobnerovi 8. Čna 1759.
2) Gratulabor ego mihi — píše Dobnerovi v jednom z prvních listú
— et magis nostrae charae patriae Te, qui tot jam annis hoc institutum
suscepisti, illam illustrare satagere. . .
3) ,Hic Brunae unicum habemus typographum, qui tamen non nisi
calendariis, patentibus et novis, praeterea libellis precatoriis, cantilenis
ct ejus modi minutiis exprimendis assuevit, caetera nunquam expertus.
Meae proinde curae fuit illum quoquo modo, non tamen sine stomacho et
taedio, edocere*. (Piter Dobnerovi 15. led. 1763.)
4) ,Nunc optimum foret me abbatiam ponere et ad S. Margaretham,
ubi auro contra pretiosa est librorum supellex legendo et scribendo deliciari. Sed voluntati Dei quam propriae plus deferendum esť (Piter Dobne
rovi). Jindy (23. března 1764) jmenuje památky domu Valdšteinského,
vydané Dobnerem, ,auro cedroque digna*.
6) O těchto studiích psal Piter 8. čna 1759 Dobnerovi: ,Improbus
ille quidem, non tamen poenitendus labor tot me dies noctesque exercuit,
ut plurimis iisque abditissimis sive bibliothecis sive archivis Bohemiae,
Moraviae et Austriae immigraverim et pretiosissima quaeque occupaverim.*
·) ,Plus jam lamentari quam calamum movere me illud cogit, quod
potissima superiore adhuc saeculo habita nunc forte ad cucullos piperis
in Civitate ludaea Pragae divendita et damnata nobis desunt.* (Piter
Dobnerovi v nedatovaném listě.)
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Potud Piter upomíná na Balbina, jehož dobře znal — i ,Bohemiam Doctam* měl v opise — a jenž bezpochyby i posiloval
jeho nadšenou horlivost ve shledávání a opisování pramenů histo
rických. Nad Balbina však Piter povznáší se celou methodou
a duchem své historické práce a jmenovitě svou kritikou. V tom
Piter měl zřejmě jiné vzory a učitele. Byli to především slavní
členové jeho řádu, benediktini Mabillon a Montfaucon, zakladatelé
vědecké diplomatiky a palaeografie, dále Ziegelbauer, Pezius,
vydavatel .Scriptores rerum austriacarum*. Mabillona Piter vý
slovně vzpomíná v listě Dobnerovi, kde jmenuje ho, virum
caeteroquin oculatissimum et de re diplomatica optime meritum.*
Ale ani vývoj nové německé historiografie není Piterovi neznám.
Výslovně připomíná Mascova, tak významného ve vývoji histo
riografie německé (viz Hettner, Literaturgeschichte des XVIII.
Jhs. III. i. 272 sl.), a Koppiusa, s nimiž oběma si dopisoval,
dále Ludewiga a j. vydavatele pramenů historických. Ba Piterovi
známa jest i anglická edice (.Monasticon Angličanům multis mil
lenis diplomatis et chartis refertum*, 3 sv. v Londýně v XVII.
stol, vyd.), již jmenuje .liber auro contra pretiosus* a bere si za
vzor svého ,Monasticon Moraviense*. Významné byly také styky
s vídenským archivářem Rosenthalem. s nímž si dopisoval. Jak
kritický Rosenthal vážil si historika Pitera, lze usuzovati z toho,
že vymohl mu 1756 titul ,c. k. českého historiografa* a zjednal mu
přístup do cis. knihovny a dvorního archivu. Vyznamenání to
a ovšem i jmenování zpovědníkem císařovny, jež způsobila
i zvolení Pitera za probošta rajhradského (1756), svědčí, že Piter
těšil se značné vážnosti v osvícenském okolí Marie Teresie a to
nejen pro své zásluhy vědecké, ale tuším i pro své smýšlení mírně
osvícenské. Aspoň jeho snášelivost náboženská, pronikající nejen
v jeho listech — Dobnerovi píše jednou s patrnou ironií, jak mamě
prosil za různočtení a doplňky z jistého rukopisu, ježto byl to
rukopis kacířský — nýbrž i v historických pracích — obšírná
sbírka pramenů k husitství! — zdá se tomu nasvědčovati, že
Piter zasažen byl nejen rozvojem západoevropské historiografie,
ale také proudem západoevropského myšlení.
V přátelských a literárních stycích Piter byl také s Klauserem,
archivářem stavů českých, s děkanem vyšehradským Berghauerem
(.amicissimus jmenuje ho v listě Dobnerovi 8. čna 1759).
Známost západoevropské historiografie měla hluboký vliv
na historickou erudici Piterovu, zůstavila patrné a významné
stopy na jeho díle, učinila Pitera předchůdcem Dobnerovým a spolu
zakladatelem kritického dejezpytu českého. Od těchto vzorů Pitcr
naučil se ceniti význam listin jako historických pramenů, kriticky
jimi kontrollovati’prameny výpravné (kroniky), opisovati je a vy-
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dávati diplomaticky věrně;1) od nich naučil se kritickému srovná
vání a vydávání rukopisů s varianty; od nich slovem poznal a
převzal kritiku historickou, tolik příbuznou racionalistické skepsi
západoevropské. Ve jménu a v duchu této kritiky Piter prvý a
téměř jediný — ,Rara avis in terris et cygno rarior albo‘ píše
Piter ještě 1759 Dobnerovi o historicích své doby — odvážil se
obroditi dějepisectví české, tehdy pod útlakem protireformace
sotva živořící.
Jmenovitě dva veliké plány tanuly Piterovi na mysli, plány
vyrostlé z kritického posuzování toho, co potud vykonáno v hi
storii české. O plánu prvém píše Wurzbach (Biograph. Lexicon),
že Piter seznav, kterak dějepisu Cech a Moravy především se ne
dostává edicí pravých histor. pramenů, ježto sbírky cizích vyda
vatelů, Frehera, Menkena, Peze, Hoffmanna, Ludewiga, Ziegelbauera, Legiponta a j., jsou nejen velmi neúplné, nýbrž také ná
sledkem neznalosti české řeči velmi chybné, díla Balbínova po
té stránce přinášejí málo látky a sbírky Pešinovy, Středovského,
Hofferovy a j. zůstaly dílem nedokonány, dílem nevydány, pojal
úmysl sebrati co nejúplněji a kriticky vydati prameny výpravné
i listinné . . . Cizí historiografie dává tudíž přímo i nepřímo
Piterovi popudy, právě jako Dobnerovi.
Na úkolu tom Piter pracoval s podivuhodnou pílí a vytrvalostí,
jíž nedovedly zlomiti ani obtížný úřad2) ani trapná choroba (srov.
list Dobnerovi z 27. dub. 1764), a do r. 1759 nasbíral a kriticky
upravil tolik látky, že pomýšlel již na tisk sbírky rukopisných
pramenů výpravných (jmenuje ji v listech Fontes historiae no
strae, jindy Scriptores rerum Bohemicarum).3)
Ale tu narazil na úskalí, o něž naděje ve vytištění díla navždy
se rozbila: nebyl tu, kdo by vedl náklad na vydání, dosti značný,
jejž sám Piter odhadoval na 2—3000 zl. při 2—3 svazcích díla.4)
*) ,Quoad diplomata Tua non eadem est mihrtecum sententia.P Égo
tam sum industriosus, ut ne quidem orthographiam mutem* (v nedatovaném
listě Dobnerovi).
*) ,Mirari possis, quo pacto ego operam talibus dare possim, qui domi
forisque infinitis distineor. Nostra quoque Moravia mirari non desinit, quae
rerum hujus modi est avidissima, sed in labore non exercitata* (Piter Dobne
rovi v nedatovaném listě).
3) ,Plurima eaque rarissima conlegi manuscripta pro hac collectione,
quam etiam ope tua, Deo et vita comite auctam luci publicae adornabo et
descriptam habeo* (Piter Dobnerovi v listě nedatovaném).
4) ,Quod Editiones Scriptorum Rerum Bohemicarum adtinet, parata
mihi sunt omnia, sed quis suppeditabit duorum aut 3000 impensas? Essent
enim duo, tres justi tomi. Passandum nobis esse censui, dum feliciora
redeant tempora* (Piter Dobnerovi 20. břez. 1762). O poměrech nakladatel
ských zajímavou zprávu podává také jiný list Piterův Dobnerovi: ,Queri
moniam tuam de nervo pecuniam attinente meae consocio et sororem esse
existimo. Non continuo si quis abbatiali dignitati admotus est, aes suum
aut monasterii in typothetas conferre potis est. Res omnino inter summe
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Přes tuto beznadějnost Piter neustal ve své práci. Čerpaje
sílu z vědomí, že pracuje pro budoucnost,1) doplňoval stále svou
sbírku, až smrt vyrazila mu péro z ruky.
,Fontes historiae nostrae
*,
plod životní práce a tolika čistého
nadšení vědeckého i vlasteneckého, zůstaly v rukopise. Kolik
tím ztratil dějepis té doby, dovedeme pochopiti již ze zprávy
Piterovy o jedné části chystané sbírky: De haeresi et bellis Hussiticis eorumque origine et progressu. Ex coaevis Manuscriptis et
Virorum dum res gererentur praesentium de verbo desumpta (list
Dobnerovi 13. dub. 1764), kterou Piter chtěl vítězně závoditi
s Cochlaeem. Již pouhý titul naznačuje kulturní i historický
význam tohoto činu: uprostred protireformace člen řádu bene
diktinského neodolatelně jest poután k českému husitství a snaží
se je historicky vzkřísiti, osvětliti, k témuž husitství, pro něž proti
reformace měla jen kletby a jež chtěla na vždy zastříti zapome
nutím. A stejně významný byl rozsah a obsah díla.2)
arduas reponenda esse videtur. Vir eruditus, sed plerumque fortunis et
aere destitutus, laborat equidem, sed an pro publico. Ante erat, ut si prae
clarum quid elucubratum a viro erudito resciscebatur, varii extranei biblio
polae inpensis suis luce publica seu typis donaverint, nunc stante altissimo
decreto haerent omnia* (brzo po vydaní I. sv. Annales Hag.).
*) ,Denique conatus nostri sunt optimi et labores continui. Vir eruditus
laborat aeternitati, caetera brutis sunt communia* psal v nedatovaném
listě Dobnerovi.
a) ,Ut aliquando Deus mihi reddat sanitatem et vires — psal Piter
Dobnerovi 13. dub. 1464 — videas, quid ego prae te et aliis collegerim et
sub manu actu premam, exhibeo tibi brevem frontem fortiter inchoati
operis, de haeresi et bellis Hussiticis ex ipsis fontibus et Manuscriptis
coaevis. Operae pretium nitebatur facere Cochlaeus, sed ne ferme umbram
habet. En frontem operi praefixam: De haeresi et bellis Hussiticis eorumque
origine et progressu. Ex coaevis Manuscriptis et Virorum dum res gererentur
praesentium de verbo desumpto: nempe: 1. Chronicon Ms. Pragense de
origine et progressu belli Hussitici coaevum. 2. Chronicon sacerdotum Taboriensium Ms. Lukaweczky et Nicolai sacerdotis Taboriensis contra
Theologos Pragenses et Rokycanům. 3. Dialogus Animi et Rationis dc
ortu et progressu Haeresis Hussiticae cum refutatione ex msto autographo
Laurentii de Valle Brixiensi. 4. Index alienatorum et oppigneratorum
Bonorum Ecclesiarum Monasteriorumque, ex Msto. 5. Disputationes, Co
mitia et Conventiones Regni circa fidem in Bohemia, ex Mstis coaevis. 6. De
Consilio Basileensi quoad Bohemos et Moravos, quid ibi actum. Ex codice
ms. autographo authore Joanne Episcopo Segobiensi. 7. De Compactatis inter
Bohemos et Moravos et Concilium Basileense — e coaevis originalibus.
8. Quid post Compactata, quales turbelae? etc. usque ad Georgii Excommuni
cationem (ex originali). Quid censes, Vir Clarissime, an Tibi non moverat
salivam tanta, tamque selecta farrago a me collectorum scriptorum? Res
me diu distentum tenuit, dum Cochlaeum nullibi reperire potui, quem
tamen nuper ex improviso ad me missum legendo, cogitationes meas mode
ratus sum et mentem manumque operi admovi. Parum habebis de meo,
nisi dum uno alterove arietabunt Hussitae, quod tamen omni modestia
perstringam. Fertur: Multum clamoris parum lanae et alias: dolia plena
tacent.* (Srov. také list ze 27. dub. 1764.) A to byla pouze část celé sbírky,
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Stejný osud mělo také druhé životní dílo Piterovo, Mowasticon Moraviense diplomatico-historico-chronologicum, t. j. sbírka
listin ke starším církevním dějinám moravským, motivovaná
jednak anglickou sbírkou ,Monasticon Angličanům* (podle ne
datovaného listu Dobnerovi asi z r. 1761/2) a hlavně skepsí k našim
starším kronikářům od Kristiána až po Hájka, jichž nespolehlivost
poznal.1)
Jedenáct kvartových svazků sbírky, obsahujících s doplňky
Habrichovými přes 2000 listin z XI.—XIV. století, zaleželo
v rukopise v archivu rajhradském, ač ještě v letech sedmdesátých
XVIII. století pomýšleno na vydání (srov. Čas. Vlast. Spol. Mus.
Olomouc. 1897 str. 6).
A týž osud mělo posléze také jiné historicky významné dílo
Piterovo, Dictionarium Vetero-Bohemicum, určené ke snadnějšímu
čtení a rozumění starých listin a jiných historických památek
českých (podle listu Piterova Dobnerovi z 15. led. 1763). Jako
české historiky — významný doklad shledáme u Dobnera — tak
i Pitera potřeby historické přivádějí k českému jazyku, k filologii.
Ale ani toto dílo, jež kolem r. 1763 bylo připraveno k tisku (,Vocabularium Bohemicum typis paravi et his mensibus absolvendum
puto* psal Piter Dobnerovi v listě nedatovaném), nedočk?2o se
vydání.
Nepříznivé poměry, pro něž životní díla Piterova nedospěla
k tisku,2) zmenšily ovšem značně vliv jeho na vývoj dějepisectví če
ského. Přes to nepracoval na darmo. Nejbližším toho dokladem jest
pro niž Piter podle Wurzbacha chystal kritickou edici Kristiána, Kosmy
(z listů Dobnerovi zřejmo, jak pečlivě připravoval vydání, ač nesoudil
o něm tak příznivě jako Balbín: ,Cosmas homo in stylo poeta magis quam
historicus1), Jaroslava, kanovníka Františka, životopis sv. Vojtěcha (,carmine
heroico scripta') a sv. Václava (z ruk. rajhradského XI. st.), díla Jana z Ho
lešova, Dalemila, P. Žídka, Petra Zbraslavského a m. j.
x) ,Mea absolutis aliis cura et labor me exercet in elucubranda Moravia medii aevi ecclesiastico-politica et diplomatico-historica. Non
satis ubique tuti sunt nostri, dum non in factis solum, sed et in chronotaxi
multum a scopo aberrant. Multa Christannus adfert, multa Cosmas, plurima
Hagecius, quae crisi et limatione egebunt, miscentque quadrata rotundis.
Utinam publica et domestica remoram mihi non imponerent, ut opus
moroso quidem judicio, celeri tamen calamo perficere possem, videres, quam
diversae nostrae forent sententiae, qualis digladiatio et quae vulnera. Opus
tamen ubique moderatione et freno ne quid nimis. Prius oportet intelligere
et intelligi studere, alicquin aquam cribro haurimus' (nedatovaný list
Dobnerovi).
2) Tištěné věci významem zůstávají za rukopisnou pozůstalostí
Piterovou: Hlas na výsosti naříkání a pláče Ráchel (Kr. Hradec 1748, ascetický spisek); Pietas Beneáictina (Venetiis 1751, s bohatým histor. mate
riálem); Řehole aneb Zákon sv. Otce Benedikta opata, též jeho život (Brno
1760 — pro abatyši na Hradčanech) a hlavně Thesaurus absconditus in
agro Bržewnoviensi seu vita S. Guntheri (Brno 1762), dílo důležité pro cirk,
historii Českomoravskou.
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vliv Piterův na Dobnera, zřejmý zvláště v jejich vzájemné korrespondenci, počínající r. 1759. Z ní patrno, kolik významných
podnětů Dobner dostal od Pitera. Od prvé chvíle, kdy Piter se
dověděl, že pražský piarista věnoval se pracím, jež i jemu byly
rozkoší, projevuje v listech upřímnou radost, že našel spolupra
covníka, těší se z každého jeho úspěchu, zasypává ho povzbuzu
jící chválou, ochotně radí, nabádá k opatrnosti, přímo kritisuje,
sděluje se s ním o své názory, výzkumy, zkušenosti, přátele, knihy
i rukopisy, žádaje stejné úsluhy a stejné sdílnosti od přítele.1)
V tom Piter upomíná na velké duchy XVIII. stol. (Dobrovského),
neznající ve svém idealismu vědeckém malicherné žárlivosti na
spolupracovníky ani badatelského tajemnůstkářství. Jen o zdar
vědy a vlasti jim jde, nikoliv o osoby.
A stejně Piter ,maximum litterarum nostrarum decus et orna
mentum, fautorque ac promotor* (Monse, Inf. Doc. 43), působil
také na oživení vědeckého, zej mena histor. ruchu ve svém řádě
a na Moravě vůbec. Významným dokladem toho jest převor
rajhradský Alexius Habrich (naroz. 26. čce 1736 v Bonzově, zemř.
27. břez. 1794 v Rajhradě), jenž patrně Piterem a jeho pozůsta
lostí pobádán byl ke studiím historickým a vedle Monse nejvíce
proslul na Moravě svým vědeckým snažením. Horlivě podporoval
l) Pěkným dokladem toho jest list Piterův Dobnerovi z 8. Čna 1759:
,Ex occasione intellexi iis Te circumferri cogitationibus, quibus ego: in res
nempe incumbere Bohemicas. Quod quanto me adfecerit gaudio, non sum,
qui satis scribere valeam. Nempe: „Rara avis in terris et cygno rarior albo“.
Auxit gaudium, audito, Te et rem diplomaticam et varia manuscripta tota
pene patria tineis et blattis tantum non absumpta vindicare et conligere;
quod satis est. Immortalis hic labor nomen immortale Tibi pariet, dum
„semper honos nomenque tuum laudesque manebunt.“ Et si ea juris publici,
quae Tua erit industria, aliquando forent, crede mihi, illa in Te tuosque
redundabit gloria, qua tota tua illustrabitur religio. Dulcis, modo ne dedignere, mihi Tecum erit societas. . . Vale vir clarissime et mihi aeternum
colende/Asi 1759 Piter psal Dobnerovi: ,Diu multumque dubitavi, possemne
Te, vir clarissime, litteris meis accedere et non minus eruditione Tua, quam
indefessa in colligendis vindicandisque manuscriptis oblectari industria.
Videre egregii confratres tui, clerici Nicolspurgenses pro sacris ordinibus
nuper iter flectentes Olomucium industriam meam in conscribendis rebus
patriis et congerendis manuscriptis Bohemiae et Moraviae tuae tantisper
consimilem et docuere me humaniter, Te, vir colendissime, per diem et
per noctem esse in hoc opere. Gratulatus ego illis et Tibi fui magna cum
voluptate, mihi vero quam maxima. Idcirco mihi sumpsi has praesentes ad te
destinare et tuis laboribus adplaudere. Deum quoque precatus fui, vires
tibi tribuat confortatrices, ut iter hoc immensum forti, quo coepisti,
pede prosequaris et absolvas1.. . ,Literas tuas gratissimas mihi fore crede
bam, si a laudibus, quippe laus et fraus muliebria sunto, tantisper
abstinere voluisses, quas odi. Gratulabar ego mihi et magis nostrae charae
patriae. Te, qui tot jam annis hoc institutum suscepisti illam illustrare
satagere, praecipue dum tantis ego nunc et omni illo tempore, quo me
sibi vindicavit Moravia, negotiis domi forisque tantum non opprimor, ut
raro mihi ad prosequendas literas restituar4.
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Dobnera, Pelcla, Dobrovského, Zlobického, Cerroniho, Monse (tento
jmenuje jej v Inf. Doctae str. 90 ,vir litteris et mihiámicissimus
*)
1).
a jiné, pokračoval v Piterově Monastiku, vydal tiskem Jura
primaeva Moraviae
*
(1781), sestavil nekrolog benediktinský a
dějiny některých far v brněnské diecesi, spořádal mnohé archivy
atd. (Cas. Vlast. Mus. Spol. Olom. 1897, 9). Jako Piter jest také
Alexius uvědomělým vlastencem moravským.2)
Dobré smýšlení o vlasti bývalo podmínkou, aby Alexius
otvíral jiným badatelům své liter, poklady: ,cum se gratum et
pro patria prorsus bene cogitare ostendet, forte in proximo habebit speranda‘, psal Monsemu o Cerronim 8. kv. 1777. S obro
zenou historií od samého počátku dostavuje se také probuzení
národního vědomí.
Ale nejen vědecký, nýbrž také obecně osvětný duch západní
Evropy zasahuje mocně benediktiny. Nejvýznačnějším dokladem
toho jest Frant. Štěpán Rautenstrauch (1734—1785), od r. 1773
opat břevnovský, průkopník filosofie Newtonovy a Wolffovy ve
svém řádu, direktor a přední reformátor theologických studií na
pražské universitě (srov. Dobrovského Bohm. Lit. 1779, I. 13)
v duchu osvícenském a febronianském, a ždárský opat Otto Stein~
bach z Kranichsteina (1751—1791), spisovatel zajímavé rozpravy
o dějinách staré i novější tolerance v Cechách i na Moravě (srov.
Vlčkovy Dějiny čes. lit. II. str. 159 sl.).

IV.
Současně s řádem benediktinským probouzí se pod nárazy
západoevropského myšlení, jmenovitě vědeckého, nový duševní a
zejména vědecký ruch také mezi českými piaristy.
Piaristé nebyli nikdy tak nesnášeliví k novým myšlenkám
jako jesuité. Souviselo to s jejich hlavním úkolem — činností
školskou a vědeckou — který je přímo nutil vší mati si nových
') Monse ještě r. 1787 vzpomíná s potěšením ,des lehrreichen Um
gangs mit den in dem Alterthume bewanderten P. P. Benediktinern von
Raygern, und vorzüglich des rechtschaffenen P. Priors, Alexius Habrich*,
jejž jmenuje .dieser würdige Patriot’ a jenž upozornil ho na důležité právní
památky na radnici brněnské, o nichž slyšel o Bon. Pitera (Abhandl.
1787, 76).
*) Spero — píše v listě Monsemu 8. květ. 1777 —Dobnerum Moravos
in dissertatione de origine Marchionatus Moraviae mitius tractare, quam
in Prodromo sui Hagecii, in quo Schokij, Moravis haud bene affecti, senten
tias assentire videtur, qui nomenclaturam Mähren a Mrcha, eineMahr,quod
cadaver significat, deducit. Si diplomata antiquissima, a quo germanice
scribi coeperunt, inspiciamus, nunquam Mähren, nec Mahren, multominus
Mrchen invenimus, sed Mehherrn et Merherren, quod procul dubio inde
factum esse censeo: quod Moravia, a quo Marchionatus esse coepit, intei
plures Dominos et Marchiones communiter distribueretur.
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proudů kulturních a přizpůsobovat! se jim tím více, čím houžev
natěji hlavní jejich sokové, jesuité, osobující si monopol ve škole
i ve vědě,1) stavěli se jim na odpor. Nepřekvapuje tudíž, když
již v prvé polovici 18. stol, nalézáme mezi piaristy patrné
stopy vlivů západních (Augustinus Thomas a S. Josepho, korrespondent Leibnizův a přispěvatel do lipských ,Acta Eruditorum4;
srov. Abbild. II. 63 sl.).
Od polovice XVIII. stol, piaristé unášeni jsou obecným
proudem osvícenským, mohutnějícím čím dále tím více, jednak
vlivem pokročilejších kollejí polských2) a hlavně vlivem oprav
teresianských, jež piaristé sympathicky vítají; teprve překotné
úchvaty Josefa II. a jmenovitě hromadné rušení klášterů ochlazují
tyto sympathie. Následkem toho přenáší se na piaristy přízeň
nejen Marie Teresie *) a osvícenců vídeňských (vyznamenání
Dobnera, Voigta!), ale i šlechty a intelligence, kdežto jesuité svou
opposicí k novému ruchu patrně pozbývají přízně, půdy a vlivu.
Patrným svědectvím toho jest nejen vzrůst škol piaristických
— 1752 pronikli přes tuhý odpor jesuitů do Prahy a zřídili si
kollej v Celetné ulici, odtud 1766 přestěhovali se na Nové město
(Jungmann, Hist.2 248) — ale i rostoucí jejich obliba, zvláště mezi
šlechtou, zachvacovanou novým duchem. Celá řada zajímavých
dokladů svědčí, jaké vážnosti těšily se v 2. pol. 18. stol, školy
a učitelé piarističtí.
Hrabě Vincenc z Valdšteinapíše Dobnerovi 11. čce 1777 o .unsere
alte freindschaftliche Bekandschaft und die Hochachtung, die ich
von Jugend auf gegen dero Orden trage.*4)
Žákem piaristů byl hrabe Clary, jenž ještě jako místokancléř
český ve Vídni v listě Dobnerovi r. 1776 vděčně vzpomíná svých
učitelů a řád piaristický nazývá 1777 ,Der Lieblings-Orden der
Musen‘. Se stejnou vděčností vzpomíná počátků svého vzdělání
u piaristů proslulý Jan Leop. Hay ještě jako biskup králové
x) Spory s jesuity piaristé mají ještě v 1. 70tých; srov. list P. Augustina
a S. Clemente Dobnerovi z 21. list. 1771, kde jesuité zváni ,adversarii*.
2) Že působil také příklad piaristů polských, zdá se nasvědčovat!
list Norberta a Passione Domini Dobnerovi z 19. ún. 1765: ,De praeclaris
Provinciae Bohemicae factis accessionibus, si quisquam, certe ego gaudeo
plurimum, cuius Matris Felicis posteri sumus. Coepit enim haec post Polonos
ad cultiorem nos vitam litterasque effingere.*
3) ,Gavisus magnopere sum, ordini nostro splendorem egregium
ejusdem industria accedere, eo praecipue tempore, quo Augusta institutum
nostrum protegere mirifice et ornare pergit* (P. Norbertus Conradi a Passione
Domini Dobnerovi 8. led. 1765).
4) ValdŠtein podává také významnou zprávu, jak pověst piaristů
učitelů pronikala tehdy i za hranice. Seznámil se v Teplicích s prus. mi
nistrem bar. Zedlitzem, jenž si přál uvésti piaristy ,Ewer Geschicklichkeit
halbeť v Prusku; ,er móchte auch gerne einen Piaristen antreffen, der
der griechischen Sprache guet kúndůck were . .

[Počátky kritického dějezpytu v Cechách.

293

hradecký (v listě Dobnerovi z 19. list. 1779). Dobner byl vycho
vatelem hrab. Jiřího Mansfelda (Abhandl. 1795, XX.), Adaucta
Voigta přál si toužebně za učitele hrabě de Polza.
Piaristé jsou vychovateli v domě Nostizkém, u hraběte de
Vallis (1771), u barona de Locella (1771), u hrab. Kolovrata a j.
Denis vytýká piaristům, že sloužili germanisaci, lišíce se
tak od piaristů polských, kteří po zrušení řádu jesuitského tolik
si dobyli zásluh o obrození duševního života v Polsce, jako na př.
Stan. Konarski. Ale výtka ta nezdá se býti zcela správná. Dobner
a Voigt jsou rozhodnými vlastenci a představení nikdy jim to
nevytýkají. A jakého smýšlení piaristé byli ve škole, patrno
z listu provinciala Augustina a S. Clemente Dobnerovi 17. říj. 1776,
v němž patrně se ujímá češtiny.1)
Ostatně také jejich snaha o zachování latinské školy tuším
dobře charakterisuje opposici piaristů proti germanisaci.2) Latinská
škola a latina literární byly tehdy často opposici proti němčině!
A stejně roste i vědecké jméno piaristů českých, doma i za
hranicemi. Ve vědě ukázal se nej význačněji rozdíl mezi duchem
vládnoucím v Tovaryšstvu a mezi piaristy. Tovaryšstvo chikanuje
své členy, kteří přilnuli k novému ruchu vědeckému a osvícen
skému (Steplinga, Tesánka). Piaristé naopak vyznamenávají
své učence a osvícence přízní, povzbuzují a podporují jejich práce,
honosí se jejich úspěchy, spatřujíce v nich slávu a čest svého
řádu3) i nejmocnější oporu v kritických dobách josefínských.
Důsledky této snášelivosti k novému duchu vědeckému
i osvícenskému a plynoucí odtud péče o vědecké práce členů
dostavily se záhy: již v druhém a třetím desítiletí 2. pol. XVIII.
stol, piaristé aspoň v dějepise a dějezpytě nejen zastiňují své
učitele benediktiny (Pitera) a všecky ostatní řády, ale na čas
.Libros novos pro scholis latinis Viennae edendos nihil omnino de
idiomate Bohemico continere audio; quare forsan adhuc spes superest,
illos Pragae ita edendos; secus non video, quis profectus in Moravis aut
Bohemis sperandus sit.‘
*) ,Rursus per 8 dies aulas et angulas Viennenses percurri scholarum
latinarum causa; et Augustam quidem in preces meas reperi propensissimam,
dicentemque: Sie haben recht P. Provincial; ich weiß, daß man in Böhmen
und Mähren das lateinische mehr nöthig habe, als bei uns Oesterreichern.
Sed alia sunt Consiliariorum, a quorum sententia res pendet, judicia; hinc
etiam nunc anceps rei eventus' (Bernardinus a S. Catharina Dobnerovi
27. pros. 1778).
s) .Quantae Pragensis domus auspiciis Paternitatis Vestrae coepta et
sexta sui parte iam perfecta, rebus nostris futura sit gloriae et splendori,
et sumptuum magnitudo ostendit et Paternitatis vestrae Industria, quae
manu una parietes educit, altera, quod proprium est, scholarum piarum
monumenta, quae omnia aere perenniora sint atque anima domiciliorum
nostrorum, statuit.' (Norbertus Dobnerovi 19. ün. 1765.)
C. C. H. xv.
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přejímají vedení, působí na všechny strany svým mocným vlivem,
celým generacím razí cesty a vytyčují cíle.
Jak chvalnou pověst a vliv měli piaristé jako učenci na Mo
ravě, dosvědčuje Monse. V Inf. Doc. 132 sl. zmiňuje se o P. Quirinovi Kraloveckém (a S. Augustino), dodává: ,a quo ejusque
Sodalibus me meliore litterarum gustu institutům, ad easque
suavissime animatum lubens profiteor4. Pro piaristy Dobnera,
Adaucta, Quirina Monse má jen výraz obdivu: ,tanti viri et
totus eruditissimus coetus vester4 (Dobnerovi 2. dub. 1777). A jindy
píše: ,Fateor me interno quodam solatio perfundi, quoties Piaristam aliquem apud nos conspicere licet. Utinam, utinam, quod
jam pridem anhelo, Universitas nostra Piaristam saltem unum
habeat4 (Dobnerovi 9. říj. 1777).
V. Gelasius Dobner.

K tomuto významu ve vývoji vědy české, zejména dějezpytu,
povznesl svůj řád Job Felix Dobner, klášterním jménem Gelasius
a Sta Catharina (nar. 1. čna 1719 v Praze), od r. 1736 člen piaristů,
první praefekt piaristického gymnasia v Praze (od r. 1752), posléze
rektor nové kolleje na Novém městě pražském, kde po dlouhé
a těžké chorobě1) zemřel 24. května 1790.2)
Co nepodařilo se na vyprahlejší kulturní půdě moravské
Piterovi, dosáhl Dobner v příznivějších poměrech českých, silněji
ovívaných obrodnými proudy cizími i domácími.
V dobách nejhlubší ztmulosti duchovní, v ovzduší prosy
ceném otravným dechem protireformace, jenž v zárodku hubil
každou novou myšlenku, za kruté vlády pověstného „Klíče44,
šířícího hrůzu před knihou starou i novou, domácí i cizí, v Dob
nerovi vyrůstá ,otec českého dějepisectví4, ,zakladatel vědecké
*) ,Dobner, der sich noch immer und ohne Hoffnung einiger Besserung
in dem gedächtnisslosen Zustande befindet, ist für die gelehrte Welt und
insbesondere für die Gesellschaft verloren* píší Abhandl. již 1788 na str. 9.
Viz Abhandl. 1795, 2 B. str. XVII.—XXIII. (nekrolog Dobrovského
s bibliografií); Hanisch Wilh., Gel. Dobner’s Leben und gelehrtes Wirken
(Progr. d. d. Neustädter Gymnas. Prag, 1854); Palacký, Würdigung, 1830
str. XIX. sl. 283 sl.; Žák A., P. Gelasius Dobner, otec čes. dějezpytu. Ke
stoleté památce jeho úmrtí. (Vlast VIII. 1891/2 str. 27 sl. Dušek Vavř.,
Dobnerův původ a příbuzenstvo (ČČH. III. 1897 str. 242—6); Jar. Vlček,
Dějiny čes. literatury II., 147 sl.; Literatura Česká XIX. století I.,
44 sil. (stati Jakubcovy); Šimák J. V., Pozůstalost Dobnerova (CČM.;
901, 1 sl.); Fiedler, Die Correspondenz Dobners mit dem Hofrathe
v. Rosenthal (Slav. Bibliothek II. 1858 str. 1—45. 18 listů Dobnerových
z 1. 1761—1767 a jeden koncept Rosenthalův). Schaller Jar., Lebens
beschreibungen gelehrter Männer aus dem Orden d. frommen Schulen
(Prag 1799, str. 160). Zvláště významným pramenem bude bohatá korrespondence Dobnerova, kterou chystá k tisku prof. Jos. V. Šimák, jehož
laskavost umožnila mně užiti jí již v rukopise. (
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kritiky a kritického dějezpytu českého“, .největší náš dějepisec
XVIII. stol.“ (Šimák v CCM. 1901 str. 1 sl.), .předchůdce Palackého“ (Goll v CCH. IV. 2), jenž od Dobnera datuje novou epochu
v Českém dějepise a dějezpytě (Würdigung XIX.).
Talent sebe mohutnější, všecko nadšení a pracovní energie,
jež v nás budí úžas, nebyly by stačily povznésti Dobnera k takové
výši vědeckého a historického významu. Jiné, vnější vlivy do
mácí i cizí znásobily vlastní jeho síly. Byly to především vlivy
západní vědy a západního myšlení vůbec. Šťastnými okolnostmi
pronikly k Dobnerovi velmi záhy a sice Janem Ant. Scrincim,
prvým průkopníkem nové vědy přírodní na universitě pražské,
jenž jako manžel sestry Dobnerovy Sabiny Kláry (* 1705) měl
vliv na vychování Dobnerovo (Vavř. Dušek v CCH. III. 242 sil.)
a seznámil posavadního chovance jesuitů s piaristy slánskými.
Símě zaseté Scrincim volně rostlo v řádě, jenž k novému myšlení
projevil mnohem více pochopení a snášelivosti než Tovaryšstvo,
a zajisté také delším pobytem ve Vídni, kde Dobner studoval
Studium historické vlivy západní dovršilo. Dobner historik
vyrůstá patrně pod silným vlivem vývoje západoevropského děje
pisu a celého myšlení své .kritické doby' (Abhandl. 1785, 137;
podobně v Prodromu 17: ,hoc emunctioris naris saeculum'). V korrespondenci Dobnerově i v jeho dílech dosti dobře můžeme sledovati, odkud Dobner historik dostával nejen podněty, ale i methodický návod, kdo byli jeho vzory a učiteli.
Po té stránce místo zvláště významné čteme v Prodromu:
,Tum quis ignorat superiori, ac cumprimis saeculo isto magnam
lucem offundi cepisse non modo historiae Boemicae, sed universae
Germaniae, ac prope Europae, postquam sollertissimi, eruditissimique Viri Freherus, Pistorius, Goldastus, Michael Kuenius, Ludevigius, Menkenius, Maibomius, Mabillonius, Muratorius, Bollandus
ejusque Continuatores, Canisius, Leibnicius, Schardius, Lindenbrogius, Sommerbegius, Peutingerus, Martenus, Vestphalius, Kulpisius, Heineccius, Pezius uterque, Duellius, Dacherius, Lambecius,
Huysscnius, Miraeus, Schanat, Reuberus, Guillimanus, aliique plu
rimi, in quibus recensendis latera mihi prius, voxque, quam nomina
deficiant, monumenta historica veterum hactenus literario orbi
incognita, nusquamque edita e delectissimis Europae Bibliothecis,
secretissimisque archivis extracta praelo dederunt, cum prope
omnes Germaniae provinciae, vicinaque regna ad gentis suae justa
efformanda Chronica in lucem varia vetusta monumenta protule
runt, cum prope omnes nominatiores Metropoles, Praesulatus,
Ecclesiae, monasteria, Religiosi Ordines typis evulgavere annales
suos, cum tot diplomatum, Anecdotorumque volumina multis
locis excusa; quae si jam quis consulat, atque cum historiis nostris
passim prolatis conferat, an non ubique fluctuatione, haesitatione
20*
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que se premi sentiet? ^an non se velut somno excitari credet,
emendandasque esse totis faucibus proclamabit?' (str. 20 sl.).
Menších, ale neméně charakteristických zmínek o jednotli
vých historicích cizích jest bez počtu.
Častěji dovolává se Mabillonia, zakladatele vědecké diplo
matiky *(,insigne illud ordinis Tui lumen' jmenuje ho v listě
Piterovi 15. ledna 1762), palaeografa Bernarda Montfaucona, Papebrochia (v Abhandl. 1775, 367 výslovně píše o své veliké úctě
k .těmto učeným a o diplomatiku nesmrtelně zasloužilým mužům*)
Se zvláštní chválou vynáší .nesmrtelného Baronia' (Prodrom. 18 sl.),
Bollanda a jeho pokračovatele, pak Pagia, Norisia, .viros summa
ingenii, eruditionisque laude celebres', kteří ,ad opus omni parte
perfectum, absolutumque efficiendum operas suas contulerunt,
suoque simillimo studio Clarissimi Historiae Ecclesiasticae Pa
rentis (t. Baronii) divinum prope in conscribendis Ecclesiae fatis
consilium comprobarunt' (1. 19). Jindy vzpomíná Heineccia (,jehož
dílo o starých german. pečefech všem milovníkům diplomatiky
jest známo', Abhandl. 1775, 367), Carpentiera,1) Cluveria, Celaria
(XVII. stol., původce nového třídění dějin na věk starý, střední,
nový), Hoepjnera, Kehlera, Strittera a učeného Joh. Hermanna
Schminka (Abhandl. IV. 192), FíZ. Spennera, Ludewiga (v Abhandl.
1788, 295; podle vzoru jeho Reliquiae vydatí chtěl prameny dějin
čes., dopis Piterovi 17. pros. 1761), Leibnize (v listě Rosenthalovi
z 22. květ. 1765), .učeného' Henschena, Conringa, J. Püttera (jeho
.Historisch Polit. Handbuch jmenuje .elegantissimum opus', Annal.
Hag. II., str. 9), francouz. zeměpisce Nicolle de la Croix (Annal.
Hag. L, 5) atd. Sotva bychom našli které významnější jméno
v historiografii evropské století XVII. a XVIII., aby ho Dobner
neznal, necitoval. Latina, tehdy ještě vládnoucí ve vědě, usnad
ňovala tuto rozsáhlou sčetlost.
Ale ani nejmodernější proudy historiografické nezůstaly Dobnerovi cizí. Téměř najisto lze se domnívati, že Dobner znal
i Montesquieua, ač ho, pokud vím, nikde nejmenuje z příčin na
snadě jsoucích: bylť Montesquieu až do let šedesátých v Ra
kousku zakázán a kromě toho Dobnerovy práce byly většinou
dějezpytné. Že však asi nebyl Dobnerovi neznám, můžeme soudit
již z horlivosti, s jakou o vše se zajímal, co týkalo se historie.
Slavné jméno Montesquieuovo pak ani nemohlo ujiti Dobnerovi,
l) .Wir haben es dem unermüdeten Fleiß heutiger gelehrter Männer
zu danken, welche die in den Archiven vergrabenen Urkunden und Ueberbleibsel der alten Geschichte sorgfältigst aufsuchen, dieselbe von ihrem
Untergang retten und aus der tiefen Vergessenheit an das Taglicht bringen.
Ein solches Lob verdient vorzüglich der gelehrte Herr Carpentier, welcher
mit seinem Glossario novo oder supplemento Glossarii ad scriptores medii
aevi uns viele sehr seltsame Entdeckungen zur Aufklärung der Historie
gemacht hat.“ (Abhandl. III. 1777, 150.)
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tím méně, že také jeho korrespondenti známost jeho mu sprostred
kovali.1) Ostatně i obdiv žáka a přítele Dobnerova A. Voigta pro
Montesquieua svědčí jistě také, že ani Dobnerovi nebyl neznám.
A stejně lze usuzovati i na Dobnerovu známost Voltaira, na
něhož nejednou upomíná svými kritickými zásadami i svým ši
rokým pojetím historie, v niž zahrnuje i zjevy kulturní a literární.
Bylf Voltaire dobře znám mezi piaristy (srov. spis piaristy Ber
narda Fritsche a S. Catharina ,De censorio judicio‘ 1771; CCH.
1908, str. 150) i v kruzích pražských, jak svědčí pochvalné zmínky
v .Prager Gelehrte Nachrichten‘(CCH. 1908, str. 146), jež Dobne
rovi byly tak blízké.
A stejně Dobnerovi jest známa i nejnovější historiografie ně
mecká. Zvláště významné jsou styky jeho s Aug. Lud. Schlozerem,
s nímž seznámila jej patrně kontroverse o Čecha a nejstarší dějiny
české i vůbec slovanské (prvý list Dobnerův z r. 1767), tím
spíše, že Schlozer v listě z 28. čce r. 1770 netajil se úctou
a sympathií k Dobnerovi (list Dobnerův, plný .humanitatis atque
doctrinae historicae‘, byl mu velmi milý; dychtivě čeká na
pokračování Hájka) i zájmem pro Slovanstvo a jeho slávu. Jak
si Dobner vážil slavného zakladatele přísnější kritiky a methodičtějšího bádání v Němcích, svědčí dva listy Dobnerovy (z r. 1757
a 1770) i to, že posílal mu své spisy. A již podle toho můžeme
usuzovati, že Dobner asi živě se interessoval o jeho díla, obsahem
tolik se dotýkající vlastního oboru Dobnerova, a o jeho názory
o Slovanstvu u nás zároveň tak sympathické, tím více, že
Schlozer Dobnera přímo vybízel k přátelské diskussi o českém
a slovanském starověku.2) Dobner žádal také knížete Jablonovvského, aby věnoval svou cenu Schlozerovi za jeho pojednání
o Lechovi, ač dopadlo jinak, než si kníže přál (Abhandl. 1795,
XXL).
Vlivy této cizí vědy, jmenovitě osvícenců Montesquieu, Schlozera, stupňované osvětným ruchem za Marie Teresie, zasahují přede
vším Dobnera člověka a vzdělance. Stává se mírným osvícencem,
jenž sympathicky vítá osvětné reformy teresianské, s patrnou
Biskup pětikostelský Jiří Klimo píše Dobnerovi 3. září 1765 z Požuně: ,Bini apud Nos Libri in ore multorum circumferuntur: Montesquieu
de Spiritu Legum atque (?) Epi tolae et alia opuscula ejusdem*. Neznaje
francouzský žádá Dobnera, aby mu je opatřil v něm. překladě.
2) ,Unum adhuc abs Tepeto —psal 28. čce 1770 Dobnerovi —Pergemus
iunctis viribus in eruendis originibus tum Slavicis universis tum Czechicis
maxime. Quaecunque igitur de ea re aut meditatus jam es aut adhuc deteges,
ea omnia concentra in exiguae molis epistolam, eamque aut typis impressam
ad me mitte, aut scriptam manu, ita tamen, ut fas mihi sit eam typis ex
cudendam curare. Deinde proxima hieme, solutus negotiis, pervolvam
omnes bibliothecae nostrae thesauros, notosque epistolae /Tuae candidos
modestos amicos adiiciam. Aut omnia me fallunt, aut studiis nostris commu
nibus vehementer fructuosa erit ista ratio nostra*.
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hrdostí vynáší ,sapientissimam hanc aetatem' (Praef. Annal. Hag.
IL, io), Jetzige aufgeklärte, kritische Zeiten' (v Abhandl. IV. 251
a V. 1782, 24, 1785, 137) ve zřejmé protivě k temnému ,nekri
tickému středověku' (,,historisches Geschwätz des Mittel-Weltalters“, Abhandl. IV. 187). Jistě také pro své osvícenské smýšlení
a ovšem pro své vědecké práce Dobner tolik byl slaven v radikálně
osvícenských »Prager Gel. Nachrichten' (srov. výtku: Dobneriáni
vedle Sonnenfelsiáni 1 CČH. 1908, str. 317), jimž byl patrně velmi
blízek. Aspoň s Bornem Dobner udržoval přátelské styky i po
jeho odchodu do Vídně, kam posílal mu své spisy (list Voigtův
Dobnerovi 15. ún. 1780).
A stejně význačné jest zajisté i přátelství Dobnerovo s Voigtem,
Feldern, Ungarem, Monsem a jinými osvícenci českomoravskými,
jeho blízký poměr k osvícenému biskupovi litoměřickému hrab.
Valdšteinovi, biskupu královéhradeckému Hayovi a j.
Osvícenství pronikalo k Dobnerovi také od jeho cizích korrespondentů. Tak Lippert ptá se ho již 15. srpna 1764, jaký osud
má známý Febronius v císařských dědičných zemích, a v listě
z 22. března 1767 píše o událostech bavorských tónem nejradi
kálnějšího osvícence.1)
Přímých projevů osvícenských shledáváme však v Dobnerových spisech, týkajících se po většině starověku, málo, mnohem
méně než na př. u Voigta, a jsou spíše povahy vědecké. Vědecká
skepse vedla jej k popírání authentičnosti mnicha Kristiána i autox) Oznamuje Dobnerovi: ,dass in diesen Gegenden des Veremunds
von Lochstein Gründe sowohl für, als gegen die Immunität der Geist
lichkeit in zeitlichen Dingen grosses Aufsehen und Gährung verursachen,
weil der Herr Ordinarius in Freysing die Lesung dieses Buchs per patentes
verbothen: Serenissimus hingegen ersagtes Buch in ihren Schutz genohmen
und die Affigirung der Freysingischen Patenten mit Nachdruck verbothen
haben. Ein Benedictiner Mönch aus Oberalteich Namens Gauser hat zwar
einige Fragen dem verkappten Lochstein gestellet; sie sind aber so elendig
ausgefallen, dass sogar der gelehrte Pöbel wenig Geschmack hieran fündet.
Des Herrn V. Lochstein Antwort hierauf ist unter der Presse und wird
dieser Tagen im Druck öffentlich erscheinen. Ich hab sie bereits in der
Handschrift gelesen und gefunden: dass er den Fragensteller nicht nur
gründlich widerleget, sondern getödtet habe. Einen nicht geringem Lährmen
hat der hier sogenandte Mondicanten Lochstein erreget, nähmlich der
P. Don Ferdinand Sterzinger, ein hiesiger Theatiner, der in seinen unlängst
mit dem Druck bekant gemachten Schriften den Zauber und Hexereyen
die Thätigkeit abspricht und selbe für lähre Einbildungen erklärt. Diesen
Säzen haben sich ein hiesiger Augustiner P. Agnethus März und ein Benedictiner. . . entgegengestcllt. Jener war ausserordentlich grob, dieser ent
gegen nicht höflich, jedoch mit dem Unterschiede, dass dieser noch mehr
als jener kezerte* atd. Škoda, že neznáme odpovědi Dobnerovy k těmto
listům, ač byla-li psána. Obsah nebyl osvícenci Dobnerovi snad proti mysli
(srov. Dobnerúv výrok o papežských nárocích na světské panovníky
v Abhandl. 1782, 53), ale tento tón sotva se mu líbil a snad v tom byla pří
čina, že tento list Lippertův jest posledním.

Počátky kritického déjezpytu v Cechách.

299

rity Hájkovy, vědecký zájem a tuším i řádová nevraživost hlásí
se z nepříznivých výroků o jesuitech.1)
A neméně významné jest, jak osvícenství Dobnerovo po
zději, zvláště za úchvatů Josefa II., vystřízlivělo, schladlo. Dobner
prodělal tu zřejmě obdobný psychologický proces, jako tak mnohý
z osvícenců českých (Voigt, Procházka, Pelcl; srovnej i poměr
,Prager Gelehrte Nachrichten* k Abhandlungen v CCH. 1908,
str. 395 sl.).
Poznáme později, jak katolická tendence proniká jeho roz
pravy cyrillo-methodějské, z nichž jedna (v Abhandl. 1785, str.
140 sl.), psaná na popud .velikého znalce našich vlasteneckých
dějin a ještě většího horlitele pro římskokatolické náboženství*,
jest zřejmou apologií proti .protivníkům naší víry* (Bílejovskému,
Stránskému), jak se stanoviska protireformace Dobner dívá se
na husitství atd.
V témž duchu katolickém Dobner účastnil se také sporu
o světectví Jana Nepomuckého, vyvolaného Fr. Guolfingerem ryt.
ze Steinsberga, hercem a dramat, spisovatelem pražským, známým
z affairy s kázáními, jenž i ve formě románu Der zweiundvierzig
jährige Affe (2 díly; spis vydáván za překlad z frančiny, vytištěn
v Berlíně), satirou a posměchem útočil na světectví Jana
Nepomuckého. Dobner účastnil se sporu spiskem Dissertatio de
existencia Divi Joannis Nepomuceni in Metropolitana Pragensi
(Pragae et Viennae 1784, str. 50; také něm.),2) jenž vyvolán byv
zmíněnými odpůrci (str. 43) podle předmluvy určen byl prvotně
pro .několik přátel a ctitelů světcových', nikoliv pro tisk3); tiskem
vydán nejmenovaným přítelem Dobnerovým jednak ,ke slávě
Jana Nepomuckého', jednak ,ut complures e suis fluctuationibus
emergant'. Již tato slova naznačují, jakým duchem spisek psán.
Několik pohledů do obsahu ukáže to ještě zřejměji. Dobu svou
Dobner jmenuje tu již .periculosa rei Catholicae tempora' (v pozn.
na str. 5 sl. a str. 48); jindy píše o ,hac deploranda a sacris Catho
licis plebis defectione' (48), a .Hagioclastis et Iconoclastis saeculi
x) 12. čce 1759 Dobner píše Piterovi, že ,monumenta Wokaunia nunc
in manu sunt ignari hominisque idiotae cancellarii Jesuittae*. V listě Piterovi
z 15. led. 1762 Dobner se diví, že Piter má Balbínovu Bohemiam Doctam,
,nam mihi affirmat Hujas, bibliothecarius Clementinus, eam non adesse,
quamquam homines hi rerum istarum minus curiosi ne ipsi quidem sciant,
quid habeant. *
2) Viz Dobrovského referát ,Streitschriften über die Existenz des
heil. Johann von Nepomuk* (v Lit. Magazin III. ioi—126; srov. také Jan
Herben, Jan Nepomucký. Spor dějin českých s církví římskou*, str. 83 sl.).
2) .Hanc Dissertationem requisitus, amicorum quorundam in gratiam,
Bin chartam conjeci, quam nonnisi solatio et privatae lectioni Virorum pru·
dentum cultorumque Divi Joannis Nepom. scriptam volo, minime ut typis
edatur, nisi ad ipsum vellet, consultumque judicaret Reverendissimum
c Amplissimum Capitulum Metropolitanum Pragense (str. 49.).

3oo

J. Hanuš:

nostri' (49). Odpůrce světcovy charakterisuje jako .obtrectatores,
quod heroicae virtuti sancti per plura saecula summa fide receptae,
et Sedis Apostolicae judicio probatae obtrectent, quae hactenus
non modo unius patriae nostrae, sed totius orbis Christiani admira
tionem venerationemque merita est' (v pozn. na str. 5). Jmenovitě
pokládá za velkou pošetilost a nerozvážnost, že odpůrci ti svými
letáky v době pro katolictví tak nebezpečné obracejí se k ne
vzdělanému lidu. Měli-li jaké pochybnosti historické, jsou-li —
jak tvrdí — prodchnuti pravým duchem náboženským a chtí-li
býti považováni za vzdělance, bylo by se slušelo, aby ve vážných,
latinských rozpravách předložili je napřed učencům k rozsouzení,
by tak se předešlo veřejnému pohoršení. Ostatně nesmějí se vy
chloubat!, že oni teprve objevili záhady ony. Již před třicíti lety
známy byly biskupovi Vokounovi i Dobnerovi a vyvráceny v jejich
soukromých rozmluvách.1) Do veřejnosti pronikly neopatrností
Candida, bibliothekáře augustiniánů, jenž kritické poznámky svého
předchůdce Athanasia, připojené k žalobě arcibisk. Jana z Jenšteina na krále Václava, poslané asi 1753 z Říma do Prahy, sdělil
přátelům, kteří dnes jich zneužívají .adversus P. Athanasii mentem'
(pozn. na str. 5-7).
Stejně význačná pro osvícenství Dobnerovo jsou slova, jimiž
na konci spisku apostrofuje odpůrce světectví Jana Nepom.:
,Cessent jam inconfutilem Christi tunicam his periculosis rei
Catholicae temporibus suis temerariis fluctuationibus scindere et
dilaniare, si veri, uti jactant, Romanae ecclesiae filii audire volunt;
noverint similibus argumentis jam pridem heterodoxos Divi Indi
getis nostri sanctitatem allatrasse, quae illi nunc primum non
nisi recoquunt, recuduntque . . .' ,Non ultra offendiculum, quod
hac deploranda a sacris Catholicis plebis defectione in rudi imperitoque populo seminare ausi, foveant provehantque, memores gravissi
marum minarum Salvatoris nostri: Vae! homini, per quem scan
dalum venit. Quam ignominiam non metuant illi, qui Divo huic
praecipuum heroicae virtutis meritum, principemque causam mar
tyrii sui disputare, homines ab ejus cultu et veneratione arcere,
aut plane coelo exturbare quaerunt? Animo probe prospicio me
non effugiturum apud homines istos vulgarem illam cavillationem:
Paraenesim, inquam, hanc meam Sacristiam olere. Sed utinam!
ne multum sero sit, dum illi aliquando sapere volentes sacristiam,
’) Na str. 46 Dobner ohrazuje se proti podezření, že by někdy o Ja
novi Nep. byl jinak smýšlel: .Plurimum indignor censori illi seu Aristarcho
orationis Schoenfeldianae in Skalka dictae omnium obtrectationum Joannaearum jam a pluribus annis authori, sufflammatorique, cum ad authorem
istum a me typis vulgatum provocans me quodam laudis lenocinio apud
publicum in eam suspicionem invidiosam induxit, ut arguerer ejusdem
cum illo esse sententiae; sed quid jam ante annos triginta, hodieque sentiam,
habeat, legatque.1
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intercessionem, inquam, Sanctorum, quaesitum, et non inventuri
sunť (48 sl.).
Takových míst, značících spíše sklon k myšlení protireformačnímu než k osvícenství, jest ve spisku Dobnerově více. S Balbínem
hájí pověstného Zídka (,vir probitate et eruditione multum con
spicuus, famae integrae . . . vir tantae auctoritatis, dignitatis
existimationis, famae', str. 37, 43), barvami nejtemnějšími maluje
Václava IV. (str. 19, 23). S hlediska protireformace Dobner také
posuzuje a odsuzuje husitství, označuje dobu po smrti Václava IV.
jako .excidium Regni Bohemiae' . . . : ,Nam subito post mortem
Wenceslai Regis eodem adhuc anno, imo mense, quasi ruptis
repagulis erupit feralis quaedam Hussitarum rabies, quae spoliatis,
incensis, humique stratis monasteriis ac templis, sacerdotium,
Clerum ac cumprimis Monachos, Regularesque Ordinum univer
sorum seu loco patriaque proturbavit, seu plane immanibus crucia
tibus, necique tradidit' (35).
A ještě jedno významné svědectví: sotva proti vůli Dobnerově
vyprosil Voigt od papeže ve Vídni požehnání pro Dobnera (list
Voigtův Dobnerovi z 15. květ. 1782), jenž 1785 vážně po
mýšlel vystěhovat! se z Cech do Itálie, kdyby řád jeho byl zrušen.1)
Odpor Dobrovského proti cyrillomethodějským rozpravám Dobnerovým netýkal se jen vědeckých differencí, nýbrž tuším také
katolických tendencí, jimiž Dobner historik tehdy
byl poután.
Pod cizími vlivy vyrůstá také Dobner historik. Vývoj cizí
historiografie dává Dobnerovi především popudy k vlastní práci
historické. Živý ruch mezi cizími historiky staví mu před oči
ztrnulost, netečnost krajanů, kteří k hanbě vlasti nechávají ci
zince, neznající ani jazyka českého, vydávati naše prameny histo
rické, a dává mu popud ke sbírání a vydávání historických pra
menů: ,Nostrum popularium incusare soleo ignaviam — píše 12. čce
’) Dovídáme se o tom z listu Monseova Dobnerovi z 20. list. 1785:
,,Sed nimium quantum mihi auges tristitiam, quod in causa sequiore deserta
Bohemia Romam meditaris; quod ego quidem de Tuo in patriam amore
tot vigiliis ac laboribus contestato, totque praeclarissimis voluminibus
probato et confirmato vix suspicari ausim. Novi ego elapsis junioribus
annis fluxam Italorum fidem ac tenacitatem, cui interdum et amicissima
foedera solent immolare et ut minus fallaces videantur, eruditionem exte
rorum contemnere; novum in senectute Tua moliendum esset opus in
Italia, ubi nunc veteres proventus et venae opulentae crescunt, et hinc
facile Italis excusationem ad eludenda promissa porrigere possunt. Non
ignorat aula nostra merita Tua, quae facilius venerandos canos Tuos potest
consolari. Et quid? possibilene Tibi erit arenam tot victoriis ac triumphis
gloriosam cum tot Te amantibus discipulis deserere et palmam tanto jam
applausu exceptam aliis relinquere. Sed mittamus haec tristia cum alioquin
spes sit non vulgaris Piaristas reipublicae utiles et necessarios nunquam
commune caeteris monasteriis fatum expectaturos.“
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1759 Piterovi — quia fortunis non indivites patriae gloriae indormiscunt patiunturque in non minimum patriae dedecus, passim
authores nostros ab exteris excudi nostraque diplomata, manuscripta, monumentaque vetusta alienigenarum solertia typis pro
ferri4.
(Dokončení.)

Středověká diktamina v souvislosti s antikou a renaissancí.
Napsal Jan Bedřich Novák.

(Pokračování.)

Dosud jsme mluvili o školách grammatickorhetorských
a pohybovali jsme se hlavně na půdě longobardské Itálie. Nyní
se obrátíme také do středu země a věnujeme více pozornosti
školám právním — ovšem jen v přehledu —, souvislosti práva
a umění diktátorského a jeho dalšímu vývoji.
Víme, že ve starých rhetorských školách římských úzce sou
viselo vyučování rhetoriky a práva, viděli jsme to na Senekových
knihách Controversiarum. Římský vyučovací systém trivia
a quadrivia vykázal právu široké pole při vyučování rhetorice a
převzetím trivia převzal středověk i tuto souvislost rhetoriky
s právem. Ovšem nebylo právu vyučováno všude stejnou měrou,
právě tak jako v triviu na různých školách různě akcentován ten
neb onen obor. Ale právě ve stře:’ní Itálii římskému právu
věnována veliká péče, a vyučování jeho neztratilo vůbec konti
nuity. Je to zcela pochopitelné v centru a v blízkosti centra
církve katolické, jejíž celá instituce je prostoupena římským
právem.
Vedle Savignyho, který vyvrátil starší názor, jako by vyučování
římskému právu bylo obnoveno teprve v XII. století, má zde
především zásluhu Fitting, který přesvědčivě ukázal, že nebyla
přerušena kontinuita mezi starou, za doby gótské se udrževší a Justinianem potvrzenou právnickou školou římskou a universitou
bolognskou. Fitting bystře interpretuje zprávu Odofreda, bolognského učitele práva z XIII. století, který s námi sděluje, že škola
právnická nejdříve byla v Římě, druhé místo že měla Ravenna,
a pak že bylo studium práva přeneseno do Bologny. Fitting ukazuje
a mnohými důvody dokládá, že tato stará slavná římská škola
právnická nezanikla před koncem XI. století a že jediné zpustošení
Ríma Normany r. 1084 jí mohlo učiniti konec. Na její místo pak
vstoupila škola v Ravenně, v kteréžto residenci byzantských exarchů po celý raný středověk byla světská studia horlivě pěsto
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vána.1) škola ravennská udržuje se tak dlouho, dokud není zastí
něna a vystřídána šťastnější Bolognou.2) Tedy kontinuita školy zde
přerušena nebyla, jen místa, která se stala jejím hlavním sídlem,
se měnila.
Jako s rhetorikou souvisí vyučování právní, tak s právem ruku
v ruce jde ars dictandi. Nesmíme zapomínati, že ti, kdož se věno
vali studiu práva, mohli dojiti nejlépe zaopatření jednak jako
úředníci kanceláří, jednak jako veřejní notáři. A tu je přirozené, že
především jim bylo naučiti se koncipování listin a psaní listů; proto
ve školách byla tak silně akcentována tato praktická stránka.
A není v tom jistě shoda nahodilá, že právě v Římě a v Ravenně
se tak dlouho udrželi staří římští tabelliones. V Římě se vyskytují
ještě v IX. století četní tabelliones, kteří vyhotovují listiny; když
vládu byzantskou vystřídala vláda papežská, zůstala tato instituce
a přijala titul papežských úředníků, dříve ,,scriniarii et tabelliones
urbis Romae,“ od konce X. století „scriniarii ecclesiae Romanae.“
V Ravenně až do konce XII. století mají veřejní notáři titul „tabel
liones.“ Tito notáři byli organisováni v korporace a zpravidla pat
řili kruhům laiků. Vidíme to na listinách, na kterých se vyskytují
společně s osobami duchovními; v těch bývají jmenováni teprve
za kleriky.3) Jak se v této notářské společnosti udržovaly staré tra
dice, o tom mezi jiným svědčí formule uzavírací na notářských in
strumentech (completio), která se s malými změnami udržela po
celý středověk tak, jak byla užívána v římské době císařské, pře
cházejíc dědičně s generace na generaci.4)
I nej slavnější učitelé práva přednášívali také artem dictandi.
Víme o Irneriovi, s jehož osobou je spojován začátek slávy učení
bolognského v XII. století, že také vyučoval rhetorice a že sepsal
formulář pro notáře „Formularius tabellionum,“ který se bohužel
ztratil.5) Jiný, kdo spojoval oba obory, byl Buoncompagno. A není
náhodou, že právě Bologna, která zastínila pěstováním římského
práva všecky ostatní university středověku, má také vynikající
zástupce v tomto oboru. A nepřekvapuje nás také, když probíráme
formuláře, které vzniklv v Itálii, a hlavně v souvislosti s učením
l) V X. století jakýsi Vilgardus u Ravenny tak horlivě se oddal studiu
grammatikv, „sicut Italis semper mos fuit“, že jej prý posedli daemonové
v podobě Vergila, Horáce a Juvenala a jej tak zavedli, že počal učiti proti
víře a byl odsouzen jako kacíř. Giesebrecht, Dc litterarum studiis, str.
12—13.
2) Fitting H., Die Anfänge der Rechtsschule zu Bologna. Berlin
u. Leipzig, 1888, str. 36—40.
3) Brcsslau, Urkundenlehrc I., str. 437—442. Giry A., Manuel de
diplomatique. Paris 1894, str. 824—825.
4) Srovn. Giry, 1. c., str. 617.
5) Rockinger, Die Ars dictandi in Italien (Sitzungsber. der kgl.
bayer. Akad. zu München 1861, Bd. I.), str. 133.
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bolognským, že v nich nalézáme theoretické návody nejen z oboru
artis dictandi, ale též z oboru práva. Kdo srovnává tyto v Itálii
sepsané sbírky se staršími formuláři papežské kanceláře, jako
„Liber diumus“, neb kanceláře císařské, bude toto umění považovati za něco nového, podstatně od nich se lišícího, jak se na př. ve
své „Urkundenlehre“ vyjádřil Bresslau.1) Od starých sbírek se
ovšem liší a to hlavně svými theoretickými návody. Ale právě zde
nesmíme na toto umění hleděti jen se stanoviska formulářů. Pozorujeme-li dosavadní existenci škol grammaticko-rhetorských a
právních v Itálii a jich souvislost s antikou, nepřekvapí nás díla
Albericha Montecassinského, Hugona Bolognského a jiných pro
svou domnělou novotu. Albericha nebudeme považovati za za
kladatele školy, jak se vyjadřuje Gabrielli,2) nýbrž budeme v něm
a jeho následovnících viděti jen pokračování toho, co zde již dávno
bylo. Vždyť právě ona theoretická stránka, v které Bresslau spa
třuje podstatný rozdíl, není nic jiného, než pokračování starých
rhetorických a grammatických spisů theoretických. Quintilian a Ciceronův spis ,,De inventione“ žije v různých obměnách v středověku
dále, všichni encyklopaedisté pátého, šestého a následujících století,
ať je to Martianus Capella, Cassiodor, Isidor Sevillský nebo jiní,
přejímali do svých theoretických rhetorik, co zdědili po antice,
a tito italští učitelé artis dictandi pokračovali jen v díle jejich, a po
něvadž jim šlo mnohdy více o skládání listin a listů, applikovali
starší theorie spíše na tento praktický účel.
Pozorujme prvého z nich, jehož spisy se nám zachovaly. Je to
diakon Alberich z M ontecassina z XI. století. I on je
především učitelem rhetoriky a to nám ukazují i jeho díla. Ve
svých spisech „Flores rhetorici“, „Dictaminum radii“ a „Bre
viarium de dictamine“3) accentuje především slohovou a rhetorickou stránku svého umění. Spisy jeho obsahují napřed theore
tická pravidla a pak je vysvětlují příklady, což přirozeně vede
k smýšlení takových kusů, které by se hodily k jich objasnění.
Alberich dávaje svým žákům návod, jak se mají při vyučování
skládati diktamina, praví v úvodu k „Breviarium de dictamine,“
že se má nejdříve daná látka vypracovat! jednoduchou a nezdo
benou řečí a pak vykrášliti, jako když se obraz nejdříve jen uhlem
narýsuje a pak vyplní vhodnými barvami.4) Žáci již pokročilejší do
stávali pak themata, na něž jim bylo vypracovávat! listy. Listy
’) Bresslau, Urkundenlehre, str. 624.
2) Gabrielli A., Intomo all* epištole di Cola di Rienzo e repistolograíia
medievale, Archivio delia r. soc. Romana XI., str. 387 a 400.
3) Vydal Částečně Ludw. Rockinger v Quellen u. Erörterungen zur
bayer. u. deutschen Gesch. Bd. IX. München 1863, str. 29—46, kde Čás
tečně též na str. 9—28 otiskl „Rationes dictandi“, Alberichovi mylně
pripisované, srovn. Bresslau, Úrkundenlehre, str. 625.
4) Albericus, De dictamine, Quell, u. Er. IX. str. 30.
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takové pak opravoval učitel.1) Vidíme tedy u Albericha totéž, co
jsme pozorovali v římských školách rhetorských, slohové elabo
ráty na fingovaná themata.
Ani když uvádí příklady privilegií, o nichž v breviariu theoreticky pojednává, nebéře texty listin skutečně vydaných, ale sám
si konstruuje podle pravidel kancelářských celkem mu známých
dvě listiny Řehoře VIL a Jindřicha IV. pro Monte Cassino.2) Ještě
jiné společné znaky má škola Alberichova se školami rhetorskými.
Viděli jsme výše u Quintiliana, jak se jeho žáci učili ve škole chvá
lit! znamenité muže a haniti nešlechetné; víme, co u starých rhetorů řeckých znamená v řeči epideiktické eitaivog a ýóyos. A co
čteme v páté kapitole Alberichova breviaria de dictamine? ,,Verba
scematica id est figurativa et ornata ad laudem vel ad vituperationem seu persone seu virtutis vel vicii comodissime aptantur.
Verum et harum utcunque ad laudem quam maxime, in dictaminibus
nostris frequentius curandum est, ut in ea decenter verborum nostrorum gemmas et ornamenta locemus“.3) Tedy řeči ozdobné se
podle Albericha nejlépe hodí k chválám a hanám, a těch chce už ti
hojnou měrou ve svých diktaminech, aby v nich uložil své krasořečnické klenoty. Nyní následují chválo- a hanořeči, z kterých bohu
žel Rockinger neotiskl ani ukázky; je mezi nimi též Petra Damiani
vituperatio in meretrices. Avšak i bez nich vidíme jen z tohoto
theoretického návodu, jak Alberich docela tkví v tradicích rhe
torských škol antických.
Sloh Alberichův vyniká touž strojeností a umělou výzdobou,
jakou jsme pozorovali u asianismu starých rhetorů. Wattenbach
srovnává jej slohově s Cassiodoriem,4) avšak někdy Alberich i Cassiodoria předčí.5) Jeho sloh, úmyslně rozčleněný na malé věty,
protkaný tropy a figurami, z nichž vyniká význačná pro asianismus
antithese, nutí se do poetické dikce, plyne nepřirozeným rythmickým spádem a je tak podařeným dědicem krasořečnických
q Srovn. W. Wattenbach, Über Briefsteller des Mittelarters. Archiv
f. oest. Gesch. XIV. str. 33—34.
2) Albericus, De dictamine, Quell, u. Er. IX. str. 37—40, srovn.
Bresslau, Urkundenlehre str. 625—626.
3) Albericus, De dictamine, tamtéž str. 32.
*) Wattenbach, Über Briefsteller, str. 34.
·) Stačí uvésti několik vět z úryvku otištěného Rockingrem z díla
„Flores rhetorici“ v Quel. u. Er. IX., str. 4—5: „Hactenus quasi lacte
doctrinae mentes infantium rigavimus, superest ut viriles animos suo
pane consolidemus. . . . illud parvis, hoc debetur provectis, ars enim
quaelibet suis debet procedere gradibus, debet, inquam, ab imis ad summa
fieri transitus, iam fidelis huc se convertat animus, hauriat, gustet, rapiat
intrinsecus, absint nugae, absint rimae, novum nectar nusquam effluat,
radio Phoebi tacta flores mens pariat, hic Albericus evolat, hic palmam
sperat, hic adversarius sileat, obmutescat, miretur, obstupeat . . . .“
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effektů starých rhetorských škol, že by těžko mohl zapříti svůj
původ.
Návodu, jak se má užívati 'neobyčejných rčení (inusitatae
orationes), věnuje Alberich desátou kapitolu „Breviaria de dictamine.“ Pozorujeme tu touž snahu po neobvyklostech, totéž nucení
sebe do myšlenkových a slohových překroucenin, do přehnané
a nepřirozené výzdoby slohu, jakou vynikají ze starých rhetorů ti,
kteří silně podléhají asianismu. Alberich nám podává zcela řemeslný
návod k tomu, jak se mají jednoduchá rčení měniti v tyto inusi
tatae orationes. Uvedu některé příklady.
Místo: „Que causa te huc vcnire coegit“ se řekne: „Quis te
nostris horis appulit ventus?“
Místo: „Quomodo te habes“ se řekne: „In qua fortuna vel
ludicri portione versaris?“
Misto: „Quam artem nosti“ se řekne: „Que ars te adoptavit
in sobolem?“
Místo: „Quot annorum estis“ se řekne: „Quot vestrum
verticem hiemes compleverunt?“
Misto: „Comedisti an non“ se řekne: „Percepitne hodierna
die tuus debitum cottidianum exactor?“
Misto: „Ne laudes hominem ante mortem“ se řekne: „Ne laudes
hominem, cuius tunicam talos tetigisse non videris.“1)
Škoda, že Rockinger neuverejnil aspoň některé příklady též
z Alberichových „Flores rhetorici,“ o nichž tvrdí, že v nich nejvíce
vyniká Alberichova znalost starověku. Alberich v nich používá
Horáce, Lucana, Persia, Terentia, Virgila z básníků, z prosaiků Cicerona a Salustia. V nich také řeč dělí podle způsobu starých rhetorů
na exordium, narratio, argumentatio a conclusio.2)
Podávaje celkovou charakteristiku Alberichova umění, praví
Rockinger, že má dokonalou znalost starých grammatiků a rhetorů,
která v Itálii, díky tamním školám, nikdy nevymizela. Vedle toho
sleduje umění jeho též praktické cíle, které v Itálii nikdy nebyly
pominuty. Nejen živému slovu, ale i písemnému slohu mělo se dostati nejpečlivějšího vytříbení; jako vzorů používáno příkladů
starých autorit, a to především listů Ciceronových a pak listů Pliniových a Cassiodoriových Varií.3)
Z dvanáctého století zachovala se nám již celá řada památek
po činnosti vlašských učitelů artis dictandi. Bohužel velmi mnoho
jich je dosud buď úplně, anebo až na malé zlomky neznámo.
Obrátíme se k jednomu z nejznamenitějších, kHugonovi,
kanovníkovi bolognskému, přímému pokračovateli Albericha Monte’) Alberich, De dictamine, Quell, u. Er. IX., str. 41—45.
s) Rockinger, Die ars dictandi in Italien. Sitzungsberichte der kgl.
bayer. Akademie zu München, 1861, Bd. I., str. 127—128.
’) Tamtéž, str. 116—117.
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cassinského, jehož se v předmluvě ujímá proti jeho utrhačům.1)
Dílo Hugonovo, „Rationes dictandi prosaice“, pocházející z počátku
XII. stol., vydal Rockinger.2) V úvodě je věnuje Hugo císařskému
falckrabí ve Ferraře, prý k jeho usilovným prosbám; sebral prý je
v celek „ex multorum gestis.“ V theoretických statích také u Hugona pozorujeme vliv starých tradicí. Diktamina dělí na prosaická
a metrická,3) podobně jak to činili staří grammatikové a rhetoři
a jak jsme to pozorovali ku př. na rhetorických plodech v době Karlovců. Metrická diktamina ponechává stranou a obrací se k prose.
Tu dělí opět na prosu v užším slova smyslu a na list „cum aliud
tantum prosam, aliud prosam et epistolam dicimus“ Vidíme, jak ši
roký význam má u těchto učitelů artis dictandi slovo „dictamen.“
Podobnou definici tohoto pojmu nalézáme i u jiných pěstovatelů
tohoto umění. Neznámý autor díla „Rationes dictandi“, připisova
ného dříve Alberichovi Montecassinskému, které vzniklo v letech
třicátých XII. století v Bologni nebo ve Faenze,4) také podobně
dělí diktamina v básně a prosu a udává definici pojmu diktamen
v ten smysl, že je to jakékoli vhodné písemné vyjádření jakékoli
věci, jen má přiléhat a hodit se ku předmětu, o němž pojednává, „con
grua et apposita litteralis editio de quolibet vel mente retenta vel
sermone aut litteris declarata.“8) Ač tedy podle těchto definicí
diktamen je dosti široký pojem, jde hlavně přece jen o list. A též
Hugo Bolognský věnuje své dílo tomuto nejoblíbenějšímu druhu
diktamin. Hugo dělí listy na supremae, mediocres a infimae podle
postavení osob, jimž se posílají,6) zcela podle způsobu starých
rhetorů, který, jak jsme viděli, převzal též Alberich Montecassinský, a jemuž dává výraz ve své předmluvě k Variím též
Cassiodor. Probíraje jednotlivé části listu, používá Hugo rozdělení,
které se přimyká k antickým vzorům. Také on dělí list na salu
tatio, exordium, narratio a conclusio. Captatio benevolentiae dá se
podle něho spojití jednak se salutací a exordiem, jednak s con*) Hlavně Albertus de Samaria (za Paschala II. 1099—1118) stojí
v opposici proti Alberichovi a dovolává se proti němu autority Pricsianovy,
Ciceronovy, Boětiovy a jiných autorů. Viz o tom Rockinger, Ars dictandi,
1. c„ str. 124—125 a Gabrielli, Interno all* epistole di Cola di Rienzo
1. c. str., 401.
l) Quell, u. Er. IX. str. 53—94.
3) Quell, u. Er. IX., str. 54—55.
4) Srov. Bresslau, Urkundenlehre, str. 628, částečně vydal Rockinger
v Quell, u. Er. IX., str. 9—28.
B) Quell, u. Er. IX., str. 9. O významu slova „dictare“ a „dictamen“ v širším smyslu srovn. Norden, Antike Kunstprosa II., Anhang II.,
kapitola VI. Tam na str. 953 Norden cituje též definici latinské grammatiky ze sev. Itálie z XIII. stol, pocházející, kterou vydal v Paříži 1884
Ch. Fierville: „dictamen est ad unamquamque rem congrua et decora
locutio“.
·) Hugonis Bononiensis, Rationes dictandi, Quell, u. Er. IX., str. 55.
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clusí, kdy se chvála neb doporučení může opakovati. Srovnáme-li
to s rozdělením řeči, jak se ustálilo v rhetorice řecké a římské,1)
vidíme, že jen odpadá argumentatio, která se pro povahu listu
nehodí.
V desáté kapitole pojednávaje o rozčlánkování řeči v cola
a commata, praví Hugo, že obojích potřebuje řečník, má-li býti jeho
výmluvnost dokonalá. Cola slouží hlavně k tomu, když se nějaké
věci dávají různá „accidentia,“ jimiž označujeme její chválu nebo
hanu. Z příkladů takových col stačí uvésti jeden: es quoque,
cui Juno regnorum magnitudinem, litterarum Minerva plenitudinem,
suam Venus tribuit pulchritudinem.2) Na této ukázce vidíme kla
dení homoioteleuta po způsobu starých rhetorů. Tím zdobí konce
col i v jiných příkladech, které uvádí. Jinde opět si vybírá do
klad z Cicerona. To se dá vysvětliti tradicemi rhetorských škol,
které působí na tyto středověké diktátory. I u Hugona vidíme,
jaký důraz klade na rhetorickou stránku svého díla.
Po tomto theoretickém úvodu předvádí Hugo řadu různých
salutací a příklady na ostatní části listu. Pojednav pak o různých
druzích listů, uzavírá své dílo řadou příkladů. Listy ty nejsou ovšem
pravé, nýbrž fingované, právě tak jako u Albericha Montecassinského. Nejzajímavější je z nich smyšlená korrespodence mezi uči
telem a žákem. Žák píše učiteli, že pověst o jeho moudrosti až k němu
dospěla, a táže se ho, zda a kde bude míti budoucí zimu školu:
„utrum studium in proxima hieme et ubi recturum vos speratis.“
Učitel schvaluje jeho úmysl a sděluje mu, že v Bologni. Žák nyní
velebí jeho zkušenost v svobodných uměních a „in arte dictaminis."
Prý umí rychleji učili než jiní učitelé a proto prý se tak mnoho žáků
ze všech stran k němu sbíhá; prosí ho, aby jej vyučil v umění diktá
torském. Na to opět odpovídá učitel, dodává mu horlivosti k tomuto
studiu, jež nad jiné chválí, a odůvodňuje to těmito slovy: „quid
enim prodest alicui diu gramaticae professioni insudare, si nescierit
— cum oportuerit — saltim unam epistolam dictare".3) V jiném listu
vychvaluje žák učitelovo umění vyučovati a jeho řečnickou výzdobu:
„vosque arte docendi et verborum ornatu ac sublimitate sentenciarum cun(c)tos huius terre magistros excellere pro certo conprobavimus et neminem primum vel parem vobis in coloratis dictaminis
varietatibus reperire nequivimus." 4)
To, co zde sice jen ve fingovaných dopisech se píše, ukazuje, že
stále ještě jako v dobách starých je rhetorika hlavním cílem těchto
škol a že „verborum ornatus" a „coloratae dictaminis varietates"
x)
*)
3)
82—84.
4)

Srovn. Volkmann, Rhetorik, str. 26—32.
Hugonis Bononiensis, Rationes dictandi, Quell. u. Er. IX., str. 57.
Hugonis Bononiensis, Rationes dictandi, Quell. u. Er. IX., str.

Tamže, str. 68—69.
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jsou ideálem adeptů tohoto umění. Vidíme z nich to, o čem jsme
již dříve mluvili, že toto vyučování se stále v Itálii udržuje jako
soukromá professe. Zase se tu objevuje stará konkurrence rhetorů
žáky k sobě lákajících a umění své vychvalujících.
Jeden z takových učitelů, jakýsi Bernard, z doby o něco poz
dější, též z XII. stol., se nazývá „dictaminum professionis minister“.
„Suma dictaminum,“ která se po něm zachovala a která též vznikla
v severní Itálii, je celkem bezvýznamná, ale obsahuje též několik
exordií k podobným listům mezi žákem a učitelem. Také je tam
jedno „Exordium ad eum, qui miserit dictamen ornátům," a v něm
se praví: „Considerata vestrarum serie litterarum, quibus nimirum
quid dictamine possetis, preclaris admodum sermonibus ostendistis, licet ad rescribendum nobis noster stilus insufficiens videatur, tarnen vobis respondere decrevimus." x) To ukazuje opět
k onomu druhu rhetorických zábav, o němž jsme již výše jednali;
taková „dictamina ornata“ si tedy tito diktátoři navzájem posílali,
právě tak jako v době Symmachů, v době Sidoniově a v době Alcuinově. Jen místo „epištola“ nebo „litterae“ se zde užívá příhodněj
šího výrazu, totiž „dictamen.“
Z druhé polovice XII. století pochází ještě jedna lombardská
sbírka z doby Fridricha I. a Alexandra III., již popsal Wattenbach.2)
Také ta obsahuje listy žákovské, a to z velké části týkající se špat
ných financí tehdejších scholárů. Takové žebravé listy opakují
se pak v pozdějších artes dictandi velmi často. Tato sbírka jest
podle Wattenbacha tak přeplněna frasemi, že se obsah úplně topí
v slohovém bombastu.
v
1'
fa
Dokud tito rhetoři skládali svá diktamina na různá themata
ze života a bavili se školskými listy a theoriemi, byli historii celkem
neškodní; horší následky mělo pro historickou kritiku, jakmile za
předmět svých elaborátů počali bráti události politické a jakmile
listy, které sami skládali, počali podkládati historickým osob
nostem. První v těchto stoletích v Itálii vzniklé dílo toho druhu, které
způsobilo v historii mnoho omylů, je tak zvaná „Aurea gemma
Wilhelmi," sepsaná v Lombardii za císaře Lothara. Wattenbachovi
patří zásluha, že duchaplnou kritikou, které listy této sbírky pod
robil, odhalil pravou jejich podstatu, dokázav přesvědčivým způ
sobem, že jsou to fikce, a ne pravé dokumenty.3) Wattenbach uvedl
ve spojení s touto gemmou jinou „korrespondenci" mezi Lotharem
a papežem, obsaženou v rukopise 2507 vídeňské dvorní knihovny,
a ukázal na ní, že patří téže škole jako „gemma" a že šlo o stejné
l) Wattenbach, Ein Briefsteller des zwölften Jhs. Anzeiger für
Kunde der deutschen Vorzeit. Neufe Folge. Jg. 16 (1869), str. 189—194.
2) Wattenbach, Über Briefsteller 1. c. st. 51.
3) Wattenbach, Über Briefsteller des Mittelalters. Archiv für Kunde
oest. Gesch. XIV., str. 38—58.
C. t H. XV.
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thema, totiž složit komplex listů, které by odpovídaly poměrům
roku 1132, když byl v Lombardii očekáván příchod Lotharův a kdy
papež svolal koncil do Piacenzy; k tomu pak byly přidány některé
listy obsahu soukromého. Srovnav obě sbírky, dospěl Wattenbach
k nespornému závěru, že v nich nemáme authentických listů, ale
že jsou to diktamina.2) Mohli bychom si položití otázku: K jakému
účelu byly složeny tyto dvě sbírky týkající se Lothara? Považujeme-li je jen za školské cvičení, jak činí Wattenbach, nevystihu
jeme, myslím, úplně jejich povahu. Tendence listův nich obsaže
ných je velmi průhledná. Moci Lotharově se má dodati všemožného
lesku, tak aby tento „hostium subiugator" a „inclitus triumphator"
nahnal odporné straně v Itálii hodně strachu; a pak má vynik
nout! přátelství Lotharovo s papežem Innocencem II. Tyto fin
gované listy měly asi úkol politické literatury, která měla dělat
náladu. Analogie se najde dosti jak z doby pozdější, tak z dřívější.
Koncem dvanáctého a během třináctého století, v době
všeobecného rozmachu politického i hospodářského i kulturního
v Itálii, nezůstává za rozvojem všech sil ani tato odnož písem
nictví. Vyrojí se takové množství rhetorických děl a sbírek artis
dictandi, že není již možno podati ani přibližný přehled a je nutno
spokojiti se jen s nej důležitějšími zjevy, a to tím spíše, že jen hlavní
representanti tohoto umění dosud jsou známi, a ti namnoze jen ne
úplně. Výborný znalec umění diktátorského v Itálii, Rockinger,
uvádí jeho rozkvět v této době v souvislost hlavně s dvěma fakty,
se vzrůstem a zmohutněním městských obcí a s rozvojem italských
universit.2) Obojí působilo jako mohutná vzpruha pro další vývoj
tohoto umění. Horlivé studium práva přineslo další differencování.
Vznikají formuláře široce založené, s materiálem roztříděným
podle právních hlediska podávajícím příklady k theoretickým práv
ním naukám, vznikají formuláře pro různé skupiny privilegií
a listin a pro akta z oboru soudního řízení; od nich se ostře odlišují
rhetorické plody diktátorů.3) Rhetorika a právo, dříve spojené, se
od sebe odlučují, a mezi jejich zástupci nastává zápas, který se
končí vítězstvím a osamostatněním studia právnického.4)
Není naším úkolem sledovati ony praktické sbírky, ony vlastní
formuláře, nýbrž tuto rhetorickou literaturu; formulářů se dotkneme
jen tam, kde jsou s ní ve spojení. A takových případů je stále dosti.
Pěstovatelé umění diktátorského velmi často spojují i dále rhetorická diktamina s praktickými formuláři a odškodňuj! se tak za
ztrátu, kterou utrpěli emancipací práva.
x)
*)
3)
4)
CI. der

Wattenbach, Briefsteller des Mittelalters 1. c., str. 50.
Rockinger, Die Ars dictandi in Italien, 1. c., str. 132—133.
Srovn. R ckinger, Die Ars dictandi in Italien 1. c., str. 138—141.
Ott E., Die rhetorica ecclesiastica (Sitzungsber. der philos. hist.
K. Akad. Wien 1892. sv. 125, VIII), str. 21.
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Jeden z hlavních representantů artis dictandi na začátku
XIII. století, Boncompagnus (Buoncompagno) z Florencie,
přednáší na universitě bolognské, která jej ověnčuje vavřínem za
jeho díla. Zanechal celou řadu sbírek,1) v nichž pojednává a pří
klady vysvětluje všechny druhy listin a dopisů aneb jejich částí
a podává návody k jich skládání. Některé z jeho spisů jsou věno
vány rhetorice a stilistice, jiné právu, některé sbírky obsahují listy
spíše rázu zábavného než školského.
Nej důležitější jeho dílo, které roku 1215 slavnostně přečetl na
universitě bolognské a za něž obdržel vavřínový věnec, je tak zvaný
„Boncompagnus." Autor mu dal svoje jméno a již tím ukázal, že si
na něm nejvíce zakládá. Vlastní titul tohoto díla je „rhetorica an
tiqua", na rozdíl od j iného díla téhož autora, „rhetorica novissima."8)
Boncompagnus není jen rhetorického obsahu, jak by se souditi
mohlo podle titulu. Je rozdělen na šest knih a na sto záhlaví. Již
to ukazuje k pestrému obsahu. Autor sám udává obsah šesti knih
tohoto díla takto. Prvá kniha jedná o formách listů školské povahy
(scolastice conditionis), druhá se krátce dotýká formy listů církve
římské, třetí listů posílaných papeži, čtvrtá jedná o listech císařů
a králů a listů nižších osob k nim, pátá kniha se týká praelátů a pod
daných a záležitostí církevních a poslední kniha je věnována listům
„nobilium virorum, civitatum atque popularium." Nejsou však
jen listy obsahem Boncompagna, nalezneme v něm různé rozpravy
slohové, právnické, filologické, enthnografické, jen podle toho
soudě, co z této přepodivné sbírky vydal Rockinger. Též listy
obsažené v této sbírce jsou nej rozmanitějšího druhu. Některé se
týkají scholárů a jich života, jiné vztahují se k poměrům církevním
jiné jsou obsahu politického. U mnohých již podle sestavení do
pisů a odpovědí vidíme, že nemáme před sebou opisy skutečných
listů, nýbrž že jsou to smyšlená diktamina, jakž podle celkové
povahy sbírky ani jináče nelze mysliti.3) Ve čtvrté knize pod heslem
„De victoriis intimandis" jsou listy, jimiž si panovníci oznamují
svá vítězství, a jsou mezi nimi také taková ohlášení určená všem
králům a národům křesťanským; je tam též „Invectiva Phylipi
contra Ottonem" a „Responsiva Ottonis contra Phylippum", dále
„Invectiva imperatoris contra Ytalicos“ a „Responsiva Ytalicorum“, „Invectiva imperatoris contra Mediolanum“ a „Respon
siva Mediolanensium," „Invectiva imperatoris contra Florentinos" a
„Responsiva Florentinorum"; hned na to je vyzvání Pisanů k císaři,
l) Srovn. Gabrielli, Intorno alľ epištole di Cola di Rienzo 1. c„ str.
407—409, kde jsou všechny spisy Boncompagnovy přehledně uvedeny.
*) Srv. Rockinger, Ars dictándi 1. c. str. 134—136.
*j Srovn. též záhlaví z přepracovaného „Boncompagna“, která se
stavil Schweizer, Ueber das sogenannte Formelbuch Albrechts I., v Mitteil,
des Inst. f. oest. Gesch. II. st. 236.
21·
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aby přitáhl do Itálie, a kladná odpověd císařova.1) To jsou vše
zřejmé řečnické elaboráty, které, jak z toho patrno, byly o poli
tických thematech pěstovány ve velkém.
Někde Boncompagnus sám podává návody o tom, jak se
mají látky vynalézati. V prvé knize pod záhlavím „De consolacionibus", v níž nalézá se několik listů soustrastných, je v poslední
kapitule „notula de materiis inveniendis." Tam autor ponechává
řečníkům mnohé látky nedokončené (oratoribus relinquo hic multas
materias infinitas) a udává jim themata, na něž by mohli vypraco
vat! takové listy. Napřed radí, jak by se měla taková diktamina
skládati o smrti papežů a praelátů, pak mluví o skládání soustrast
ných listů nad smrtí učitelů a žáků ve škole. Themata nyní následu
jící týkají se smrtí panovníků, a pojednání Boncompagnovo o nich
je tak poučné pro způsob skládání těchto diktamin, že je uvádím
doslovně:
„Item possunt inveniri materie super morte imperatorum et
regum et narrari possunt victorie triumphales, facta clarissima,
labores diuturni, quos pro imperii et regnorum honore sunt passi.
Verum tamen summa brevitate in huiusmodi laudibus debet uti
orator, ne in consolacionibus esse storiographus videatur. Item
potest descensus fieri super morte imperatricum, reginarum, prin
cipům, militum, omniumque virorum ac mulierum cuiuscunque
sint officii vel condicionis. Et ita per invenciones et variaciones
possunt consolacionum remedia inveniri ... Et nota, quod de
omnibus qui decedunt referri debet — si veraciter dici potest —
quod ad lamenta penitencie confugerunt, et sacrosancti corporis
et sanguinis domini clipeo premuniti ad regna celestia convola
runt." a)
Z toho vidíme, oč jde Boncompagnovi v tomto díle; obrací se
také jen k řečníkům a jim dává návody, jak si mají vésti při ta
kových chvalořečech, v nichž krátce mají vylíčiti vítězství a slavné
činy zemřelých panovníků. Při tom je zajímavé, jak zcela v duchu
Pliniově dává přednost činnosti rhetorově před psaním historie,
žádaje, aby se chvály pronášely pokud možná stručně, aby
řečník se nezdál býti historikem. Avšak, ač jsou to jen rhetorické
plody, přece autor, dávaje radu, že se má učiniti zmínka o zaopatření
posledními svátostmi umírajících, nezapomíná přidati: „si veraciter
dici potest." Nechce tedy, aby taková diktamina byla v zřejmém
odporu se skutečností. To je důležité pro kritiku tohoto Boncompagnova díla, a jistě by se dalo ledacos z něho získati pro historii,
kdyby bylo vydáno úplně, a ne jen v malých zlomcích.
x) Boncompagni Boncompagnus, Quell. u. Er. IX., str. 135—136.
2) Tamže str. 140—141.
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Také z šesté knihy otiskl Rockinger podobný návod k vyna
lézání látek a skládání listů pod záhlavím „De potestatum electionibus.“ Tam uvádí Boncompagnus velkou řadu rozmanitých
případů a podává návody, jak na ně skládati diktamina. „Possunt
circa huiusmodi electiones oriri materie infinite,“ praví autor a ku
konci dodává, že by ani čas nestačil, jak by se pro množství případů
takové látky mohly šířiti.1) Též z páté knihy z oddělení „De
litteris citatoriis" uvádí Rockinger poznámky „de huiusmodi
materiis inveniendis“, v nichž udílí autor též praktické rady.8) Jak
patmo, obsahuje toto dílo několik takových návodů k skládání
diktamin.
Výše jsem pravil, že vyniká rozmanitostí obsahu. Když přečítáme záhlaví šesti knih, pozorujeme všade snahu po vyčerpání
všech možných látek. Je to jakási encyklopaedie ar tis dictandi
s theoretickými návody i praktickými příklady, listář i právní rádce
zároveň; vedle toho jsou tam i rozmanité exkursy z jiných oborů.
Tak první kniha má též oddělení „De consuetudinibus plangentium“. Je to jakési ethnografické pojednání o tom, jak si různí
národové počínají v smutku nad smrtí svých blízkých. Autor
uvádí skoro všechny národy evropské; o Ceších a jiných Slovanech
praví, že mísí pití a nářek tak dlouho, dokud se nezpijí, takže na
konec obyčejně mají příjemnou útěchu.3) Na konci tohoto pojednání
ne bez sarkasmu praví o kněžích a klericích: „cum alii gemunt, ipsi
rident, et cum alii pre dolore suspirant, ipsi pre gaudio iocundantur." 4)
Očel této knihy Boncompagnovy byl především školský; to
vidíme z celého založení a z praktických návodů. V těchto návodech,
pokud jsou známy, vždy se obrací k řečníkům, jak mají skládati
diktamina. Není to tedy pouhý formulář, který podává vzory listů,
jež pak mají býti opisovány a jen přizpůsobeny k daným pří
padům, nýbrž je to spíše učebnice artis dictandi s danými vzory,
podle nichž mají rhetorové svá diktamina skládati.
Na konci svého díla obrací se ostrými výrazy proti závistníkům
a oznamuje nám, že toto dílo bylo recitováno před shromážděnou
universitou bolognskou a korunováno vavřínem 26. března 1215.5)
Je to první známý příklad, kdy takováto diktamina byla ve
řejně přednášena. Kdož by při tom nevzpomněl na recitace listů
Pliniových a na přednášky umělých řečí ve školách rhetorů v době
římského císařství? Autor díla tohoto byl ověnčen vavřínem; dostalo
*)
3)
*)
·)

Boncompagni Boncompagnus, Quell, u. Er. IX., str. 169—170.
Tamže, str. 159.
Tamže,str. 142; totéž tvrdí Boncompagnus o — Angličanech.
Tamže, str. 143.
Tamže, str. 174.
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se mu pocty, jaké se dostává básníkům. To svědčí o tom, jak vysoko
se cenilo rhetorské umění v této době a jak tehdejší vlašské vzdělané
publikum kladlo do jedné kategorie diktátory a básníky. To jsou
opět reminiscence antické. I v době římské císařské rhetor často
zastupuje básníka. Jakub Burckhardt ve svém díle „Die Kultur
der Renaissance in Italien" věnoval zvyku věnčení básníků, které
přišlo v době renaissanční v obyčej, obšírnější kapitolu. Praví, že
jeho počátky ve středověku jsou temné. Mluvě o Dantově zamýš
leném korunování laurem, praví, že asi nej bližší reminiscence se
vztahovaly na věnčení básníků a umělců při kapitolinských zá
pasech, od doby císaře Domitiana každých pět let opakovaných,
které prý snad nějaký čas přežily trvání říše římské.1) Toto věnčení
středověkých diktátorů Burckhardtovi známo není.
Pozorovali jsme dosud stále, jak tato společnost vlašských
grammatiků, rhetorů, učitelů artis dictandi a notářů žije v nepře
tržité kontinuitě se starou dobou. Pak možno i tento zvyk věnčení
vavřínem považovati opět za jeden z přežitků, které v tomto pro
středí se uchovaly věkům budoucím. Také Boncompagnus nemluví
o tom jako o něčem novém a nebývalém, nýbrž bez zvláštního
upozornění poznamenává: „Recitatus equidem fuit hic liber, approbatus et coronatus lauro Bononie apud s. Johannem . . ."
Tato „Rhetorica antiqua" nalezla své doplnění v druhém rhetorickém díle Boncompagnově, v „Rhetorica novissima," která
také byla slavnostně přednesena před shromážděnou universitou
bolognskou. Byla rozdělena ve 13 knih, podle jejichž nadpisů po
jednávala hlavně o theorii řečnictví.3)
'
Vedle těchto děl vydal Boncompagnus řadu spisů o sklá
dání listin, o salutacích a exordiích, o přednostech a chybách slohu,
o privilegiích a konfirmacích, o statutech a testamentech a j. Svým
spisům dával zvláštní jména: palma, oliva, cedrus, mira. ,Palma',
která pojednává o listech vůbec a o testamentech, má zajímavou
předmluvu. V ní Boncompagnus žádá své žáky, aby dílo jeho ne
dávali do rukou jeho nepřátelům, kteří prý mu jeho diktamina umějí
kouřem tak praeparovati, že vyhlížejí, jako by pocházela ze staré
doby, a pak mu je upírají.4) Zde se opět opakuje žárlivost a ne
vraživost rhetorů z dob antických, ale způsob vedení boje je
originální. Jedno dílo věnoval přátelství, v němž vypočítává
26 druhů přátel, a jedno lásce, to nazval „Rota Veneris." O tom
l) J. Burckhardt, Die Kultur der Renaissance in Italien. 9. Auflage.
Leipzig 1904. I., Bd., str. 222—223.
*) Boncompagnus, Quell, u. Er. IX., str. 174.
3) Quell, u. Er. IX. str. 136.
4) Srovn. Gabrielli, Intorno all* epištole di Cola di Rienzo 1. c.
str. 410—411.
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praví Gabrielli, že je to jakýsi druh artis amatoriae.1) Boncompagnus charakterisuje jeho obsah takto: „lasciviam et amantium
gesta demonstrat." 2) Viděli jsme, že zpracování erotických themat
bylo oblíbenou zábavou starých rhetorů; u dědiců jejich umění ve
středověku se s ním zase potkáváme.
Jiný pěstovatel artis dictandi v Bologni z doby o něco pozdější,
asi z let třicátých 13. století, je Qui do Fab a. Jeho hlavní díla,
„Suma dictandi" a „Dictamina rhetorica", nejsou až na malé zlomky
uveřejněna. „Dictamina rhetorica," která by měla pro naše thcma
větší význam, je podle údajů Rockingrových velká sbírka, která ob
sahuje na 220 čísel téměř vždy s připojenými odpovědmi. Faba o nich
praví: „Quasi coelesti oraculo edita super omni materia suavitatis
odorem exhibent litteratis, quia de paradisi fonte divina gratia
processerunt."3) Tato charakteristika autorova ukazuje k účelu
díla.
Mezi summou a těmito diktaminy nalézá se v rukopisech
věnování díla podestovi bolognskému Aliprandovi Fabovi, jehož
autor vynáší s nadsazováním rhetorům vlastním. Po tomto panegyrickém věnování obrací se autor k čtenářům a praví: „Colligite
nunc flores rhetoricos, et haec pretiosa nunquam tradatis invidis
ornamenta, per quae tam praesens (aetas) quam futura posteritas
gloriosam nostri generet memoriam a mari usque ad mare et a flu
mine usque ad terminos orbis terrae".4) Jak viděti, neceni Faba
nízko své řečnické „květy," které tuto podává čtenářům. Co spiso
vatelského sebevědomí a touhy po slávě vane z těchto řádek!
Opět jeden moment, který tuto společnost vlašských rhetorů spo
juje jednak s antikou, jednak s renaissancí.
Vedle těchto autorů, kteří dosud spojují rhetoriku s uměním
skádati listiny, vyskytuje se od začátku 13. století řada spiso
vatelů, která se věnuje výhradně umění notářskému. Je to přiro
zený důsledek emancipace práva z područí rhetoriky. Že prvé a nejznamenitější z nich nalézáme v Bologni, lze opět přičísti vlivu uni
versity a jejího právnického studia. Nej znamenitější z nich je Rolandinus Passagerii, který stal se 1234 notářem v Bologni. Jeho
„Summa artis notariae“ je nej důležitější dílo, které v tomto oboru
vzniklo.5)
Těmi se ovšem zabývati nebudeme. Zmínil jsem.se o nich
jenom, aby bylo zřejmé, jak nyní tyto dva obory jdou každý svou
cestou, na jedné straně rhetorická diktamina, na druhé notářství
a právní formuláře. Ovšem nescházejí dosud činitelé, kteří dovedou
')
2)
3)
4)
5)

Gabrielli, 1. c. str. 408.
Boncompagnus, Quell. u. Er. IX., str. 132—133.
Quell. u Er. IX str. 179.
Quell. u. Er. IX., str. 180.
Brcsslau, Urkundcnlchre I., str. 631—632.
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pracovati oběma směry a je spoj ováti, jak jsme právě viděli na
Boncompagnovi a Fabovi, ale i ti rozlišují ostře činnosti jednu od
druhé, rhetorickou od právnické.
Kdybychom chtěli tímto způsobem dále sledovati rozvoj umění
diktátorského v Itálii v třináctém století, utonuli bychom v množ
ství materiálu. Věnujeme raději pozornost hlavnímu representantu
artis dictandi v Itálii, Petrovi de Vinea.
„Epistolae“ nebo „Dictamina“ Petra deVinea dosáhly
ze všech podobných děl ve středověku největšího rozšíření; počtem
zachovaných rukopisů nemůže s nimi žádná jiná sbírka konkurrovati. Pozdější pěstovatelé tohoto umění velebí sloh Petrův
a snaží se dostihnout! formální výzdoby jeho sbírky a jeho pathosu
ve výrazu.
Pietro delia Vigna, protonotář císaře Fridricha II. a logothet
království Sicilského, je duší Fridrichova zápasu s papežstvím
o nadvládu nad světem a se zápalem hájí imperialistickou poli
tiku svého pána jak v diplomatických aktech, tak ve spisech
určených veřejnosti. Listy od něho pocházející jsou toho vý
mluvným dokladem. Narodil se 1190 z otce Angela delia Vigna,
notáře v Capui,1) pochází tedy z onoho laického notářského pro
středí, o jehož významu jsem se zmínil výše, a jako laik vstoupil
do kanceláře Fridrichovy. Od r. 1232 účastní se jednání o dů
ležitých záležitostech státních, od 1238 je nejvlivnějším ministrem
Fridrichovým a spojuje konečně ve svých rukou úřad protonotářský
s úřadem logotheta království Sicilského; roku 1249 očerněn ze
zrady upadá v nemilost císařovu a končí za neznámých okolností
smrtí násilnou.
Sbírka, která má jeho jméno, nezachovala se nám ve formě
původní, byvši po jeho smrti přepracována, doplněna jiným
materiálem a definitivně uspořádána, takže je spojeno s velikými
obtížemi zjistiti, které kusy pocházejí z péra Petrova, které se
zachovaly v původní formě a které byly doplněny nebo přepra
covány později. Poněvadž tu jde o důležitou pozůstalost císaiské
kanceláře, o historický pramen prvního řádu pro dějiny XIII. st< letí, bylo těmto otázkám věnováno mnoho práce a mnoho ostro
vtipu bylo vyčerpáno řešením záhad spojených s kritikou listů
obsažených ve sbírce Petrově. Přední zásluhu o jich určení a oce
nění mají Huillard-Bréholles, Ficker a Winkelmann.2) Avšak
x) Životopisná data jsou sestavena v díle Huillard-Bréholles, Vie
et correspondence de Pierre delia Vigne. Paris 1865. O jeho rodišti jedná
dílo Capasso-Janelli, Pietro delia Vigna. Osservazioni e documenti. Cascrta
1882. Práce Capassova a Janellova jsou věnovány jenom kontroverse,
ida je rodištěm Petrovým Capua či Čajazzo.
’) Huillard-Bréhoíles v uvedeném již díle a ve své História diplomatica
Friderici Secundi. Ficker a Winckelmann při novém vydání Boehmcrových Regesta Imperii.
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celkového kritického vydání tohoto důležitého pramene jsme se
dosud nedočkali, takže jsme odkázáni na staré edice, z nichž
poslední vyšla 1740 v Basileji prací Jana Rudolfa Iselia.1) Hlavní
překážkou nového vědeckého vydání je veliký počet rukopisů
a různost redakcí. Sbírka Petrova v té formě, jak později tiskem
vyšla, se objevuje teprve v poslední třetině třináctého století.
Tehdá teprve byla definitivně zredigována a původně v pět,
později, rozdělením třetí knihy ve dvě, v šest knih rozvržena.2)
Nám nejde při posuzování této sbírky ani o kritiku jednot
livých listů, ani o analytický rozbor, který by měl za účel rozpo
znání jejích součástí, nýbrž o celkovou povahu díla, které ve stech
rukopisných exemplářů se rozšířilo po celé Evtopě a které
bylo zdrojem poučení pro následující generace diktátorů.
Jak jsem pravil, je sbírka ta rozvržena na šest knih. Prvá
je hlavně věnována aktům a korrespondenci v boji mezi císařem
a papežem; obsahuje ostré invektívy proti papeži a kardinálům,
manifesty a listy, které mají hájiti před ostatním křesťanským
světem politiku Fridrichovu; konstituce a reskripty Fridrichovy,
které mají ukázati, jak i v jeho vlastních zemích je mu ubližo
váno stranou papežskou. Kniha ta vyznívá ostrou toninou protipapežskou a protiklerikální. Hanauer správně vystihuje, jak
doba reformační dobře pochopila význam této knihy a proč ji vydala
tiskem r. 1529, asi v téže době, kdy vyšla též Dantova Monarchie
a Marsiliův Defensor pacis.3)
Také druhá kniha má určitý, zřejmě vyslovený ráz. Kdežto
prvá hájila a též theoreticky odůvodňovala Fridrichovo stano
visko, je účelem druhé šířiti Fridrichovu slávu a panegyricky
oslavovat! jeho činy. Je v ní řada zpráv o vítězství císař
ských zbraní, některé ve formě okružních listů, jsou tam bulletiny
o pokoření a potrestání nepřátel, hrozebné listy adressované pro
tivníkům a výzvy k spojení s císařem. Nescházejí také zprávy,
které se snaží Fridrichovy porážky zmenšiti a vylíčiti v přízni
vějším světle. Mnohé listy mají za účel věrným císařovým do
dávat! mysli a těšiti je nadějí na odměnu za jejich zásluhy.
Třetí kniha má rozmanitější obsah a obrací se hlavně k různým
záležitostem státní správy. Avšak i její účel je průzračný. Hned
první kapitola je věnována apotheose moci císařské, jejíž posílení
je zájmem křesťanstva vůbec. Mnohé listy mají ukázati Frid
richovu péči o poddané, o řádnou správu státu, o vykonávání
spravedlnosti, mnohé mají poddané a spojence jeho utvrzovat!
x) Joh. Rudolphus Iselius, Petři de Vineis iudicis aulici et cancellarii
Friderici II. imp. epistolarum . . . libri VI. Tom. I—II. Basileae 1740.
2) Srovn. G. Hanauer, Matéria! zuř Beurtheilung der Petrus de Vinea.
Briefe. Mitth. d. Inst. f. oest. G. XXI., st. 528.
3) Hanauer, 1. c. st. 528.
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ve věrnosti. Rada listů je věnována záležitostem týkajícím
se povznesení školství. Není snad náhodou, že právě v této knize
jsou umístěna diktamina, v nichž Petrus de Vinea a Jan, arci
biskup capujský, se předstihují v „eleganci“ slohové. Jako kdyby
tyto listy měly ukázati, jakého rozkvětu došla ars dictandi pod
vládou císaře věd a umění milovného. V kapitole čtyřicátéčtvrté
a páté máme dva panegyriky; jeden oslavuje v nadšených dithyrambech císaře Fridricha, zakladatele práva a obránce spravedl
nosti, druhý, z péra Mikuláše de Rocca, velebí zásluhy předního
ministra císařova Petra de Vinea. To je vinice, praví obrazně
autor panegyriku, kterou filosofie mnohou námahou vzdělala a na
níž Stánek vzdělání postavila, aby z něho nevzdělanci obdrželi
ducha vědy. Též v listech adressovaných cizím panovníkům,
obsažených v této knize, nescházejí motivy ospravedlňující jednání
Fridrichovo a vrhající příznivé světlo na jeho snahy; některé
z nich akcentují jeho péči o Svatou zemi. Celkem vyznívá i z třetí
knihy, ač obsah její je dosti různorodý, týž základní akord jako
z druhé.
Následující tři knihy liší se od první poloviny díla; jsou
rázu spíše praktického, podávajíce vzory pro listy útěšné v čtvrté,
pro listy týkající se vykonávání spravedlnosti a veřejné správy
v páté a privilegia a milosti v šesté knize; ovšem ani v těchto
třech knihách nescházejí chvalořeči velebící císařskou vládu; již
v arengách je k tomu dosti příležitosti.
Pozorujeme-li celkovou povahu díla, vidíme, že mu náleží
důležité místo v dějinách politické literatury, doprovázející zápas
moci císařské s mocí papežskou ve středověku. Hlavně na
prvých knihách je zřejmě patrno, že dílo toto má býti apologií
císaře Fridricha II. a panegyrikem na jeho vládu. Jeho skla
datelům nešlo jen o to sebrati listinný materiál z kanceláře Frid
richovy a sestaviti z něho formulář pro kancelářskou potřebu
a podati vzory krásného slohu, nýbrž oni svým dílem nepokrytě
vyslovují tendence ghibelinské politiky a hájí moc světskou proti
vítěznému postupu moci církevní.
Nás v prvé řadě zajímá otázka, jak se máme dívati na listy
této sbírky, na její manifesty, proklamace, invektívy, které jsou
vydány pod jménem císaře Fridricha. Již účel sbírky napovídá,
že s pozůstalostí císařské kanceláře tu bylo nakládáno způsobem
historickou kritiku málo uspokojujícím. Mnoho textů převzato
sice ze skutečných z kanceláře vyšlých listů, ale mnoho jich bylo
též fingováno aneb aspoň přepracováno. Nám ovšem jest se
spokojiti jen s uvedením několika příkladů.
Hned první list prvé knihy je podle souhlasného úsudku
diplomatiky fikcí. Huillard-Bréholles jej považuje za dvorskou
deklamaci; Ficker ze znění listu usuzuje, že je vyloučeno, aby
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pocházel od císaře, jak v nadpisu jeho se tvrdí; a Hanauer o něm
praví, že je to „eine treffliche Stilubung“, kterou složil některý na
daný úředník kanceláře a kterou Petr de Vinea, jsa s ní spokojen,
pojal do své sbírky.1) List ostře napadá papeže a kardinály
za to, že v zájmu kacířských Lombardů exkommunikovali císaře,
nepřipustivše ho ani k hájení. Již slova, kterými se list začíná,
jsou charakteristická: „Collegerunt pontifices et pharisaei con
silium“. Kurii se vyčítá nenasytná lakota a v kontrast uvádí
s apoštolskou chudobou, ohnivě se protestuje proti vyvyšování
sacerdotia nad impériem a na pamět se kurii uvádí Konstan
tinovo věnování a ubohé postavení papeže Silvestra. List na
konci uvádí slova Písma často užívaná: Všechna moc pochází
od Boha, a kdo jí se protiví, božské moci se protiví.
Tímto listem, který vyslovuje podobné myšlenky, jaké se
objevují též v Dantově Monarchii, je případně zahájena sbírka
Petra de Vinea a hned na počátku nepokrytě vysloven její ten
denční ráz. Také je význačné, že hned první list je fingován.
Také č. 17. prvé knihy nepovažuje ani Huillard-Bréholles,
ani Ficker za authentické.2) Oba tak soudí podle slohu a kom
posice listu. Je to Fridrichova invektíva proti kardinálům, protože
otálejí s volbou nového papeže. Hodí se do r. 1242. Psána je
opět tónem ohnivým a podrážděným a dává v přehnaném pathosu
průchod svému rozhořčení. Stejného téměř obsahu je č. 14. prvé
knihy. V slohu, myšlenkách i obrazech se v obou číslech vyskytují
nápadné shody, jen tón č. 14. je o něco mírnější; a přece oba
nadepsaní historikové, zavrhujíce jeden, nečiní proti druhému
námitek. Vezmeme-li ku pomoci ještě list 35. prvé knihy, kde
král francouzský Filip nabádá kardinály k volbě řádného papeže,
přijdeme k zajímavým výsledkům. Všechny tři listy ukazují
totiž nápadnou příbuznost. List Fridrichův č. 14. projevuje na
začátku bolest nad osiřením církve. Podobně počíná list Filipův
projevem zármutku nad stavem církve. List Fridrichův pronáší
na to myšlenku, jak je trapné, když církev římská, která má
býti matkou a učitelkou a všem má cestu ukazovati, sama bloudí;
na to vytýká kardinálům, kteří jsou „ecclesiae cardines et co
lumnae“, že svou lakotou církev uvrhli v záhubu a sami vše za
vinili svými sobeckými snahami, ježto každý z nich žízní po
papežské důstojnosti, nevražíce jeden na druhého. Filipův list
též hned po projevu zármutku se obrací proti kardinálům „quos
mundi cardines reputamus“, vytýká jim nesvornost a lituje Říma,
který bez hlavy žije, jsa ostatních hlavou; pak podobně jako list
*) Srov. Ficker v Boehmerových Regesta Imperii V, 1 st. 489, č. 2434
a Hanauer, Mitt. des Inst., 1. c., st. 534.
2) Huillard-Bréholles, Historia diplomatica Friderici II. Tom. VI.
Pars I. Parisiis 1860, st. 70; Ficker, Bohmer Reg. Imp. V, 1, st. 581, č. 3313.
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Filipův vysvětluje si nesvornost, pro kterou dosud nedošlo k volbě,
lakotou a touhou po důstojenství, „auri cupiditas et ambitio
dignitatum“. Ku konci listu napomíná Fridrich kardinály, aby
nebyli nesvorní, aby se nedali sváděti andělem tmy a jednomyslně
přistoupili k volbě nového papeže. List Filipův před vyzváním,
aby přistoupili k volbě, nabádá kardinály mezi jiným, aby mužně
odpírali zlu, před nímž příliš sklánějí svou šíji. Poslední věta
listu Filipova opět je ozvěnou myšlenky pronesené na konci oné
fingované invektívy Fridrichovy proti kardinálům, kterou je za
hájena první kniha díla Petrova a o níž jsme výše mluvili. Při
rovnává se tam nastávající papež ke lvu spícímu, který povstane
a svým zařváním vše uvede v postrach, podobně jako ona in
vektíva přirovnává Fridricha ke lvu, který zdánlivě spí a který
pouhým zařváním zažene nepřátele.
Shoda v myšlenkovém postupu mezi listem Fridrichovým
č. 14. a listem Filipovým č. 35. prvé knihy, příbuznost mezi č. 14.
a č. 17. a stejné zakončení tohoto listu Filipova s invektívou
Fridrichovou jsou zjevy, s kterými historická kritika musí počítati. Prohlašuje-li se č. 17. za fictum, nenaplnilo nás toto srov
nání k ostatním velkou důvěrou. Vysvětlovat! zde příbuznost
nějakou společnou předlohou, by bylo velmi obtížné; nezbude
asi nic jiného než spokojiti se s tím, že i druhé listy jsou bud
fingované aneb aspoň silně přepracované. Nemohu se zde podrob
něji zabývati jednotlivostmi; uvedl jsem tento příklad, jen abych
ukázal, jak mnoho práce zbývá při kritice listů obsažených ve sbírce
Petrově, a jak je nutno při rozbírání jich vždy hleděti též k ostatním
a k celkové povaze díla.
Také č. 31. prvé knihy nesneslo pronikavého pohledu histo
rické kritiky. Je to opět invektíva proti papeži; Fridrich si
na něj kardinálům trpce stěžuje, že proti němu posílá do světa
listy plné lží, poněvadž prý císařovy úspěchy v Lombardii ho na
plnily závistí. Zvláště se obrací proti nařknutí, jako by byl užil
výroku o třech svůdcích světa, klada vedle sebe Mojžíše, Ježíše
a Mohameda. Žádá kardinály, aby papeže od tohoto nepřátel
ského postupu zdrželi, a vyhrožuje pomstou mečem. Papeže
v této invektivě tituluje císař „Pharisaeus unctus oleo nequitiae“.
List tento se hodí k situaci roku 1239· Ficker myslí, že tato in
vektíva byl pouhý návrh listu, který však nebyl vydán, anebo,
že jak Winkelmann myslí, bylo ho použito k uveřejnění jako
letáku.1) Toto druhé mínění je, hledíme-li k celkové povaze prvé
knihy Petra de Vinea, jistě správnější. Winkelmann dobře vy
stihuje agitační účel tohoto listu. Byl-li ovšem hned tehdá uve
řejněn jako politický leták, lze těžko dokázati. Možná že vznikl
»

Ficker, Böhmer Reg. Imp. V, i st. 494, č. 2454 a 2455.
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teprve při sestavování prvé knihy Petrovy sbírky. Také je
možné, že tu nejde o naprostou fikci, nýbrž o účelné pře
pracování nějakého listu vyšlého z kanceláře; srovnání s listem
podobného obsahu, kde se Fridrich brání proti papeži podráždě
nému potrestáním Ligurů,1) by tomu nasvědčovalo.
Z druhé knihy nejzajímavější fictum je č. 3., hodící se do
r. 1237; je to Fridrichův vítězný bulletin, kterým se knížatům
německým oznamuje porážka Milánských. Winkelmann a Ficker
souhlasí v názoru, že tato zpráva je jen slohové cvičení, a ne list
z kanceláře císařské vyšlý.2) Hanauer považuje tento bulletin
za nej originálnější ze všech zachovaných zpráv o Fridrichových
vítězstvích a praví o něm, že je plodem mladistvé ohnivé duše,
která jej napsala zanícena záštím proti Fridrichovým nepřátelům.
Myslí, že nějaký mladý notář kanceláře ulehčil svému srdci a složil
toto diktamen. Rovněž za nepřijatelné považuje, že tento hymnus
by byl z kanceláře vyšel aneb byl dokonce vydán jako officielní
zpráva.3)
K pochybným listům Fridrichovým patří též jedno důležité
bohemicum třetí knihy; je to č. 5., v kterém se Fridrich 1236
obrací listem ke králi českému a jemu žaluje na jednání vévody
rakouského.4) Ficker poukazuje na nesnáze vyskytující se při
tomto listu. Bylo-li to vskutku psaní určené českému králi, vzdá
lenému císařského dvora, pak je nápadné, že se nekončí vyzváním,
aby přišel k říšskému sněmu a zbrojil proti vévodovi rakouskému.
Ficker z celého znění listu usuzuje, že to byl jakýsi žalobný spis
proti vévodovi, vzniklý na sněmu v Augsburku a určený veřej
nosti na ospravedlnění císaře. Volila se k němu forma listu
na nejmocnějšího z přítomných knížat.5) Tedy opět zde máme
politický spis psaný ve formě listu a hájící stanovisko císaře
Fridricha.
Uvedení těchto příkladů stačí, abychom viděli, že se ve sbírce
Petra de Vinea nalézají vedle skutečných akt kanceláře také
diktamina, která nemají účel jen stilistický, nýbrž mají určité
cíle politické. Pozůstalost kanceláře a politická literatura se
v tomto díle promítají a budoucí kritická edice bude míti ještě
mnoho práce s rozlišováním skutečných listů od fikcí a v mnohých
případech asi bez výsledku.
Ve sbírce Petrově nescházejí ovšem také diktamina psaná jen
za účelem belletristickým. Zmínil jsem se již výše o takové „korrespondenci“ mezi Petrem de Vinea a arcibiskupem capujským,
*)
2)
3)
*)
*)

Ficker, Böhmer Reg. Imp. V, 1, st. 494, č. 2455.
Tamže st. 462, č. 2295.
Srovn. Hanauer, Mitt. d. Inst., 1. c., st. 532—533.
Erben, Reg. Boh. I, st. 358.
Ficker, Böhmer Reg. Imp. V, 1, st. 430—431, č. 2175.
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uveřejněnélve třetí knize. Je to šest uměle sestavených listů
od č. 37.^42. třetí knihy, kde se střídají listy a odpovědi. Již
nadpis prozrazuje účel: „Elegantissimum dictamen inter magistrům
Petrům de Vineis et dominům J(acobum) archiepiscopum Capuanum“. Když pročítáme tyto listy, z nichž některé jsou dosti
dlouhé, pozorujeme jednak přemrštěnou formální výzdobu, jednak
obsahovou prázdnotu. Nemluví se v nich než o listech. Touží se
po dopisech, vyčítá se dlouhé nezaslání listu, mluví se o jejich
kráse a kritisuje se jejich sloh. Vidíme, že máme tu zase totéž,
s čím jsme se již tak často potkali u středověkých pěstovatelů
artis dictandi. Hned v prvém z těchto listů čteme: „Ha fili fili,
quantum multis est amarum silentium, quorum loquela dulcescit.“1)
Zajímavé je, jakými dithyramby líčí arcibiskup Petrovi dojem,
který učinilo dodání jeho listu. Právě když již v mysli činil Petrovi
výčitky, došla náhle jeho odpověď. Sotva že ji okem přešel, divil
se jeho nadání a majestátu slov. Chtěl prý přítomný zástup
oklamati a v ústraní se důvěrněji listu věnovati, aby mu neušla
ani kapka tak sladké mluvy (ne tam dulciloquii vel stilla deflueret). Ale nemohl, neb již naplnila dům jeho vůně vinice —
„odor vineae“ obrazně se vztahuje k jménu Petr de Vinea —
a již na jeho tváři četli list Petrův, kterého někteří ani neviděli.
Posluchači se sběhnou, nutí ho k předčítání, a list jim působí
rozkoš, avšak duchové se zpotí, namáhajíce se vyšinouti se k vy
sokému tribunálu jeho slohu. „Fit concursus ad lectionem, urgeor,
oblectat series, mulcetur auditor, sed sudant ingenia, dum satagunt provehi ad alta tribunalia styli, occurrit tandem ille versiculus: Non cuivis homini contingit adire Corinthum.“2) Zde opět se
mluví o předčítání došlých listů, které se nám zde zase obje
vují ve funkci literárních produktů. Líčení tohoto listu je charak
teristické. Vyznívá z něho zanícenost, jakou chovali pěstovatelé tohoto umění k výplodům své pochybné musy. V jednom
z těchto listů arcibiskup, mluvě o vzájemném dopisování,
praví: „lyra dulcisona iuvenis psallere senem fecit“; ona sladkozvuká lyra vykouzlovala tedy diktamina Petrova a přiměla starce,
totiž arcibiskupa, též k básnění podobných plodů.3)
Podobnou „korrespondenci“, jako je tato mezi Petrem de
Vinea a Jakubem arcibiskupem capujským, nalezl dosud nevy
danou Huillard-Bréholles v jednom rukopise pařížském. Jsou to
listy mezi Petrem de Vinea a Mikulášem de Rocca, jedním z úřed
níků císařské kanceláře, který přečkal i Petrův pád a sloužil ještě
pod vládou Konrádovou a Manfredovou.4) V prvém z těchto listů
q
2)
3)
‘)

Peeři de Vinea Epistolarum lib. III, nr. 37.
Tamže lib. III, nr. 40.
Tamže lib. III, nr. 42.
Srov. Huillard-Bréholles, Pierre de la Vigne, st. 132.
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žádá Mikuláš de Rocca Petra za přímluvu, aby byl povýšen za
notáře císařské kanceláře. Petr odpověčt na tuto žádost začíná
těmito slovy: „Inter tot excelsa virorum ingenia, quos in aula
caesarea fecunda rhetoricae diutius ubera lactaverunt, Nicolae
rhetor, nobis occurris.“1) V témž rukopise o něco dále následuje
několik řečnicky vyzdobených vzájemných listů mezi oběma
diktátory. Petr žádá Mikuláše, aby zasíláním listů mu ulehčil
jeho trampoty. Člověk prý lehčeji snáší obtížné práce, když je
může zmírniti rozhovory s přáteli. Proto on chce si zpříjemniti
břímě moci soudcovské rozmlouváním s druhy, „onus . . . difficile
sociorum confabulatione lenire desiderans.“2) Nyní nastává vzá
jemná confabulatio, vynikající právě tak formální výzdobou, jako
bezobsažností, spojenou s obligátními vzájemnými lichotkami. Petr
chválí eleganci Mikulášovy řeči a mluví o perlách, které vynáší
ze svého pokladu. Mikuláš nazývá list Petrův „praegnans colo
ribus“, mluví o sladkosti jeho mluvy a považuje se v jich rhetorickém zápase za poraženého. Petr mu odpovídá, nechť Mikuláš
jako zdatný athlet jakýkoli triumf očekává z diktátorského
souboje, on že si nepřeje vítězství v tomto přátelském zápase, ač
je mu štěstěna příznivá. Považuje jej jenom za cvičení jazyka, ale
projevuje Mikulášovi své potěšení nad tím, že nechce odpůrci svému
ustoupiti. Odmítá však žádost Mikulášovu, aby neozdobná slova
jeho řeči ozdobil a nekořeněná okořenil; stačí prý Mikulášovi
jeho vlastní pilník, kterým se naučil nejen čistiti rez se svého
vlastního díla, nýbrž odstraňovati i špínu s jiných. K Mikulášově
stížnosti na namáhavou práci, která mu nedovoluje ani na oka
mžik mysl povznést! k diktaminům, odpovídá Petr s povzdechem
vyjadřujícím zármutek ducha, který se nemůže pro jiná služební
zaměstnání podle své záliby věnovati tomuto umění a na nějž,
i když se kradmo dostane k psaní, má jeho denní zaměstnání
škodlivý vliv. Z tohoto listu ostře vyniká rozdíl, jaký tito diktá
toři činili mezi obyčejnou prací kancelářskou a mezi tvorbou
literární, jakou jim bylo skládání diktamin. Slova tohoto listu
jsou pro pochopení spisovatelského nadšení, s jakým se vrhali
v náruč musy, na niž byli nemálo domýšliví, tak charakteristická,
že nebude na škodu, bude-li velká část tohoto listu uvedena do
slovně.3) Na konci listu chválí Petr list Mikulášův a velebí jeho
List$Petra de Vinea tamže st. 372.
2j List téhož ibidem, st. 374.
3) „Quoscumque triumphos de duello dictaminis strenuus praesto
leris athleta, ego tamen etsi fortuna consentiat, nullam quaero de amicabili
dimicatione victoriam, ex qua certando solummodo reddatur pugil lingua
fecundior, ex qua pugnationis audacia vincendo succumberet, quia dum
deficeret hostis obstaculum, virtus exercitio valida otioso tripudio perde
retur. Sequitur ergo ut adversario tuo non cedendo, sed conflingendo
complaceas, qui tunc succubuisse se crederet cum obicem non haberet.
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božské nadání i eleganci skladby (tantae elegantiae dictamen),
která prý nevyhlíží, jako by její autor byl tísněn všedními starostmi
a pracemi. V následujícím listu opponuje Mikuláš Petrovi; reaguje
na jeho slova o vítězství v zápase; odůvodňuje svou žádost za
opravení své řeči, poněvadž autor sám si ztěžka najde vlastní
chyby; a snaží se smělými vazbami a výzdobou formální překonati list Petrův. Poslední dva listy obou diktátorů mluví zase
jen o jejich řečnickém zápase. Petr rozjařené harcuje „in hac
palaestra dictaminis“, těší se z obnovené bojovnosti svého
soupeře a ujišťuje ho, že se mu líbila jeho „dulciloquia“. Mikuláš
ještě na konci posledního listu opakuje a odůvodňuje svou žádost
za opravení listu.1)
Tento slohový turnaj mezi Petrem de Vinea a Mikulášem
de Rocca je velmi poučný a pro pochopení středověkých diktá
torských zábav neocenitelný. Zde nám nepokrytě tito pěstovatelé
artis dictandi dávají na jevo, že si píší listy za tím účelem, aby
jeden vynikl nad druhého krásou slohu a řečnickou výzdobou.
Posílají si „dopisy“, ne aby si snad něco sdělili —> v celé té „korrespondenci“ se vůbec nic neoznamuje —·, nýbrž aby jeden dru
hému ukázal virtuositu řeči a oslnil jej „perlami“ svého ducha.
Tuto spisovatelskou činnost považují za osvěžení ducha, prchajíce
k ní do ústraní, když se jim podaří setřásti všední prach kan
celáře. Jsou do svých plodů tak zamilováni jako básníci do dětí
své musy a umějí si je navzájem vychvalovati s touž dojemnou
naivností, jaká v literární kritice neschází ani v naší době. Když
je pročítáme, slyšíme zaznívati staré známé struny, které se
ozývaly již ve školách a salonech rhetorů římských, které ladil
Plinius, Symmachus, Sidonius a jich následovníci ve středověku,
avšak zaznívají k nám též akordy, jakými oplývá epistolografie
Petrarkova a humanistů.
Ať si představujeme tyto „korrespondence“ Petra de Vinea
s arcibiskupem capujským a s Mikulášem de Rocca jako sku
Quod autem ludendo rogitas ut tuae orationis verba discutiens incompta
comam et condiam incondita, facerem utique quod hortaris nisi quod vereor
ne dum cultus adderetur incultior et pro insipido insipidior poneretur,
corrigenda correctio ludibriosa ludibriis haberetur. Tua igitur lima tibi
soli sufficiat, quae nedum tui operis novit expurgare rubiginem, sed alirrum
sordes et sordida didicit elimare. Praeterea laboris incommoda rescribens
conquereris quibus sic dicis ligatas manus ad calamum ut etiam momento
non audeas ad dictamen animos relaxare. Amice, confiteor quod libertas
ingenii dum servili servitio premitur, nec pensat loqui nec potest vera
discernere, et si quando forsitan se familiari furto subripiens ad scribendum,
aliqua reperit de incumbentis oneris expeditione sollicita, tolerabilius
eligit inculta depromere quam necessarii cessatione servitii se quaestionibus
immiscere.“ List Petra de Vinea Mikuláši de Rocca v Huillard-Bréholles,
1. c., st. 376—377.
x) Listy Petra de Vinea a Mikuláše de Rocca, tamže st. 377—381.
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tečnou výměnu listů nebo jako předčítání před obecenstvem,
nemění se tím jejich literární charakter. Zdá se, že byly před
čítány v kroužcích rhetorů a scholárů neb ve školách podobně,
jako to činil Plinius Ml· Ukazuje k tomu jednak přímá zmínka
v uvedeném listu arcibiskupa capujského, jednak celý ráz řeč
nického zápasu mezi Petrem de Vinea a Mikulášem de Rocca —
analogie nalézáme i j inde. Ovšem to nevylučuj e možnost, že si j e autoři
dříve skutečně navzájem zaslali, asi podobně jako si básníci
posílají své básně, pak je třeba v kruhu přátel recitují a konečně
vydají na veřejnost. Něco podobného se dělo v kruzích těchto
rhetorů. Nevíme ovšem, jakých změn se takové plody touto
cestou dodělaly, než byly uveřejněny v konečné úpravě, jak nám
je poskytuje sbírka Petrova. Mnohé slohové obraty — i hledíme-li
k jednotnému charakteru školy — by nasvědčovaly tomu, že
byly definitivně redigovány v jedné duševní dílně. Možná že právě
Mikuláš de Rocca, který přečkal Petra de Vinea a byl nadšeným
ctitelem svého mistra, není tu bez viny. Mikuláš de Rocca je
autorem panegyriku, který v č. 45. třetí knihy opěvuje Petra, jehož
„výtečné ctnosti by prý s tíží dovedla vyložiti řeč Tulliova“,
jak nám praví konec oslavného spisu, jejž „stupendo contexuit
Nicolaus“. I tyto listy mezi Petrem a Mikulášem vyznívají též
k větší cti a slávě Petrově. Mikuláš de Rocca byl také učitelem
umění diktátorského, jak víme z listů od něho pocházejících,
které, dosud nevydané, uveřejnil Huillard-Bréholles,1) a takové
přeredigování by se s jeho zaměstnáním docela shodovalo.
Že takové rhetorské zábavy, které jsme pozorovali v těchto
listech, nezůstaly omezeny jen na společnost rhetorů a pěstitelů
artis dictandi, ukazuje nám zajímavý list Petra de Vinea, nale
zený a uveřejněný teprvé Huillard-Bréhollem.2) Dovídáme se
z něho, že umění toto bylo pěstováno také na dvoře uměnímilovného Fridricha podobně jako básnictví. Císařovna předkládá
Petrovi de Vinea otázku, dává-li přednost růži či fialce. Petr
začne psáti o kráse fialek, ale zůstane jen při poetickém exordiu,
v následujícím listě se rozepíše o přednostech růže. Píše císařovně,
že, ač je žertovné (iocosa), co mu psala, jeho smyslům se zdá
hluboké a obtížné, avšak poněvadž je touhou jeho poslouchat!
rozkazů tak vznešené paní, chce prý přikročiti k řešení úlohy;
na to přirovnává krásu fialky a růže a v rhetoricky napsaném
traktátě rozhodne se pro přednost růže. Podobné zábavy jsme
pozorovali také na dvoře Karla Velkého.
Ani erotické motivy nescházejí v literární pozůstalosti Petra
de Vinea. Huillard-Bréholles nalezl ve dvou rukopisech pařížských
1) Huillard-Bréholles, Pierre de la Vigne, st. 381—383.
2) Tamže, st. 336—338.
č. C. H XV.
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mezi korrespondencí Petrovou jeho vyznání lásky k jakési ženě
vynikající prý krásou a duchem. Dlouhý ten list je velmi uměle
složen a propleten verši. Když popisuje krásu své zbožňované,
neopomíná po chvále jejího andělského hlasu vzdáti hold její
sladké mluvě, rhetoricky vyšperkované: „O verba dulcissima,
coloribus adornata rhetoricis, quorum mens audientis reficitur et
corpus suavitate melliflua recreatur“. Pro rhetora je charakte
ristické, co na předním místě velebí na své milence.
Tento list je v souvislosti s básnickou činností Petra de Vinea,
který též básnil v jazyce národním. S plody jeho musy se zde
nemůžeme zabývati. O jeho milostných verších se vyjadřuje
Huillard-Bréholles velmi pochvalně.1) Poukazuji jen k tomuto
spojení poesie s rhetorikou — u starších autorů máme zjevy
podobné a u Petrarky se s nimi potkáváme zase. I v tom je
Petr de Vinea předchůdcem Petrarkovým.
Vedle italských psal Petr také latinské verše. HuillardBréholles otiskl velmi zajímavou veršem psanou invektívu proti
praelátům a kléru vůbec.2) Vášnivé verše pronesené touto básní
proti kněžstvu jsou v souvislosti s prvou knihou sbírky Petrovy;
proto se o nich zmiňuji. Ostrá slova pronáší zejména proti lakotě
a panovačnosti kleni, kteří prý o vlnu i mléko odírají stádo jim
svěřené. Vypočítává bídy a pohromy, do kterých je lidstvo nyní
uvrženo, a vše klade za vinu praelátům.3) Pak zejména obviňuje
žebravé řády, kteří prý zavinili roztržku mezi císařem a papežem,
a podrobuje jejich jednání vůbec nemilosrdné kritice. Na konci
vyslovuje se pro zjednání smíru mezi impériem a papežstvím.
Tolik k celkové charakteristice díla Petra de Vinea, které
spojením činnosti kancelářské a rhetorické nám připomíná Cassiodoria. Oba patří k předním ministrům a chefům kanceláří
svých panovníků a oba nám zanechali sbírky z pozůstalosti své
úřední činnosti, na níž mnoho změn způsobila rhetorika. Cassiodoriovy Variae i sbírka Petrova se sobě podobají i svým významem,
svým postavením na rozhraní dob a mocným vlivem na vrstevníky
2) Srov. Huillard-Bréholles, 1. c., st. 155 a st. 421—424, kde jsou-otiš
těny dvě básně Petrovy, které prozrazují neobyčejné nadání.
2) Tamže st. 402—417.
s)
Bella miscent pariter et seductiones
Inter plebem, milites, reges et barones,
Unde fiunt hodie tot occasiones
Quod fere se perimunt omnes nationes.

Regnum regnum destruit et gens perdit gentem,
Dives mactat pauperem et pauper potentem,
Pater tradit filium et ipse parentem,
Nec fratrem invenies fratrem diligentem
A praelatis omnia haec ortum traxerunt-------
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i generace pozdější. Také svým panegyrickým rázem upomíná
jedna na druhou. Obě sbírky následkem rhetorických doplňků
a přepracování působí historické kritice nepřekonatelné obtíže.
Se sbírkou Petrovou co do důležitosti by se mohla srovnávati
jiná sbírka XIII. století, vzniklá na straně protivné, totiž v kan
celáři kurie římské. Je to „Dictator“ kardinála Tomáše
z C a p u y, notáře a pak kancléře papeže Innocence III. Toto
dílo bývá uváděno jako pendant k sbírce Petrově. Vyniká nad
jiné tou dobou v kanceláři papežské vzniklé sbírky a nás zajímá
tím, že právě jako dílo Petrovo obsahuje také mnoho listů fingo
vaných·1) Ani polemický osten obrácený proti císaři Fridrichovi II.
v ní neschází. Je v ní též „Descriptio plurium offensarum, com
missarum per imperatorem contra ecclesiam“.2)
O sbírce Petra de Vinea a Tomáše z Capuy pravi Wattenbach, že zastínily všechny ostatní a ovládaly třinácté století a že
jako Proteus stále měnily svou podobu, poněvadž písaři do nich
mísili všechny možné starší i novější listy, takže každý rukopis
je nutno prozkoumat! o sobě.3)
Nemohu se zde šířiti o dalším vývoji artis dictandi v Itálii,
ač by bylo velmi vděčnou úlohou stopovati žáky a následovníky
Petra de Vinea. O jednom z nich, Mikuláši de Rocca, jsme se již
zmínili. Jiný má pro nás větší význam tím, že osud jej zavál do
Cech a s ním jeho umění. Je to Jindřich z Isemie, jehož známe
nejen jako autora fingovaných listů vydaných domněle Pře
myslem Otokarem II., ale též jako učitele řečnictví, který svými
rhetorickými produkcemi a literárními zábavami zaujímá důležité
postavení ve vývoji umění diktátorského v Cechách.
Bylo by velmi vděčnou úlohou sledovati rozvoj politických
diktamin v Itálii a i v ostatní Evropě v XIII. a XIV. století.
Kdyby se srovnaly veškeré manifesty, okružní listy, protesty,
invektívy, které pocházejí ne z kanceláří, ale z dílen pěstitelů
artis dictandi, dospělo by se k výsledkům velmi zajímavým.
Pro poznání vývoje evropské politické publicistiky by to nebylo
bez významu a historické kritice by to bylo k nemalému pro
spěchu. V Itálii je literatura tohoto druhu dosti bohatá; usta
vičné zápasy mezi guelfy a ghibelíny a vzájemné boje městských
republik a tyrannií dodávaly hojnost látky. Jako příklad uvádím
jedno z nejznámějších „slohových cvičení“ toho druhu, pověstný
protest Konradinův z r. 1267, jímž na svém tažení do Itálie všem
Srovn. Wattenbach, Über Briefsteller des Mittelalters, Archiv f.
oest. Gesch. XIV., st. 65; Bresslau, Urkundenlehre, st. 635—636. Vyd.
S. F. Hahn v Collectio monumentorum veterum et recentium I, Brunsvigae
1724, st. 279—385; vydání to je neúplné.
2) Ve vydání Hahnově st. 344—349.
’) Wattenbach, Über Briefsteller, 1. c., st. 65.
22*
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knížatům, markrabím atd. žaluje na chování papežovo a vyzývá je
na pomoc k znovudobytí svého království.1) V souvislosti s těmito
politickými diktaminy jsou politické listy pocházející od nej
větších duchů této přechodní doby aneb jim připisované. Míním
politické listy Dantovy, Coly di Rienzo, Petrarkovy a jiných
z doby probouzející se renaissance.
Kdežto dřívější diktátoři skrývají své autorství za postavou
některého panovníka, jehož ústy dávají pronášeti své za účelem
politické propagandy napsané listy, vystupují nyní autoři sami
aTvahou svého jména a silou výmluvných slov chtějí se uplatnit i
na politickém kolbišti. Je v tom veliký krok ve vývoji indivi
duality, ale obsahově nejsou tyto listy ničím novým; ba srovnáme-li je se staršími politickými diktaminy, divíme se často,
jaké analogie se nám vyskytují. I v myšlenkových obratech
a fraseologii těchto listů vidíme podobnosti s plody starších
diktátorů. I v ideovém obsahu nalézáme shody. Na př. ono pře
svědčení, že Itálie potřebuje mocného císaře, který by ji vy
svobodil ze zmatků a obnovil její starou slávu, která charakterisuje
list Dantův k Jindřichu VII. a listy Petrarkovy ke Karlu IV.,
je formulováno již v starších politických diktaminech a vyskýtá
se nejen u Petra de Vinea, ale také u Jindřicha z Isemie, který
též touží po příchodu nového císaře, aby vyhnal z Itálie cizince
a zjednal pořádek.
Na listech muže, jehož život je věnován myšlence vzkříšení
antiky v politice, Coly di Rienzo, ukázal Gabrielli, v jaké
závislosti jsou na středověkém umění diktátorském.2) Již roz
dělení listu převzal Cola od dřívějších diktátorů, ač prý v ne
jednom psaní nezachovává tak ztrnule schéma, které předpisuje
ars dictandi. Tak nečinili ani všickni z diktátorů, vybočujíce
mnohdy z předepsaných forem a vynechávajíce některé z ustá
lených částí listu. I ve slohu a fraseologii neubránil se Cola při
vší individualitě, která z jeho listů vane, starším tradicím. Cola
byl vychován pro úřad notářský a v mládí svém jej zastával.
Není divu, že ars dictandi, pro notáře nezbytná, se uplatňovala
i v listech pozdějšího tribuna.8) Ani hříčky slovní nescházely,
x) Böhmer-Ficker, Regesta Imperii V, 2, st. 896, č. 4836. Srovnej
též č. 4858 tamže, kde taktéž slohová cvičení z Konradinova tažení.
2) Gabrielli, Intorno all’ epištole di Cola di Rienzo. Archivio della
R. societá Romana XI, 428 a n. Týž autor pořídil nové úplné vydání
listů Colových: Gabrielli, Epistolario di Cola di Rienzo. (Fonti per la
storia d* Italia pubblicate dalľistituto storico italiano, Epistolari. Secolo
XIV.) Roma 1890.
3) Gabrielli uvádí některé ukázky, jako rčení „purae dilectionis
affectus“, „zelum amoris“ a pod. pro vyjádřen^ pojmu lásky, kladení
výrazu „mea parvitas“, „mea humilitas“ a pod. místo „ego“ aneb užívání
adverbií quidem, equidem, quippe, sane, profecto, scilicet, utique, videlicet
jen pro vyzdobení slohu, jak to činili středověcí diktátoři.
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třeba že se nevyskytují tak hojně, jako u některých starších
diktátorů.1)
Politický a agitační ráz listů Colových dá se dobře srovnati
s mnohými diktaminy sbírky Petra de Vinea. Gabrielli sice praví,
že asi nikdo v době Coly di Rienzo v listech jeho neviděl školské
předlohy (modelli scolastici), jako na př. v listech Petra de Vinea
neb Tomáše z Capuy, že však se jim dostalo stejného rozšíření.2)
Toto srovnání svědčí jen o nepochopení politického významu
sbírky Petrovy, k němuž jsem výše poukázal. Právě v této
věci je dosti analogie mezi produkty sbírky mající jméno kancléře
Fridricha II. a listy blouznivého obnovitele staré římské slávy.
Zajímavé svědectví, jak se již vrstevníci dívali na listy Colovy
a s jakým zájmem je čtli a rozšiřovali, nám zanechal Petrarka
v jednom listu ke Colovi, v němž se takto vyslovuje o jeho listech:
„litteras tuas, que istine ad nos veniunt, non extimes apud eos
quibus destinantur permanere, sed confestim ab omnibus tanta
sedulitate deseribi tantoque studio per aulas pontificum circumíerri, quasi non ab hornině nostri generis, sed a superis vel antipedibus misse sint.“3) Zda obsah či forma byly příčinou této
obliby listů Colových, se nám tu nepraví. Zdá se, že obojí. Že to
nebyl zájem didaktický, který projevuje Petrarka o listy Colovy,
můžeme s Gabriellim souhlasiti, avšak ani při rozšiřování listů
Petra de Vinea nepůsobil jen tento zájem. A pak nesmíme za
pomínat! na literární stránku, která, jak jsme pozorovali, hrála
v celé středověké epistolograf’i při čtení a rozmnožování listů
velkou úlohu. Něco podobného neschází ani při listech Colových.
U Petrarky se s tím zase shledáváme v míře daleko větší. V bu
doucí kapitole budeme se více zabývati Petrarkou a uvidíme,
jak zakladatel humanismu právě svou epistolografií souvisí se
středověkou ars dictandi.
Před skončením této kapitoly nutno podotknouti, že by
bylo záhodné věnovati pozornost rozšíření umění diktátor
ského z Itálie do ostatní Evropy a zejména do Francie, kam
vniká zároveň se studiem římského práva.1) To by však vedlo
k přílišnému zveličení této studie a vykračovalo by již z mezí
i) Na pŕ.· ,,Traxisti miserando, trahe beatificando, O anima misera
biliter mirabilis, mirabiliter miserabilis, venerabiliter amabilis, amabiliter
venerabilis“ — ,,Mitimus vobis hominem plenum melle, sine feile; plus
enim habet mellis quam fellis, plus amoris quam horroris, simpliciter
prudentem et prudenter simplicem; turturem cum castitate et columbam
cum simplicitate.“ Gabrielli l. c. st 437.
2) Gabrielli 1. c. st. 428.
3) Tamže st. 428.
*) Srovn. Valois, Etude sur le rythme des bulles pontificales. Bibi,
de ľécole de chartes XLII st. it6.
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vytčeného rámce. Kdo by se o to zajímal, nechť se obrátí k dílům,
ve kterých o tomto thematu pojednávají především Valois,
Delisle a Langlois.

Názor středověku na hudbu.
Referuje Zdeněk Nejedlý.

V Německu objevila se v posledních letech generace mladších
hudebních historiků, kteří přilnutím ke všeobecnému proudu dnešní
historiografie přinášejí osvěžení speciální historiografii hudební a ovšem
zvratné zase přinášejí nové resultáty všeobecné historii tam, kde hudba
v kulturním vývoji měla význačnější místo. Ukazuje se pak, že význam
tohoto nejlidštějšího umění pro vývoj kultury jest daleko větší, než se
na první pohled zdá. Čím dále postupuje hudební dějepisectví tímto
směrem, tím novější otvírají se světy, dosud takřka netušené. Vý
sledky těchto prací, skryté často v díle, svým titulem historika nehudebníka nelákajícím, bude však nutno respektovat! i všeobecné
historiografii. Zvláště pro poznání prvního křesťanství může hudební
historik vykonati poměrně velmi mnoho, neboť hudba jest tak úzce
spojena jak s liturgií v praksi, tak i s náboženskými názory v theorii, že
bez náležitého zřetele ke zpěvu oné doby sotva lze podati pravý obraz
první církve. Ze všech umění všímá si první křesťanství hudby nejvíce;
proto hudba nám může býti prototypem starokřesťanského uměni.
Umělecké názory prvních křesťanů mají však zajisté veliký význam
kulturní, neboť podávají nám poměr starokřesťanství k této tak důle
žité složce kultury. Proto záhady, souvisící s hudbou starokřesťanskou,
mají zájem i pro historika nehudebníka, neboť osvětlují všeobecně
kulturu první církve. Hudební historiografie posledních 15 let věno
vala pak právě této otázce tolik práce a došla k tolika novým vý
sledkům, že si zaslouží pozornosti i širších kruhů historických.
Především ovšem zajímala tu otázka, jak vznikl starokřesťanský
zpěv, odkud vzala první církev své zpěvy. Jako vše v oné době, tak
i tato otázka jest velmi komplikovaná, a to tím více, že nemáme vůbec
žádných zápisů tehdejšího křesťanského zpěvu. Nevíme tedy positivně,
co a jak se v první církvi zpívalo. Proto bylo nutno užiti methody, jež
by vedla k cíli nepřimo. Vzata mladší, jen relativně nejstarší památka
zpěvu staře křesťanského, totiž liturgický chorál, sebraný a zredigovaný
v tak zv. římský antifonář, a hledány tu stopy staršího zpěvu. Těmito
otázkami zabýval se zvláště ředitel Brusselské konservatoře Gevaert.
Nejprve stanovil dobu, kdy byl římský antifonář zredigován. Vy
vrátil staletou tradici o původství papeže Řehoře I., jehož jménem
zván také chorál „gregorianský“, a pošinul vznik antifonáře do polovice
8. století, tedy do doby o půldruhé století mladší, než se dosud za to
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mělo. Tím byl zjednán nový důležitý terminus ad quem, jímž ovšem
otázka vzniku křesťanského zpěvu ještě více znesnadněna, neboť každé
nové století dovoluje předpokládat! nové zase vlivy. Ve věci samé
postupoval Gevaert tou methodou, že srovnává zpěvy antifonáře s tím,
co víme o zpěvech antických, a tím aspoň stanoví, co lze přičísti vlivu
antiky v první hudbě křesťanské. Jeho, v pravém slova smyslu velikolepé dílo „Mélopée antique dans le chant de ľéglise latine" (1895)
jest základní dílo pro všechny otázky zpěvu starokřesťanského. Jest
však přirozeno, že, čím hlouběji vnikal Gevaert v záhady zpěvu staro
křesťanského, tím více se mu objevovaly nové a nové záhady. Zvláště
důležité bylo Gevaertovo upozornění na vliv orientu, řeckého i jiného,
na křesťanskou hudbu západní. Tím se dostala celá otázka do nového
stadia, což zůstane vždy Gevaertovou zásluhou, i když se dojde k jiným
výsledkům, nežli k jakým došel on sám. Zvláště jde nyní o otázku:
byl zpěv starokřesťanský jednoduchý a teprve vlivem orientu (Gevaert
ukazuje na orientální původ některých papežů) nabyl své melismatické bohatosti, či naopak byl vzat z orientu zpěv velmi bohatý a na
západě teprve byl zjednodušen? Jak patrno, jsou to otázky všeobecně
zajímavé a důležité, neboť upozorňují na kulturní cesty oné doby.
Po Gevaertovi obrácena teprve náležitá pozornost k hudbě byzantské,
dosud takřka nepovšimnuté; Fleischer, Riemann a j. vytěžili z ní již
nyní mnoho nového. Ve všech těchto otázkách pracuje se horlivě dále,
takže lze se zájmem hleděti vývoji otázek vstříc.
Vznik a povaha umění není však samo, co nás v dějinách umění
zajímá. Cím více vniká vlastní historický zájem do dějin umění, tím
více vedle technické stránky vystupuje důležitost sociálního významu
umění, vedle uměleckého tvoření také umělecké vnímání. Umění má
nejenom své tvůrce (umělce), nýbrž i své vnimatele (obecenstvo).
Jsou pak doby, v nichž právě nálada obecenstva jest historicky ne-li
důležitější, tedy aspoň stejně důležitá jako nálada tvůrců. Právě doba
žijící nejethičtějšími ideami vytváří si přesný názor na umění, jenž
sám o sobě jest důležitý historický fakt, který ovšem není bez vlivu
i na samo umění. Vidíme to u nás v době husitské, tím více ovšem
v době tak mohutného ethického rozmachu, jako bylo starokřesťanství.
Proto nutno vedle umění staré církve hledati i názory staré církve
na umění. Tomuto thematu věnována jest kniha Hermanna Aberta,
jež jest základem tohoto referujícího článku. Abert již svým prvním
(habilitačním) dílem ,,Die Lehre vom Ethos in der griechischen Musik"
(v Lipsku 1899) vzbudil pozornost. Podává zde ethiku hudby v antice.
Jeho druhý spis, jehož si zde budeme všímati, „Die Musikanschanung
des Mittelalters und ihre Grundlagen“ (Halle 1905), pokračuje vlastně
v témž thematu: hledá ethiku hudby v první církvi a její vliv na
ethiku hudby v dalším středověku. Není tedy úkolem Abertovým
hledati hudbu starokřesťanskou; s otázkami hudby samé se tu vůbec
nesetkáváme. Proto také někteří hudební historikové, zajímající se
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jen o dějiny hudební techniky, postavili se příkře proti Abertově knize
(zvláště prof. Riemann v ,»Zeitschrift für Aesthetik“), poněvadž prý
touto cestou se „hudebník“ ničeho nedoví. Ovšem z nálady obecenstva,
jež zajímá Aberta, nedostaneme ani jedné skutečné noty, avšak za to
poznáme obraz smýšlení, který svou kulturní cenou jest nám nad
celé kopy dochovaných černých i bílých not. V knize Abertově jest
velký kus ne „dějin hudby“, nýbrž „kulturní“ historie.
Abert ve své knize zpracoval materiál, jenž nám jediné zbývá ze sou
časných pramenů hudby starokřesťanské: zprávy literární. Nemáme sice
památek po umělecké praksi první církve, máme však v starokřesťanské
literatuře hojnost zpráv o účinku starokřesťanského zpěvu na věřící
obec i na jednotlivce. V těchto zprávách jest zachycena právě nej
kulturnější stránka hudby starokřesťanské. Rázem materiálu vypadá
ovšem práce Abertova z rámce úzkého oboru hudebního, neboť pracuje
s materiálem ne hudebním (notami), nýbrž historickým (zápisy lite
rárními). Ovšem pro dějepisectví umění jest vždy jisté nebezpečí v methodě, opírati se jen o zprávy literární. Mohu uvésti ze zkušeností při
práci o zpěvu husitském, jak neocenitelnou jest výhodou, možno-li
takové literární zprávy kontrolovati praktickým uměním. Pro dobu
starokřesťanskou to ovšem není možno, proto zde musí historik odstraniti toto nebezpečí jinou methodou, v čemž Abert vede si velmi opatrně
a správně. Především nesmíme chtíti z těchto zpráv rekonstruovali
umění samo, nýbrž musíme se přísně obmeziti na to, abychom hledali
v těchto zprávách náladu obecenstva. Představme si, kdyby se nám
z hudby 19. století zachovaly jen theoretické spisy a literární zprávy
o této hudbě a kdybychom z toho zrekonstruovali naši hudbu: jak
nesmírně falešný obraz skutečného uměni bychom tím dostali! Abert
však se velmi dobře obmezuje právě v tomto směru a nedává se svésti
ke konklusím o vzhledu hudby starokřesťanské. To právě, co Riemann
Abertovi vyčítá, že nevysvětluje nic z hudby samé, jest velká methodická přednost Abertova.
Abert však s dobrým methodickým instinktem člení i literární
zprávy o hudbě starokřesťanské ve dvě hlavní skupiny, aby tím vy
mezil jich pramenný význam. Do první skupiny klade výroky církevních
otců, tedy dilettantů se stanoviska odborně hudebního, a do druhé
skupiny zprávy odborných hudebních theoretiků, kteří napsali o hudbě
i samostatné spisy. Abert však se nedal svésti zdánlivou logikou o pře
vaze odborných zpráv, nýbrž pro svůj účel dal zcela správně přednost
první skupině před druhou, zprávám církevních otců před zprávami
theoretiků. Theoretikové právě pro svou odbornost pracují ve svých
spisech více méně samostatně, nezávisle na jiných myslitelích i na praktic
kém umění. Jich spis může býti od začátku do konce pouhá spekulace
autorova. Při tom však theorie skoro vždy pokulhává za praksi umě
leckou ; proto většina theoretických spisů representuj e dohromady
právě konservativní umělecké stanovisko. Opírati se o tyto zprávy,
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hledáme-li náladu první církve k umění, jest velmi nebezpečné, neboť
můžeme dostati obraz naprosto skreslený, jenž právě všechen nový
ruch v tvoření i vnímáni mladého uměleckého směru obrátí přímo na
ruby. Naproti tomu církevní otcové a jiní neodborní, netheoretičtí
původci zpráv o starokřesťanské hudbě byli lidé prakse, bez theoretických
skrupulí a tudíž bez stigmatu konservativnosti. Jim nešlo o hudební
spekulace, nýbrž o praktické potřeby mladé církve; proto posuzovali
umění zcela prakticky: podle ducha nové víry. V jich názorech máme
tedy opravdu obraz smýšlení církve jakožto náboženské společnosti
o umění, nezkalené jakoukoliv theoretickou spekulací. V jich zprávách
o hudbě nenalezneme toho mechanismu a schematismu jako potom
u vlastních theoretiků hudebních. Jest zajímavé, že církevní otcové
starší doby neužívají ani theoretické terminologie. Ovšem obě skupiny
nelze rozčlenit! s naprostou určitostí, neboť jsou církevní otcové, kteří
nebyli vzdáleni hudebního theoretisování (sv. Augustin), kdežto zase
hudební theoretikové středověku byli kněží a proto církevní praktický
interess i u nich více méně měl vliv na vlastní theoretickou spekulaci.
Methodicky však rozpoznání Abertovo jest správné a důležité.
Prvním údělem umění nové víry byl boj proti antice, boj tím těžší,
čím více nové umění na antice bylo závislé. Staré antické umění bylo
z ncjsilnějších projevů pohanství antického. Proto křesťanství se obrací
tak ostře proti němu. Při tom však samo žilo v úzké souvislosti s tímto
uměním. Křesťanský umělec, chtěl-li vyjádřiti své nové myšlenky,
musil k tomu užiti prostředků, jimž se snad před svým obrácením
u pohanských mistrů naučil. Žádná myšlenková revoluce není tak silná,
aby dovedla dosavadní umělecké prostředky šmahem zavrhnout! a vytvořiti nové. Podle vzoru antiky tvoří křesťanství své umění v duchu
zcela novém. Teprve vývojem, právě vlivem nového ducha a nového
umění, vybavuje se uměni křesťanské i ve svých prostředcích z pout
antiky. Tím vzniká potom zcela samostatné, nezávislé umění kře
sťanské, pokud lze o nezávislosti v uměleckém vývoji vůbec mluviti.
Křesťanské mosaiky v Ravenně, křesťanská hymnodie a liturgický
chorál jsou už nové zjevy, ryze křesťanské. Mezi liturgickým chorálem
a zpěvem antickým, třebas oba jsou jednohlasé, leží již propast jiných
světů. Tento přirozený vývoj od antiky střetl se potom s jiným zájmem
té části křesťanské společnosti, jež se vrací k autoritě antiky. Nestalo
se tak ovšem v době, kdy křesťanství zápasí s antikou o svou existenci.
Teprve po svém vítězství organisuje se křesťanská společnost tak, že
začíná závoditi s antikou i školskou úpravou svých nových ideí. Od té
doby upadá zvláště křesťanská hudba ve schematické znásilnění podle
vzoru antiky. Mladé, nové umění bylo za každou cenu vpraveno ve
schémata antické theorie, ačkoliv nová prakse a stará theorie se k sobě
naprosto nehodily. Autorita antiky stává se křesťanské hudbě kletbou.
Tento process nedál se ovšem ve všech uměních stejně a nelze
jej také pro všechna umění generalisovati. Pro křesťanskou hudbu
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však nej důležitější impuls k tomuto sblížení s antikou byl vliv orientu,
vliv východní církve. Antická hudba jest řecká hudba, kdežto Římané
žili jen odkazem řecké hudby; proto řecký křesťanský svět byl antické
hudbě poměrně blíže než latinský západní. Styk mezi řeckou hudbou
antickou a křesťanskou byl přirozenější, bezprostřednější a také inten
sivnější. Proto právě byzantská hudba jest nesmírně důležitá pro
rozvoj celé hudby křesťanské, při čemž ovšem složitou tuto otázku
ještě komplikuje. Antická theorie v křesťanském rouše jest patrně
východního původu a jde od východu na západ, jenž jí podléhá pro
autoritu antiky. Nepoměr mezi západokřesťanskou praksí a antickou
theorií jest tím křiklavější, neboť oboje se vyvíjí řadu století docela
samostatně, samostatněji než na křesťanském východě. Kdy nastal
tento import antických theorií na západ, nelze ovšem přesně udati.
Zajímavé však jest, že první, kdo mluví na západě o křesťanských
tóninách podle antikisující theorie, jest Alkuin, tedy muž z nej bližšího
okolí Karla Velikého a stoupenec toho směru, jenž nazván první neb
,,malou“ renaissancí pro své vztahy ke klassickému východu. Neméně
zajímavé pak jest, že Alkuin užívá při tom řecké terminologie, jen
v koncovkách latinisované. Zdá se tedy, že renaissance doby Karlovy
měla pro antikisování západního zpěvu velký význam. Připomínám,
že Karel Veliký byl hudebník, jenž choval na svém dvoře hojně zpěváků
a s nimi sám cvičil zpěvy.
Násilné ztotožnění křesťanské hudby a antické theorie zvláště na
západě musilo přivoditi tím větší stagnaci právě theoretického pro
hloubení křesťanské hudby, čím více autorita antiky udržovala v plat
nosti theorie dávno přežilé a mrtvé. Nelze si snad představit! názornější
příklad, kam vede násil! směru v kulturním vývoji, než jest právě
antický vzhled křesťanské hudby ve středověku. Po samostatném
rozvoji hudby na západě upadla totiž antická hudba tak v zapomenutí,
že jí již nerozuměli ani mužové jinak ještě zcela antického rázu. Mezi
prvními autoritami hudby v druhé polovici prvního tisíciletí byl na
západě Cassiodorus, jenž psal mnoho o hudbě antické, při tom však jí
již tak málo rozuměl, že zaměnil na př. tóniny s transposičními škálami
a tím ovšem celou theorii o tóninách zvrátil na ruby. Boéthius přejímá
potom jeho dědictví, neboť po r. 1000 nebylo nad Boěthia větší autority
pro středověkou hudbu. Boěthius znal se v antické hudbě lépe než
Cassiodorus, avšak středověk nerozuměl jemu, tak jako nerozuměl
antické theorii, ač za každým slovem se Boěthia dovolával. Z toho ze
všeho vzniká úžasný zmatek v theorii křesťanské hudby. Nejpádnějším
dokladem toho jest theorie tónin. Antická hudba měla pro svůj vyvinutý
systém tónin podrobnou theorii s bohatou terminologií. Této termino
logie užila nyní křesťanská hudba pro své tóniny, ač tyto byly pod
statně jiné než antické. Avšak na tom nebylo dosti. Spletl-li Cassiodorus
názvy tónin a transposičních škál, spletli středověcí theoretikové ještě
údaje Cassiodorovy. Rekové jmenovali totiž transposiční škály v obrá
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ceném pořádku než tóniny, křesťanští theoretikové však přenesli názvy
ty na tóniny a tudíž pravé obráceně, takže na př. antická dorická
tónina dostala jméno frygické, kdežto pravá frygická tónina stará
slula nyní dorická atd. U Reků však tato jména nebyla prázdná jména,
měla svůj ethnografický i hudební význam; proto Rekové měli pro
své tóniny celé podrobné theorie. To vše nyní středověk z antiky
opisoval a při slepé autoritě antiky viděl vše, co antika vypozorovala
na své dorické tónině, také na své dorické tónině, ač měl před sebou
frygickou! Tento příklad snad stačí za jiné na doklad, kam až vedlo
mechanické akceptování antické theorie v křesťanské hudbě. Autorita
antiky šla tu pak tak daleko, že se i všechny hojné anekdoty o hudbě
staly ve středověku nerozlučnou součástkou aesthetiky a hudební
theorie. Tak se antika stává ve středověké hudbě sloupem reakce, nej
nebezpečnějším nepřítelem každé umělecké volnosti. Teprve emancipace
z pout antiky vrací hudbě zase živost, volnost, tvořivost, již měla
hudba v první době křesťanské, před vítězstvím antické theorie na
západě.
Poněkud jiný obraz dostaneme, obrátíme-li se od theorie hudební
k náboženskému významu hudby ve starokřesťanství a středověku,
tedy k vlastní ethice hudby a tím k vlastnímu thematu Abertovy knihy.
Ethické principy mohou míti sice také podklad v jiném světě, mohou
býti také odjinud akceptovány, a to i s povrchními formalitami cizí
ethiky, přes to však, mají-li býti také prováděny v životě, musí býti
znova prožity. Mravnost proto není nikdy epigonská, nýbrž jen její
formy. To platí i o naší otázce. Názory křesťanství na hudbu mohly
nalézti vzory v starší době, i v antice, avšak prožitím těchto starších
principů vlastně vznikají tyto principy znova. Mravnost jest stále nová
a stále svá. Proto právě v této podstatě křesťanského názoru na hudbu
nalezneme sice shody s antikou, avšak neupadá tím křesťanství v zá
vislost na antice tak, jak jsme viděli při hudební theorii. Svou ethickou
stránkou jest i křesťanská hudba nej zajímavější, poněvadž nej samostat
nější.
Na první pohled jest velká shoda mezi názorem starokřesťanským
a antickým v tom, že oba názory kladou na hudbu velkou váhu. O žádném
umění nemluví se v antice tolik jako o hudbě a v starokřesťanské lite
ratuře patří hudba k denním otázkám, kdežto jiná umění nebudí tolik
pozornost církevních otců. Antika velmi intensivně cítila neobyčejnou
sílu hudby, tu bezprostřednost uměleckého projevu v hudbě, jíž se ne
vyrovná žádné jiné umění, více méně popisné. Hudba má svůj fana
tismus, jímž působí na mysli lidí a dovede je vzbouřiti jako žádné jiné
umění. Proto antika pokládala za nutné bditi nad hudbou i v zájmu
státního pořádku, a odtud i Platonovy podrobné zákony o přípustnosti
hudby v jeho ideálním státě. Obraz nechá velké vrstvy chladnými, ale
hudba je rozněcuje (význam revolučních písni). První křesťanství zdě
dilo z antiky toto přesvědčení o důležitosti hudby a věnuje proto hudbě
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nemenší pozornost, což platí i o celém středověku. Při tom však i odpor
proti antice obrací církevní otce k hudbě, neboť křesťanství tu hledá
protiváhu proti antice. Tak positivně i negativně působí antika na
křesťanství tím, že akcentuje důležitost hudby i pro poměry mimoumělecké. Ethos hudby, jak zní terminus antický, působí na celou
lidskou společnost tak, že daleko přesahá hranice zájmu uměleckého.
Proto v názoru na hudbu můžeme stopovati celý rozvoj ethiky křes
ťanské po celý středověk. V tom zase se dostáváme do skutečných
kulturních dějin středověku.
Hledáme-li věcnou příbuznost mezi názorem antiky a křesťanství
na hudbu, musíme dobře rozeznávat! pravou antiku od těch směrů
pohanské filosofie a ethiky, jež v dobách křesťanských jsou již projevem
choroby antického názoru světového a ukazují vlastně nejlépe nutnost
obrození v novém světovém názoru. Novopythagoreismus a novoplato·
nismus se všemi odstíny mysticismu v pozdní antice přinášejí již velmi
mnoho z křesťanského názoru na hudbu, a to právě v principech, v nichž
se křesťanství nejvíce lišilo od antiky. Proto v těchto směrech jen ne
právem můžeme vidéti projev antiky, aspoň v naši otázce. Nehledime-li
k náboženskému a filosofickému motivování, nalezneme mezi názorem
pozdní antiky a křesťanství na hudbu blízkou příbuznost. Jest to
názor doby plynoucí z motivů ethických, beze zření k náboženské
konfessi. Proto Abert velmi dobře v první kapitole své knihy o názoru
středověkém jedná o názoru této pozdní antiky jakožto názoru vlastně
již středověkém, kdežto názor vlastní antiky byl zcela jiný.
Hlavní these středověkého názoru na hudbu jest: pravá hudba jest
jenom ta, jež slouží náboženství. Antika (Plato) kladla v názoru na hudbu
hlavní váhu na potřeby státu, tedy živlu světského, a proto přičítala
velkou důležitost hudbě i v těch jednotkách, jež tvoří stát: v rodině,
v soukromém životě, ve vychování mládeže. Hudba byla antice „dobrá“
a „pravá“ svou vlastní, uměleckou a psychologickou podstatou. Hudba
jakožto umění byla antice vznešená. To ve středověku padlo. Vlastní
hudba antická jest pro křesťana pohanská, špatná; vedle ní teprve
musí vzniknouti ..pravá“ hudba. Členění hudby v „pravou“ a „ne
pravou“ jest ryze středověké. Tento požadavek religiosnosti hudby
nalezneme ovšem již v antickém mysticismu prvních století po Kristu,
jenž spatřoval v hudbě především spojení člověka s bohem, tudíž akt
náboženský, jenž vznáší ducha člověka v neznámo fantasie. Hudba
již zde stala se služkou bohoslužby, mystiky a askese. Státní interessy
o hudbu zapadají u Plotina již skoro docela. Křesťanství tento religiosní
karakter „pravé hudby“ ještě zesiluje a podržuje jej po celý středověk.
Hudba středověká jest naveskrz jen hudba k bohoslužbe, tedy církevní.
a to nejenom v očích církevních spisovatelů, nýbrž i hudebních theoretiků. Hudba necírkevní, nekostelní, světská není vůbec „hudbou“
v pravém smyslu; proto se jí theorie hudby ani nezabývá. Hudba v ko
stele jest jenom analogie andělské hudby a její jediný účel jest chváliti
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Boha. Proto jest nám smysl pro hudbu od Stvořitele vrozen, abychom
jej mohli hudbou chváliti. Při takovém názoru na hudbu odvrátil se
středověk od antiky tak daleko, že na př. Boěthiovo rozdělení hudby
v musica mt^ndana, humana a instrumentalis bylo ve středověku nemožné,
ač se také rádo citovalo. Hudba ve středověku byla jenom jedna a ta
byla — „pravá“. Co nebylo „pravou“, církevní hudbou, nebylo vůbec
hudbou.
Podstatou obou těchto protichůdných názorů, antického a křes
ťanského, jest společné přesvědčení o neobyčejné psychické síle hudby,
již antika označovala slovem ethos a pro níž středověk měl terminus
moralitas artis musicae, Již Boěthius uznává, že hudba není jen věc
spekulace, nýbrž též morality. Antika věřila, že hudba má zcela zvláštní
očistnou sílu v duši člověka, což vysvětlováno mathematickým poměrem:
duše člověka jest číslo, jež v sobe chová všechny pomery jako universum,
tyto poměry jsou pak základem harmonie. Harmonie a anthropologie
tím úzce sblíženy. Proto mezi pohybem duše a pohybem hudby jest
úzký vztah, takže hudba má všechny schopnosti (poteniiae) působiti
na duši člověka. Hudba jest morální velmoc. Tento pythagorejský
názor přešel i do středověku, ač středověk toho zase užil k podrobení
hudby církevní nadvládě. I v tom zase východ stál antické theorii
o ethosu hudby blíže než západ. Vždy však šlo církvi o to, podříditi
tuto moralitu hudby účelům a prospěchu církve.
Úvahy o moralitě hudby vedly i středověké theoretiky k některým
psychologickým pozorováním, na svou dobu ne nezajímavým (Johannes
de Muris na př. mluví o účinku zpěvu na bázlivého). Hlavní zřetel
však obrácen k tomu, jak má býti hudbou v člověku vzbuzena compuncíio cordis, t. j. kajícnost, jež umožňuje přijetí milostí božích. To byl
vrchol účinku hudby ve středověku. Ačkoliv i v tom antický ethos
hudby byl vlastně východiskem, přece účel hudby ve středověku byl
tím naproti antice právě zvrácen. Středověk doufá hudbou zvýšiti
askesi člověka. Již Porphyrius, žák Plotinův, jest nadšen pro askesi
v požitcích hudebních, což se u církevních otců ještě stupňuje. Hudba
postavena právě naproti vší avodijGis a měla býti zbavena tudíž vší
smyslovosti, ač právě v smyslovosti hudby spočívá její ethos i její
moralitas. Tento smyslový půvab hudby měl však býti učiněn neškodný.
Nebylo to ovšem možné naprosto, proto středověk našel výmluvu, že
toto příjemno v hudbě poskytuje Bůh slabým, aby jim zpříjemnil
žalmy... Bůh tedy podle středověku jest diplomat, jenž dovede lákati
člověka k sobě i tím, co není dobré. Proto suchým dogmatům propůjčil
krásné, příjemné melodie. Avšak to jest přece jen výjimka pro slabochy,
ne pro lidi silné víry. Methodius volá, že nechce slyšeti siřeny, nýbrž
hlas boží, t. j. ne krásnou, příjemnou hudbu.
Hlavní prostředek askese v hudbě jest ten, že se klade největší
váha na text. Text jest v hudbí středověké důležitější než melodie, a to
i u hudebních theoretiků, pro něž by text vůbec neměl býti hudbou!
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Úkol hudby ve středověku však jest působiti při bohoslužbě kommentováním bible, vše ostatni jest vedlejší. Smysl textu jest naprosté primům;
proto jej melodie nesmi rušiti. Liturgický zpěv jest proto převahou
tak zv. accentus, t. j. deklamované slovo bez samostatných živlů hu
debních, které teprve později se jeví v concentu. Accentus (psalmodie)
jest praktický pendant k názoru na moralitu hudby v křesťanství.
I sám sv. Augustin, nadšený ctitel hudby, nepokládá hudbu za nic
vedle jediného božího slova v textu. Proto také středověk rozumí pod
slovem „hudba" skoro výlučně jen zpév. Instrumentální hudba činí
středověké ethice hudby největší obtíže, neboť nemůže ji zcela vyloučiti (varh' ny), a přece instrumentální hudba nemá pro nedostatek
textu vůbec nároku na „pravost" hudby. Vždy však kladen zpěv vysoko
nad vlastní hudbu v našem smyslu.
Moralitas hudby podmíněna jest však nejenom tím, co se zpívá,
nýbrž i jak se zpívá. Ethické požadavky kladeny ve středověku a zvláště
v prvním křesťanství i na zpěváka. Smýšleni zpěvákovo, jeho nálada
a myšlenky ve zpěvu, jsou pro „pravost" hudby velmi důležitý. Non
voce, sed corde canere jest nejvyšší předpis pro výkonného hudebníka
ve středověku. Kvalita reprodukce stojí v pozadí za morální kvalitou
zpěvákova smýšlení. Požadavek morality však byl přenesen i na praktický
život zpěvákův: dobrý zpěvák nejenom myslí na Boha, když zpívá,
nýbrž také žije podle vůle boží. Kdo žije nebohabojně, ten není dobrý
zpěvák, není „pravý" hudebník. Quod ore cantas, corde credas, et quod
corde credis, operibus probes, neb stručněji: cantate oribus, cantate morihus.
Kde zpěv nepůsobí „compunctio cordis" v srdci zpěvákově, tam jest
zpěv špatný. Proto také záhy začínají církevní otcové zakazovat!
ženám zpívati při bohoslužbě. Usuzují, že žena není schopna pravé
„compunctio", neboť se při zpěvu nekaje, nýbrž sladkost melodie ji
spíše rozněcuje, stejně jako písně v divadle. Z této psychologické příčiny
vylučována žena ze zpěvu ve sboru první církve. Na východu zase
objevuje se tento názor dříve než na západě. Vše, co platí o moralitě
zpěvákově, platí o moralitě posluchačové. Zpěv má moc, že vlévá moralitu
i tomu, kdo náležitě poslouchá. Středověk podržuje pro tuto mocnost
hudby antický výraz:
Skoro naprosto jest středověku
a zvláště zase prvnímu křesťanství lhostejné, zpívá-li zpěvák dobře
či špatně. Podle sv. Jeronýma i spalný zpévák, jenž má šeredný hlas,
jest u Boha dobrý zpévák, jsou-li jeho skutky dobré: quamvis sit aliquis,
ut solent illi (dobří zpěváci) appellare xaxóqpcovo^, si bona opera habuerit,
dulcis apud deum cantor est; sic cantet servus Christi, ut non vox
canentis, sed verba placeant. Zde moralitas zatlačila v hudbě již všechno
umění. Působila však i na způsob přednesu, tedy na pěveckou techniku,
s níž starokřesťanský accentus byl přednášen. Žalmy byly pěny tak,
aby zpěvák dával na jevo svou „compunctio cordis", s pláčem a vzlykotem. Zpěv již svým přednesem měl dávati na jevo slabost člověka,
jeho potřebu pomoci boží, závislost na vyšší moci. Proto nesmělo se
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zpivati hlasitě, nýbrž jen tlumeným hlasem, neboť zpěv plným hlasem
zdál se prvnímu křesťanství projevem nemístného sebevědomí.
Při zpěvu měl se zpěvák tak ponížiti u vědomí svých hříchů, že se
měl v plné kajícnosti dáti do pláče. Zpěv i v pozdějším středověku měl
býti vždy smutný, tak aby činil spíše dojem vzlykotu než hudby. Jiný
požadavek přednesu byl, aby každý zpěvák podřídil svůj hlas úplně
sboru, aby žádný jednotlivec nevynikal nad druhé, tak aby zpěv zněl
jako z jedněch úst. Jenom při pohřbu měl naopak zníti zpěv vesele,
aby připomněl člověku radost smrti... Tímto názorem na moralitu
hudby ztratil zpěv ve středověku umělecký ráz a právem byl kladen
vedle postu, bdění, dobrovolné chudoby a jiných projevů křesťanské
askese.
Mysticismus pozdní antiky cenil si však ethos hudby i po jiné
stránce, než byla kajícnost. Hudba působí na člověka i opačným směrem,
její ethos se jeví také ekstasí, v niž uvádí duši člověka. Philo Alexan
drinský mluví obšírně o ekstatické mocnosti hudby; hudba jest mu
jediný prostředek, jenž nás vybavuje ze vší smyslovosti a činí nás
účastny nadsmyslnosti. Podle něho ekstatický stav, jaký působí hudba,
jest právě normální stav dobrého člověka, tedy princip mravnosti.
Ovšem u něho mění se i hudba v něco nadpozemského, takže zamítá
i skutečný zpěv a žádá ryze ekstatický zpěv, hudbu myšlenek, hudbu
čistého ducha. Z takových impulsů vzniká však přece všeobecné pře
svědčení o ekstatické mocnosti hudby, čímž se hudba dostává mezi
umění magická a theurgická. Účinek hudby jest magický; jest v při
rozenosti duše, že se dává zpěvem očarovati. Toto přesvědčení o magičnosti hudby jeví se v křesťanství vírou v enthusiastický účin hudby,
jenž má i svůj význam medicínský. Novopythagoreismus oblíbil si zvláště
legendy o hudebním léčení Pythagorově, neboť prý hudba svou enthusiastickou silou jest schopna odstraniti nepravidelnosti a překážky
v psychickém i fysickém stavu člověka. Křesťanství mělo pro tento
účin doklad, který se stal nerozlučnou součástkou hudební aesthetiky
středověku; byl to Saul, zbavený šílenství hrou Davidovou. Sám Johannes
de Muris ještě ve 14. století vidí v hudbě důležitý lék. Tento účin hudby
byl však právě protichůdný křesťanskému názoru, že hudba má v duši
člověka vyvolati jen „compunctio cordis“. Askese a enthusiasmus
střetly se zde v názoru na účin hudby. Křesťanství však našlo si výcho
disko i z tohoto rozporu, zvláště v středověku pozdějším. Enthusiastický
účinek hudby vyložen za apotropeický, totiž že odstraňuje v člověku
posedlost vymítáním ďáblů a zlých duchů. Saul byl posedlý zlými
duchy, jež David svou hudbou zahnal. Podobně i u jiných lidí očišťuje
hudba posedlou duši. Zlí duchové bojí se křesťanské hudby po celý
středověk a prchají vždy před ní. Sám sv. Jeroným vysvětluje takto
účinek hudby na posedlého člověka. Nej zajímavější však jest, že i hu
dební theoretikové uznali tento výklad za správný a vtělili jej v hudební
theorii samu.
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Příčinou všech těchto mystických výkladů bylo přesvědčení, jinak
zcela správné, o moralitě hudby. Jestliže ve věci dospěl středověk k ná
zorům tak fantastickým, jest přirozené, že i forma středověkých výkladů
o účinku hudby jest stejně fantastická. Forma ta vzata jest zase z antiky,
avšak zabarvena potom po kresťanskú, neboť křesťanská mystika po
skytla hudbě nový materiál pro fantastičnost hudebních výkladů.
Tyto výklady se totiž přímo utápějí v symbolice nejodvážnějšího druhu.
Vědecké myšlení, logickou dedukci bychom zde marně hledali. Místo
ní vládne allegorie, jež nejsmělejšími skoky spojuje světy zcela proti
chůdné a zvláště zachraňuje tak jednotu a soulad mezi vírou a vě
děním. Základem tohoto allegorického blouznění ve středověku jest
přesvědčení o shodě mezi hudbou a zjevy mimohudebními, zvláště
vesmírem. Harmonie sfér byla východiskem tohoto symbolismu. Víra
ve shodu astronomického nebe s harmonickým pořádkem v hudbě
dala se snadno pomocí allegorie spojití s křesťanskými názory na život
posmrtný, neboť ,,hudba universa“ snadno stala se v názoru křesťanském
vrcholem hudby, vrcholem všeho umění. Na západě zvláště sv. Ambrož
osvojil si nauku o harmonii sfér, o hudbě vesmíru, jež jest pravzorem
hudby pozemské. Tak vedle hudební ethiky vyvíjí se ve středověku
dále i hudební meiafysika. Vesmírem zní hudba, tajemná, nikým ne
slyšená, umělecký produkt Boha samého. Bůh prohlášen ve středověku
za prvního hudebníka a Kristus přímo zván summns musiens. Tato víra
udržuje se po celý středověk, ačkoliv právě to byla věc, v níž vzniká
ve středověku první skepse proti antické tradici. Starší byli přesvědčeni
o skutečném znění této hudby sfér, třebas pro nás neslyšitelném. Johannes Tinctoris (15 století) však popírá již všechnu existenci harmonie
sfér, i pouze ideální. Tato skepse však vzniká až na konci středověku.
Středověk hleděl zbožně na vesmír jakožto nejvelikolepější hudební
nástroj.
Z tohoto symbolisování vesmíru přechází allegorie a symbolika do
všech odvětví hudby stredovéké. Antika si nelibovala v takové íantastičnosti, teprve pozdní antika s mysticismem upadá i v symbolismus.
Křesťanství však pokračovalo v tom přímo s nadšením. Ano křesťanství
v tom vidělo velkou přednost proti antice, neboť tím křesťanská hudba
zdála se býti vyšší a hlubšího smyslu, než byla antická. Proto také
užívá křesťanství symbolů zvláště pro psalmodii, tedy zpěv nej křesťan
štější. Kolébkou tohoto směru byl zase asi orient, odkud sv. Ambrož
přenáší jej na západ. Zde pak roste stále až do 14. století, kdy vrcholí.
Arabské elementy v době křižáckých válek ještě jej zesílily. Důležito
jest, že právě hudební theoretikové si libují v bezmezné fantastičnosti
svých výkladů, takže Marchettus z Padovy a Johannes de Muris,
první jména 14. století, podávají také nejvíce, co vůbec středověk
v tomto směru přinesl. Ve vlastní theologické literatuře nerozvíjí se
tento směr tak rychle; v ní tradice církevních otců byla tak silná, že
dědictví po sv. Ambroži, Augustinu a j. postačuje pro hudební allegorie
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pozdějších spisovatelů theologických. Tím více se v této všeobecné
módě odráží na př. postava Guidona z Arezza, jenž se ve svém zájmu
o praktické umění dovedl uchrániti tohoto zla ve středověké hudební
theorii a aesthetice.
Příkladů takové allegorie hudebně-mystické lze uvésti na sta,
ano na tisíce. Abert se obmezuje jenom na některé, a to právě ne na
nejkarakterističtější. Z nejtypičtějších jest přirovnání lidského těla
k hudebnímu nástroji. Hra na nástroj jsou lidské skutky atd., jako
zase sbor zpěváků podle sv. Augustina jest obraz státu. Nebo: devět
mus jest novem officia humanae vocis (4 zuby, 2 rty, jazyk, hrdlo
a plíce), jak čteme v hudebním díle Regina Průmského. Podle počtu
mus mění se význam allegorie; jedna musa jest lidský hlas (původ
hudby), dvě musy jsou dvojice authentičnosti a plagalnosti, these
a arše, bicích a dechových nástrojů atd. Astronomie, mythologie, křes
ťanská askese, hudba — to vše musí dávati materiál k smělé symbolice.
Není vědy, z níž by takový materiál nebyl čerpán. Největší úlohu však
v této allegorii hraje číslo. Již harmonie sfér jest založena na čísle, na
číselné totožnosti pohybu vesmíru a hudby, moralitas hudby pak na
číselné totožnosti duše a hudby. Proto theologická i theoretická lite
ratura tone v číselné symbolice. Středověk má svou bohatou tropologii
čísla, jež v theoretické literatuře hudební jest zase více rozvita než ve
vlastní literatuře theologické. Lichá čísla jsou silnější než sudá, mají
mužský karakter naproti ženským sudým, proto jim přísluší ve všem
přednost. Jsou nedělitelná, mají sama v sobě náležitý střed. Vrcholné
číslo pro středověk jest iři. Jest to první číslo, jež má začátek, střed
a konec (Aristoteles), tudíž první dokonalé číslo. Nej vyššího posvěcení
dostává se mu trojjediným božstvím. Trojka jest nej dokonalejší obraz
boží, proto také v hudbě nejdůležitější. Vliv dogmatu o sv. Trojici i na
praktickou hudbu byl tak velký, že na čas vyloučen z hudby vůbec
dvoudobý takt, takže umělá hudba znala jen třídobý takt! Trvalo
dosti dlouho, než do mensurální hudby zase byl uveden dvoudobý
takt, avšak i potom třídobý slul perjectio, kdežto dvoudobý imperfectio.
Další allegorie mezi tímto číslem a hudbou jdou do nekonečna. Číslo
jedna není pravé číslo, jest to jen prakořen všech ostatních, jako Bůh
jest původ všeho jsoucna. Hudba jest jen jedna, jako jest církev jedna.
Dví jest nejredokonalejší číslo, nemá středu. Johannes de Muris je nazývá
„infamis“. Čtyři jest lepší číslo; čtvrtého dne stvořeno světlo, prazdroj
života, jsou 4 elementy, 4 roční počasí, 4 větry, 4 temperamenty, 4 cnosti,
4 evangelisté, v hudbě 4 konsonance, 4 tetrachordy. Na tetrachordu
založena hudba antická, z níž velký význam tohoto čísla přešel i do
hudby křesťanské. Odtud námaha křesťanských theoretiků dokázati,
že počet čtyř finales a osm tónů jest nutnost božského zákona. Číslo 4
však spolu s 3, 2 a 1 činí 10, což dává mystické číslo strun na žaltáři
a tudíž vrchol oslavy boží. Šest má podobný význam pro vlastní hudbu
křesťanskou, založenou na hexachordech. Zde vztah k číslu 3 dával
C. Č. H.XV.
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nejlepši výklad důležitosti Čísla, nehledě k tomu, že v šesti dnech stvořil
Bůh svět. Sedm mělo vždy pro vykladače svou zvláštní tajemnost.
Škála má 7 tónů, což má ovšem své hluboké příčiny: 7 planet, 7 discrimina vocum u Vergila, 7. den stvoření světa, 7 let služby Jakobovy,
7 let hubených a tučných, 7 dní, jež trvá krise při zimnici, 70 let baby
lonského zajeti, 7 dní v týdnu, 7 darů Ducha sv., 7 svátostí, 7 skutků
křesťanského milosrdenství atd. Kdo by byl pochyboval o boží vůli,
aby měla hudba právě 7 tónů ve škále? Osm bylo tónin, zase pro
hudbu důležitý počet; pro něj nalezeno mnoho důvodů: 8 druhů hromu
v harmonii sfér na pohoří Atlas, 8 druhů větrů podle Vitruvia, 8 oddílů
rhetoriky, 8 blahoslavenství. Marchettus z Padovy obšírně rozvádí
allegorii, jež uvádí oktávu v hudbě v souvislost s obřezáním Isákovým,
jež se událo osmého dne, a to ve spise ryze hudebním. Devét bylo míst
pro noty na čtyřliniovém systému (4 linie a 5 spatií), což má důvod
v devíti chorech andělských. Deset má pro hudbu malý význam, ač tu
stojí k disposici deset božích přikázání. Větší čísla se neuvádějí.
Jest to zajisté zvláštní svět pro sebe, vrhající na kulturu středověku
dosti ostré světlo. Tam až mohlo dojiti formální poblouzení důležitého
a dobrého názoru na moralitu hudby. Středověk měl pro tuto allegorii
čísel přímo obdivuhodný smysl, neboť ji dovedl postihnouti i tam,
kde bychom zajisté nic podobného nenalezli. Středověký hudebník
dovedl nalézti hlubší smysl i v číslech, jimiž se Abraham smlouvá
s Bohem o počet spravedlivých v Sodomě (Genesis 18); Abraham tu
zmenšuje5 čísla v číselném poměru hudebních konsonancí! Nejprve
45 : 40 (tón), potom 30 : 20 (kvinta), 20 : 10 (oktáva) a 40 :10 (dvě
oktávy). Pro tuto aritbmetičnost ve výkladech o hudbě stávala se
hudba ve středověku čím dále tím více vedou. Již na konci starověku
spojena s geometrií, arithmetikou a astronomií v quadrivium. Tento
„vědecký“ ráz získal hudbě větší respekt, než by byla mohla jen prak
tická hudba, třebas pro hudbu samu bylo toto povýšení do vědecké
sféry přímo osudné. U hudebních theoretiků byla pěstována hudba
jako ryze spekulativní disciplina. Rozpor mezi theorií a praksí tím
roste tak jako v žádném jiném umění a následky toho cítíme v hudební
theorii podnes.
Tímto postupem ztratila hudba ve středověku skoro naveskrz
svou uměleckou absolutnost. Vše v ní bylo k něčemu, vše v ní mělo
účel mimohudební. Všechny součástky hudby měly své zákony o mo
ralitě. Tak především tóniny. Středověké členění tónin v authentické
a plagální liší je naprosto od tónin antických, avšak analogicky k ethosu
tónin antických má i středověká tónina svou virtus. Uvedené již zmatení
antických názvů tónin ve středověku uvedlo sice i tento karakter tónin
ve zmatek, avšak potom středověk si vytvořil určité názory o mo
ralitě jednotlivých tónin. Virtus prvního tónu (dorického) jest gravitas,
vážnost a důstojnost. Tento tonus (rod, tónina) jest základní pro středo
věkou hudbu, proto bylo ho tak často užíváno, že jeho virtus byla tím
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značně setřena. Plagální jeho tvar (hypodorická tónina) pro hlubokou
polohu dostal ráz threnodický. Frygická tónina karakterisována enthusiasmem, kdežto hypofrygická svou pochlebnosti (adulatorius sonus, blan
dus et garrulus, adulatoribus maxime conveniens) jest opakem frygické.
Lydická tónina jest vlastné naše dur, jest to rod graciosní (modestus
et delectabilis, tristes et anxios laetificans et dulcorans, lapsos et despe
rantes revocans). Hypolydické tónině přičítán v antice systaltický
ethos (sloučení erotismu s threnodismem), jenž pobuřuje voluptas,
avšak křesťanství právě v tomto rodě cítilo tón žalobný, který pře
devším působí compunctio cordis. Jest to tedy nej křesťanštější tónina.
Mixolydická tónina jest veselá, světská, též hypomixolydická. Podobně
hledána moralita v poloze hlasů při zpěvu. Středověk členil hudební
soustavu podle polohy (od nej nižší výše) v graves, finales, superiores
a excellentes a každé poloze přičítal určitou povahu. Též interválly měly
svou ethickou hodnotu atd. Tak proniká moralitas hudby celou soustavu
středověké hudby.
Zbývá mi ještě zmíniti se o útvarech hudebních, jež vnikaly ve středo
věkou hudbu, ačkoliv dány byly názorem, který byl se starším křesťan
ským úplně neslučitelný. Abert věnuje tomu čtvrtou kapitolu své knihy.
Zde vidíme velmi dobře diplomatickou schopnost středověkého názoru'
jenž dovedl sloučiti i nejprotichůdnější zjevy, ačkoliv aspoň na oko
zůstal si důsledný. Podle přísného názoru prvního křesťanství byla
by v křesťanské hudbě možná jen psalmodie, neboť v ní text úplně
převládá, všechna hudební
jest z ní vyloučena a v přednesu
jest na místě threnodický ráz. Jen psalmodie jest „pravá0 hudba, jež
působí compunctio cordis. Avšak hudba jest umění, jež má svůj umě
lecký vývoj na moralistních zásadách nezávislý. Bez přičinění církve,
ano proti její vůli zjevují se nové útvary, starému principu neodpoví
dající. Církev proti nim nejprve bojuje, avšak přesvědčuje se, že tento
boj jest marný, a proto diplomaticky hledá mostek, aby protivy aspoň
zakryla. První takový vpád hudby do křesťanství jest vznik hymnů.
Hymnus jest útvar ryze hudební, zpěvní, v němž melodie, tedy element
ryze hudební, má svůj samostatný význam. Hudba v hymnu není již
jen mnemotechnický prostředek, jenž slouží textu jako v psalmodii,
nýbrž jest to samostatný činitel, opravdu umělecký. V tom však právě
viděli nej starší církevní otcové znak světskosti, dábelskosti. Orthodoxní
kruhy církve také se stavěly hymnům na odpor, neboť viděly ve zpěvech
ryze melodických konec a zkázu pravé hudby křesťanské. Za to lid,
věřící obec, uvítal nový způsob zpěvu s nadšením, neboť v něm našel
pravidelnost rhythmického i melodického rozčlenění, jež jest lidu vždy
blíže než recitativní psalmodie. Tato obliba rostla (nejprve na východě,
potom na západě) tak mocně, že církev poznala marnost boje proti těmto
prvním „písním“ křesťanským a jich nebezpečí hleděla čeliti tím, že
je podřídila bohoslužbě. Tím především zachráněna orthodoxie textu.
Na tom však nebylo dosti. Concentus, jevící se v hymnech, vzrůstal
23*
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tak, že se objevují i tak zv. jubily, jež jsou vlastně hudba již zcela nekřes
ťanská. V hymnech udržoval text s hudbou aspoň rovnováhu, jubily jsou
však zpěvy koloratúrni, v nichž text úplně zapadl a jen hudba, jen
melodie přichází k platnosti. V „alleluia“ a jiných jubilovaných
zpěvech jest text pouhou formulkou, skupinou slabik, umožňujících
bohaté rozvinutí melodie. V nouzi nalezla křesťanská ethika hudby
i pro jubil výklad morality: v jubilu proniká k hlasitému výrazu z duše
lidské to, co ani slovy nelze vyjádřiti. Tím však vlastně byla povýšena
hudba nad text,
nad compunctio cordis. Uznáním jubilů
i hymnů upadla křesťanská ethika hudby v rozpory, z nichž již potom
nevyšla. Vznik lidové písně duchovní jest jenom další krok v tomto
boji praktického umění s jeho ethikou, v staré době, v jiných poměrech
vytvořenou a formulovanou. Konečně i hudba nástrojová nalezla místo
v této soustavě, ač původně z ní byla naprosto vyloučena. Moralitas
byla i tu zachráněna výkladem, že bubny jsou symbol umrtvování těla
(mrskání) a že trompeta jest symbol božího slova.
Podal jsem zde více než obsah knihy Abertovy, neboť toto thema
jest dosti zajímavé i pro nehudebníka. Zvláště pak jako všeobecný
podklad mých výkladů o „ethice hudby“ u nás v době předhusitské
a husitské není snad obšírnější výklad thematu knihy Abertovy zby
tečný. Abert poukázal tu na četné zajímavé zjevy z kulturního ovzduší
středověkého. Nechci však prováděti detailní kritiku jeho knihy. Zvláště
bylo by možné vyčisti řadu mezer a nesrovnalost materiálu, avšak
obojí hleděl jsem právě odstraniti v tomto článku, Abertova kniha
daleko není definitivní dílo o tomto thematu. Jest to spíše náčrtek,
jejž bude nutno podrobenými studiemi teprve propracovat!, vymeziti
lépe prameny vyložených zjevů a roztříditi autory, z nichž spisovatel
své zprávy čerpá, podle jich doby, zemí, směrů. Potom zajisté se
mnoho opraví z toho, co dnes ještě zní příliš všeobecně; uvidíme i ve
všeobecné formuli čilý život. Naši myslitelé před Husem a za něho
jsou hned zajímavým dokladem, že ethika hudby ve středověku měla
rozmanité směry, stoupence a vykladače. Že to vše kniha Abertova
hned na ponejprv nepodává, budeme jí moci těžko zazlívati. Hlavní
její předností jest, že ukázala cíl, k němuž se má směřovati, a cesty,
jež k onomu cíli vedou. Není to pak cíl malý ani titěrný. Toto thema
dotýká se přímo kořene středověkých kulturních poměrů a jeho podrobný
rozbor ukáže, že to, co se nám dnes zdá „středověkou tmou“, ne
vymizelo docela ani dnes. Vždyť i symbolika čísel, vrchol nevěcné
spekulace ve středověké hudbě, udržela se v lidovém podání dodnes,
třebas rozmanitě zbarvená (srv. význam číslice sedm). A což teprve
skutečně morální principy středověké hudby? Naše kultura souvisí
s kulturou středověku daleko více, než se na oko zdá. Proto jest vítán
každý příspěvek, který osvětluje kulturu středověku. Svou základní
myšlenkou jest proto Abertova kniha velmi dobrý spis historický.
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DROBNĚJŠÍ ČLÁNKY.
Příspěvky k počátkům českých dějin.
Napsal L. Niederle.
II. Čechové a Avaři.

ťhstupujeme-li k otázce, v jakém poměru se octli Čechové k Ava
rům, dlužno především nadobro odstraniti z dějepisu thesi, starou
sice, ale stále i v nových knihách opakovanou,1) podle niž i češti Slo
vané byli do Čech nebo na Moravu přivedeni teprve od Avarů
a podle níž je tedy i slovanská kolonisace našich vlastí dílem
avarským. Pro tuto thesi není žádného dokladu a proti ní svědčí
všechno, co víme z historie o příchodu Avarů, o starších stopách Slo
vanů u nás, svědčí proti tomu známé nové výsledky české archaeologie, které ukazují, že pravděpodobně slovanská t. zv. pole popelni
cová vnikla k nám dávno před Kr. od severu, a svědčí na konec roz
hodně i filologie slovanská, jež na základě novějších prací Oblakových
a Jagičových2) uznává kontinuitu slovanských řečí a dialektů od dob
prvotního šíření. A to značí v daném případě, že Čechové při postupu
svém z pravlasti byli vždy v témž filologicko-topografickém položení
mezi lužickými Srby, Poláky a Slovinci jako dnes, že se v tomto kon
taktu posouvali od severovýchodu do Čech i do Moravy a nemohli při
jití — na př. vedeni Avary — od jihovýchodu.
Ale o těch věcech psal jsem již několikráte na jiných místech a
nehodlám je zde znovu rozváděti. K tomuto článku přiměla mě jiná
otázka v poměru Avarů k Čechům. Opětuje se stále a stále, ba možno
říci: v poslední době přímo stupňuje theorie o jakési trvalé a kruté
nadvládě avarské, které prý českomoravští Slované po dvě staletí
podléhali a při níž prý Avaři v našich zemích sídlili. V tom smyslu
psal na př. J. Lippert a po něm nověji J. Peisker, jenž se domnívá,
že se Fredegarova zpráva o těžké porobě Slovanů vztahuje na Čechy
a že se starý slovanský typ pozměnil právě v Čechách křížením
s Turkotatary; Avaři prý především navštěvovali každoročně Čechy
(zejména centrum země) a zde národ český na dlouho zkrušili tak, že
podle slov Peiskerových nebylo zde více života rodinného, nebylo
života právního. „Hier mussten alle Keime gesellschaftlichen Lebens
*) Srv. na př. Bachmann, Gesch. B. I. 61, 78, Bretholz, Gesch. M. I.
25 st, Lippert, Sozialgesch. B. I. 125. Též Loserth tak psal (Mitth. f. G. dí
Deutsch. XXI. 283) a Dudik (Gesch. Mährens I. 57). Částečně pomocí
Avarů osídluje Čechy i Marquart Osteurop. Streifzüge (Leipzig 1903) 126 si.
*) Archiv f. si. Phil. 1901, 621.
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ersticken, die Geknechteten (t. j. die böhmischen Slawen) von Tag zu
Tag widerstandsunfähiger, geradezu vertiert werden!“ — píše Peisker.1)
A současně prof. Μ. Stieber rovněž počítá s těžkou (bedrückend) nad
vládou Avarů v Cechách, po níž prý nám zůstala celá naše organisace hradů a žup. 2)
Je tato theorie správná?
Avaři se počali ve svých původních sídlech hýbati už v V. stol.,
v VI. přešli do jižní Rusi a stanuli brzy na hranicích říše římské, totiž
před Dunajem. R. 558 přijati první jejich poslové v Konstantinopoli.
Císař Justinian, vyhýbaje se konfliktu, smluvil raději mír za poplatek
a později, když žádali na něm sídla, vykázal jim Pannonii, — která
ovšem nebyla více v jeho rukou, nýbrž v rukou Langobardů. Avaři se
také neodhodlali hned k přijetí a provedení tohoto návrhu, nýbrž,
rozkmotřivše se s Justinem II. (Justinian zatím r. 565 zemřel), obsa
dili počátkem let šedesátých vnitřní roviny uherské, odkudž hned
podnikli po březích Dunaje prvé své výpravy do Bavor a do Durink.
Brzy potom, když Gepidi byli r. 567 od Langobardů poraženi, Ava
rové obsadili jejich zemi (hlavně Srěm) a roku následujícího, když
Langobardi odtáhli do Itálie, rozšířili panství své i nad celou pannonskou nížinou.
Tak se stali r. 568 pány Pannonie.3)
V Pannonii — o tom netřeba pochybovati, — seděli najisto i Slo
vané už za doby langobardské. Nyní se jich sem hrnulo ze Zadunají
ještě více, neboť Avaři jistě neodpírali příchodu lidu slovanského,
který jim měl a mohl platně sloužiti v boji s okolními státy. Slované
byli přirození spojenci Avarů jak v politice balkánské, tak i západní.
Chakan avarský, dobyv kraje násilím, viděl dobře, že mu nastává velký
boj s říší římskou, a rovněž brzy musil počítati s bojem německofranckým. Neboť šlo v Podunají také o Němce. Proto mu Slované byli
vhod, proto jich příchod podporoval, a jediné v tomto smyslu můžeme
říci, že na osídlení Pannonie měli vliv i Avaři. Jinak by bylo i o Pan
nonii nesprávné souditi, jako by byli teprve Avarové sem a dále do Alp
Slovany přivedli, neboť platí proti tomu tytéž důvody, které platí
pro Cechy a pro Moravu. Tím nechci ovšem říci, že by ve vojště
avarském, přicházejícím z Moesie, nebylo bývalo vůbec žádných tlup
slovanských, sebraných při dolním Dunaji. Ale o ty zde neběží, o ty
sporu není, nýbrž o otázku, byl-li celý kmen slovinský přiveden sem
teprve od Avarů, jak Roesler chtěl, či byl-li zde již dříve.
Těchto Slovanů, kteří se ocitli v bezprostředním područí
Avarů, tedy předem Slovinců alpských a pannonských, pak Slovanů
l) Peisker J. Alt. Beziehungen der Slawen zu den Turkotataren und
Germanen, Stuttg. 1905, 132, 178 sl., 241. Lippert 1. c.
a) Stieber Μ., Das österr. Landrecht etc. Innsbruck 1905. (Forsch, zur
inn. Gesch. Oesterr. Heft II.) 69—72.
3) Srv. bližší data v mých Starožitnostech II. str. 200 sl.
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„bulharských“ mezi Dunajem a Tisou, konečně i Slovanů chorvatských
a srbských, sedících podél toku Sávy, užívali Avaři za předvoje k svým
výpravám na Balkán, jak jsem vyložil podrobně v třetím svazku svých
Starožitností, a k nim se přirozeně v prvé řadě vztahuje zpráva Fredegarova o porobě. Mimo to ovšem Avaři v této době ovládali i kraj
širší, Gepidy na východě Uher, Langobardy v sev. Itálii a Slovany
na severu Dunaje,1) při čemž netřeba pochybovati, že se toto panství
v době prvního květu avarské moci (na konci VI. stol.) vztahovalo i na
země české.
Ale tato doba velké moci, nadvlády a poroby netrvala dlouho.
Po mnohých bojích, které Avaři vedli se střídavým štěstím na
Balkáně, oslabily se konečně obě strany, zejména avarská. Současné
vidíme, jak se během téže doby uchytili a upevnili Slované v severní
části polouostrova, zejména vidíme množství Slovanů podél Sávy a
Dunaje. Tento příval a přesila živlu slovanského, jenž zatarasoval
cestu na jih, a spojené s tím neúspěchy na jižním bojišti, — přivedl}’
Avary k tomu, že středisko své, které až do počátku VII. stol., dokud
Carihrad byl jejich cílem, měli v jižní Pannonii, přenesli z jihu na sever;
vidímeť z další historie VIL a VIII. století, že středisko Avarů jest
na dále v severní části Pannonie, (která dostala také speciálně název
A varia, terra, provincia, regnum Avarorum, také Hunia, terra,
regnum Hunnorum2) a v končinách jí nejbližších, hlavně k východu
mezi Dunajem a Tisou.3) Na západ nešla sídla za Vídeňský les a Chubu.
Odtud počali Avaři znovu ovládati země kolkolem, a nyní přišli také
v bližší styk s Cechy a Moravany, neboť před tím se celá energie a celá
síla Avarů nesla a vybíjela směrem na Balkán. Ale na vznik néjaké
velké říše avarské na severu, která by byla sjednotila a v porobé udržela
Slovany srbochorvatské, slovinské, České a bulharské v Uhrách, bylo
už pozdé. Jedna pohroma přišla z jihu. R. 626 podnikl chakan po
slední výboj proti Carihradu, ale tak bez úspěchu, že se od té doby vícekráte na Balkán neodvážil.4) Současně se, jak naznačují některá data,
osvobodili ze jha avarského Slované chorvatští v Dalmácii,5) krátce před
tím r. 623 podnikli vítězný odboj i Slované čeští a slovinští při rakouském
Dunaji, porážejíce pod vedením Samovým Avary v řadě bitev, a ko
nečně v letech 635—641 zdařil se i odboj Slovanů východních pod vex) Srv. Mich. Syrský X. 18, 21, Barhebraeus (ed. Bruns) II. 94.
Theof. Sim. VIII. 3. V době té za vlády císaře Maurikia sděluje nám ku př.
první legenda o sv. Demetriovi (XIII. 109, Tougard 80), že chakan při
jedné výpravě r. 597 poslal na Balkán přes 100.000 Slovanů, „neboť jej
celý národ (t. j. slovanský) poslouchal“ (únéxuvto yä^ autu tó ě&vo$ anav),
Srv. mé Star. II. 288.
s) Srv. doklady u Kosa Gradivo I. 396, II. 470 s. v. obrska zemlja.
3) Zde byla také silná opevnění (hringy) avarská, jak víme z bojů
Karla Velikého z r. 796. (Ann. Einhardi, regni Franc., Lauresh. ad a. 796.)
4) Sl. Star. II. 230 sl.
·) Sl. Star. II. 232, 278.
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děním bulharského Kuvrata.1) Všechno to ukazuje, že bývalá velká
moc Avarů byla v letech 20. a 30. VIL století zlomena, as tímto osla
bením moci avarské musíme počítati i pro dobu následující. Neboť
se nikde více nedovídáme, že by byli Avarové restituovali své panství
všude tam, kde je v těchto letech ztratili. Neměli k tomu více sil.
Ovšem tím ještě nebyli zničeni. Zůstali i na dále obávanou mocí
a dovedli z Pannonie a z Alfoldu ovládati na dále Slovany sobě nejbližší, tedy středouherské „Bulhary“ a Slovince v Pannonii a Alpách.
Toho máme řadu svědectví, jichž zde uváděti nemusím. Ale o tom,
že by byli Slované vůbec po smrti Samově přišli do nové a kruté poroby,
která by byla trvala až do konce VIII. stol., kdy r. 796 Karel
Veliký Avary zničil, — a takovou porobu mají pro Cechy na mysli
výše uvedení badatelé — o tom nevíme z historie nic.
V historii dočítáme se pouze o tom, že ovládali Slovany alpské (a
přirozené ovšem i pannonské ve vlastní Avarii), vidíme, že střední
Dunaj sloužil jim za dráhu k výpravám na západ, víme, že na dolní
Chubě a naproti u Tulnu na Kumbergu2) byla pohraniční jejich opevnění
proti Němcům (loca munita, firmitates, munitiones pramenů), ale že
by byli znovu přišli, usadili se a vládli na Moravě anebo docela v Ce
chách a zde tak intensivně působili na přeměnu fyse, mravů a sociál
ního zřízení, o jakém se nyní píše, — o tom nevíme nic.
Aby mi bylo dobře rozuměno: nechci vylučovati možnost toho,
že po smrti Samově i Slované čeští dostali se opět v politickou závislost
na Avarech, nebo jinými slovy pod „nadvládu“ Avarů, ale trvám na tom,
že to 1. historicky nijak doloženo není, a 2. byla-li tu nadvláda, že se
omezovala snad jen na nějaké to placení poplatku a povinnost posky
tovat! občas pomocné vojsko — slovem: byla jiného, slabšího a volněj
šího rázu, než jaký předpokládají Lippert, Peisker nebo Stieber.
Historie, jak jsem pravil, vůbec o tom mlčí. Důvod anthropologický, s kterým operují Lippert a Peisker 1. c., domnívajíce se, že re
lativně tmavý typ Cechů původ svůj má v silném přimíšení krve avar
ské, je naprosto nesprávný, neboť tu běží o zjev, jenž, jak všichni
anthropologové vědí, soudobně se uplatnil v celé střední Evropě od
Savojska po Cemé moře a nemá pranic dělati s Avary. Důvod
sociologický Peiskerův a Stieberův, vznik žup a hradů z turkotatarské vrstvy, je pouhá hypothesa naprosto nedokázaná, která má míti
trvalou existenci Avaru a spojenou s ní porobu Cechů dokázaným
podkladem, a ne naopak. A kde je jiná zřejmá stopa Avarů v domácím
bytu nebo mravech českých Slovanů? Udržení jména Avarů v našem
obr, slov, obor, obrín, pol. obrzym, olbrzym, luž. hobr (v žití Konstanti
nově XVI. — ofipn) atd. ukazuje pouze na sousedění a styk Slovanů
s Avary (srv. ruské ncnojnm» od Spalů, Voloch, Vlach od Volků, něm.
l) Tamže II. 232.
*) Ann. reg. Fr., Ann. Einhardi, Regino, Chron. ad a. 791. Poeta Saxo
III. 75. (Srv. Kos, Gradivo I. 308—312.)

I* Příspěvky k počátkům českých dějin.

349

Hüne od Hunnů) a nepředpokládá žádné poroby. A konečně k tomu
přistupuje jako velmi důležitý faktor to, že ani archaeologie nemůže
v Cechách nějaký trvalejší pobyt Avarů, resp. intensivnější styk jich
se Slovany v době VII.—VIII. stol, doložiti, a to je doklad rozhodující.
Doby, kdy se Palacký v některých českých hradištích (na př. v češovském) domníval důvodně viděti hringy avarské, jsou dávno pryč,
třebas že to stále ještě někteří naši historikové ze Šafaříka a Palackého
opisují1) a třeba že toho prof. Stieber docela upotřebil za základ své
theorie.2) Naše hradiště nemají s Avary co dělati. Kdyby však byli Avaři
existovali trvale u nás, měli bychom po nich v nálezech z doby VI.—VIII.
století nutně jiné zřejmé stopy. Doba avarská nespadá do pravěku, kde
ethnologické třídění kultur působí rozpaky, nýbrž do VI.—VIII. stol.,
kdy vedle kultury pozdně římské a vedle kultur domácích zřejmě a
jasně vystupuje to, co s sebou přinesli Avarové, jako před tím Hunnové,
později Madaři. Zkrátka: dnes dobře víme, co je avarská kultura
v archaeologii, jaký inventář náleží avarským pohřebištím, jichž známe
celou řadu z Pannonie a středních Uher,3) známe cizí ráz tohoto in
ventáře v oděvu, ve výzbroji, v dekoraci, ale v Cechách a na Moravé
nemáme po ním dosud žádné stopy. A přece je dnes náš archaeologický materiál už velmi bohatý a všestranný a přece by za 200 let,
průběhem jichž prý Avaři rok co rok zde v zimě bydlili, nenáviděni
lidem, jím přepadáni a pobíjeni, jiště po nich zbylo leccos při nálezech,
které jinak do této doby spadají. Musili bychom dnes už míti také
„avarskou dobu“ v české archaeologii. Takový trvalý a intensivní
styk dvou set let, který prý tak hluboko v život domácího lidu zasáhl,
nemohl přece zůstati bez význačnější stopy i v archaeologickém inven
táři té doby, zejména v inventáři hradištném, kdyby měl míti Stieber
pravdu. A zatím dosud není u nás zhola nic. A to padá rozhodně na
váhu, když historie mlčí.
Z těchto důvodů je pro mne poroba avarská a trvalé osídlení
Avarů v Cechách, s jakými operují Lippert, Peisker a Stieber, něco na
prosto nedoloženého, co z českých dějin dlužno odstraniti. Proti
tomuto přeceňováni Avarů pro nás se obracím.

*) Palacký* Dějiny I·. 1. 52. Šafaříky SS. I. 48, II. 434. Ač se proti
tomu ozval už Vocel v Pravěku (str. 117), opakoval to na př. ještě Decker
(Dějiny Avarů, Třeboň 1889, 24) nebo Lacina (Česká kronika I. 46).
’) Stieber 1. c. 69 sl.
3) Srv. hlavně dílo J. Hampela, „Alterthümer des frühen Mittelalters
in Ungarn“ I. (Budapest 1905).
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Dr. J. L. Píč, Starožitnosti země české. Díl III. Čechy za doby
knížecí. Svazek i. Část archaeologická. V Praze 1909. (Stran 406, tab.
40 a 4 mapy.) Cena 14 korun.
Tímto šestým svazkem spisovatel blíží se k ukončení svého vel
kého díla. Zbýváť vydati ještě svazek poslední (druhý dílu III.), jenž
bude asi obsahovat! historické vylíčení doby knížecí.
Rozcházeli jsme se v mnohých bodech české archaeologie s prof.
Píčem od let, a sice nejen v jednotlivostech, i v celém systému a celém
zásadním nazírání na směr a nynější stav této nauky. V některých
věcech sblížila se naše mínění, kdysi diametrálně proti sobě stavší,
v jiných a základních zůstali jsme proti sobě, a bude prací jiných, aby
rozhodli, na čí straně bylo více pravdy, více vzájemného uznání.
Také v otázkách, jež souvisí s poslední dobou české praehistorie,
vylíčené ve svazku právě vydaném, nebyli jsme vždy shodní, ba zde
jsme od let stáli proti sobě v jedné z kardinálních otázek české prae
historie, a jak dnes věc stojí, ukáži dále. Ale to mi opětně nevadí, abych
se o tomto svazku díla p. Píčova vyslovil s plným uznáním práce v něm
vykonané a přál celku šťastného brzkého dokončení. Svazek tento
rozhodně předčí minulý (pátý), věnovaný českým hrobům žárovým
doby starší.
V úvodě (str. 1—8) charakterisuje spisovatel nejdříve ráz šíření
germánského a slovanského a uvádí, že nás o staré kultuře Slovami
poučuje vedle archaeologie také ,,linguistická palaeontologie“. To je
správné. Linguistika mnoho ví nejen o jazyku, nýbrž i o věcech ja
zykem označených, tedy o staré kultuře, a také s námi mnoho sdělila.
Proto překvapuje, že celý tento materiál spisovatel zná pouze na zá
kladě knihy Krekovy a Budilovičovy. Krek mu je ,,geniální“ a ,,zna
menitý“ badatel, nešťastná práce Budilovičova z r. 1878 ,.směrodatná
a hlavní“, co v tom směru přinesli dříve a později ještě Miklosich, Jagič.
Berneker, Mikkola, Můrko atd., pro spisovatele patrně neexistuje. Na
konci úvodu spisovatel opakuje znovu to, co už v předešlém svazku
napsal a o čemž znovu a výslovně pokládám za nutné říci, že je to
these nemožná, kterou se celé, jinak velmi záslužné vývody spisovate
lovy dostávají přečasto násilně na cesty křivé. Podle prof. Píče žili prý
Slované až do konce V. stol, po Kr. pohromadě, bipartováni sice jazy
kově a trochu i kulturně, ale jinak v jednotě, sedíce ve východní Ger
manii, a teprve na rozhraní V. a VI. stol, rozešli se do nových (pozděj
ších svých historických) sídel, roznášejíce s sebou keramiku t. zv.
hradištnou.1) Podle toho do Polska zavislanského, do celé Rusi slox) Str. 8. Zde prof. Píč také podává přehled nejzazších hranic hradištné keramiky na východě v Rusi, který však není úplný, a rovněž zde
připomíná, že z Černigovské gub. neviděl v ruských museích esovitých
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vanské, do slovanského dolního Podunají a na celý Balkán přišli teprve
počínajíc VI. stoletím! These nemožná. Už z toho důvodu nemožná,
že kdyby byla rázem a během stol. VI. vyšla z pravlasti celá ta massa
Slovanů, jižních, východních a z části západních, kterou potom v ná
sledujících stoletích vidíme seděti mezi Vislou, Ladogou, Okou a Donem
a mezi Šumavou, Karpaty, Matapanem a Cařihradem, musila by vý
chodní Germanie zůstati na dobro prázdna — a zatím?
Po tomto úvodu přechází spisovatel k vlastnímu líčení archaeologie z konce doby předhistorické v Cechách ve 4 kapitolách.
V kapitole I. probírá žárové mohyly z poslední doby pohanské.
Popis je chudý, ale věru je těžko o těchto chudých hrobech něco více
napsati. Zde bych pouze podotkl, že se spisovateli dosud nepodařilo
ukázati na pohřebiště, kde by typus mladších žárových hrobů dobřichovských přecházel v tyto mohyly. Dobře jsou charakterisovány
formy starších nádob hradištného typu proti pozdějším (str. 16); bohu
žel však trvá autor na mylném předpokladu pozdního vývoje této
keramiky, ač ji u nás už z doby římské mnohokráte můžeme doložiti.
Překvapuje dále přiřazení „mohylek“ na pastvinách u Stradonic
k této pozdní kultuře, ač v předešlém dílu Starožitností hledal v nich
autor pohřebiště současné hradišti stradonickému; a sotva správný
bude výklad, že by kopec v Dobré Vúdě byl žárovou mohylou
z XI. stol. (str. 18); předměty nalezené, pokud jsou zobrazeny, vy
padají mnohem mladší. A když už autor svou theorii o rozchodu Slo
vanů v VI. století sleduje (str. 21 sl.) na žárových mohylách Ruska,
proč nemá naprosto zmínky o dokladech pro rozchod směrem jižním?
I Následující, II. kapitola líčí nevelikou řadu hrobů kostrových,
vyznačených t. zv. merovejským inventářem z VI.—VII. stol, a od
chylných nadobro od současných žárových mohyl. Výklad zde je v celku
případný a správný, až na některé drobné detaily. Jenom spojo
vání podbabského pohřebiště se Samem a jeho družinou trpí příliš
snahou, mermomocí nalézati pro historické události i archaeologické
doklady. Je to podobné, jako když v jednom z předešlých svazků prof.
Píč o nálezu zlatých mincí u Podmokel prohlásil, že náležel asi Katvaldovi, prchajícímu do říše římské (rovněž prý mu náleží i skvostná
cetka nalezená u Skrej), nebo když nejnověji naleziště u Reichenhallu
má za místo, kde byla internována družina Katvaldova (Pam. XXIII.
368). Podbabské hroby jsou přece jen jádrem svým starší. Proto bych
nepojímal naše merovejské hroby jako „pouhou episodu“ (tak Píč
str. 172) v českých dějinách, nýbrž jako památky trvalého obchodního
kroužků. K tomu bych dodal, že jsem za svého pobytu v Moskvě viděl
v kollekci Samokvasovově, která se v Historickém museu právě otvírala,
esovité kroužky z černigovského újezda, z trojické skupiny mohyl a ze
Starodubu a že na současné výstavce archaeolog. kommisse v Petrohradě
byly kroužky z mohyl u vsi KozariČi suražského újezda a jiné podobné
z Vlasovičú.
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spojení Cech, spec. Prahy s cizinou od dob římských až po VIL stoi.
V Podbabě bylo jakési trvalé sídlo kolonie obchodnické už od dob
římských.
Obsažnější je kapitola III., obsahující vylíčení kostrových hrobů
z prvé doby křesťanské, ze stol. X.—XI., tedy vlastně již do praehistorie nepatřících. I tu v popisu archaeologickém ukazuje autor
úplné ovládání českého materiálu a mnoho vědomostí z obdobných
materiálů zemí sousedních, zejména slovanských. Zajímavé a čtení
hodné jsou i vložky, kterými archaeologický výklad místy doplněn,
jako výklady o pokladu sv. Václava, o skládacích křížkách, o nejstar
ších našich rotundách (o jich původu však pronáší autor mínění,
s nímž souhlasiti nelze), a zejména obsažný exkurs o kroji staročeském
(str. 148 sl.) na základě památek po sv. Václavu a nejstarších mini
atur. Jinak o kroji staroslovanském bylo by lze pověděti více, zejména
s hlediska srovnávací linguistiky; ovšem nesměl by se autor opírati
o nespolehlivou knihu Budilovičovu. Ostatně leckterá slova vztahu
jící se na oděv, která dnes jsou ve všech jaz. slovanských nebo ve
většině z nich, nebyla společná v době jednoty nebo v době před 1000
lety. Proto se tak bez obalu nesmí jimi doplňovati obraz staré kultury.
K detailům popisu podotkl bych především něco k výkladu prof.
Píče o původu esovitých záušnic (str. 83 sl.), o nichž se dnes domnívá,
že vznikly v I. stol, v sev. Itálii, přešly na Rýn a odtud k Slovanům.
(V Starožitnostech I., 56 hledal původ v kultuře merovejské.) Pro tuto
thesi je ještě příliš málo ověřených dokladů. Ani nález ve Valle dei
Casai nedaleko Castel-Salvy není tak ověřen, aby současnost esovitých
záušnic se středolatěnskou sponkou byla nesporná. Našelť jej polní
hlídač. Ale faktum je, že se kruhy s podobně ohnutými konci vyskytují
na jihu již v době před Kristem (na př. v Bosně i v Uhrách, ovšem
ne totožné) a že nález od Castel-Salvy mohl bych doplniti ještě nekropolí
římskou v S. Servolu v Istrii, kde se našly dva kusy kruhů s esovitým
zakončením mezi deskami žárového hrobu (Jahrbuch Zentr. Komm. L,
127), že dále vedle římských věcí byly za mého pobytu v St. Germainu
(Salle de numismatique) vyloženy dvě záušnice, do jichž esovité kličky
druhý konec se zachycoval, původu neznámého, a jedna zlatá náušnice
s ověšenými řetízky a podobným zakončením z Cypru. Rovněž mám
poznamenáno z archaeol. výstavy v kijevské universitě r. 1899, že tam
byly roztažené záušnice ze Zarubiňců a Griščinců (Kaněv. új.) vy
loženy spolu s těnskými a římskými věcmi. Ale současnost těchto
nálezů nemohu zatím ověřiti. Každým způsobem však stáří esovitě
zakončených kroužků stoupá, a není nemožné, že se zjistí římský původ,
na nějž soudil už Hampel. Odtud však, myslím, ne přes Rýn, jak
soudí prof. Píč, nýbrž přes Uhry vnikly k Slovanům.
Že by v Hanině nalezeno bylo 5 záušnic v uchu pětkráte pro
píchnutém, jak vykládá autor, neuvěřím, dokud mikroskopicky nebude
potvrzeno, že tu jde o ucho, a ne o nějaký kožený pásek. K str. 79
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doplňuji, že se u nás z téže doby našly vlasy zachované (a to světlé)
ještě v hrobech u Vys. Újezda a u Zbuzan. Také výčet hrobů kostro
vých se záušnicemi dal by se rozmnožili. Na str. 100 sl. podán je rozbor
znamenité jetelovité záponky z nálezu kolínského, pro niž analogie
ze střední Evropy jsou vskutku vzácné. Prof. Píč uvádí na základě
Hampla 4 doklady z Uher, ale nesprávně. Neboť u Hampla 1. c. jen
2 vyobrazená kování pocházejí z Uher (z Blatnice a z Vel. Bysterce),
druhá jsou cizí.
K této kapitole připojil autor ještě jeden exkurs nad ostatní zají
mavý a obsažný, podle všeho jakési clou celé knihy. Nadepsán je „Dvojí
lid v Cechách v prvé dobé kresťanské“ (str. 171—200) a dovozuje, že v době
knížecí sedělo v Cechách vlastně dvojí obyvatelstvo původu různého:
jedno staré domácí, potomkové to starých praobyvatelů s lebkou po
měrně dlouhou, a vedle něho potomci později přišlých Slovanů, krátkolebých a tmavovlasých, kteří před staletími lid původní podrobili
a poslovanili tak, že v době knížecí už také mluvil slovansky. V stol.
XI.—XII. objevuje se nám v historických zprávách dvojí vrstva lidu
v Cechách: nevolníci a svobodní. Nevolníci jsou potomci porobených
praobyvatel, svobodní potomci přišlých Slovanů, — a vlastně jen tito
jsou skuteční Slované a Cechové; množství lidu poddaného mluvilo
tehdy už sice česky, ale Slovany nebylo.
Ponechávám kollegům historikům, aby posoudili, jak daleko
nutno z nevolnických poměrů historicky jim lépe známých schvalovat i
thesi, že tito nevolníci byl vlastně jiný, nečeský kmen, a zdali nepo
stačí pro ně výklad vzniku jiného (na př. vznik z válečných zajatců
a z vlivů sociálních poměrů v sousedních říších římsko-byzantské a
německé), dále, jak dalece ve zprávách dlužno rozeznávat! nevolníky
vzniklé ze zajatců od nevolníků domácích, a zejména, byl-li vskutku
číselný poměr nevolníků k svobodným u nás takový, abychom na
tomto základě mohli děliti český národ na dva kmeny. Posouzení
těchto pozdějších historických poměrů se mi vymyká. Omezím se zde
jen na úsudek svůj o podkladu anthropologickém, na němž prof. Píč
svou thesi staví, a jehož data čtenáři jsou předvedena tak, že zdánlivě
tuto thesi podporují.
Před 19 lety vydal jsem spis, pojednávající z části o téže věci, kterou
přináší tento svazek Starožitností. Spis sledoval více cíl anthropologický
a jako hlavní výsledek jeho pronesl jsem hypothesi, že naši staří před
kové, právě tak jako jiní Slované, byli dlouholebí a že se brachycefaly
stali teprve pozdějším vývojem. Tato these vyvolala prudkou od
pověď prof. Píče (Památky XV., 188), nazvána byla ,,úplně pochy
benou“, „paradoxní“, a prof. Píč postavil proti tomu thesi o původní
tmavé komplexi a brachycefalii Slovanů. Spor od té doby trvá, a účast
nila se ho i řada evropských anthropologů. Pro stanovisko prof. Píče
mluví nynější fysický stav Slovanů, spec. Cechů, pro mé stanovisko
staré zprávy a nálezy. Cím více se nalézalo za posledních 20 let hrobů
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slovanských, tím více se hromadilo fakt, z nichž bylo zřejmé, že lid,
který jsme historicky zvykli zváti Slovany, ještě v VIII.—XI. stol,
dalekou většinou měl hlavu dolichocefalní. Tomuto faktu nemohl se
ubrániti ani prof. Píč, zejména když jeho přítel dr. J. Heliích r. 1899
v známém díle o českých praehistorických lebkách — přišel také v zá
věru k původní dolichocefalii Slovanů a když nové a nové nálezy
i u nás totéž potvrzovaly. Věc, pro niž měl před 19 lety pohrdání, je
mu dnes ,,vážným sporem“ v nauce (str. 79), dolichocefalové našich
hrobů z VIII.—XI. stol, mluví mu také slovansky (str. 198) a jsou
tedy historičtí Slované — to, co jsem vždy tvrdil. Prof. Píč přiblížil
se tedy, vstoupil na společnou faktickou půdu a staré své stanovisko
s novými fakty snaží se nyní vyrovnati thesí, kterou sice už jiní před
ním proslovili, ale kterou on poprvé applikuje na českou historii. These
ta zní: Lid obou typů už od doby Kristovy splynul, mluvil slovansky,
tvořil t. zv. Slovany psané historie. Ale vlastními Slovany jsou jen
ti tmaví brachycefalové, kteří dříve spalovali, kdežto dolichocefalové
jsou staří neslovanští autochthoni. A ještě v dobách historických tento
původní genetický rozdíl jeví se v tom, že vlastní Slované jsou lidem
svobodným, kdežto druzí lidem nevolným.
To je, přiznávám zase nyní se své strany, these, o které vskutku
lze vážně mluviti. Jestliže přes to trvám na svém mínění, že i původní
Slované byli převážně dlouholebí a že nelze vznik brachycefalie u nás
a spojenou s tím další historickou proměnu dávati na vrub jedině do
mněle brachycefalním Slovanům, nýbrž mnohem starším brachyccfalům, kteří už v neolithu seděli v střední Evropě, kteří vešli ve fysi
Slovanů, když se tito tvořili v dobách předkristových, a kteří (t. zv.
, .centrální“ nebo ,,alpská“ rasa evropská) dali podnět vzniku brachy
cefalie u nás, u Slovanů, i u jiných národů a vitální svou silou v celé
centrální Evropi způsobili převrat v poměru starých typů, — činím
tak na základě četných dokladů rázu positivního i negativního, jež
zde však uváděti nemohu.
Není tu prostě místa, abych obšírně vykládal všechny ty positivní
důvody, pro něž stále soudím, že i ti „vlastní“ Slované dříve, než se
v Cechách a jinde smísili s praobyvateli, byli většinou dlouholebí, proč
vůbec v dobách, o něž běží, o nějaké i relativní čistotě typů Slovanů
nemůže býti řeči, a jaké to byly příčiny, pro něž později u Slovanů
právě tak jako u Němců, Gallů atd. v jistých krajích ovládly typy
brachycefalní. Otázky ty jsou příliš subtilní a příliš odborné, abych
se o nich mohl rozepisovat! zde v CCH. Stojím na tom, co jsem
obšírně vyložil ve svých Slovanských Starožitnostech (I., str. 80—110),
a odkazuji tam toho, kdo se o věc hlouběji zajímá. Zde bych jen
dodal, že brachycefalové i dolichocefalové se všude objevují vedle
sebe a promiscue na témže pohřebišti. Bylo by tomu tak, kdyby podle
Píče jeden typ náležel třídě nevolníků a druhý jejich pánů?
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Nemohu tedy ani dnes přiznati této anthropologické thesi p. Píčově
správnost. Ale věc má jinou stránku. I nezávisle na tomto sporu antro
pologickém může se vskutku jednati o tom, zdali naše nevolnické po
měry středověké nejsou jen dozvuky porobení autochthonů od slo
vanských Cechů — bez ohledu, jaké kdo měl rozměry hlavy. To bude
také vděčnější a reálnější thema pro budoucí bádání, než spor o poměr
příslušnosti rasové a kmenové, který tak, jak byl prof. Píčem zde
pstaven, pokládám za naprosto vedlejší a bezúspěšný. V X.—XI. stol,
můžeme sice na základě měření říci, jaké měl lid v Cechách lebky,
ale rozlišovat! v nich v době, kdy bylo už před tím tolik křížení, část
„slovanskou“ od „neslo vanské“, mám za pochybené a bezúspěšné.
Prof. Píč získal si slovem zásluhu tím, že vůbec toto nové a pro českou
historii důležité historicko-sociologické hledisko postavil, i když jeho
anthropologický podklad nepokládám za správný. A skoro bych my
slil, že více než anthropologie pomůže nám v této otázce archaeologie.
Dosud se říkalo, že poslední zbytky starých autochthonů krátce
před Kr. mizejí. Prof. Píč předpokládá, že jich zbylo ve středních
Cechách velmi mnoho.1) Ale s tím se zase velmi málo srovnává
právě Píčův systém našich archaeologických kultur, kdežto Buchtelův
s velkou rozsáhlou „knovízskou“ kulturou v středních a západních
Cechách,2! kterou prof. Píč opětně zde tvrdošíjně a nesprávně nechce
uznávat (str. 175), je vlastně archaeologickým dokladem pro jeho
vlastní novou thesi, neboť „Knovíz“ a „Bylany“ nám právě repre
sentují kulturní okrsky, jež by geografickým umístěním (centrum země)
a rázem svým nejlépe odpovídaly starému lidu, lužickoslezskými Slo
vany assimilovanému. Pokládal bych tedy prozatím — ovšem odmýšleje od onoho anthropologického podkladu — thesi prof. Píče nejen
za možnou, nýbrž i za pravděpodobnou a připojil bych jí za podporu
právě uvedený archaeologický doklad z kultury „knovízské“ a „bylanské“ — ovšem ve smyslu Buchtelově. —
*) Prof. Píč sestavil tabulku o indexích Českých lebek z doby knížecí,
z níž vypočítávám poněkud jinak než on poměr dolicho-mesocefalů
k brachycefalúm v Čechách, a to na 65'5% : 34'5% (podle jeho theorie tedy
poměr nevolných potomků autochthonů k Slovanům). Kdyby byl však
uvedl všechny nálezy, byl by jistě počet brachycefalů — Slovanů menši.
Proč na př. nepočítány lebky ze Zbuzan, Repová, Žižic? V záp. Rusku
a v Polsku by analogicky k tomu bylo Slovanů teprve málo, neboť tam
současné procento dolichocefalú dostupuje 80—90% v nejčistších slovan
ských krajinách. To vše by měli býti Neslované?
2) Srv. Buchtcla* Lausitzer und schles. Brandgräber in Böhmen (Jahr
buch Zentr. Komm. 1906). Professor Píč nejen že neuznává vniknutí luz.
kultury v době lužické na západ Labe a Vltavy, nýbrž opětně tvrdí, že
neexistují z doby předbylanské vůbec žádná sídliště tohoto lidu, a z toho
dochází k thesi, že Slované, vniknuvší do Čech, po nékolik stoleti neměli
pevných osad, potulujíce se s místa na místo až do doby římské (324). Thesi
tu pokládám za nesprávnou. Srv. proti ní výčet sídlišť, které zná Buchtela
okolí Kr. Hradce a Turnova (31, 47).
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Zbývá mi po tomto exkursu vrátiti se ještě několika slovy k po
slední, IV. kapitole díla, obsahující popis českých hradišť. Prof. Píč
s chvályhodnou horlivostí podjal se před vydáním tohoto svazku no
vého výzkumu na hradištích českých. Výsledek ovšem nenaplnil oče’
kávání, nového se našlo jen málo, ale je to přece aspoň jediný důkladnýpopis, který nyní máme, vzniklý z práce rozsáhlé. Srovnání českých
knížecích hradišť s ruskými trpí však tím, že tam, v Novgorodě, Kijevě,
Smolensku působily právě na zařízení knížecích dvorců vlivy cizí,
neslovanské.
Po stránce jazykové je tento svazek psán pečlivěji než předešlý,
kde jsem měl mnoho výtek. Ale přece se i tu shledáváme se zjevy,
jako ,,nález u Klein-Tintz“, ,,u Koschütz“, „u Peterwitz“, ač jsou
slovanská jména na snadě.
L. Niederle·

Μ. Můrko, Geschichte der älteren südslawischen Literaturen, Leipzig.
Amelangs Verlag 1908 (Die Literaturen des Ostens in Einzeldarstellungen
Band V. 2. Abteilung). Str. X + 248. Cena 5 mk.
Vydaná část Murkových dějin literatur juhoslovanských týká se
staré periody od prvních počátků literárního tvoření až do poroby
turecké (v XV. st.). Spisovatel v předmluvě přiznává, že chtěl dílo své
nadepsati ,,Geschichte der südslawischen Litteratur“, jak svého času
Šafařík označil své literární dějiny Slovinců, Chorvátův a Srbův, ale
snaže se ještě přiléhavěji vystihnout! skutečný stav věci, raději užil
množného čísla „Litteraturen“, ježto Slovinci, Chorváti, Srbové
a Bulhaři nyní tvoří svérázné národní individuality na slovanském
jihu. Z důvodů, jež třeba schvalovat!, nepojednává však o jednotli
vých literaturách jihoslovanských odděleně v parallelních statích, jako
na př. Pypin ve své historii slovanských literatur, nýbrž v genetické
souvislosti, neboť stará literatura Bulharů, Srbův a Chorvátů (ovšem
také Rusů) tvoří jednotný a uzavřený celek, jejž spojuje stejná řeč
spisovná (církevní slovanština) a převládající vliv byzantský. Církevněslovanská literatura počínajíc činností Cyrilla a Methoděje na Moravě,
nejdříve rozkvetla u Bulharův, odtud přešla k Srbům a zároveň byla
pěstována u Chorvátů v Dalmácii a v Pomoří. Tím dána je také hlavní
disposice celého díla. Můrko právem ukazuje, kterak je zvláště mali
cherné rozlišovat! dějiny starší literatury srbské od chorvátské, jak
to činí literární historikové srbští (na př. Grčič) a chorvatští (Šurmin).
Rovněž je těžko určití meze mezi literaturou středobulharskou
a srbskou.
Vlastním dějinám literárním, založeným na pevné půdě historické,
předeslán je nejdříve přehledný výklad nynějších ethnografických
a kulturních poměrů mezi Jihoslovany, vysvětlena závislost literárních
řečí na momentech historických a politických a podány statistické
údaje o sídlech a počtu jednotlivých národů jihoslovanských (str. 1—19)·
Dvou sporných a palčivých otázek dotýká se tu Můrko zevrubněji
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a řeší je velmi obezřele a po mém mínění také šťastně. První otázka
týká se poměru mezi Srby a Chorváty. Můrko opakuje tu názory, jež
dříve již vyložil ve zvláštním článku (Osterr. Rundschau 1906. IX.
235 ad.) a které vrcholí v tom, že vlastně nebylo a není žádných ob
jektivních znaků k vytvoření určité hranice mezi oběma národnostmi.
Srbština a chorvátština je v podstatě své jedna a táž řeč, anthropologicky není také mezi Srby a Chorváty žádného rozdílu, písmo ne
může býti rovněž přesným dělidlem. Latinkou píší nejen Chorváti, nýbrž
i ti katolíci z jižní Dalmácie, kteří se přímo hlásí k Srbům, dále Bunjevci
a Šokci v jižním Uhersku, které nelze již proto prohlásit! za Chorváty.
Přihlíží-li se pak k minulosti, byly tyto poměry ještě spletenější; v ná
rodní řeči jest latinka v širším užívám teprve od XV. st., původně byla
oběma národům společná glagolice, kterou vystřídala kyrillice, jíž
užívali také Chorváti v Dalmácii a jinde. Ani náboženské kriterium
není zcela rozhodující. Většina pravoslavné intelligence na území
srbochorvátském přiznává se sice nyní k Srbům, ale nebylo tak vždy.
Mezi chorvátskými hraničáry bylo mnoho pravoslavných, Srby se cítí
někteří katolíci v Dubrovníku a z okolí Kotorského a dalmatskodubrovnické literatury nechtí se zříci ani ti Srbové, kteří se jinak zříkají
západu, latiny a jesuitství, které kvetlo v Dubrovníce ještě na konci
XVIII. st. Podivuhodný poměr mezi Chorváty a Srby možno vy
světlovat! pouze dějinným vývojem: jako jsou v podstatě nyní jazykově
a ethnicky jeden nátod, tak byli jím od svého přistěhování do nynějších
sídel, ale stali se obětí velikého církevního a politického rozkolu mezi
východem a západem, nestejné osudy historické a politické vrhly mezi
ně příkrou hráz, nicméně prvotní jednota ethnická nepřestávala se
mezi nimi udržovati, pojí je kromě řeči souhlasné národněprávní in
stituce (na př. zádruha), stejné mravy a zvyklosti atd.
Uvedené názory Murkovy — aspoň po uveřejnění článku jeho
v ,,Osterr. Rundschau“ — narazily sice na odpor, zvláště se strany
srbské, ale vyšší stanovisko, s něhož na celý spor chorvátsko-srbský
pohlíží, možno jen schvalovat!.
Druhá otázka sporná vztahuje se na poměr mezi Srby a Bulhary
v Makedonii. Je známo, že snad nikde v Evropě nejsou národnosti tak
promíšeny jako v Makedonii, zvláště jižní, kde Slované, Turci, Rekové,
Arbanasové, Cincarové vzájemně se pronikají. Podle srbského ethnografa Cvijiče národní massa makedonských Slovanů, pokud není
dotčena propagandou, nemárurčitého národního cítění a stejně lne
k Bulharům jako k Srbům. Proto Můrko na otázku, je-li Makedonie
bulharská či srbská, odpovídá takto: ,,Stará říše bulharská i staré
Srbsko kdysi ovládaly Makedonii a zanechaly tam stopy své kultury,
více Srbové, zvláště v oboru architektury a literatury, ježto tam byli
teprve na sklonku středověku. Jednotlivé a to ne nepatrné srbismy
sáhají skutečně hluboko, jakkoliv většina dialektických známek svědčí
pro Bulhary. Ale to by Bulharům mnoho nepomohlo, kdyby tam nebyli
č. C. H. XV.
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zahájili mnohem dříve než Srbové účinnou propagandu a nebyli si
zjednali zvláště v exarchátu nejsilnější oporu své národnosti, tak že by
v autonomní Makedonii jistě podrželi vrch.“
Konečné na otázku, zdali by byla možná větší a pevnější vzájem
nost kulturní mezi Jihoslovany v budoucnosti, Můrko odpovídá kladně;
zejména připouští také, že Slovinci při příznivějších poměrech byli by
mohli přijmouti spisovnou řeč srbochorvátskou.
V druhé kapitole (str. 19—36) následují stručné zprávy historické
o přistěhování Jihoslovanův, o zakládání států na půdě jihoslovanské,
o přijetí křesťanství a prvotní kultuře jižních Slovanů. Líčení Murkovo
založeno je vesměs na spolehlivých výsledcích, k nimž se novějším
badáním archaeologickým a historickým dospělo; toliko v příčině
pokřtění Chorvátů již v VII. st. Můrko modifikuje a to asi právem
obvyklé mínění, jehož se i Jagič zastává. Za to spisovatel zbytečně
klade v popředí hypothesu Peiskrovu o zádruze jakožto instituci cizí,
kterou Srbsko a Turecko teprve přejalo z Byzancie.
Třetí kapitola (str. 36—54) věnována je líčení počátků církevněslovanského písemnictví na Moravě a v Pannonii. Jsou tu přehledně
shrnuty všecky vážnější poznatky, k nimž za naší doby v otázce cyrillomethodějské dospěli přední filologové slovanští, především Jagič.
Jmenovitě souhlasí Můrko s Jagičem ve sporné otázce o schválení
slovanské liturgie na Moravě. Proto tvrdí, že approbace slovanské
liturgie se strany Hadriana II. (869) nepodléhá žádné pochybnosti,
také list Jana VIII. (880), slavně potvrzující bohoslužbu slovanskou,
jest po jeho soudu pravý, toliko list Štěpána V. (885—6) je prý asi
podvržený, avšak obsahově identická instrukce legátům vyslaným na
Moravu zfalšována není. O otázce této bylo v loňském ročníku C. C. H.
znovu zevrubně "uvažováno od Fr. Hýbla, který dospěl k výsledkům
jiným. Mé přesvědčení je, že o approbaci liturgie slovanské papežem
Hadrianem skutečně pochybovat! nelze, listfpapeže Štěpána V., pode
přený instrukcí, je zajisté pravý, za to list Jana VIII. z r. 880 — po
předchozích zákazech — právem vzbuzuje pochybnosti. Zvláštní je,
že Můrko dosud pochybuje o správnosti tradice, že byl český kníže
Bořivoj od Methoděje pokřtěn, ačkoliv to nejen Kosmas, nýbrž i le
genda Kristiánova potvrzují.
V krátké kapitole čtvrté (str. 54—57) zabývá se Můrko významem
Frisinských památek jakožto nejstaršího plodu literatury slovinské.
Výklady jeho značně se rozlišují od Vondrákových a jsou mnohem
jednodušší. V jazykových zvláštnostech, od Vondráka za slovakismy
nebo chorvatismy pokládaných, Můrko spatřuje známky dialektu
slovinského, podobného tomu, jaký se dosud na krajním severozápadu
v údolí Ziljském v Korutanech vyskytuje; 'dále dovozuje, že tyto pa
mátky, při nichž vliv německý je bezpečnějprokázán, mohou pocházeti
od různých překladatelův a z různých míst, čímž se vysvětluje, proč,
řeč jejich není jednotná. Nesouhlasí také s míněním Vondrákovým
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že památky Frisinské znal Kliment, žák Methodějův, a druhé užil při
skládání své homilie na pamět apoštola nebo mučedníka, nýbrž sou
hlasně s Jagičem tvrdí, že skladatel památky Frisinské i Kliment
čerpali z nějaké neznámé předlohy.
V delší kapitole páté (str. 57—100) vylíčeny jsou osudy církevněslovanské literatury v Bulharsku. Na základě novějších studií slavi
stických je tu souvisle vyložena literární činnost Klimenta, žáka Methodějova, Konstantina presbytera, Jana Exarcha, Řehoře presbytera, cara
Symeona, Cyrilla filosofa, mnicha Chrabra a j. Následuje pak výklad
starší literatury theologické a chronografické, dále apokryfické a bogomilské a konečně povídkové se stálým zřetelem k pramenům řeckým.
V příčině autorství obou pannonských legend cyrillomethodějských
přidává se Můrko k názoru Jagičovu, že legendy o Cyrillovi a Methodějovi nemohou již z důvodů stilistických pocházeti od téhož autora
(Vondrák myslí Klimenta), a schvaluje hypothesu, že život Cyrillův
napsal sám Methoděj a legendu o Methodějovi snad Kliment.
Kapitola šestá (str. 100—108) líčí osudy slovanské liturgie u Chorvátů na adrijském přímoří. Mimo jiné dovozuje tu Můrko, že užívání
liturgie slovanské na adrijském přímoří nikdy nebylo zakázáno (zákaz
Štěpána V. týkal prý se pouze Moravy), ale až do XIII. st. také ne
schváleno. Výslovné schválení pochází teprve od papeže Innocence IV.
z r. 1248 (srv. také článek Murkův vOsterr. Rundschau 1905. II. 163 ad.).
Pojednav ještě o nejstarších kronikách chorvátských a srbských, v ná
sledující kapitole sedmé (str. 108—ni) oceňuje význam starého
církevněslovanského písemnictví. Přiznává, že církevní slovanština,
která vedle latiny a řečtiny stala se řečí liturgickou, velice přispěla
k šíření a posílení křesťanské vzdělanosti u Jihoslovanů, kteří vlivem
jejím v kultuře daleko předčili ostatní národy balkánské (Albánce,
Aromuny, Ruměný) a mohou se honositi starší literaturou než Cechové
a Poláci, ač tito byli v?nejužším spojení s kulturou západoevropskou.
Ale při tom vytýká též stinné stránky této vzdělanosti, která jsouc
odlikou upadající kultury byzantské, nepřinášela nových podnětů
k dalšímu pokroku, nýbrž spíše pokroku tomu byla překážkou. V té
příčině šťastnější byli ti Slované, na něž působil vliv kultury západo
evropské.
Po tomto exkursu vrací se spisovatel zase k dějinám literatury
církevněslovanské a zevrubně vykládá další osudy její za druhé říše
bulharské (středobulharská perioda kap. VIII. str. 112—132) a v Srbsku
(kap. IX. str. 133—169). Jsou to nejzajímavější partie celé knihy,
psané s nevšední odbornou znalostí, vypravené hojným materiálem
historickým a kulturním a přinášející mnoho nových názorů. Vysvětliv
ještě zvláštní poměry kulturní a literární v Bosně (kap. X. str. 169—174),
pojednává o dalších osudech církevněslovanského písemnictví u Chorvátů na Adrii (kap. XI. str. 174—180) a o středověkých látkách roman
tických původu západoevropského u Chorvátův a Srbů (kap. XII.
24*
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str. i8i—4). Osudem Jihoslovanů za panství tureckého a krátkou
charakteristikou národní epiky jihosiovanské (kap. XIII. str. 185—
206) končí své zajímavé výklady.
Jak autor sám v předmluvě poznamenává, nebyla mu dána žádoucí
možnost podrobněji uváděti příslušnou literaturu, která je velice
obsáhlá. Přestal jen na nejdůležitějších poznámkách, jež se týkají věci
nejvíce sporných nebo docela nových, a na seznamu nejvýznamnějších
pomůcek bibliografických. Odborníkům to ovšem nevadí, neboť poznají,
jakými prameny spisovatel ve svých vývodech se řídil, ale pro neodborníky, jimž je rovněž kniha určena, byly by podrobnější poznámky
bibliografické vítanou orientací v mnohých otázkách dosud sporných.
Pečlivě vypracovaná první část literárních dějin jihoslovanských
budí zajisté jen opravdové přání, abychom se brzy dočkali druhé části,
jež bude obsahovat! novější dějiny literatur jihoslovanských a v níž
bude míti autor volnější pole samostatné činnosti tvůrčí.
/. Máchal*
Count Lützow, The life and times of Master John Hus — London
1909. J. Μ. Dent & Co. — 398 str.
Měl jsem několikrát příležitost v tomto časopise i jinde, zmíniti
se o pracích týkajících se dějin českých, jež se vyskytují v literatuře
francouzské a anglické. Je známo, že to byly naše náboženské dějiny,
že to bylo husitství (bylo by lze jiti zpátky až k Eneáši Sylviovi), co
přede vším a zvláště vzbuzovalo interess cizích autorů. V novější době
to platí o anglických ještě výhradněji než o francouzských.
V literatuře anglické práce hr. Lützowa zaujímají první místo,
a to tak, že daleko a nápadně předstihují skoro všecko, co o nás v no
vější době psali Angličané i Američané sami. Vyjmeme-li, co napsal
Wratislaw, a zvláště Benhamův životopis Komenského z r. 1858, který
však bylo třeba pro nás teprva odkrývat, najdeme tu z větší části práce
chatrné, při nichž často kritiku odzbrojuje — laudanda voluntas (srov.
C. C. H. X., 70). Patří to, nemýlím-li se, k zásluhám hr. Lützowa, jestli že
tato dobře míněná dilettantská literatura, zvláště o náboženských
dějinách českých, přestává; Angličan má nyní daleko lepší pramen,
aby ukojil svůj interess a z něho čerpal poučení. Než i tu dlužno hned
také přidati, co jsem napsal před lety (Č. C. H. II., 250), když vystoupil
na poli literárním Lützow svou první knihou. Co bylo kdysi o ní (Bo
hemia, An historical sketch) řečeno, platí též o nejnovější a nejobjem
nější jeho práci, platí ještě úplněji o Ltitzowově Husovi. Kniha je psána
pro Angličany, ale i český čtenář si ji rád přečte a najde v ní nejednu
věc i pro něho pozoruhodnou. I zde platí, že hr. Lützow píše přede
vším pro Angličany, ale také pro nás.
Co bych na prvním místě vytkl, jest, že autor našel šťastně střední
cestu mezi spisem populárním neb, lépe řečeno, určeným pro širší čte
nářstvo a spisem učeným. Nebojí se poznámek s odkazy k literatuře,
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ba i s citáty z pramenů, nebojí se třeba i v textu přerušit vypravování
a vyložit, před jakými otázkami nebo i problémy stojí historická věda.
To platí ovšem již také o starších pracích Liitzowových, ale platí zvláště
o této jeho nejnovější a jak za to mám, nejcennější, nejcennější netoliko
pro anglického a vůbec cizího čtenáře, nýbrž i pro nás. Cizího čtenáře
informuje zároveň o české práci historické a pro nás sbírá výtěžky
této naší práce (ovšem netoliko naší) v jednotný obraz. Je to obraz
Husův. Kniha nadepsaná „Život a doba Husova“, čímž naznačeno,
že doba tvoří rámec kolem osoby mistra Jana. Třetí kapitola (první
obsahuje všeobecný úvod, druhá jedná o předchůdcích Husových)
hned na počátku se dotýká otázky, jakou váhu má v průběhu dějin
jednotlivec a jakou „poměry“ (general conditions). V tomto určitém
případě klade se velký důraz na osobnost, na celou osobnost (indivi
duality), netoliko na Husa theologa. Z předchůdců Husových připo
míná zde Milíče a Janova, dodávaje, že jen Hus měl vlastnosti, kterých
bylo třeba, aby se stal velkým vůdcem lidu (a great populär leader).
A pak následuje pěkné místo o Husovi, celém Husovi, též jako uvědo
mělém Čechovi.
Milíč zde dobře karakterisován jako „saintly enthusiast“, nicméně
Milič také již působil na jiné a shromáždil kolem sebe svou obec. Jsou
to vlastně dva typy, které se doplňují; jich spojením obdržíme teprve
plný obsah husitství, které se Jednotou bratrskou, zvláště v jejích po
čátcích — snad to lze tak krátce vyslovit: vrací k Milíčovi.
Lützow se neleká slova „předchůdcové“ a nemluví o „tak zvaných“
předchůdcích Husových. Myslím, že se můžeme k tomuto názvu zase
vrátit a jej podržet, právě proto, že Hus není jen theolog a že husitství
není jen viklefství. Hr. Lützow otázky, jichž se tu dotýkám, ovšem zná
a čtenáře o nich dobře poučuje. A tak je i jinde. Jiné, dnes ještě roz
hodněji vyřízené otázky, dotýká se hned první kapitola; podobně
jako hned ve své první knize, tak i zde Lützow se vyslovuje proti těm,
kdo vidí v husitství pokračování pravoslaví, nicméně najdeme zde
nějakou malou koncessi, když věří, že by se byli přívrženci východní
církve u nás udrželi až do doby pobělohorské. A podobně z toho, že
Jeroným na své východní cestě se přátelil s „Reky“, nenásleduje, že
byly u něho vlivy (iníluence), jež by byly přišly s té strany. Co se
týče styků Husových s králem Vladislavem, poukazuji k tomu, co jsem
napsal Cechy a Prusy str. 128; Hus psal králi po bitvě Grunwaldské
(psaní však není pouze blahopřání k vítězství a jest vlastně něco jiného),
ale není to odpověd na psaní, které by byl od krále osobně obdržel.
Kdo píše o Husovi, dostane se k otázce velmi nesnadné, která náleží
k těm, jež nejspíše nikdy nebudou rozřešeny úplně, t. j. k otázce
glejtu. Hr. Lützow (pohřešujeme zde odkaz ku pojednání V. Novot
ného v C. C. H. II.) se ji ovšem nevyhýbá. Upozorňuji zvláště, co
zde (str. 286) pověděno o koncilu, kde se přiznává, že koncil se
k Husovi, obžalovanému z kacířství, zachoval tak, jak doba vyžado
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vala — lze říci, korrektně. Lützow zde okazuje k dílu Schwabovu
o Gersonovi. Upozorňuji při té příležitosti ještě na známé dílo, jež
vydal Američan Lea o inkvisici, kde najdeme ještě více, celou kapitolu
o hnutí husitském vůbec, kteráž, nemýlím-li se, u nás dosud zůstala
nepovšimnuta úplně.
O Zikmundovi soudí hr. Lützow co nejnepříznivěji, asi tak, jako
úhlavní protivníci mezi jeho vrstevníky; glejt (tak čteme několikráte)
byl'dán, aby nebyl zachován, byl dán mala fide, Hus měl býti uveden
do své zkázy. To vysvětlení zdá se mi příliš jednoduché. I co se týče
protivníků Husových, aspoň některých, přimlouval bych se, aby byl
vzat zřetel k ,,polehčujícím okolnostem". O jednom z nich, Pálčovi,
dobře (na str. 234) a v jeho prospěch vytčen rozdíl, jaký byl mezi ním
a Michalem de Causis. Také při papeži Janovi bude třeba značnou část
prvních artikulů proti němu složených škrtnout; zůstane i tak dosti
stínu.
Ku přednostem knihy, jak již řečeno, náleží, že jejím předmětem
je Hus celý, tedy také Hus spisovatel. A dále, že se i z Husových latin
ských spisů podávají nejen citáty, ale i obsahy. Velmi pěkně též vytčeno,
jak důležitý jsou, chceme-li vystihnout celou Husovu osobnost, právě
jeho spisy české
Hr. Lützow užil při skládání své knihy velmi hojnou měrou publi
kací novějších, často i nejnovějších. Mezi autory citovanými (někdy
i v textu) zvláště často se vrací Flajšhans a jeho kniha z r. 1901. Není
to však vinou jeho, že na str. 106 pan Mikuláš, jenž tak vydatně po
máhal při vymáhání Kutnohorského dekretu, se nazývá Mikulášem
z Lobkovic. Flajšhans (str. 193) dobře rozeznává oba Mikuláše. Chybu
vzniklou spojením dvou osob v jednu již dávno opravil Tomek.
Jako „předchůdcům" Husovým, tak i jeho příteli a druhu Jeroný
movi je věnována zvláštní kapitola, v knize předposlední. Jeroným
není Lützowovi sympatický. Vedle nebo spíše proti evangelické
prostotě (simplicity) Husově klade sofistickou dvojsmyslnost (insincerity) Jeronýmovu; svým zasahováním do hnutí, jež nejčistěji repre
sentuje Hus, hnutí tomu a Husovi samému škodil. Je možné, že i dnes
mnozí půjdou raději s Jeronýmem, jako ona většina studentů, jež po
disputaci provázela ne Husa, nýbrž stkvělejšího řečníka Jeronýma;
než mezi mnohými pěknými a pozoruhodnými místy v knize Lützowově zasluhuje, aby zvláště vytčeno bylo, co dále o Jeronýmovi po
dotčeno, že totiž v Jeronýmovi se setkáváme s ranným typem huma
nisty se všemi přednostmi i vadami. Než i zde sotva lze jít tak daleko,
že bychom Jeronýmovo odřeknutí se Husa v Kostnici, jeho apostasii,
nějak vysvětlovali také humanistickou skepsí, ovšem tak, že tato
skepse mu usnadnila krok, jenž měl mu zachránit život a vrátit svobodu.
Tak’plnokrevný humanista Jeroným snad přece nebyl — aspoň ne toho
typu jako Poggio, jemuž zvláště Jeroným děkuje svou slávu.
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Poslední kapitola knihy má nadpis ,,Husitské války“ a otevírá
pěkné perspektivu napřed až k r. 1617, u kterého přestává. Proč právě
zde? Lůtzow podotýká, že Cechové (t. j. stavové) přijímajíce Ferdi
nanda za krále, měli vědět, že bud třeba podrobit se bez odporu osudu,
jenž byl připraven protestantům ve Štýrsku anebo sáhnout ku zbrani
hned.
Za poslední kapitolou následují dva přídavky, překlad vypravo
vání o smrti Husově, které r. 1888 vydal Patera ve Věstníku C. Sp. N.
a bibliografický seznam literatury. Zde budiž dovoleno vysloviti přání,
které se však nevztahuje jenom k tomuto seznamu, aby se totiž vždy
vedle titulu udával také rok, kdy některá publikace vyšla. Druhý
přídavek je podrobný index podle jmen osobních.
Výprava knihy je taková, jako v Anglii, ale jen v Anglii a Americe,
se vyskytuje většinou při vědeckých publikacích jako specialita, která
jinde je jen výjimkou. Je to opravdu krásná kniha. Jen při některých
illustracích bych měl pochybnosti o jejich historické ceně; zvláště to platí
o reprodukci Herrnhutského obrazu Husova. Ikonografii Husově
je věnována druhá část 10. kapitoly. Víme, jak si lidé v rozličných
dobách Husa představovali. . . Než jak vypadal skutečně?
Jar, Goll.

Václav Schulz, Příspěvky k dějinám soudu komorního království
Českého z let 1526—1627. Historický archiv České Akademie č. 24.
V Praze 1904. Str. 194.
Václav Schulz, Příspěvky k dějinám soudu komorního království
Českého z let 1627—1783. Historický archiv České Akademie č. 34.
V Praze 1909. Str. 224.
Málokteré instituci českých dějin právních a ústavních bylo v od
borné literatuře věnováno tolik pozornosti jako soudu komornímu.
Nehledíme-li ke stručným, ale přes to cenným a pozoruhodným po
známkám v Tomkově Dějepisu Prahy (IX·, str. 16), v Kalouskově
Českém státním právě (2. vyd., str. 113) a v Celakovského studii Úřad
podkomořský (str. 23, pozn. 33), máme o soudě komorním výbornou
monografii Soud komorní za krále Vladislava II. od J. Celakovského
(původně v Právníku XXXIV., znova v Povšechných děj. právních,
str. 337 násl.), máme dále vydání register soudu komorního rovněž
z doby krále Vladislava II., pořízené týmž autorem a vyplňující ně
kolik svazkův Archivu Českého (A. C. VII.—XIII. a XIX.), kde
v úvodech najdou se důležité poznámky o vývoji téhož soudu. (Srov.
výstižný a poučný referát Rezkův o těchto publikacích Celakovského
v C. C. H. L, str. 397—402.) Podrobné a důkladné studie Celakovského
o soudě komorním omezují se však bohužel jen na dobu Vladislava II.;
pro počátky tohoto soudu jsme nuceni spokojiti se poznámkami, jež
nalézáme po různu v jmenovaných jeho pracích, jakož i u Tomka
a Kalouska, pro dobu po r. 1526 bylo pak do nedávna takřka jediným
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zdrojem poučení Kalouskovo České státní právo, kde ovšem vytčeny
jen hlavní věci. Proto dlužno s radostí vítati oba svazky Schulzových
Příspěvků k dějinám soudu komorního, přinášející prameny k dě
jinám tohoto soudu pro dobu od r. 1526 až do jeho zrušení r. 1783.
Chceme-li správně určití cenu těchto „Příspěvků“, je třeba při
pomenout! si význam soudu komorního v českých dějinách ústavních.
Není pochyby, že hlavně dvě věci poutají pozornost historika, studu
jícího vývoj českého soudu komorního: jeho postavení v staletém
zápase mezi mocí královskou a stavovskou, v němž, jako soud čistě
královský, byl důležitým prostředkem k uplatnění moci královské
proti stavům v oboru soudním, a rozsah jeho územní kompetence,
který jej aspoň po některou dobu řadí mezi nemnohé orgány veřejné
správy společné všem zemím České koruny. Tento dvojí význam soudu
komorního byl v uvedené literatuře náležitě vytčen, nebylo však při
tom přihlíženo k důležité okolnosti, že soud komorní naprosto není
česká zvláštnost, že soudy toho způsobu a namnoze i stejného jména
nacházíme stejnou dobou také v jiných státech středoevropských,
zejména v sousedních zemích německých, na př. v Rakousích, Bavořích, Braniborsku, Míšni i také v samé říši Německé. Ačkoli myšlenka
zříditi soud čistě panovnický jako protiváhu proti starším soudům,
které se dostaly více nebo méně v moc stavů, zdá se býti tak na snadě,
že mohla vzniknout! na rozličných místech samostatně, přece sotva
lze pochybovat! o tom, že tyto soudy, povstalé na rozličných místech,
souvisí spolu svým vznikem těsněji, že se zakladatelé nebo reorganisátoři těch, jež vznikly později, řídili vzorem podobných soudů starších.
Rozhodně bylo by velmi poučné a zajímavé poohlédnout! se při studiu
českého soudu komorního po vývoji cizích soudů panovnických, jež
se svou povahou podobají našemu soudu komornímu, srovnat! na př.
vývoj rakouského „hofgerichtu“, známý hlavně z výborné knihy
Luschinovy ,, Geschichte des altern Gerichtswesens in Österreich“
(1879, str. 95—103), nebo vývoj bavorského soudu dvorského, jejž
velmi podrobně vypsal Rosenthal (Geschichte des Gerichtswesens und
der Verwaltungsorganisation Baierns I., 1889, s^r· I08—153), nebo
braniborského soudu komorního, o němž nejnověji rovněž velmi po
drobně pojednal Spangenberg (Hof- und Zentralverwaltung der Mark
Brandenburg in Mittelalter, 1908, str. 183—203), s vývojem komorního
soudu v Cechách. Našlo by se tu velmi mnoho podobností, ale také
vážné a zajímavé rozdíly, a význam soudu komorního v dějinách
českého soudnictví jasněji by tímto srovnáním vynikl.
'0 tom všem se tu nemohu šířiti, na něco bych však přece rád
upozornil. Je známo, že se počátky soudu komorního v Cechách kladou
do doby Václava IV. (tak zvi. Celakovský, Úřad podkomořský, str. 23,
pozn. 33). Naproti tomu vznik král, soudu komorního v říši Německé
býval kladen teprve do doby cis. Fridricha III. nebo nejvýše cis.
Zikmunda. Nověji však ukázal J. Lechner v důkladném pojednání
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o tomto soudě (Reichshofgericht und königliches Kammergericht
im 15. Jh., Mitth. des Inst, für öst. Gesch., VII. Ergbd., 1907, str. 44
až 186), že jeho vznik dlužno posunouti o něco na zad, do doby Vá
clava IV., do téže doby, v níž i naši badatelé hledají počátky českého
soudu komorního. Myslím, že v této okolnosti možno spatřovati nový
důvod pro správnost tohoto názoru, protože současný (zhruba) vznik
instituce, která je tak určitým výrazem moci panovnické jako soud
komorní, v Cechách i v říši je zajisté dosti pravděpodobný, když
tu i tam representantem této moci byla tenkráte stejná osoba. Bude
úkolem budoucího badání o českém soudě komorním vyšetřiti, pokud
možno, podrobněji poměr tohoto soudu ke král, soudu komornímu
v Německu. Protože o zřízení a vývoji soudu komorního v Německu
poučují dobře prameny zachované pro starší dobu mnohem hojněji
než u nás, srovnání s tímto soudem zajisté pomůže objasniti i počáteční
zřízení a vývoj českého soudu komorního, o němž máme zprávy velmi
chudé. Citovaná studie Lechnerova podává velmi poučný přehled
těchto pramenův a zasluhuje proto bedlivé pozornosti těch, kdo by
studovali počátky soudu komorního v Cechách.
Po této odbočce vraťme se zase k ,,Příspěvkům“ Schvlzovým.
Pověděl jsem, že se týkají doby od r. 1526 do r. 1783, a že právě v tom
je hlavní jejich cena, protože se dřívější historické badání tohoto období
v dějinách soudu komorního dotklo jen zcela nepatrně. K charakte
ristice „Příspěvků“ dlužno však dodati, že marně bychom tu hledali
nových dat osvětlujících to, co v dějinách soudu komorního je histo
ricky nejdůležitější a nejzajímavější a co Celakovský pro dobu Vla
dislava II. tak pěkně vyložil, jeho význam jednak jako soudu čistě
královského, jednak jako soudu společného aspoň v zásadě všem
zemím České koruny. Ale ani jinak se tu o vlastní působnosti soudu
komorního, o jejím obsahu i rozsahu věcném, o způsobu, jakým byla
vykonávána, téměř nic nedovídáme. „Příspěvky“ se docela omezují
na čistě vnější historii soudu komorního. Vlastní obsah dílu prvého
záleží ve 260 (resp. 259) zápisech z 1. 1527—1626, udávajících, kdy se
konala jednotlivá zasedání soudu komorního, a kteří z členů toho soudu
byli jim přítomni. Podle těchto zápisů sestavil vydavatel v úvodě své
knihy přehlednou tabulku, z jejíchž rubrik se dovídáme, kdy se konalo
které zasedání soudu komorního, kterého dne bylo zahájeno a skon
čeno, kdo soudu předsedal, kolik bylo přítomno soudců, kolik mezi
nimi bylo pánův a kolik vladyk. Tato poučná tabulka, zpracovaná
s nemalou pílí a svědomitostí, bezděky svádí k otázce, bylo-li vůbec
třeba otiskovati následujících 260 zápisů. Zdá se mi aspoň, že by bylo
stačilo pripojiti k této tabulce podobně zpracovaný přehled všech
členů soudu komorního z těch let s přesnými daty o tom, kdy se stali
členy soudu a kdy jimi přestali býti. Kdyby se dokonce udalo u ka
ždého člena, kterým zasedáním soudu byl přítomen — na tom ostatně
celkem ani nezáleží — byl by všechen obsah zápisů podán přehledněji
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a stručněji a přece tak, že by sotva kdo pohřešil úplný otisk
zápisů.
Za těmito zápisy následují dvě přílohy. V prvé, kratší, se otiskují
formuláře přísah, jež činívali, nastupujíce v úřad, nejv. hofmistr, jako
předseda soudu komorního, dále přísedící tohoto soudu a posléze jeho
písař. Formuláře přísahy hofmistrovy a přísedících, které jsou prostě
přejaty ze zřízení zemských z 1. 1500, 1549, 1564 a 1627, byly ovšem
již dříve známy a v moderních edicích těchto zřízení zemských snadno
přístupny. Nový je pouze několikerý text přísahy písařovy, jejž Schulz
otiskuje z register komorního soudu spolu ze zápisy o tom, kdy který
písař takovou přísahu učinil; těmito zápisy dostává se nám bezpeč
ných dat o písařích komorního soudu. Druhá příloha, velmi obšírná
(str. 137—180) podává podrobný soupis register soudu komorního. Je
to zajisté nejcennější část publikace Schulzovy, důležitá pomůcka pro
všechny, kdo se budou zajímati dějinami komorního soudu aneb v jeho
registrech hledati zápisy o určitých případech. Celkem je tu popsáno
269 svazků register soudu komorního, které se chovají — vyjímaje
dva svazky, z nichž jeden je v knihovně musejní, druhý v knihovně
universitní — vesměs v archivě musea král. Českého, byvše tam r. 1850
postoupeny c. k. vrchním zemským soudem král. Českého. Schulz dělí
tato registra na 11 skupin, z nichž největší a nejdůležitějří jsou tři:
registra půhonná, obsahující žaloby a obeslání (80 svazků), registra
svědomí, obsahující svědecké výpovědi (61 sv.) a registra nálezů neb
výpovědí, v nichž jsou zapsány rozsudky soudu komorního (67 sv.).
Připomínám hned, že některé důležité doplňky a opravy k tomuto
soupisu podává Schulz v druhém díle svých „Příspěvků“ str. 23—25,
pozn. 22. — První díl příspěvků jest opatřen obšírným úvodem (str.
1—36). Vydavatel vykládá tu, kdo býval předsedou soudu komorního,
kdo byli jeho přísedící a kolik jich bývalo, jaká byla jeho kompetence,
a jak často a v kterých dobách ročních soud komorní zasedával. Část
jednající o kompetenci soudu komorního mohla odpadnout!, protože
nepodává nic nového a s otištěným materiálem vnitřně nesouvisí.
Ostatní části dobře shrnují data obsažená v otištěných zápisech v poučný
přehled. Platí to zvláště o tabulce, o níž jsem se již zmínil.
Značně odchylného rázu je materiál otištěný v druhém díle „Pří
spěvků“. Již jeho provenience je z části jiná. Byla-li pro první díl
jediným zdrojem sama registra soudu komorního, nacházíme v díle
druhém také materiál čerpaný odjinud. I pro tento díl poskytla sice
registra komorního soudu značně přes polovici všeho materiálu —
ze 200 kusů v tomto díle otištěných je odtud čerpáno asi 120 kusů—,
ale vedle toho užito i jiných pramenů, shledaných nejen v archivě
musejním (24 kusy), nýbrž i v archivech jiných, a to v archivě místodržitelském v Praze (18 k.), v archivě ministerstva vnitra (30 k.),
v archivě dvorské komory (5 k.) a v státním a dvorském archivě ve
Vídni (2 k.). Podle toho jest i obsah tohoto druhého dílu „Příspěvků“
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rozmanitější než obsah dílu prvého. Nacházíme tu akta, týkající se
jmenování a instalace nejv. hofmistra jakožto předsedy komorního
soudu i rad téhož soudu, akta o vyplácení služného, seznamy příse
dících soudu komorního, jejich omluvy, že se nemohou dostaviti k za
sedání soudnímu, žaloby na jich nedbalost v docházení k soudu, po
zoruhodné svým množstvím, ustanovení o tom, kdo má předsedat,
byl-li hofmistr zaneprázdněn, rozhodnutí o prodloužení soudu nebo
jeho odkladu, o pořadí přísedících, a dokonce i účty řemeslníků za
práce vykonané při úpravě místností soudu komorního s žádostmi
za jich zaplacení. Vlastního zřízení soudního týkají se toliko dvě na
řízení cis. Ferdinanda IIL, otištěná v poznámkách k č. 7. a 11. První
z nich z 16. března 1638 jedná o vedení a přijímání svědků, druhé
z 2. list. 1638 o dluzích zkonfiskovaných měst královských; obě mají
platnost obecnou, nebyvše určena toliko soudu komornímu, a druhé
z nich jest vytištěno také ve známém Weingartenově Codex Ferdinandeo-Leopoldinus z r. 1701 na str. 34, což Schulzovi patrně ušlo. Za
jímavý je reskript cis. Josefa II., jakožto spoluvladaře cis. Marie Terezie
z 12. června 1771, jímž se předpisují pro nastávající rady soudu ko
morního zvláštní zkoušky (č. 157). Pozornosti zasluhuje jazyková
stránka listin, obsažených v tomto druhém díle „Příspěvků“. Není
zajisté náhodou, že všechny tři v knize otištěné přípisy Ferdinanda II.
a III. k nejv. hofmistrovi jakožto předsedovi soudu komorního (č. 4,
15, 16) jsou německé. Za Leopolda I. jsou poměry pro český jazyk
mnohem příznivější. Od něho jsou v knize celkem 22 přípisy k nejv.
hofmistrovi, a z toho je 15 českých a pouze 7 německých. Poslední
takový český připiš je z r. 1696 (č. 85); všechny pozdější císařské pří
pisy v knize otištěné jsou německé. Naopak ze 20 úředních přípisů,
posílaných nejv. hofmistry císaři Leopoldu je 11 německých a 9 českých;
naposled psal nejv. hofmistr císaři po česku r. 1690 (č. 90). Korrespondence mezi místodržícími a soudem komorním byla, pokud z knihy
Schulzovy lze souditi, ještě za Leopolda I. vedena česky; poslední
příklady jsou tu z r. 1689 (č. 69 a 70). Od posledních let XVII. stol,
je všechna korrespondence soudu komorního německá (jedinou vý
jimkou je č. 131 z r. 1736). Zápisy v registrech soudu jsou ovšem i potom
z části české; tak nacházíme v knize ještě r. 1741 český zápis o in
stalaci nejv. hofmistra.
Veliká většina kusů pojatých do druhého díla „Příspěvků“ jest
otištěna plným zněním, leda že jsou zkráceny čistě formální části
listin. Z některých kusů je podán pouhý regest, což lze jen schvalo
vat!; naopak myslím, že mnoho jiných kusů plně otištěných mohlo
býti nahrazeno stručným regestem. Neradi však pohřešujeme u regestův
udání, jakou řečí kus byl psán. Úprava textů je pečlivá. České listiny
jsou vydány moderním pravopisem, v německých ponechán těžko
pádný pravopis starý. Myslím, že by se u nás doporučovalo při vy
dávání německých textů pohěkud více liberálnosti; jestliže se němečtí
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vydavatelé nerozpakuj! zjednodušovat! ve svých edicích zcela radi
kálně starý pravopis německých listin, nemají zajisté čeští historikové
příčiny býti v tom úzkostlivější. Platí to zvláště o edicích listin novo
věkých, jako jsou „Příspěvky“ Schulzovy. Také druhý díl „Příspěvků“
má cennou přílohu, totiž přehled všech zasedání soudu komorního
v 1. 1628—1783 s udáním o počtu přítomných soudců a s výtahy z pro
tokolů. V obšírném úvodě (str. 1—27) je poměrně velmi podrobné
zpracován hlavní obsah listin v knize otištěných. V obou dílech „Pří
spěvků“ nacházíme konečně po rejstříku jmenném a věcném.
Kamil Krofta.
Jaroslav Bidlo, Jednota bratrská v prvním vyhnanství. Část III.
(1572—1586). Praha 1909. Nákladem král. České Společnosti Nauk.
Str. XXIV 4- 208.
Název mého nynějšího spisu neodpovídá úplně jeho obsahu t.
v tom smyslu, že v době, o níž vypravuje, nelze již mluviti o vyhnan
ství Jednoty, která se od r. 1548 úplně již přizpůsobila své nové vlasti,
takže původní vyhnanci zdomácněli v polském prostředí a takřka beze
sledů utonuli v daleko větším počtu nových věřících domorodých,
které se Jednotě záhy podařilo získati. Podržel-li jsem však i při této
části název prvních dvou částí předcházejících, učinil jsem to z toho
důvodu, že přítomný spis pokládám za přímé jejich pokračování (srov.
str. 41). Kdežto hlavním obsahem části I. jest vývoj a ustálení poměru
Jednoty bratrské k malopolským kalvinistům (a tím i ke kalvinismu
vůbec) a obsahem části II. vývoj a ustálení poměru Jednoty k polským
lutheránům (a tím i k lutherství vůbec) — a proto tudíž otázky věro
učné zabraly v obou částech nejvíce místa — obsahem části III. jest
hlavně vnitřní, mravní a církevní život polské větve Jednoty bratrské
(se stálým přihlížením k souběžnému vývoji kmenové Jednoty česko
moravské). Obraz tohoto vnitřního života Jednoty liší se značně od
ustálených názorů, spatřujících v Jednotě z doby největšího jejího
rozkvětu ztělesněnou humanitu, mravní dokonalost a čisté náboženství,
a opírajících se o schematické, idealistické líčení proslulého dějepisce
Jednoty, Jana Lasického, jenž líčí spíše instituce Jednoty, než činy
jejích členů, kteří při nejpěknějších a nejchvalitebnějších požadavcích
své církve zůstávali přece jen chybujícími lidmi, kteří chovali se na
mnoze jinak, než theoretické předpisy církevní žádaly. Pro historika
mají větší cenu skutky a jednání než instituce a s toho stanoviska
dívám se i na Jednotu při líčení jejího vnitřního rozvoje. „Líčím — ci
tuji slova své Předmluvy — vnitřní stav Jednoty bratrské hlavně
na základě zaručených událostí, konkrétních případů, vyskytujících
se v současných pramenech, varuje se, pokud lze, schematisování,
rysů abstraktních. Chci líčiti spíše lidi, než instituce, instituce jen po
tud, pokud lidé jsou jejich nositeli. Z té příčiny není obraz, který po
dávám, sice snad dosti všestranný, jest však nepochjTbně pravdivější,
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než ten, jaký podává idealistické líčení Lasického. Můj obraz Jednoty
ani nemůže býti úplný, ježto vtěsnán jest do příliš úzkého rámce chro
nologického, tak že teprve další bádání o dobách pozdějších může při
nést! jeho dokončení.“
2e jsem se emancipoval od Lasického a pokládal spis jeho pouze
za vítanou pomůcku ku případnému vysvětlení nebo doplnění mezer
pramenů původních, to stalo se možným hlavně použitím pramene
původnějšího, a to tak cenného a důležitého, jako jsou rukopisné Sínodi braterskie w Poznaniu ab anno 1569 et deinceps ad 1586, chované
v archivu starých aktů reformované synody v království Polském ve
Varšavé, pak jejich pokračování, chované v knihovně musea království
Českého, Synody braterskie w Polszcze. Ab anno Christi 1587 et dein
ceps (sign. IX E 51), jakož i řada rukopisů knihovny Raczynských
v Poznani (zvláště nadační listiny bratrských far) mimo mnohé jiné.
„Těžiště vnitřního rozvoje Jednoty po roce 1548 leží v Polsku.
Tam rozhoduje se především o věroučném rázu Jednoty, tam mění se
tato ve vyznání kalvinistické, kterýžto vývoj v Cechách a na Moravě
značně se zdržuje ohledem na mocné lutherány a ovšem i vlivem tlaku
moci vládní, proti které spojenectví s lutherány má tvořiti protiváhu.
Na půdě polské začíná se a rychle dokonává i změna Jednoty v ohledu
mravoučném. Je to hlavně následek politických (a tím i náboženské)
svobod, v Polsku panujících (které nelze pokládati samy v sobě za ně
jaké zlo základní, jak viděti za záblesku slibného rozvoje v době Ště
pána Bathoryho). Když uvolňuje se poněkud politický tlak v Cechách
a na Moravě, vidíme v rozvoji Jednoty tamější tutéž tendenci, při
čemž ovšem již i vliv polské Jednoty se uplatňuje.“
Na půdě polské dříve než v Cechách a na Moravě Jednota bra
trská pozbývá svého původního asketicko-mnišského rázu, přestává
býti středověkou asketickou sektou a mění se v novověkou svobodnou
církev protestantskou rázu kalvinistického. „Vidíme-li ve vývoji
Jednoty bratrské postupné zmírňování starých předpisů soukromé
i veřejné mravnosti a církevní kázně, připouštění živností a povolání,
dříve zapovídaných nebo aspoň za nebezpečné pokládaných, úplné
takřka přizpůsobení se společenským a politickým řádům své doby,
cenění jmění a zámožnosti nejen u věřících, nýbrž i mezi duchovenstvem,
dovolování i duchovním půjčovati peníze na úrok, naprostý úpadek
kněžského coelibátu, pokračující klesání vlivu kněžstva a stoupání vý
znamu živlu světského, t. j. šlechty, kteréž duchovenstvo nejen ne
překáží, nýbrž přímo i svěřuje úkol, aby uplatňovala svůj politický
vliv a moc v životě veřejném za účelem sesílení a upevnění církve,
a kteréž nejen nebrání válčiti, nýbrž i dovoluje vynikající zásluhy
u panovníků válčením si zjednávati: znamená to sice úpadek starých
nábožensko-mravních zásad, na nichž Jednota původně byla zbudo
vána, jest to však rozhodný pokrok s hlediště všeobecně historického.
Jestliže vývoj novověké společnosti a kultury lidské počíná se tam,
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kde se začíná lidstvo vymaňovati z poručenství církve, kde světské
čili pozemské zájmy jeho nabývají převahy nad starostí o život zá
hrobní, kde církev a náboženství je přestávají všestranně ovládati,
tedy proměna, které zvláště v druhé polovici 16. století podlehla Jed
nota bratrská, jest znamením, že přizpůsobila se novověkým potřebám,
které začaly i na českou společnost doléhati.
Zlepšení a zabezpečení hmotného postavení bratrského ducho
venstva v Polsku, jeho větší hospodářská nezávislost na hierarchii
Jednoty, odstranění jeho coelibátu a věnování velké části jeho péče
zájmům rodinným a tím i zájmům světským, sbližuje ho více se svět
ským živlem a naplňuje ho větším pochopením pro jeho zájmy mimonáboženské, činí ho náchylnějším k rozličným ústupkům se strany
církve, jež skutečný život občanský s sebou přináší a vymáhá. Hmotná
závislost na šlechtických patronech-chlebodárcích, kteří v Polsku
mají mnohem větší politický význam než v Cechách a na Moravě, při
pravuje značné seslabení vlivu duchovenstva, což prozatím jeví se způ
sobem spíše negativním, a to tím, že živel světský (šlechta) nechce
býti pouhým vykonavatelem (,,světským ramenem“) vůle církve,
ve které těžiště přesunuje se s hierarchie k nižšímu duchovenstvu.
Na půdě svobodného Polska, kde protestanté požívají podobné asi
autonomie, jako hugenotté ve Francii, vyvíjí se i podobné zřízení cír
kevní, t. zřízení synodální, kterým polská Jednota se přizpůsobuje
zvláště malopolským souvěrcům kalvinistickým, kdežto v Jednotě
česko-moravské dosti dlouho ještě udržuje se převaha hierarchie, v úzké
radě soustředěné. I v tomto ohledu uvolnění politického tlaku ke konci
století 16. podmiňuje přizpůsobení Jednoty česko-moravské k její
polské větvi.“
Líčení vnitřního vývoje polské Jednoty obsaženo jest hlavně
v kapitolách III. (,,Poměr církve k patronům“) a V. („Ráz duchoven
stva, církevní správy a lidu“). Kapitola IV. (s doplňky v kapitole VI.)
líčí rozvoj bratrského školství v Polsku a zajímavé pokusy o jeho po
vznesení pod vlivem sílící se protireformace. V kapitole II. („Roz
šíření Jednoty bratrské ve Velkopolsku“) pokusil jsem se o přibližné
stanovení počtu šlechty bratrské (4 87%) a jejího hospodářského vý
znamu, kdežto kapitola I. osvětluje její značné účastenství v pohnu
tých politických událostech tehdejších. Otázkám těmto věnoval jsem
hlavně proto zvýšenou pozornost, ježto víra bratrská v Polsku byla
vyznáním šlechtické intelligence, kdežto v Cechách a na Moravě zá
kladem Jednoty byly vrstvy lidové. Na příslušném místě přítomného
spisu ukazuji na to, jak málo dařila se snaha Jednoty i širší polské
vrstvy lidové pro sebe získati a jak neúspěšné bylo úsilí její zjednati
lidu poddanému úlevy od jeho vrchností. Kapitola VI. líčí vzájemnépoměry mezi Jednotou a těmi protestantskými církvemi polskými,
které s ní byly spojeny dohodnutím Sandoměřským z r. 1570, vytýkajíc
hlavně to, že v době, o které tento spis pojednává, polští protestanté
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účinně prohlubují svůj život náboženský, usilují dospěti k spořádané
správě církevní a utužují své vzájemné svazky ne v líčené, ale opravdově
míněné snaze dospěti ku vnitřní, ideové jednotě.
,,Že protestantů vidí se nuceni několikrát po sobě obnovovati kon
sens Sandoměřský, příčiny toho nejsou tak poměry domácí, jako spíše
vliv ciziny, roztržka západního protestantství v tábor lutherský a
kalvinistický, ke které byli polští jejich souvěrci nuceni zaujmouti
stanovisko. Že protestanté polští nedali se strhnouti do západoevrop
ských rozbrojů, v tom spočívá vlastně síla polského protestantství,
založená na mravním vlivu a převaze Jednoty bratrské, která svůj
vlastní zájem dovedla učiniti zájmem společným, tak že při tom uplatnil
se jaksi i vliv poměrů českých na polské.
Za vlády Štěpána Bathoryho, v jejichž chronologických mezích
se pohybuje vypravování přítomného spisu, nelze ještě mluviti o úpadku
Jednoty ani o úpadku jiných protestantských církví polských, neboť
samo klesání počtu přívrženců jejích není dostatečným toho důkazem.
V dosavadní literatuře ustálilo se mínění, že polské protestantství
po r. 1573 pozbývá svého politického významu a že nalézá se v rozkladu.
Mínění tomuto čelí spis přítomný. Politický význam a postup polských
protestantů není valně menší a slabší než byl v posledních letech vlády
Sigmunda II. Augusta. Jako tehdy, tak i za Bathoryho jde ne o pro
měnění Polska v stát protestantský, nýbrž pouze o uznání církví pro
testantských v státě katolickém a o upravení poměru jejich k státu
a jeho církvi vládnoucí. Nehledě k energické politice vnější jest jinak
vláda Bathoryho pouze pokračováním vlády posledního Jagellovce
s tím snad jen rozdílem, že šlechta, a protestanté určitěji formulují
své cíle, že soustřeďují své úsilí k několika význačnějším otázkám.“
Kapitola VI. podává v podstatě vylíčení církevně-politického zá
pasu mezi šlechtou a duchovenstvem, vyplňujíc tím jistou mezeru
dosavadní polské historiografie, při čemž ovšem bylo nutno raziti sobě
cestu samostatně nezbádanými prameny.
J. Bidlo.
Gorjainov S. M., Conespondance de Caiherine Alexéievna, grande
duchesse de Russie ei de sir Charles H. I7z7Ziaws,ambassadeur d’Angleterre 1756 et 1757. — Perepiska velikoj knjagini Ekateriny Aleksěevny
i anglijskago posla sera Carľza G. Uilľjamsa 1756 i 1757 gg. (Čtenija
v imper. obščestvě istorii i drevnostej rossijskich, 1909, kn. 2.), str.
XXVIII + 360.
Roku 1756 udály se v konstellaci evropských velmocí známé
změny. Anglie v lednu t. r. uzavřela ve Westminsteru spolek s Pruskem,
načež 1. května Rakousko ve Versaillích podalo ruku odvěkému svému
rivalovi, Francii. Rusku, jež právě ve válce předcházející poprvé s úspě
chem zasáhlo do záležitostí evropských ve prospěch Rakouska a Anglie,
bylo třeba, když tyto dva státy se rozešly, rozhodnout! se bud pro
Anglii a nového jejího spojence Prusko, aneb zachovati tradicí po
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svěcené styky s Rakouskem a smířiti se v tom případě s Francií. V da
ném okamžiku situace byla příznivá Rakousku. V čele vlády stál
rakouský stranník, kancléř Bestužev-Rjumin, jenž byl ochoten obnoviti
styky se dvorem versaillským, r. 1747 přerušené, rozhodně však za
mítl pokus Anglie zjednati cestu ke dvoru vyslanci pruskému, řídě se
nepřekonatelnou záští stárnoucí a ješitné carevny Alžběty ke králi
Friedrichovi. Za těchto poměrů snaha Anglie, zachovati Rusko pro
sebe, byla téměř beznadějná. Ale právě tato okolnost — vykonati,
co zdálo se nemožným, lákala ctižádostivého zástupce Anglie na dvoře
petrohradském. Sir Charles Hanbury Williams viděl tu vhodnou pří
ležitost odbýti si pernou zkoušku státníka, jež by ho vynesla výše.
Narodiv se r. 1709, počal svou diplomatickou dráhu poměrně
dosti pozdě. R. 1747 stal se vyslancem v Drážďanech. Po třech letech
přeložen byl do Berlína, ale jedovatý jazyk znepřátelil mu krále Fried
richa, na jehož přání byl odvolán a poslán na staré místo do Dráždan.
Jako vyslanec při dvoře kuríirsta saského a krále polského, nucen byl
často přicházeti za Augustem III. do Polska. Výborné vystupování
získalo mu mezi Poláky mnoho přátel a mimo jiné též obdiv mladého
syna krakovského vévody Stanislava Poňatovského, pozdějšího pol
ského krále. Ten, když Williams r. 1755 poslán byl do Petrohradu,
vstoupil do jeho služeb jako sekretář anglického vyslanectva.
Williams měl z počátku v Petrohradě rychlé úspěchy. Smlouva
petrohradská ze září r. 1755, jíž Rusko za roční plat 500 t. liber ster
lingu zavázalo se ke garanci Hanoverska, byla jeho dílem. Smlouva byla
namířena proti Prusku, ale pak nastala shora dotčená změna, a anglický
vyslanec, před lety králem Friedrichem z Berlína vystrčený, vyslaný
později do Petrohradu, aby uzavřel smlouvu proti Prusku, nucen byl
obrátiti, a když pokus pruského dvora navázati diplomatické styky
s Ruskem se nezdařil, spadlo na něho jediného břímě boje proti snahám
Rakouska příměti Rusko k přistoupení k versaillské konvenci.
V nepříznivé situaci dvorské pletichy získaly mu spojence velmi
mocného. Sličný Poňatovský stal se brzo po příchodu do Petrohradu
milencem mladé choti následníka trůnu, Kateřiny, a tak vhodným ná
strojem Williamsovým. Vliv však touto cestou uplatňovaný vzbudil
záhy žárlivost mocného kancléře, který orličím zrakem již tehdy po
znával, že Kateřině náleží budoucnost, a snažil se všemožně zabrániti,
aby někdo upevnil se v její přízni. Po marném pokusu způsobiti od
volání Williamsovo a tím i Poňatovského, docílil aspoň tolik, že Poňa
tovský nucen byl Rusko opustiti.
Tím však Williams více získal než ztratil. Kateřina svých styků
s Poňatovským nepřerušila a z nedostatku jiných cest nucena byla
učiniti anglického vyslance svým důvěrníkem, který mezi ní a Poňa
tovským prostředkoval korrespondenci, a brzo stal se i výborným
rádcem v intrigánském boji na dvoře. Zakládá ji dokonce anglickými
penězi a slibuje, až Kateřina dosedne na trůn (o čemž nepochybuje),
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že předloží účet. Chabé zdraví vládnoucí carevny svádělo oba k domnění,
že stane se tak dříve, než skutečně se stalo. Oba sledují nemoc Alžbětinu,
a ctižádostivá Kateřina rozhodnutá „bud vládnout! nebo zahynouti“
svěřuje svému „příteli“ hotový podrobný plán, co učiní, až zví, že
Alžběta je v agónii.
Williams domníval se, že zvítězí, získá-li na stranu Anglie Bestuževa-Rjumina. Pokusil se lakotného kancléře získati penězi a nabídl
mu roční pensi 12 tisíc rublů. Ve chvíli však, kdy měl za jisté, že lakotný kancléř spolkne „zlatou pilulku“, kolísající již ředitel ruské
politiky náhle obrátil, jsa patrně uveden v rovnováhu stříbrem
rakouským. V důvěrné schůzce poradil anglickému vyslanci, aby po
žádal za odvolání. Rozhněvala prý se na něho carevna, dověděvši se
o špatném vlivu, který má na následníka trůnu. Když překvapený
diplomat zapíral cestu, kterou svůj vliv uplatňuje, kancléř ohromil ho
zprávou, že dobře ví o písemných jeho stycích s Kateřinou, které oba
korrespondenti pokládali za hluboké své tajemství. Schytralý kancléř
rázem ukázal, že není panem „Lepidem“, jak s despektem se o něm
oba vyjadřovali.
Po marném pokusu kancléře uplatiti Williams počal hnáti útokem
jinak. Rozhodl se vehnati kancléře úplně do služeb Kateřininých a tím
i svých. Poradil tedy Kateřině, aby obrátila se na kancléře s katego
rickou žádostí, aby napravil, co způsobil, t. j., aby vymohl návrat
Poňatovského. Přiměl dokonce láskou planoucí ženu, že poslala kan
cléři list s jakýmsi ultimatem: Chcete-li zavázati se, že Poňatovský
o vánocích se vrátí, je to cena, za niž vám slibuji přátelství v přítom
nosti a přízeň v budoucnosti (str. 144). Kancléř byl překvapen a vida
nezbytnost, povolil. Poňatovský se vskutku o vánocích r. 1756 vrátil
jako zástupce krále polského. Ale věc Williamsova byla již ztracena.
Boj mezi ním a rakouským vyslancem Esterhazym rozhodnut byl
v neprospěch Anglie. Dne 13. prosince Kateřina píše Williamsovi,
že na státní konferenci bylo rozhodnuto přistoupiti k versaillské kon
venci. V poslední době, vida nepříznivou situaci, Williams snažil se
všemožně rozhodnutí dvora oddáliti, vysvětloval, sliboval, hrozil, ale
vše nadarmo. Zkouška státníkova se nezdařila, zklamán odjel s hoř
kostí v srdci a s poruchou mozkovou v hlavě, jež přivodila šílenství
a brzkou smrt (1759).
Zápas Williamsův na dvoře petrohradském jest jen malou* episodou z předvečeru a počátku války sedmileté, ale moment značné
důležitosti. Neúspěch jeho měl vážné následky na průběh celé války.
Rusko dostavilo se v létě r. 1757 na bojiště jako spojenec Rakouska
a u Kunnersdorfu připravilo králi pruskému pohromu, jejíž následky
cítil po celou válku. Friedrich od té chvíle není schopen offensivy.
Korrespondence Williamse s Kateřinou trvala od posledního čer
vence r. 1756 do počátku téhož měsíce roku následujícího. Williams
s odpovědí listy Kateřininy vracel, ale pořizoval si opisy, tato vrátila
č. C. H. XV,
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mu jeho listy při odjezdu z Petrohradu. V Anglii cenné tyto doku
menty prodělaly neznámé osudy. R. 1864 získal je kníže Gorčakov
pro státní archiv. Všech listů je 157, z toho 70 Kateřininých a 87 Williamsových. Psány jsou přirozeně francouzský, vydavatel však pořídil
zároveň ruský překlad.
Jan Slavík.
♦

♦

*

Třída filosoficko-historickojazykozpytná 1908. — Dr. Jan Gebauer, Některá akta z kanceláře Jindřicha
Korutanského. (Viz podrobnou zprávu Friedrichovu v Č. Č. H. XIV., str.
361—362.) — Dr. Otakar Janota, Španělská mluvnice jazyka peruánského.
(Z rukopisu Pražské univ. knihovny vydává se text španělské mluvnice
jazyka peruánského, psané rodilým Španělem, nejspíše nějakým missionářem asi z prvé pol. XVII. stol., s podrobným rozborem. Z připojených
kapitol, většinou obsahu filologického, mohla by i historika zajímati kapitola
,,Španělé a španělština v Čechách“; je to však jen shrnutí věcí obecně
známých, jež zajímavého thematu ani z daleka nevyčerpává.) — Front.
Tischer, Dopisy Sylvie hrab. Černínové, rozené Caretto-Millesimovy, s chotěm
jejím Heřmanem hrab. Černínem z Chudenic z 1635—1651. (Viz Pekařův
referát v C. Č. H. XV., str. 92—94.) — Dr. Josef Volf, Soupis nekatolíků
panství Opočenského z r. 1742. (Tato stať obsahuje více než udává její název.
Krom úředního soupisu osob, jež r. 1742 odešly pro víru z panství Opočen
ského do Pruského Slezska — bylo jich celkem 250 — a formuláře pro převod
statkův opuštěných r. 1742 svými držiteli na držitele nové otiskuje se tu
12 rozličných pramenů k bouři na Opočensku z r. 1732, zejm. úřední zprávy
a výkazy o bouři, o počtu uvězněných sedlákův a jich potrestání, zajímavé
dopisy vystěhovalých a pod., a konečně úřední číselný přehled náboženských
poměrů na Opočensku v 1. 1650—1651. Konsignace a formulář z r. 1742
jsou vydány z originálů někdy Opočenských nyní v knihovně musejní,
ostatní kusy podle Rojkových opisů ze zámeckého archivu Opočenského,
chovaných v archivě musejním. Rovněž úvod vydavatelův jedná nejen
o stěhování nekatolíků z panství Opočenského za pruského vpádu r. 1742
s některými novými doklady o pruské agitaci zvoucí k takovému stěhování,
nýbrž také, a to dosti obšírně, o bouři na Opočensku r. 1732; i tu se najde
nejeden nový detail nebo oprava prací starších a znova se tu otiskuje známá
píseň o „bouřlivých sedlácích“. Celkem soudí Volf, že bouře Opočenská
byla uměle vyvolána vlivy cizími, pruskými, že její podklad byl do značné
míry politický. O náboženském hnutí na Opočensku pak vyslovuje názor,
že sice „chová v sobě mnoho prvků pietismu“, přece však „vykazuje do
značné míry svůj vlastní Český ráz, který byl vytvořen tradicí učení Česko
bratrského. Vyznačuje se všade hlubokou zbožností, při níž rozhoduje
více cit než rozum a jistou umíněností, význačnou ostatně pro všechny
náboženské sekty. Indifferentismu, který v pietistických kruzích ohledně
svátostí byl silně rozšířen, nenalézáme v Českém hnutí, nýbrž spíše pravý
pak, což platí zvláště o svátosti přijímání.“) — JUDr. Jan Kapras, Man
Věstník král. České Společnosti Náuk.
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želské právo majetkové dle českého práva zemského. (Ze tří úvodních kapitol,
jež K. předeslal svému obšírnému pojednání, první jedná o formách man
želství u českých Slovanů před úplnou recepcí církevního práva ve věcech
manželských v stol. XII. — auktor tu vykládá, jak nejstarší forma sňatku,
sňatek únosem, přešla později ve sňatek koupí a dotýká se otázky poly
gamie u starých Cechů —, druhá kapitola obsahuje výklad o staročeském
nedíle rodinném a o zásadách dědického práva s ním souvisícího vzhledem
k ženám, třetí se zabývá právním postavením ženy a její způsobilostí
k právním činům podle slovanského práva. Celkem se tyto kapitoly opírají
o starší literaturu, nad niž se nepovznášejí ani methodicky ani věcně;
krom některých detailů sotva přinášejí něco nového. Vlastní pojednání
se skládá ze 4 Částí; první jedná o věně, druhá o obvěnění, třetí o právních
poměrech mezi manžely za trvání svazku manželského, čtvrtá o poměrech
po zrušení tohoto svazku. Podává se tu detailní a jasný přehled všelikých
zásad a ustanovení staročeského práva o naznačených předmětech a otázkách.
Při tom se místy upozorňuje na podobnosti některých ustanovení českého
práva s právem polským, ruským, uherským a j., ale soustavného a hlubšího
srovnání Českého majetkového práva manželského s právy cizími, srovnání,
které by přihlíželo více k věcem podstatným než k ustanovením podříze
ného významu a dovolovalo utvořit si spolehlivý soud o tom, pokud české
majetkové právo manželské jest útvar samostatný a pokud je to pouhá
applikacc cizích zásad právních, a stanovití tak jeho význam a místo mezi
jinými právy slovanskými i germánskými, tu nenacházíme. Ve zvláštní
kapitole závěrečné, jednající o poměru českého majetkového práva man
želského k právu jihoněmeckému a saskému a zamítající celkem názor
Czyhlarzův o závislosti českého práva na právě německém, dotýká se sice
K. těchto věcí, ale několika dosti povrchními poznámkami této kapitoly
nelze pokládati za rozřešeny naznačené otázky, historicky jistě nadmíru
důležité, ale ovšem také velmi obtížné. V druhé kapitole závěru se vytýkají
změny nastalé obnovenými zřízeními zemskými v českém majetkovém
právě manželském.) — Dr. Jaroslav Hrubant, Myšlenkové proudy v renaissančni kritice literárni. I. Itálie. (Viz rubriku Zpráv.) — H. G. Voigt, Brun
von Querfurt als Missionar des römischen Ostens. (Dodatkem ke své veliké
knize o Brunovi [viz referát Hýblúv v Č. Č. H. XIII., str. 418—422] jedná
Voigt o missionářské činnosti Brunové v Uhřích a krajinách baltických.
Zejména odůvodňuje tu šíře svůj názor, že Brun za svého druhého pobytu
v Uhřích působil hlavně mezi sedmihradskými Šikuly v okolí Brašova,
dále pak pokouší se zjistiti určitěji místo mučennické smrti Brunovy. Znova
nadšeně oceňuje význam Brunův, hájí jej zvláště z výtky, že byl nestálý
a těkavý, snaže se naopak dokázati, že se jeho missionářská činnost zakládala
na dobré rozvaze a plánu předem stanoveném. Srovnávaje Bruna se
sv. Vojtěchem, praví: „Seine (Brunovy) letzten Ziele aber und ihnen ent
sprechend auch seine kirchliche Stellung und sein amtlicher Auftrag, sowie
schliesslich auch seine Erfolge gingen an Bedeutung, Tragweite und Umfang
noch über die Adalberts hinaus, dessen Erfolge sich doch ganz auf Wirkungen
25·
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idealer Natur beschränken.“) — Em. Peroutka, Chronologický přehled
kultury aegejské. — Jos. Paldus, Schätzungsberichte über die Wartenber
gischen Herrschaften Friedstein, Böhmisch Aicha, Rohosetz und Kleinskal
aus dem J, 1552. (Otiskuje se z archivu c. a k. minist. financí úřední výkaz
a odhad všech důchodů plynoucích ze čtyř jmenovaných panství, jež byla
po odboji z r. 1547 zkonfiskována Adamovi z Vartenberka; odhad ten
podává dosti podrobný obraz poměrů hospodářských a poddanských.) —
Th. Dr. Jaroslav Sedláček, Neue Pilatusakten. (Německý překlad syrského
textu akt Pilátových, nedávno nově objeveného.) — J UDr. Karel V. A dámek,
Urbáře panstvi chroustovického z l. 1675 a 1777· (Reprodukuje se podrobně
obsah obou urbářů, z nichž první má autor ve své sbírce, druhý je v zem.
archivě.) — Josef Vajs, Česká bible hlaholská. (Podrobný popis a rozbor
této vzácné a zajímavé památky, vzniklé poč. XV. stol, v klášteře emauzském, zvi. také po stránce jazykové. Vajs soudí, že kniha ta byla napsána
k potřebě liturgické, že bylo jí v klášteře emauzském skutečně užíváno.
Proč byla tato česká bible napsána hlaholicí, vysvětluje tím, že „mnichové
emauzští z nedostatečné znalosti mrtvého jazyka slovanského hleděli jaksi
povznésti živý jazyk nad všední úroveň a učinili jej posvátný tím, že jej
oděli hlaholicí.“)
K. Kr.

Mitteilungen des Vereines für Geschichte der Deutschen in Böhmen.
XLVL, 1908. — Johann Hrdy, Die Marienkirche in Aussig an der Elbe
bis zum J. 1426. (Dokončení článku z minulého ročníku.) — S. Gorge,
Zum Besitzwechsel böhmischer Güter im dreissigjährigen Kriege. (Na základě
pramenů z archivu dvorské komory a jiných doplňuje zprávy Bílkovy
o zboží Valdštejnem na čas získaném mimo hranice vévodství friedlandského.)— Mich. Urban, Die Schätzungsurkunde über die Herrschaft Königswart. (Když r. 1623 bratři Metternichové kupovali od král, komory panství
kynžwartské, zkonfiskované Janu Šebestiánu Zedvitzovi, byla sestavena
kommisse, aby odhadla cenu zboží. Autor odhad („taxu“) otiskuje.) —
J. Blau, Der Neuerner Federhandel. Ein Beitrag zur Geschichte des Handels
in Böhmen. (Jihozápadní Čechy (Domažlice, Nýrsko) již Vv středověku
prosluly chovem a vývozem hus a husího peří do zemí západních. Autor
podává příspěvky hlavně pro století XVIII.)— Menčik Ferd., Ein Brief
des Bischofs Kindermann. (List biskupův, adressovaný r. 1786 van Swietenovi, obsahuje návrh, aby duchovních užíváno bylo jako učitelů a aby
z knihoven zrušených klášterů zřízeny byly veřejné knihovny.)— K. Friedl,
Die Urkunden des Marktes Friedberg in Südböhmen. (Pokračování publi
kace listin ze 17. a 18. století.)— J. Loserth, Ein kirchenpolitischer Dialog
aus der Blütezeit des Taboritentums. (Autor našel ve vídeňské dvorské bi
bliotéce (kodex č. 4343) táborský spis, pojednávající ve formě dialogu
o světském panství papežů, o ideálu chudoby v církvi, o váze písma sv.,
o všeobecném kněžství křesťanů a j. Začátek chybí; co se zachovalo, Lo
serth otiskuje. Loserth i v tom spisu hledá a nachází stopy učení Wiklifova.) — R. Batka, Studien zur Geschichte der Musik in Böhmen. Die Ka-
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rolinische Zeit. (Pokračování práce z ročníku minulého, pojednávající
o organisaci cirk, zpěvu v době Karlově.) — G. Schmidt, Eine „Kund
schaft Graslitzer Bergleute vom Jahre 1660, gefunden in Mies (vysvědčení
k vystěhování). — S. Gorge, Beiträge zur Geschichte der Konfiskationen
nach Albrecht Wallenstein und seiner Anhänger. (Otiskuje staré seznamy
konfiskací a výběr z jiných materiálů, vždy se zřetelem k německé práci
Bílkově z r. 1886. Práce ta by potřebovala pořádného rejstříku, ale také
dokonalejšího seznámení s českou genealogií a topografií té doby (zejména
aspoň se Sedláčkovými „Hrady a zámky“). O kritické rozluštění pře
četných kontradikcí v pramenech se autor nestará.)— H. Ankert, Statuten
der Leitmeritzer Maurerzunft. — E. K. Blümml, Johanneslied II. (Autor
otiskuje píseň o sv. Janu Nepomuckém, nalezenou v štýrském zemském
archivu.) — Joh. Haudeck, Vorn Hrádek bei Libochowan. — Val. Schmidt,
Südböhmen während der Hussitenkriege. (Po vylíčení jihočeských poměrů
v době předhusitské autor sleduje podrobně události v již. Čechách za válek
husitských, zejména zápas Táboritů s Rožmberky.) — K. Siegl, Wallenstein'sche Quartierlisten vom J. 1632 im Egerer Stadtarchiv. — W. Feierfeil,
Drei Privilegien des Städtchens Pfraumberg. (V práci uveřejněna jsou dvě
privilegia městečku Přimdě (Karlovo z r. 1344 a Sigmundovo z r. 1422),
jež jsou vlastně potvrzením staršího privilegia krále Jana.)— L. Schónach,
Zwei Patente K. Ferdinands I. zum Schutze des Schlaggenwalder Bergbaues
auf Zinn. — Joh. Haudeck, Ein Beitrag zur Geschichte von Zirkowitz. —
Ad. Horčička, Notiz über die Zerstörung des Klosters Smilheim O. C. in
Mähren durch die Hussiten. (Stručné upozornění na formulář lilienfeldský
v knihovně kláštera vyšebrodského, obsahující bohemica z let 1308—1447
sr. č. Č. H. XV., 116.— Ott. Weber, Österreich von 1848—51. (Jest v podstatě
obšírným výtahem z knihy Friedjungovy, Österreich vom 1848—50,1.; (srv.
Č. Č. H. XIV., 100 sq.).— K. Ludwig, Die Elbogener und Karlsbader Schul
instruktion von 1665 und 1687. — Alois Bernt, Die Urfehde Friedrichs von
Schönburg mit Saazer Kreise im J. 1451 (otiskuje originál listiny, jejíž
opis již uveřejnil Palacký v Urkundl. Beiträge). — Joh. Hille, Die Drei
faltigkeitssäule auf dem Marktplatze der Stadt Luditz. — Týž, Einige im
Besitze der Stadt Luditz befindliche Urkunden. — Joh. Haudeck, Tonkünstler
aus Gastorf. — K. Kampert, Ein mehr als hundertjähriges Zeugnis für das
geschlossene Sprachgebiet „Deutschböhmen“ (vojenský „abschied“, dato
vaný v Neapoli r. 1767 pro J. A., „gebürtig zu Grottau in Deutsch
böhmen“. Podivno je, že autor ani slovem se nezmiňuje, kde dotyčná li
stina se nachází. Tím tento dokument, vydaný ostatek hejtmanem švý
carského původu a v Neapoli, ztrácí ještě víc na své beztoho problematické
ceně).
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ZPRÁVY.
Gotskou bibli Ulfilovu (nejznámější rukopis její, t. zv. liber argenteus,
chovaný v Upsale, uloupen byl Konigsmarkem r. 1648 na Hradčanech)
vydal nejnověji W. Streiiberg (Die gotische Bibel. 1. Teil. Der got. Text
und seine griechische Vorlage) v Heidelberku jako část (2. Abt. III. 1) publi
kace: Germanische Bibel. Streitberg otiskuje texty rozličných zlomků
vedle sebe, při tom užívá dokonaleji palimpsestú milánských, podle výtěžků
práce W. Braunovy.
Z nových prací palaeografických zaznamenáváme N. M. Karinského,
Obrazci glagolici (25 autotipičeskich snimkov s rukopisních i pečatnich
pamjatnikov i transkripcija tekstov kirillovskimi bukvami). Vyšla nákladem
imper. archeologického institutu 1908.
Čtvrtý díl Zíbrtovy Bibliografie české historie ukončen byl třetím
svazkem právě vydaným. Ve svazku tom je sestaven způsobem známým
ze svazků dřívějších bibliografický materiál k českým dějinám v letech
1621—1632. Materiál ten je jako dříve roztřídčn chronologicky podle let
(z části i podle kratších období), a při každém roce je nejen bibliografie
událostí politických, nýbrž z části i bibliografie poměrů náboženských,
kulturních atd. Při r. 1621 několik odstavců je věnováno popravě staro
městské a událostem s ní souvisícím; je tu i alíabetický seznam popra
vených s příslušnými daty bibliografickými, jež jsou u některých osob
zvláště hojná. K r. 1622 je sestavena povšechná literatura o katolické
protireformaci v zemích České koruny a literatura o Martinu Středovském; je tu dále odstavec věnovaný literatuře o exulantech; k němuž při
pojen alíabetický seznam, českých exulantů s odkazy na literaturu o nich
a s Částečnou bibliografií jejich vlastní činnosti literární— (zvláště obšírná
jsou hesla Holík, Krocinovský, Martinius z Dražova) a podobný seznam
písní exulantských, jejichž sbírku, jak se tu dovídáme, chystá k vydání
Zíbrtúv spolupracovník dr. Josef Volf. Přir. 1627 je obšírná kapitola o Obno
veném zřízení, která jez valné Části opakováním podobné kapitoly v druhém
díle Bibliografie, v oddíle jednajícím o právních pramenech dějin Českých

K novému vydání a výkladu Zlaté bully Karla IV., jež pořídil
Karel Zeumer r. 1908 (srv. Ces. Časopis Historický, XIV., 253—254),
zaznamenáváme velmi obšírnou recensi, kterou vydal t. r. ve Westdeutsche
Zeitschrift fůr Geschichie und Kunst (27. ročník seš. 4.) E. Vogt. Jako
všecky jiné, tak i tato recense je velmi pochvalná; v podrobnostech se
recensent s Zeumerem rozchází, ale také v některých důležitějších otázkách.

Z Forschungen zur Brandenburgischen und Preussischen Geschichie
XXI. (1908) zaznamenáváme pojednání Karla Brinkmanna o velkém
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urbáři zemé braniborské z doby české vlády, Entstehung des Märkischen
Landbuchs Kaiser Karls IV. Jedna část má zvláštní nadpis: Das Urbarialwesen der Luxemburgischen Erbländer. Co bylo v zemích českých, nezůstalo
bez vlivu, když přešlo Braniborsko do rukou Karla IV., kterého spisovatel
tou měrou cení, že ho v úvodě nazývá prvním moderním panovníkem, ve
kterém se nejdříve probudila idea moderního státu.
Zajímavou památku pro české dějiny hospodářské stol. 14. vydal
Josef Šusta v Historickém archivu České Akademie (č. 35.) pod titulem
Purkrabské účty panství novohradského z let 139^—^391. Jde tu o závěrečný
počet příjmů za termín svatohavelský r. 1390 a vydání v následujícím
terminu svatojirském, pořízený purkrabím novohradským Janem Zúbkem.
Originál, jenž chová se v archivu Třeboňském, podrobuje Šusta v obšírném
úvodu k edici podrobné a velmi bystré analysi po stránce diplomatické.
Při tom pověděno leccos pozoruhodného o účetnictví a vůbec o finančním
hospodářství rožmberském té doby. Ve věcném rozboru účtu samého
najde Čtenář pěknou ukázku, jak lze na základě poměrně nevelikého pramene
(otisk jeho zaujímá 18 stran) významu zdánlivě podřízeného nabyti poučení
velmi důležitých pro hospodářský a sociální život určité doby nebo určitého
territoria: Šusta tu kreslí kus sociální historie doby předhusitské způ
sobem velmi zajímavým. Předností jeho je, že ovládá dobře i ostatní ma
teriál archivu třeboňského, k výkladu účtů potřebný a starší historii rožm
berských statků vůbec. V některé podrobnosti se mínění jiných budou
rozcházeti od výkladu Sustova. Účet je rozdělen v rubriky: příjmy, vydání
a odpisy. V rubrice prvé překvapuje velký obnos plynoucí ze soudních
pokut u jednotlivých rychet: u rychty v Nových Hradech Činí to na př. 16
kop gr. za půl roku, kdežto pololetní důchod z platů Činžovních v témže
místě vydá něco přes 6 kop. Důchod z hospodářství panského není ku
podivu uveden žádný (krom za dříví). Zajímavý je velký výdej 40 kop
49 gr. na „feodales Zubkonis“; mezi těmito „feodales“ je sám purkrabí
Zúbek s platem 13 kop (tedy do roka by bral 26 kop) a na 10 osob z drobné
šlechty z okolí, kteří dostávají ročně pravidlem po 5 kopách (jeden z nich
nad to pololetní plat 2*4 kopy, ,.pro subsidio“ ještě jednou zvlášť), aniž
by bylo dobře zjevno zač. Také nějaký Vojtěch ve Svenicích dostává ,,pro
curia equestri“ i % kopy. Šusta jednotlivé výdaje sleduje a vykládá po
drobněji; dodati možno, že v účtech máme i důležitou pomůcku pro studium
cen té deby. Denní mzda nádenická činí tu 2 denáry (groš měl 7 denárů),
3 krávy jsou za 2 kopy, kůň asi za 1 kopu.
J. P.
V třetím svazku „Codex diplomaiicus Lusatiae superioris“ vydal R.
Jecht nejstarší radniční účty Zhořelecké do r. 1419. (Zhořelec 1908.)

V „Rozpravách III. třídy České Akademie“ právě vyšel první sešit
„Studií Štítenských“ brněnského professora Stanislava Součka (41 str.),
řešící monograficky důležitou otázku chronologie Štítenské. Jedná se

3$°

Zprávy.

o Jindřichohradecký sborník traktátů „O obecných věcech křesťanských“,
opsaný písařem Vávrou z Jívjan. Dle vročení obsaženého na přípisku, kladl
se vznik předlohy toho sborníku posud pravidelné do r. 1374, jak zejména
činil J. Gebauer a jeho žáci. Leč přípisek onen jest delší dobu již podezřelý,
Čině Tomáše ze^Štítného pánem na Zásmukách a Chotěnicích, což rozborem
A. Sedláčkovým definitivně bylo vyvráceno; nyní ukazuje Souček, že celý
ten přípisek, pocházející od písaře jindřichohradeckého Matěje Čapka jest
bezcenný a že ho tedy jako pomůcky chronologické užívati nelze. Prof.
St. Souček hledá pomůcku pro vročení předlohy sborníku jinde a nalézá ji
ve vztazích k otázce častého přijímání svátosti oltářní laiky, v kteréžto věci
Štítný postavil se úplně na stanovisko Milíčovo. Podrobným rozborem
dochází St. Souček k závěru, že předloha Jindřichohradeckého sborníku
vznikla brzy po ustanoveni synody provinciální o zákazu častého přijímání
laiků 19. října 1388, ale dříve než došla do Čech bulla o odpustcích z r. 1389.
Vročení předlohy důležitého sborníku restringováno na konec r. 1388 a po
čátek 1389. Spis Součkův, jejž uzavírá otisk úryvků textu sborníku Jin
dřichohradeckého, historika může zajímati všestranným vytčením názoru
Štítného o důležité dobové otázce častého přijímání laiků.
an.

O dějinách anglického viklefství v 15. věku a o jeho souvislosti s re
formací 16. století jedná dvousvazkové dílo J. Gairdnera, „Lollardy and
the Reformation in England; an historical survey“ (Londýn 1908). Také
o literární činnosti nejdůležitějšího odpůrce viklefství v Anglii Reginalda
Pecocka vyšel nový spis J. L. Morisonův, Reginald Pecock's Book of Faith
(Glasgow 1909).
« ! , ’(

Novou knihu o Kapistranovi vydal r. 1908 (v belgickém městě Woluwe) Léon de Kerval s titulem Un Frěre mineur d' autrefois. S. Jean de
Capistran. Jakou má cenu vědeckou, není ze zprávy v Louvainské Revue
d'histoire ecclésiastique (1909 č. 2) patrno.
R. 1903 upozorněn A. Brúcknerem, vydal Č. Zíbrt ve „Sbírce pra
menů“ neznámý posud spisek staročeský z r. 1518 „Frantova Práva“, na
který na nejednom místě spisů XVI. a XVII. věku se naráží. Jest to český
příspěvek k obsáhlé t. zv. grobiánské literatuře XVI. věku, zvláště v Ně
mecku rozšířené, s připojenými facetiemi, slovem typická památka pro za
čátek XVI. stol. Spisek ten rozebral nyní do podrobná docent německé
university pražské Fr. Spina v práci „Die alttschechische Schelmenzunft
Frantova práva, která jest prvním Číslem Spinových „Beitráge zu den deutschslavischen Literaturbeziehungen“ (Prager Deutsche Studien, herausgeb. von
A. Sauer XIII., Praha u Bellmanna). Velmi důkladná studie Spinova neredukuje jen „Frantova Práva“ na německé předlohy (jsou to studentské
„Quaestiones fabulosae“ a Bebelovy „Facetiae“) a nezařazuje pouze knihu
do sourodé literatury grobiánské a ironicky enkomiastické, nýbrž řeší
i řadu jiných důležitých otázek z historie kulturní, na př. dějiny vztahů
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mezi Plzni a Norimberkem v XVI. stol., historii inkunabull plzeňských,
k nimž Frantova Práva se hodí, vliv německého malířství na českou techniku
illustrační. V popředí knihy vystupuji hl. dvě osobnosti, její knihtiskař
Jan Mantuan Fenzl a plzeňský lékař dr. Franta doložený počátkem XVI.
stol, v Plzni, o němž mluví Mantuanův úvod; dle Spinova, nezcela přesvěd
čujícího důkazu, jest tento dr. Franta původcem spisu; jeho jméno pak stalo
se typickým pro „cech“ veselých bratří pijáků a lehkomyslníků, známých
v XVI. věku obecně jako „Frantové“.
an.

Z Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins (63. sv. 1909) zazna
menáváme drobný článek Adolfa Hansenolevera, nadepsaný Sleidans Dar·
Stellung des böhmischen Aufstandes 1547. Není to než referát o článku Hor
rutově a Tobolkově v Č. Č. H. II., který si dal spisovatel přeložit.
Současně s tímto svazkem Čes. Časopisu Historického vydává Klub
Historický zvláštní publikaci, věnovanou zase staletému výročí velké udá
losti v našich dějinách: vydání majestátu Rudolfova na svobodu nábo
ženskou dne 9. července r. 1609, tedy právě před třemi sty léty. Malá pu
blikace (Krofta K., Majestát Rudolfa II.; stran 43) obsahuje přednášku,
kterou Krofta proslovil v schůzi Klubu Historického, dále texty majestátu
a porovnání mezi stavy katolickými a nekatolickými uzavřeného a přílohou
faksimile majestátu podle originálu, po dlouhá léta za ztracený považo
vaného. Přednáška Kroftova je mnohem více než příležitostný projev
o vzniku a významu velkého privilegia české svobody náboženské: je zá
roveň důležitým, na samostatném studiu založeným příspěvkem k dějinám
náboženským a církevním v Čechách 16. stol. Úvod k prvému spolehli
vému vydáni majestátu a porovnání obsahuje zajímavou vnější historu
majestátu (založenou z velké části na výzkumech dvorského archiváře
V. Kratochvíla), faksimile podává obraz listiny vítězem bělohorským zni
čené, hluboko rozstřižené a pečeti zbavené, ale jinak dobře čitelné.
_____
J- P-

Tři léta po svých „Dějinách řemesel a obchodu v Čechách v 14.
a 15. století“, vydal Zikmund Winter z přebohatých materiálů svých další
svazek své důležité práce, tentokráte pod titulem Řemeslničilo a živnosti
XVI. věku v Cechách {1526—1620) (nákl. Akademie; stran 750). Svazek
z valné části věnován je řemeslům uměleckým; i nepřekvapí nás, obírá-li
se úvod krátce rázem umělecké tvorby v Čechách, zejména v době Ru
dolfově. Zde autor zdůrazňuje proti Chytilovi zejména to stanovisko, že
umělecký rozmach v Praze v době Rudolfa II. není episodou, minuvší
s odchodem dvora z Prahy, ale že působil daleko do 17. stol, a že zejména
v létech války třicetileté mají umělá řemesla u nás dobré časy. Kratčeji,
než by nás zajímalo a než bychom čekali, dotčeno tu omezení autonomie
cechovní v 16. stol., úředního stanovení cen („tax“) a vůbec živnostenské
politiky státní. Práce vlastní zahájena je velmi zajímavou kapitolou o ci-
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zieh mistřích v českém řemesle, některá z dat zde snesených vydal Winter
již dříve v Čas. Čes. Musea a ve Zvonu; srv. ČČH. VIII., 235 a XIV., 255,
kde jsme na ně upozornili. Pak následuje po kapitolách sestavení zpráv
o jednotlivých řemeslech: nejdřív zedníci a kameníci (se zvi. abecedním
soupisem mistrů pražských), pak malíři (sobdobným soupisem), pakkrumplíři, grafikové, knihtiskaři a knihaři. To jsou vesměs kapitoly, jimiž si
Winter zjednává zároveň zásluhu o dějiny umění, ano i literární produkce
v Cechách; budou jistě mnoho užívány a citovány. To platí ostatek i o ně
kterých partiích dalších, na př. hned kovolijcích, kde jsou nejen sebrány
zprávy o českém zvonařství (soupis kovolijců připojen), ale i o sochařích, dále
o zlatnících, o rytcích kolků mincovních a o mincovnách vůbec, dokonce
i o dolech a dolování, o zámečnících, hodinářích, kovářích. Tato řemesla
vyčerpávají víc než dvě třetiny obšírné knihy. Ale i v poslední části mezi
jinými „sprostými“ řemesly vzbudí živý zájem čtenáře zprávy o sklárnách
sklenářích, o řezáčích kamení a skla (s rejstříkem osob jako i u některých,
jiných řemesel), o řezbářích, dvorských truhlářích, varhanářích, loutnařích.
V řemeslech textilních podáno nejvíc zpráv o soukenících: není to ovšem
(jako jinde) a jistě ani nechce býti studie o Českém soukenictví té doby,
nýbrž sestavení zpráv o soukenících, ceších jejich, sporech s příbuznými
řemesly, síle cechů po jednotlivých městech, tu a tam i kvantitě a kvalitě
výroby— jak se krátce autoru zprávy o tom sešly. A známo je, že archivální základ Wintrových prací je velmi rozsáhlý; v této práci užito mnohc
(aČ nestejně) i pramenů tištěných. Ale i tím, co tu Winter podává, roz
množuje vědomosti naše všude měrou velikou a usnadňuje cestu studiu
soustředěnějšímu nebo speciálnějšímu. Dotýkám se ještě výkladů o apatykářích, pak o formanech a koleČnících (u nás na severu říkali: trakařnících) — málo kdo tuší, co formani a trakařníci pro pohyb zboží, mecha
nický i obchodní, tenkrát znamenali! Kniha končí vesele šenkýři a hudeb
níky. V doslovu najdeme výpočty o počtu řemeslných živností, cechů a
mistrů s pokusem vyměřiti sílu řemeslnictva v jednotlivých městech
královských a stanovili vzrůst neb pokles řemesla. Co poměru národností
v řemeslu se týče, uzavírá Winter asi tak, že Čechové tu a tam stali se men
šinou, ale měli vynikající mistry i za poměrů nepříznivých.
J. P.

K dějinám třicetileté války přináší ze španělských archivů nové
prameny práce Günterova, Die Habsburger-Liga 1625—1635. Briefe und
Akten aus dem General-Archiv zu Simancas. (Berlin 190g.)
V „Neue kirchliche Zeitschrift“ XX. 1. uveřejňuje /. Lubenow článek
o životě a proroctvích Mik. Drabíka, Kristiny Poniatovské a Krištofa
Köttera.
O snahách saské politiky roku 1635 sprostředkovati mír mezi císařem
a švédskou stranou jedná lipská dissertace E. Dürbecka, Kursachsen und
die Durchführung des Prager Friedens 1635“ (Borna, Lipsko 1908).
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Pan dr. Zd. Tobolka odpověděl v Čes. Revue 1909, č. 8 na mou kritiku
jeho Dějin české politiky, vyšlou v minulém svazku tohoto časopisu. Dr. To
bolka praví, že referát můj je „plný zaujatosti a nespravedlnosti“ a „plný
nesprávností“. Dobré polovice mých výtek se nedotýká; předpokládám,
že proto, že pro ně nenalézá omluvy; některé z nich stačily by samy sebou
ospravedlniti odmítavý tón mé recense. Na některé však odpovídá. Není
to prý nic zlého, otiskuje-li znovu své starší články v nové své knize. Zajisté;
toho mu také nevytýkám, nýbrž že zamlčuje čtenáři, že kniha jeho je víc
než z polovice otiskem starších statí. Vytýkám, že vzbuzuje dojem, jakoby
stati, na něž odkazuje, byly speciálními studiemi, jejichž výsledků bylo
použito v práci souhrnné. Já původně vskutku odkazy jeho tak vykládal;
teprv při srovnání poznal jsem k svému překvapení, že Tobolka prostě
přetiskuje starší své stati. A přetiskuje je beze změny i tam, kde zatím
přibyla nová literatura. Praví-li Tobolka, že je „naprosto nepravdivé“,
že stať o Potockém z Přehledu přetiskl beze změny, odpovídám, že má
pravdu potud, že změnil, event. přidal celých — 11 řádků, aby (po ně
kolika fiktivních odkazech) mohl upozorniti na svou novou knihu (Denník
Ed. Grégra). Já však vytýkal: po stati v Přehledu vyšly cenné materiály
pro dobu Potockého v „Politik“, ale Tobolka jich neužil, nýbrž otiskl
starou stať beze změny. Tobolka replikuje: To je naprosto nepravdivé;
otiskl jsem na str. 348—374, tedy na 26 stranách celou stať z Přehledu,
ale na dvou místech jsem přidal jedenáct řádek, čerpaných z Denníku
Grégrova . . . Takové ceny je replika páně Tobolkova vůbec; je to zapíráni
nebo vykrucování. Vytkl jsem na př.: to a to v knize Tobolkově vůbec
chybí. Tob. odpovídá: o tom bude pojednáno v jiných statích „České Po
litiky“ (nebo že to úmyslně pominul nebo že prý se to u něho najde).
Ale to, co chybí, náleží do „Dějin České politiky“, pomine-li se to, nelze
vývoji české politiky dobře rozuměti, Tobolka by byl mohl snad aspoň
odkazy nebo prohlášením v úvodě mezery vysvětliti, v textu jen stručněji
věci jím pominutých se dotknouti a t. d. Ale nic z toho se nestalo— jde
krátce o vytáčku, jako všude tam, kde Tob. brání se mým výtkám, že
totiž práce jeho není pojata jako řešení hlavních problémů české politiky,
že nedovede klásti otázek a hledat na ně odpovědi, že ignoruje stanoviska
prací předchozích a žc nedostatečně užívá materiálu datového v pracích
těch obsaženého. Upozorňuji zejména na vytáčku, kde Tobolka vy
světluje své srovnání absolutismu povilágošského s pobělohorským (prý
se tu mluví o „politickém“ významu absolutismu — jako by tím něco
bylo pro p. Tobolku získáno)!, nebo na vytáčku, kde Tobolka svou
zběžnou nesprávnost, s kterou napsal, že by obor působnosti říšské rady
po fundamentálkách byl většinou tentýž jako dříve (a to je jediná jeho věta
úsudku o ceně článků fundamentálních!) kryje s pósou uraženého vědce
odkazem na Schaeffla II., 14—15. Tam ovšem nic takového není. Tob. má
pravdu, že návrh zemské ústavy, vyšlý z 2. sekce Nár. Výboru r. 1848
představoval si ústavní sněm český bez kurie šlechtické, ale já právem
vedle toho ukázal na projev Havlixkův z r. 1850, jímž se taková kurie
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šlechtě nabízí (nezáleží na tom, že návrh je z doby pozdější); chtěl jsem
ukázati Tobolkovi, že v poměru k šlechtě nestáli Cechové na pouhé ne
gaci, že otázka je složitější, že zde (jako jinde) pominul zajímavých
projevů a fakt, jichž je třeba nezbytně dbáti při jejím řešení. Má-li pan
dr. Tob. ještě po mém referátu odvahu brániti svého stanoviska, že češti
poslanci r. 1865 „zbytečně z důvodů taktických“ „šli tak daleko (!)“, že
prohlásili se pro program státoprávní a opustili (prý) národnostní základ české
politiky, musím zříci se pokusu jej vyvraceti. O chybách tohoto dosahu by
byla zbytečnou všechna polemika. 2ádá-li Tob., abych mu výslovně po
věděl, v čem Nalžovova edice v Politik by mu byla poskytla důležitá
poučení, neváhám vyhověti i této podivné žádosti. Jde tu o číslo 4.
z pokračování V. a pak zejména dokumenty A, B, C z pokr. VII. —
v této edici by měl ostatek historik příležitost prokázati svůj ostro
vtip v stanovení dat nedatovaných nebo dohadem nesprávně dato
vaných kusů, upozorniti na to, co již dříve bylo vytištěno a pod.
Pan Tob. tvrdí, že není proti státoprávnímu programu, nýbrž jen proti
státoprávnímu radikalismu. Nepochybuji o tom, ale tvrdím, že Tobolkovy
Dějiny české politiky jsou proti státoprávnímu programu a ne pouze proti
státoprávnímu radikalismu. Pan Tob. konečně mysli, že nezdar práce jeho
přičítám jeho příslušenství k určité straně. Napsal jsem totiž, že starší věci
Tobolkovy jsou lepší, novější méně cenné — tu všude Tob. předpokládá
nějaké narážky na jeho politický vývoj a na mé zaujetí politické. Ujišťuji
jej, že se mýlí naprosto: psal jsem svůj referát beze všeho ohledu k poli
tickému stanovisku autorovu, knihu jeho jsem prostudoval svědomitě
a počal ji Čisti se snahou dospěti k úsudku neodmítavému. Je pravda, že
povrchnost druhé polovice jeho knihy, povrchnost snažící se zároveň
způsobem vědátoru nedovoleným zkresliti vynikající kus našich dějin, mne
indignovala. Ale poznámkou svou, že starší věci jsou lepší, nemyslil jsem
nic jiného, než že Tob. kdysi měl vědecké aspirace, později že začal dělati
deset věcí najednou. Není třeba, abych to šíře rozváděl; ta mnohozaměstnanost měla tuším vynikající díl svůj v pracích tak nezdařilých, jako jsou
Dějiny České politiky nebo Zídková Spravovna.
J. P.
V článku „Die oesterreichisch-schlesische Geschichtschreibung im letzten
Jahrzehnt“ (Deutsche Geschichtsblätter X. 5) dává K. Knaflitsch dosti
instruktivní přehled historické práce v Opavsku a Těšínsku, který i Če
skému historikovi bude vítanou pomůckou, ač nedoceňuje české práce,
zejména Práškový.

Dosti důležité nové zprávy o činnosti rakouské diplomacie za Leo
polda I. a o vzájemném poměru Německa a Anglie v té době přináší C.
Brinkmann v obšírném článku „The Relations between England and Germany
1660—1688“ (English Hist. Review 1909, 2).
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V článku „Les mémoires du Cardinal de Bemis fit les debuts de la guerre
de Sept ans“ (Revue ďhistoire moderne XII. 2) L. Cahen přináší nové po
drobnosti k jednání o francouzsko-rakouskou allianci roku 1756.
Dosti důležité obohacení pramenů k dějinám Marie Terezie poskytuje
nová publikace W. Lipperta, Kaiserin Maria Teresia und Kutfürstin Maria
Antonia von Sachsen. Briefwechsel 1747—1772* (Lipsko 1909.)

V článku „La question romaine en 184g el le probléme des alliances de
i86gf7o“ (Revue d’histoire mcdeme et contemporaine XI. 3) P. Muret
zabývá se také vůdčími hledisky rakouské politiky po r. 1866, hlavně
politikou Beustovou a polemisuje proti nedávno vydané knize E. Bour
geoise a Clémenta „Rome et Napoleon III.“.
Poměr Byzance k orientu nabyl v novější době nového osvětlení vy
dáním několika cenných prací o dějinách literatur syrské, arménské, koptické a acthiopské ve sbírce Die Literaturen des Ostens in Einzeldarstellungen,
sv. VII. odd. 2. (prací C. Brockelmanna, F. N. Fincka, J. Leipoldta a E.
Littmanna). Kromě zajímavých vzájemných vlivů a proudů, jest pozo
rovali ve všech analogický vývoj s literaturou byzantskou a týž konservatism, lpějící na archaistickém jazyce a opovrhující řečí lidovou, živou.
Také znalci těchto literatur soudí, že jen úplné sblížení s jazykem lidovým
může vyvolati pokrok, podobně jak to hájí Krumbacher v poměru novořečtiny spisovné k vulgární.

St Stanojevič, spisovatel Istorije srpskog naroda, vydal v Glasu
LXXX. srpske král. Akademie (1909) práci O južnim Slovenima u VI., VIL
i VIII. veku, kterou doplňuje své dřívější bádání Vizantija i Srbi (2 sv.).
Je to několik jakýchsi exkursů o době slovanské hromadné kolonisace na
poloostrově Balkánském, o stycích již. Slovanů s Byzantínci a barbary,
zvláště Avary a pokřestění Jihoslovanů a o jejich staré kultuře. Podle
Stanojeviče nelze o hromadné kolonisaci slovanské mluvit před 7. stoletím.
Nákladem kláštera sv. Jana Zlatoústého na hoře Athos vyšlo nové
vydání jednoho z nejcennějších pramenů středověkých dějin srbských,
t. zv. Děčanského letopisu, nazvaného tak podle kláštera DěČanského,
v němž větší část jeho byla složena. Starší vydání RistiČovo nevyhovuje
vědeckým požadavkům; proto Nikolaj Marchov pořídil r. 1908 v Petro
hradě vydání nové, p. t. DeČanskaja letopis, s predisloviem i kommentarijami k nej.

V knize Očerki russkago vlijania v slavjanskich literatúrach novago
vremeni I. Russkaja struha v literatur^ serbskago vozroždenija, Varšava igog,
sebral P. A. Zabolotskij dosavadní vědomosti a rozšířil je novými doklady
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o ruském vlivu při obrození srbského národa i literatury (do r. 1849). Za
čátek učiněn za Petra Velikého, k němuž Jihoslované, zvláště Srbové
obracejí své zraky, očekávajíce vysvobození z jařma tureckého. Do srbské
školy v Karlovcích poslán ruský učitel Suvorov, v duchovním kollegiu Novosadském působil Rus Kozačinskij, prvními školními knihami byly ruské
rukověti Feofana Prokopovičc a Smotryckého, do první srbské tiskárny
v Benátkách poslány typy kyrillské z Ruska. Jazyk srbské literatury až
do Vuka Karadžiče byl t. zv. slovansko-srbský jazyk, jenž nelišil se valně
od ruského. Že pak látkově rodící se literatura novosrbská byla odleskem
ruské, k tomu Četné doklady podává Zabolotskij — ale příznačné je, že
na mnoze Čerpáno z literatury ruské pomocí německých překladů.

Revue Historique přináší J. K. Kochanowského bulletin o literatuře
polských dějin, dbající podrobnosti větší než při většině bulletinů bývá.
Podrobnost vzniká tím, že se v něm přihlíží k dějinám v širokém rozsahu
a že se registrují i menší publikace a pojednání. Je to vlastně bibliografie,
zavěšená na text, kde se ohlášené práce posuzují jen summárně.

Cenný příspěvek k dějinám Slovanů baltických podal Fr. Duda
v práci Rozwój terytoiyalny Pomorza polskiego (wiek XI.—XIII.>, Krakov
1909, v níž hledí především vyšetřiti rozsah polských Pomořan před r. 1309,
kdy staly se državou řádu rytířů německých, sleduje však za tím účelem
celý territoriální rozvoj této země, po které výbojné sáhali Boleslavové
Chrabrý a Křivoústý, která dlouho měla své samostatné panovníky (do
konce 13. stol.) a v níž dosud zachovaly se zbytky obyvatelstva slovan
ského (Kašubové). Dějiny polských Pomořan stojí v blízké souvislosti
s dějinami Prus před i po povolání řádu rytířů německých. Duda m. j.
dovozuje, že k polskému Pomoří původně náležela i Pomezanie, v níž
hlavně působil proslulý biskup Kristián (Olivský), s jehož pomocí po
koušel se Konrád Mazovský o pokřesťanění a zkrocení divokých Prusů dříve
než obrátil se k německým křižovníkům. Duda dovozuje, že Kristián pů
vodně pracoval pro Pomořanského knížete Mščuje a jeho syny (Svato
pluka, Vratislava a Sambora), že Konrád Mazovský hleděl získati jej pro
sebe, což se mu podařilo pro lepší vyhlídky, které Kristián viděl pro sebe
u Konráda. Na to Kristián kolísá mezi oběma a směřuje k nabytí samo
statného postavení, diecése, podřízené přímo stolici papežské. Vyplývala
by tedy z toho jistá apologie Konráda Mazovského. Jinak je zde celá řada
různých podrobností, majících význam spíše lokální.
Lublin náleží mezi málo měst, jež zachovala svůj starobylý, z Části
i středověký ráz. K tomu přispívají zvláště budovy chrámové, i zde jako
v jiných polských městech hojné. Dějinám jejich věnoval rozsáhlou pů
vodní práci ]. A. Wadowski, Kóscioiy Lubelskie (Na podstawie Mdet archiwalnych^ Kraków 1907, která obsahuje hojnost materiálu, čerpaného
z několika církevních archivů lublínských, důležitého vůbec pro dějiny
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území Lublínského. Pro nás jest tu zajímavý doklad dalekého působení
husitství, Wadowským uvedený: Lublínský švec Petr r. 1452 proje
voval jisté názory husitské, na př. že děti, které v Čechách přijímají (svá
tost oltářní) jsou toho hodnější než dospělí.

Bibliotéka ordynacyi Zamoyskiej vydala 2. svazek Archiwum Jana
Zamoyskiego, obsahující korrespondenci Jana Zamoyského z let 1580—82,
prací J. Siemieňského (sv. I. vydal W. Sobieski). Vydání jest diplomatické,
což jest dosti pochopitelné jednak pro dosti pozdní počátky literatury
polské, jednak pro velikou neustálenost tehdejšího (a ovšem i pozdějšího)
polského pravopisu a grafiky. Přes to volá se po vydání transskribovaném.
Pod názvem Emigracya polská (1860—1890), Kraków 1908 vydal
syn Mickiewiczův Vladislav Mickiewicz své memoiry a vypravování o pů
sobení polské emigrace za povstání r. 1863 a po něm. Je to zároveň jakési
poloviční zpracování jiného materiálu historického. Cena jeho spočívá
v tom, že pochází od osoby, která stála mezi předními činiteli těch událostí.

Po mnohaleté přestávce vyšel II. svazek (ve 2 knihách) práce V. S.
Ikonnikovovy, Opyt russkoj istoriografii, obsahující soustavný přehled letopisných pramenů k dějinám ruským. Není to pouhá bibliografie, ale také
není to samostatné spracování dosavadní literatury, nýbrž pouhé regi
strování jejích resultátů bez zaujetí vlastního stanoviska autorova. Spi
sovatel chtěl „vysvětlit vznik a rozvoj ruského letopisectví ve spojení
s jinými literárními památkami a místními podmínkami“, t. jeho rozvoje,
ale samostatného bádání za tím účelem se nepodjal, přestávaje hlavně na
bibliografickém konstatování a spořádání materiálu. O tomto důležitém
spisu, který v ruské historiografii nahrazuje jednak bibliografii, jednak
vědecké ocenění pramenů („Würdigung“), bude nutno podati důkladnější
zprávu po bedlivějším prostudování jeho.
Slavné dílo Herbersteinovo, Rerum moscoviticarum commentarii vyšlo
r. 1908 v nádherném ruském překladě, pořízeném A. J. Maleinem. Obsahuje
řadu původních illustrací.
K novým publikacím důležitých pramenů pro dějiny ruské 16. století,
jako jest spis Fletcherův (srov. Č. Č. H. XII., 93) přibyl nyní nový ruský
překlad spisu Angličana Jevoma Horseye („Zapiski o Moskovii XVI. věka“
— Izdanie A. S. Suvorina, Petrohrad 1909), jenž přišel do moskevské Rusi
r. 1572 jako agent „ruské kompanie anglických kupců“ a pobyl tam až do
r* I591· Horsey byl osobou dosti blízkou Borisi Godunovu, ale zprávy jeho
přece nemají té ceny jako zprávy Fletcherovy a zvláště Margeretovy
(francouzského to dobrodruha vojenského), ježto leccos čerpal ze své vlastní
fantasie.
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Vyšel XV. svazek publikace Sobranie traktátov i konvenci^ zaključenriych Rossieju s innostrannymi deržavami (též francouzský titul Recueil
des traités et conventions etc.) Petrohrad 1909, o jejíž některých svazcích
bylo po různu v C. C. H. (IX. 361, XII. 125) referováno. Svazek tento
obsahuje Traktáty s Franciej (1822—1906). Vydavatel prof. F. Martens
připojil úvod, který byl již před tím znám z časopisů francouzských, ob
sahující dějiny diplomatických styků ruskofrancouzských, od listopadu
r. 1819 počínaje až do zrušení míru Pařížského (r. 1856). — Fedor
vlastně Fridrich Martens, professor mezinárodního práva na univer
sitě Petrohradské, zemřel nedlouho po ukončení této edice na cestě
do Livonska (ok. 20. června 1909). Byl rodem baltický Němec a pocházel
z rodiny proslulého hamburského diplomata a publicisty Jiřího Fridricha
Martensa. Jakožto stálý člen poradního sboru zahraničního ministerstva,
byl tedy Martens Členem té byrokraticko-dvorské sféry, ve které pořád
ještě živel německo-baltický uplatňuje svůj značný vliv; Martens prý sám
však hájil všude horlivě státní zájmy ruské, které ovšem nejsou vždy to
tožné se zájmy národními. Martens byl officiální publicista-historik, jenž
několikráte měl úkol zjednávati veřejné mínění evropské ruské diplomacii
— tak bylo před a po válce rusko-turecké r. 1877, tak i v otázce ruskorusko-anglického dorozumění v příčině Afganistanu na rozhraní let 70tých
a 80tých („La Russie et ľAngleterre dans ľ Asie centrál“ — srov. i C. C. H.
XIII., 292—3.) a posléze i v mírotvomých snahách čáře Mikuláše II.

Vyšla nová kniha o dějinách společenského hnutí ruského doby
Alexandra II., vrcholícíko v hnutí nihilistickém, jejímž spisovatelem jest
autor cenných prací o selské reformě v Rusku a Polsku (viz Č. Č. H. XIII.,
300—302), A. A. Kornilov, Obščesivennoe dviženie pri Aleksandré II. (1855i8Si9) Moskva 1909. Cena její záleží v použití hojné literatury zakázané,
hlavně zahraniční.
V přístupném a zajímavém spise La rivalitě anglorusse au XIX€
siěcle en Asie (Paříž 1908) podává Rouire dějiny anglických a ruských
snah rozšířiti své panství v Asii až do posledního dorozumění z 30./8. 1907,
k němuž dal podnět hlavně král Eduard VII., a kterým zahajuje se doba
delšího klidu po dlouhotrvalém soupeření. Spisovatel sleduje vývoj ang
lického vlivu a panství v Arábii, zápas o Persii a Afganistan, úsilí ang
lické o proniknutí do Tibetu a vznik shora uvedené smlouvy.
Vyšel šestý svazek Ths Lindnerovy „Weltgeschichte seit der Vôlkerwanderung“, věnovaný druhé^polovici 17ho a 18mu století.

Vircpurský professor J. Kaerst vydal druhý svazek (první vyšel
1901) rozsáhlého díla „Geschichte des hellenistischen Zeitalters. II. Das
Wesen des Hellenismus“ (Lipsko, Teubner 1909), v němž snaží se s vše-
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obecného hlediska historického objasnili ráz hellenistické kultury a státu.
Kniha jest veskrze založena na původním studiu pramenů.

Knihkupectví Mohrovo v Tubinkách chystá novou příruční knihu
církevních dějin Handbuch der Kirchengeschichte für Studierende o 2 svaz
cích. Dílo řízené G. Krügrcm je po periodách rozděleno mezi 4 spolupracovníky.
O. Ritschl, Dogmengeschichte des Protestantismus. Grundlagen und
Grundzüge der theologischen Gedankenbildung in den protestantischen
Kirchen. I. Band. (Lipsko 1908.) Práce, založená na kritickém studiu zá
kladních názorů protestantských theologů, staví zvláště proti sobě jako
vedoucí směry Lutherův biblicismus, Flaciem a gnesioluterány důsledně
opřený o theorii inspirační, a Melanchtonův tradicionalism, jevící se ve
snaze, opříti se ve sporných otázkách o církevní tradice.
K prvnímu orientování o jedné z nej důležitějších otázek minulosti
i přítomnosti i historikovi velmi dobře poslouží A. Hobzy, docenta České
právnické fakulty, extensní přednášky, které vyšly s titulem Pomér mezi
státem a církvi. Jeho vývoj a přítomný stav (97 str.). Tak zv. pragmatická
sankce Ludvíka Svatého, o které se zmiňuje poznámka na str. 46., jest
falsum, vzniklé v 15. století.— Nejrozsáhlejší dílo novější o témže pro
blému praktické politiky vydal r. 1908 docent Mnichovský Karel Rothen
bucher-, je věnována novému věku, nejobšírněji jedná o přítomnosti, při
hlížejíc při tom ke všem křesťanským státům světa.
IF. Wundt dokončil vydáním třetí části druhý oddíl velikého díla
„Völkerpsychologie“, jednající o mythu a náboženství a zajímavý také pro
historika (Lipsko, Engelmann 1909).

W. L. Helmolt upravil nové, již sedmé vydání známé knihy W. L.
Hertsletovy, Der Treppenwitz der Weltgeschichte. Geschichtliche Irrtümer,
Entstellungen und Erfindungen. (Berlin, 1909.)

Ve ,,Věstníku kr. české společnosti náuk“ 1908 J· Hrubant vydal
první část práce „Myšlenkové proudy v renaissanční kritice literárni“, v níž
posuzuje názory a theorie o úkolech básnictví, vyslovené v renaissanční
literatuře italské, snaže se určiti jejich závislost na antice. Článek jest
vlastně výtah z anglické práce Spingarnovy, obohacený řadou poznámek
z vlastní lektury spisovatelovy, jemuž však ovzduší jak scholastiky tak
humanismu ostatně zůstalo cizím. Jinak by nemohl s přílišnou důvěřivostí
bráti za ryzí kov nechutné konstrukce H. Thodovy, které vzbudily ovšem
v obci německých estetů zbožné vzrušení, ale mohou jen nedorozuměním
býti postaveny jako rovnocenný zjev proti velikému, třebas již poněkud
antikvovanému dílu Burckhardtovu. Dokonce i se smyšlenkon o vlivu sv.
č. č. h. xv.
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Františka na výtvarné uméní italské, kterou by dnes asi ani její původce
více hájiti nechtěl, setká se čtenář v práci, kterou také poněkud preciosní nádech slohu znepříjemňuje.
J. 5.
Dne 6. dubna v Benátkách zemřel František Wickhoff (· 1853), ví
deňský professor dějin výtvarného umění, badatel velikých zásluh a vy
nikající učitel. Snahou Wickhofíovou bylo především, aby dějiny umění
vybředly z povrchního esthetisování, závislého na náhodě vládnoucího
vkusu, a staly se skutečnou vědou historickou, sledující vývoj výtvarnictví, jako důležitou složku celé kulturní evoluce. Ceně zejména historické
vzdělání a znalost pomocných věd u svých žáků, zdůrazňoval nutnost
bezpečného zjištění jednotlivostí při každé generalisaci a šířil přesné methody atribuční, poskytující větší jistotu nežli obvyklá, jen na všeobecném
stylovém dojmu založená pozorování. S širokostí universálně-historického
hlediska pak dovedl spojovati smysl pro půvab jednotlivostí a správné
pochopení vlastních, formových problémů výtvarných. Vskutku podařilo
se mu ve spojení s A. Rieglern založiti ve Vídni novou školu badatelskou,
která jest na rychlém postupu k vítězství ve vědeckých zápasech. Z Čet
ných prací Wickhoffových největší část jest věnována dějinám italského
umění ve středověku i v době nové, vedle toho však zvláštního významu
nabylo jeho bádání o antickém umění, připínající se k edici důležité pa
mátky, t. zv. Vídeňské genese. Tam Wickhoff především římskému umění
dobyl nové postavení v celkovém vývoji, vnášeje zároveň svěžího ducha
čistě historického cenění do oboru klassické archeologie. Výstižnou úvahu
o významu díla Wickhofíova přinášejí „Volné Směry“ XIII. 6. z péra jeho
žáka V. Kramáře.
J. Š.

K dějinám textilního průmyslu v Němcích důležitým příspěvkem jest
práce H. Kocha, Geschichte des Seidengewerbes in Köln vom 13. bis zum 18.
Jahrhundert. (Schmoller’s Staats- und sozialwissenschaftliche Forschun
gen 128.)
O říšských sněmech německých v době Václavova protikrále Ruprechta Falckého jedná štrassburská disscrtace E. Zickela Der deutsche
Reichstag unter König Ruprecht von der Pfalz. (Frankfurt n. Μ. 1908.)

Podrobnou studii o účasti Napoleona I. při territorialní úpravě Ně
mecka r. 1803 vydává v Revue historique 100, 1. 2. E. Driault, „Bonaparte
et le recěs Germanique de 1803“.

Ve sbírce „Cambridge Modem History“ (viz Č. Č. H. XVI., 271) vyšel
nový svazek „The Growth of Nafionalities“, v němž řada odborníků vyličuje evropské dějiny v době vzniku velikých národních států, 1840—1871
(Cambridge 1909). Zvláště doba revoluční 1848—49 jest v knize obšírně
probrána; část jednající o rakouských poměrech napsal A. W. Ward.
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Že činnost Bočkova a Hankova nebyla zvláštností českého literárního
prostředí, nýbrž že romantická doba na rozličných jiných stranách po
dobné zjevy vyvolala, dokazují stále nové doklady. V Německu vedle
Zapperta a nedávno usvědčeného íalsátora starožitností elsaských Grandidiera, stojí jako soudruh z nedalekého území na středním Rýně F. J. Bod·
mann, jehož hlavním dílem byly „Rheingauische Alterthúmer“, vyšlé
1819. F. W. Roth ve článku „7. H. Bodmann, ein Fälscher der Mainzer und
Rheingauer Landesgeschichte“ (Deutsche Geschichtsblätter X., 6) dokazuje
obšírně, jak ješitný badatel celou řadu pramenů interpoloval a mnohé úplně
z výmyslu utvořil. Jednotlivá falsa ta již před tím byla známá, ale teprve
v soustavném Článku vstupuje celý profil falsatorův do jasného světla.
Vyšel VI. svazek (část 1.) Karěevovy Isiorija zapadnoj Evropy v novoe
vremja, Petrohrad 1909, obsahující dobu 1867—1880.
Nakladatelství Hachettovo v Paříži vydávánové Dějiny Francie. Bude
to populární pendant, jak z titulu UHistoire de France racontce ä touš patrno,
k Dějinám Francie, jež vycházejí pod řízením Lavissovým, jehož místo
při této kollektivní práci zaujme Funck-Brentano. Celé dílo vypočteno na
6 svazků a má jiti do r. 1815 (proč ne dále?). Těžiště bude spočívati v novém
věku, jak patrno z toho, že druhý svazek, jenž letos vyšel před prvním,
je věnován 16. století (L. Battifol, Le Siěcle de Renaissance, 1494—1610);
referent v R. H. se o něm vyslovuje celkem příznivě.

Známý literární historik francouzský G. Lanson začal vydávati sou
stavnou bibliografii k dějinám písemnictví francouzského, „Manuel bibliographique de la littérature fran^aise moderne 1500—1900“. Dotud vyšel
první svazek, věnovaný 16. století (Paris, Hachette 1909), který také hi
storikovu, obírajícímu se kulturním životem francouzským v době renais
sance a reformace, bude vítanou pomůckou.

Při živých stycích dynastických i kulturních mezi rodem Lucem
burským a Francií má také pro českého historika význam rozsáhlé dílo
R. Delachenalovo Hisloire de Charles V, (Paris 1909), v němž na základě
podrobného studia pramenů se vyličuje kritická doba francouzských dějin
v době války stoleté. Druhým svazkem dosáhlo dílo až k roku 1364, kdy
Karel V. po smrti otcově se uvázal ve vládu samostatně.
Francouzská kniha J. Ursu, La politique orientale de Francois I.
1515—1547 (Paris 1908) jest první soustavné vylíčení styků Francie s Tu
reckem v první polovici 16. věku, založené na dobré znalosti pramenů,
také uherských a polských. Proto kniha má cenu pro každého, kdo zabývá
se dějinami posledních Jagielonců a Ferdinanda I.
26·
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Nová kniha o francouzských válkách náboženských „Ľamiral de
Coligny, la maison de Chátillon et la révolte protestante“ od C. Merki (Paříž,
Plon 1909) jest bezcenná práce dilettantská s upřílišněnou tendencí
katolickou.

K četným pracím ruských badatelů o predrevoluční Francii 18. věku
přibyly dvě významné práce, posuzující s užitím archivního materiálu
správu a hospodářské poměry končícího ancien régimu: P. Ardašev, Les
Intendants de province sous Louis XVI. (Paris, Alcan 1909) a M. Koválewsky, La France économique et sociále ä la veille de la Révolution: Les campagnes. XXXIX. sv. „Bibl. sociologique Internationale“ (Paříž 1909).
J. H. Ramsay vydává v řadě samostatných svazků rozsáhlé dílo
o anglických dějinách středověkých, v němž snaží se podle vzoru něme
ckých „Jahrbücher“ především snésti pramenný materiál, ač v daleko
menší úplnosti nežli německé vzory, které mají výhodu rozdělení práce
mezi mnoho spolupracovníků. Vyšel právě čtvrtý svazek, věnovaný 13.
století se samostatným titulem „The dawn of the Constitution or ihe reigns
of Henry III. and Edward I. 1216—/307'* (Londýn 1908). Kniha zůstane
na dlouho základním dílem o anglických dějinách té doby.

Středověká diktamina v souvislosti s antikou a renaissancí.
Napsal Jan Bedřich Novák.

(Dokončení.)

V. Petrarka.

Se jménem Petrarkovým bývá uváděna ve spojem jedna z nej
větších duchových revolucí, kterou prožila vzdělaná společnost
evropská — návrat k antice. Není mým úmyslem věnovati tuto
kapitolu celkovému ocenění Petrarkova významu pro vznik a
vývoj humanismu, nechci stopovati humanistické snahy zpět do
středověku a předváděti Petrarkovy předchůdce, ale v jednom
chci ukázati, jak i Petrarka vyrostl z doby, pro jejíž snahy choval
ve svém nitru jen pohrdání, a to v epistolografii.
Petrarka epistolograf souvisí úplně se středověkou rhetorikou,
a třeba se s úsilím hodným obdivu namáhal navázati přímo na
Cicerona a klassiky římské a přervati pouta, jež ho spojovala
s bezprostřední tradicí, přece se nedovedl vymaniti z vlivu, který
měla na své odchovance ars dictandi.
V literatuře o Petrarkovi marně jsem hledal kritické pojednání
o thematu: Petrarka a středověcí diktátoři. Do podrobná je pro
studován jeho vztah k autorům klassickým, k otcům a spisovate
lům církevním, k scholastice, k středověké poesii,1) ale poměru
jeho k literatuře, která na jeho vychování měla nemalý vliv,
nebyla věnována pozornost. Je v tom opět táž příčina, kterou
jsem uvedl hned na začátku, že pro literární historii středověká
ars dictandi se svými plody dosud téměř neexistovala. Jaký
význam pro kontinuitu s antikou měli pěstovatelé umění diktá
torského ve středověku v Itálii, jsme pozorovali výše. Jak v kruzích
grammatiků, rhetorů, notářů, právníků a v jich Školách s generace
na generaci se přenášely staré tradice, a jaký význam při tom měla
vzdělaná společnost laická, viděli jsme v kapitolách předcházejících.
A nyní si položme otázku: z jakého prostředí vyrostli první re
praesentanti snah humanistických v Itálii, odkud čerpal Petrarka
první vzněty své lásky a svého obdivu k antice?
Bezprostřední předchůdci Petrarkovi v těchto snahách,
Albertino Mussato a Giovanni da Cermenate, byli notáři. O Mussa
tovi víme, že shromáždil kolem sebe kruh básníků a že plody své
přednáší val v korporaci notářů v Padově. Voigt o něm praví, že
je asi první příklad povahy, v níž byly v rozporu výdělková činnost
Srovn. o tom výtečné dílo Nolhacovo, Pétrarque et ľhumanisme.
Paris 1907, 2 díly.
C. C. h. xv.
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právnická a náklonnost k básnictví.1) Právě v předcházející ka
pitole jsem předvedl podobný rozpor mezi všední činností kance
lářskou a snahami literárními u Petra de Vinea a Mikuláše de
Roce a. Již výše jsem se zmínil o tom, že také Cola di Rienzo
vyšel z řad notářů.
Petrarka sám byl z rodiny notářské, otec jeho byl notářem
a víme o něm, že měl ve své knihovně a choval ve velké úctě
spisy Ciceronovy, z nichž syn jeho ve svém mládí čerpal nadšení
ke iďassické próse římské. Petrarka sám byl určen pro dráhu práv
nickou a vychován jako nastávající notář. Jeho učitel v Carpentrasu Convenevole da Prato, který prý již 60 let vyučoval, když
Petrarka k němu chodil do školy, patří k oněm starým grammatikům a rhetorům, o jichž činnosti a významu jsme jednali výše.
Voigt s námi sděluje obsah básně, která velmi pravděpodobně
pochází z péra tohoto Petrarkova učitele. Je to allegorické dílo,
v němž král neapolský Robert je vyzýván, aby přispěl ku pomoci
pokleslé Rómě a přiměl papeže k návratu. Róma tam vystupuje
v černém smutečním hávu s rozsápanými prsy a připomíná zří
ceniny svých chrámů, Italia v roztrženém rouchu a rozpoutaných
vlasech srovnává staré hrdiny římské s chátrou plnící současný
Rím.2) Tato allegorie nám připomíná jednak Rómu Sidoniovu,
očekávající od Avita návrat staré slávy,3) jednak Rómu Petrarkovu,
deklamující před Karlem IV.4) Jak se zdá nejen touha po staré
římské slávě, nýbrž i toto její allegorické vyjadřování dostaly
se s jiným dědictvím grammatických a rhetorských škol až k Pe
tr arkovi.
Petrarka konal právnická studia na vysokých Školách v Montpellieru a v Bologni. Víme, jak ve středověku se pěstovala v sou
vislosti s právem ars dictandi a rhetorika. Výše jsme viděli, jaký
význam pro vývoj umění diktátorského měla Bologna. Třeba
Petrarka práva studoval bez lásky, nemůžeme tak tvrditi o rhetorice, jinak by se nedalo vysvětliti, že zanechala tak rozhodující
vliv v jeho činnosti spisovatelské.
Z téhož ovzduší grammaticko-rhetorského a právnicko-notářského, z něhož vyrostl Petrarka, vyrostla také řada jeho přátel
a ctitelů. Vidíme to v jeho epistolografii. Nemůžeme předpokláJ) Voigt, Wiederbelebung des class. Altertums I., str. 16.
■) Voigt, Wiederbelebung, str. 24; Korting, Petrarca’s Leben und
Werke. Leipzig 1878, str. 64.
s) Srovn. str. 44.
4) Fr. Petrarcae Epistolae de rébus familiaribus, cura Josephi Fracassetti. Florentiae 1862, tom. II., str. 60. Voigt, 1. c., str. 54, mluvě, o Colově
allegorii Rómy jako truchlící vdovy, praví „Jene Darstellung Roms ais
einer trauernden Wittwe hat wohl Dante (Purgat. canto VI.) angeregt
und Petrarca mit Vorliebe verwendet.“ Truchlící Róma rhetorská Voigtovi
patrně nebyla známa.
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dati, že by Petrarka posílal listy obsahu humanistického a přátelil
se s lidmi, kteří by neměli porozumění pro jeho snahy. A kdo jsou
tito příjemci jeho listů a jeho přátelé? Guido Settimo, pozdější
arcibiskup janovský, je jeho spolužák ještě ze školy v Carpentrasu.
Tommasso Caloria z Messiny, Luca Cristiano, pozdější probošt
kostela sv. Antonína v Piacenze, a Mainardo Accursio z Florencie
(Olimpio) jsou Petrarkovi kollegové z university bolognské. Je
vedly stejné školy k stejným snahám. Slavný učitel církevního
práva v Bologni Giovanni ď Andrea zůstal se svým žákem i dále
ve stycích, jak nám ukazuje Petrarkova korrespondence. Třeba
že jeho vědomosti o starých autorech byly slabé, přece je rád
stavěl na odiv. Také Giacomo Colonna, největší mecenáš Petrarkův
a podporovatel jeho snah, studoval v Bologni v téže době jako
Petrarka. U něho v biskupském sídle jeho v Lombes spřátelil se
Petrarka s Ludvíkem z Kempen v Nizozemí, svým zvláště milým
„Sokratem“, který žil v Avignově a podle Kortinga byl zaměstnán
v kanceláři některého preláta nebo církevního úřadu. Druhý,
s kým tam Petrarka uzavřel přátelství, byl Říman Lelio (Laelius),
jehož péra v svých službách užíval Giacomo Colonna. V Avignoně
k spisovatelské činnosti povzbuzoval Petrarku Giovanni z Flo
rencie, starý úředník papežské kanceláře, v jejíž službě prý byl
již 50 let. Jiný, kdo byl v Avignoně s Petrarkou v stycích huma
nistických a půjčoval mu ze své bibliotheky klassiky, byl starý
učený právník Raimondo Superanzio (Soranzio), zvláštní ctitel
Livia. V Avignoně spřátelil se Petrarka také s Guiglielmem da
Pastrengo, když přišel ke kurii jako vyslanec Correggiů z Parmy.
I Pastrengo byl prodchnut touž láskou k antice a klassické literatuře
jako Petrarka; svým zaměstnáním byl notářem ve Veroně. Když
Petrarka v záležitosti svého korunování básnickým vavřínem
dlel na dvoře neapolského krále Roberta, našel soudruha v svých
snahách literárních v královském kancléři Barbatovi di Sulmo
a důvěrně se s ním spřátelil. Do Neapole přišel za Petrarkou, a ne
nalez ho tam, hledal ho v Římě, a konečně nalezl v Parmě
jakýsi starý slepý grammatik z Pontremoli u Perugie, který, do
provázen synem, nelekal se obtížných cest, jen aby přišel do
styku s předmětem svého nezměrného obdivu.
S jiným grammatikem se sblížil Petrarka ve Florencii, kde
dlel r. 1350. Byl to Zanobi da Strada, později Karlem IV. koruno
vaný básník. Byl syn grammatika a převzal po svém otci školu.
Prostřednictvím Petrarkovým dostal se do královské kanceláře nea
polské. Jeho nástupcem v kanceláři neapolské na Petrarkovo do
poručení stal se druhý jeho přítel, jehož získal ve Florencii, Francesco
Nelli. S ním vešel Petrarka ve vřelý svazek přátelský, dokud byl
ještě převorem kostela sv. Apoštolů ve Florencii. Dvou svrch přátel
Petrarka tehdá ve Florencii nenalezl. Slavný mistr rhetoriky Bruno
27·
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di Casino byl již mrtev a syn Dantův Pietro byl již několik let
ve Veroně obhájcem. Za svého pobytu ve Florencii nalezl Petrarka
též u slavného učitele práva Lapo da Castiglionchio snahy huma
nistické. Od něho dostal Quintilianovy instituce. Vraceje se po
delším pobytu v Itálii do Francie, byl ve Vicenze obklopen kroužkem
humanistů a tam se dostal do konfliktu s jakýmsi starcem, protože
se odvážil činiti výtku povaze Ciceronově, jehož stařec přímo
zbožňoval. Také tento sti.řec byl vyznavačem rhetoriky; Cicerona
nazývá bohem eloquence.1) V Benátkách to byl kancléř Benintendi de Ravegnani a grammatik Donato degli Albanzani, v kterých
nalezl Petrarka duše spřízněné a ctitele snah humanistických.
A není náhodou, že na dvoře Karla IV. nalezl Petrarka právě
v kanceláři císařské nej hlubší porozumění pro své snahy.
Sestavil jsem zde řadu jmen ctitelů a přátel Petrarkových,-)
aby na konkrétních případech bylo patrno, jakým kruhům nále
želi první stoupenci humanismu. Vidíme, že vycházejí z řad
grammatiků, rhetorů, právníků, notářů, úředníků kanceláří, tedy
z téhož ovzduší, z něhož vyrostli i předchůdcové Petrarkovi i sám
Petrarka. Kancelář a humanismus byly již před Petrarkou ve
spojení, kanceláře nebylo dobyto pro humanismus teprve Pe
trarkou a jeho stoupenci. Po tom, co jsme pozorovali v kapitole
předcházející a co jsme tam uvedli pro souvislost těchto kruhů
s tradicemi antickými, nedivíme se, že právě v tomto prostředí,
jež ovládala ars ďictandi, byla pro rozmach humanismu půda
připravena. Bylo zapotřebí jen jiskry, aby tyto doutnající látky
vzplály požárem. A tou byl duch Petrarkův, který na cestě, po
níž se jiní zvolna plížili, učinil mílové kroky. Jen tím si můžeme
vysvětliti též rychlý úspěch Petrarkův a nezměrnou slávu, jíž se
mu dostalo již za živobytí.
Nebudeme zde sledovati vývoj Petrarkova humanismu a sou
vislost jeho se snahami středověkých diktátorů, budeme jen pozo
rovat!, jak epistolografie Petrarkova, a ta v humanismu hraje
úlohu nemalou, přese všechny jeho snahy emancipační nedovedla
se vymaniti z vlivu středověkého umění diktátorského.
Nejvíce pozornosti věnujeme hlavní sbírce listů Petrarkových,
totiž dvaceti čtyřem knihám nadepsaným „Epistolae de rébus
familiaribus“; ovšem ani druhých sbírek „De rébus senilibus“,
„Variarum“ a „Sine titulo“ nemůžeme nechati bez povšimnutí.
Zde není možno podati snad rozbor veškeré epistolografie Petrarkovy, jde jen o to, poukázati k zjevům, na nichž je patrná
Petrarkova souvislost s uměním středověkých diktátorů.
*) Epistolae de reb. fam. lib. XXIV., ep. II., Fracassetti III., str. 259.
’) Podrobnější zprávy o nich viz v díle Kortingově 1. c., hlavně na
str. 66, 71—73, 80, 81, 87, 99—103, 164, 165, 196, 197, 258—263, 277,
334. 364·
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Pozorujme především, co praví Petrarka o publikování svých
listú, k jakému účelu je dává veřejnosti a jak se sám dívá na
listy i proč je píše. V posledním listě dvacáté čtvrté knihy, jímž
připisuje sbírku listů „De rébus familiaribus“ příteli svému Sokra
tovi (Ludvíkovi z Kempen), oslovuje jej slovy: „Máš, můj
Sokrate, čeho jsi žádal," a chce působiti dojmem, jako by
dílo toto vzniklo ne z jeho vlastní vůle, ale z donucení přátel „non
mea sponte, sed amicis tractum precibus". Protože si toho přál
jeho přítel, sestavil toto dílo ze svých hříček, ,,e meis nugis“,
a ono tedy nenezaslouženě bude urážeti jeho rozmařilý sluch;
prosí tudíž autor ostatní obecenstvo za prominutí.
Podobně jsme slyšeli mluviti Cassiodoria v předmluvě k Variím,
v níž si dává domlouvati od přátel, aby uveřejnil listy, které
v své kancelářské činnosti vydal.1) Podobně Hugo Boloňský
v úvodě k svým „Rationes dictandi prosaice“ obrací se k císař
skému falckrabí ve Ferraře a praví, že, znaven jsa jeho snažnými
a četnými prosbami, nemohl žádosti je 10 odepříti, protože vidí,
že by ode všech přátel byl opuštěn, kdyby přání jeho nevyhověl.2)
Také grammatik Parisius de Altedo od Bologni z konce třináctého
století při věnování svého orthografického díla notáři Baldovi
dává se od něho prošiti, aby sebral orthografická pravidla, a také
teprve po váhání tak činí.3) Trasmund, opat kláštera Clairvaux,
v XIII. století v úvodu ke sbírce diktamin věnuje dílo jednomu
ze svých přátel a oslovuje jej asi těmito slovy: Mnohokrát jste
mne prosil a ve svých listech žádal, abych bezcenné své listy roz
manitým osobám v rozličných záležitostech posílané sestavil a Vám
zaslal, doufaje, že v nich naleznete sladkost a že lačnost Vašeho
nitra ukojí a budou Vám stálou četbou. Učinil jsem tak, ale s bázní,
že budete zklamán, až dostanete koukol za pšenici.4)
Jak vidíme na těchto příkladech, nebyly ve středověku úvody
tohoto druhu nic neobyčejného a Petrarkovi nebylo potřebí pro
vzory choditi ke klassikům římským.
Ovšem takové úvody nesmíme bráti doslovně; je v nich
obyčejně trochu strojené skromnosti a trochu svalování zodpo
vědnosti za publikaci díla na jiné, ačkoliv obyčejně se autoři
těchto spisů právě jako Petrarka ani dočkati nemohli, až se
plody jejich stanou přístupny veřejnosti. Věnování Petrarkovo je
*) Viz str. 47—48.
ä) Hugonis Bononiensis Rationes dictandi prosaice, ed. Rockinger.
Quell. u. Er. IX., str. 53.
s) Thurot Ch., Notices et extraits de divers manuscrits latins pour
scrvir á ľhistoire des doctrines grammaticales au moyen áge. Notices et
extraits XXII., 2 Paris 1868, str. 39.
*) Gabrielli, Intorno alľ epištole di Cola di Rienzo, 1. c., str. 399
pozn. 2, v které je otištěn tento dosti obšírný a rhetoricky vyzdobený
úvod, jehož věcný obsah jsem stručně nastínil.
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také tím zajímavé, že přítel Petrarkův, jemuž je adressováno, byl
v době jeho napsání, aspoň podle mínění Voigtova1), již mrtev.
Voigt v tom vidí nepochopitelnou mystiku2); když však se na to
díváme se stanoviska rhetoriky a úvod ten vykládáme ne jako
list určený Sokratovi, nýbrž jen veřejnosti, nemusíme se nad tím
pozastavovat!.
Petrarka ve věnování svém Sokratovi nazývá své listy „nugae“;
nemyslí to ovšem doopravdy, ač většinu z nich slovem tím velmi
případně charakterisuje. Mluvě o svých vlašsky psaných básních
v dopise k Malatestovi, nazývá je „nugellae“.3) V listě k Františkovi
Nellimu, převoru kostela sv. Apoštolů, píše Petrarka, že jej zasype
svými listy a že jej nenechá čisti nic jiného „quam nugas meas“.4)
Slovo nugae znamená vlastně žerty, hříčky, maličkosti; Petrarka
tím chce naznačiti, že mu jde o literární plody pro zábavu.
Z listu k převorovi Františkovi vidíme, že mu Petrarka své
dopisy posílá ne pro sdělení, ale jako literární plody, které mu
budou zábavnou četbou.
V dvou listech adressovaných Quidonovi Settimovi máme
pěknou ukázku, jak se Petrarka dívá na „dopisy" posílané přáte
lům. Petrarkovi se ztratil list, který měl býti Guidonovi dodán,
.Petrarka mu v jednom psaní ztrátu Estu tohoto oznamuje a nad
ní naříká, v druhém obšírně svůj nářek odůvodňuje.5) Petrarka
píše, svému příteli: „Vím, že se divíš, že tak slabošsky zdám se
nésti ztrátu jednoho listu, neboť není to důkaz velkého ducha
doufati ve slávu z listů (ex litteris glóriám sperare“).6) V témž listě
mže pokračuje Petrarka v oplakávání ztráty a praví, že mu ze
ztraceného listu nic nezbylo: ani v paměti po něm nic nezůstalo,
ani jiné stopy (patrně myslí na koncept) po něm prý nenalézá. Toliko
se pamatuje, že mu byl sladký, když jej psal, a ještě sladší,
když jej četl, a že mu je velmi hořký, když na něj vzpomíná.
Tak prý, jako když plást chutného medu ke rtům podaného
se náhle od úst odtrhne a po zmizení sladkosti zbude jen hořká upo
mínka na sladkost.7)
q Voigt, Die Briefsammlungen Petrarca’s. Abh. der kg. bayer.
Akademie XVI. Bd., III. Abt., str. 15.
r
·) „Das gehört zu den mystischen Unbegreiflichkeiten, an denen der
Dichter sein Gefallen fand.“ Tamže, str. 15.
3) Petrarcae Variarum ep. IX., Fracassetti III., str. 322.
*) Tamže, ep. XLIV., str. 415.
·) De rebus familiaribus lib. V. ep. XVI. a XVII., Fracassetti I..
str. 292—297.
·) Tamže, str. 293.
’) Tento odstavec uvádím doslovně, poněvadž i frase jeho vzaty jsou
z rhetorické zásobárny středověkých diktátorů: „Tantum illud teneo,
dulcem mihi fuisse dum scriberem, dulciorem dum legerem, amarissimam
dum recordor. Nec aliter evenisse quam si cui saporiferi favus mellis labiis
admotus repente subtraheretur, amotaque dulcedine sóla quidem amara
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Právě takovýmto způsobem psali středověcí diktátoři o „do
pisech“ posílaných a přijímaných; viděli jsme to u Petra de Vinea
a Mikuláše de Rocca právě tak jako u epistolografů z doby Karlovců.
Výborné je přiznání Petrarkovo, že mu čtení vlastních listů pů
sobí rozkoš a že od svých listů očekává zvětšení své slávy. To
je opět totéž, co jsme pozorovali po celý středověk u pěstitelů
artis dictandi. Po nich zdědil Petrarka i jejich přeceňování listů
jako plodů literárních i jejich sladkou lásku k diktaminům. I po
dobnými slovy jako diktátoři mluví tu o svém ztraceném listu;
tak to mohl napsati Petrus de Vinea aneb kterýkoliv jiný ze
starších diktátorů.
Poučný je také list Petrarkův k Filipovi, biskupu cavaillonskému.1) Petrarka poslal biskupovi list, poněvadž o něm ví, že je ve
likým nepřítelem chyb, a dostal jej od něho zpět s velkou pochvalou.
Nyní mu posílá jiný list určený kléru kostela padovského, psaný
na oslavu biskupa Ildebrandina. Adressát má srovnati oba listy,
a říci mu své mínění, zda v jeho péře je síla k úkonům velmi roz
dílným, totiž k hanění a chválení, „vituperandum scilicet ac lau
dandum". Zde vidíme, jak Petrarka posílá listy své k opravě
a posouzení osobě jiné, jako jsme to pozorovali u starších diktátorů,
a také zde máme zase ono staré rhetorické dělidlo chválo- a hanořečí.
V dvanáctém listě deváté knihy píše Petrarka komusi, že
k žádosti jeho poslal jakémusi neznámému cizinci, Dalmatovi,
list. K onomu Dalmatovi donesla se totiž sláva Petrarkova jména
a on toužil obdržeti od něho psaní. Petrarka za to adressáta kárá;
praví mu, že z něho list vynutil, že píše jen přátelům a známým
a častěji ovšem že jim odepisuje, ne tak z touhy po chvále, jako
v naději na shovívavost a z jakési nemalé touhy po rozprávění.
Prosí ho, aby šetřil jeho pověsti, k jejímž šiřitelům patří. On že je
spokojen se svými starými ctiteli, po nových netouží; nechť adressát
je šťasten ve svém bludu (totiž v přílišné úctě, kterou má k Petrarkovi), a nenutí k němu jiného; což, bude-li neznámý přísným
soudcem a list mu strhne roušku s očí.2)
Celý tento Est je výron rhetorské strojenosti. Každou skoro
větu bychom mohh obrátiti a pak bychom teprve obdrželi její
pravý smysl. Mezi řádkami lze vyčisti radost, kterou Petrarka
cítí nad rozšířením své slávy do ciziny; zde nepíše tak z touhy
po přátelském rozhovoru, jako pro svou slávu, maje vždy na
dulcedinis recordatio superesset.“ De reb. famil. lib. V. ep. XVII., Fracassetti I., str. 296.
*) De rebus familiaribus lib. XV. ep. XIII., Fracassetti II., str. 350
az 351.
*) Epistolae de rebus famil. lib. IX., ep. XII., Fracassetti II.,
str. 39—41.
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mysli publikaci listu. Je si vědom ceny svých listů, a celé toto
psaní je jakoby negativ, z něhož, když na něj náležitě pohlédneme,
nám vysvitne kladný obraz nesmírné ješitnosti a apotheosa vlast
ního já. Jen věta „saepius vero rescribere soleo" je myšlena upřímně;
Petrarka totiž je zvyklý dříve dostávati listy a jen na ně odpisovati
a dává na jevo, že by se slušelo, aby onen neznámý cizinec mu
psal dříve.
Z úmyslu psáti listy určené přátelům za účelem publikačním
lze vysvětliti také zjev, že mnozí si přáli uvedení svého jména
v listech Petrarkových. V jednom dopise „vymlouvá“ Petrarka
Guidonovi Settimovi, že tak příliš cení, aby jméno jeho bylo
položeno v listech Petrarkových.1) V jiném psaní, adressováném
Gašparovi Veronesovi, srovnává se s Virgilem; nemůže prý uve
dením jména přátelům svým zachovati věčnou pamět jako Virgil,
protože sám jí nemá.2)
K literárnímu rázu Petrarkových listů ukazuje též zvláštní
záliba psáti listy autorům klassickým. Petrarka jim adressuje
mnoho svých listů a mluví s nimi tak přátelsky a živě, jako by
s nimi byl v stálé korrespondenci. Je to j istě paradoxní, nalézáme-li
též ve sbírce „De rébus jamiliaribus“ „dopisy" adressované
Ciceronovi, Senekovi, Quintilianovi, Liviovi, Horatiovi. Virgiliovi
a jiným.
Nedivíme se ovšem, potkáváme-li se se zjevem nám známým
již ze středověké epistolografie, že si někdo nejen objedná list,
nýbrž i určí thema. V jednom listu k Františkovi, opatovi svá
tých Apoštolů, omlouvá se Petrarka, že mu nemohl ještě zasiati list
„de Italiae laudibus“, který František žádá a který mu Petrarka
slíbil. Hlavně na cestě v Germanii poznal prý krásu své vlasti.
K takovému listu se mu naskytuje mnoho látky, a napíše-li nyní
něco, uvidí to František dříve než jiní ,,et si quid forte nunc etiam
hic. scripsero, ante alios videbis“.3)
Podobně v listě k Tomáši Messinskému. List začíná se těmito
slovy: „Feliciter puto successit prima percontatio; secundam
facis. Experiri vis (ut arbitror) in demonstrativo causae genere
quid possim. In laudibus potius, quam in contrario me probasses
velim". Adressát totiž na něm žádá popis šprýmaře trpícího hlad.
Petrarka tak činí a list končí slovy: „Habes quod optabas. Maledicum me fecisti. Vale.“ 4) Zde tedy opět máme list pojedná
vající o thematě objednaném od adressáta. Petrarka v listě tom
chce ukázati, jak obojí druh řeči epideiktické (demonstrativum),
jak chválo-, tak i hanořeč, umí ovládati — zcela v duchu starých
’)
*)
·)
4)

De reb. fam. lib. XIX., ep. VIII., Fracassetti II., str. 532.
Variarum ep. LVIIL, Fracassetti III., str. 467.
De reb. fam. lib. XIX., ep. XV., Fracassetti II., str. 550—551.
De rébus famil. lib. I., ep. X., Fracassetti I., str. 70—71.
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rhetorů a středověkých diktátorů — ovšem raději prý má prvý
z obou druhů.
Podobně jako středověká grammatika a rhetorika již ve
škole učila skládati žáky listy a básně a v tyto dvě hlavní kate
gorie dělila produkci belletristickou, klade i Petrarka vedle sebe
činnost rhetorovu a básníkovu, ba řečníky klade nejen podle
básníků, nýbrž spíše nad ně. Ve spise De remedio utriusque fortunae
považuje řečníky za vzácnější: „insignis poetarum, maior orátorům
raritas".1) A při tom nemyslí, jak Voigt správně vysvětluje, tímto
řečnictvím umění působiti a uchvacovati proneseným slovem, tedy
řečnictví rázu Ciceronova a Demosthenova, nýbrž spíše schopnost
umělou formou své myšlenky odívati a činiti tak poutavějšími,
tedy krasořečnictví nebo eloquenci. Voigt praví o něm dále, že
své listy a své rozpravy prosou považoval za stejně věčné jako
své básně a svou prosou neméně si zasloužil věnec vavřínový.2)
Přidává-li k tomu správnému posouzení Voigt tvrzení, že tuto
eloquenci přenesl ze starověku do své doby a že se stal jejím otcem
v moderním světě, 3) nemůžeme s ním souhlasiti. Viděli jsme, jak
právě tato eloquence je po celý středověk až po dobu Petrarkovu
hlavním účelem umění diktátorského. Právě pro ni nebylo třeba
Petrarkovi choditi do starověku, té se naučil již ve škole; a z Cicerona by si byl přinesl zcela jiný názor na řečnictví, než který
u něho pozorujeme.
Psaní listů a básní klade Petrarka jako rovnocenné vedle
sebe v dopise k opatu kláštera sv. Benigna, v němž vzpomíná,
jak mu kdysi otec jeho vyčítal, že zanedbav studia právnická
obrátil se k poesii, a jak mu předpovídal, že nebude ani řádným
právníkem, ani řádným poetou. Nyní prý vidí, že otcovy výčitky
nebyly nesprávné. Nyní prý tak mnozí se věnují spisovatelskému
umění a Petrarka se nad tím rmoutí, že to zavinil, raději by prý
sám tou chorobou trpěl. Ale ted prý do hlavního města světa
denně prší z každého kouta listy a básně. „Quotidie epistolas,
quotidie carmina omnis in caput hoc nostri orbis angulus pluit.*'
Ted je prý zmítán bouřemi listů, ,,tempestatibus litterarum“, po
cházejících nejen od Gallů, ale i od Reků, Němců a Britů. Ted
prý vozíčkáři, valcháři a rolníci, zanechavše svého zaměstnání,
blábolí o musách a Apollonovi.
Tito ctitelé mus, kteří se dali na dráhu básnickou, následujíce
Petrarkova příkladu, skládají listy a básně. Skládání listů klade
Petrarka na prvé místo. Totéž vidíme ve školách středověkých.
*) Lib. II. dial. 102, Voigt, Wicderbelcbung I., str. 32.
2) Voigt, Wiederbelebung I., str. 32.
J) ,,Und in der That, er hat diese Eloquenz aus dcm Alterthum in scin
Zeitalter hiniibcrgepflanzt, er ist ihr Vater in der moderncn Wclt geworden.“
Voigt, Wiederbelebung I., str. 32.
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Žáci palácové Školy Karla Vel. předkládali císaři, když přišel do
školy, „epistolas et carmina“.1) Totéž se nám opakuje u pozdějších
grammatiků a diktátorů. Viděli jsme na př., jak na počátku
XII. stol. Hugo Boloňský dělí diktamina na prosaická a metrická?)
Za císaře Fridricha II. vyučuje jakýsi magister R. v Neapolii
žáky své v diktaminech metrických a prosaických.3) Tedy tento
názor na literární tvorbu a její rozdělení na básně a listy byl po
celý středověk ve školách běžný a přenesl se i na Petrarku právě
tak jako názor na eloquenci.
Pozorujme nyní, jak Petrarka posuzuje listy zasílané mu
jeho přáteli. Tu se potkáváme s podobným vychvalováním listů,
s nedočkavostí očekávaných, a velebením jejich mluvy, oplývající
sladkostí medu, jako jsme to pozorovali u středověkých diktátorů.
Známému nám již opatovi Františkovi píše Petrarka: „Nun
quam tam obstinato silentio deditus íui, quod facile tua melliflua
vox non mihi posset excutere." Již prý se po denní práci chystal
k večernímu odpočinku, „dum ecce repente tua me dulcis epistola
manu prehensum,· quod dici solet, retraxit ad calamum . . . Sensi
fateor, nescio quid vivae dulcedinis epistolae illius adventu."4)
List k Janovi Barilovi začíná Petrarka takto: „Solitis et
inexplicabilibus curarum mihi laqueis circumsepto nullum affluxisse
poterat gratius solamen, quam quod secum attulit magnificentiae
vestrae dulcis et eximiae dilectionis testis epistola, cui confestim
priusquam aut ipsa manibus elaberetur, aut quem ipsius lepos
excitaverat impetus animi deferveret, centum forte versiculos
reddidi, lima quidem in tempus aliud dilata."8) Podle těchto slov
Petrarku uvedl list Janův v takové nadšení, že hned se pustil do
skládání veršů, dokud ho neopustilo zanícení ducha, jež vzbudila
krása dodaného listu. V tomto Petrarkově psaní je pozoruhodne,
že místo klassického tykání nalézáme středověké vykání a oslovo
vání způsobem ve středověku běžným. K tomuto zjevu se ještě vrá
tíme při výkladu o formální stránce Petrarkových listů.
V jednom listu k Františkovi, opatu sv. Apoštolů, omlouvá,
Petrarka své dlouhé mlčení, udává jeho příčiny a naříká si na
zachycování listů po cestě. Nalezl prý v cizích rukou dva pře
krásné listy Františkovy, „formosissimas duas ac gemellas, quas
novissime partu suo foecundissimum tuum pectus effuderat, inter
quorundam manus reperi.“ Listům Františkovým prý překáží
*)
*)
s)
str. 33.
4)
B)

Viz na str. 205.
Viz na str. 307.
Srovn. Wattenbach, Über Briefsteller, Archiv f. oest. Gesch. XIV.,
De rebus famil. lib. XII., ep. IX., Fracassetti II., str. 190.
Variarum ep. LVIL, Fracassetti III., str. 465.
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krása slohu, aby se k němu mohly dostati bez porušení anebo
dříve než za dlouhou dobu, než je totiž přečtou neznámí pachatelé,
kteří jsou takovými ctiteli této literatury, že se dopouštějí i zločinů.
Co však jeho listům vadí, že se nemohou dostati k Františkovi,
Petrarka v strojené rhetorské skromnosti neví. Obsah listů Fran
tiškových je tak vznešený, že mu obyčejný smrtelník ani nerozumí;
proto Petrarka více žasne nad lidmi, kteří je zachytili a j m se
podivují, než kdyby si krtek koupil zrcadlo, býk křídla, oslík
kytaru, opice nákrčník nebo havran líčidlo.1) Více chvály nelze
napsati a málokterý z diktátorů by mohl konkurrovati s Petrarkou
v lichocení přátelům a velebení jejich listů.
Toto zachycování listů, nám známé již z římské společnosti
rhetorské, je zjev nemálo významný. Je vidět, že psaní takovýchto
literárních listů nebylo v době Petrarkově ničím mimořádným
a že se nejen listy Petrarkovy ale i jiných autorů stávaly vítanou
kořistí nadšených „sběratelů“ této literatury.
Petrovi, opatovi kláštera sv. Remigia, který zdržení odpovědi
omlouval ostýchavostí, jsa v přílišném údivu nad Petrarkovým
slohem, píše Petrarka: „dum super calamo meo admirationem
tuam verbis elegantissimis ac mira urbanitate configis, ipse me
in stuporem tui calami non modicum compulisti." List jeho je prý
nejlepším svědectvím, že by mohl velkolepě ke všemu odpovědět!
nejen jemu, ale i Tulliovi.2) Jak vidět, nezůstává Petrarka dluž
níkem za projev obdivu.
V jiném listu odpovídá Petrarka příteli, který mu vyčítá, žé
ho zanedbává: „Querelas tuas, optime vir, cunctis mihi blanditiis
dulciores elegantissimus stilus explicuit.“ On patří k přátelům,
jichž výčitky jsou Pe rařkovi příjemné, „cuius mellifluae querelaemulta me, fateor, respersere dulcedine."3)
O listu obdrženém od Modia Parmského praví Petrarka:
„Tua brevis ac dulcis epistola mihi graves inter curas, quasi densa
inter nubila suavissimus hiberni radius solis affulsit.“ 4)
List zaslaný od vladaře Parmského velebí Petrarka těmito
slovy: „Inter curarum mearum turbulentissimas procellas gra
tissimae mihi tranquillitatis portum obtulisse visa est praedulcis
vestri (zase neklassické vykání) melliflui oris epistola, quam nuper
elegantissima colorum varietate distinctam, et incredibili verborum
artificio perpolitam, bis terque perlectam cum occupationum
variarum occupatus sarcina deponere cogitarem, ipse mihi lepos
insitus ut decies blandiendo relegerem persuasit. In qua quidem
*)
‘)
·)
4)

De rebus famil. lib. XX., ep. VI., Fracassetti III., str. 24—26.
De rebus famil. lib. XV., ep. V., Fracassetti II., str. 323.
De rebus famil. lib. XVIII., ep. VI., Fracassetti II., str. 483—484
Variarum ep. LX., Fracassetti III., str. 472.
.
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illud expertus sum, quod de perfectis poematibus dici solet, ut
ex crebriori scilicet lectione uberior delectatio perveniret.“ *)
Sladkou mluvu a ozdobný sloh jako na jiných chválí Petrarka na
prvém místě i na tomto došlém listu; krása jeho prý ho nutila
čisti jej znova a znova. Právě tak chválili středověcí diktátoři
došlé dopisy a právě tak je několikrát četli a též nazpamět se
jim učili. Petrarka srovnává list ten s dokonalými básněmi, z nichž
máme pravý požitek teprve, čteme-li je častěji. Pokračuje v ne
mírném lichocení praví Petrarka, že prý na jedné stránce je shrnuto
vše, co u nej slavnějších autorů ve velkých svazcích se vykládá
o nevyslovitelné vládě lásky. Dívá se tedy Petrarka na tento list
jako na literární plod a jako takovému mu vzdává obdiv a chválu.
Není u něho rozdílu v nazírání na účel listů jemu od přátel po
sílaných a listů, které sám píše. Vždy mu jde o jejich literární cenu.
Když jednou opatovi Františkovi děkuje za list a chválí
eleganci jeho slohu a chce mu něco oznámiti o domácích záleži
tostech, nepíše to do téhož listu, nýbrž odděleně na zvláštním
papíře.2) Podobné příklady, kdy to, co se má adressátovi oznámiti,
se vzkazuje odděleně od krasořečnického, zároveň zaslaného
listu, jsme uvedli zdoby římských rhetorů i středověkých epistolografů. Podobně si počínali humanisté, přikládajíce mnohdy k la
tinskému uměle komponovanému listu zprávu o svých záleži
tostech psanou jazykem národním.3)
Vedle sladkosti mluvy je druhým hlavním požadavkem, na
který Petrarka klade zvláštní důraz a který proto u listů do
šlých tak vychvaluje, elegance slohu. Snaha po slohové eleganci
charakterisuje dobu renaissanční vůbec a stává se heslem kruhů
humanistických.4) Touž snahu pozorujeme také ve středověku
u pěstovatelů umění diktátorského, třebaže ve výsledcích byl
veliký rozdíl, přiměřený velikému pokroku v poznání klassické
latiny a vkusu římských autorů. Latinská grammatika, která
vznikla v XIII. stol, v severní Itálii, staví na první místo mezi
tři hlavní požadavky při skládání diktamin eleganci: „elcgantia,
compositio et dignitas".5) Ve sbírce Petra de Vinea nalézáme
„Elegantissimum dictamen inter magistrům Petrům de Vineis et
dominům Joannem archiepiscopum Capuanensem.“6) Petrus de
Vinea chválí ve slohovém zápase podniknutém s Mikulášem de
Rocca jeho diktamen vynikající velkou elegancí, „tantae clcgantiac
*) Variarum ep. XXL, Fracassetti III., str. 349.
*) De rébus famil. lib. XVIII., ep. VII., Fracassetti, str. 486.
*) Srovu. Voigt, Wiederbelebung II. str. 417.
4) Srovn. Norden, Antike Kunstprosa II., str. 740.
‘) Grammatiku tu vydal Ch. Fierville v Paříži 1884; srovn. Norden,
Kunstprosa II. Anh. II., str. 953—954.
·) Petři de Vineis Epistolarum libri VI. cd. Joh. R. Iselius tom I.,
str. 367.
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dictamen.1) Podobné chvály elegance nalézáme u Jindřicha
z Isernie a jiných diktátorů. Tato snaha byla tedy Petrarkovi
známa již ze školy, a nebylo třeba, aby ji čerpal teprve ze čtení
klassických autorů. Ovšem studiem klassjků si vytříbil vkus
a jeho elegantia pak dopadla jináče.
Až posud jsme pozorovali, jak se Petrarka sám díval na psaní
listů svých i svých přátel, aby nám vynikl účel jeho epistolografie,
a přišli jsme na základě uvedených příkladů k závěru, že není
podstatného rozdílu mezi účelem jeho episolografie a účelem
epistolografie středověkých diktátorů. Taktéž v oceňování listů
jako plodů literárních neliší se Petrarka od svých předchůdců.
Jeho názor na listy se zcela shoduje se slovy, která v listu
k převorovi Františkovi pronesl o všech, kteří se věnují rhetorice,
ani sebe nevyjímaje: „Vide, amice, quanto nobis omnibus, qui
pulverem palestrae huius (totiž rhetor ky) attingimus, maior sit
eloquentiae cura quam vitae, et antiquius famae stud um quam
virtutis.“2)
Nyní se obrátíme k obsahu a formální stránce listů Petrarkových a pokusíme se o srovnání jich s listy diktátorů.
Pokud jde o obsah listů Petrarkových, bylo by ovšem bláhové
odvozovat bohatství duševních pokladů, které si nashromáždil
Petrarka neúmomým čtením klassických autorů, ze středověké ars
dictandi, třeba že podobné vzněty jí nescházely. Skoro bychom
myslili, že obsahově Petrarkovu epistolografii a plody středo
věkých diktátorů ani srovnávati nelze.
Když si však odmyslíme četné rhetorické exkursy, imiž
Petrarka své listy uměle vyplňuje, bera k nim úmyslně látky an
tické, a když hledíme k jádru listů, pozorujeme mnohdy nápadné
shody mezi Petrarkou a epistolografy středověkými. Ba ani v tomto
užívání reminiscencí antických není Petrarka původní. Tento
způsob nebyl neznám středověkým diktátorům, třeba že je Pe
trarka nesrovnatelně předčí.
Vizme na př., co praví Buoncompagno v úvodu k hlavnímu
svému dílu „Boncompagnus“ o závisti, vytýkaje, co vše zavinila:
„Hec (totiž invidia) etiam Cesarem in Capitolio viginti quinque
vulneribus interfecit. Tullium Ciceronem mutilatum lingua per
emit. Boetium carceravit. Exilio proscripsit Nasonem. Reiecit
Virgilium a ’aribus mantuanis. Senecam in balneo mori coegit.
Occidit Lucanum. luvenalem in Egyptům ad moriendum trans
misit. Infamavit de heresi Priscianum.“3) Ve sbírce Petra de
Vinea praví císař, oplakávaje smrt syna svého Jindřicha, k pre
látům a klerikům království Sicilského: Luxit namque David
*) Viz str. 323—324.
*) De reb. famil. lib. XVI., ep. XIV., Fracassetti II., str. 406.
3) Boncompagni, Boncompagnus. Quell. u. Er., 1. c., str. 130.
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triduo primogenitum Absolonem: et in Pompeii generi sui cineres . ..
magnificus ille luhus primus Caesar paternae pietatis officium et
lachrimas non negavitJ)
V posledním čísle čtvrté knihy, věnované listům soustrastným,
odkazuje Petrus de Vinea otce, jenž ztratil syna, k příkladům
předků slovy: „Prudentes tamen se ad maiorum exempla convertunt, si liberos amiserunt.,< To činí v listech soustrastných také
Petrarka, uváděje těm, kdo jsou postiženi ztrátou svých drahých,
příklady z historie římské. Jak vidíme, návod k tomu podává Petr
de Vinea. Též u Jindřicha z Isernie nalézáme reminiscence an
tické, jichž ukázky podám na jiném místě. Petr z Blois také nejen
zná klas iky, ale též hojně citáty z nich zdobí listy své sbírky.2)
Ovšem Petrarka tyto diktátory svými vědomostmi daleko
předčí a vmýšleje se v ducha antiky svých znalostí mnohem lépe
umí používa ti; avšak něco zcela nového těmito výplněmi svých
listů do epistolografie nepřináší. A jistě se najde ještě mnoho pří
kladů u středověkých diktátorů, až jejich díla, dosud namnoze
neznámá, budou uveřejněna. Nyní ponecháme stranou tyto rhetorské výplně a obrátíme se k vlastnímu obsahu listů.
Středověká ars dictandi má řadu typických listů, které se
stále opakují, a s těmi se zase potkáváme u Petrarky. Probéřeme
některé příklady. Viděli jsme výše, jak theoretické návody v středo
věkých summách za děhdlo podle obsahu uvádějí chválu a hanu.
Laudationes a vituperationes jsou v středověké epistolografii zjev
ustálený. A co se nám vyskytuje hned v prvé knize Petrarkovy
sbírky „De rébus familiaribus“? Kniha ta má n listů, z nich
č. 3 obsahuje chválu Itálie, spojenou ovšem s cestopisem po Gallii,
č. 4 chválu Germanie, č. 6 hanu dialektiků, č. 8 chválu výmluv
nosti, č. 9 hanu starého lakomce, č. n hanu starého dialektika.
Tedy více než polovičku listů prvé knihy lze podle obsahu vřadit
do kategorie chválo- a hanopisů. Ještě zajímavější je s této stránky
poslední kniha sbírky „De rébus familiaribus“. Od č. 3 do před
posledního obsahuje tato kniha fingované listy adressované starým
autorům. Jich obsah nebyl Petrarkov určován ani událostmi, jež
ho potkaly, ani poměry osobními; byly to listy umělé a v nich měla
Petrarkova fantasie pole volné. A jakým způsobem řeší Petrarka
tento podivný úkol? V prvém z nich (č. 3) plísní Cicerona pro jeho
povahu nestálou a svárlivou, v následujícím velebí jeho nadání.
V č. 5 nejdříve chválami zahrnuje Seneku a hned na to jej kárá,
protože byl v domě Neronově a vážil si jeho přátelství. Pak v ná
sledujících listech pěje chvalozpěvy na O vidia, Quiitil ana, Livia
a ve verších na Horatia a Virgilia; v č. 9, adressovaném Asiniovi
*) Petri de Vinea Epistolarum lib. IV. cap. I.
2) Srovn. Norden, Antike Kunstprosa II., str. 718.
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Pollionovi, zase se nám vyskytuje podobně jako v č. 5 nejdříve
chvála jeho vynikajících vlastností a pak následuje hana pro jeho
závist, kterou choval k Ciceronovi. Také ve středověké epistolografii potkáváme se s takovýmito listy, v nichž se spojuje chvála
a hana, a to mnohdy velmi umělým způsobem. A jako tyto lauda
tiones a vituperationes z římských škol rhetorských se přestě
hovaly do středověké ars dictandi, tak dědictvím přešly dále i na
Petrarku. Nejen v těchto dvou knihách, ale v celé jeho činnosti
epistolografické nalézáme nápadně mnoho listů, jichž obsahem
je chvála neb hana anebo oboje. Výše jsem uvedl vlastní Petrarkova
slova, vztahující se k dělení prosy v chválo- a hanořeči. Arci
neschází u něho ani panegyrika, též. druh chvalořečí, který z rhe
torských škol přešel do středověku a v summách dictandi za
ujímá vynikající postavení, právě tak jako invektíva. A právě
osobní invektíva, a to často invektíva literární, je zjev velmi oby
čejný v středověkém umění diktátorském. Tyto invektívy diktá
torů nejsou ve vyhledávání výrazů a zbraní k potření protivníka
právě vybíravé a invektívy Petrarkovy, na př. proti medikům,
právě v tomto bodu ukazují s nimi nápadnou příbuznost. Ozna
čuj e-li tedy Voigt Petrarku jako vynálezce invektívy,1) nemůžeme
s ním souhlasiti.
Mluvíce o invektivách literárních, přicházíme k jinému druhu
listů, které vyplňují mnohou stránku kodexů obsahujících středo
věké lis áře. Jsou to listy věnované posuzování zaslaných dopisů
neb básní neb doprovázející takové Lterární zásilky nebo žádající
za korrekturu jich. Pozorovali jsme to již v době raného středo
věku a v době Karlóvců právě tak jako v století věk Petrarkuv
předcházejícím. Souvisí to úplně s vyučováním grammatice a rhe
torice na středověkých školách. Autoři takových listů pokračuji
jen v tom, čemu na školách uvykli. A u Petrarky se s tím setká
váme zase, a to v míře značné. Mluvili jsme o tom výše, pojedná
vajíce o názorech Petrarkových na epistolografii. Rady jeho
listů jsou věnovány kritice cizích plodů a mluvení o vlastních
listech a spisech. K nim bychom mohli připočísti také listy, v nichž
Petrarka se strojenou skromností odmítá chvály, které jiní vzdá
vají jeho spisům. To jsou podobné výrony literární ješitnosti,
s jakými se potkáváme i u diktátorů středověkých.
Š listy tohoto druhu spřízněny jsou dopisy, jimiž přátelé
jsou žádáni za korrespondenci neb v n chž se j.m vyčítá dlouhé
mlčení neb v nichž se upomínaj i o nezaslanou dosud odpověd.
Takové listy, v nichž obyčejně obsahově nic jiného není a které
často jsou psány jen pro formální výzdobu, jsou velm oblíbeny
v středověké epistolografii ve všech dobách a u Petrarky je nax) Voigt, Wicderbelebung, 1. .c, L, str. 156.
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lézáme zase. Vedle nich vyskytují se listy vyjadřující touhu po
příteli, vyjadřující lásku k němu, mnohdy strojeným pathosem.
Často je obojí látka spojena. I ty jsou společným majetkem epistolografie středověkých diktátorů a Petrarkovy.
Od těchto listů není vzdálen jiný druh, jehož předmětem
je závist. Obrany proti závistníkům jsou již v antických školách
rhetorských přirozeným následkem volné konkurrence rhetorů a
vyplývají z nezřízené řevnivosti, jaká v těchto kruzích vládla,
a jsou v souhlasu s domýšlivostí a ješitností, která určovi.la jejich
veškerou činnost. Také stíedověcí diktátoři a rhetoři, hlavně
v Itálii, mají příliš vysoké vědomí o svém literárním významu,
aby se mohli cítiti bezpečni proti nástrahám závistníků smě
řujících k zlehčení jejich slávy. Hugo Bolognský, Buoncompagno, Quido Faba, Jindřich z Isemie a jiní mnoho mluví o zá
visti a píší obrany a listy proti záv stníkům. A Petrarka pokračuje
v těchto rhetorských a diktátorských zábavách; i on píše ostré
listy prot těm, kteří se odvážili učiniti mu nejmenší výtku, a hned
vše svaluje na závist. Právě v těchto projevech uplatňuje se
v Petrarkovi pravá rhetorská nedotknutelnost.
Ještě nápadnější je jiná shoda mezi Petrarkou a diktátory.
Jsou to listy, jimiž se Petrarka obrací proti lakotě.1) Když středo
věcí diktátoři mluví lakomcům do duše, mají k tomu své důvody.
Tento druh lidí byl velmi často odkázán na štědré ruce svých
příznivců, asi tak jako potulní pěvci a scholárové. Právě jako
listy žebravé, tak také listy proti lakotě jsou thema v středověké
ars dictandi velmi oblíbené. Ale proč Petrarka, který statky
světskými dostatečně byl zahrnut a nikdy netrpěl bídy, horlí
proti akomcům? To si můžeme vysvětliti jen tím, že jako u jiných
případů tak i zde převzal thema v epistolografii jeho doby ob
vyklé a v různých variacích je zpracoval. V invektivě „In avaros"
obrací se Pe.rarka s neobyčejnou vervou proti kněžím a prelátům,
vytýkaje jim lakotu a poukazuje k chudobě Kristově 2) S výpady
proti kléru potkáváme se v středověké ars dictandi velmi často
a Petrarkovy listy „Sine titulo“, kterými ostře napadá avignonskou
kurii, bychom mohli položití vedle invektív proti kurii obsažených
ve sbírce Petra de Vinea. Obojí mají základ politický. U Petrarky
jsou tyto protikuriální projevy tím nápadnější, když pozorujeme
jeho shánění po prebendách, ostatně v tehdejší době zcela
běžné, a jeho touhu po přízni papežského dvora. Zdá se, že na
Petrarku tu působilo též thema v středověkých rhetorských a li
terárních kruzích oblíbené a že mu šlo spíše o to, aby na něm
*) Na př. De rebus famil. kn. I. č. 9, kn. VI. č. 1, kn. XVII. č. 8,
kn. XX. č. 1 a j.
’) De reb. familiar, lib. VI., cp. I.
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ukázal sílu své rhetoriky; viní ti ho proto z bezcharakternosti
takovým způsobem, jak činí Körting,1) netřeba.
Také se vyskytuje jak u středověkých epistolografů, tak
u Petrarky mnoho listů obsahu mravoučného a filosofického. Zde
by bylo třeba podrobiti listy Petrarkovy detailnímu rozboru, aby
se dalo zjistiti, jak mnoho na něj přímo působil vzor jeho při
listech tohoto druhu, filosof Seneca, a co přejal ze středověké ars
dictandi.
L sty vyjadřující bol nad neštěstím a hlavně nad smrtí něčí
poskytují středověkým diktátorům vítanou příležitost, aby pathetickým způsobem dali průchod svému bombastu slohovému.
Viděli jsme výše, jak Buoncompagno udílí obšírné rady, jakým
způsobem se mají takové consolationes, hlavně při smrti prelátů
a vladařů, skládati.2) Buoncompagno udává, jaké chvály se mají
takovýmto zemřelým vzdávati, varuje před obšímostí, aby se
taková consolatio neproměnila v historii — varuje tedy před
uváděním životop sných dat — a udává, jakým způsobem se má
postiženým dodáváti útěcha; především se mají potěší tí poukázáním
k tomu, že se zemřelý odebral „ad patriam paradisi". V Petrarkovi
také nalézáme dosti takovýchto consolationes, a některé z nich
jsou napsány tak, jak to předpisuje ars dictandi. Když čteme na př.
list Petrarkův adressovaný kléru kostela padovského, v němž
naříká nad smrtí biskupa Ildebrandina, potkáváme se jen se
zátopou chvalořečí nad zemřelým, o němž Petrarka praví, že
neví, zda ho má nazvati pozemským andělem či nebeským
pozemšťanem, ale životopisných dat o zemřelém se nedočítáme.
Truchlící pozůstalé také Petrarka těší tím, že zemřelý je nyní na
nebesích a že v něm budou míti u Krista mocného přímluvce.
Ovšem v listu Petrarkově nesmějí chyběti reminiscence antické,
třeba bylo k uplatnění jich použito i značného násilí. Tak mluvě
o biskupovi, jak v posledních chvílích života měl hlavně svou
církev na starosti, podivuje se jeho statečnosti a přirovnává
k smrti jeho smrt — Caesarovu, Pompeiovu, matky Alexandra
Vel., Epaminondovu a vkládá do listu takovým způsobem ještě
řadu jiných rhetorických exkursů.3)
I v ostatních listech tohoto druhu, ať lká nad smrtí krále
Roberta, ať vyjadřuje soustrast se smrtí kard nála Jana Colonny,
ať oplakává smrt přítele svého, vždy upadá v stejný’pathetický
tón a přemrštěnými frasemi velebí ctnosti zesnulého.
Mezi blahopřejnými listy, jichž nalézáme u středověkých
epistolografů značný počet, nalézáme často blahopřání královnám
*) Körting, Petrarca’s Leben u. Werke, 1. c., str. 27. „Diese Handlungs
weise muss unbedingt als feig u. charakterlos bezeichnet werden.“
.
*) Viz.str. 312.
·) De rebus familiär, lib. XV., ep. XIV.
C. C. h. xv.
2g
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a kněžnám k narození dítěte. Též Petrarka vzdává obvyklý hold
manželce Karla IV. k narození princezny.1)
Listy s thematy erotickými a diktamina obsahu mnohdy
velmi choulostivého nalézáme u středověkých diktátorů v hojném
počtu. Upozornil jsem již při římských školách rhetorských na
zalíbení v těchto thematech, která se pak přenesla na středo
věkou ars dictandi. V Petrarkově epistolografii se s nimi setká
váme zase; jsou sice podána formou mravoučnou, Petrarka v nich
vystupuje jako karatel, ale jsou tam přece. Tak nalézáme u Petrarky
listy tohoto obsahu: obscoenum amorem improbat, de adolescente
foedi amoris illecebris capto, de sene libidinoso, de adul eriis a pod.2)
Právě takovéto látky nalézáme v rhetorských elaborátech jak
římských, tak středověkých.
O listech politických, které Petrarka také zdědil po diktá
torech, je zmínka již v předcházející kapitole. Že středověká ars
dictandi takové listy vyráběla v značném počtu, jsme viděli výše.
Mohli bychom si položití otázku, jak strany, jichž se takové Petrarkovy listy týkaly, se na ně dívaly? Petrarka zasahuje často
do událostí, o něž se zajímala celá veřejnost. Volá papeže zpět do
Ríma, zve Karla IV. do Itálie, chce zameziti válku mezi Benátkami
a Janovem, povzbuzuje dauphina k válce proti Anglii. Zdá se, že
se někdy Petrarka opravdu oddával illusím, že svými krasořečnickými listy může působiti účinně na běh politických událostí.
Ale činitelé, kteří řídili osudy tohoto světa, jich nebrali tak vážně.
Benátčané a Janované ho nechali deklamovati a válku vedli
dále, papež se na něho nerozhněval pro jeho horlení proti Avignonu
a Karel jel do Itálie z vlastní iniciativy a jednal tam podle svých
politických zásad, neohlížeje se na fantastické plány básníkovy.
Korrespondence Petrarkova s Karlem IV. je velmi zajímavá.
Snad nikdo nepostřehl tak správně význam politických listů
Petrarkových jako Karel, který na ně reagoval jako na plody
literární, a ne snad jako na rady, které by se mohly bráti v politice
vážně. Tím se také dá vysvětliti, že ani ony ostré invektívy Petrarkovy proti císaři pro jeho rychlý ústup z Ríma neodcizily
císaře básníkovi nadobro, jak bychom očekávali, kdybychom tyto
projevy považovali za osobní korrespondenci v našem smyslu, a ne
za výplody rhetorické.
Nyní se obrátíme k formální stránce epistolografie Petrarkovy.
Tu si musíme ovšem především položití otázku, zda se nám za
chovaly listy jeho ve formě původní, či zda na nich později pro
vedeny formální změny. V této věci nám podává náležité osvětlení
*) De rébus familiar. lib. XXI., ep. XVIII.
*) Srovn. De rébus familiar. lib. IV. ep. XVIII., lib. IV. ep., XIX.,
lib.V. ep. VIII., lib. V. ep. IX., lib. VII. ep. XIV., lib. IX. ep. IV., lib. XVII.
ep. IX.

Středověká diktamina v souvislosti s antikou a renaissancL

411

studie Voigtova „Die Briefsammlungen Petrarca’s und der venetianische Staatskanzler Benintendi.“1) Voigt vzal za základ
svého pozorování jedinou kollekci originálních listů Petrarkových,
počtem deset, zachovanou v Laurenzianě, a přišel k výsledku, že
listy ve sbírkách obsažené se formálně liší od těchto originálních
listů a že tedy při nich nutno počítati se změnami provedenými
při redakci sbírky.
Předně adressu neklade Petrarka v těchto originálních listech
po klassickém způsobu na začátku listu až za své jméno, nýbrž
píše ji na zadní straně listu, zcela podle tehdejšího zvyku a v ob
vyklých konvencionálních formách. Za druhé nikde neschází
▼ těchto listech podpis, ať v delší či v kratší formě, kdežto
v psaních ve sbírkách uveřejněných podpisy po klassickém způ
sobu odstraněny. Konečně, a to je nejdůležitější, polovička těchto
listů adressátům vyká. Petrarka v nich neužívá v oslovení klassického Ty, ale počíná si způsobem v tehdejší době obvyklým.
*)
Toto srovnání originálních listů se sbírkami vydanými na
veřejnost ukazuje, že vydané listy podrobeny byly konečné re
dakci, která je uniformovala a která je uměle přiblížila klassickým
formám. K podobným resultátům vedl Voigta též rozbor předloh
sbírky „Epistolae Variae“, která povstala sebráním rozličných listů,
jež nebyly Petrarkou pojaty do sbírek vzniklých z jeho iniciativy,
a která neprošla podobnou procedurou redakční; i ty se liší
právě jako ony listy originální od ostatních listů redigovaných
pro sbírky.3)
Ovšem tímto umělým praeparováním vzdálily se Petrarkovy
listy značně od forem obvyklých v epistolografii středověké.
Rozdělení látky, jak je předpisovala ars dictandi, Petrarka také
nezachovával, a to asi úmyslně, a tak se list jeho, jak jej máme
v publikovaných sbírkách, svou vnější úpravou liší nápadně od
listů epistolografů středověkých.
Právě na této úpravě je Petrarkova snaha zavěsti něco no
vého, lišícího se od dosavadního běžného způsobu, velmi patrná,
a to tím patrnější, když, jak jsme viděli, teprve při poslední re
dakci před publikováním mnohé listy ad hoc byly přepracovány.
Tento formální rozdíl mezi Petrarkou a diktátory je sice
velmi nápadný — vždyť vnější rozdíly při všem nejvíce še uplat
ňují — ale je to přece jen povrchní, vnější nátěr. V tom se eman
cipovat! od stavu dosavadního je obyčejně věc nejsnadnější. Již ve
slohu a jeho výzdobě nedovedl se Petrarka, ač i tu je snaha jeho
zřejmá, tak úplně vymaniti z vlivu středověké ars dictandi.
x) Abh. d. III. CI. der kgl. bayer. Akad. des Wiss. Bd. XVI„ Abt. IIL
*) Voigt, Briefsammlungen Petrarca’s, str. 4—6.
·) Tamže, str. 19—48.
28·
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Víme, jakým ctitelem slohu Ciceronova byl Petrarka, a přece,
když srovnáváme sloh jeho se slohem diktátorů, a to hlavné vlaš
ských, na jedné straně a se slohem Ciceronovým na druhé straně,
vidíme, že je diktátorům bližší. Dikce Petrarkova je zajímavá
směsice z vlivu klassicismu a módní mluvy umění diktátorského.
Někde nalezneme v listech Petrarkových dlouhé, klassicky spojené
periody, za něž by se nemusel styděti kterýkoli z autorů nej lepší
doby literatury římské, jinde pustí Petrarka uzdu krocené eloquenci
rhetorské, rozsekává periody na drobné samostatné věty a po
užívá k výzdobě slohu všech obvyklých prostředků, jak jim učí
středověká rhetorika, a nevyhýbá se ani nej triviálnějším hříčkám
slovním a myšlenkovým překrouceninám. Nemluvím při tom
o soloecismech a barbarismech; těch nalezneme u Petrarky již
méně než u diktátorů, ale ještě dosti. I tu pozorujeme stupnici
od Petra de Vinea k Petrarkovi, od Petrarky k vyspělému huma
nismu. Humanisté hleděli s touž útrpností na Petrarkovu latinu
jako Petrarka na své předchůdce.
Již výše, kde jsem uvedl, jak Petrarka chválí dopisy svých
přátel, viděli jsme některé příklady jeho slohu, které jsou v na
prosté závislosti na středověkém umění diktátorském. I frase
o medosladké mluvě, o přesladkém slohu, o pohnuté bouři starostí,
o vybrané různosti barev, které se tam vyskytují, jsou vzaty
z rhetorské zásobárny středověku.
Zde chci podati ještě některé ukázky z jeho listů. Ve psaní,
v němž Petrarka mluví o tom, jak studium a psaní je mu zaměstnání
potřebné pro jeho zdraví, líčí takto, jaké mělo pro něho následky,
když mu přítel na několik dní zavřel knihy a psací náčiní, aby
ho donutil k odpočinku: „Agnovi ludum. Otiosus sibi, mancus
mihi remanere visus eram. Quid expectas? Transiit dies ille anno
longior non sine taedio; die altero dolorem capitis a mane ad
vesperam passus sum; tertius dies illuxerat et quasdam febris
motiunculas sentire coeperam: rediit ille, re cognita, clavesque
restituit. Ita ego repente convalui. ..“ *) Zde vidíme plynouti
sloh rychlým tempem, v malých větách, bez složitých vazeb.
Stejné povahy je mluva na př. v listu, jímž vítá Petrarka
příchod Karla IV. do Itálie. List ten se začíná takto: „Et gaudium
ingens verba praecidere solitum. Quid ni autem erit ubi spiritum
abrumpat? Idem ego in tua totiens exhortatione multiloquus, en
ut in gratulatione perbrevis sum. Quid enim dicam? Unde ordiar?
Vacuisti cor meum multis angoribus atque implesti gaudio . . .2)
Ještě rychlejší spád má Petrarkova dikce tam, kde autor
mluví s pathosem, který je právě tak theatrální jako u diktátorů
x) De rebus familiar. Lib. XIII. ep. VII.
’) De rebus familiar, lib. XIX. ep. i.
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a rhetorů středověkých. Vizme, jak mluví k národu římskému,
vyzývaje ho k přispění na pomoc uvězněnému Colovi di Rienzo:
„Oh! impia saecula. Oh! truculentam invidiam. Oh! malevolentiam
inauditam. Tu vero nunc infallibilis et incorrupte rerum arbiter
Christe quid agis? Ubi sunt oculi tui, quibus humanarum miseri
arum nebulas serenare solitus es? Cur illos avertis? Cur non anci
pi ti fulmine causam dirimis sceleratam? Etsi non meremur, aspice
in nos et miserere nostri."1)
Do kraj nosti zabíhá tato slohová manýra v listu adressovaném
„Gubernatori patriae". Na ukázku uvedu několik vět: „Ecce ad
me dum scribo quidam domestici intraverunt duo; unus quorum
exclamat: Ubi hic solitarius ruricola? Illico aures erigo: vocem
agnovi cuiusdam faceti sed nimis audacis domestici. Obviam illi
pergo. Nihil ait ille: sed domum per omnem cursitans, brevem
supellectilem in aperto positam versat, et hinc inde distrahit:
demum lectulum meum intuens, inquit interrogans: Hiccine
dormis? — Dormio. — Quid comedis? — Panem. — Aliud? —
Polentam regum ferculum, rapas semiustas, olera, legumina, et
aliquando lac bovis optimum. — Carnes? Lupi carnes edunt. —
Ubi lebes? — Non vidisti ollulam? — Ita, sed ansa carentem,
nec uti quis ea potest. — Vehemens tripode ferrum vide. — Video:
sed ubi parapsides? — En fictilia. — Habes famulum? — Non
habeo inimicum. — Habes mulierculam servientem tibi? — Erebo
Satanas est." 2)
Na příkladech, které jsem tuto podal, vidíme, jak Petrarkova
latina souvisí s mluvou diktátorů. To nejsou klassické vazby, to
je onen v rhetorských školách pěstovaný, v krátké věty rozsekaný
způsob řeči, který stoupenci asianismu zavedli ve školách římských
a který opět zdědila rhetorika středověká po svých antických
předchůdcích. Ovšem Petrarka jenom místy se dává strhovati
touto módou,, jinde holduje klassicismu. Právě tento zápas mezi
klassicismem a módním slohem rhetorským charakterisuje jeho
mluvu.
Nyní položím vedle sebe některá místa vybraná z listů Petrarkových a místa podobného obsahu z diktátorů středověkých.
Dobře se dají srovnáváti zejména takové části listu, kde se vy
jadřuje pohnutí mysli a výrazy citu. Příbuznost Petrarkova
s diktátory je na nich zřejmá.
Pozorujme na př., jakým způsobem dává Petrarka průchod
žalu nad smrtí přítele, který zemřel oplakávaje smrt synovu, a jak
Jindřich z Isemie projevuje bolest nad křivdami spáchanými na
jeho vlasti a rodině.
*) Appendix litterarum, ep. I., Fracassetti III., str. 494.
s) Tamže, ep. III., Fracassetti III., str. 507—508.
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Petrarka:
Venio nunc ad acerrimum
dolorem meum, quo in secunda
parte litterarum tuarum quasi
venenata cuspide aures meas
atque animum pupugisti. Oh!
factum pessime de amico opti
mo, oh! infaustum negotium,
oh! rem tristem calamitosam et
miseram, oh! novum et inaudi
tum saeculis infortunii genus!
Assuefeceram oculos tristibus
spectaculis, aures amaris rumo
ribus, pectus cunctis fortunae
vulneribus, et cogitabam assidue
quid unquam mali, quid asperi,
quid acerbi accidisset homini . .
Oh! lacrimas meas, oh! inex
haustos fletu oculos, oh! Uventia
lumina. Da veniam, Paule: fons
ille aruit, qui cunctis amicorum
miseriis ubertim lacrimas da
bat.1)

Jindřich z Isernie:
O dolum, o plus quam dolum,
o fraudem, o truculentam frau
dem! Fraudulenter enim atque
dolose subripere patrius nititur
possessionem sui nepotuli . . . .
Sed ve, ve! Ecce iam occurrit
causa lacrimabihs, ecce iam ma
teria confluit dolorosa, quam
affectuose affectarem preterire
silencio, sed nequeo . . . nec non
et videre michi videor, quod,
dicendo mala ... concepte dolor
minuatur mesticie, velut qui fle
tus scaturigine interne tristicie
flumen siccat et, ut vulgare te
statur proverbium, concepti do
loris nubila vix recedunt, nisi
prius liquefiant in pluviam la
crimarum.2)

Nyní vizme, jakým tónem mluví Petrarka proti nenasytné
lakotě církve a jak autor invektívy proti kurii ve sbírce Petra
de Vinea.
Sbirka Petra de Vinea:
Petrarka:
Vos vero, Pontifices, dicite,
Dic rogo, quid resurgens a
oro: quid sibi vult haec rabies mortuis dixit primo discipulis,
habendi, inter divitias tam cer ille magister omnium magistro
tas, in tanta rerum divinarum rum? .... Ergo, si Christi vica
humanarumque notitia, in vita rium, et Petri te asseris succes
solitaria et caelibe, et de cra sorem, a Christi prorsus et Petri
stino cogitare prohibita? . . .. tramite non discedas...........
Nescitis quod avaritia est ido Petrus relictis omnibus et rete,
lorum servitus?.... Credite sequi, Christo vocante, voluit
mihi, Pontifices. Aurum potuit viam vitae: qui tanquam omnia
Christus habere, sed noluit; possidens, et nil habens, ad
dives esse potuit dum inter ho- thesaurum coelestis patriae sem’) Variarum ep. XXXII., Fracassetti III., str. 381 a 384.
*) Listář Jindřicha z Isernie. Petrov, Henrici Italici libri formarum.
S. Petěrburg 1906 II., str. 100 a 101.
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mines agebat: paupertatem ma
luit; corinthiis vasis uti potuit:
fictilibus usus est. Nolite, Ponti
fices, excusationes frivolas au
cupari, aut sub Christi nomine
pabulum avaritiae, et vestris
alimenta furoribus aggregare.
Christus vestro auro non eget,
nec vestris superstitionibus de
lectatur.1)
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per ardentius aspirabat. Tu vero
nihil prorsus habens, omnia
autem possidens, quaeris semper
quid devores et diglutias, nec
sedare potest aliquando totus
mundus tui ventris ingluviem ...
qui, Christo iubente, praedicas
tamquam pastor ecclesiae pau
pertatem, cur refugis quod horaris, quaerens semper, ut cu
mules aurum auro?2)

Následující příklady ukáží, jakým způsobem projevuje Petrarka a jak někteří z diktátorů radost nad přijetím listu.
Petrarka:
Litterae vestrae, cuncta vi
dentem Deum testor, semper
mihi consolationem et gaudium
attulerunt: sed nullae unquam
magis quam quibus animum
meum de statu vestro anxium
atque solicitum et multiplicibus
affectum curis nuperrime re
creastis.3)

Petrus de Vinea:
Ex litteris tuis, frater, quas
apud Ortonam de manibus T.
gratanter accepi, orta est mihi
laeticiae plenitudo, ubi sub novo
coelo .. . tam dulcis fratris le
pidis me recreationibus visita
rent.4)

Petrarka:
Litteras tuas iucundissime
perlegi: praesentem enim mihi
te, praesentesque vivas voces
tuas et exoptatam faciem fece
runt.6) .

Hugo Bononiensis:
Tuae dilectionis litteras, karissime, ineffabili mentis affectu
suscepi, et susceptas diligenter
perlegi.... Ego enim cum ma
xime faciem tuam, tum tuas
litteras diu desideratas videre
cupiebam. Quae ita spiritum
meum, sicut corpus materialis
cibus saciat.6)

*) De reb. famil. lib. VI. ep. I.. Fracassetti I., str. 307 a 308.
’) Petri de Vinea epistolarum lib. I. ep. I.
3) Varium ep. XXVIII.
‘) Huillard-Brfeholles, Pierre de la Vigne. Pieces justificatives nr. 31,
str. 331.
*) Variarum ep. XXIX.
*) Hugonis Bononiensis Rationes dictandi. Quell, u. Er. IX., I., str. 86
a 87.
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Petrarka:
Littera vestra, qua nil suavius
cogitari potest, ingentem mihi
laetitiam in adversis attulit ac
solamen, quamvis novum vere
nihil attulerit.1)

Nicolaus de Rocca:
Gavisus sum satis in lectione
litterarum vestrarum, dum non
nisi amicabile verbum placidis
affectibus offerebat.2)

Rád bych ještě položil proti sobě místa panegyrická z listů
Petrarkových a z diktátorů, avšak nechci plýtvá ti místem; myslím,
že stačí příklady uvedené. Vidíme na nich, jak Petrarka. ať pro
jevuje bolest, ať horlí proti zlu, ať vyjadřuje radost, činí to způ
sobem podobným jako diktátoři středověcí. Ne snad, že by mu
byly listy jejich předlohou, Petrarka listy zde uvedené vůbec
sotva znal, ale je to táž středověká škola rhetorská, a to především
škola italská, která odchovala diktátory i Petrarku. V panegyriku
bychom viděli, jak také v projevování obdivu osobám, jež osla
vuje, jsou mezi ním a středověkou ars dictandi nápadné analogie,
právě jako jsme výše pozorovali stejným způsobem vyjadřované
lichocení adressátům listů.
Toto přemrštěné plýtvání citem, tato theatrální pósa a ne
mírný pathos dikce jsou se středověkou ars dictandi srostlé. Jsov.
to staré hříchy zděděné středověkem po antických školách rhetorských a základ jich je v odcizení listu jeho vlastnímu přiro
zenému účelu, býti totiž projevem odesílatelovým k adressátu.
Tyto diktátorské listy i listy Petrarkovy mají býti předmětem
obdivu pro diváky, „in hac palaestra dictaminis“, jak případně
svou korrespondenci tohoto druhu označil Pietro delia Vigna.3)
Tím se dostatečně vysvětluje tento deklamátorský tón mluvy,
jehož Petrarka nečerpal z klassických autorů, ale jemuž se naučil
jistě již ve škole starého rhetora Convenevole da Prato.
Kdo přečte listy Petrarkovy a jen trochu je obeznámen
s rhetorickými plody středověkých diktátorů, pozná, že Petrarka
tam, kde své rhetorice pustí uzdu, diktátory v jalovém pathosu
a v přemrštěně emphatickém způsobu mluvy předčí. Lepší ovlá
dání latiny bylo mu při tom nápomocno.
Dosud jsme mluvili o celkovém rázu slohu Petrarkova; nyní se
přesvědčíme, že ani v drobné výzdobě slohu nepohrdal prostředky,
kterým své odchovance učila ars dictandi.
Především je to nemírné užívání oněch řečnických figur,
které souvisí s pathetickým přednesem. Řečnickou otázku, exklamaci, apostrofu, hypoforu, anaforu, často spojenou s exklamací
a jiné bychom mohli do této serie položití.
x) Variarum ep. XXXI.
*) Huillard-Bréholles, Pierre de la Vigne, L c., str. 381.
Viz str. 324.
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Pozorujme na př. následující exklamace:
„Oh! cogitationes hominum vanas, oh! inanem spem, oh!
lubricum statum, oh! instabilem fortunam, oh! ancipites vitae
vias, oh! praecipites exitus, oh! prosperitates ambiguas, oh! in
evitabiles aerumnas.1)“ S těmito exklamacemi je spojena anafora,
slovní hříčky i antithese. Jinde jsou ve spojení s apostrofou a anaforou, jako na př.: „Oh! sitim sanguinis inauditam. Quid amplius
quaeritis, saevissimi canes? Quid quaeritis in corpore spoliato?“ 2)
Anafora bývá často ve spojení s řečnickými otázkami:
„Quid cessas? quid cogitas? quid expectas?" 3), nebo: „Quo pergis?
quo ruis? quo miserande festinas?“ 4) „Ubi enim, ut sit ocium,
ubi, inquam nuncii? Ubi fides?“ 5) „Quotiens inundassent campi
caesorum sanguine? Quotiens flumina rubuissent? Quotiens vester
rubuiset Oceanus?“6)
Následující anafora je ve spojení s metaforami vyrobenými
zcela po způsobu diktátorském: „Iste vir tantus, quamvis sapientia
praeditus naturali, quamvis scientiarum omnium telis armatus,
quamvis legum clypeo contectus, et casside decretorum, auratae
tamen cuspidis lacrimosum vulnus evitare non valuit."7) I homoioteleuton najdeme ve spojení s anaforou: „Expectant te laeti
colles ac flumina, expectant urbes et oppida, expectant bonorum
agmina.“6) Také hypofora, jako: „Accusabo Fortunam? Surda est,“9)
souvisí s tímto deklamátorským způsobem mluvy.
Tyto řečnické figury těší se velké oblibě u Petrarky i u diktá
torů, zde i tam pocházejí ze stejného pramene. A právě nemírné
jich užívání a hromadění s jinými ozdobami slohovými a slov
ními hříčkami charakterisuje emfatickou dikci diktátorů, kterou
si Petrarka patrně přinesl už ze školy. Některý list Petrarkův
je figurami tohoto druhu přezdoben k nesnesitelnosti.10)
Z jiných figur a tropů je ve středověké ars dictandi v hojném
užívání na př. perifrase a antithese. Při perifrasi si vzpomínáme
na ony „inusitatae orationes“ Albericha Montecasinského,u)
který je mnohdy spojuje s hledanými metaforami. Perifrase, jíž
účelem je něco opsati a složitěji vyjádřiti, co by se dalo říci jedno
duše, shoduje se výborně s oněmi rhetorskými a diktátorskými
q
*)
s)
4)
*)
·)
’)
·)
·)
10)
u)

Variarum ep. XXXII., Fracassetti III., str. 382.
Variarum ep. LIII., Fracassetti III., str. 446.
Familiar, lib. X. ep. I., Fracassetti II., str. 62.
Variarum ep. LIII., Fracassetti III., str. 446.
Variarum ep. XXI., Fracassetti III., str. 353.
Variarum ep. XXVI., Fracassetti III., str. 372.
Variarum ep. XXI., Fracassetti III., str. 350.
Familiar, lib. X. ep. I., Fracessatti IL, str. 64.
Variarum ep. XXXII., Fracassetti III., str. 382.
Viz na pf. Variarum ep. LIII.
Srovn. na str. 306.
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názory, které v hledanosti a strojenosti vidí vrchol stilistického
umění.
A Petrarka ani těmito prostředky nepohrdl. Vizme na př.,
jakého obratu užívá v listu k Barbatovi di Sulmo, s nímž se se
známil na dvoře krále Roberta, když mu chce říci, že zemřel král,
který je oba spojil: „glutinum nobis suavissimum atque dulcis
simum inimica mors rapuit, regem siculum,“x) Myšlenku, že
z Avignonu, kde se necítí volný, se vrátil do své vlasti, opisuje
Petrarka takto: „Babylonicis tandem vinclis, et carcere vix explicitus Transalpino, laetus ac liber in patriam veni.“2) Když chce
příteli svému říci, proč se s ním tak často jako obyčejně nestýká,
užívá této perifrase: „propter quod tibi oris mei praesentia solito
rarior occurreret."3) Sem můžeme položití také takováto rčení:
„omnes lacrimarum mearum scatebras consumpsit"4) nebo:
„aestuantem animum oculorum largifluus imber lenit.“6) Jak
vidíme, mohl by Petrarka v těchto perifrasích, také s metaforami
spojovaných, činiti závody s Alberichem a jinými diktátory.
Antithese, již v starých školách rhetorských užívaná nemírně,
patří též k nej působivějším prostředkům výzdoby slohové u diktá
torů. A je to antithese z jejich škol pocházející, které v hojné
míře užívá i Petrarka. Tak středověká ars dictandi na př. velmi
ráda klade proti sobě slova obsahující pojmy sladkosti a hořkosti.
A v Uštech Petrarkových ji máme z.se: „ex amaritudine rerum
ipsa (fortuna) dulcedinem insperatam miris modis novit elicere“6)
nebo „me calcar . . . praecipitat ad amaram quamdam dulcedinem
lacrimarum",7) , dulciorem dum legerem, amarissimam dum re
cordor.“ 8) Petrarka užívá též antithesí spojených se slovními
i smyslovými hříčkami. Na př.: „Heu impar sceleri vindicta, heu
nimium par exitus imparium spirituum" 9) nebo: „Quis crederet
ut deinceps Rhenum, quem iuvenis senem vidi, eundem iuvencm
ipse iam senior viderem?"10)
Ani užívání slovních a smyslových hříček, jimiž středověká
ars dictandi jen oplývá, se nevyhýbá Petrarka. Na př.: „auramquc
levissimam qua deiicimur aut levamur prorsus arundinea levitate“ u);
nebo: „Sacrificate, inquam, sacrificium laudis, sacrificate sacri*)
*)
*)
4)
*)
·)
’)
')
·)
10)
“)

Familiar, lib. XII. ep. VII., Fracassetti II., str. 185.
Variarum ep. VII.. Fracassetti III., str. 318.
Variarum ep. XIII., Fracassetti III., str. 328.
Variarum ep. XXXII., Fracassetti III., str. 384.
Variarum ep. IV., Fracassetti III., str. 315.
Familiar, lib. VII. ep. VIII., Fracassetti I., str. 374.
Variarum XIX., Fracassetti III., str. 348.
Familiar lib. V. ep. XVII., Fracassetti I., str. 296.
Familiar, lib. XI. ep. III., Fracassetti II., str. no.
Familiar, lib. XIX, ep. XIII., Fracassetti II., str. 548.
Familiar, lib. XI. ep. III., Fracassetti II., str. ni.
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jicium iustitiae“ l); „Admirando quidem, admirationem tuam cogis
ut admirer2)·, „Quibus autem armis amor, aut quibus viribus
vinceretur, quem seu vincere, seu vincire omnia, secretorum naturae
conscius Poeta confirmat?“3); „O Rhodanus rodens omnia.“1)
Ještě zde připomínám, že Petrarka také užívá místo Ty
neb Vy zcela neklassického oslovování ,.excellentia tua", „beni
gnitas vestra", „magnificentia vestra" 8), dokonce i ve formě
„Superbiae imo vero insaniae tuae litteras" ·) nebo „vestrae be
nignitatis insignia“.7) Vyskytuje-li se tento zcela středověký
způsob u Petrarky, který theoreticky horlí pro užívání klassického
oslovování, není to bez významu. Tyto případy vyhledány jsou
ovšem jen namátkou, ale i tu je nápadné, že ve sbírce Epistolae
variae jsem jich nalezl nepoměrně více. Možná že v listech obsaže
ných ve sbírce „De rebus familiaribus" jich také bylo více před
provedením definitivní redakce.
Z toho, co jsem zde uvedl z Petrarkova slohu a jeho výzdoby,
je škola rhetorická, z níž Petrarka vyrostl, zřejmě patrná. A dalo
by se příkladů takových sestaviti o mnoho více, kdyby se veškeré
jeho listy s tohoto hlediska probraly zevrubně a systematicky,
nač zde ovšem nelze ani mysliti. Počínal jsem si tím způsobem,
že při čtení Petrarkových listů takové partie a obraty jsem za
znamenával, které mě upomínaly na mluvu středověkých diktá
torů. O úplnosti tedy mluviti nelze, a přece se mi podařilo nalézti
tolik příkladů, že o příbuznosti ve slohu mezi Petrarkou a středo
věkými diktátory nelze pochybovati.
Viděli jsme tedy, jak Petrarkovu epistolografii je nutno posuzovati též se stanoviska středověké ars dictandi, a nejen se sta
noviska humanismu. Petrarka i účelem svých Estů i názorem na
epistolografii souvisí úplně s dobou předcházející; i v obsahové i ve
formální stránce jich převzal mnoho z rhetorické školy středověku.
Jeho snaha vrátiti se zpět o více než tisíciletí a navázati přímo
na klassickou dobu římskou nedovedla v něm potlačiti středověk.
Z tradicí, ze kterých vyrostl, se vymaňiti docela nedovedl a nebylo
to ani možné.
Ledacos z dosavadních názorů o Petrarkově epistolografii
bude nutno podrobit! korrektuře. Nej lepší biograf Petrarkův
Korting praví na př., že právě svou korrespondencí zasluhuje
Petrarka čestného názvu prvého moderního člověka. Epistolografie
x) Familiar. lib. VI. ep. I., Fracassetti I., str. 308.
*) Familiar. lib. II. ep. VIII., Fracassetti I.. str. 117.
3) Variarum ep. XXII., Fracassetti III., str. 355.
4) Epistolarum Appendix nr. VIII., Fracassetti III., str. 533.
·) Viz ve sbírce De rebus fam., Fracassetti I., str. 394 a ve sbírce
Variarum, Fracassetti III., str. 379, 407, 465, 478.
·) Variarum ep. LIX., Fracassetti III., str. 469.
’) Variarum ep. LXIIL, Fracassetti III., str. 478.
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prý jen v takových dobách dochází horlivého pěstování, kdy
individuality se snaží uplatniti na venek svou osobitost. A ta
kových stavů prý středověk neměl až na jedinou výjimku — v karolinské předrenaissanci.1) Jak je vidět, zná Korting epistolografy
doby Karlovy, ale epistolografů pozdějšího středověku a hlavně
vlašských, jichž plody se skrývají pod obskurními tituly „Summae
dictandi“ a pod., si valně nepovšiml, sice by takto nemohl mluviti.
S těmito úsudky, které v každém hnutí Petrarkově a v každé
náladě jeho listu vidí prvé záblesky moderního člověka, bude
nutno počínati si poněkud opatrněji. Je to totéž, jako když Voigt
tvrdí, že Petrarka z hrobu probudil touhu po slávě a tím novou
vzpruhu vnesl do moderního života.2) Tyto názory by nebyly
možné, kdyby literární historie si více všímala plodů středověkých
diktátorů, dosud bohužel většinou pohřbených v prachu bibliothek.
Vždyť i v Petrarkově životě nalezneme tak mnoho, co nás
upomíná nejen na humanisty, ale též na diktátory. Na příklad
jeho neklidná touha po cestování, po změně pobytu, která se
nám zdá něčím tak moderním, nevyskytuje se teprve u něho;
také ji máme a v míře hojné ve školských kruzích středověkých.
Také vlašský grammatik a rhetor třináctého století měnil častěji
místo svého působiště a touha po štěstí vyhnala nejednoho vlaš
ského diktátora daleko za hranice.
Známe Petrarkovu snahu nalézti na dvoře některého z mocných
tohoto světa teplé místečko, ovšem sinekuru, státi se rádcem
vladařovým, stkvíti se v záři jeho přízně — také ta není Petrarkovým vynálezem, kterého pak hojnou měrou bylo užíváno od
humanistů. I středověkému diktátoru bylo ideálem státi se no
tářem nebo kancléřem některého panovníka a středověká „ars
dictandi“ této touze dala výraz v díle napsaném v XIII. stol.
Janem z Limoges, ,.Morale somnium Pharaonis“, jehož hrdinou
je rádce Faraónův Josef Egyptský. V rukopisech obsahujících
summy diktátorů se vyskytuje toto dílo neobyčejně často.
S Petrarkovým postavením jako důvěrníka a chráněnce
vladařů souvisí i jeho vystupování politické. Petrarka se nezdráhal
přijímat! funkci slavnostního řečníka na dvoře svých mecenášů
a tu ovšem neopomíjel poslucháčstvo oslň ováti svou znalostí
antiky a svou elokvencí právě tak, jako to činili pozdější huma
nisté. I v tom má již v diktátorech Petrarka předchůdce. Zdá se
nám zrovna, jako bychom už byli v době řečníků renaissance,
když čteme zprávu o Petrovi de Vinea, jak 1239 v slavnostním
shromáždění na radnici v Padově, kde zasedal sám císař právě
l) Koerting, Petrarca’s Leben u. Werke, 1. c., str. n—13.
*) Voigt, Wiederbelebung, 1. c., str. 123
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od papeže exkommunikovaný, řeší úkol naň vložený veřejně hájiti
Fridricha II. a východiskem své řeči činí dva verše Ovidovy;

Leniter ex merito quidquid patiare ferendum est,
Quae venit indige e poena, dolenda venit.
Petr rozvíjeje tuto myšlenku praví, je-li trest, který kurie uvalila
na císaře, spravedlivý, že se chce podrobiti; dále však ukazuje,
jak nespravedlivě a s jakým přenáhlením byl císař do klatby
uvržen.1) Takové řešení thematu by bylo úplně hodno Petrarky.
O ješitnosti Petrarkově jsem se již několikrát zmínil. Té také
není třeba tak uměle hledati, jak vysvětluje Körting, v povaze
Petrarkova otce, který prý se v 50 letech rmoutil nad nálezem
šedivého vlasu.2) Tato ješitnost byla spíše odchována školami
a kruhy rhetorskými, které touto chorobou trpěly už od dob
antických.
Stejně nelze se tak příliš horšiti nad slabostí Petrarkovy
povahy, nad častými rozpory a nedůslednostmi, které u něho
nalézáme, jak někdy s přílišnou dávkou moralisujícího professora
činí Körting. To jest opět něco, s čím se potkáváme v době renaissanční napořád, ale co také ve velké míře nalézáme v kruzích
středověkých rhetorů a diktátorů. Všem těmto Údem záleželo
tak mnohem více na stránce formální než na věci, o n’ž šlo, že
jsou na př. schopni jednou se pro něco rozpáhti a podruhé proti
tomu horhti, jen aby ukázah, s jakou virtuositou ovládají oba
hlavní druhy eloquence, totiž laudationes a vituperationes. Ani
jejich invektívy, ani panegyriky nelze posuzovat! se stanoviska
mravního, nýbrž především se stanoviska rhetorického. Mnohdy
autor takové chvalořeči neměl ani na mysU tak se zalichotit!
tomu, jehož v panegyriku velebil, jako ukázati pubhku nepřekonatelnost své výmluvnosti.
Ukázal jsem k těmto několika věcem, které vlastně k našemu
thematu přímo nepatří, aby bylo viděti, že jsou ještě jiné momenty,
které spojují společnost diktátorů s Petrarkou a humanisty —
nejen epistolografie, o niž zde jde. Víme, že epistolografie Petrar
kova je základem epistolografie humanistů. I v jejich listářích
možno nalézti mnoho, co nelze vysvětlovati jinak než výchovou
rhetorských škol středověkých, a literární historii by přineslo
nejedno objasnění, kdyby při kritice humanistických listářů ne
hleděli jen k autorům klassickým, nýbrž též k výplodům středověké
ars dictandi.
*

*

♦

x) Huillard-Breholles, Pierre de la Vigne, str. 30, z Rolandini Chronie.>
Muratori Scriptores tom VIII., str. 226.
*) Koerting, Petrarca’s Leben u. Werke, str. 47.
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Na konci této studie, která je věnována době velmi rozsáhlé,
počínajíc Senekou a končíc Petrarkou, a která proti původnímu
plánu poněkud vzrostla, myslím, nebude na škodu stručně před
vést! výsledky, k nimž dospěla, a poukázati k způsobu, jakým
postupovala.
Již nadpis ukazuje, oč šlo autoru této práce. Nebylo možno
podati na několika arších úplný vývoj středověkého umění
diktátorského, a bylo by to též podnikem nerozvážným za dosa
vadní znalosti materiálu rukopisného. Slo jen o to vytknouti po
stavení prostředníka, kterou měla ars dictandi mezi školami
římských rhetorů a epištolo grafií doby renaissanční. Otázce, kterou
si autor tímto thematem vytknul, nebyla dosud věnována pozor
nost, a bylo mu tudíž přemáhati obtíže, s nimiž se setkáváme,
kdykoli vkročíme na půdu dosud nezpracovanou. Bylo nutno
rozhlédnouti se po materiálu, pustiti se do třídění a kritiky pra
menů a vybrati z nich a sestaviti znaky, na nichž by vynikla sou
vislost mezi antikou a renaissancí. Myslím, že vytčené znaky
a uvedené příklady stačí, aby o této kontinuitě nenechali nikoho
na pochybách.
Počali jsme dobou římského císařství. Rhetorika rázu asianského, přenesená do Ríma Reky, ovládla římské školství a pro
měnila řeči politické a soudní v krasořečnická cvičení a učinila
z dopisů literární produkty. Senekovy kontroverse a suasorie
a Pliniova sbírka listů jsou nejlepšími doklady tohoto převratu.
Reč epideiktická, již řeckou rhetorikou rozdělená na chvaloa hanořeči, se utěšeně vyvíjela dále; panegyricus a invectiva za
ujímají důležité místo v římské literatuře doby císařské. Rhetor
přednáší řeči a píše dopisy pro veřejnost, aby oslnil duchaplností
a působil krásnou formou, a ne aby pohnul poslucháčstvo k něja
kému rozhodnutí aneb sděloval s příjemcem dopisu své nitro.
Rečník se stává soudruhem básníkovým a často zastupuje jeho
místo. Reč i list svému původnímuúčelu jsou odcizeny a dostávají
v literatuře místo vedle poesie. S tím souvisí i hluboká formální
změna. Sloh jednoduchý a přirozený spád mluvy nebyl v souhlasu
s tímto processem; hledaná forma, přehnaná výzdoba, strojený
rythmus, slohové a myšlenkové překrouceniny, theatrální pathos
se lépe hodil této literatuře. Leč klassický sloh se nedal vytisknouti
docela a domáhá se časem svého postavení proti vyznavačům
asianismu.
Rhetorské a grammatické školy římské nezanikly pádem říše
Římské. Někde se zachránily v ústavech církevních — největší
význam tu má Irsko od barbarů ušetřené — a v Itálii se udržely
přese všechny převraty částečně v rukou laiků, kteří vyučování
grammatice a rhetorice dále provozovali jako soukromou pro
fessi. Vedle toho přešly v Itálii i rozmanité kategorie kancelářského
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úřednictva římského do středověku a udržela se instituce veřej
ného notáře. Veliký význam má též, že v Římě nezanikla stará
slavná škola právnická dříve, než svoji kulturní pozůstalost mohla
odevzdati Ravenně a pak Bologni. V Itálii máme tedy již od
prvých století středověku prostředí, které si zachovalo přímou
kontinuitu s antikou, v němž nemalou úlohu hrál živel laický
a v němž tradice antické se zachovaly až do renaissance římského
práva a do renaissance římské literatury. Rhetorika je v těsném
spojení se všemi kategoriemi této vzdělané společnosti, nejen
s rhetorskými a grammatickými školám , nýbrž i s vyučováním
práva a s kanceláří veřejné správy i veřejného notáře. Ukázal
jsem v kapitole o Petrarkovi, že první vyznavači literární re
naissance vycházejí právě z těchto kruhů.
Na přechodné době mezi Itálií římskou a barbarskou stojí
Cassiodorius, jehož „Variae“ jsou v naprosté závislosti na rhetorských plodech římských, přinášejíce rozšíření programu i na
listiny úřední, z nichž Cassiodorius činí krasořečnické produkty.
Asi o čtvrt století později než Cassiodor dokončuje svou kulturní
missi na pevnině Ir Columba, jehož listy veršem i prosou psané
ukazují podobnou rhetorskou vyškolenost. Irská kultura podmaňuje
si brzy Anglii, kde se spojuje s přímými vlivy Itálie. Z Anglosasů
ani Bonifác ve svých listech nedovede zapříti rhetora. Spojení
všech kulturních složek západní Evropy, ale hlavně složky britské
a italské nalézáme v raném středověku v residenci Karla Velkého.
Ovšem že neschází tam rhetorika a její plody. Zase se tam skládají
„epistolae et carmina“, zase se píší Ústy psané nejen adressátům,
nýbrž i veřejnosti jako za doby římských škol rhetorských. Sbírka
Alkuinova je nej důležitějším pramenem této doby. Silněji než
jindy objevuje se v době Karlově opět zápas klassicismu proti
rhetorským manýrám. Formuláře devátého století ukazují, jak
umělý Est se rozšiřuje do všech koutů říše franské. Rozpadnutím
říše zastaven tento náhlý vývoj a budoucí století čerpají zase
přímo z pravlasti rhetorů a grammatiků Itálie.
Italská ars dictandi, jejíž školské sbírky se nám zachovaly
od XI. století, ukazuje na svých plodech, jak římská rhetorika
žije v Itálii bez přerušení dále. Alberich Montecassinský skládá
dílo ,,Flores rhetorici“, píše pro své žáky umělé listy, ukazuje jim,
jak se píší slohové elaboráty „ad laudem vel ad vituperationem“,
dává jim návody k přezdobení a překroucení slohu a svou dikcí
překonává nejhorlivější přívržence asianismu. Pro umělé listy
zobecňuje název „dictamen", třeba že v širším smyslu znamená
slohový elaborát vůbec. Podobná diktamina jako Alberich skládá
v XII. stol. Hugo Bolognský a dělí je na prosaická a metrická,
v produkci literární klada vedle sebe umělé listy a básně. Podobně
si počínají i diktátoři pozdější. Nevýstižné zmatky v historii
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působí tato literatura, jakmile za themata svých listů béře sou
časné udá’osti a podkládá je osobnostem historickým. „Aurea
gemma Wilhelmi" z XII. století je prvním důležitým repraesen
tantem sbírek tohoto druhu.
Všeobecný rozvoj kulturní v Itálii v XIII. století způsobuje
také veliký rozmach umění diktátorského a třídění jeho plodů
podle obsahu Encyklopaedie Boncompagnova na začátku tohoto
věku o tom podává svědectví. Nej důležitější zjev XIII. století
na tomto poli je sbírka vyšlá pode jménem Petra de Vinea. V ní
máme nejen diktamina politická, tam v plné míře přichází k plat
nosti panegyricus i invektíva, a umělý list se tam sebevědomě
hlásí o svou cenu jako produkt literární, k němuž autor hledí jako
k dílu uměleckému. Vedle diktamin skládá Petr také básně, a to
básně psané jazykem národním. Rhetor a poeta je tu v jedné
osobě jako často v literatuře římské doby císařské i doby renaissanční. Petr de Vinea je právě tak dědicem římských rhetorů
jako předchůdcem Petrarkovým. Sloh jeho tkví ještě úplně v tra
dicích rhetorských.
Na Petrarkovi jsme viděli, jak i jeho epistolografie souvisí
s touto literaturou diktátorů. Účel jeho listů jako plodů literár
ních ovládá i tvorbu jeho středověkých předchůdců na poli
epistolografie. Ovšem sloh jeho se již vymaňuje z rhetorských
bizarností, třeba že ještě se od nich nedovede osvoboditi docela,
a blíží se mluvě klasické. Humanisté ve svých listářích pokračují
v díle Petrarkově. Píší klassicky, ale ani oni nevybavili ještě docela
listu z literárního zakletí, do něhož se dostal působením římských
rhetorských škol, v němž setrval v kruzích středověkých diktátorů
a v němž přešel i na Petrarku; také humanisté píší mnohdy listy
ne pro adressáta, nýbrž pro veřejnost, ne pro obsah, nýbrž pro
formu; i z jejich dopisů mnohý by snesl název diktamen. Teprve
pozdější doba vrátila list jeho původnímu a vlastnímu určení.
Účelem této práce bylo poukázati k této dosud nepovšimnuté
souvislosti, ač původně vyšla z historické kritiky a zase se k ní
vrací. Bez pochopení tohoto vývoje středověkého umění diktátor
ského nelze porozuměti jednotlivým sbírkám, které mnohdy
obsahují důležité prameny historické. Proto synthese třeba jen takto
nahozená byla nutná, aby se při kritice jednotlivých listářů mohlo
postupovati s větším porozuměním. Jak mnoho detailní práce
ještě zbývá a jak mnoho nepravého koloritu naneseného do
historie sbírkami fingovaných listů bude nutno ještě odstraňovat!,
ukazují na př. zajímavé listáře XIII. století.
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Počátky kritického dějezpytu v Čechách.
Několik kapitol z dějin českého obrození.

Napsal J. Hanuš.
(Dokončení.)

Z cizích historiků Dobner čerpal dále poučení věcné, jak vý
slovně přiznává v Prodromu (str. 20 sl.), kde ukazuje na význam
historických spisů o národech, s nimiž Cechové se stýkali, na dů
ležitost a bohatství cizích edicí historických pramenů, v nichž
tolik jest bohemik, rozptýlených husitskými válkami — jak
Dobner míní — po celé Evropě.
Cizími historiky Dobner omlouvá i nešťastnou formu svého
kommentáře k Hájkovi, odkazuje v Prodromu (str. 25) k obšírným
poznámkám Althamerovým a Gronoviovým (k Tacitovi), Bangertovým (k Helmoldovi) a j.
A kolik methodického poučení Dobner převzal od těchto
západních dějezpytců a dějepisců, patrno v každé jeho práci
a výslovně to přiznává zejména v předmluvě II. dílu Hájka
(str. 6 sl.). Proti výtkám, že v historii české novotaří (,me novám
históriám patriae architectari, me fidem omnium veterum evertere,
omnia in dubium vocare, receptasque tot saeculis theses enervare'),
Dobner hájí se tím, že čerpá z nej starších a vlastních pramenů
a zároveň, aby nepřekročil slušné míry, že měl stále před očima
,leges pridem a gravissimis viris Baronio, Pagio, Bollando, Mabillonio, Baluzio, aliisque observatas, atque ex eorum scriptis
collectas'. Podobně v Abhandl. IV.. 207 sl. (v rozpravě o proměnách
čes. znaku) Dobner ,z pozorování učených a v heraldice zkušených
mužů' (jmenuje H. Spelmanna, Karla du Fresne, Jak. Spenera,
Petra du Val, Davida Blondella a jiné učené Francouze) stanoví
si 7 obecných zásad pro vyzkoumání znaku zemského.
Ale i bez výslovného přiznání Dobnerova snadno bychom
uhodli pramen, z něhož vyplynula jeho .kritická pravidla' dějezpytná, jeho ,crisis‘. Zásady, jež v předmluvě II. dílu Annal.
Hag. vyčítá a jinde často opakuje a rozvádí, mají původ svůj
napsán téměř na čele: Pověst má ustoupiti rozumu, historii
a pravdě (traditio cedit rationi, historiae ac veritati) . . . Pravda
má býti duší všeho dějepisu (také v Abhandl. 1776, 183) . . .
Historie přestává býti historií a stává se přízrakem (Himgespinst),
jestli jí neoduševňuje pravda (Abhandl. 1782. V. 2) . . . Pravda
jest jediným klenotem historie (Abhandl. 1785, 137) . . . Zdravý
rozum a kritika nedopouští, aby výmysly pozdějších dob, byť
i staleté, platily za neklamné pravdy (Abhandl. IV. 229) . . .
C. c. n. xv.
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Předsudek a zastaralé mínění (Meinungsverjährung) nesmějí roz
hodovali v historii (Abhančl. 1785, 137).
Prvým pohledem poznáváme v těchto zásadách kritický
racionalismus a skepsi, které uvolnily a obrodily všechno myšlení
západní Evropy, jmenovitě její vědu a ovšem i historii. Voltaire
ve slavném ,Essai sur 1’histoire générale et sur les moeurs et 1’esprit
des nations atd.‘ (1756) veden byl týmž duchem, ač sotva přímo
působil na Dobnera, přes to že mnohá Dobnerova zásada byla tu
již formulována. Všechny ostatní kritické zásady, jež Dobner
dále cituje, vyplývají z tohoto pramene. Tento kritický racionalism (v Abhandl. IV. 229 význačně píše ,die gesunde Vernunft
und Kritik'!) nutí jej, aby v pochybnostech přidržel se toho,
co je pravdě nejpodobnější (in dubiis atque incertis verosimillimum
est sequendum), aby z několika různých zpráv současných věřil
té, která věci jest nejbližší a jejíž hodnověrnost jest největší (in
coaevorum contradictionibus praefertur author, qui vicinior loco
personae ac rei gestae et cujus apud posteritatem fama integrior),1)
aby svědectví jediného svědka současného nebo jen málo vzdále
ného přikládal více víry než svědectví četných svědků nových
(unius coaevi aut paulo posterioris historici testimonium plus
habet roboris quam centuria recentiorum),2) aby měl za podezřelé,
co jde nad pravděpodobnost (suspectum est de fide, quidquid in
profanis fidem humanam súperat).
Táž láska k historické pravdě a racionalistická kritika i skepse
vedla historiky nutně také k listinám a podobným památkám
jako ,nejčistším pramenům a nejcennějším oporám dějin': história
rectissime ex authenticis diplomatibus monumentisque publicis
corrigitur.
Vedle vlivů cizích nesmíme však zapomínati ani domácích
podnětů, jež působily na vývoj Dobnera historika a vlivy cizí
historiografie stupňovaly a modifikovaly.
Především byly to tradice Balbínovské, po celé XVIII. stol,
velmi živé a vlivné. Dobner sice často, velmi často korriguje
Balbina, vytýká mu fantastičnost, lehkověmost, nekritičnost,
*) »Wenn in Ermangelung gleichzeitiger Schriftsteller andere nahe
und bewährte Geschichtsschreiber etwas liefern, was nicht dem natürlichen
Laufe der Sachen, der Vernunft, den Umständen, der Geschichte dieser
Zeiten, der Chronologie, und den Nachrichten der gleichzeitigen Skribenten
widerspricht, so soll man es für gegründet annehmen, weil mit Rechte die
Voraussetzung eintritt, daß diese glaubwürdigen Männer solches aus
gleichzeitigen Schriften und Urkunden, die nach der Hand verlohren ge
gangen sind, aufbewahret haben' (Dobner v Abhandl. 1786, str. 419).
*) .Späterer Schriftsteller Nachrichten (sagen die kritischen Regeln)
verdienen nicht die mindeste Glaubwürdigkeit, wenn sie gegen das Zeugniß
der Gleichzeitigen streiten' (Dobner v Abhandl. V., 1782, 47)... . ,Bei mir
lehren die kritischen Regeln: Veteres et praesertim aequales scriptores
conciliandi sunť (Abhandl. 1782, 8).
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zvláště vzhledem k starším dobám (Abhandl. 1782, str. 5, 13, 38,
43 a j.). Přes to netají své upřímné vážnosti k tomuto muži
,v našich dějinách zajisté dobře zkušenému a o vlastenskou historii
vysoce zasloužilému' (Abhandl. IV.. 192 a Abhandl. 1782, str. 13),
jest přesvědčen o jeho pravdymilovnosti a proto mu důvěřuje při
událostech současných (Abhandl. IV.. 213), pilně studuje, excer
puje a opisuje jeho spisy,1) ba počítá jej s Pěšinou k mužům,
kteří ,světlo historické kritiky, vzešlé v Itálii, Gallii, Germanii',
první přinesli také k nám: ,E nostris facem hac in re praeluxit
a monumentorum suorum numero, eruditioneque toto pene notissimus orbe Balbinus, alterque Pessina' (Praefat. Annal. Hag. II., 5).
Pro poměr Dobnerův k Balbínovi není také nezajímavo, že
svou vědeckou dráhu zahájil slovníkem učenců v Cechách činných,2)
tudíž prací obdobnou Balbínově Bohemia Docta, o níž patrně
měl zprávy, ač jí tehdy neznal z autopsie3) a teprve později měl
z části v opise Pelclově.
Stejnou vážnost Dobner chová k Beckovskému, jak zřejmo
již z toho, že sepsal životopis Beckovského, jenž však zůstal v ruko
pise (viz CCM. 1901, str. 126, č. 269).
S menší sympathií Dobner vzpomíná Berghauera, o jehož
nespolehlivosti píše Piterovi 17. dub. 1764. V jiném listě (12. čce
r. 1759) vytýká jeho neochotu: ,tam durus tenaxque est vir hic
rerum suarum et fortassis morte consecutura omnia dispergenda
šunt, ut cum manuscriptis Boleluczky accidiť.
Dosti málo Dobner věděl o Ziegelbauerovi, jehož .Bibliotheca
Bohemica' v 1. 50tých způsobila tolik hluku. V listě Piterovi
12. čce 1759 zmiňuje se o jeho ,História Brevnoviensis', ale o jeho
,Bibliotheca Bohemica' dověděl se teprve od Rosenthala, jenž
27. února 1765 poslal Dobnerovi Ziegelbauerův .Conspectus collationis Scriptorum Rerum Bohemicarum',4) z Monseových .Infulae
Doctae' a ze skeptických zpráv Voigtových.
*) V jeho pozůstalosti nalézá se i rkp. .Rationarium temporum' Boh.
Balbini 1685 (opsaný z jeho autografu), t. j. stručný výtah z dějin českých
od praotce Čecha do r. 1619, od spisovatele nedokončený a potud netištěný (ČČM. 1901, 117 č. 161). Podle Prodromu (str. 78) Dobner znal
také Obranu Balbínovu.
s) Bohatý materiál Dobnerův (.fascem sane vastum excerptorum‘,
píše sám Ungar) dostal se pak Ungarovi. jenž ho užil pro poznámky, opravy
a doplňky Balbinovy .Bohemia Docta'.
3) Ještě 15. ledna 1762 Dobner se diví, že Piter má BD., ,nam mihi
affirmat Hujas, bibliothecarius Clementinus, eam non adesse*.
*) Dobner tehdy zamýšlel dílo Ziegelbauerovo vydati tiskem: .Sofern
Euer Gnaden die Ziegelbauerische Bibliothecam histor. Bohem, gänzlich
beysammen sollten haben, bitte dieselbe nur unserem P. Julian zu über
antworten, welcher durch die Diligence dieselbe mir zuschicken wird; ich
werde auch nicht säumen, die Hand alsogleich anzulegen, umb das Werk
zu completiren, und gedenke es in Folio herausgeben zu lassen, umb Seinen
29
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Tím" hlubším vlivem působil na Dobnera přítel a spolupra
covník Ziegelbauerův, Theodor Antonín Taulow rytíř z Rosenthalu.
jeden z nejzajímavějších zjevů v historiografii české předdobnerovské (naroz. 1702 v Hildesheimu — f 1779 ve Vídni). Byl od
r. 1727 kancelistou v čes. dvorské kanceláři, od r. 1738 koncipistou
a archivářem, r. 1747 sekretářem nejvyššího čes. dvor, kancléře
hrab. Frant. Ferd. Kinského, 1748 dvorním radou a archivářem
cis. dvoř, a domácího archivu tajného, 1759 skutečným dvorním
radou. Pro studium dějin českých, zejména ústavních, animován
byl tuším již jako úředník čes. kanceláře dvorské. Veliký praktický
dosah historických otázek, s nimiž se setkával v kanceláři české,
jež mívala častá jednám s něm. kurfirsty o poměru české koruny
k říši, stejné jako úřední práce v archivech vedly jej nutně k vlastním
pramenům dějin Českých, jmenovitě k listinám. Rozvoj evropské
historiografie a jejích pomocných věd, zasažených racionalistickým
a skeptickým duchem nového myšlení (,den Mann von grosser Erudition' jmenuje Rosenthala Fiedler 1. c. 3), nejen sesílil jeho zájem
pro studium pramenné, ale zároveň vedl jej ke střízlivému kriticismu
Tím nabyl zvučného jména mezi českými historiky již v letech
čtyřicátých, kdy na žádost břevnovského opata byl nápomocen
Ziegelbauerovi při jeho České Bibliothece1) a stal se členem Spo
lečnosti Petrášovy v Olomouci, jež tudíž nejen Ziegelbauerem,
ale i Rosenthalem významně zasahuje do vývoje českého dějezpytu a tím i do vývoje obrození českého.
Ještě známějším stal se, když jako archivář dvorního archivu
(k. k. Haus-, Hof- und Staatsarchiv) poslán 1750 do Prahy (také
do Brna, Štýr. Hradce, Inšpruku), aby tu prohlédl archivy a ně
které archiválie přenesl do Vídně, kde zřizován centrální archiv
dvorský.
Tehdy Rosenthal seznámil se s Piterem, Klauserem, s biskupem
litoměř. Valdšteinem (list Dobnerovi 5. led. 1769) a kritickým
studiem listin, jichž mnoho opsal, pečetí, jež pilně obkresloval,
znaků, mincí a výpravných pramenů historických nabyl tak po
drobné, hluboké známosti dějin českých a jejich pramenů, že
Fürstl. Gnaden userem Herrn Erzbischof es dediciren zu kennen. Umb
es aber recht vollständig in omni genere scientiarum zu machen, so gedenke
an alle Herrn Prälaten und Ordens Obere zu schreiben, womit sie mir von
Ihres Ordens und respective Klöstern Gelehrten Männern, oder noch etwann
erliegenden Manuscriptis einen Catalogum und kurze Relation des Lebens
laufes dieser Authorum, so viel nemblich bekannt, geben möchten, hiemit
damit dieses Werk vor ein Lexicon eruditorum Bohemiae passiren kunnte'
(list Dobnerův Rosenthalovi z i. července 1767).
x) ,Operam mihi fert sane fidelissimam Dom. de Rosenthal in rebus
Bohemicis longe versatissimus, et hanc quidem praestat praevio Dni Abbatis
Brzewnoviensis Viennae praesentis rogatu' (list Ziegelbauerův u Monse
Inf. Doc. 176).
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obecně čítán k nejdůkladnějším a nej kritičtějším znalcům: ,vir,
si quis alius hac aetate nostra historiae veteris, praesertim Bohemorum summe peritus' (Prodromus 181) .. . .(Rosenthal) wegen
seiner Kenntniss und Erfahrenheit in der böhm. Diplomatik sehr
berühmt' — píše Dobner v Abhandl. 1775, 371. A jinde (v Abhandl.
IV. 242) ještě nadšeněji jej chválí: .welchen aus seinen fürtreff;
liehen Sammlungen und geheimen Archivarbeiten die Nachwelt
jederzeit für den größten Kritiker und Kenner nicht nur unserer
vaterländischen, sondern aller österreichischen erbländischen Hi
storien erkennen wird.'
Se stejnou chválou píší o Rosenthalovi Abbildungen („tento
veliký diplomatik“ IV.. 148), přísný Dobrovský vzpomíná ho ně
kolikrát s vážností a důvěrou a Jos. Fiedler, vydavatel jeho korrespondence s Dobnerem, napsal: ,der mit den umfassendsten und
gründlichsten Kenntnissen der Geschichte und staatsrechtlichen
Verhältnisse der Länder des österreichischen Kaiserstaates und
Böhmens (seines im Sinne jener Zeit speciellen Vaterlandes)
insbesondere ausgerüstete Director' (Slav. Bibl. II., 2).
Chvála tato váží tím více, že Rosenthal téměř nic nepublikoval.
Žádná z jeho rozprav, po většině úředních (Wurzbach udává jich
na padesát), nevyšla tiskem, ani rozprava o českých mincích,
průprava k »vollständige böhm. Münzkenntniss', jejíž nástin (asi
totožný se .Synopsis Nummographiae Bohemicae', připomínanou
Voigtem v listě Dobnerovi z 30. bř. 1772) poslal Klauserovi, Dobnerovi a j. milovníkům mincí k prohlédnutí a posouzení (nedat. Est
Dobnerovi poslaný delší dobu po vydání II. dílu Annal. Hagec.;
poznámky Dobnerovy v listech z 3. a 12. led. 1765 a zvi. 22. květ.
r. 1765). Rosenthal byl patrně duch nakloněný více ke kritice
a analys: než k synthesi a právě tím mocně působil na rozvoj
dějezpytu českého (Pitera, Dobnera). V tom ohledu zvláště
poučné jsou jeho styky s Dobnerem. Dobnerovi v pracích, jichž
vysoce si vážil (list Dobnerovi z 12. led. 1765) a za něž přimlouval
se u pražského arcibiskupa (list Dobnerův Rosenthalovi z 31. srpna
r. 1766), ochotně pomáhal zprávami, výpisky a p. z vlastních
bohatých sbírek i z viděn, archivů, zval jej do Vídně ke studiu
tamních archivů, do nichž opatřil mu přístup (kolem vánoc 1766/7
Dobner vskutku byl ve Vídni a v listě z 21. led. 1767 vřele děkoval
Rosenthalovi za jeho ochotu), obstarával proň různé výpisky
i opisy rukopisů (Hst z 5. břez. 1767) atd.
Ještě významněji Rosenthal působil na Dobnera (a jistě
i na Pitera) v jiném směru. ,Mir ist nichts Hebers und gewünschters
— psal Rosenthal 12. led. 1765 Dobnerovi — als durch dergleichen
Anstände und Gegenstände, deren Untersuchung und Hebung
endlich zur rechten Wahrheit zu gelangen'. Této záhbě Rosenthal
pouštěl uzdu nejen v dopisech, ale zajisté také v osobních stycích:
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na základě vlastních bohatých zkušeností archivních i methodických studií chválil a povzbuzoval přátele, polemisoval s nimi
velmi věcně, s dobrou znalostí věci a s pronikavou kritikou (12. led.
r. 1765), kritisoval je a opravoval, varoval před nebezpečnými
úskalími, ukazoval jim nové problémy k řešení (Dobnerovi 9. bř.
r 1765)·
Jak významný byl tento vliv, ukáže nejlépe několik dokladů.
V nedatovaném listě Rosenthal píše, že oba díly Dobnerových
Annalů došly u rozumných lidí ve Vídni mnoho cti a ovšem
také dosti závisti, souhlasí s důkladným odbytím báje o Čechovi
a Lechovi, ukazuje na nekritičnost vydání Pokračovatele
Kosmova (1752) a pobízí Dobnera k nové, kritické edici s řádným
kommentářem.
V jiném listě (30. pros. 1772) Rosenthal schvaluje Dobnerův
úmysl místo kommentáře k Hájkovi vydávati dále systematické
vypravování dějin, souhlasí s jeho přísnou kritikou starých bájek
,našeho českého Livia', ale zároveň varuje před naprostým, justamentním nedbáním Hájka, jenž pro doby a události, kde čerpal
z pramenů soudobých, jest často lepší a správnější než Stránský
a Balbín. Již tato apologie Hájka, ,našeho českého Livia', v němž tak
silně se ozývají tendence stavovské, není tuším bez významu pro
smýšlení Rosenthalovo. Vždyť právě Hájka v latinském překladu
přáli si tehdy sami stavové čeští! Ještě zřejměji intence Rosenthalova proniká z dalšího místa téhož listu, kde radí Dobnerovi, aby
Hájkianům zavděčil se připomínáním urozených osob (Geschlechts
personen), jež Hájek uvádí, pokud je lze doložiti současnými pra
meny (tu varuje před Balbínem), a to s odkazem k osobám posud
žijícím. I v tomto směru Rosenthal působil na Dobnera a na
jeho poměr k aristokracii české.
V listě Dobnerovi z 12. ledna 1765 významně se hlásí jiná
tendence, s předešlou ovšem příbuzná a charakterisující české
vědomí Rosenthalovo, jenž se vždy hlásil k vlasti české. Rosenthal
s důrazem a s výslovným zřetelem ,k vážnosti koruny Ceské‘
hájí nezávislosti Cech na Ríši a proti Goldastovi, Jordánovi,
Glafeyovi dokazuje, že Cechy nebyly nikdy lenem Ríše. Podobně
v listě z 30. pros. 1772 vyvrací .nechutné mínění' Olenschlägerovo
,als wenn Böheim bei Anerkennung eines neuen deutschen Königs
auf den sächsischen Landtagen erschienen, auf den Wahltagen
selbst aber sonst gewöhnlich unter den sächsischen Fahnen ge
standen wäre'.
Jak mocně vše to působilo na Dobnera, můžeme usuzovati
již z hluboké, až ponížené úcty, s jakou vzhlížel k Rosenthalovi:
.Miraberis Vir Perillustris ac Carissime — píše Dobner v prvém
svém listě z 11. pros. 1761 — quid ego hominum imperitissimus
nunquamque visus aut notus Te rébus severioribus, gravissimisque
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Augustae nostrae negotiis distentum his literis interpellem'. Jen
zprávy litoměřického biskupa Valdšteina, opata rajhradského Pitera
a zvláště archiváře Klausera, vypravující tolik o vlídnosti a ochotě
Rosenthalově, dodaly prý mu odvahy, aby poslal k posouzení
svůj Prodromus muži, jejž jednak z jeho listů Klauserovi a zvláště
z ohlášení a výtahu díla chystaného do tisku poznal jako ,saeculi
nostri in história patria Polyhistorem'. Stejným tónem, upomínajícím na poměr žáka k velikému mistrovi, Dobner píše všude;
své dílo omlouvá jako ,ineptias... profectas ab hornine, cui
quidem voluntas non deest bene de patria merendi, at qui praeter
inopiam necessariorum documentorum (quam levandi penes Te
prope unum est facultas) ultra fateatur sese in rebus historicis
balbutire, novitiumque esse, qui denique gratissimo accepturus
sit animo, quidquid sapientissimum Tuum rebus in ejusmodi
judicium limandum, corrigendumque aestimaveriť. Podobně
druhý díl Dobner provázel (21. květ. 1763) ,mit unterthänigster
Bitt meine Fehler und Schwäche in der Historie in Gnaden auf
zunehmen, als welcher ich dieses Werk nur vor Mittelmässig-Ge
lehrte geschrieben, und mir Euer Gnaden hohe Einsicht und
Känntnüss der Böhmischen Geschichten nicht verholen ist.'
Za to k Rosenthalovi a jeho pracím chová bezmeznou úctu:
s nevýslovnou touhou přál by si poznati (pro II. díl edice Hájkovy
Kroniky) jeho dílo numismatické, ,magno labore, majoři eruditione
conscriptum', o němž slyšel, že již je v tisku; a když poznal obsah
jeho, píše 21. května 1763, že vzejde jím netušené světlo v naší
historii, Rosenthala jmenuje svým ,vysoce osvíceným vůdcem',
jindy patronem a příznivcem (3. led. 1765), vynáší jeho známou
horlivost o povznesení a vytříbení českého dějepisu. Když pak
Rosenthal odpověděl na druhý list, Dobner měl nevýslovnou radost,
tím větší, že byla v něm zmínka o balíčku poslaném Rosenthalem:
,Ich bitte Gott — psal rozradostněný Dobner 8. srpna 1764 — er
wolle mir die Gnad verleihen, der grossen Einsicht und Känntnüss,
so Euer Gnaden in Böhmischen Sachen haben, nur eine kleine
Satisfaction geben zu können, worzu ich alle Kräften anzustrecken
mich schuldig erachten werde.' A dostav balíček Dobner na od
chodu do Karlových Var odpověděl 25. srp. 1764: ,Die grosse
Begierde und Freud reizte mich es alsogleich durchzugehen . . . Ich
habe es ganz und gar mit Erstaunen durchgelesen, indeme ich eine
der schönsten Eintheilungen, eine seltsamste Allegirung ächtiger
documentorum und einen grossen Vorrath von mir niemals be
kannten Münz- Sachen darinnengefunden . . .' Žádá za brzké
vydání .nesmrtelného díla', jež spisovateli zjedná .trvalou slávu',
»aby jeho historie opírati se mohla o lepší základy'. V listě z 3. led.
r. 1765 píše, že na Rosenthalovi závisí prospěch našeho vlastenského
dějepisu i jeho vlastní. V listě z 22. květ. 1765 opakuje nadšenou
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chválu o numismatickém spise (,Es hat in der That noch keine
Nation in der Welt von seinen Münzwesen ein dergleichen Werk
gesehen') a dodává, že v III. díle svých Annalů nazval Rosenthala
,Pater Historiae Criticae'. S mnohými omluvami Dobner odvažuje
se na námitky k názorům Rosenthalovým (24. pros. 1765). Když
vrátil se z Vídně, kde patrně mnoho se stýkal s Rosenthalem,
Dobner v listě z 21. led. 1767 prosil syny jeho, aby naléhali na otce
,er machte seine mir so viele gezeigte historische deductionen zum
Druck beförderen, wodurch ihnen ein unsterblicher Nahmen und
unzahlbare meriten bei der gelehrten Welt erwachsen werden und
die Belohnung bei unseren Vaterlande nicht ausbleiben sollen.'
Stejně hlubokým, snad nejvýznamnějším vlivem na Dobnera
působil benediktin Piter. Patrno to z jejich korrespondence,
udržované od r. 1759 až do smrti Piterovy.
V prvých listech proniká táž ponížená skromnost jako v listech
Rosenthalovi. O sobě a svých historických pracích Dobner píše
co nejskromněji. Posílaje Prodromus svých Annales Hageciani
Piterovi píše Dobner 17. pros. 1761: ,Non nescio multa in eo
desiderari, multa obelo digna repertum iri, sed summa Tua huma
nitas excusabit novitii historici peccata, qui nihil magis cupit,
quam aliorum censuris correctionibusque erudiri suamque infantiam
propalam confiteri non erubescit.'
A opět 15. led. 1762: ,Novi ineptias meas, novi balbutientem
linguam meam in historicis, novi curtam ad eius modi audendas
supellectilem.'
Za to k Piterovi vzhlíží pln obdivu, tak že tento musí až
odmítati jeho chválu: ,Literas tuas gratissimas mihi fore credebam,
si a laudibus, quippe laus et fraus muliebria sunto, tantisper
abstinere voluisses, quas odi.'
Samé »patronus praetiosissimus' (24. čna 1759), ,vir literatissimus' (6. kv. 1763), ,vir omnibus numeris magnus' (12. čna 1759),
,vir incomparabilis' (12. čce 1759); v listě 17. dub. 1764 podpisuje
se: .eruditionis Tuae perpetuus admirator et venerator'; 15. led. 1762
podivuje se jeho ,summum judicium tot annorum historicis exer
citationibus perpolitum' a přeje si ho (spolu s Rosenthalem) za
soudce svého díla,1) jindy spatřuje v něm Mesiáše dějin vlaste
neckých, po němž mnozí a také on dosud mamě toužili.2)
x) ,Scio te, alterumque perillustrem dominum de Rosenthal duos
prope solos, qui ob versatissimam vestram rerum patriarum scientiam
negotium mihi facere possitis, sed novi simul summam prudentiam vestram,
qui nihil attentaturi sitis, quam quod peridoneis authenticisque docu
mentis probare possitis, quod cum a vobis praestitum fuerit, tantum abest,
ut indigne laturus sim, ut vobis etiam maximas habiturus sim gratias,
qui me veriora docueritis . . .
*) .Gratulor etiam atque etiam patriae nostrae gratulor, — píše
12. čce. 1759 Piterovi — quae te virum eorum optimorum consiliorum
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A stejnou chválou Dobner zahrnuje i Piterovy spisy (na př.
v listě z 20. srp. 1762 .Thesaurus absconditus'). Chvála ta platí
zejména Piterovu úsilí vyhledati prameny dějin českých a vydati
je tiskem, což zanedbali starší historikové čeští1) a zanedbávají
i současní, přenechávajíce na potupu vlasti úkol ten cizincům.
Piter prvý podjal se práce té a Dobner neustává doléhati prosbami,
aby ke slávě vlasti, řádu i své práci tu vykonal: ,Quo laudatissimo
studio cum jam Tua amplitudo distineatur — píše Piterovi 12. čna
r. 1759 — quis dubitet Te omnibus historiae patriae scriptoribus
palmam erepturum? Quare si quid apud Te preces meae valere
possunt, Te quibus votis possum obtestor maximis, ne a consilio
hoc coepto animum revoces, quod Tibi sacerrimoque atque de
Bohemia meritissimo ordini Tuo perenne nomen pariturum est
atque etiam sumptus fortasse non sine foenore refusurum'.
Doklady tyto zajisté stačí, abychom pochopili, co pro Dobnera
historika znamenala upřímná radost Piterova nad každou novou
prací Dobnerovou, jeho pozbuzující chvála, jeho nabádání k opatr
nosti, jeho přátelské kritisování. A v .'znám Piterův pro Dobnera
historika ještě roste, uvážíme-li, kolik Dobner čerpal z bohatých
jeho sbírek, jež Piter nahromadil úsilím celého života a ochotně
otvíral příteli, okolnost mající zvláštní váhu v době, kdy archivy
a knihovny teprve se počínaly otvírati badatelům.
Posléze na vznik, tendence a zejména osud historických prací
Dobnerových působilo také politické i osvětné ohrožování šlechty
české, jež chápajíc význam dějepisu pro své snahy stavovskopolitické, pro svou opposici proti absolutismu, otvírala historikům
své knihovny a archivy, pobádala je k pracím, financovala vy
tištění jejich atd. Podněty těchto kruhů Dobner vlastně byl
přiveden k životní své práci historické. Aby mohl vyplniti veliké
mezery ve slovníku učenců českých a slovníku historitkogeografickém, Dobner se obrátil k světícímu biskupovi Vác. Ant. Vokounovi
s prosbou, aby mu zjednal přístup do knihovny kapitulní. Vokoun
poznav pilnou práci a neobyčejné nadání Dobnerovo, slíbil mu
pomoci, ale zároveň ho přemluvil, aby raději zpracoval české
dějiny na základě pramenů, v čemž Dobner uposlechl (Dobrovský
v Abhandl. 1795, XIX.). Stejně významný byl podnět druhý
tandem nacta sit, quorum simillimum pridem optavere rerum Boěmicarum
studiosi et quo hactenus orbatum fuisse regnum nostrum saepe in literatorum commercio lamentatus sum, lamentari inquam hactenus non raro
soleo/
x) Quare ad opinionem tuam, vir omnibus numeris magne, penitus
accedo, ut suspiciam venererque diligentiam Pessinae, Balbini aliorumque
patriorum scriptorum, sed quod rebus suis praelatis non animum ad
evulgandos fontes manuscriptaque aliarum gentium exemplo appulerint,
quod posteritatem tot insignibus vetustatis cymeliis tam diu privari passi
sint, prope eis indignor* (list Piterovi 12. čce 1759).
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odkaz hrab. Berky z Dubé na latinský překlad Hájka a žádost
stavů českých za jeho vydání přivedly Dobnera k jeho epochální
edici.
A jak působil na Dobnera historika, jmenovitě na jeho .An
nales Hageciani', biskup ValdŠtein, patrno z nadšených slov Dobnerových, citovaných na str. 279 sl., a zvláště z věnovacího listu
.Prodromu', jenž Valdšteinovi připisuje hlavní zásluhu o dílo: ,Habe
igitur. . . testem, ac monumentum cultus, atque observantiae
pridem Tibi debitae hunc Annalium Hagecianorum Prodromum;
qui pluribus nominibus, titulisque Tuus quantus quantus est. Tuus
inquam est, quia ductu et praesidio Tuo coeptus, cum nutantem,
diffidentemque erexisti, cum mihi ad Bibliothecam Tuam tot
patriis impressis, scriptisque monumentis instructissimam non
tantummodo aditum incredibili benignitate patefecisti, sed et
libros, quot quot opus esset, domum deferre benevolentissime
indulsisti. Tuus est, quia pulcherrimum Tuum, singulareque
studii historici exemplum somnolentiam meam excitavit ad imi
tandum industriam Tuam. . . Tuus quantus inquam est: nam
si quod ei tamen pretium est, si dignus est, ut legatur, id totum
ab uberrima Tua eruditione mutuavit. Tuis enim sapientissimis
historicis colloquiis . . . institutum, eruditumque ultra profiteor.
Tua illa prandia Graecorum et Romanorum veterum ritu nonnisi
literariis discursibus condita docuere me internosse gustum verae
historiae. Tua summa patriorum, exterorumque scriptorum notitia,
maturissimum in rebus controversis judicium, crisisque facem
accendit tot ignorationibus, tenebris, dubitationibusque meis,
atque id plerumque sine omni librorum praesidio, ut non semel
Te animatam rerum patriarum bibliothecam esse contestarer . . /
®zfMéně, ale přece významně souvisí se stavy a vůbec šlechtou
také jiné veliké dílo Dobnerovo, kritické vydání pramenů dějin
českých. Pobízel k němu obzvláště archivář stavovský Klauser
(exstimulante comprimis praenobili domino Klauser — psal Dobner
26. led. 1762 Piterovi), jehož přispění Dobner často vděčně vzpo
míná.1) Také náklad na vydání vedli mecenáši ze šlechty,2) na^př.
x) Klauser sám se také nabízel Dobnerovi půjčiti po částech .diplo
mata omnia membranea, quorum VII. ingentes cistae sunt, at tamen
clam secretoque' (Dobner Piterovi 12. čce 1759)· V jiném listě (15. led.
r. 1762) Dobner výslovně piše, že Klauserovi ,inter caeteros plurimum
debeo, qui operam suam mihi addixere/ Podle listu Dobnerova z 3. led.
r. 1765 zdálo se konečně Klauserovi takové jednání povážlivým, proto Dobner
prosí Rosenthala, jak by možno bylo vyžádati si dovolení císařovny, aby
směl užívati král, archivu i zemských desk.
*) ,Si patronus, qui prope voluntate jam inclinat, in sumptus sup
peditandos consenserit, appellam animum quoque ad edendos scriptores
Bohemiae adhuc ineditos ad exemplar reliquiarum Ludewigianarum/
(Dobner Piterovi 17. pros. 1761.)

Počátky kritického dějezpytu v Čechách.

435

hrabě Vincenc Valdštein při díle třetím atd. Za tuto přízeň
Dobner odvděčoval se aristokracii jednak věnováním svých děl,
jednak pozorností k dějinám rodů, jež posud u nás slavně kvetou',
jak sliboval již v Prodromu (23).
V ovzduší těchto domácích vlivů: Balbína, Rosenthala, Pitera,
dále polit, tendencí aristokracie a ovšem i vlastního studia v dě
jinách českých vyrůstá u Dobnera nadšená láska nejen k dějinám
českým, ale také k zemi, národu i jeho jazyku. Dobner, pocházející
z rodiny německé,1) vychovaný latinsko-německy — teprve
v Kosmonosích (1725) naučil se česky — stává se českým vlastencem

a buditelem.
Již v prvých listech Piterovi proniká zřejmě obojí cit. Studium
vlasteneckých dějin Dobner jmenuje nejužitečnějším a zároveň
nej příjemnějším (24. čna 1759). Uprostřed kaceřování pro svou
kritiku Hájka a pro názory o praotci Čechovi i původu Cechů
těší se vědomím, že pracuje pro čest vlasti, od níž doufá vděčné
vzpomínky a uznání: .Vapulem ergo! perferre possum, latera mihi
firma šunt et mortuus fortassis nihil sentiam, spero tamen patriam
non tam ingratam futuram, ut ne agnoscat me nullo pretio conductum pro eius honoře augendo connisum fuisse' (Dobner Piterovi
15. led. 1762).
V jiném listě (z 12. čce 1759) Dobner vytýká svým krajanům,
že nedbají svých povinností k vlasti a její slávě, ježto na nemalou
hanbu vlasti trpí, aby histor. spisovatelé naši, naše listiny, rukopisy
a staré památky péčí ciziny byly vydávány, a r. 1776 vybízí v Abhandlungen (str. 229), aby někdo z lásky k vlasti brzo přistoupil
k vydání moravského diplomatáře.
Ve smyslu podobném Dobnerova láska k vlasti, ale zároveň
i k historické pravdě vyznívá z Prodromu, podle něhož kommentované vydání Hájka mělo přispěti ,ad patriae universae decus promovendum' (23), a zvláště z „Epištola apologetica contra Luciferům
urentem non lucentem“, v němž proti obhájcům výmyslů Hájko
vých obhajuje zásady, že jest povinností historikovou, aby z lásky
k vlasti a vědě z dějin českých vymýtil vše, co bylo vymyšleno
věkem pozdějším, a tím uhájil národ svůj před posměchem ciziny.
Pojem vlasti není u Dobnera již pouze geografický, nýbrž
ethnický. Ve spisech a rozpravách Dobnerových hlásí se všude
a význačným způsobem české vědomí. Důsledně píše: ,my Cechové'
(vAbhandl. 1785,178), češtinu jmenuje .patrianostra lingua' (Dissertatio de Joanne Nepom. 10, pozn.), jindespatrnou tendencí vytýká,
že ,naši předkové byli slovanský národ' (Abhandl. 1786, 407), že
r) Rod Dobnerův pocházel z Boru (Hayd) u Tachova, odkud děd
jeho Michal r. 1669 přišel do Prahy; sestra Dobnerova dopisovala mu
pouze německy!
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slovanští apoštolove shledali u Moravanů a Cechů .vrozenou a ne
obyčejnou lásku a náchylnost k mateřštině' (t. 1785, 164 a 1786,
408; srov. také Prodromus 74).
Někdy tyto výroky vyznívají v patrnou chválu češtiny,
docela v duchu pozdějších buditelů českých: v Abhandl. 1786,
str. 467 proti něm. missionářům zadrhujícím v češtině klade
missionáře slovanské, domácí syny s jejich jadrnou výmluvností,

,mit allem Witze und Feinheit dieser Sprache1.
Vlastenectví Dobnerovo jest již význačně zabarveno apolo
geticky a protiněmecky. Jak Dobner smýšlel o současných snahách
germanofilských, smíme usuzovati jen z nálady jeho přítele Voigta
(srov. CCH. 1908, 382 sl.) a ovšem z celého ducha Soukromé
Společnosti, v níž od počátku patřil k členům nejhorlivějším.
Tím častěji nálada ona hlásí se ve zmínkách historických. Tak
s patrnou tendencí píše v Prodromu, že ,gens nostra sivé vetustate
originis, sivé rerum domi militiaeque praeclare gestarum amplitudine nulli (aliorum paulo nominatiorum populorum) est secunda*
(13) ... V Abhandl. 1777, 48 vytýká franským dějepiscům, že
jsou zvyklí činy Slovanů změnšováti nebo je zamlčovati. Tamtéž
na str. 75 píše, že Fuldský annalista má obyčej jen své Němce
velikými a Slovany malými činiti. V Prodromu (str. 47) Dobner
vyvrací, že by jméno Slovanů povstalo ze slova ,Sklawen', ,ut
quidam Germanici scriptores somnianť. Jinde zastává se Slovanů
proti spisovatelům, ,qui Slavos veteres nullis legibus adstrictos,
pecudumque ritu viventes effinxerunť (Annal. Hag. II., 30).
V Abhandl. 1785 str. 107 horlí proti ,příkré žárlivosti a nenávisti
latin.-něm. biskupů a kněží k slovan. apoštolům, proti vzteku
(Groll), jejž projevili po smrti Methodově proti slovanskému Edu:
,Man suchte alle Kunstgriffe vor, um denselben ihren slawischen
Gottesdienst einzustellen, um dieselben zur römisch-lateinischen
Liturgie und Annahmung lateinischer Seelsorger und Priesterschaft
zu nöthigen, und da ihre und ihrer Landesfürsten Macht nicht
hinreichend war, mußten Verläumdungen über Verläumdungen
das Werkzeug bey dem päbstlichen Stuhl seyn, um dieselben
gänzlich aus der Gemeinschaft der Römischen Kirche auszu
rotten . . .' A se stejnou rozhodností Dobner vlastenec (ovšem
i uražený učenec) vystupuje také proti národní zaujatosti madarské. Salagiovi, jenž vyloučil v díle ,De statu ecclesiae Pannonicae' (1777—80) dnešní markrabství moravské docela z obvodu
Velké Moravy a popíral, že by apoštolská činnost sv. Methoda,
slavné činy Rasticovy a Svatoplukovy byly se dotýkaly Moravy
dnešní, vytýká samolásku a národní zaujatost (.Eigenliebe u. Na
tionaleifer'), jimiž se dal svésti k tomu, aby svému uherskému
národu jediné přivlastnil čest a slávu Velké Moravy i s hrdinskými
činy jejích vládců (Abhandl. 1784, str. 1 sl.).
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Takových .vlasteneckých' projevů dalo by se ze spisů Dobnerových hojně shledati.1) Monse patrně dobře znal svého přítele,
když dovolával se vlastenectví Dobnerova (v listě z 20. list. 1785),
aby odvrátil jej od přestěhování do Ríma, kdyby řád piaristů
byl zrušen: ,quod ego quidem de Tuo in patriam amore tot vigiliis
ac laboribus contestato, totque praeclarissimis voluminibus probato
et confirmato vix suspicari ausim'.
Tato láska k dějinám a k vlasti české má pro svou dobu
veliký význam. Ze spisů Dobnerových přechází na jejich hojné
čtenáře z intelligence a aristokracie české. Hrabě Emanuel Arnošt
z Valdšteina, biskup litoměřický, jistě také vlivem a příkladem
Dobnerovým, s nímž byl v přátelských stycích a jehož často k sobě
zval, ba podle listu Dobnerova Rosenthalovi z 1. čce 1767 od
provinciala ,alle Gewalt und Disposition über meine Persohn
erhalten', tolik lnul k dějinám čes., jež nejen štědře podporoval,
ale i sám pěstoval, i k čes. vlasti (1782 zamítl žádost za zrušení
českých kázání v děkan, kostele litoměřickém; Denis, Cechy po
Bílé Hoře I., 346). Hrabě L. Clary, místokancléř český ve Vídni,
veliký ctitel Dobnera, ,der seinem geliebtesten Vaterlande und
der ganzen böhmischen Nation so viel Ehre und den laut zu jauch
zenden Beifall Europens bringet' (1776), v listě z r. 1777 děkuje
za věnování V. dílu Annalů, píše: ,Die fleißige Durchlesung ihrer
vortrefflichen Werke dörfte aber dennoch meine Wissbegierde
nützlich stillen. Der Vorzug, den ein so gelehrter und zur Zierde
unserer preiswürdigen auch edlen Nation lebender Verfasser
meinem Hange zur Literatur von so vielen ob wesentlichen Ver
diensten würdigeren meiner theueren Landes-Genossen gegeben
hat, ehret mich ungemein, beschämt mich aber zugleich, da dem
kein Genügen leiste, was meine Freunde von mir erwartet haben
mögen, woran aber dennoch die Schuld an ihnen ist, da sie zu
günstige Vorurtheile von mir haben.' A v jiném listě (4. květ. 1777)
píše Dobnerovi, že list jeho byl mu tím vítanější, ,je grösser meine
Neigung gegen all jenes stets wäre und ist, was zur Verbreitung
der allgemeinen Welt — besonders aber der Vaterländischen
Geschichte und zur critischen Reinigung derselben von denen
eingeschlichenen unverzeilichen Flecken und Mängeln gereichen
kann. Euer Wohlehrwürden sind ohnehin und seit so vielen Jahren
der wahren Hochschätzung, die ich gegen sie hege, überzeuget,
und rechnen mich mit Zutrauen unter ihre Freunde und Bewun
derer, die da frei von Handwerksneide auch anderen Leidenschaften
die ächten Verdienste nicht mißkennen, die sie sich um die vater*) Snad i úsilí Dobnerovo (1748) u nej vyššího kancléře hrab. Harracha, aby zabránil přidělení Moravy k provincii rakouské (Abhandl. 1795,
XVIII.), lze sem počítati. Aspoň v Prodromu (str. 23) slibuje všímati si
také dějin Moravy, ,quod inclyta, indivulsaque regni nostri portio síť.
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ländische Literatur mit jenem Muthe gesammelt haben, welcher
über die vielfältigen Anfälle mit allgemeinen Beifalle der ausund innländischen Kunstrichter gesieget hat'.
Také hr. Chotek, opět příznivec Dobnerův a pilný čtenář
jeho prací, za něž se přimlouval u pražského arcibiskupa (list
Dobnerův Rosenthalovi z 31. srpna 1766), byl jako nejvyšší
purkrabí ve zřejmé opposici proti germanisaci, takže musel býti
ostře pobídnut k šetření dekretu z 23. ún. 1765, nařizujícího roz
šiřování němčiny (Denis, Cechy po Bílé Hoře L, 567).
Jan Leop. Hay, biskup králohradecký, oslovuje v listech
Dobnera: , arnice plurimum venerande, arnice dilectissime1, chválí
jeho ,immortalia Monumenta' (19. list. 1779) a jmenuje se obdivo
vatelem jeho děl (t.), za vyznamenání pokládá, když Dobner mu
připsal jedno dílo (t.). A 20. čna 1785 píše: ,Delectatus fui magnopere ex lectione harum tuarum collectionum, et si de re historica
patriae nostrae saniorem combibi eruditionem, hanc profecto
tibi soli in acceptis refero. Isthoc commune cum omnibus rei
litterariae amatoribus habeo, qui Paternitatem Tuam ceu historiae
nostrae Patrem et reformátorem respiciunt veneranturque.'
A kolik Dobner přispěl ku probuzení a šíření lásky k českým
dějinám, k vlasti a národu v intelligenci, vypravují pouhá jména
Voigt, Pelcl, Ungar, Candidus, Monse atd. Odtud zároveň pocho
pujeme, proč národně vřelejší Dobner přes antikvárni latin,
formu (jež ostatně sama byla protestem proti násilnému protěžo
vání němčiny!) u našich buditelů romantiků více byl oblíben než
chladnější Dobrovský, proč jeho díla byla pramenem padělku
RK, sv. Janského evangelia a j. a proč bývala i pramenem jejich
obran proti Dobrovskému.
V tomto ovzduší domácích i cizích vlivů vyrůstá Dobnerovo
dílo historické. Jest to dílo velikého, mohutného, ideálního ducha,
nadšeného stejně pro vlast a její dějiny, jako pro vědu a vědeckou
pravdu, ale zároveň také dílo neúmomé píle a pracovní energie,
jež podnes nás uvádí v úžas a bezděky budí dojem, jakoby Dobner
všestranností, množstvím a rozsáhlostí svých prací byl chtěl dohoniti, oč za půldruhá století zůstali jsme pozadu za šťastnější
cizinou.
Již to, co Dobner za svého života vydal, byla práce nesmírná.
Ale více ještě zaleželo v rukopise v jeho pozůstalosti, jež rozsáhlostí
(63 svazků!) a rozmanitostí budí obdiv a doceluje teprve obraz
Dobnera jako historika a buditele českého. ,Tužby a plány —
pověděl J. V. Simák o této pozůstalosti, kterou prvý prohlédl —
jež po letech teprv pronášeli a prováděli Dobrovský, Palacký,
Erben, Emler i dnešní historikové, klíčily, třeba snad nedosti
určitě, již v duchu Dobnerově, ano jím na mnoze realisovány:
vydání diplomatáře t. j. sbírky kriticky probraných listin, pra
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menu dějin českých, pozůstatků zemských desk, topografie staré,
materiálu sfragistického, heraldického, numismatického, genea
logického atd.' (J. V. Šimák, Pozůstalost Dobnerova v CCM. 1901,
str. 1 sil.)
Ač i rukopisné sbírky Dobnerovy prokázaly současníkům
veliké služby a mnoho působily, nevyrovnávají se přece dílům
tištěným, jež měla nej mocnější vliv na celou generaci a dosti
manifestují historický význam muže, po němž Palacký celou
dobu jmenuje právem Dobnerovou. Proto ze všeho toho bohatství
obmezím se jen na menší část, jež vydána byla tiskem, a nastíním,
hlavně podle korrespondence, Dobnerův epochální význam v dě
jinách obrození a písemnictví českého. Rozbor historický přene
chávám odborníkům, jež bych rád animoval k úkolu, který dávno
je čestným dluhem naší historiografie.
*

♦

*

Z dějin historiografie evropské XVII. a XVIII. stol, jest
známo, jaký význam pro rozvoj její měla kritická skepse a souvisící
s ní bádání pramenné, pobádající k novým a novým edicím pa
mátek výpravných i listinných. Oba proudy zasáhly také Dobnera,
jako před ním již Pitera. Dobner vlastenec těžce nese .lenivost
svých krajanů, kteří, ač na statky nikterak chudí, nedbají slávy
vlasti a na nemalou hanbu vlasti přenechávají vydávání našich
starých kronikářů, listin a jiných pramenů našich dějin cizincům'
(v listě Piterovi 12. čce 1759). A Dobner historik, vychovaný
kritickými methodami ciziny, vytýká zároveň, že cizí edice našich
památek nejsou přesné, úplné, kritické, již proto, že cizí vydavatelé
neznali ani česky. Přičtěme k tomu vlivy domácí, na př. světícího
biskupa Vác. Ant. Vokouna, jenž prvý přiměl Dobnera, aby zpra
coval dějiny české na základe pramenů (srov. Abhandl. 1795,
str. XIX.), dále vlivy Rosenthala a Pitera a pochopíme, proč
shledávání pramenů výpravných i listinných, k nimž Dobner
jako Piter chová zbožnou úctu,1) kritika jejich obsahu, kritické
edice textů jsou tak význačným rysem Dobnera historika.
Jak obrovskou práci Dobner vynaložil na shledání historických
pramenů, výmluvně svědčí dlouhá řada knihoven, archivů a sou
kromých sbírek, z nichž čerpal, řada, již oceníme teprve, vzpomeneme-li si, že jest to doba, kdy archivy teprve pomalu a s ne
důvěrou se otvíraly badateli. Vždyť Voigt ještě v Acta Litteraria
l) Zvěděv o nálezu histor. díla Jaroslavova Dobner gratuluje Piterovi
(15. led. 1762) ,de tanto thesauro'. Dobner má radost z nálezů starých
památek i nehistorických. Tak 26. led. 1762 gratuluje Piterovi, že našel
latin.-český vokabulář ze XIV. stol., a počítá jej ,inter thesauros rei veteris
librariae*.
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(I., 34 sl.) musel přesvědčovat! kláštery, že nehrozí jim škoda an:
nebezpečí, když badatelům dovolí prístup k archivům.
A ve stejném světle ukazuje Dobnerovu neúmomou pracovní
energii bohatá kořist, zachovaná v jeho liter, pozůstalosti, obsa
hující folianty tisíců listin, více než sto pramenů, vedle ohromného
množství látky sfragistické, genealogické, místopisné atd. (CCM.
1901. 1.)
Současně se sbíráním pramenů Dobner jal se je kriticky tříbiti
a úpravováti k vydání. Nej starší známý doklad podává edice
Kristiánova Života sv. Ludmily a sv. Václava z rukopisu knihovny
metropolitní, s rozpravou ,historicko-chronologicko-kritickou‘, k níž
dal Dobnerovi podnět biskup Vokoun (srv. list Dobnerův Rosenthalovi z 17. led. 1765) a nepřímo tuším také Balbín, prvý vy
davatel památky té. Avšak práce ta (asi z r. 1754-5; přes 20 archů),
v níž Dobner (podle listu Piterovi z 24. čna 1759) dokazoval, že
autorem legendy nebyl Kristián, syn Boleslava I., a že věnovací
list sv. Vojtěchovi jest padělán, zaležela v rukopise, prý následkem
úmrtí Vokounova (f 1757, srov. list Dobnerův Rosenthalovi
z 17. led. 1765). S tím však nesouhlasí jiný list Dobnerův Piterovi
(z 24. čna 1759), podle něhož dílo to ještě r. 1759 bylo u censury
a záhy mělo vyjiti.1) Dost možná, že právě skepse Dobnerova,
ničící víru k staré legendě, měla také podíl na tom, že dílo připra
vené k tisku nevyšlo, ač opětovně naléháno na jeho vydání (na př.
Voigtem v Abhandl. 1784, 328). Přes to skepse Dobnerova
ke Kristiánovi, utvrzená Dobrovským, držela se v naší historio
grafii až do nej novější doby, kdy prof. Pekař obhájil authentičnosti této nej starší latinské legendy a zároveň kroniky české
(srov. obšírnější rozbor v Pekařově spise Nej starší česká kronika,
str. 78 sil. a Wenzelslegenden etc. str. 2 sil.).
V téže době, totiž r. 1759, shledáváme se u Dobnera již s plánem,
vydávati systematicky staré prameny dějin českých. Psal o něm
Piterovi, jenž i v tom mu byl povzbuzovatelem, podobně jako
stavovský archivář Klauser, 26. led. 1759: ,Optas, ut potius
animum appulissem ad evulgandos fontes historiae nostrae·, equidem
vel rei huic anno jam praesente (exstimulante cumprimis praenobili
domino Klauser) initium fecissem Ludevigiique norma singulorum
annorum spatio tomulum aliquem evulgassem. . . sed unum
*) ,Ego propediem Christanni vitam st. Ludmillae et Venceslai e co
dice membranaceo bibliothecae metropolitanae edam, cui adjeci disserta
tionem historico-chronologico-criticam, qua ostendo has duas vitas Chri
stanni, qui fuit Boleslai Saevi filius, partum non esse, sed epistolam dedicatoriam s. Adalberto inscriptam vitiatam aut suppositam esse, quod
opusculum actu (i) inter manus censorum ordinis nostri est. NamChristannum
hunc eundem esse cum Strachiquaz illudque nomen fuisse sacri ordinis,
illud a patre impositum jam nullum dubium est, in cuius rei robur vetu
stissima documenta adduco' (Dobner Piterovi 24. čna 1759)·
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me hactenus terruit, quod ante annos tres ex Te audierim, Te simile
quidpiam meditari, quare, ne Tibi anteverterem, suspendi consilium.
Noveris tamen me id aggressurum, ubi intellexero, Te consilium
istud deseruisse . . .‘
Když naděje na edici Piterovu jeho poměry i chorobou více
a více mizela, Dobner přikročil k dílu a od jara 1763 byl již v tisku
(list Rosenthalovi z 21. kv. 1763) a r. 1764 vyšel prvý svazek:
Monumenta historica Boemiae nusquam antehac edita, quibus non
modo patriae, aliarumque vicinarum regionum, sed et remotissi
marum gentium historia mirum quantum illustratur. Collegit et
partim ex Autographis, partim ex legitimis apographis codicibus
recensuit, cum aliis manuscriptis exemplaribus contulit, pluribus
animadversionibus, aerique incisis sigillis adornavit, denique
locupletissimo indice instruxit P. Gelasius Dobner a S. Catharina
e clericis regularibus Scholarum piarum. (Pragae 1764, 40 10, 898.)
V listě Piterovi, jenž netajil se radostí nad publikací (23. břez.
r. 1764), Dobner píše, že vydáním svým chtěl povzbuditi také
Pitera, obávaje se o osud jeho bohaté sbírky.1) Smrt Piterova
zmařila tyto naděje a přiměla Dobnera k práci tím usilovnější,
když podařilo se mu najiti obětavé mecenáše, jichž Piter na
Moravě byl marně hledal: biskupa pětikostelského pro díl druhý a
hraběte Vincence Valdšteina pro díl třetí (list Piterovi z 17. dub.
r. 1764). Přes to vydání druhého dílu zdrželo se značně, asi
pracemi s ,Annales Hageciani' a polemikami jimi vzbuzenými.
Podle Dobnerova listu Rosenthalovi z 31. srp. 1766 byl již tehdy
hotov a s vydáním odkládáno, pokud by nevyšla odpověď Duchovskému; v létě 1767 byl již v tisku (list Rosenthalovi z 12. září 1767)
a 1768 vyšel (str. 10 a 506). Díl třetí vydán až 1774 (40, 22, 467),
čtvrtý 1779 (40, 22, 476), pátý 1784 (40, 28, 501) a šestý 1785
(40, 20, 491). Díl VI. zůstal poslední, ale jistě proti vůli Dobnerově,
jak souditi lze z jeho pozůstalosti, v níž našlo se ještě množství
látky chystané patrně k dílům dalším. Nenašel asi nakladatele,
ač publikace s pochvalou byla přijata doma i za hranicemi2)
a Dobner sám nepřestal ukazovati na její potřebu, vytýkaje při
každé příležitosti, jak nutno čerpati z pramenů a nevěřiti citátům
x) ,Ut, quod res est, fatear. Tua causa suscepi collectionem monu
mentorum Bohemiae, ut hoc stimulo exciteris ad Tua vulganda, cum non
nesciam ingentem tibi rerum eius modi esse segetem. Quo vero perventura,
nisi Tu ipse in lucem protuleris? Valde metuo, ne a morte Tua ita distra
hantur pereantque ut Wokauniana. Quare Te etiam oro obtestorque, ut
celerem calamum rei adhibeas atque ne patiaris publicum tam diuturno
frustrari desiderio1. (Dobner Piterovi 17. dub. 1764.)
’) Srov. četné, po většiné velmi pochvalné posudky, vyčtené v Zíbrtové
Bibliografii historie české; díl I. patištěn hned r. 1764 v Lipsku (list
Dobnerův Rosenthalovi z 8. srp. 1764).
C. C. H. XV.
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z druhé, třetí ruky (Abhandl. 1782, str. 6). Ovšem také těžká cho
roba duševní ochromila v posledních letech jeho pracovní energii.
Veliký význam edice vyniká již z jejího bohatého obsahu,
jejž vyčítá Zíbrtova Bibliografie. Co toto bohatství pramenů
znamenalo pro dobu, pověděl již Palacký, jenž, ač vytýká ne
přesnost textů — v palaeografii Dobner byl a zůstal samoukem,
Dobrovský v tom ohledu daleko vyniká — nazývá přes to Mo
numenta historica ,prvým velikým pokusem o kritické vydání
historických památek a pramenů, základem, na němž stavěli
a posud staví všichni následovníci Dobnerovi' (Würdigung XX.
a XXI.). Rozmach historického bádání v poslední čtvrti XVIII.
věku, práce Voigtovy, Pelclovy, Procházkovy, Pubičkovy, Ungarovy, Dobrovského, vycházející tak často z Dobnerových Monu
ment, dokumentují soud Palackého.
*
*
*
Tytéž motivy, jež Dobnera vedly ke sbírání a kritickým
edicím pramenů výpravných, přiměly jej také záhy ke sbírání
listin, jichž význam a cenu pro kritický dějezpyt poznal již u svých
vzorů a předchůdců, domácích i cizích, a záhy také vlastním
bádáním dějezpytným.
Theoreticky Dobner svůj názor o listinách vyslovil často:
v Ústě Rosenthalovi z 24. pros. 1765 (,die Historie gründet sich
nicht auf Vemunftschlüsse, sondern auf Urkunden, bei deren
Vorbringung alles weichen muss'), v Abhandl. 1775, 386, kde
jmenuje ,nejstarší naše listiny nejjistějšími a nej drahocennějšími
oporami dějin', a zvláště v Abhandl. 1786, 462: ,Den großen Werth
alter, ächter Diplomem, ich sage, nicht nur aller Majestäts- Frei
heit- Gnadenbriefe, sondern auch minderer Kauf- Tausch- Verkaufund dergleichen andere Briefe, hat bishero niemand in der kri
tischen Historie verkannt, indem viele in der Geschichte unbe
kannte wichtige Gegenstände, Fabeln, und Unrichtigkeiten ent
deckt, viele Begebenheiten in ein helleres Licht gesetzt, die Genea
logie hoher Geschlechter, und das Alterthum des Adels bewiesen,
die Regierungsjahre der Großen der Welt bestimmt, die Zeit
rechnung berechtiget, mit einem Woit, die Wahrheit, so die Seele
der Geschichte ist, festgesetzt wird.'
Prakticky táž vážnost k listinám zračí se ve všech pracích
Dobnerových, jmenovitě v ,Annales' (viz výčet v Zíbrtově Biblio
grafii II., č. 379) a zvláště v Abhandl. 1775, str. 359—386, kde
rozhodně a trochu podrážděně hájí pravosti listiny Břevnovské
,gegen einige Witzlinge', kteří ji podezřívali (také Pubička), a končí:
,Alles, was ich vorgebracht habe, ist von großer Erheblichkeit.
Denn es betrifft die Rettung unserer ältesten Diplomen, dieser
sichersten und kostbarsten Stützen der Geschichte. Es war eine
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NothWendigkeit, die Alterthumforscher zu warnen, damit sie sich
in Beurtheilung der Denkmaale durch blendende Scheingründe
zu Irrthümem nicht verführen, sondern darinn durch Erfahrung,
Kritik und Bescheidenheit, nicht aber durch Uebereilung, Vor
urtheile und Eigendünkel leiten lassen mögen' (386).
V duchu těchto zásad Dobner jal se sbírati a přepisovati
listiny a připravovati je k vydání. Práce nebyla nikterak snadná,
ježto známost diplomatiky, ba pouhé čtení starých listin a ruko
pisů bylo u nás tehdy ještě věcí velmi vzácnou. Když Piter žádal
za výpisky ze staročeské bible, Dobner odpověděl mu 6. led. 1763,
že ,kromě svého písaře Ignacia nezná v Praze člověka, který by
takové staré písmo dovedl čisti.'1)
Dobner musil tudíž spoléhati se pouze na vlastní síly, a ani tý
nerovnaly se horlivosti, ježto sám byl v diplomatice, právě jako
v palaeografii, samoukem.
Železná vůle a píle zdolala i tyto překážky: ,Profecto si maecenas esset — psal Piterovi již 12. čce 1759 — cumprimis animum
converterem ad diplomatarium codicem Boemiae conscribendum,
nam facile 3 quatuorque ingentes tomos me compilaturum con
fiderem, praesertim cum archivarius regius d. Klauser, rerum
Boemicarum quoque peritissimus, ultro obtulerit sese mihi diplomata
omnia membranea, quorum VII. ingentes cistae sunt, successive
communicaturum, attamen clam secretoque'. Ale touženého
maecenáše Dobner patrné nenašel ani tehdy ani potom, ač při
každé příležitosti ukazoval na potřebu takového diplomatáře:
,Die Diplomatik wäre dennoch zur Berichtigung einer pragma
tischen Geschichte höchst nöthig gewesen', napsal v Abhandl. 1776,
228, kde na str. 229 vyslovuje zároveň přání, ,daß sich bald einer
aus Liebe seines Vaterlandes zur Ausgabe einer mährischen Di
plomatik verwende.'
Tak z plánu velikého, systematického diplomatáře na veřejnost
se dostaly pouze malé zlomky, otištěné v Annales Hageciani, v roz
pravách a zejména v Monumenta, která přinesla Specimen Diplomatarii Waldsteinio-Wartenbergici (I., str. 226—398), Specimen
Diplomatarii Bohemico-Hungarici z 1. 1199—1611 (II., str. 323 až
506), Specimen Codicis Diplomatici Moravici z 1. 879—1500.
(IV., str. 239—476), Diplomatarium extincti monasterii Willemoviensis ab a. 1214—1577 (VI., str. 380—472). Historia diplomatica
Brzewnoviensis (z 1. 993—1726, VI., str. 5—241).
Vše ostatní zaleželo v pozůstalosti. Tisíci listin tu zachovaných
historik probírá se nejen s hlubokou úctou k píli muže, jenž sám
x) K tomu Piter 15. led. 1763 odpověděl: .Doleo et mihi et Tibi vix
ullum in Bohemia et Moravia reperiri, qui characterem saeculorum legere,
minus intelligere queat. Hinc illa lamentatio tot periisse manuscripta.
tot diplomata et hteras tanquam bibliothecis et archivis indigna.'
30'
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vše to shledal, ale zároveň s lítostí, že práce tak ohromná byla
vykonána pro bádání další nadarmo.
*

*

*

S pramennými studiemi a edicemi souvisí celou povahou
nejslavnější, životní práce Dobnerova, jeho kritická edice latin
ského Hájka: Wenceslai Hagek a Liboczan Annales Bohemorum

e Bohemica editione latine redditi et notis illustrati a P. Victorino
a S. Cruce . . . nunc plurimis animadversionibus historico-chronologico-criticis nec non diplomatibus, literis publicis, re genealogica,
nummaria, variique generis antiquis aeri incisis monumentis aucti
a P. Gelasio a S. Catharina (1761—1786 v VI. svazcích).
Vyhovuje zvláštní žádosti hrab. Františka Antonína Berky
z Dube, ale také obecné touze vlastenců, historiků a přátel dějin
českých (srov. předmluvu Prodromu, str. 13)/) piarista Victorinus
a S. Cruce přeložil na poč. 18. st. do latiny Hájkovu Kroniku, ale
nedočkal se vydání, na něž týž šlechtic odkázal značnou sumu
(Palacký, Würdigung 279; Dobner, Prodromus 13 sl.), a překlad
zůstal v rukopise. Teprve po dvacíti letech, po opětovaných žá
dostech přátel dějin českých,2) a hlavně na přání stavů českých3)
piaristé odhodlali se dáti překlad do tisku a uložili úkol ten
Dobnerovi. Tak politické tendence stavů českých dávají popud
k dílu, jež založilo kritický dějezpyt český.
Dobnera úkol mnoho netěšil. Odstrašovala ho nesnadnost
podniku, nebezpečného zvláště v ,tomto kritickém věku*, ne
dostatek potřebných pomůcek a dokumentů, vědomí skrovných
sil svých, historický slovník český, na němž již léta pracoval
(Prodromus 14 sl.). Nad to znal, jako již Piter, nespolehlivost
Hájka a nerad by byl vzbudil před učenou veřejností zdání, že
snad on dal prvý podnět k jeho vydání.4) Místo Hájka byl by raději
*) Jeden zvláště zajímavý motiv udává tu Dobner: .Dolebant, resque
indignissima illis visa est: Bohemicae gentis annales praecipuos Slavonicis
Germanicisque limitibus concludi, nec posse inter latinos scriptores, latiumque populum caput hodie erigere, in quorum tamen solum olim illa
non raro victricia sua arma intulisset, quodque non semel ad tuendam
Caesarum, summorumque Pontificum authoritatem cruore suo imbuisset/
Překlad Hájka podniknut tudíž ,ad vindicandum ab ea indignitate pa
triam*.
*) Podle Prodromu byl to jmenovitě biskup Ant. Vokoun: .editionem
hujus operis inter alios maxime pro summo suae historiae patriae amore
urgenti' (str. 14).
3) .Quod ipsi illustrissimi ordines Bohemiae non semel superioribus
meis verbis literisque significarunt Hayecium latine redditum habere/
(Dobner Piterovi 15. led. 1762.)
4) .Neque existima, me unquam hoc opus suscepturum fuisse, nisi,
quod in praefatione innui, me illinc publica huiusce translationis exspec
tatio, illinc coeptum semel nostrorum illius vulgandae consilium perpu
lisset. Nam quis Hayecius et qua fide, primis praesertim saeculis suis,
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vydal, jak si přáli i současníci (list Piterovi 17. pros. 1761), dílo
jiné, kritičtější, totiž naše historiky klassiky, jmenovitě souvěké,
v pořádku chronologickém: Kosmu, kroniku Sázavskou, t. zv.
Jaroslava, Vincentia, Františka, již opatřeni poznámkami došli
by více důvěry.1)
Ale na žádost představených, po přání stavů českých i celé
učené veřejnosti, domácí i cizí (list Cornelia a S. Paulo z 29. led.
r. 1761) a jmenovitě na popud bisk. Vokouna (Prodromus 14)
a biskupa Valdšteina (věnování v Prodromu a t. str. 15) dal se
nicméně do práce a převzal nejen vydávání, ale zároveň, když
poznámky Viktorinovy ukázaly se zastaralé, nedostatečné a ne
důstojné pověsti řádu (Prodromus 15 sl. a zvláště list Piterovi
15. ledna 1762), také kommentování latinského Hájka, ač dobře
věděl, jak obtížná a nevděčná to bude práce.2)
Přes svou nechut k dílu v této formě Dobner s železnou
pílí dal se do práce. R. 1861 vyšel první díl pod titulem Wenceslai
Hagek a Liboczan Annales Boemorum etc.. . Pars I. seu Prodromus,
quo Hagecii prooemium de origine gentis Bohemicae pertractatur
(Pragae 1761, str. 192, tab. 6; s připsáním biskupovi Valdšteinovi,
obšírnou předmluvou a s nástinem života Hájkova i s elogiemi
o jeho Kronice). Za dílem L, skrovného rozsahu, aby nebyla ve
liká ztráta, kdyby nenašel pochvaly a odbytu (srov. list Dobnerův
Rosenthalovi z 11. pros. 1761 a Piterovi z 17. pros. 1761), ná
sledovaly, když dílo setkalo se s obecným zájmem a pochvalou,
a to doma i v cizině,3), v dvouletních lhůtách obšírnější díl II.,
sit, nuncjuam ignoravi. Atque eo spectat, quod in praefatione mea longius
excurrerim totque rerum circumstantias adjecerim, quibus abstinere licuisset.
Nolui eruditis videri primus huiusce consilii architectus/ (List Piterovi
15. led. 1762.)
x) ,Nam si meo arbitratu res stetisset opusque eius modi fabricare
placuisset, — píše Piterovi 15. led. 1762 — assumpsissem pro materiis
classicos nostros scriptores ac potissimum coaevos, scilicet primum Cosmam,
tum monachum Zazaviensem, tum, qui hactenus vulgo creditus est, Jaroslaum, nec non Vincentium, ubi is desinit, Franciscum ac sic deinceps ita,
ut veluti una catena coaevorum constitisset historia, quae deinde animad
versionibus illustrata, meo quidem judicio plus authoritatis nacta fuisset/
*) .quamquam me non latuit Augiae stabulum expurgandum hic me
reperturum* — psal Piterovi 15. led. 1762.
3) Zajímavý byl výrok veřejné censury: .Legi summa cum animi
delectatione Prodromum, multiplici eruditione, praeclara antiquitatum
notitia ac sana crisi refertum. Quo ex primis vetustissimisque Graecorum,
Latinorumque Scriptorum unicis pro hoc aevo genuinis fontibus Boemicae
gentis initia hucusque sub densissima obscuritate et fabulosae narrationi
persimilibus praesumptionibus latitantia, sic vindicantur, ut sperare liceat,
nos tandem resectis multis hisce fabulosis sinceriorem, varioremque Boemiae
Historiam consecuturos. Non modo itaque opus istud praelo dignissimum
judico, a viris eruditio hujus saeculi in historia summis quantocyus legi
et relegi opto; sed et Authori eas vires, incolumitatemque ex animo precor,
quae tanto operi perficiendo ad majus Patriae decus et utilitatem ex Historia
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připsaný hrab. Jindř. z Mannsfeldu, u něhož Dobner právě tehdy
byl vychovatelem (1763), a III. (v květnu 1765), nejlepší důkaz,
s jakou horlivostí Dobner se dal do nevděčné práce. Odtud jsou
mezery již delší: díl IV. vydán teprve 1772, V. 1777, VI. až 1782.
Díl VI., jenž dovedl vypravování pouze do r. 1198 — tolik vzrostly
kritické poznámky vydavatelovy, ač v Prodromu sliboval v ná
sledujících svazcích býti stručnější (str. 24 sl.)! — zůstal poslední
a to proti vůli Dobnerově. Vypracovali v rukopise ještě díl VII.
(1198—1230; viz CCM. 1901, 76 č. 183 a 311), který však již zaležel
v jeho pozůstalosti, a podle poznámky v Abhandlungen 1785,
str. 176 pomýšlel pokračovati dále, slibuje probrati v Annalech
také dobu husitskou.1) Nevděčná práce prodloužila se tak na dílo
celého života Dobnerova, splynula nerozlučně s jeho jménem,2)
tím spíše, že dala podnět k bouřlivým a dlouhým polemikám
doma i v cizině, z nichž vyšla většina ostatních menších spisů
a rozprav Dobnerových,3) a založila jeho slávu v dějinách historio
grafie české.
redundantem sint pares.* Datována 19. dub. 1761 a podepsáni Franciscus
Carolus L. B. Křesel de Gualtenberg Censurae Praeses a Joannes Andreas
Kayser Episc. Vic. Gen. et Official.
2) Ba z počátku Dobner pomýšlel pokračovati po Hájkovi ve vy
pravování dějin českých až po dobu Marie Teresie a již před vydáním
Prodromu sbíral látku pro dějiny doby, od níž, jak praví, historiky potud
odstrašovala »fatalia illa procul dubio regni nostri sub Ferdinando II.
tempora*. Dobnera obtíže ty nelekaly: /lantum vero abest, ut hic scru
pulus a consilio semel inito nos deturbet, quod non nesciamus eadem,
quae his delibare erat Religio, pridem ab exteris toto orbe jam pervulgata
esse; quodque contra omnem metum, ac verecundiam illud nobis praesidio
sit, quod alicubi monet S. Cyprianus: ,Vir prudens nunquam ad majorum,
sed sua errata erubescit, atque si gloriam quidem ab eorum recte factis,
non item ignominiam a malefactis trahit* (Prodromus 25 sl.). I na dějiny
století XVII. Dobner díval se tuším očima Balbi novýma.
*) Srov. nápis na desce, jíž Král. Učená Společnost zvěčnila jeho
památku: »Gelasio Dobnero — Bohémo Pragensi — Hagecii Commen
tatori — Sodali Suo — Posuit — Soc. Scient. Bohem.* (Abhandl. 1795,
XXII.).
3) Kritischer Beweis, dasz die Mütze (Mitra), welche der röm. Pabst
Alexander der II. dem böhmischen Herzog Wratislaw verliehen, und welche
hernach Gregorius der VII. demselben im Jahre 1074 bestätiget hat, nichts
anders als eine Chormütze oder sogenannte bischöfliche Chorkappe gewesen
sei (Abhandl. III., 1777. ißr—165).
Historisch-kritische Beobachtungen über den Ursprung, Abänderung
und Verdoppelung des böhm. Wappenschildes (Abhandl. IV. 1779, 185-253).
Historischer Beweis, dasz Wladislaw der zweite Herzog in Böhmen, zu
Anfang des 1158 Jahrs zu Regensburg gekrönet worden, und dasz der goldene
Reif (Circulus) so ihme und seinen Thronfolgern Kaiser Friedrich der erste
ertheilet hat, eine wahre königliche Krone gewesen sei. (Abhandl. V. 1782,
str. 1—54.)
Kritische Untersuchung, wann das Land Mähren ein Markgrafthum
geworden, und wer dessen erster Markgraf gewesen sei. (Abhandl. 1776,
183—229; znova otištěna 1781 v Olomouci Monsern.)
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Přes tento epochální význam něco tragického vane z tohoto
Dobnerova životního díla. Nerad dal se do něho a se sebezapřením,
jež budí obdiv, v něm pokračoval, zdlouhavěji a zdlouhavěji,
ač představení (srov. list provinciála Gilberta z n. list. 1770)
i přátelé naléhali na rychlejší vydávání. Přesvědčovali se více a více,
že Hájek kommentáře nezasluhuje (srov. Dobnerův soud o Hájkovi
v Prodromu str. 16 sl., kde ho ještě omlouvá, a z r. 1762 a pak soud
z r. 1782, citovaný Palackým ve Würdigung 283 sl.). V listech
přátelům kolem r. 1772 píše již o úmyslu, místo kommentáře
k Hájkovi vydáváti dále souvislé, systematické vypravování dějin —
patrně vlivem Pubičkovy Chronologische Geschichte Böhmens
(I. díl 1771), jež ironicky vytýkala druh dějepisců ,die keine
Ordnung beobachtet, sondern nur die Fehler ihrer Vorgänger
aufgesucht und widerlegt haben' —; v díle VI. prohlásil to veřejně.
Přátelé schvalovali nový plán (Rosenthal v listě z 30. pros. 1772;
Voigt v listě z 31. března 1783, kde přeje si vydání pouhého textu
Hájkova ,in multorum, qui ipsius história delectantur, usum et
solatium'), ale k provedení jeho přece jen nedošlo. Dobner nechtěl
nebo nesměl se vrátiti. . . Výsledky nadšené, čtyřicetileté práce
ustrnuly tak na nej nešťastnější formě literární a badatel s hrůzou
přistupuje dnes k této obrovské, nesystematické, unavující spoustě
poznámek, pod níž hluboko se tají nový, očištěný obraz minu
losti české.
Tragiku tu vystihl svým ironickým způsobem již Dobrovský;
.Dobner má dobře řka, že Hájek pro své neodpustitelné chyby
komentáře nezasluhoval. Jest to pravda, ale poněkud pozdě
uznaná, neboť jinak pět předešlých svazků, které na větším díle ’
vyvracováním Hájkových bajek naplněny jsou, bylo by se snadno
do dvou svazků vtěsnalo . . .‘ (v Lit. Mag. II., 51 v ohlášení VI. sv.1
Annalů). A nejnověji Goll pěkně pověděl, že .latinský jazyk
Dobnerova díla a nešťastná forma kommentáře jsou příčinou, 1
že se sice o Dobnerovi s pochvalou mluví, ale málo kdo jej také
zná a oceňuje podle zásluhy' (CCH. IV., 2).
Přes to význam Dobnerova kommentáře Hájkovy Kroniky
jest epochální. Vědecký význam jeho pochopíme, vzpomeneme-li
Kritische Abhandlung von den Gränzen Altmährens oder des grossen
mährischen Reichs im neunten Jahrhundert. Gegen einige dem Ruhm des
heutigen Markgrafthums Mähren nachtheilige Sätze des Herren Stephans i
Salagius eines neuen ungarischen Schriftstellers (De Statu ecclesiae Panno
nicae libri VII. 1777—80). (Abhandl. VI. 1784, 1—95.)
Geschichte Ulrichs, eines noch wenig bekannten Mährisch-Lundenburgischen Fürsten, sammt den von demselben in diesem Gebiete eingeführten
ältesten Brünner Rechten. (Abhandl. 1786, 462-492.)
Historische Nachrichten von dem herzoglichen Geschlechte der Böhmi
schen Theobalde (t. 1787. 3—38).
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si, co znamenal Hájek i pro nejkritičtější historiky naše před Piterem
a Dobnerem, pro Veleslavína, Stránského, Balbina, Beckovského . . .
Tuto dvoustoletou gloriolu .českého Livia4, zaslepující téměř
všecky naše a namnoze i cizí historiky, ač nescházelo ani skepti
čtějších hlasů, na vždy zničila edice Dobnerova svým kritickým
a čím dále tím odmítavějším kommentářem, opřeným o věrohodné
prameny domácí i cizí, výpravné i listinné.1)
Význam tohoto činu správně vystihl po lapidárních slovech
Schlôzerových: .delirare desiiť (Jagič, Zur Entstehungsgeschichte
d. kirchenslav. Sprache L, 70), přetlumočených (?) u nás Fr. Faustinem Procházkou (.finem mentiendi feciť), již Palacký: .Sein
Commentar zu Hajeks Annalen mußte endlich auch dem Blöd
sinnigsten über Hajeks gewissenloses Verfahren die Augen öffnen;
er lieferte damit ein Werk von unsterblichem Verdienste für die
böhmische Geschichte' (Würdigung, XIX. sl.). A Μ. Büdinger
nazval Dobnerovo vydání Hájka .das Fundamentalwerk wahr
hafter altböhmischer Geschichte' (Sybels Histor. Zeitschrift
1859, 133)·
Tento vědecký význam životní práce Dobnerovy, zahajující
novou, kritickou epochu v historiografii české, stupňován jest
významem literárně a kultúrnohistorickým. Po přání předsta
vených vydával Hájka v latinském rouchu, ale zároveň v duchu sou
časného kriticismu i osobního přesvědčení neohroženě, bezohledně
ničil ve vlastních poznámkách jeho staletou autoritu. Pro dobu
Dobnerovu byla to odvaha (v listě Piterovi 15. led. 1762 Dobner
píše výslovně o ,audacia‘ svého Prodromu!), jež stejně krásně
charakterisuje Dobnera učence a jeho lásku k historické pravdě jako
Dobnerův neohrožený, mužný charakter (srov. významný dojem
prof. E. Alberta v listě Gebauerovi z 24. list. 1893; Listy Filol.
1909, 141). Jediné takoví mužové mohli na se vžiti a vykonati
ohromný úkol obrozovací!
Několik pohledů do historie díla zajímavě osvětluje tuto
význačnou stránku jeho, kterou přes svůj odborný obsah a pří
šernou formu povznáší se na čin epochálního významu kulturního
a literárního. Dobnerovi bylo předem překonati úzkostlivost
a četné rozpaky vlastního řádu, jenž na celé publikaci tolik byl
engažován (překladatelem atd.).
Dovídáme se o nich z listu piaristy P. Cornelia a S. Carolo,
jenž psal Dobnerovi z Litomyšle 29. led. 1761 o své censuře Pro
dromu, uložené mu provinciálem. Činí mu četné výtky. Vytýká
nesouhlas lat. předmluvy s čes. Hájkovou, nepřesné cito
J) Kritika Dobnerova zasáhla nejen Hájka, nýbrž po různu také
ostatní kronikáře české: Vincencia, Dalimila, Marignolu, Pulkavu, Pěšinu,
Dubravia (v Abhandl. IV., 193) a j. Z jeho Annalů i rozprav dala by se
sestaviti již dosti podrobná .Würdigung der böhm. Geschichtsschreiber'.
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vání, rozvláčnost poznámek, zbytečné okrasy řečnické, přílišnou
mnohomluvnost, neuspořádanost, četné domněnky, jež, ač jsou
pouhými konjekturami, podávány tu jako prokázaná fakta o pů
vodu Cechů atd. Také stránce slohové vytýkáno leccos, pak
míchání starých i nových autorit, nedostatek biografií všech
Hájkem citovaných spisovatelů atd., příliš tvrdé výrazy proti
některým spisovatelům. I v předmluvě Dobnerově nachází mnohé,
s čím nemůže sou hlasití. Když Dobnerovi podařilo se rozptýliti
pochybnosti vlastního řádu — vydání I. dílu svědčí o tom zřejmě;
povolení provinciala datováno 18. září 1761 — nastaly tím větší
obtíže ve veřejnosti. Autorita Hájkova (,dieses Lieblingsgeschichts
schreibers unserer Nation' píše Voigt v Abhandl. 1775) měla stále
ještě mnoho obhájců, kteří opírajíce se o chválu Veleslavínovu,
Balbínovu, Beckovského a j. a oblibu Hájka mezi šlechtou, o jejíchž
předcích dovedl tolik krásného vypravovat! až z dob praotce
Čecha, Libuše a Přemysla a v jejíchž stavovských intencích kronika
psána (Berka z Dubé přál si latin. Hájka beze všech změn! Prodromus 14), postavili se na odpor proti kritice Dobnerově. Dobner
ničil illusi, ,a na toho, kdo illuse ruší, vždycky se zdvihá kámen'
(Albert na u. m.). K obhájcům Hájka přidali se ovšem také
odpůrci nové kritické methody, jejímž byl Dobner u nás vlastně
prvým průkopníkem v historii, jako Stepling, Bom ve vědách
přírodních.
Konflikt mezi novou vědou s její kritickou skepsí a mezi
staletými tradicemi a autoritami byl ještě přiostřen vlasteneckým
chauvinismem, za nějž zpátečnictví vždy tak rádo se skrývá.
Jmenovitě Dobnerovo popírání existence praotce Čecha (a Lecha)
a odvozování Cechů od kavkazských Zecchů prohlašováno podle
svědectví Prager Gelehrte Nachrichten (I., 206) za hanobení
národa, za zločin a zradu na vlasti.
Jaká bouře rozpoutala se po všem tom proti smělému kriti
kovi, tušíme z obranné předmluvy druhého dílu Annales, z obran
Dobnera v ,Prager Gelehrte Nachrichten' (viz CCH. 1908, str. 317 sl.)
z porůzných narážek, na př. v Abbildungen (I., 24, odpůrci Dob
nerovi zváni tu .kurzsichtig, sehr bösartig') a hlavně z dlouholetých,
vášnivých sporů o praotce Čecha i Lecha.1)
Spor tento, zahájený K, Křižem (1764), Duchovským (1765), P.
Athanasiem a Pubičkou a dovršený knížetem Jablonowským, vyvolal tři
obranné spisy Dobnerovy:
Epištola apologetica adversus Luciferům urentem, non lucentem, qua
gentis Czechicae origo a veteribus Zechis, Asiae populis et Ponti Euxini
Maeotydisque accolis vindicatur, seu Appendix et elucidatio Prodromi
Annalium Hagecianorum. (Pragae 1767, [12] 335 [1].)
Historiophili examen criticum disquisitionis super a R. P. Athanasio
a S, Josepho . . . in lucem editae. Quo ostenditur nomen Czechiae et Czechorum ab archipincernatu iure hereditario Bohemiae annexo petitům nec
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Ale vším tím Dobner nedal se odstrašiti a významně [prohlásil
již v Prodromu: ,Res agitur historica, in qua nisi praecipuum
locum obtineat veritas, ut Cicero monet primo de Legibus, omnis
historiae moles corruit, fidesque, quae historiae narratis sarta,
V cta, ac perpetuo inconcussa perstare debet, non major, meliorque
est, quam fabularum, festivorumque apologorum. Nihil tegendum,
nihil extenuandum, nihil elevandum, nihil dissimulandum, aut in
cujuscunque gratiam scribendum, cum de historiarum crisi agitur;
in omnibus locis inculcant maximi in historicis viri; nisi enim
sublesta, suspecta, aut plane falsa a veris, certisque secernantur,
error, dolus, falsitasque speciem veri perpetuo praeseferent, ani
mumque hominum nunquam fluctuatione deliberabunt/ (Str. 17.)
verae chronologiae, nec historiae, nec crisi respondere, contrafverosimilli mam esse sententiam, quae originem nominis et gentis Czechorum a veteribus Zecchis seu Zichis Asiae repetit. (Pragae, 1769, 4°, 48 str.)
Historiophili examen criticum alterum, quo expenduntur et profligantur dubia nuper adversus originem Czechorum a Zechis, Zichisve Asiae
petitam ab Eximio P. Francisco Pubitschka S. J. in šerie sua chronologica
rerum slavo-bohemicarum, quae secundis curis Viennensibus prodiit. (Praha
1770» 4% 47·)
Podrobnější bibliografii podávají Prager Gelehrte Nachrichten (I,,
129 sil. a II., 33 sil.), jež vřele se ujaly Dobnera, a Zíbrtova Bibliografie
historie České.
S jakou vášnivostí spor veden, vypravují také listy Dobnerovy.
Podle listu Dobnerova Rosenthalovi z 24. srpna 1765 poslal Klauser »hano
pis* (das schmähhafte Buch*, . . . jindy píše »tollkühne Unschammhaftigkeiť »Lügner und Verfälscher*) Duchovského Rosenthalovi s prosbou, by
zakročil, .womit dergleichen Approbirungen der hiesigen Censur mächten
verwiesen werden*. Protože však arcibiskup pražský zatím knihu zakázal
a posléze všecky exempláře konfiskoval (Dobner výslovně píše, že byl
tehdy v Karlových Varech!) aDobnerovi dal plnou zvůli, by svou obranu stilisoval třeba .sarkastice*, by vytkl všecky jeho hrubé chyby a prohlásil,
že by ho ještě přísněji odbyl,! kdyby nebral ohledu na jeho vrchnost, prosí
Dobner, aby všeliké zakročení ve Vídni odpadlo, ježto tato neočekávaná
satisfakce mu stačí. Arcibiskup tehdy nařídil, aby jmenovitě žádný histor.
spis nebyl propuštěn z censury, pokud neprošel plnou kommissí královské
censury. A stejně významný doklad vypravuje Dobner v listě Rosenthalovi
z 8. srpna 1764: čáslavský krajský hejtman von Jerzabina poptával se
v Praze, je-li pravda, jak se všude praví, že Dobner náhle zemřel ,und
diess wäre eine Strafe Gottes, weilen ich die ganze Böhmische Historie
über hauffen werfen thäte, und sogar den ersten Herzogen von Böhmen
den Czech für ein Mährchen hielte* . . . A zmíniv se o útoku Křížově,
Dobner dodává: ,Auf diese Weise nemblich suchet man bey uns die Gelehrt
heit empor zu bringen und Männer, die sich umb die Ehre des Vaterlandes
bewerben, zu stützen.*
Ještě v Hankových padělcích, jmenovitě v Libušině Soudu, obráží
se mocný dojem sporů o praotce Čecha, v nichž mystifikace již od počátku
hrála značnou úlohu, jak ukazuje náhrobní nápis praotce Čecha, repro
dukovaný Duchovským v Luciferu s nadpisem .Secretum scientiae Czechicae
etc.* (srov. Dobnerovu Epištola apolog., str. 273, a Voigtovu zmínku
v Abhandl. 1775, str. 167).
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A slovy ještě rozhodnějšími Dobner hájil své kritické skepse
v .Epištola apologetica contra Luciferům etc.‘: .Jest přední po
vinností historikovou, aby z lásky k vlasti a k vědě vymýtil vše,
co bylo vymyšleno věkem pozdějším, a tím zachránil národ svůj
před posměchem ciziny.' Dobner bojoval tudíž vědomě také za
novou kritickou vědu v Cechách, za volnost vědeckého přesvědčení
a zkoumání, jak správně vycítily již Prager Gelehrte Nachrichten
(srov. CCH. 1908, str. 318). Epochální význam tohoto vítězného
boje, jenž Dobnera povznáší nad Pitera i Rosenthala, pro obrození
české jest evidentní: nezůstalí omezen pouze na historii, ač i tu
měl pronikavé následky za doby, kdy historie stala se přední
oporou obrození českého, nýbrž pronikl do všech snah, burcoval,
osvobozoval a sílil duchy v Cechách, ochromené a zděšené násilím
protireformace i obecnou ztrnulostí, jež měla za následek. ,Dobner
uvedl do Cech nového ducha a ve vlasti Koniášově zavedl opět
bádání a úctu ku pravdě' — pověděl pěkně Denis (Cechy po Bílé
Hoře II., 48). V tom tkví veliký význam latinských a německých
spisů Dobnerových pro národní obrození české, jež nemohlo
nastati, než po předchozím obrození ducha v Cechách vůbec.
A ještě jednu vynikající zásluhu Dobnerovu o obrození české
musím zvláště vytknouti. Dobner již na samém počátku svou
obrovskou erudicí naši ohrožující se literaturu vědeckou uvedl
opět do proudu světového, jak pěkně vyložil v předmluvě Ann.
Hag. II., ale zároveň k ní a tím k našemu národu obrátil pozornost
vzdělané ciziny. Jak čestně právě Dobnerem byli jsme repraesentováni hned při prvním vystoupení před učenou cizinou, svědčí
jednak pochvalné referáty zahraničních listů o Dobnerových
Annalech i Monumentech, jednak značný počet exemplářů jeho
děl objednávaný z ciziny (Lippert v Mnichově 29. čna 1764 žádá
za 4 ex. Annales a Monumenta; z Lipska objednáno 40 ex. podle
listu Dobnerova Piterovi asi z 1763) a posléze listy cizích korrespondentů Dobnerových, plné lichotivých pochval.
Mnichovský Lippert 29. čna 1764 ohlašuje ochotu mnichovské
akademie jmenovati Dobnera čestným členem, kdyby podle stanov
zadal jí pojednání; Jan Gottlob Boehmius, historiograf saský
a professor v Lipsku, v listech (z 1. 1763—72) plných přátelské
důvěrnosti (Dobnera oslovuje: ,animo meo carissime, amicissime
Gelasi'; Dobner v dopise Piterovi 7. říj. 1762 jmenuje ho ,amicus
meus suavissimus') píše s hlubokou vážností o Dobnerovi, vypro
šuje si jeho posudku o svých spisech, obstarával recense jeho
děl, hájil jeho názorů o Čechovi a Lechovi, psal s nadšením o An
nalech.1)
x) .Commentariis Tuis quantum lucis inest, quantum veritatis, quantum
elegantiae!* (4. dee 1765).
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Boehmiem seznámil se Dobner s lipským učencem Ernestim,
jenž pochvalně referoval o Dobnerových Monumentech v Biblio
theca Theologica (1765? srov. list Boehmiův Dobnerovi z 20. čna
r. 1765), dále s,učeným' Treutschkiema.Raiziem (.literatissimus vir'
v listě Boehmiově Dobnerovi 27. pros. 1772). Jiný korrespondent
Würdtwein z Mohuče jmenuje v listě 25. list. 1775 Dobnera ,virorum
optime' a má radost, ,cum tandem, quem diu quaesivi, in Regno
Bohemiae repererim rei diplomaticae cultorem eximium.' Jak
Dobner budil pozornost i pro národ svůj a jeho jazyk, zřejmo
v témž listě: ,Volupe mihi fuit in eo legere (v Diplomatarium Ingelheimense), quod Carolus IV. linguam bohemicam prae ceteris
amabilem in Diplomate fundationis vocaverit.'
Zvláště významný jest dopis Schlozerův z Gottink (z 28. čce
r. 1770), obšírně odpovídající na list Dobnerův asi z konce dubna
r. 1770 (prvý list Dobnerův z r. 1767 nestihl Schlözera v Petrohradě).
Polemisuje s Dobnerem hlavně o otázce Čecha a Cechů (,Conve
nimus in propositione negativa, Czechos non a Czecho esse; dissen
timus in positiva, a quonam Czechi sint?'), o evropském původu
Slovanů (, Sia vos aio esse gentem Europae indigenam, ab ultima
memoria maris Baltici atque Adriatici accolam, in immenso illo
tractu inter haecce duo maria interjecto, Germania'que dimidiam
fere partem constituente late habitantem, neque post Christum
demum ex Asia in Europam traductam. Huic novae opinioni,
Slavico nomini gloriosae, stabiliendae tot atque talia argumenta
congesta habeo, quae rem conficiunt. Nunc in antecessum haec
quaero: solos ne Czechos Tuos, an nomen Slavicum omne (at
quam immensum est, quam latam orbis partem implet!) ex isto
angulo Zichico sub Attila exortum esse censes?'), vyslovuje se
proti slovanskému původu starých Bulharů a Chazarů (,Prisci
Bulgari Slávi certo non fuerunt: hodierni Slávi certo sunt' . . .
,Chazaros quoque Slavos non fuiss\ demonstrari potest'), vytýká
přílišnou důvěru k byzantským spisovatelům, žádá za jeho spisy,
jmenovitě Annales dychtivě očekává, vybízí k písemné diskussi
o slovanském a čes. pravěku.
Ještě mocnější zájem historické dílo Dobnerovo vzbudilo
v bližších zemích rakouských. Apoštolský nuncius a viděn, arci
biskup hrabě Garampi lituje, že v Praze nezastihl Dobnera (Voigt
Dobnerovi 3. čna 1776), a dává si posílati po 2 ex. spisů jeho, cizí
biskupové přejí si poznati Dobnera, o němž slavná pověst jich
došla (list Dalhamův 5. ún. 1771).
Hrabě Imitmer (?) z Vídně, asi klášterní hodnostář, 24. říj. 1784
žádá jej za účast při zamýšleném popisu všech něm. biskupství
a klášterů (pro čes. část) a dodává: ,Žehlen sie mich unter jene,
welche immer begierigst allen dem entgegen sehen, so aus dero
gelehrten Feder fliesset und nichts mehrer wünschen, als dass
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dieselbe ohngestört viele Jahre noch fortfahren die ganze vatterländische Geschichte in ihr vollkommenes liecht zu sezen/
Jos. Pierer (Piaerer) S. J. (ve Vídni) vyprošuje si Dobnerovy
pomoci pro dějiny uherských dolů (12. čna 1767), Jiří Pray (v Stol.
Bělehradě) zamýšlí připojiti dissertaci Dobnerovu (de sexagenis)
do svého historického díla, ,ut videant nostri, quo duce profecerim
et maximam operi meo famam a tuo nomin; conciliem' (20. září
r. 1764). A stejné chvály ozývají se z listů piaristy Norberta. Conradi
a Passione Domini, superiora vesprimského (1765—6) a j.
Nejživější účast dílo Dobnerovo vzbudilo přirozeně v zemích
českých. Jak uvítala je aristokracie, politicky i osvětně se pro
bouzející, pověděl jsem již výše.
Do jak širokých vrstev proniká zájem pro Dobnerovo dílo,
svědčí celá řada dokladů. Knížecí schwarzenberský tajemník
Ambrožovský (bývalý archivář třeboňský) psal archiváři třeboň
skému Krištofu Vávrovi 28. dub. 1764 z Krumlova: ,Das ange
fangene Werk (des berühmten Authoris P. Gelasii), wovon ich
bereits die zwei erste Tomos besitze, ist in der that schön und
werden darinnen alle in der Hajekischen Chronic enthaltene
fabulosae historien natürlich und mit allem erdenklichen Grund
evertireť ... Až do třetího desítiletí XIX. věku trvá tento zájem
pro Dobnera přes jeho odstrašující formu, jak ukazují padělky
Hankovy a Lindovy (Beneš Hermanóv, evangelium sv. Janské atd.).
Ještě významnější jest bohatá žeň, již Dobnerovo dílo nese
pro vědeckou literaturu českou; jest na tom mnoho pravdy, když
mluví se o době dobnerovské. Téměř všickni naši historikové v 2. pol.
XVIII. stol., ba až po Palackého, jsou Dobnerovými žáky, kteří
z jeho děl, listů, osobních styků i ohromných sbírek (již Ungar
vynášel jeho .singulare omneš in rébus patriis literariis adjuvandi
studium', Boh. Doc. II.) čerpají jako z bohaté studnice nejen
látku a methodu (kritickou skepsi), ale po většině i popudy.
Dobner to byl, jenž Adauctu Voigtovi navrhl popis numisma
tické sbírky Valdšteinovy, z něhož záhy potom se vyvinulo dílo
,Beschreibung der bisher bekannten böhmischen Münzen', a tím
získal Voigta, pěstujícího potud se zálibou mathematiku a expe
rimentální fysiku, pro studia historická, v nichž po přání Voigtově
Dobner byl mu učitelem a rádcem (list Voigtův Dobnerovi z 27. čna
r. 1770), ba z počátku i nakladatelem jeho numismatického spisu
(smlouva Dobnerova s Gerlem z 1. břez. 1772). A čím Dobner byl
pro Voigta historika, zřejmo jednak z úcty, s jakou vždy pohlížel
k ,slavné' autoritě Dobnerově (list z 27. čna 1770), i z jeho spisů,
tolikrát se dovolávajících děl Dobnerových. Voigt nejvýznamněji
znázorňuje hluboký vliv, jakým Dobner působil na vědecký ruch
ve svém řádě. Ale nebyl sám. Také Maximilian Šimek, Jaroslav
Schaller, Alexius a S. Josepho, Quirinus Kralovecký a S. Augustino,
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přítel Monseho (srov. Infulae Doctae 8,23,132), Remigius, Ad. Pilař,
Fr. Moravec, Bernardinus a S. Catharina a j. souvisí přímo či ne

přímo s Dobnerem. A stejně Dobner působil také mimo svůj řád.
S Dobnerem co nej úže souvisí historické spisy Raj. Ungara (v před
mluvě Boh. Doc. II. jmenuje jej ,vir de patria nostra meritissimus'),
jenž již pro své vydání Balbínovy Bohemia Docta užil obšírných
životopisných sbírek jeho (viz str. 427).
Kolik Dobnerovi děkoval historik Pelcl, ukazují všecka jeho
díla, jmenovitě .Kurzgefasste Geschichte der Böhmen’, jednak
svým obsahem, často čerpaným z Dobnera (po smrti Dobnerově
Pelcl dal si opsati i poslední, nevydaný díl kommentáře k Hájkovi.
Brandl, Život Jos. Dobrovského 290), a jmenovitě svým duchem,
prodchnutým Dobnerovskou kritikou.
Vedle Balbina byl to hlavně Dobner, jenž celou methodou
a způsobem díla dal do jisté míry podnět a často zároveň i obsah
k systematičtější publikaci Fr. Pubičky, Chronologische Geschichte
Böhmens unter den Slaven (I. díl v Lipsku a Praze 1771), jež stala
se ovšem záhy zdrojem prudké polemiky mezi oběma historiky,
o níž srov. Prager Gel. Nachrichten I., 254 sl., II., 129 sl. a Dobnerovu rozpravu ,Historisch kritische Beleuchtung über den Ursprung,
Abänderung und Verdoppelung des böhm. Wappenschildes' (Abhandl. 1779).
Žákem Dobnerovým výslovně se jmenuje Vratislav Monse
(v listě Dobnerovi 20. list. 1785: ,possibilene Tibi erit arénam . . .
cum tot Te amantibus discipulis deserere?*).
A kolik vážil si Dobnera Dobrovský přese všecky své polemiky
s ním, pověděl v ,Antwort auf die Revision der Böhmischen Lite
ratur' (str. 23): ,Die Werke des Herrn Exprovincials Dobner sind
ja unser und aller Liebhaber der böhmischen Geschichte wahr
haftes x£f>as dpak&eiaff'.
A stejně význam Dobnerův ocenily Abhandlungen (1789,
str. 9) krátce před jeho smrtí: .Dobner ist für die gelehrte Welt
und insbesondere für die Gesellschaft verloren; welcher Verlust

um so viel empfindlicher sein muß, da er nicht so leicht wieder
ersetzt werden kann'.
V. Dobner literární historik a filolog.

Majíce na paměti pokrevní příbuznost historie vůbec a historie
literární v látce i v methodě, snadno oceníme epochální význam hi
storických prací Dobnerových pro českou historii literární. Dobner
historik kritickou skepsí, historickými zásadami, kritickou methodou
edicí pramenů a ovšem i hojným věcným materiálem literárním,
uloženým v jeho Monumentech a Annalech (jmen, hojnými zprá-
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vami o čes. historicích), buduje také pevné základy pro českou
literární historii.
A tento význam Dobnerův ve vývoji naší literární historie
ještě stoupá jeho přímým zasažením v obor literárně historický.
Svou historickou dráhu Dobner vlastně zahájil jako literární hi
storik, sestavuje Lexicon historicum Bohemicum (Prodromus 15)1);
bohatý materiál ten (,íascem sane vastum excerptorum' — při
znává sám Ungar) dostal se pak Ungarovi, jenž ho užil v po
známkách, opravách a doplňcích .Bohemia Docta'. Že ani potom
tento literárně historický zájem Dobnera zcela neopustil, svědčí
zvláště pozůstalost jeho, výmluvný doklad, jak universálně Dobner,
docela v duchu nové západní historiografie, pojímal úkol historie.
Podle zprávy Simákovy jest v této pozůstalosti mnoho látky
literárně historické: opisy a zprávy o památkách rukopisných
(č. 144, 146, 173, 303, 304, 305, 363/4), mnohých posud úplně
neznámých (viz str. 10, č. 40; str. 119, č. 180) a neznámých ještě
Jungmannovi (str. 10, č. 39, str. 118, č. 169), opisy a zprávy o starých
letácích, novinách, proroctvích atd. (č. 23, 37, 119, 169, 360),
hojné stati biografické a literárně historické (č. 17, 55—57, 108,
205, 212, 223, 347, 369, 378, 379, 382, 383, 389), ba i hotové roz
pravy literámě-historické, připravené k tisku: Dissertatio de studiis,

scholis, magistris latinis Bohemiae ante erectionem universitatis
pragensis (22 listů; srov. CCM. 1901, str. 132, č. 314) a Descriptio
vitae Joannis Francisci Beczkovsky, crucigeri cum rubea Stella (srov.
CCM. 1901, str. 126, č. 269)?)
Již sám tento výčet pouhých názvů a množství materiálu
literárně historického ukazuje, že Dobner jest také významným
článkem ve vývojovém řetězu naší literární historie, od dob Balbínových ležící ladem.
Čtyry tištěné rozpravy (vesměs v Abhandlungen der Bohm.
Gesell. d. Wiss.), jež jediné známe podrobněji, svým obsahem,
methodou a celým duchem význam Dobnera literárního historika
i) .Caeterum retulit mihi nonnemo, — psal o této práci Dobner
Piterovi 15. led. 1762 — qui Ms. Bohemiam doctam Balbini legit, eam
non tanti momenti esse, ut passim creditur, affirmavitque collectionem
meam scriptorum Bohemicorum, quam jam ante annos 4 excellentissimo
Litomericensi episcopo tradideram, multo locupletiorem esse, nam illa jam
tum 40 phyliras aequabat, quam ab eo tempore rerum variarum lectione
multum auxi.‘ Dobrovský v Abhandlungen (1795, XIX.) píše, že pro svůj
»Historisch-Geoßraphisches und Gelehrten-Lexikon von Böhmen* Dobner
shromáždil přes 200 archů látky.
*) Také o Pešinovi Dobner sbíral pečlivě zprávy, jak patrno z od
povědi P. Ferd. Grotze, kaplana počáteckého (28. kv. 1768), jenž iia
žádost Dobnerovu sbíral mu tradici i jiná data o rodině Pešinově a o něm
na Počátecku. Rovněž podpřevor paulanů P. Michael Sieber v listě 25. dub.
r. 1768 z Oboriště poslal mu zprávy o Pešinovi.
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povznášejí k pozoruhodné výši, ba činí ho předchůdcem Durychovým a Dobrovského ve slavistice.
Na prvý pohled zdá se, jakoby tyto čtyry rozpravy byly pouze
příležitostnými články, jež byly vyvolány spisy cizími, jmenovitě
Dobrovského, proti nimž polemisují (srov. list Monseovi z 24. dub.
r. 1783 v Cas. Vlast. Mus. Spol. Olom. 1897, str. 21). Ale po
zornějším ohledáním vidíme, že jejich kořeny tkví hlouběji,
že vyrůstají organicky z historických prací Dobnerových, jme
novitě z jeho kommentáře k Hájkově Kronice, kdež jsou již
jejich zárodky. Casem tyto zárodky potkávají se se skepsí, kritikou,
jmenovitě Dobrovského, proti níž Dobner, v stáří hodně nedůtklivý,
se hájí celými rozpravami. Již z toho jest zřejmo, že Dobner lite
rární historik vyrůstá z Dobnera historika, právě jako Balbín.
Otázky kulturní a zvi. literární byly mu v duchu západní historio
grafie součástí historie.
Tento pokrevný poměr literárně historických prací Dobne
rových k jeho pracím historickým obráží se zřejmě také v jejich
methodě, v obsahu a v celém duchu, jež jsou jím podmíněny.
Kritická skepse, jež učinila Dobnera zakladatelem kritického
dějezpytu českého, proniká také tyto rozpravy; Dobner prvý
uvádí ji do naší literární historie.
Výslovně se k ní přiznává v jedné z těchto rozprav (Abhandl.
1785, str. 137), žádaje svých odpůrců, ,sie wollen fernerhin nicht
Vorurtheil und Meynungsverjährung in der Historie den Meister
spielen lassen, und der Wahrheit, die das einzige Kleinod der Historie
ist, bei diesen kritischen Zeiten den Platz einräumen' . . . Hätten
die Gelehrten unsers Jahrhunderts — pokračuje Dobner — nicht
angefangen, in Zweifel zu ziehen, ob das glagolitische Alphabet
eine wahre Erfindung des heiligen Hieronymus sei, vielleicht
wäre die Sache bisher noch nicht als fabelhaft, ja irrsam entschieden
und ausgemacht/
To je zřejmě totéž stanovisko, s něhož Dobner pojal historickou
autoritu Hájkovu ve své epochální edici, a jež theoreticky formu
loval ve svých zásadách, z nichž nejednu tu opakuje a rozvádí
(srov. str. 425 sl.).
Věcný obsah rozprav Dobnerových jest praktickým vtělením
této kritické skepse. V rozpravě Ob das heut zu Tage sogenannte

cyrillische Alphabet für eine wahre Erfindung des heil, slawischen
Apostels Cyrills zu halten sei? (v Abhandl. 1785, II., 101—139)
obrací ji proti Dobrovskému, jenž prý cenu hlahol, abecedy tak
snížil a zneuctil výroky: ,eine Mönchmissgeburt des XIII. oder
folgenden Jahrhunderts, eine Erfindung und Absicht eines blöden
Mönchenkopfs' (Abhandl. einer Privatges. V. B. S. 300 f.). Dobner
proti tomu dokazuje, že sv. Cyrill vynalezl tak zvanou hlaholskou
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nebo jeronýmskou (jak později nesprávně pojmenována) abecedu,
a nikoliv cyrillici. Cyrillici Dobner pokládá za pozdější obměnu,
za ,ein nachgekünsteltes griechisches und aus zwei Alphabeten
zusammengestoppeltes Alphabet (102)... .eine nützliche und
lobenswürdige spätere Erfindung der griechischen Nation, welche,
um sich und andern der griechischen Sprache kundigen, die Mühe
zu ersparen, ein neues, rohes, unbekanntes, mit keiner andern
Sprache und Lettern übereinstimmendes glagolitisches Alphabet
lesen und schreiben zu erlernen, mit ihren eigenen griechischen
Buchstaben die alten cyrillischen und methudischen Bücher,
hernach alles und jedes in slavischer Sprache geschrieben hat'
(str. 103). Při vší subjektívnosti důvodů, na př. palaeografických,
Dobner uhodil na pravdu, ač teprve pozdější bádání počínajíc
od Šafaříka podepřelo domněnku jeho vědeckými důvody.
Na několika místech zdá se však, jakoby Dobnerova kri
tická skepse byla vedena také jiným motivem: tendencí kato
lickou, což ovšem nikterak nepřekvapuje, jak jsem ukázal výše
(str. 299 sl.). V této rozpravě proniká tendence ona sotva znatelně
vřelejšími sympathiemi ke katolickým glagolitům a jistou nechutí
ku pravoslaví, jmenovitě ruskému, na př. kde Dobner tuší, že
tvrzení jeho narazí asi na odpor ruského národa i některých našich
učenců, „die auf ihr cyrillisches Alphabet ganze historische Sätze
und Lehrgebäude aufgeführet haben“.
Tím zřejměji a ostřeji osvětluje katolickou tendenci Dobnerovu rozprava druhá Ob das Christenthum in Böhmen von dem

heil. Methud und dessen apostolischen Mitarbeitern nach den Grund
sätzen, Lehre und Gebräuchen der römisch lateinischen oder der
griechischen Kirche eingeführt worden? (v Abhandl. 1785, 140 sl.).
Na popud »velkého znalce našich vlasteneckých dějin a ještě
většího horlitele pro římskokatolické náboženství1 (litoměř. biskupa
Valdšteina?) — jak Dobner výslovně přiznává — dokazuje tu proti
spisku .Vollständige Geschichte der Hussiten' (Lipsko, 1784),
jenž hájil řeckého původu české církve a její souvislosti s hu
sitstvím, že Cyrill a Method byli jako apoštolé křesťanství v Cechách
a na Moravě věrní synové římské církve, že jediné slovanská
bohoslužba činila rozdíl, vše ostatní i liturgie a ritus v bohoslužbě
byly římské, církev českomoravská byla dcerou církve římské .. .
Třeba si jen vzpomenouti na tendenční uctívání Cyrilla a Methoda
za dob protireformačních (chvalořeči Balbínovy; obnovení pa
mátky jejich na Moravě za arcibisk. Karla hrab, z Lichtensteina,
pověstného svými protireformačními snahami [srv. Denis, Cechy
po Bílé Hoře L, 238]), na tendence moderního cyrillomethodějismu
v českomoravském kléru, na popud této apologie (,Schutzschrift'
Dobner významně ji jmenuje!), motivované .velikým horlitelem
pro katol. náboženství' a porozumíme katolické tendenci její.
C. Č. H. XV.
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I houževnatost, s jakou Dobner hájil hlaholice jako nálezu Cyrillova, dostává tu tuším nového osvětlení.
Ostatně katolictví Dobnerovo hlásí se tu ještě jiným význač
ným způsobem: jeho názory o husitství. Dobner se stejnou rozhod
ností zamítá také důsledky činěné z domnělého řeckého původu
církve české pro husitství. Dobner má v tom pravdu, ale forma
jeho argumentace jistě překvapuje: jest prý to .veliký historický
omyl ■protivníků naší víry, zřejmá, ač nemáme-li říci nedovolená
pomluva (Verläumdung) některých odpůrců naši víry (Dobner míní

Boh. Bílejovského, P. Stránského, Regenvolscia a České bratry!),
když nám chtí mermomocí namluviti, že vzbouření (Empörung)
husitské v Cechách a na Moravě má v tom svůj původ, že již od
počátku křesťanství kvasil u nás rozkol mezi církví římskou
a řeckou' (str. 172; srov. také poznámku ke str. 176). I Dobner,
jako téměř všichni naši historikové osvícenci, vyjma Pekla a Dob
rovského, jest ještě zaujat tradicemi protireformačními, jmenovitě
Boh. Balbina.
Na Balbina upomíná Dobner také jinou tendencí, pronikající
v rozpravě Über die Einführung des Christenthums in Böhmen
(Abhandl. 1786 str. 394—444). Rozprava tato čelí výslovně proti
článku Dobrovského .Über das Alter der Böhmischen Bibelüber
setzung' (v V. sv. Abhandl.), v němž dokazováno, že sv. Method
nikdy nepřišel do Cech, že slovanská bohoslužba, jím zavedená,
v Cechách nikdy obecně nezdomácněla, a proti Ungarovi, jenž
přidal se k názorům Dobrovského (v rozpravě .Gedanken von dem
Zustande der lateinischen Schulen in Böhmen' v Abhandl. VI., 27).
Dobner proti oběma s patrnou vřelostí dokazuje, že křesťanství
nepřinesli nám němečtí hlasatelé, češtiny neznalí (,da sie kaum
Böhmisch zu lallen angefangen haben'), nýbrž ,slovanští apošto
lově' Cyrill a Method, kteří při tehdejší blízkosti slovanských
jazyků právě svou slovanštinou vykonali na Moravě ,divy apo
štolské horlivosti', že slovanský ritus i dále trval až do XII. stol,
jednak v klášteře Sázavském (v němž Dobrovský spatřoval pozdější
instituci, nikoliv zbytek cyrillomethodějství) a bezpochyby také
v několika jiných kostelích, a s nimi ovšem i hlaholská literatura
v Cechách, k níž však již záhy, asi od polovice X. století, druží
se také písemnictví latinské. Tendence vlastenecká hlásí se tu
právě tak zřejmě jako v rozpravě následující, kde Dobner rád by
vyplnil .neslavnou' mezeru, zející pozdním překladem bible, jejž
Dobrovský kladl až do sklonku XIII. století.
Význam obou těchto rozprav v dějinách slavistiky pěkně
ocenil již Jagič: Dobner nerozřešil ještě problému, ba vedle správných
nebo pravděpodobných fakt opíral se také o prázdné domněnky,
násilnou interpretaci a zkrucování zpráv; přes to zásluhou jeho
jest, že problém postavil na vědecký základ, učinil slibný začátek
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kritického zkoumání celého shluku otázek o Cyrillovi a Methodovi,
o slovanské liturgii, o církevněslovanském jazyku a jeho dvojím
písmu. (Zur Entstehungsgeschichte d. Kirchenslav. Sprache L,
72 sl.)
Jagič také již bystře postřehl .pozoruhodný odpor' v apologii
Dobnerové, obhajující na jedné straně účasti Methodovy při
pokřestění Cech a vlivů slovanské bohoslužby v Cechách, a na
druhé straně snažící se dokazovat!, že činnost obou apoštolů
nejen duchem nauky, nýbrž i svou liturgií shodovala se s poža
davky římských papežů. Zmíněnou tendencí katolickou a vlaste
neckou odpor ten tuším snadno si vysvětlíme.
Věcně i methodicky nej význačnější a nej zajímavější literárně
historickou rozpravou Dobnerovou jest Abhandlung über das Alter
der böhmischen Bibelübersetzung (v Abhandl. 1788, str. 283—299).
Věcný význam její tkví v tom, že dotýká se přímo naší literární
historie a to jednoho z jejích problémů nej důležitějších a nejtěžších,
problému, jejž řešila, ale plně nerozřešila naše literární historie
ani do nejnovější doby: stáří českého překladu biblického a jeho
poměru k překladu Cyrillovu.
Methodicky pak nejlépe charakterisuje kritickou methodu
Dobnerovu s jejími skvělými i stinnými stránkami a tím zároveň
a ovšem i obsahem také rozdíl mezi pouze historickou kritikou
Dobnerovou (a historiků vůbec, Voigta, Procházky, Pelcla) a novou
historicko-filologickou kritikou Dobrovského, proti jehož rozpravě
namířena (.Über das Alter der Böhmischen Bibelübersetzung'
v V. sv. Abhandl.). K pochopení vědeckého antagonismu mezi
těmito oběma repraesentanty západoevropské kritické skepse jest
téměř klíčem.
Dobner snaží se tu řešiti nejzavilejší, nejtemnější problémy
literárně historické a filologické, ježto nemá přímých svědectví
historických, hlavně spekulativní argumentací a historickými
analogiemi. Při tom ukazuje podivuhodný důvtip, bystrost,
hloubku a zvláště ohromné, všestranné vědění v dějinách českých
i obecných, jmenovitě církevních. Zná historii ruskou i jihoslovanskou, cituje Nestora, Lomonosova, Ščerbatova, Schlözera, starší
i nové spisy o Cyrillovi a Methodovi, jmenovitě .učeného' Hentschena a Papebrocha.
Vedle svého skvělého líce argumentace Dobnerova má však
také stinný rub, jejž odborní historikové označují jako nedostatek
t. zv. nižší kritiky. V literárně-historických pracích Dobnerových
jeví se to nedostatkem filologické kritiky, vysvětlitelným ovšem
v době, kdy filologie, jmenovitě slovanská, teprve se rodila. Jako
celá jeho doba, také Dobner byl aspoň dotčen vlivy filologie
orientalské, germánské a také slovanské. Výslovně cituje Michaelisa,
jenž tolik působil na vznik slavistiky (Durycha a Dobrovského),
31·
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Olaa Wormia 1588—1654 (Liber de Literatura runica), ví od germán
ských filologů o významu gothského překladu biblického Ulfilova,
o Rhabanovi, Otfriedovi a Notkerovi, ,kteří první počali psáti ně
meckou řeč, jež před tím neměla také vlastního písma, písmeny
latinskými' (str. 133).
Také zájem o filologii slovanskou hlásí se u Dobnera. Všímá
si starých cyrillských a hlaholských kodexů (výslovně připomíná
slavný pergamen, hlaholský žaltář Assemannův v Abhandl. 1785,
str. 116), zná .slovanský' katechismus tištěný 1713 ,in Sclavonia'
(Prodromus 47), sleduje práce ruských učenců a ruské akademie
věd (t. 120), cituje Joh. Leonarda Frische, ,velmi zběhlého v ruské
literatuře'. Historia Linguae Slavonicae, Joanna Kohlia Intro
ductio in historiam et rem literariam Slavorum (Prodromus 47),
Abrah. Frencelia De diis Soraborum (t. 78); cituje Dictionnarium
russicum (Annales Hag. II., 22), častěji uvádí slovníky a slova
chorvatská (Prodromus 47), zná něco z dalmatského jazyka ze slov
níku Lederekerova (Arm. Hagec. II. v odpovědi na kritiku lips.
Acta Erud. str. 6), hledá poučení u přítele Fortunata Durycha, s nímž
seznámil se již r. 1750 ve Slaném, ,velmi zběhlého v staroslovanskocyrillském a jiných orientálních jazycích' (Abhandl. 1788, str. 297).
Přes tento zájem Dobner ve filologii, jmenovitě slovanské,
zůstává na stanovisku silně diletantském. Nepřímým svědectvím
toho jest jeho výklad názvů ,Slované, Slováci' ze .sláva' v Prodromu 45 sl. i jeho důvěra k autoritě pověstného Maxmiliána
Simka; v Abhandl, 1785 str. 169 dovolává se autority jeho ,Slavische Sprachforschung', od něho, .muže znalého slovanského
jazyka' (.der slavischen Sprache kundigen Manne'), čeká .eine grös
sere Aufklärung und weitläufigere Ausführung dieses streitigen
Punkts' (t. j. rozhodnutí otázky původu glagolice a cyrillice)!
A diletantem ukázal se také, když pokládal 7 staroslovan
ských žalmů připojených ke knížce Matouše Filonoma (,Knížka
slov českých vyložených, odkud svůj počátek mají', 1587) za
staročeské!
Přímo Dobner přiznal své neodbornictví ve slovanské filologii
na př. v Abhandl. 1785, str. 120, přeje si důvodů odborníků slo
vanských filologů, byť jej i vyvrátily, a posléze celým rázem
poslední rozpravy historicky tak důmyslně argumentující, ale
v názorech filologických slabé.
Ale právě problém této rozpravy jest z těch, k jejichž roz
řešení argumentace spekulativní a kriteria pouze historická ne
stačí. A v tom jest právě rub literárně historických prací Dobnerových a hlavní důvod antagonismu mezi pouze historikem Dobnerem a mezi historikem a zároveň filologem Dobrovským, ač
oba celým duchem své kritické skepse jsou si tolik příbuzní.
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Antagonismus ten proniká jmenovitě v rozpravách literárně
historických způsobem zajímavým. Již v listě Monsemu z 24. dub.
r. 1783 Dobner napsal o Dobrovském: ,si tacuisset, historicus
mansisset'. V rozpravě prvé (z r. 1785) mluví také ještě tónem
podrážděným, příkrým. Tvrzení Dobrovského, že hlaholština jest
,eine Mönchmißgeburt des XIII. oder folgenden Jahrhunderts,
eine Erfindung und Absicht eines blöden Mönchenkopfs', Dobner
(sám mnich!) jmenuje „ein gemeiner Kunstgriff, seine Meinung
mit Wahn und Machtsprüchen zu bewähren, Gegensätze mit
Verachtung zu verunglimpfen und deren Kredit mit Spöttereien
zu schwächen“ (str. 102).
Mírněji táž protiva hlásí se v rozpravě ,Ueber die Einführung
des Christenthums in Böhmen' (1786), čelící opět proti Dobrov
skému, jenž prý ,glaubt Gründe aufgefunden zu haben, aus denen
dieser allgemein angenommene Satz der Böhmischen Kirchen
historie, und die diesfalsige durch mehrere Jahrhunderte unan
gefochten fortdauernde Tradition bestritten werden könne. . ‘
To jest tón docela jiný, tím spíše, že Dobrovský níže zván nepřímo
přítelem Dobnerovým (Ungara jmenuje druhým z .našich přátel'!)
a na str. 395 Dobner dovolává se .jejich známé Billigkeitsliebe'.
V rozpravě poslední (1788) Dobner Dobrovského jmenuje již s re
spektem výslovně .einer unserer Gelehrten, dessen große Kenntniss
in der vaterländischen Historie, wie auch Verdienste und Eifer,
dieselbe aufzuklären und zu verbessern, niemand verkennet'
(str. 283). A stejně pozoruhodno jest, že Dobner otázku českého
překladu bible nechává vlastně nerozřešenu, nepokládaje ani důvodů
Dobrovského, ale také ne svých vlastních kriterií za dostatečné k ře
šení definitivnímu.1) Dobner patrně poznal a uznal svého velikého
dědice v boji za historickou pravdu a kritiku, což ovšem nepře
káželo pozdějším odpůrcům Dobrovského, aby starších výroků
Dobnerových neužili proti Dobrovskému (nepřímo v padělcích
E. J. a Μ. Verb., přímo v boji o Libušin Soud).
Vytčená stinná stránka literárně historických rozprav Dobne
rových nezmenšuje významu Dobnerova ve vývoji naší literární
historie. Jest z prvních a nej významnějších budovatelů jejích
základů a to jmenovitě svou kritickou methodou v duchu západo
evropského racionalismu. Všichni literární historikové čeští, CanJ) ,So lange aber keiner von unsern Gelehrten den Aufwand zu einer
solchen Reise und Entdeckung machen wird — tušení Dobnerovo, že
časem najdou se i v Čechách zbytky cyrillské literatury (Abhandl. 1786,
430), budoucnost aspoň z části splnila —, so lange keiner alle unsere alten
geschriebenen Bibeln, und deren zerstreute einzelne Stücke aufzusuchen,
dieselben mit dem Cyrillischen Text zu vergleichen, und deren wahres
Alter zu bestimmen sich die Mühe geben wird, so lange wird man von
unsern ersten und ältesten Bibelübersetzungen nichts sicheres entscheiden
können.'

462

J. Hanuš: Počátky kritického dějezpytu v Čechách.

didus, Voigt, Procházka, Ungar i Dobrovský, vyvíjejí se pod jeho
vlivem, jsou přímo či nepřímo žáci jeho. J. J. Hanuš nazval
Dobnera právem nejen otcem kritického, na srovnávacím základě
spočívajícího dějepisectví českého, nýbrž i otcem české literární
historie (Quellenkunde 72).
*

♦

*

Již při Piterovi ukázal jsem, jak bádání historické přirozeně
vedlo ke snaze o slovník českolatinský, jenž měl usnadniti studium
starých listin a jiných pramenů historických. Dobner podává
nám nový zajímavý doklad toho. Z počátku čekal slovník takový
od jiných, jež k němu horlivě pobízel: od P. Jana Rohna (jeho
jménem 26. led. 1762 žádá Pitera za latinskočeský slovník XIV. v.,
jím nalezený ,ad illustrandum magis dictionarium suum, quod
iam ante annos duos praestolatur a statibus regni, ut typis edatur'),
od P. Remigia, překladatele Dalemila, jehož marně se snažil přemluviti k práci té (list Piterovi z 26. ledna 1762), a zvláště od
přítele Pitera. Když tento psal mu o svém nálezu latinskočeského
slovníka ze XIV. stol., Dobner 26. ledna 1762 gratuluje mu k to
muto ,pokladu staročeské literatury' a dodává: ,Sed magis ego
aspiro: reperiatur quis, qui glossarium Bohemicum faciat multaque
in diplomatibus occurrentia vetusta vocabula enodet. . . Caeterum si labor is reverendissimae amplitudini tuae non amplius
quam unius aut alterius mensis spatio staturus esset, profecto
nomen Tuum apud omnes eruditos consecrabis aeternitati, si
simile quid in publicum emiseris'.
Smrtí Piterovou zmařena tato naděje, ale nikoliv myšlenka
sama. Oživené historické studie opět a-opět ji připomínaly, jak
výslovně potvrzuje Dobner v Abhandl. 1786 str. 483 sl., kde zmiňuje
se o dávné touze mnohých čes. i morav. učenců, ,daB ein Glossa
rium medii aevi aus pur alten vaterländischen Geschichtschreibern
und Urkunden zusammengetragen werden und durch den Druck
ans Taglicht treten mochte.'
Jako při edici pramenů působila i zde nedostatečnost cizích
pomůcek. I Du Fresne a Carpentier se svými 10 folianty po
většině sklamali české a moravské badatele, když hledali v nich
temná, poločeská, zastaralá slova a rčení, poněvadž ani jeden ani
druhý z těchto velikých mužů neznal a neužil našich spisovatelů,
listin, tím méně rukopisů (kromě těch málo, jež vydal Freher),
takže v obou glossářích chybí nespočetné množství slov a rčení,
jimiž naše nesčetné, dílem tištěné, většinou však ještě rukopisné
prameny téměř se hemží (1. c.).
Zkušenost ta přiměla Dobnera, že jal se před mnohými lety —
píše 1786 — aby ponenáhlu odpomohl nesrozumitelnosti těchto
našich pololatinských slovanských zastaralých slov a rčení, spiso-
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váti abecední sbírku, která r. 1786 měla již 100 archů, ale daleko
ještě nestačila, aby tvořiti mohla supplement k velkému dílu
Dufresnovu a Carpentierovu (t. 483).
Jakousi ukázku z ní Dobner dal přece do veřejnosti. V Abhandl.
1786 při otisku Brněnských zemských práv vykládá a hojnými
doklady z listin, slovníků (na př. Bohemaria) a jiných pramenů
(i Dobrovského cituje) často pěkně osvětluje podle tohoto glossáře
nesrozumitelná, zastaralá slova: župan, župa, nárok, sok, druho,
svod, pôvod, slubný súd, výboj, hirdost, póhonce, nestojte, kyj a j.
Nejen methodicky — Dobner dovolává se místy i polštiny — nýbrž
zvláště historicky jest pokus Dobnerův zajímavý: ukazuje, jak
obrozená historie budila nejen české vědomí, ale zároveň také
zájem pro jazyk český, připravovala půdu filologii české. I po té
stránce Dobner aspoň do jisté míry jest předchůdcem Dobrovského.
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5. Studentské nepokoje v Praze roku 1767. Dne 20. července 1767
byly na pranýři staroměstském vystaveny dvě lehké ženky. Mezi zvě
davci, kteří okolo pranýře se tlačili, byl také žid Josef Kassowitz.
Tomu někdo strhl klobouk a vhodil ho na pranýř. Zid rozezlený dal
Dejbližšímu svému sousedu Janu Fialoví, žáku páté gymnasijní třídy,
pohlavek. Nevinně napadeného ujali se studenti a po tři dni u Karolina
hlučně demonstrovali proti židům. Žádali, aby každý žid každému
studentovi na potkání vzdával úctu sejmutím klobouku. Který žid se
k tomu neměl, byl bit nejen od studentů, ale i od přečetných ochotníků
z řemeslnické omladiny pražské, která v té příčině byla se studenty
za jedno. K ukrocení bouře povolal městský hejtman František hrabě
Příchovský vojsko, které zatklo tři studenty a odevzdalo akademickému
magistrátu k potrestání. Ten je dal uvězniti na radnici staroměstské.
To považovali studenti za hrubé porušení svých privilegií, uspořádali
městskému hejtmanu kočičinu a vytloukli mu okna. Nic nebylo plátno,
že gubernium nařídilo všem professorúm, aby studentům, neustanou-li
od demonstrací, pohrozili ztrátou roku a odnětím všech privilegií, také
nic neprospělo, že z nařízení gubernia původci nepokojů židovi Kassowitzovi vysázeno na staroměstském náměstí veřejně 25 ran holí. Proti
městskému hejtmanu i magistrátu psány a rozšiřovány pamflety,
z nichž jeden, jejž tuto podáváme, přilepen dne 13. srpna na vrata
Karolina. Zněl takto: Nos cives academici praesentibus palam notum
facimus magistratui academico: nisi illico hi třes domini studiosi, qui
in Vetero-Pragensem curiam — vaeh pudor inauditus! — ducti adhuc
ibi detinentur, nisi inquam illico dimissi fuerint, horrendum nos tu-
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multum stragesque terribiles excitaturos. Proh Deum immortalem!
cives ornati a Carolo et Ferdinando imperatoribus privilegiis, matriculae
inserti, praecipue in hac triurbe Pragensi ad curiam inter homines
infames et Hebraeos ducuntur, O infamiam non tantum nobis studiosis,
sed et magistratui nostro illatam! Quod si inustam hanc nostro nomini
labem magistratus academicus delere non adlaboraverit, tum non modo
in Hebraeos, verum etiam in Hebraeorum fautores et defensores, qui sunt
supremi magistratus tam academicus quam Vetero-Pragensis, gravissime
animadvertemus et longe plura scomata, quam isto infamato scurrae Przichowsky, in publicis plateis affigemus. Dictum nobis fuit, gubernium
maius esse caput magistratu academico, concedimus; sed maius est
caput Carolus cum Ferdinando ipso gubernio — ergo nulla solutio.
Datum 13. Aug. 1767. —
Pamflet ten poslán do Vídně a byl předmětem jednání spojené
dvorské kanceláře za předsednictví samé císařovny Marie Terezie,
která rozhodla takto: Wien den 22 Augusti 1767. Da besonders die
allzugroße gelindigkeit des gubernii dem muthwilligen pöbel mehreren
muth und gelegenheiten zu ausschweifungen gegeben hat, so ist
allerdings nöthig, daß das angetragene rescript an selbes erlassen
werde. Anbey aber ist auch erforderlich mit allem ernst und schärfe in
dieser Sache fürzugehen, wo dann ratione praeteriti der academische
magistrát die Untersuchung und erkanntnuß zu vollbringen hat, dabey
aber von demselben zu entdeckung derer rädelführer bey mißhandlung
des Wohnhauses des stadthauptmanns und deren Verfassern des letzen
aufrührerischen scripti dem mitschuldigen, so die entdeckung macht,
die gnad zu versprechen ist. Ratione futuri ist die stöhrung des gemein
samen ruhestandes unter leibesstrafe und mit dem geschärften beisatz zu
verbieten, daß gegen jene, so auf frischer that betretten würden, sogleich
standrecht gehalten und die verhängte strafe ohne anstand volzohen
werden solle. Im übrigen ist auf den umstand, daß gegenwärtig die
vacanzzeit eintritt, rücksicht zu nehmen und hierwegen sowohl denen
Studenten in Prag, als auch in allen creisen zu publiciren, daß sie Studenten
und sonsten jedermann aller mißhandlung deren unter Meinem schütz
stehenden Juden sich unter leib- und lebensstrafe enthalten, und in
Sonderheit die Studenten, so außer der stadt Prag einer solchen miß
handlung sich schuldig machen, aller academischen freiheiten verlustiget seyn, somit von der bürgerlichen gerichtsbarkeit jederorts
ergriffen, an die criminalgerichte überliefert und von diesen mit aller
schärfe auch gestalten umständen nach auf leib und leben abgeurtheilet
werden sollen. Maria Theresia m. p.
Ve smyslu té resoluce dopsáno guberniu dne 8. září 1767. Ale tou
dobou byli studenti už na prázdninách a pražští židé mohli si od
dechnout!. (Z archivu spojené dvorské kanceláře IV. Μ. 3.) Nk-
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LITERATURA.
Die osteuropäischen Literaturen und die slawischen Sprachen

von A. Bezzenberger, A. Brückner, V. v. Jagič, J. Máchal, Μ. Můrko,
F. Riedl, E. Setalä, G. Suits, A. Thumb, A. Wesselovsky, E. Wolter.
(Die Kultur der Gegenwart, ihre Entwicklung und ihre Ziele, heraus
gegeben von Paul Hinneberg. Teil I. Abteilung IX..) Verlag von B. G.
Teubner, Berlin und Leipzig 1908. Str. VIII + 396. Za 10 mk. (váz.
12 mk.).
Redakce obsáhlého sborníku „Die Kultur der Gegenwart“ majíc
na zřeteli, že kulturní činnost soudobá stále se více rozvětvuje, specialisuje a silně komplikuje, obrala si za úkol pokusiti se o jakousi synthesu dosavadní činnosti kulturní, v níž by byly velikými rysy vylíčeny
základní výsledky, k nimž se v jednotlivých kulturních oborech vědy,
techniky, umění atd. dospělo, a výsledky tyto byly oceněny podle
svého významu pro veškerou kulturu přítomnosti i pro další vývoj
její v budoucnosti. Za heslo své přijala významná slova Hermanna
Dielse\ „Toto století volá po koncentraci, po jednocení. Jsme sytí
pouze sbírati látky, chceme se duševně materiálu zmocniti; chceme
jednotlivostmi proniknouti k tomu, co vlastně je cílem vědy: k vše
obecnému, velkému názoru světovému/’
.J
Příspěvkem k dosažení tohoto velikého cíle má býti publikace
,,Die Kultur der Gegenwart“. Rozvržena je ve čtyři hlavní díly; první
bude obsahovati kromě úvodu o všeobecných základech soudobé
kultury, o úkolech a methodách věd duchových hlavní kulturní vý
kony v oboru náboženství, filosofie, literatury, hudby a umění, druhý
v oboru státovědy, sociologie, právnictvi a hospodářství, třetí v oboru
věd přírodních a čtvrtý technických. Část věnovaná literatuře roz
dělena je v tyto oddíly: 1. literatury orientální, 2. řecká a latinská
literatura a řeč, 3. východoevropské literatury a slovanské řeči, 4. ro
mánská a anglická literatura a řeč, literatura skandinávská, 5. německá
literatura a řeč, všeobecná věda literární. Při tom stanovila redakce
požadavek, aby v literárních statích vyznačeny byly pouze hlavni
vůdčí ideje, které tu neb onu literaturu pronikaly, a vytčeni byli toliko
nejvýznamnější spisovatelé, kteří byli vůdci literárního hnutí své doby.
1 Literaturám a řečem slovanským věnován je 9. oddíl I. dílu vedle
jiných literatur východoevropských: novořecké, maďarské, finské
estonské, litevské a lotyšské.
Úvodní článek o řečech slovanských (str. 1—39) od V. Jagiče
podává v poutavém obraze stručnou historii a charakteristiku jazyků
slovanských. V první, všeobecné části vysvětleny jsou všecky důleži
tější otázky týkající se nejstarších dějin slovanštiny, jako ponenáhlé
dialektické differencování původní jednotné řeči, které začalo již v pra
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vlasti slovanské, postupné individualisování dnešních hlavních jazyků
slovanských v době stěhování národův a vytvoření určitých skupin
dialektických, mezi nimiž jsou nepřetržité přechody a p. Potom ná
sledují stručné, ale obsažné výklady o vzniku řeči církevněslovanské,
o jejím významu, osudech a rozšíření. V části speciální podány jsou
přehledné dějiny jednotlivých jazyků slovanských v tomto pořádku:
jazyk ruský, maloruský, bulharský, srbochorvátsky*, slovinský, íeský,
slovenský, horno- a dolnolužický a polský.
Jazyk ruský položen na místo první, ježto ze všech dnešních řečí
slovanských udržoval nejužší styky s církevní slovanštinou, která byla
až do Lomonosova spisovnou řečí ruskou. Pokud z literárních památek
lze souditi, stará ruština měla již v XI. st. všecky ty podstatné znaky
a dialektické zvláštnosti, kterými se dosud vyznačuje. Úplný vývoj
tří hlavních dialektů: velkoruského, běloruského a maloruského do
konal se ovšem teprve později. Potom v podstatných rysech naznačeno,
jak spisovná řeč ruská, založená na dialektu moskevském, se vyvíjela
a jednotlivými spisovateli zdokonalovala, a jak dbáno o vědecké vzdě
lání mluvnice její. O významu jejím Jagič praví: Ruština je jediná
mezi všemi slovanskými řečmi, která může spoléhati na význam ve
styku mezinárodním.“
Promlouvaje o maloruštině jakožto řeči spisovné, Jagič neschvaluje
zimničního spěchu, s jakým se tato řeč uměle vzdělává, četnými neologismy, tvořenými podle polských a německých vzorů, přeplňuje,
jen aby co nejvíce se lišila od velkoruštiny. Ale jinak zastává se práv
maloruštiny proti potlačovacímu systému v Rusku vládnoucímu, který
slibné talenty vzdaluje od pěstění rodné ukrajinštiny, dokládaje:
„Nesmíme se vzdávati naděje na zlepšení těchto poměrů nezdravých.
Potom pronikne přesvědčení, že vedle ruské řeči a literatury, která
nabývá čím dál více rázu světového jazyka a světové literatury, může
rovněž trvati i literatura maloruská, právě tak jako vedle světového
jazyka německého nerušeně žijí a literárně se vzdělávají vlámština
nebo nizozemština a hollandština, dále dánština, norština a švédština,
jako vedle francouzštiny plné existenční oprávnění má také proven^alština, vedle angličtiny keltština ve Walesu nebo Irsku.“
Následuje charakteristika bulharštiny, zvláště v poměru jejím
k církevní slovanštině, a výčet hlavních dialektů bulharských. Při
srbochorvatštině Jagič s důrazem vytýká: „Místo jedné literatury při
národě čítajícím 7 až 8 millionů, která by za příznivých poměrů závažné
plody vydati mohla, ve skutečnosti existují dvě menši literatury (srbská
a chorvátská), z nichž každá má 3 až 4 milliony přívrženců.“ Úplnému
sjednocení jsou tři hlavni činitelé na překážku: náboženství, jméno
a písmo. Pojednávaje o slovinštině, uznává horlivou péči, s jakou
Slovinci vzdělávají svou řeč.
Při jazyku českém zmiňuje se nejdříve o hojné literatuře staré,
vysvětluje pak orthografickou reformu Husovu, rozkvět jazyka v t. ř.
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věku zlatém, úpadek jeho a obrození způsobené reformami josefín
skými. Zajímavý je jeho úsudek: ,.Moderní řeč česká je velmi bohatá,
ale stala se trochu bezbarvou. Samorostlostí výrazu nemůže se měřiti
ani s ruštinou nebo polštinou, ani se srbštinou.“ Dále chválí snahu
o vědecké pěstování řeči, zejména práce Gebauerovy; při tom po
dotýká: ..Lexikální záznam nynějšího pokladu jazykového není ještě
na té výši, aby vyhovoval všem potřebám.“ Odštěpení písemnictví
slovenského od českého Jagič neschvaluje; Maďarům přišlo vhod a pod
porovali je z příčin politických, aby mohli Slováky snáze zdolati. Dokud
bude slovenština ze školy a z politického života vyloučena, může jen
bídně živořiti. O horní a dolní lužičtině poznamenává, že se mohou
udržeti jen tak dlouho, pokud Německo těmto ethnografickým oasám
bude příznivo. Vyloživ ještě dějiny polského jazyka na konci své zá
věreční úvahy praví: ..Vzájemný poměr příbuzenský mezi všemi jazyky
slovanskými jest ovšem mnohem bližší než při řečech germánských
a románských. Přece mohou se vzdělanci, jichž myšlenky přesahují
meze denních potřeb životních, jen ztěží vzájemné dorozuměti. s nej
větším napětím celé pozornosti. Všeobecné znalosti jedné slovanské
řeči dosud u Slovanů není, jakkoliv ruština dílem z donucení (v Polsku),
dílem kulturním vlivem (v Bulharsku) také mimo své přirozené hranice
dobývavě vnikla. Dosud ji ještě němčina v mezinárodním styku Slovanů
rozhodně převyšuje.“
Kulturní význam literatury ruské oceňuje Alekséj Veselovskij
(str. 40—152). V hlavních obrysech kreslí stav staroruského písem
nictví až po Petra Velikého, potom začátek nového za vlivů západních
a ponenáhlý vzrůst jeho až do doby, kdy spisovatelé ruští přestali
napodobovat! cizí vzory a našli svou vlastní cestu. Odtud, zejména od
Puškina, je teprve líčeni jeho sytější a zevrubnější, jak to odpovídá
kulturnímu významu nové literatury ruské, která znenáhla nabyla
důležitosti světové.
Stanovisko, s něhož Veselovskij pohlíží na rozvoj nové literatury
ruské, jest poněkud jednostranné. Základní ideou celé nové literatury
ruské jest mu totiž zápas ruské společnosti za politickou obnovu Ruska
ve smyslu pokrokovém a liberálním. Proto nejvýše cení ty spisovatele,
kteří nejhorlivěji bojovali za pokrok a nové reformy politické podle
theorii západoevropských; ostatní spisovatele, kteří mají v rozvoji
literárním rovněž důležitý význam, bud podceňuje nebo prostě vy
nechává. Karamzina na př. charakterisuje pouze jako odpůrce každého
pokroku. O jeho zásluhách, které si zjednal reformou spisovné řeči,
dále v belletrii, žurnalistice a v rozvoji názorův aesthetických vůbec,
se nezmiňuje, ačkoliv sám Bělinskij uznal, že od Karamzina má teprve
ruská literatura počátek, ne již jako školské a učené zaměstknání,
nýbrž jako předmět živého zájmu se strany obecenstva. Krylov, přední
představitel sebeobžalobné literatury ruské před Gribojedovem a veli
kými romanopisci, je vůbec vynechán; snad proto, že ostře útočil na
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cizozemské vychování šlechty a na vnější nátěr evropeismu bez vnitř
ního jádra. Allegorie politická a aesopský způsob výrazu, který spiso
vatel tolik chváli u Saltykova, nalézá se přece již u Krylova! Rozhodně
jest také nesprávno, považuje-li Veselovskij vzrušené národnostní hnutí
za válek Napoleonských za pouhé zpátečnictví. Slavjanofilství ne
zasluhuje rovněž tak příkrého odmítnutí, jakého se mu dostalo; přední
západníci, jako Hercen, Bělinskij a Pypin mnohem objektivněji je
posuzovali, ačkoliv byli jeho protivníky. Romanopisec Narěžnyj,
hlavní předchůdce Gogolův, neměl býti vynechán. Nemístné je tvrzení,
jakoby proroctví, že román zatlačí ostatní druhy slovesné do pozadí,
vystoupením Lermontova ukázalo se lživým; neboť proroctví toto
pronesl Bělinskij teprve r. 1847 — a to vším právem —, kdežto Lermontov zemřel již r. 1841. Veselovskij zajisté právem nadšeně velebí
kritickou činnost realistů Cernyševského, Dobroljubova a Pisareva;
ale tím více překvapuje, že se ani slovem nezmiňuje o vynikajících
kriticích Grigortevu a Strachovu, — snad proto, že viděli v nové litera
tuře ruské zápas evropských ideálů, cizích ruskému duchu, se snahou
vytvořit! samostatné, čistě ruské ideály a typy. Výkladů přebarvených
politickým stanoviskem autorovým je v článku mnoho; týkají se na př.
Turgeněva a zvláště Dostojevského, který svým odporem k nihilismu
a revoluci není mu po chuti.
O polské literatuře (str. 153—175) pojednal Alexander Brückner,
nejlepší zajisté znalec této literatury. Po stručné, ale výrazné charakte
ristice starší literatury následuje obšírnější líčení slovesného vývoje,
kdy písemnictví polské přestalo býti pouhým echem cizích směrů
literárních a postavilo se na vlastní nohy. Ideový ráz poesie Mickiewiczovy, Slowackého a Krasinského velmi pěkně je zachycen a charakterisován. Brückner pečlivě si vybral z proudu literárního pouze
skutečné velikány a vůdce v hnutí literárním, ostatní významnější
spisovatele toliko krátce charakterisuje. Proto ze spisovatelů doby
1831—1863 kromě uvedených koryfejů toliko Kraszewski, Korze
niowski, Pol, Syrokomla, Ljejski a Žmichowská jsou jmenováni. Positivistická literatura od r. 1863—1890 kromě drobných zmínek o Asnykovi, Bliziňském a Ježovi hlavně charakterisována Šwi^tochowským
a Sienkiewiczem. V moderní literatuře polské od r. 1890 Brückner
stanoví dvojí proud: předně demokratický, zastoupený Orzeszkovou,
Konopnickou, Reymontem a Orkanem, za druhé altruistický, jehož
představiteli jsou Prus a Žeromski. Z ostatních básníků moderních
do popředí je postaven pouze Wyspianski, ostatní modernisté, jako
Szymanski, Sieroszewski, Dygasiňski, Weyssenhoff, Przybyszewski,
Tetmajer, Kasprowicz a Kisielewski jsou jen krátce charakterisováni.
V závěru velmi vřele a vlastenecky psaném Brückner ukazuje, jak
neobyčejně důležitý a obsáhlý význam má literatura pro polský národ,
rozptýlený ve třech říších a pouze v Haliči požívající takové volnosti
a svobody, aby se mohl nerušeně rozvíjeti. ,,Tato literatura,“ praví
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Brückner, ,,nikdy nejsouc revoluční a ničivá, nikdy popuzující a pod
rývající, vždycky mírníc a varujíc, těšíc a sílíc, bere se svými vlastními
cestami. Žádné jiné literatuře světa nebyla určena tak těžká a od
povědná úloha; a žádná jiná nejeví, že by této úloze stejně stačila/4
Článek o české literatuře (str. 176—193) převzal jsem teprve,
když jiní odmítli. Redakce určila proň pouze 12 stran. Při tomto
obmezení byl můj úkol velice nesnadný. Řídě se zásadou pro celé dílo
stanovenou, snažil jsem se v rozvoji literatury naší vytknouti hlavní
zjevy kulturně důležité. Domnívám se dosud, že jsem nechybil, když
jsem hlavní váhu položil na Štítného, Husa, Chelčického, Jednotu
bratrskou a Komenského. Nepodceňuji nijak významu novější litera
tury naší, ale zároveň jsem pevně přesvědčen, že pro dějiny kultury
všelidské má ona starší perioda mnohem větší význam než literatura
nejnovější. Při líčení nového písemnictví byl jsem nucen, ač nerad,
ze svého elaborátu mnoho škrtati, aby práce příliš nepřesahovala
stanovený počet stran. Výtku, že jsem nedovedl šetřiti místem, roz
hodně odmítám, připomínaje pouze, že ethnograficko-historický úvod
byl připojen teprve na výslovné přání redakce, když vlastní stať lite
rární byla už vysázena. Na zlomyslné útoky odpovím při jiné pří
ležitosti.
Článek o literaturách jihoslovanských (str. 194— 245) od Μ. Můrka
svou methodou podstatně se liší od prací předchozích. Nezabývá se
pouze ideovým obsahem literatury slovinské, srbo-chorvatské a bul
harské a náčelníky v hnutí literárním, nýbrž podává celistvý přehled
literárních dějin jihoslovanských od nejstarších časův až po naše doby.
Uvádějí se tu nejen původní plody domácí, nýbrž i překlady, nejen
předáci literární, nýbrž i spisovatelé méně významní. Jest to téměř
tresť z obšírné a důkladné historie literatur jihoslovanských, o jejíž
první části jsem zde referoval.
Dále následuje literatura novořecká (str. 246—264) od A. Thumba>
maďarská (str. 265—308) od Riedla, finská (str. 309—332) od Setälä,
estonská (str. 333—353) od G. Suitse, litevská (str. 354—378) od
Bezzenbergra a lotyšská (str. 372—8) od Woltera.
J. Máchal.

Frant. Loskot, Konrád Waldhauser, řeholní kanovník sv. Augu
stina, předchůdce Mistra Jana Husa. Praha 1909. — Knihovna Volné
Myšlenky: Velicí mužové české reformace, sv. 1. — str. 125 — 8°.
Kdo by, soudě podle nakladatelství této nové ,,Knihovny“, jejímž
nadepsaná kniha jest prvním svazkem, měl obavy, že běží o nějaký
tendenčně agitační a vědecky bezcenný leták protiklerikální, tomu
kniha Loskotova způsobí příjemné překvapení. Jest to opravdu velmi
svědomitá práce, vážný příspěvek vědecký k nebohaté literatuře
o Waldhauserovi, kniha, jíž nelze ignorovati. Svého stanoviska arci
autor nikde nezapírá, a stanovisko to není církvi příznivé, ale práce
týká se doby, v níž sama historická pravda tehdejší církvi a veliké
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většině jejích repraesentantů tehdejších nemůže býti příznivá. Někde
snad — zdá se — životní osudy autorovy a jeho zkušenosti daly vy
trysknout! jeho přesvědčení o škodlivosti některých řádů církevních
více, než toho v knize době Waldhauserově věnované bylo zapotřebí
— míním na př. zmínku o coelibátu na str. 18—19 (při čemž také věta
zahajující pozn. 28: „Křesťanství řecko-východní, hlásané Cyrillem
a Methodem, dovolovalo kněžím manželství“, není zcela správna),
nebo na str. 58, nebo všeobecné poznámky o církvi a mnišství na str.
9, 40—41, 86, či 58, pozn. 98 („moderní pokrok naprosto nemožný“
byl až do moderní doby) atd., ale nikde tendence nepůsobí na věcnou
správnost, nikde nestává se sama sobě účelem a nikde nepřekračuje
dovolených mezi. Práce Loskotova není agitační, leda snad potud, pokud
se v určité souvislosti agitačním stává každé objektivní líčení podle
pravdy, jest míněna i provedena vážně vědecky. Autor slušně ovládá
příslušnou literaturu, ale nejen to, vědeckost jeho práce jeví se zvláště
pečlivým zřetelem, věnovaným kritickému rozboru činnosti Waldhauserovy, při čemž autor opírá se o výsledky rozsáhlého studia na
mnoze rukopisného, jak o tom ještě později bude řeč.
Své názory na poměr mezi Waldhauserem a husitstvím naznačil
autor již titulem a programem celé této chystané „Knihovny“ (ne
křivdím mu snad ani nelichotím domněnkou, že obojí myšlenka náleží
jemu), ale také titulem své práce. Jemu jest Waldhauser předchůdcem
M. Jana Husi. Právem. Jest mi velmi milé, že se tu shledávám s názory,
které ode dávna hlásám jak ve svých přednáškách, tak ve svých prácech, a které se obracejí proti tomu nechápání přirozené, a ovšem
1 positivními doklady dokumentované vývojové souvislosti celého
hnutí, chtějícímu ji oddisputovati poukazem na nepopiratelnou a nepopíranou stilistickou závislost Husovu na Wyclifovi a nestarajícímu
se o vysvětlení, jak tato závislost byla možná, ano přímo nutná. Ovšem
neznamená to, že by Waldhauser byl vědomě byl nastoupil dráhu,
po níž musilo se dospět až k Husovi, aneb že by v jeho činnosti bylo
již obsaženo vše, co potom charakterisuje činnost Husovu. Rozdíly
tu jsou, a značné, nikdo jich nepopírá, ale také na nich tolik nezáleží,
jak někdy po příkladu Loserthově bývá tvrzeno. Na čem záleží, jest
vývojová souvislost, a řekněme hned jednotnost vývoje, která arci
přináší sama sebou vývojové rozdíly, poněvadž slovo vývoj obsahuje
již přiznání dalšího pokroku a postupu. Právě o tuto jednotnou vý
vojovou čáru běží v první řadě, a jest to již jen podřízený zjev, jestliže
později na postup a snad i směr tohoto vývoje působily také vlivy
jiné. A právě toto základní poznání podařilo se Loskotovi vystihnout]
celkem správně.
Vylíčiv v úvodní partii stav církve za Karla — Loskot se právem
obrací proti tendenčnímu přeceňování tohoto „zlatého“ věku české
církve, třebas se vším, co zde uvádí, nebylo lze souhlasit! — zjišťuje
pak narození, vzdělání a vývoj Waldhauserův a probírá jeho činnost
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kazatelskou ve Vídni, a potom zvláště, s podrobným a důkladným
přihlížením k vlastním spisům Waldhauserovým i jiným, z části jen
v rukopisech přístupným zprávám o jeho působení, v Praze i jinde,
vyšetřuje příčiny a průběh jeho konfliktů s mnichy žebravými a ji
nými, zkoumá jeho činnost literární i jeho přátelské styky s Milíčem
a Vojtěchem Rankovým. Oddíl III. věnován jest spisům Waldhau
serovým, z nichž zvláště důkladně rozebírá Postihu a pokouší se
o správnou chronologii korrespondence Waldhauserovy, zazname
návaje také spisy ztracené nebo nepřístupné nebo konečně nejisté. Zde
by se snad bylo hodilo vyšetřiti blíže rkp. Trierské seminární knihovny
IV., 17, o němž jest zmínka v N. Arch. XVIII., 607, podle níž obsa
huje „Lacrimae ecclesiae per dominům Conradum plebanum et predicatorem Pragensem. . . Arnaldo Auxitano ep.“; srov. i rkp. univ.
bibl. VL, D 217. Oddíl IV. ,,Konrád Waldhauser v historii“ podává
přehled dosavadního bádání o Waldhauserovi (zde by na př. neměl
chyběti odkaz na Losertha), oceňuje zvláště význam studií Palackého
a Klicmanových. — Zvláště předposlední oddíl, ale také jiné jednotlivé
partie oddílu předcházejícího jsou výsledkem pilného a namáhavého
studia děl Waldhauserových, zvláště rukopisné Postihy; autor zde
přináší mnoho nového a cenného, při čemž mu jeho theologické vzdě
lání přichází arci vhod, a snaží se na základě tohoto hojného a spo
lehlivého materiálu zachytiti obraz Waldhauserův, jaký skutečně byl.
I vidí v něm právem člověka plně středověkého, který docela stojí
na půdě církevní a vesměs sdílí běžné názory doby (zde bych na př.
zvláště vytknul, že Waldhauser nespatřoval nesrovnalosti, když vy
stupuje proti rozličným zlořádům, sám se jimi poněkud prohřešoval,
nezachovávaje residence u své fary v Litoměřicích; jemu stačila dis
pens, pozdější vývoj již ani přípustnosti podobné dispense neuznával).
Právem tedy spatřuje význam Waldhauserův v jeho praktické činnosti
kazatelské, jejíž podstata zase tkví v tom, že snaží se podati náhrady za
sezevnějštění a sploštění officiálního církevnictví (str. 53—54). V tom
jest také ona přímá souvislost s vývojem budoucím — přímo s ním
souvisí Waldhauser svými styky s Milíčem a Raňkovým, i obdivem,
který vzbudil u Štítného — že činnost jeho vzbudila kazatelskou ná
ladu doby potom neutuchající, nýbrž udržující se přes Milíče, Janova
německé professory-kazatele do založení Betléma, do Husa a za Husa
dále (str. 55). Ovšem, abych to ještě jednou opakoval, běží q souvislost
vývojovou, tedy o další vývoj, k němuž také celá současná doba při
spívala. V té příčině mohl býti na str. 100 akcentován vliv schismatu
na budoucí vývoj, jemuž po mém soudu náleží význam největší a roz
hodný, poněvadž teprve jím byl v tomto vývoji otřesen sám pojem
církve. Zde také můžeme pozorovat! i přirozený vývoj jednotlivých
rozdílů (vývojem celého hnutí způsobený). Na str. 51 autor správně
poznamenává: ,,Proti kacířům zaujímá Waldhauser stanovisko zcela
středověké, právě tak jako i jiní po něm, jako M. Jan Hus a Luther.
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Tolerance ve smyslu moderním jim byla neznáma.“ To jest jistě zcela
správné, ale jsou tu přece jisté rozdíly. Hus proti kacířům nestojí tak
příkře jako Waldhauser. Pojem ,,kacíř“ určován jest pojmem „církve“,
a právě pojem církve u Husa jest již jiný. Od horlení za čistotu mravů
byl tedy přechod k husitství jistě dosti snadný a sám stav tehdejší
církve přispíval k tomu, aby se hnutí zaostřilo proti ní (str. 100), ale
právě zde na vývoj sám i jeho směr nutně působily vlivy celého časo
vého prostředí. —
Přes to však, či spíše právě proto, že knihu Loskotovu pokládám
za vážný pokus vědecký, nechci zamlčeti, v čem bych nesouhlasil.
Že Waldhauser došel vzdělání na škole krumlovské, o tom se, tuším,
důkaz nepodařil, spíše bych pokládal za možné, že aspoň nějaký čas
pobyl na školách v Itálii. Říci, že řehole Augustinánská byla v té době
„dosti moderní“ (str. 22), jest málo; obliba její jest jen projevem zvý
šené pozornosti Augustinovi a vůbec jeho kruhu věnované, jež tak
značnou měrou přispěla k obrození celého ducha tehdejšího. Jan Tauler
bývá příliš přeceňován, zde nutno vždy přijímati mnoho z pronikavých
třebas tendenčních studií Deniflových. Autor dotýká se těchto věcí,
jakož i sporu Ludvíka Bavorského s církví jen mimochodem — nebylo
to také jeho úkolem — ale přece nerad tu pohřešuji odkaz na práce
Riezlerovu a K. Múllerovu, podobně jako u „černé smrti“ a flagellantů
neměl býti opomenut článek Lechnerův. —, Ani význam kacířství
v době Karlově nelze přeceňovat! (str. 51), nebylo tak silné, aby pro
následování kacířů bylo mohlo vésti k vylidnění celých panství, a vždy
lze říci, že za Karla Čechy byly nábožensky jednotné (srov. i pozn. 26
o pohanství v Čechách; mnoho z toho, co se snad zdá pohanstvím
anebo jeho zbytky, bylo již křesťanská pověra). — Méně vhodné jest
také označení Konráda „temperenclářem nikoli abstinentem“ (str. 47);
takových moderních pojmů není radno vnášeti do dob tak vzdálených,
ani v knize populárně myšlené. Na účet tohoto určeni knihy nutno
asi také sčísti některé obraty, hraničící poněkud na vulgárnost (na př.
str. 57, odstavec 4.). Nesprávně přeloženo jest na str. 90 latinské confitentium českým kajicníky, když jsou míněni lidé, kteří přicházejí se
zpovídat; rovněž kardinál „ostienský“ česky sluje ostijský; nepěkně zni
také „basiruje“ (str. 109). Jméno přítele a dědice Waldhauserova
nutno psáti Milíč, z důvodů, jež uvedl Klicman (hlavně, že Štítný vždy
tak píše). Na str. 88— 89 pozn. 143 k líčeni rvačky mezi mnichy a kněžími r. 1334 citována jest kronika Františka Pražského; ale zpráva
její převzata jest doslovně (ač zkráceně) z Kroniky Zbraslavské III.,
3 (FRB. IV., 320), měla tedy tato býti citována.
Než to jsou detaily, jimiž nic se nemění na celkovém úsudku, že
kniha Loskotova jest pracována na základě bedlivého studia i nále
žitého ovládáni příslušného materiálu knižního i rukopisného, a že jest
zdařilým a cenným příspěvkem k poznání a ocenění činnosti Waldhauserovy, a tedy vlastně — odečteme-li studie Klicmanovy, jimž
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autor vzdává zaslouženou chválu — prvním samostatným životo
pisem Waldhauserovým, jenž smi býti posuzován jako vědecký.
Budou-li následující slíbené svazky státi na téže výši, lze se na ně
těšiti.
V. Novotný.
St. Stanojevič, Istorija srpskoga naroda. Beograd 1908. Str. 387.
Když vyšla Jorgova Geschichte des osmanischen Reiches ve
známé sbírce „Geschichte der europäischen Staaten“, založené od
Heerena a Ukerta a vydávané nyní od Lamprechta, oznamovalo vyda
vatelství, že se již tisknou Jirečkovy Dějiny Srbska. Dějiny tyto by
nepochybně znamenaly totéž (ne-li více), jako kdysi jeho „Dějiny Bul
harů“, přeložené záhy do několika jazyků. Ač od té doby uplynul více
než rok, přece se dosud neobjevil ohlášený spis Jirečkův. Českým
interessentům ovšem mohl by prozatím postačiti pěkný článek Jirečkův
o dějinách srbských v XXIII. svazku Ottova Naučného Slovníka, který
se řadí vynikajícím způsobem k jeho ostatním originálním pracím, slo
ženým, a do jisté míry i pohřbeným, v naší encyklopaedii. Přes to však
i český milovník historie jihoslovanské může se těšiti z toho, že loňského
roku k Jirečkovu přehledu dějin srbských přibyla nová srbská, původní
práce o témže předmětu, a to tím spíše, že srbský dějepisec podle všeho
neznal článku Jirečkova, tak že obě práce zajímavým a užitečným
způsobem se vzájemně doplňují.
Vědecký, sebe stručnější nástin dějin srbských byl již nevyhnu
telnou potřebou; práce Srečkovičova a Kovačevič-Jováno vičova, ač
znamenaly jistý pokrok proti ještě starším pracím ruským, Majkovově
a GiFferdingově, naprosto již nemohly vyhověti. Ač vedle Jirečka
byli to zvláště ruští slavisté a historikové, kteří se odborně obírali
srbskými dějinami (kromě dvou již jmenovaných Drinov, Uspenskij,
Golubinskij, Florinskij, Nil Popov) — nehledě ovšem k výjimce, kterou
mezi německými historiky znamená v té příčině L. Ranke (svým „Serbien
u. Türkei im 19. Jahrh.“) — přece není pochyby, že nej povolanějším
spisovatelem základního díla o dějinách srbských byl by nějaký histo
rik srbský. Ale historická věda srbská je dosud příliš mladá, majíc za
sebou sotva jeden lidský věk, kterážto doba je příliš krátká, aby v prů
běhu jejím bylo možno položití pevný základ přípravných prací, jak
by vyžadovalo sepsání pouze nějaké důkladné příručky dějin srbských,
nerci-li pak díla na způsob našeho Palackého. Třeba s uznáním konsta
tovali, že těch několik srbských pracovníků, které lze takřka na prstech
spočítati (Novakovič, Ruvarac, Mijatovič, Tomié, Stanojevič), za po
měrů dosti neklidných, neustálými politickými převraty rozvirovaných
vrhli řadou monografii nové světlo zvláště na středověké dějiny svého
národa. Ale jak jest dosud nesnadno pustiti se do rozsáhlého a dů
kladného synthetického díla, patrno nejlépe právě z přítomného spisu
Stanojevičova, který pouze jako populární příručka chce do jisté míry
vyhověti naléhavým potřebám vědeckým.
č. c. h. xv,
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Stanojevič, professor Bělehradské university, chtěl, jak vysvítá
z ,,Doslovu“ (který místo obvyklé předmluvy položil ke konci svého
spisu), podati obraz dějin srbských, jaký si vytvořil jednak na základě
vlastního bádání monografického, jednak studiem příslušné literatury.
Poněvadž však literatura tato dosud má veliké mezery a spiso
vatel nebyl by postačil sám je vyplniti vlastním bádáním, jest patrno,
že jednotlivé části jeho synthese mají cenu nestejnou, že místy jsou
dosti povrchní. Ovšem mluví k nám spisovatel, jenž se osvědčil svými
pěknými monografiemi (na př. Vizantija i Srbi, 2 sv. v Novém Sadu
1903, 1906 a Die Biographie Stefan Lazareviťs von Konstantin dem
Philosophen als Geschichtsquelle v Archivu f. slavische Philologie 1896)
jako kritický badatel a vědec samostatného objektivního úsudku, jako
nadaný odchovanec západoevropské methody vědecké, jeden z nej
lepších členů mladší historické generace srbské. Kniha Stanojevičova
čte se velmi pěkně, je psána poutavě a její velikou předností jest, že
hledí dějiny srbské líčiti neustále v širokém rámci dějin všeobecných
nebo aspoň dějin balkánských. Spisovatel (zajisté ve snaze neunavovat!
lidového čtenáře) nehromadí ffaktů, nýbrž maluje pouze obrysy a per
spektivy dané situace nebo vývojového stadia, ale zdá se mi, že v té
příčině překročil pravou míru; spis jeho přináší poměrně příliš málo
faktického materiálu. Vypravování nabývá místy (zvláště při motivo
vání význačných události nebo dějinných obratů) rázu prázdných
frasí nebo rhetorických výlevů a stává se unavujícím zvláště tehdy,
když spisovatel pouze jinými slovy opakuje myšlenky, které byl vy
slovil již na jiném místě. To se pozoruje zvláště v líčení středověkých
dějin bosenských, které se při své zajímavé monotonnosti a jedno
tvárnosti, podmíněné hlavně geografickými poměry, rozvíjejí za okol
ností velmi podobných a neustále se opakujících (poměr k Uhrám,
patareni, poměr panovníků k šlechtě), tak že jim jen nové osoby a po
drobnosti dodávají nové barvitosti.
Vyniká-li práce Stanojevičova nad Jirečkovu svojí koncepcí, předčí
J irečkova nad Stanojevičovu právě bohatstvím svého faktického
materiálu, zhuštěného na těsných sloupcích Naučného Slovníka, takže
i po ní zůstane hlavním svodem faktů, a to tím spíše, že Stanojevič
ze své knihy témér úplné vyloučil vnitrní, kulturní vývoj, pro který, zejména
středověký, Jireček sebral hojnost velmi cenné a zajímavé látky. Kniha
Stanojevičova podává tedy hlavně dějiny politické, ač, jak níže uvidíme,
při novějším vývoji byl nucen přece do jisté míry miti zřetel i k vlivu
literatury a osvěty i ku poměrům hospodářským, pod jejichž vlivy
se rozvíjelo novověké obrození srbského národa.
Stanojevič podjal se dosti nesnadného úkolu vylíčiti dějiny srbského
národa, které se rozvíjely v tolika různých územích a jejichž těžiště
se tolikrát sem tam přesouvalo. Pozornost spisovatelova soustředila
se přirozeně k vývoji nej důležitějších státních útvarů srbských, tak
že vedle territoriálně měnivého Srbska středověkého sleduje neustále
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zvláště déjiny Bosny, v novém věku pak vedle opakujících se pokusů
Srbů balkánských o vybavení z poroby turecké zvláště dějiny Srbů
uherských. Rozeznává 12 fasí nebo období celého vývoje, podle nichž
rozdělil spis svůj ve 12 kapitol. Hlava I. [Balkánský poloostrov před
příchodem Slovanů) podává stručný přehled dějin balkánských do
konce 5. století po Kr. V hlavě II. [Slovanská kolonisace na Balkánském
poloostrové), která chronologicky sahá do konce 8. století, složil Stanojevič výsledky svého vlastního studia, které obsahují leccos odchylného
od názorů českého badatele o jihoslovanském stěhování, L. Niederle.
V hlavě této zejména správně vytknut jest veliký význam pádu říše
Avarské nejen pro Slovany, nýbrž i pro ostatní Evropu. V hlavě III.
[První srbské státy) mluví se především o vzniku národa srbského,
a to příliš všeobecně a i dosti nesprávně; počátek tohoto ethnografickohistorického processu ve prospěch kmene srbského klade St. již do 7. sto
letí a jeho dovršení na rozhraní století 8. a 9., a sice do doby knížete
Cáslava. V této nesnadné a stranicky tolik přetřásané otázce stanovisko
nejsprávnější dosud zaujal Můrko ve své Gesch. d. alt. slav. Literaturen
(viz C. C. H. XV., 357). Dále v hlavě III. pojednává se o jednotlivých
pomíjejících pokusech kmenů srbochorvatských založiti pevné státy,
o vlivu starořímské a byzantské kultury na Srby, o počátcích křes
ťanství a o účastenství Srbů v bojích byzantsko-bulharských za čáře
Symeona a jeho nástupců do r. 1018 a o podrobení Rasy nebo-li Rašky
císařem Janem Cimiskem, Novější srbské nároky k Makedonii připomíná
názor (ne pravdě nepodobný), že t. zv. druhá říše Bulharská, r. 1018
od Basilia II. Bulharobijce zničená, byla v podstatě státem srbským,
t. j. obydlená kmeny srbskými, jimž bulharská emigrace dala státní
organisaci — tedy analogie pozdější říše Valašsko-Bulharské (Trnovské).
V hlavě IV. [Zeta politickým středištém srbského národa) vylíčen zápas
Srbů s Byzancí o národní samostatnost v území asi nynější Černé Hory
s podporou římské kurie, církevní osamostatnění Zety za krále Mi
chala r. 1060 a počátky pokatoličtění těch končin. V hlavě V. [Zápas
Zety a Rašky o nadvládu) spíše rhetoricky než uspokojivě vyloženy
jsou příčiny, jimiž se přesunulo těžiště národního a politického života
srbského z přímoří do vnitrozemí. Za to však velmi případně osvětlen
jest význam opanování Chorvatska Maďary; vystupujíť Maďaři pak hned
jako mohutný politický činitel v dějinách balkánských, soupeříce nejprve
s Byzantínci v posledním slavném období jejich říše (za Manuele Komnena) a později s každým mohutnějším státem balkánským; tlak a
vliv jejich ustává jen tehdy, když vnitřní nesnáze dočasně jejich rozmach
paralysují. Pro Srby samé znamenají Uhry, Chorvatskem sesílené,
balvan, který dusí každé volnější jejich vydechnutí, překážku, která
nejvíce stojí v cestě přirozenému splynuti dvou hlavních srbských
států středověkých, Rašky a Bosny, nepřítele, u něhož konec konců
jsou Srbové nuceni hledati útočiště před Turky, nepřítelem, který
kromě svého náboženství nebyl snad ani tak nebezpečný, jako ten,
32*
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jenž jim "chtěl být ochráncem. Je však příznačné, že kolébka nejslavnějšího státu Srbského, t. j. státu Dušanova, Raška, vzmohla se
a upevnila proti přesile Byzantské hlavně spolkem a oporou o Uhry.
Dějiny Balkánského poloostrova se v podstatě neustále opakují (viz
dějiny Makedonie, Ríma, Byzance a Turecka), po sloučení různorodých
částí jeho nastává nutná differenciace, rozbití, roztříštění. Jako středo
věké Srbsko vzniklo revoltou a bojem proti Byzanci, tak i novověké
Srbsko vzniklo revoltou proti Turecku hlavně s podporou monarchie
Habsburské, jejímž jádrem jsou Uhry.
’
Obsahem hlavy VI. (Rozkvet srbských států) jsou dějiny Zety,
Rašky a Bosny do konce 13. století; zde podáno několik velmi
zdařilých výkladů, jimiž osvětlen poměr Srbů k západnímu světu a
jejich zajímavé střední postavení mezi proudem kultury latinské a by
zantské. Poukazuji zejména na pěkné vylíčení poměru Bosny k Uhrám,
který má nepouhý význam lokální, nýbrž měl velikou důležitost ve
světovládné politice papežské kurie, jejíž moc (je to v době slavných
Innocenců III. a IV.) tehdy vrcholí. Bosna je kus území, které odňato
bylo římské jurisdikci na Balkáně v době ikonoklasmu, území, k jehož
revindikaci se pokoušeli dospěti m. j. zvláště získáním Bulharů své
oboedienci. Uhry, jejichž králové ne nadarmo měli titul králů apo
štolských, vystupují ve svém úsilí podmanit sobě Bosnu ne jako pouhý
dobyvatel, nýbrž jako oprávněný mandatář kurie, které se velmi dobře
hodí kacířství patarenské (bogomilství), nepřetržitě v Bosně bujející, za záminku k obnovení moci v někdejším Illyriku. Jako
v mnoha jiných věcech, opakuje se v novější době historie zvláště
v této. Co se týče Rašky, důležité je zejména to, co pověděno o konfessní
krisi za vlády Štěpána Nemanje (pravoslaví, katolictví a bogomilství)
a o politické krisi za Štěpána Prvověnčaného, kterou tento panovník
byl přinucen vrhnouti se v ochrannou náruč Ríma, aby Rím zadržel
spojený útok svých vasalských států (Uher a císařství Latinského),
které r. 1216 hrozily najednou vrhnout se na osamělý, mladý stát
schismatický
V hlavě VII. (Převaha srbského národa na Balkánském poloostrově)
vypravuje se nejslavnější doba dějin srbských za vlády Štěpána Du
šana a Bosenského Tvrdka. Bud v této nebo v následující hlavě (VIII.
Boj srbského národa s Turky) očekávali bychom podrobnější vylíčení
příčin, jimiž se roztříštila monarchie Dušanova. Byl to nepochybně vliv
západoevropského feudalismu a stavovstvi, který se ostatně již koncem
12. století objevil jako rozkladný činitel i v impériu Východořímském.
Škoda, že Stanojevič aspoň jen povšechnými rysy nevylíčil tyto poměry,
které beze vší pochyby usnadnily Turkům úkol tak nesnadný, jakým
bylo bez odporu podrobení poloostrova Balkánského. Z obsahu ka
pitoly VIII. poukázal bych mimo jiné ještě na to, jak z vypravování
Stanojevičova lze poznati, že proslulá bitva na Kosím poli (správněji
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než na Kosově poli) neměla toho rozhodujícího, epochálního významu,
jaký se jí obyčejně přikládal, nýbrž že to byl článek v sáhodlouhém
řetěze bojů, článek, který mimořádnou dramatičností vyniká nad
jednotvárnost celého zápasu, tak soustavně a houževnatě Turky vede
ného a vyplňovaného čas od času nadějnými reakcemi srbských úspěchů.
V hlavě IX. (Srbský národ pod vládou Turku), kde nabýváme něco
světla o poměrech vnitřních, nalezneme leckteré zajímavé vysvětlení,
na př. že panství turecké, které se šířilo dosti pomalu, neprovedlo vlastně
velikých společenských převratů, že lid od jisté doby očekával od
utvrzení panství tureckého značnou úlevu břemen, jaká spojena byla
s neustálou obranou proti nájezdům tureckým. Teprve úpadek a zhoršení
vlády turecké, podobné tomu, jakému během času podlehla říše By
zantská, t. úpadek moci ústřední a všemohoucnost byrokracie civilní
i vojenské, přinesly lidu selskému porobu nesnesitelnou. Zjev, který
jest patrný i v naší době na př. u Poláků a jejž lze pozorovati u Rusů
za poroby tatarské, dostavil se i u Srbů za poroby turecké, t. neoby
čejný vzrůst autority církevní, ježto církev a kostely staly se útočištěm
národnosti. Jiná věc, které věnuje spisovatel v této hlavě svou pozornost,
jest srbská emigrace do Uher, která se začala prý již v 2. polovici 14. sto
letí, kdy panovníci srbští, kteří svými příbuzenskými svazky s králi
Uherskými získali v jižních Uhrách rozsáhlé statky, začali na nich usa
zovat! Srby. Na rozhraní století 15. a 16. začíná se hromadné stěhování
Srbů na území uherské a chorvatské, a hned od počátku vyvíjí se ne
příznivý poměr mezi velmoži chorvatskými a přistěhovalými podda
nými, jimž velmoži nechtějí plnit svých slibů. Zajímavé je též, co se do
vídáme o souvislosti osvobozeneckého úsilí srbského s plány na utvořeni
veliké ligy protiturecké v 16. století, které jsou jen pokračováním staré
ideje křížové — týž rozpor zájmů, jako v dřívějších stoletích, objevuje
se tehdy i ještě později. A u Srbů lze sledovatine přetržitost jejich
úsilí vybaviti se z cizího panství. Žádný národ, ani snad Poláci, nepřinesl
tolik obětí pro myšlenku na obnovení své politické samostatnosti — celá
století zdálo se všecko úsilí marné, stokrát zklamány byly naděje,
tu v Rakousko, tam v Rusko, onde ve Francii skládané, a přece ko
nečně cíle bylo dosaženo, aspoň částečně, vlastní silou — ovšem
tehdy teprve, když porobitel pozbyl své někdejší vnitřní síly. O tomto
zápase vypravují i hlavy následující, z nichž nejbližší X. má název
Boj srbského národa proti Turecku a proti Rakousku a XI. Kulturní
a politické obrození srbského národa, Boj Srbů proti Rakousku, se kterým
(vlastně s Uhrami) podle starých tradicí Srby poutaly odvěké styky,
rozvíjel se na území, které Turci po r. 1683 byli nuceni Rakousku po
stoupit!, tak že na př. v letech 1718—1739 bylo pánem skoro celého
nynějšího království Srbského. Ani vláda Vídeňská, ani Madaři nedo
vedli udržeti trvalých sympathií srbských, počínajíce sobě jako vítězové
v zemi podrobené, ač vítězství jejich umožněna byla povstáními a
brannou pomocí srbskou. Jediný generál Piccolomini sledoval politiku
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rozumnou a přirozenou. V celku vláda Vídeňská chovala se k Srbům
příznivěji než Madaři, protože čas od času proti Madarům jich potře
bovala. Praecedenci roku 1848 vidíme již r. 1703 a 1704 — za to dostalo
se Srbům privilegií z r. 1706, jejichž však neplnění a nedodržování
bylo předmětem nepřetržité řady stesků a žalob srbských. Ovšem
mezi Srby a Vídní stojí stále Madaři, jejichž dvorská uherská kancelář
reklamuje Srby pro korunu Uherskou a nemíní uznávati to, na čem
se neusnesl uherský sněm. A vláda Vídeňská ani v době největšího roz
květu absolutismu nedovede Madarům čeliti. Nepřetržitý zápas s Madary a s Vídeňskou vládou měl pro Srby ten význam, že je pobádal
k tomu, aby se bránili přesile prostředky kulturními (školou), a pro
budil v nich záhy (již ke konci 18. století) snahy osvětové a vedle ná
rodního uvědomění i mocné vědomí slovanské; ve vědomi tomto Srbové
hledali a nalézali učitele v pravoslavné Rusi a pod vlivem učitelů těch
vytvořil se i umělý, ruštinou prosáklý „slovansko-srbský“ jazyk, před
chůdce dnešní spisovné srbštiny, kterou teprve později z lidové mluvy
vytvořili Dositej Obradovič a Vuk Karadžič, věc, o kterou (ač je velmi
přirozená) dosud marně bojuje Krumbacher v otázce spisovného jazyka
řeckého (viz C. C. H. IX, 462. sl.). Hlava XI. vedle těchto věcí, které
jsou nerozlučně spojeny s politickým vývojem srbského národa, sleduje
vznik nového srbského státu z povstání Milošova r. 1804 a jeho
vnitřní kvašení až do nastoupení Alexandra Karaďorděviče (r. 1842).
Kdo si přečte stránky, kde se vypravuje o novověkém poměru Srbů
k Rakousku a k Uhrám, odpoví sobě sám bez obtíží na aktuelní
otázku dnešní, je-li možné sjednocení všech Srbů pod nadvládou
rakousko-uherskou, třebas by byl přesvědčen, že vypravování Stanojevičovo není prosto tendenčnosti. Obsah hlavy XII. {Kulturní
jednota srbského národa) nepřiléhá dost k jejímu názvu, který zároveň
s úvodem k této hlavě dosti zřetelně vyjadřuje snahy a myšlenky
srbských publicistů a politiků, ale zároveň potvrzuje velmi slabý
jejich dosavadní úspěch, ano i nezdar. Jako vůbec, tak zejména
v této hlavě vylíčen je pěkně rozvoj novověkého Srbska v rámci hlavních
událostí evropských, při čemž zvláště ta okolnost jest pozoruhodná,
že Srbsko od r. 1848 kořistilo nejvíce ze škod a porážek Rakouska a
Uher — podobně jako ve středověku — a že rok 1878 (kongress Berlínský)
znamená v té příčině obrat v neprospěch Srbska; novější kampaň
bosensko-hercegovská ukázala, že se situace Srbska nezlepšila. Od
r. 1877 nebo 1878 počíná se též vnitřní politický vývoj Srbska sou
časného, zejména vývoj jeho politických stran, radikálů a napredňaků
(pokrokářů), o kterém však spisovatel vypravuje dosti zdrželivě, ač
je patrno, že by mohl pověděti více a zasvětíti čtenáře hlouběji do
novější historie své vlasti. V té příčině mnohem více poučuje známý
spis francouzského publicisty René Henryho, Des monts de Bohéme au
golfe persique (Paris 1908), ze kterého nabýváme přesvědčení, že Srbsko
je na dobré cestě vyjiti vítězně z celní války s Rakousko-Uherskem
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a tím i emancipovat se z jeho politického područí. (Srov. níže i zprávu
o publikaci Steadoví, Servia by the Servians.)
J. Bidlo.

Pisma pisana Dru Ljudevitu Gaju i ňeki ňegovi sastavci (1828 až
1850). Sabrao i úvodom popratio Dr. Velimir Deželič. Zagreb 1909,
Jugoslav. akadem. str. XLV + $71.
V srpnu letošního roku slavil chrvatský národ stoleté narozeniny
Ljudevita Gaje, muže o politické znovuzrození jeho nad jiné zaslou
žilého a zakladatele literárního jeho sjednocení s ostatními částmi
národa srbsko-chrvatského. Jihoslovanská akademie nemohla lépe
oslaviti památku Gajovu než přítomnou publikací. Vydáním korrespondence Gajovy s muži, kteří vedle něho v politických dějích 30—40 let
min. stol, hráli více méně vynikající úlohu, jako hr. Janko Draškovič,
bar. Fr. Kulmer, Ambrož Vranicany, jakož i s muži, kteří pod vedením
Gajovým začali tvořiti literaturu „illyrskou“, jako byl Stanko Vraz,
Ivan Trnski, V. Babukič a j., pomůže zajisté jasněji osvětliti mnohou
část politického hnutí i literárního ruchu této doby. Politické děje
této doby a podíl Gajův v nich vylíčil právě na základě korrespondence
vydavatel knihy této v úvodě. Ne tak význam její pro dějiny literární
a význam jeho korrespondence s jinými slovanskými literáty a učenci.
Z listů Vrazových seznáváme mimo jiné, s jakými obtížemi musel Gaj
bojovati, zaváděje jazyk staré dalmatsko-dubrovnické literatury za
spisovný jazyk a vůbec za orgán všeho veřejného života v Chrvatsku.
Gajovo působení v tomto ohledu byl zcela výjimečný zjev ve světě
slovanském. Kdežto politický a kulturní vývoj všude jinde, na Slovensku
a podobně i na j. místech, vedl k vytváření zvláštních, více méně samo
statných středisk kulturních na vlastním domácím nářečí, Gaj zarazil
kulturní vývoj chrvatský na základě domácího (kajkavského) dialektu
a zavedl dialekt štokavský, kterým mluvila převážná část národa
mimo hranice užšího Chrvatska. Illyrské hnutí jím vzbuzené snažilo
se rozšířiti jazyk tento ještě dále na západ, ale umělo získati horlivého,
nadšeného adepta pouze v Štýřanu St. Vrazovi. A právě tento byl
za to od svých krajanů proto silně napadán a odsuzován. Též
mladý Miklošič byl proti němu (str. 310); později, kdy měl jako jiní
vlastenecky smýšlející mužové té doby ještě slovanské jméno „Vla
dimír“, stavěl se k tomuto hnutí přátelštěji (srv. str. 322). Zajímavé
jest sdělení Vrazovo, podle kterého ani Prešeren nebyl příliš proti
němu a litoval prý velice, že již tak sestárl, že si více nemůže na tolik
osvojiti „illyrštinu“, aby v ní něco znamenitého napsal (str. 315).
Pro nás nejdůležitější jest korrespondence Gajova s našimi učenci
a literáty. Největší vliv na mladého Gaje, na vývoj jeho idejí literáměpolitických měl Jan Kollár, se kterým se v Pešti, kde sbíral pomůcky
a prameny pro dějiny chrvatské, seznámil v 21. roce svého věku, pod
jehož vedením se učil česky a se kterým rozmlouval ne pouze o úpravě
pravopisu, jakou navrhl ve zvláštním spisku r. 1830, než i o přehojných
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ideálech a otázkách týkajících se všeho Slovanstva, zvláště o vzá
jemnosti slovanské a j. Korrespondence jich byla zprvu německá,
později psali si každý svým jazykem. V knize vytištěno celkem 5 listů
Kollárových z 1. 1832-1842. Obsáhlejší i obsažnější byla korrespondence
se Šafaříkem, rovněž zprvu německá, potom česká. Celkem jest tu
24 listů S-ových. Začali si dopisovat! ještě za novosadského pobytu
Š-ova. Podnět ke korrespondenci dal Gaj sám. V knize čteme koncept
jeho listu z r. 1830; v listě tom dalŠ-ovi některé literární zprávy, jelikož
slyšel od Kollára, že Š. chystá druhé vydání svých Dějin slovanských
jazyků a literatur, zvláště se šířil o svých návrzích na úpravu pravopisu
podle vzoru českého a prosil Š-a o podporu svých snah. Listy Š-ovy
jsou velice pozoruhodný; vděčně přijímá doplňky a kritické poznámky
mladého horlivce, ale kriticky, vybízí ho k usilovnému pěstování jazyka
a staví nade vše zájem národní, kterému—praví—mají se podřizovati
všecky ostatní zájmy, také náboženské. Nejčastěji vyžaduje si od něho
zpráv dialektologických, národopisných a literárních. Na dvou místech
čteme ostré narážky na Kopitara (v listech č. 201 a 202); ovšem Gaj
pro své snahy o štokavisování t. ř. provinciálního Chrvatska netěšil
se přízni vídeňského „mefistofela“ slavistického. Zvláštním listem ze
dne 10. května 1848 zve Š. na slovanský sjezd, jiným ze dne 25. t. m. ozna
muje, že byli do Chrvatska vysláni Erben aLambl, ,,horliví milovníci
jazyka a literatury illyrské“, aby opatřili věrné zprávy o záležitostech
chrvatských a dodali Chrvatům zprávy a záležitostech českých.
Dopisy jiných našich mužů jsou ojedinělé; Jsou tu tři listy Hankovy
z 1. 1838-1847, ze kterých poslední míří proti Palackému pro opravy
pravopisné; jeden Čelakovského z r. 1842, ve kterém jest vyslovena
žádost o příspěvky do knihovny vratislavské; jeden kratičký Palackého
z r. 1843, který nasvědčuje tomu, s jakým zájmem P. sledoval hnutí
vChrvatsku; jeden z r. 1836, v němž K. Amerling podává zprávu
o své cestě do slovinských zemí a j.; jeden v kterém V. Michl r. 1836
oznamuje vydání svého ,»pravopisu ilirského“; jiný, jímž J. V. Franta
(Šumavský) r. 1834 prosí o podporu pro svůj ,,všeslovanský slovník“.
— Poměrně dosti čilá byla korrespondence se Štúrem; otištěno tu
12 listů jeho z 1. 1837-1845, dva jsou psány chrvatsky, ostatní česky.
Svědčí výmluvně pro úzké styky mezi slovenskou mládeží studující
v Prešpurku a Chrvaty. Dokladů těchto styků podávají mnohem
hojněji zápisy prešpurského („břetislavského“) sboru učenců řeči česko
slovenské, které se nyní chovají v archivě Slovenské musejní spo
lečnosti. Podobné styky byly potom též mezi slovenskou mládeží
studující v Levoči a kruhem Gajovým; mládež tato obrátila se zvláštním
listem ke Gajovi o podporu ke studiu ,.ilirského“ jazyka a péčí B. Šulka,
„Slováka nitranského“, který tehdy byl „pořadatelem“ Danice ilirské,
bylo jim posláno přes 70 svazků chrvatských a srbských knih. Nadšený
připiš Sulkův zapsán byl do „Zápisků ústavu československého v Le
voči“, které se chovají nyní v témže archivě v Turč. Sv. Martině.
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Gaj měl zajisté styky také s polskými a ruskými kruhy literárními,
V knize nalézáme pouze ojedinělé dopisy VI. Boňkowského, zajímavý
list M. Czajkowského (str. 43), slibující polskou pomoc všude, kde ,,il s’agit
et s’agira ďun slavisme libře et indépendant de toute influence étrangěre“, Joach. Lelewela (str. 118), kn. Jiřího Lubomirského (str, 120),
W. A. Maciejowského (str. 122); ruský jest jediný od Nik. Pavliščeva
(str. 148 sl.). Gaj měl zajisté bližší styky též s přednějšími té doby
muži ruskými, mladí ruští slavisté vysílaní od sklonku 30-tých let
na slovanský západ a jih stavovali se zajisté u chrvatského vůdce,
Gaj dopisoval si s Pogodinem a se Sreznevským, nejpřednějším
z toho prvního ruského kruhu slavistického, ale jich listy podle vy
davatele této knihy Gaj sám prý ze strachu před smrtí svou zničil.
Při tom jest ovšem podivné, že zkázy ušel list Mích. Czajkowského!
Listy slovinských a též chrvatských literátů jsou zajímavé též
formou. Jsou psány jednak německy, jako od Bleiweise 1843,
O. Cafa 1839, Dajuka 1840, Urb. Jarnika 1836, Slomšeka 1838, do
konce od Fr. Kurelce (dva německy, tři chrvatsky), jednak střídavě
v obou jazycích od bar. Kulmera a j. Pokud jsou chrvatské, jsou
zajímavé též pro svůj dialekt a své společenské formy.
Do vydání listů, zvláště nechrvatských, vloudily se bohužel chyby
velmi četné. Amerling připomněl (str. n) známého v slavistických
kruzích ruského konsula v Dubrovníce Gagiče a psal jméno to podle
soudobého českého pravopisu s g; vydavatel to vytiskl pravopisem
jihoslov. akademie Gagič a do rejstříku umístil Jagič (Vatroslav)!
Ohlašuje-li Vraz (str. 320), že přijede ruský ,,mladič“ ^Wodnjanjski“,
zajisté muž poněkud jen obeznalý v dějinách slovanské filologie hned
vytuší, že byl tu míněn Bodjanskij, a mělo se toto jméno umístiti
v rejstříku, nikoliv ono přeslechnuté. Podivné jest také, že jednou jest
v rejstříku Zaf 308, kde jest zajisté míněn Oroslav Caf, častěji v listech,
zvláště Vrazových vzpomínaný Tisk korrespondence psané různými
jazyky a různými pravopisy vyžaduje zajisté zvýšené péče, zvláště se
strany korrektorovy, té ještě více snad než vědomostí jazykových.
A na akademické vydání máme také právo činiti vyšší požadavky.
J. Polívka.
*

♦

♦

Věstník České Akademie, ročník XVII. (1908). — Z obsahu: Jos.
Janko, O stycích starých Slovanů s Turkotatary a Germány s hlediska jazykozpytného. (Srov. referát Zubatého v Č. Č. H. XIV., 326—329.) — J. Bidlo,
Zpráva o vědecké cestě po archivech a knihovnách švýcarských a německých
o prázdninách r. 1907. (Velmi zajímavá a poučná zpráva o bádání autorově
v archivech a knihovnách v Mnichově, Curychu, Basileji, Bernu, Ženěvč,
Sv. Havlu, Poznani a LeŠně. Autor se neomezuje jen na materiál, jehož
by mohl užiti pro pokračování svého spisu o Jednotě, nýbrž upozorňuje
i na jiná bohemika, zejména na korrespondenci Karla ze Žerotína a zprávy
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o něm. Doporučuje badatelům zabývajícím se dějinami tohoto vynikajícího
muže, aby soustavně prohlédli celý materiál protestantské korrespondence
složené v Basileji.) — V. Tille, Nové dějiny starofrancouzské literatury.
(Velmi podrobný a poučný referát o znamenitém díle Gastona Parise Esquisse historique de la littérature fran^aise au moyen áge.) — V. Flajšhans,
Bohemika Drkolenská. (Zpráva o rukopisech českého původu v klášteře
Drkolenském, zejména o desíti rukopisech spisů Husových.) — V. Flajšhans,
Pozůstalé rukopisy vl. rady A. Truhláře. (Je tu zvláště zevrubná zpráva
o rukopisném materiále pro pokračováni Truhlářovy Rukověti. Materiál
ten není sice zpracován pro tisk, je však podie Flajšhanse „tak úplný a tak
spolehlivý, že redaktor, který by v díle pokračoval, nenalezne obtíží ne
překonatelných".)

Sborník věd právních a státních, ročník VIII. (1907—8). — Z obsahu
tohoto ročníku mají pro historika zajímavost především posmrtné vzpo
mínky na zakladatele a redaktora Sborníku Bohuše Riegra, jež napsali
J. Krčmář, K. Kadlec, M. Stieber a Fr. Vavřinek. Krčmář podává tu
zajímavé zprávy z Riegrova života s ukázkami jeho korespondence z mladších
let a vytýká zásluhy Riegrovy o universitu, o založení „Sborníka" a vy
chování vědeckého dorostu právnického; Kadlec promlouvá o Riegrových
spisech z oboru právní historie české; Stieber předvádí dosti podrobně
hlavní jeho názory o vývoji státního zřízení rakouského a Vavřinek oce
ňuje význam zesnulého jako historika a kritika moderní rakouské ústavy.
Z ostatních článků dlužno uvésti ještě posmrtné vzpomínky na prof.
Josefa Stupeckého. jichž autory jsou J. Krčmář, —r, Dr. H. a K. Herrmann-Otavský.
Hlídka, roč. XXV. (1908). — Z obsahu: Jos. Samsour, Dějiny alumnátu Brněnského. (Dokončeni: 4. Ústav theologický od svého zřízení do
r. 1848. 5. Ústav theologický od r. 1848 až na naše dny. 6. Rozvoj ducha
a uvědomění národního v alumnátě brněnském. 7. Domácí knihovna
ústavu.) — JanTenora, Z paměti města Bystřice nad Perštýnem. (Pokračování
[srov. Č. Č. H. XIV., 360]. V tomto ročníku je dokončena kapitola o ko
stelu a faře, v níž sneseno z archivních pramenů množství zajímavých
zpráv o církevních a náboženských poměrech v Bystřici až do doby nejnovější. Druhá kapitola vypisuje osudy špitálu v Bystřici, jenž se při
pomíná již v XV. stol. Kapitola třetí jedná o škole, o níž je pivní zpráva
z r, 1472; v 1. 1579—1595 byla v Bystřici i zvláštní škola bratrská. V druhé
části své práce, jež má nadpis „Ze života společenského", jedná autor
o pánech městečka Bystřice, o výsadách, jichž od nich dosáhlo, o jeho
poddanském poměru k vrchnosti, o hospodářství obecním, o ceších,
o útrapách města v prvních letech války třicetileté. Část ta, v níž rovněž
užito velmi bohatého materiálu archivního, není dosud ukončena.) —
Ig. Petržilka, O snahách a tužbách národů rakouských r. 1848. (Nepodává
nic nového.) — A. 0. Plešovský, K jubileu zrušeni roboty. (Sestavení
známých dat o zrušeni roboty v Čechách, na Moravě a ve Slezsku.) —
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Z posudků zasluhuje pozornosti T(enor)ův velmi nepříznivý referát o Peřinkově popise Vizovského okresu ve Vlastivědě moravské, obsahující
množství vážných výtek a oprav.
Sborník historického kroužku IX. (1908). — C. Straka a Fr. Štědrý,
0 školách okresu Lounského od nejstarších dob až do dnes (dokončení [srov.
č. č. H. XIV., str. 463]; jsou tu zpracovány zprávy o 22 osadách okresu
Lounského). — AI, Krôss S, J., Příspěvky k dějinám vypuzení jesuitů
z Cech (dokončení; srov. č. Č. H. XIV., 464). — Fr. Štědrý, Týnec Panenský
(dokončení; srov. tamtéž). — F. Menčík, Leonard Harrach z Rohravy (podle
spisu O. Harracha Rohrau, vyšlého ve Vídni 1906; srov. Č. Č. H. XIII.,
337). — M. Kovář, Praha za vlády Francouzů, Bavorů i Prusů r. 1742—44
(pokračuje se v otiskování letopisů Lothových). — V. Oliva, Svratka. (Rada
podrobných zpráv o faře ve Svratce na panství Rychmburském od jejího
obnovení v r. 1737 až do doby nejnovější.) — Jos. Vávra, Alžběta Kon
stancie z Pottingu, dobrodějka klášterů. (Ze zámeckého archivu v Horním
Hlohové podává autor zprávy o A. z Póttingu, nar. 1615, zemř. 1689,
jež byla několik let manželkou p. Jiřího z Oppersdorfu na Horním Hlohově; jinak historického významu nemá.) — Stan. Kosan, Studie o posledních
čtyřech papežích avignonských a o jejich politických stycích s Karlem IV.
(Bezcenná kompilace; autor píšící o Klementu VI. a Innocenci VI. neví
ani o českých Monumenta Vaticana.) — Ant. Lenz, Svatý Tomáš Aquinas
a M. Jan Viklif o řeholích (pokračování). — Ant. Podlaha, Třetí díl ruko
pisného sborníku Evermonda Jiřího Košetického (pokračování). — Jos.
Kašpar, Jak se v 16. a 17. stol, v Novém Bydžově ženili a vdávali. (Ukázky
z městské snubní knihy Bydžovské z 1. 1566—1665; z nich poměrně dosti
zajímavé jsou zprávy o sňatcích radních písařů, školních správců a kněží
protestantských.) — MikŠovicova kronika Lounská (pokračování obsahující
dobu od 16. října 1609 do 7. května 1613; obecnější zajímavost mají tu
některé zprávy o pohybech vojska za vpádu Pasovského do Čech r. 1611).
— Fr. V. Peřinka, Klášter „Vallis Mariae“ v Oslavanech. (Začátek po
drobné studie o památném klášteře moravském, založené na pramenech,
jichž hlubší proniknutí ovšem chybí.) — V. Oliva, Radhošt. (Začátek většího
pojednáni o české osadě Radhošti u Vys. Mýta, jehož hlavním účelem je
podle autora vylíčiti sektu blouznivců náboženských zvaných „Marokány“
na konci XVIII. stol.; zde se podává úvodem řada zpráv z dějin Radhoště
a tamního farního kostela.) — G. Svoboda, Pobyt Prusův v Kolíně před
bitvou u Křečhoře od 17. máje do 18. Juni 1757. (Podle zápisu městského
syndika Jos. Prokopa Modestina.) — H. Gross, Tři listiny (z r. 1568, 1591
a 1615) týkající se bývalého panství kláštera Zlatokorunského. (Z archivu
Krumlovského.) — O drobných příspěvcích tohoto ročníku netřeba se
zmiňovati jednotlivě.
K. Kr.

Časopis společnosti přátel starožitností českých v Praze, roč. XVI.
(1908). — Z obsahu: J. V. Simák, Z dějin katolické reformace na panství
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Branském. (Otiskuje se z archivu arcibiskupského 10 listin z r. 1650 za
jímavě osvětlujících nezdařený pokus o převedeni sedláků na panství
Branském u Jilemnice na víru katolickou.) — J. Bráníš, Založeni Staré
Boleslavé. (Dokazuje se bezdůvodnost názoru Šittlerova a Prášková, že
St. Boleslav vznikla již před Boleslavem.) — V. Chaloupecký, Jan z Dražíc,
poslední biskup Pražský, (Viz referát Borovičkův v Č. Č. H. XIV., 457.)
— Jar. Růžička, Emigranti z Německého Brodu za reformace pobělohorské.
(Zajímavé zprávy z knih městských.) — R. Cikhart, Zápisy matrik v Borotině o šlechtických rodech. (Ze známějších rodů jsou tu zastoupeni zvláště
Bechyňové z Lažan, Deymové ze Stříteže, Kfelířové ze Zakšova, Pachtové
z Rájová.) — Týž, Zápisy matrik Novoveských o šlechtických rodech. (Za
stoupeni zvláště Deymové ze Stříteže, Jenšíkové z Ježova, Malovcové
z Malovic, Pecinovští z Pecmova.) — J. Renner, Městská váha v Rakovníce
na konci XV T věku. (Podle »,register vážných“.) — J. Voborník, Dvě
zprávy o Rejdické sklárně. (Otisk dvou zápisů z r. 1617 a 1623 vyňatých
z pozemkové knihy panství Navarovského.) — Fr. Tichý. Ku pobytu fran
couzského a bavorského vojska r. 1741 v Praze. (Z knihy ,.Studien zur Geschichte des Militärsanitätswesens im 17. u. 18. Jh." od Schustera jsou
tu vybrány zprávy o zdravotním stavu bavorského a francouzského vojska
v Praze.)
Časopis moravského musea zemského, roč. VIII. (1908). — Z ob
sahu: Fr. Vlk, Archaeologické nálezy z okolí vanovského. — St. Souček,
Z Goliášovy literární pozůstalosti. (Pokračování z předešlého ročníku; srv.
Č. Č. H. XIV., str. 467.) — Jos. Válek, Poznámky k mapě moravského Va
lašska. (Pokračování jednající o kolonisaci Valašska; rozborem listinných
zpráv o Valašsku snaží se autor dokázati, že hlavní, podstatná část oby
vatelstva dnešního Valašska přišla jako noví kolonisté teprve po návalu
tatarském ve stol. XIII. a z místních názvů usuzuje, že původním sídlem
tohoto obyvatelstva byly nej východnější kraje slovenské. Proti methodě
Válkově i jejím výsledkům ozval se důrazně Fr. Černý v Čas. Mat. Mor.
XXXIII. [1909], str. 355 násl.) — J. Tíray, Městská kniha bitešská
z roku 1414. (Velmi podrobný popis této vzácné knihy s hojnými ukázkami.)
— C. Zibrt, Matěj Kneisel (Saytam Lesienk), rodák z Třeště (1805—90).
(Zprávy o životě a činnosti nevýznamného literáta moravského z jeho
pozůstalosti v knihovně Českého Musea.) — J. Chylik, Velkostatek Křížanov za stol. XVII. a XVIII. (Nástin hospodářských poměrů velkostatku
Křižanovského na základě urbářův a berních fassí.)

Časopis vlasteneckého spolku musejního v Olomouci, ročník XXV.
(1908). — Z obsahu: J. L. Červinka, O pohřbívání v poloze skrčené. (Pokus
o soustavný obraz života a vzdělanosti lidstva v mladší době kamenné.)
— A. M. Norcov, Symbol kalichu v křesťanské malbě a v dějepisu. (Z ruského
přeložil A. Kašpar.) —P. KvasniČka, Cech řeznický v Holešově. (Uveřejňují
se privilegia daná od vrchností cechu řeznickému v Holešově r. 1607 a 1653
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a některé jiné zprávy o něm.) — V. Srba, ,,Limes moravicus“. (Psáno
v duchu Žunkovičově.) — Týi, O víře starých Slovanů. (Stejného rázu jako
stať předešlá.)
Zeitschrift des mährischen Landesmuseums, roč. VIII. (1908). —
Z obsahu: Μ. Grolig, Die ,,Freimaurer-Bibliothek” in der mährischen Landes
bibliothek in Brünn. (Podrobný popis bohaté sbírky spisů zednářských,
alchymistických a pod. [267 tisků a 3 rukopisy], jež pocházejí, jak se
zdá, z pozůstalosti hrab. Jos. Auersperga, presidenta appellačního soudu,
a r. 1857 se dostaly do moravské knihovny zemské.) — F. Freude, Eine
verschollene Schrift des Freiherrn v. Petrasch. (Zpráva o aesthetickém spise
„Von der Erfindung" od Jos. sv. pána Petrasche, jenž r. 1746 založil
učenou společnost „neznámých" v Olomouci.)
Zeitschrift des deutschen Vereines für die Geschichte Mährens und
Schlesiens, ročník XII. (1908). — O. Redlich, Die neuere Geschichtswissen
schaft und die Landesgeschichte. (Přednáška dovozující, jak novým směrem
historického badání, jenž přihlíží hlavně k vývoji vnitřních poměrů, nabývá
významu studium místních dějin.) — K. Berger, Geschichte der Stadt Hof
(dokončení, jednající o době od konce třicetileté války do konce st. XVIII.).
— A. Altrichter, Kolonisationsgeschickte der Iglauer Sprachinsel. (Pozoru
hodná, ač namnoze nespolehlivá studie místopisná; jedná o nejstarších
dějinách Jihlavy, o dolování na Jihlavsku, o rozličných způsobech kolonisace, o místních jmenech, dialektě a způsobech osídlení.)—A.Rzehak,
Beiträge zur Kenntnis der Bronzezeit in Mähren (pokračování). — K.
Frank, Die Institution der Fürsten- und Grafenrichter. (Autor, který o za
jímavé instituci vrchnostenských rychtářů v některých poddanských
městech na Moravě psal v předešlém ročníku téhož časopisu [srov. Č. Č.
H. XV., str. 116], podává zde cenné zprávy o zavedení této instituce v Mo
ravské Třebové a Uničově na panství Karla z Lichtenštejna, zejména pak
o vystoupení zemské vlády moravské proti těmto rychtářům na počátku
XVIII. stol. Připojen seznam takovýchto rychtářů na Moravě i otisk
zajímavé úřední relace z r. 1706 o vzniku knížecích rychtářů na panstvích
Lichtenštejnských.) — Μ. Eisler, Geschichte Brunos von Schauenburg.
(Dokončeni práce, o níž viz podrobný referát v Č. Č. H. XIV., 457.) —
K. Berger, Die Geschichte der Stadt Römevstadt. (Obšírné a místy velmi
rozvláčné dějiny moravského města Rymařova do konce 3oleté války,
založené na pramenech, z nichž nej důležitější jsou městské knihy účetní
ze stol. XVII. Zajímavé jsou zvláště kapitoly o várečném právu měšťan
stva a počtu měšťanů, dále o době reformace a osudech města za války
třicetileté.) — O. Schier, Die Kämpfe bei Gundersdorf und Domstadtl am
28. und jo. Juni 1758. (Detailní studie o důležité episodě sedmileté války;
vedle literatury a pramenů tištěných užito i některých archiválií c. k.
vojenského archivu ve Vídni. Připojena mapka bojiště.) — P. Strzemcha,
Die Olmützer Dichterschule. I. Josef Leonhard Knoll und seine Schüler.
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(Zprávy o životě a básních známého profesora dějin J. L. Knolla a jeho
žáků Μ. Fr. Canavala a J. Schöna. O denunciaci Knollově na Fr. Palackého, o níž psal Dvorský v Památníku Palackého 1898, není, jak se zdá,
autoru této stati nic známo; nezmiňuje se o ní ani slovem.) — A. Fischel,
Der Vorschlag des Hofkammerrats Christian Julius v. Schierendorff wegen
Errichtung einer ständischen Akademie in Brünn oder Olmütz. (O Schieren
dorfovi jako „předchůdci liberálního centralismu v dobé Josefa I. a
Karla VI." psal Fischel ve své knize „Studien zur Österreich. Reichsge
schichte" [srov. Č. Č. H. XII., 383]. Zde otiskuje jeho zajímavý návrh
na zřízení stavovské akademie na Moravě; měl to býti ústav pro výchovu
státních úředníkův a důstojníků na způsob pozdějšího Tereziana.) —
A. Kettner, Die Wahl des Prinzen Karl Ferdinand von Polen zum Bischof
von Breslau. Seine Regierungszeit und der österr. Anteil des Fürstentums
Neisse. (Část jednající o princi Karlu Ferdinandovi jakožto biskupu Vrati
slavském [1625—1655] je sestavena na základě literatury. V dalším se
podávají nesouvislé zprávy o některých listinách týkajících se území
Niského.) — F. Schenner, Zur Geschichte der Gegenreformation in Znaim.
(Pokračování; zde se otiskuji prameny české i německé, osvětlující nábo
ženské poměry ve Znojmě, z 1. 1580—1610.) — H. Brunner, Die Herren
von Lippa. (Začátek podrobné studie rodopisné; jsou tu celkem mechanicky
sestaveny zprávy o jednotlivých členech rodu pánů z Lipé až po slav,ného Jindřicha z Lipé.) — A. Hausotter, Das Archiv des Ortsmuseums in
Kunewald (Kuhländchen). (Pokračování.)

Programy rakouských škol středních za r. 1907—8 obsahují tato
historická pojednání česky psaná nebo českých dějin se týkající: Bareš
Fr., K vycházkám po Boleslavsku. (G. v Ml. Boleslavi, str. 39. Dokončení
práce, jejíž první část vyšla v programu na r. 1906—7. Je to stručný soupis
uměleckých památek na Boleslavsku; srov. o něm zprávu Šimákovu v Čas.
spol. přát, starož. 1908, str. 213 a jeho polemickou stať tamtéž 1909,
str. 143.) — Bartocha Jos., Několik jubilejních vzpomínek na pobyt Jeho
Veličenstva r. 1848 a 184g na Moravé. (G. v Uh. Hradišti, str. 15; vzpo
mínky jsou čerpány skoro vesměs ze současných novin.) — Basel R., Zur
Geschichte des Predigerordens in Österreich. (G. v Chebu, str. 21. Druhá
Část; viz rubriku Zpráv.) — Berka C., Polsko za Českého krále Václava II.
(R. v Pardubicích, str. 10. Prostá kompilace ze starší literatury. Novější
důležité literatury autor nezná, ač se o ní mohl poučiti článkem J. B. No
váka v Č. Č. H. XII. Listiny cituje podle — Fiedlerova článku „Böhmens
Herrschaft in Polen" v Arch, für öst. Gesch. 1855.) — Boháč Ant., Vývoj
jazykových hranic, jazykových ostrovu a menšin na Morave. (R. v Uh. Brodě,
str. 28; druhá část cenného pojednání, o němž viz zprávu v Č. Č. H. XV.,
130.) — Branky Fr., Der Reichstag des Jahres 1530 und die Wahl Ferdinands
zum deutschen Könige. (G. Langerovo ve Vídni VIIL, str. 41; k této de
tailní studii užito vedle tištěných publikací také některých archiválií ne
vydaných.) — Durst Rud., Königin Elisabeth von Ungarn und ihre Be
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Ziehungen zu Österreich in den Jahren 1439—1442. (G. v České Lípě, str. 19.
Dokončeni práce, jejíž prvá část vyšla v programu předešlého roku. Jedná
výhradně o osobních osudech královniných a jejích stycích s Rakousy,
kdežto k jejímu postavení vzhledem k Čechám nepřihlíží, protože, jak autor
praví, již Palacký je podrobné vyložil. Práce přes to není pro nás bez za
jímavosti.) — Faktor Fr.t Chemie v Praze. (R. v Praze I.» str. 35; historické
zprávy o alchymii, o průmyslu chemickém, o společnostecch a přednáškách
chemických, o pěstování chemie na školách v Praze, sebrané výhradně
z tištěných spisův a pojednání.) — Halik T., Hrabě František Antonín
Sporck. Hospitál v Kuksu. (G. ve Dvoře Králové, str. 22. Podrobný popis
budovy hospitálu a její umělecké výzdoby, jejž provází několik pěkných
obrázkových příloh; stať je pokračování Článku autorova, uveřejněného
v předešlém programu téhož gymnasia; srov. Č. Č. H. XV., str. 110.) —
Hauer V. - Fürst Jos., Dvacetpét let českého gymnasia v Opavě. (G. v Opavě,
str. 20.) — Jerusalem Edm., Die Teilnahme Österreichs am ersten nordischen
Krieg bis zu den Verträgen von Wehlau und Bromberg 1653—1657· (R. ve
Vídni v XV. okresu, str. 44. Práce založená nejen na literatuře a prame
nech tištěných, nýbrž i na pramenech nevydaných, jež čerpány vesměs
z c. a k. vojenského archivu ve Vídni, přihlíží především k vojenskému
zasahování císaře Ferdinanda III. do války švédsko-polské.) — Kazimour
Jos., Příspěvky k hospodářským poměrům na panství Zvíkovsko-Orlickém.
Část II. (Akad. g. v Praze I., str. 18. Dokončení cenné práce, jejíž prvá
část vyšla v programu na r. 1906—7. Z publikací tištěných i z nevyda
ných urbářů, akt katastrových a jiných pramenů sneseno tu množství
zajímavých zpráv o hospodářství vrchnostenském, o panských pivo
varech a rybnících i o poddanských poměrech na jmenovaném panství.) —
Knott R., Über das Baderwesen in der Teplitzer Gegend. (G. v TeplicichŠanově, str. 19. Zprávy o lazebnících a jich působení na Tepličku počínaje
stol. XV.) — Kott L.t Die Inkunabeln und Frühdrucke bis 1536 sowie andere
Bücher des XVI. Jh. aus der ehemaligen Piaristenbibliothek in Leipnik',
III. Teil. (R. v Lipníku, str. 33. Prvé dvě části této práce byly uveřej
něny v programech na r. 1905—6 a 1906—7. Zde se uvádějí staré tisky
z 1. 1536—1600, mezi nimi i některé vzácné tisky české. Registrují se
prostě pořádkem alfabetickým podle jmen autorů bez jakýchkoli pozná
mek.) — Krauter Jos., Das Gutachten der Stände Niederösterreichs auf dem
Generalkonvent in Linz 1614. (R. ve Waidhofen a. d. Ybbs str. 12. Oti
skuje se tu z rukopisu městského archivu v hornorakouském Freistadtě,
jenž obsahuje popis i akta generálního sněmu Lineckého, odpověď, kterou
dali zástupcové stavů dolnorakouských na císařskou proposici.) — Kreiner
Jos., Die Teilnahme des ersten Böhmenkönigs an den deutschen Hof- und
Reichstagen. (G. v Praze II. na Příkopě, str. 19. První část, v níž jsou
prostě sestaveny zprávy o účasti krále Přemysla I. ve dvorských a říšských
shromážděních německých v 1. 1198—1208.) — Krippner P., Dějiny stát
ního gymnasia v Boskovicích. (G. v Boskovicích, str. 17.) — Kubíček Em.,
Ústava země moravské na konci samostatnosti české. (G. ve Valašském Mezi-
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řičí, str. 26; stať opakující stručně věci jinde podrobněji a lépe vyložené
není dosud ukončena.) — J. Lamač, O staročeských merách polních. Část I.
(R. v Praze III., str. 30; podrobnější zpráva bude podána v budoucím
přehledu programů.) — Lisický Jar., Vliv filosofie 18. stol, na francouz
skou revoluci. (G. II. v Brně, str. 22. Živě psaná stať na základě povšechné
literatury.) — Macháček Jan, O zeměpise ve stredoveku. (G. v Č. Budě
jovicích, str. 16; podle literatury.) — Mašner Fr., Posouzení Herodotových
zpráv o Themistokleovi. (G. ve Vysokém Mýtě, str. 21; pokračování delší
práce, jejíž počátek byl vytištěn v programu téhož gymnasia za rok 1905
až 1906; dosud neukončeno.) — MahiŠka Fr., Stručné dějiny ústavu. (G.
v Olomouci, str. 26.) — Mayer R., Kaiser Rudolf II. und die Nachfolge
frage. Teil II. (G. v Mostě, str. 29. Touto druhou částí zdá se býti cenná
práce Mayerova zatím ukončena, protože v programu za r. 1908—9 ne
nacházíme pokračováni. Část prvá, vyšlá v programu na r. 1906—7, po
jednávala o otázce nástupnické do smrti arcivévody Arnošta r. 1594, tato
druhá část dospívá až na poč. r. 1605. Užito zde velmi svědomitě pramenů
tiskem vydaných i příslušné literatury, látka zpracována obratně i kri
ticky, výsledky podány věcně a jasně. Něco podstatně nového proti starším
pracím Stieveově a Zochbauerově, věnovaným témuž thematu, se tu sice
sotva najde, nicméně práce zasluhuje pozornosti těch, kdo se zabývají
studiem doby Rudolfovy.) — Midowicz Kaz., Geneza siedmioletniej wojny.
(G. v Jaslu, str. 48. Autor, opíraje se hlavně o nové pruské publikace o voj
nách Fridricha Velikého a o edici jeho politické korrespondence, vypisuje
politickou sitaci před válkou, vojenské síly i zbrojení Rakouska i Pruska,
politické záměry a diplomatickou činnost Fridrichovu. Mezi přílohami je
tabella, podávající přehled vojsk rozložených v Čechách, na Moravě a ve
Slezsku při počátku války.) — Muck P., Über Duppau und Umgebung. (G.
v Doupově, str. 65; vedie popisu poměrů přírodních, hospodářských atd.,
jsou tu stručné dějiny města Doupova i jeho okolí, sestavené skoro vý
hradně podle literatury.) — Müller K., Význam říše byzantské v dějinách
lidstva. Část II. (G. v Jindřichově Hradci, str. 63. Tato část jedná o po
měrech společenských a hospodářských, o vývoji vzdělanosti a kulturních
vztazích říše byzantské k západu i k zemím východním.) — Ploy H.,
Österreichs Neutralitätspolitik und Übergang zur Offensive in den Jahren
1806—1809. (R. ve Vídni v V. okresu, str. 40; práce neukončená, opírající
se také o nevydané prameny ze stát, archivu ve Vídni.) — Pokorný B.,
Karel st. ze Žerotína v úřade zemského hejtmana moravského. (G. v Něm.
Brodě, str. 98. První část větší práce — v programu na r. 1908—9 slíbené
pokračování nevyšlo —, jež se neomezuje jen na dobu Žerotínova hejtman
ství, nýbrž jedná dosti podrobně také o počátcích jeho politické činnosti
a dospívá zatím k r. 1609. Je tu pilně užito veškeré literatury i tištěných
pramenů; z novějších edicí Žerotínovy korrespondence místy se doplňují
i opravují starší spisy o Žerotínovi. Na řešení nesnadných problémů, jež
se naskytují historikovi, snažícímu se vyložiti osobnost i působení Žerotínovo, síly autorovy ovšem nestačily. Až dílo bude ukončeno, vrátíme
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se k němu.) —Polák Ant., Karthago. (G. v Prostějově, str. 16; cestopisný
obrázek se stručným úvodem historickým.) — Rypáček Fr.t Čtyřicetiletí
(1867—1907) prvního českého gymnasia státního a kulturní význam jeho
v Brně a na Moravě. (První č. st. g. v Brně, str. 9.) — Severa V., Souke
nický cech v Příbore. (R. v Příbore, str. 17; jedná hlavně o cechovních arti
kulích, daných řemeslu soukenickému v Příboře r. 1608 kardinálem Fr.
z Ditrichštejna.) — Soukup Jan, Úcta ohně a některé obyčeje pohřební
u starých Cechů. (R. v Rakovníce, str. 28; pilná snůška zpráv o předmětu
naznačeném v titule) — Strnad AI., Padesáte roků vyšších reálných škol
v Kutné Hoře. (R. v Kutné Hoře, str. 116.) — Šejvl V., Eleusis, Úryvek
z kulturních dějin řeckých III. (G. v Rychnově n. Kn. str. 21; dokončení,
srov. Č. Č. H. XV., str. 121.) — Slastný Jar., Hranice Makedonie ve staro
věku I. Úvod. Hranice východní až do r. 859 pf·
(G. v Praze v Žitné
ulici, str. 36; pojednání vyzbrojené velikým apparátem literárním a kriti
ckým.) — Urbaůski T., Spotkanie Jana III. Sobieskiego z Leopoldem pod
Szwechatem. (I. reálka ve Lvově, str. 43; jedná na základě literatury a ti
štěných pramenův o rakouské a francouzské politice vzhledem k Polsku
v 1. 1683—4.) — Zimmert K., Uber einige Quellen zur Geschichte des Kreuzzugs Kaiser Friedrichs I. (II. něm. reálka v Praze III., str. 36; zevrubný
kritický rozbor známé ,,história de expeditione Friderici", připisované
Ansbertovi a zachované v rukopise kláštera Strahovského, i jejího po
měru k jiným zprávám o výpravě cis. Fridricha.)
K. Kr.

ZPRÁVY.
Registrujeme prozatím dvě brožury J. Peiskva. Prvá (Die dltere
Sozial- und Wirtschaftsverfassung der Alpenslawen\ zvi. otisk z Vierteljahrschrift fúr Sozial- und Wirtschaftsgesch. VIL, str. 14) je předběžnou od
povědí prof. Alfonsu Dopschovi — srv. výše str. 254; druhá Neue Grundlagen der slavischen Altertumskunde, Ein Vorbericht (str. 8) prospektem
obsahovým knihy, která má vyjiti v jazyce anglickém v Cambridge Medi
eval History, sv. 2. a Peiskrovy názory o staroslovanském kulturním
vývoji formulovat! definitivně a souvisle.

Velmi pěkné poučení o staročeských hradech poskytuje přednáška
řiditele Jos. BraniŠe (Staročeské hrady. Praha 1909, A. B. Černý, str. 27).
Autor jak na základě studia vlastního, tak na základě bohaté literatury
popisuje povahu, rozdíly a vývoj hradů staroslovanských i rytířských,
při Čemž projevuje vynikající znalost věci i vzácnou (zejména při thematech tohoto druhu) kritickou rozvahu. Postrádat! lze zmínku o zá
vislosti německého feudálního hradu na vzorech západních; také zpráva
t. zv. letopisu Nestorova, jak Normané učili staroruské Slovany stavětí
hrady, mohla býti registrována.
J. P.
č. Č. H. XV.
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Aug. Sedláček dokončil letos dílo veliké ceny a váhy: Historický
místopisný slovník král. Českého. Práce, jež počala vycházeti před 14 lety
nákladem Buršíka a Kohouta, vydá přes 1000 stran velké osmerky. Po
drobný referát odkládáme do budoucího Čísla.

H. G. Voigt, autor obsáhlého životopisu Bruna Querfurtského (srv.
Č. Č. H. XIII., 418), podává v nové, krátké sice, ale obsažné práci Brun von
Querfurt und seine Zeit, Neujahrsblátter hrsg. von der histor. Kommission
fúr die Provinz Sachsen 33. 1909, stran 42, přehledné ocenění činnosti
Brunovy po stránce cirkevně-politické a v rámci všeobecného kulturního
proudění té doby. Jest to zároveň i apologie politických plánů Oty III.,
jejichž duchem činnost Brunova se nesla. Voigt domnívá se, že veškery
kroky Brunovy směřovaly k založení nového velikého arcibiskupství ve
východní Evropě, jež by bylo sáhalo od Baltu k Černému moři a v němž
by zároveň Rusové byli vráceni církvi západní. Brun pracoval o této my
šlence v době, kdy přední zástupcové státu a církve na západě sledovali již
jiné cíle, nicméně spisovatel nepochybuje — nevím, zdali nedívá se tu na věc
příliš optimisticky — že by Brun byl svůj úmysl provedl se zdarem, kdyby
nebyl náhle býval zasažen mučennickou smrtí. — Článek Voigtův jest bohat
myšlenkově a tvoří velmi vhodný doplněk k jeho hlavnímu spisu. F. H.
V programech stát, gymnasia v Chebu za r. 1906—7 a 1907—8 vyšlo
pojednání R. Basela, Zur Geschichte des Predigerordens in Österreich, práce
přes svou diletantskou rozvláčnost a methodické nedostatky pozoruhodná
svým věcným obsahem. Skládá se ze tři kapitol. První jedná o založení
dominikánského kláštera v Chebu r. 1294 a podává zejména podrobné
zprávy o příslušných listinách; z nich nás zajímá zvláště listina krále
Václava II. z 25. května r. 1294, která sice byla již dříve známa, jejíž
originál však byl teprve r. 1906 objeven v klášteře. Snímek této listiny
přiložen k druhé části pojednání spolu se snímkem listiny německého
krále Adolfa z 29. Července 1294. V druhé kapitole jsou sestaveny
doklady o tom, že Chebský konvent dominikánský od počátku patřil
k saské provincii svého řádu a nikoli k provincii české; jsou tu dále za
jímavé zprávy o pokuse odloučiti Chebský konvent od provincie saské
a připoj iti jej k provincii České, kterýžto pokus byl učiněn bez výsledku
již koncem XV. stol., zejména pak o skutečném připojení Chebského klá
štera k české provincii, k němuž došlo počátkem XVII. stol, přes odpor
tehdejšího převora Vielhena. Zprávy ty jsou čerpány většinou z kopiáře
listin v klášteře dominikánském v Chebu, odkud se text některých kusů
v pojednání plně otiskuje. Z těchto otištěných kusů zvláště pozoruhodný
je protest převora Vielhena proti připojeni Chebského kláštera k české
provincii, který živě líčí tehdejší žalostný stav české provincie řádu do
minikánského a zvláště dominikánského kláštera v Plzni. Třetí kapitola
jedná rovněž na základě archivního materiálu z kláštera Chebského o při-
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vtěleni slezských konventů dominikánských, jež do té doby patřily k pro
vincii polské, k řádové provincii české, což se stalo r. 1706.
K. Kr.
Eduard Sthamer vydal v Jeně dissertaci k dějinám Václava IV.,
jakožto krále Římského Erzbischof Johann II. von Mainz und die Ab
setzung K. Wenzels (71 str.). — Zaznamenáváme dále dissertaci Vrati
slavskou z r. 1909: F. Sauermann, Geschichte der Malteserkommende Glatz I.
a dissertaci Marpurskou: G. Ryll, Die böhmische Politik bei der Königs
wahl Adolfs von Nassau.

V Štýrském Hradci byla letos schůze německých filologů, ze které
však Neněmci se nevylučovali. V slavnostním spisu vydaném od hradeckých
filologův najdeme též pojednání prof. Mat. Můrka s nadpisem Joh. Hus
als Reformator der lateinischen Schrift. Míněna tím ovšem reforma české
Orthografie. Spisovatel i zde dílo Husovo vysoce cení. Sepsání traktátu
De orthographia se Šemberou a nověji též s Flajšhansem klade do r. 1411,
a ukazuje, kolik zajímavých věcí je v něm i mimo vlastní jeho určení ob
saženo. Hus svým traktátem daleko předbíhá svou dobu a musíme jiti
až na Island, abychom našli podobnou reformu (a to ještě starší) reformě
jeho. Jeho reforma u nás ovšem nepronikla hned; bratrské písemnictví
ji celkem přijalo, něco i opravilo, ale větším dílem zkazilo. Teprve Do
brovský přivedl zásady Husovy reformy úplně k platnosti. Tato Česká
reforma dostala se pak na jih k Slovincům a Chrvatům, na sever do Lužice.
A dostala se též částečně do jazykozpytu jako Orthografie vědecká.
Nákladem jubilejního fondu král, české společnosti nauk vydán byl
jako číslo XIX. spisův poctěných jubilejní cenou této společnosti spis
Boh. Navrátila, Biskupství Olomoucké 1576—/579 a volba Stanislava Pav
lovského (str. 450). Ve třech obšírných kapitolách jedná autor o biskupu
Mezounovi a jeho sporech se stavy moravskými v 1. 1576—1577» o dvojí
postulaci, k níž se uchýlila kapitola Olomoucká po smrti Mezounově r. 1578,
o kandidatuře kardinála Ondřeje, syna arciknížete Ferdinanda Tyrolského,
o jehož zvolení usilováno po zrušení obojí postulace, o konečném zmaru
této kandidatury a zvoleni Stanislava Pavlovského, a posléze o volební
kapitulaci, jež Pavlovskému dána kapitulou. Při tom se autor opírá o nad
míru bohatý materiál archivu, z valné Části zcela nový a sebraný s takovou
úplnosti, že by sotva bylo možno doplniti jej něčím podstatným. Nejvíce
pramenů poskytly přirozeně arcibiskupský archiv v Kroměříži a Vatikánský
archiv v Římě; zvláště materiál Čerpaný z tohoto archivu je velmi důležitý
zejména také proto, že ho nikdy před tím nebylo pro tyto věci užito.
Rozumí se, že užito svědomitě také všech pramenů tištěných i literatury,
která se třeba jen nepřímo dotýká thematu knihy, a že všechen tento
materiál je zpracován přísně kriticky a s dokonalou znalostí věci. Téměř
polovinu knihy vyplňují přílohy, jichž jest 81. Jsou tu pečlivě otištěny
ncjdůležitějši prameny, jichž v textu užito, a o nichž autor v předmluvě
33*
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poznamenává, že ,.podrží cenu namnoze i jinak, tedy nejen jako doklady
této práce".
K oslavám 4ooletého narození Kalvínova přihlásilo se oslavným
spisem také Rakousko. Spis má titul ,Luther, Melanthon und Calvin in
Österreich-Ungarn. Zu Calvins vierter Jahrhundertsfeier', a autorem je
známý prof. vídenský, dv. rada G. Loesche. Značné místo v knize věnováno
přirozeně poměrům českým; v partii ,Luther* jedná se o poměru Lutherovu
k Jednotě a k českým utrakvistům až k smrti Lutherově na základě tiště
ných pramenů, ale autor nezná českých článků Čihulových z Č. Č. H. a Král,
čes. spol. nauk. K stati »Böhmen* (str. 32—60) připojen článek ,Luther
und Deutschböhmen* (str. 60—71). V oddílu, Melanthon* probírán poměr
k Čechům podobně jako při Lutherovi, při Čemž poprvé větší měrou čerpáno
z korrespondence Melanthonovy (uveřejněné v Corpus reformátorům)
s některými professory pražské university, a se správci některých českých
škol venkovských. V oddílu ,Calvin' je věnována Čechám stať .Calvin
und die Unität* se zvláštním odstavcem o Václavu Budovci z Budova
hlavně na základě korrespondence vydané Glücklichem (ovšem není správné,
tvrdí-li se str. 214 ,Budovec breitet seinen Liebemantel über alle Trinitarier
aus. . . ja sogar über Juden und Mohammedaner* \ Polanus — str. 217 —
nepocházel z Opolí, nýbrž z Opavy). Rozumí se samo sebou, že spis nejedná
jen o době reformační, nýbrž také o době novější, zvláště o tolerančním
patentu Josefa II. V těch statích nejméně je patrna vada založení, již
ukazuje hned titul ,Luther ... in Österreich-Ungarn*, který se pro dobu
reformační naprosto nehodí. Právě pro toto, jak lze říci, nehistorické za
ložení knihy nedočítáme se v ní nic o protestantismu v Lužici, ač jeho
vývoj do r. 1635 zvi. do r. 1620 je těsně spjat s dějinami českými (na př.
r. 1609) a zprotestantštění Lužice přece se stalo ještě za vlády habsburské;
totéž platí o Slezsku — o protestantismu v něm se nedočítáme téměř nic,
leda str. 230/1 něco málo o dnešních jeho rakouských částech. Toto za
ložení má pak za následek, že po stati o lutherství v Čechách najdeme
odstaveček o protestantismu v době reformační — v Haliči! Na konec
je přidán seznam překladů ze spisů Lutherových, Melanthonových, Zwingliových a Kalvínových do češtiny, polštiny, slovinštiny a maďarštiny.
Gl.
V Praze ustavila se — je to i doklad našeho kulturního rozvoje —
společnost bibliofilů. Prvou edicí její je Komenského Kšaft umírající matky
Jednoty Bratrské. Vydání vyniká nejen úpravou (jemný japonský papír,
krásné typy, vzorná sazba, vignety Kašparovy, pergamenová vazba a j.),
ale i recensí textu: bylo totiž užito k němu poprvé opisu prvého vydání
Kšaftu, jenž zachoval se v archivu Hcrrnhutském. Práci tu vykonal pečlivě
prof. F. Táborský, užívaje pomoci prof. Smetánky. Prof. Kvačala obohatil
edici novou podobiznou Komenského; heliogravura její je velmi pěkná.
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Přání vyslovené kdysi Rezkem, aby vydány byly tiskem zpovědní
rejstříky Pražské arcidieccse z doby protireformační, stane se konečně
skutkem. Nákladem Historického Spolku vyšel právě první svazek prvého
dílu příslušné publikace, která má název: „Zpovědní seznamy arcidiecéze
Pražské (Consignaliones paschaliter poeuitentium) z l. 167/—1725. Podle
originálů arcibiskupského archivu zpracoval Dr. J. Vt Simák“ Svazek
právě vydaný obsahuje seznamy toliko ze dvou krajů, z Boleslavská a
Kouřimská, celkem asi Šestinu všeho materiálu. Seznamy se ovšem neotiskují úplně, nýbrž jsou vydavatelem zpracovány tak, že se v knize
najde všechen jich věcný obsah, je však podán mnohem stručněji a přehled
něji než v originálech. Zachoval se totiž z 1. 1671—1725 pro každý rok
zvláštní seznam obsahující data z celé arcidiecése, celkem 52 silných foliových
svazků. Ve vydání je však látka spořádaná topograficky; při každém
kraji, vikariátu a faře jsou seřazeny podle jednotlivých míst zápisy všech
let. Každému kraji bude věnován samostatný oddíl knihy, jenž se rozpadá
ve pět částí. V prvé Části je povšechný přehled vikariátů, far a chrámů
filiálních. V části druhé se otiskují při každé faře celého kraje zápisy jí
se týkající ze všech zpovědních seznamů postupem chronologickým: jsou
to vedle jmen farářův a administrátorů hlavně jména těch, kdo se opo
minuli zpovídati anebo přímo označeni za kacíře, ale také jména obrácených
na víru katolickou. Část třetí podává číselnou statistiku všech kajicníků,
t. j. těch, kdo se zpovídali, dále nekajících, haeretiků a obrácených na
víru zase podle jednotlivých far. V části čtvrté je přehled obročí po
řádkem alfabetickým, v části páté chronologický přehled změn v obročích.
Pro církevní dějiny české doby protireformační, ale i pro dějiny sociální,
zvláště pak pro studia místopisná je to materiál důležitý, jehož cena
teprve plně vysvitne, až budou tímto způsobem vydány seznamy celé
arcidiecése. Bylo by si přáti, abychom se toho dočkali co nejdříve. Podle
oznámení vydavatelova bude druhý svazek obsahovat! Čáslavsko a Chru
dimsko, dále následovat! budou po sobě Vltavsko, Bechyňsko, Prácheňsko,
Klatovsko, Plzeňsko, Loketsko, Žatecko, Slánsko, Rakovnicko, Podbrdsko,
Praha, Kladsko, a bude-Ii možno, i diecese Litoměřická a Hradecká. Celkem
budou asi díly, za díl 5. bude zpracován podrobný” rejstřík, ač-li nedojde
k zvláštním rejstříkům pro každý díl. Konečnou přílohou samostatnou
má býti souhrnné zpracování z celého království. Budc-li vydavateli do
přáno uskutečnit! tento plán, dostane se české vědě historické díla, jež
bude jedním z předních pramenů pro vědecké poznání naší minulosti
v době dosud nejméně prozkoumané.
Druhý a třetí svazek Schultových „Lebenserinnerungen“, který letos
přibylk prvním (o něm v. č. Č. H. XV. 259—263.) svým obsahem neodpovídá
hlavnímu titulu celé publikace. Obsah zde tvoří totiž menší články uveřejněné
již dříve na rozličných místech. Nás zvláště mohou zajímati tři kusy třetího
svazku, a tu první z nich již z té příčiny, že vyšel s titulem Die Souverenitat
Bohmens v časopise Im Neuen Reich 1871 — anonymně. Poznámka nyní
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přidaná, nás poučuje: ,.Anonym — noch in Prag wohnend, konnte ich mit
meinen Namen nicht zeichnen. . .“ Proč? Článek sám dává odpověd,
Schulte již tehdy byl německo-nacionálnějŠí, nežli jináČ na jevo dával.
Příznivý dojem tato po letech přidaná poznámka pro Schulte z doby jeho
Pražské nečiní. Obsah článku udává nyní Schulte v poznámce takto: ,,An
knüpfend an die Adresse des böhmischen Landtags v. 1870 wird bewiesen,
dass Böhmen nie souverän war, stets dem deutschen Reiche untertan seit
Kaiser Oto I., nur eine Provinz der österreichischen Monarchie ist.“ Není zde
místo k úvahám, co v tom pravdy a co není. Co překvapuje, je ton toho
článku anonymitou krytého, kde se pánům hrabatům Lvu Thunovi a ClamMartinicovi vytýká, že neznají žádného Rakouska, že znají jen Čechy. —
Druhé dva kusy jsou z Allgem. Deutsche Biographie nově otištěné články,
vzájemně se doplňující, o obou kardinálech Rauschrovi a Švarcenberkovi.
Zde má zvláštní cenu obraz osobností, pocházející od svědka, který se
s oběma stýkal. Poměr šlechty a vyšší hierarchie české k národnímu životu
českému i Schulte vysvětluje tak jako nověji zase Friedjung. O nepřízni
Schulte samého k národnímu životu českému i zde svědčí leccos, zvláště
místo o ,.jistém“ Karlu Průchovi, jenž prý nejvíce přispěl k tomu, že v kar
dinálu Švarcenberkovi, do r. 1860 horlivém Rakušanu, po r. 1860 Rakušan
ustoupil Čechu — více než ve Lvu Thunovi, který prý sám také prošel stejnou
změnou. Ein „gewisser“ Karl Průcha — to zní asi jako latinské iste\ Ostatek
Schulte ovšem ví a dodává, že se stal Průcha později světícím biskupem
a že se r. 1883 — oběsil. V té souvislosti — skoro jako za trest, že Svarcenberka počeštil! V obou Článcích jako ve vlastních Lebenserinnerungen je
leccos malicherného. Najdeme zde i známou anekdotu o Švarcenberkovi
a střelném prachu, jen že jako věc zaručenou. Cennější je výrok Švarcenberkův, který Schulte zachoval (ovšem jemu samému velmi lichotivý).
V článku o Rauschrovi Čteme, jak Rauscher ostatní episkopát rakouský
komandoval. Když Schulte jednou podotkl, že Rauscher jeho — Schultovy
— rady přijímá, řekl prý Švarcenberk: „Ihnen gegenüber gibt er nach, da
Sie ihm als Gelehrter imponieren, Seine Mitbischöfe hält er für Ignoranten.“
Že byl Rauscher muž učený, je vůbec známo; Švarcenberkovo vzdělání
bylo podle míněni Schultova vzhledem k vysokému jeho úřadu církevnímu
nedostatečné. Co však v jeho osobnosti bylo sympathického (a bylo toho
mnoho), i ze Článku Schultova dostatečně vyniká. I osobností svou se oba
kardinálové velice lišili. Ještě jednu věc vybírám. Švarcenberk Rausch
rovi. prý k nabádání České šlechty, jak Schulte podotýká a vlastně i vy
týká, domlouval, aby ve Vídni pro Čechy byla zavedena česká boho
služba, ale bez účinku. Odpor Rauschrův mimo jiné věci Činil jej na
konec tak populárním, jako byl nepopulárním dříve v době absolutismu.
Je to jedna z nej zajímavějších míst v Schultově životopisu Rauschra.
J. G.
Otto Kaemmel, známý v dějepisné literatuře svou starší knihou
z r. 1879 „Die Anfänge deutschen Lebens in Oesterreich bis zum Ausgange
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der Karolingerzeit", vrátil se k svému předmětu, německé kolonisaci jiho
východních zemí alpských, novější menší prací (54 str., 40) s nadpisem:
Die Besiedelung des deutschen Südostens vom Anfänge des 10. bis Ende
des ii. Jahrhunderts. (V Lipsku 1909.) Je to zvláštní otisk z programu
jednoho z Lipských gymnasií.
V Tyrolsku slaveno letos jubileum povstání r. 1809. Literatuře
historické přineslo dílo Jos. Hirna s nadpisem Tirols Erhebung im J. 1809
(874 str.). Druhé dílo, které hlavně na základě svých studií v archivech
francouzských vydal Voltelini s nadpisem Forschungen und Beitráge zur
Geschichte des Tiroler Aufstandes im J. 1809, je pozoruhodné svým stano
viskem neb resultátem, podle kterého podstatu povstání třeba hledati
v odporu sedláka zvyklého na poměry středověké proti řádům státu novo
věkého. Ani jedno ani druhé dílo není apologií vlády rakouské proti
výtkám, které se jí často činí.
Nejnovější události, definitivní připojení Bosny k panství našeho
císaře a krále (určitěji se dnes ještě nelze vyjádřiti), obracejí pozornost zpátky
ke kongressu Berlínskému v r. 1878. Jemu je věnován nevelký spisek
(64 str.) vydaný t. r. v Tournai v Belgii Les évěnements ďOrient et le
Congrěs de Berlin, ale důležitý hlavně proto, že pochází od vrstevníka,
belgického diplomata hrab. Adolfa du Chastel, jenž r. 1877 byl v Cařihradě
a potom při kongressu v Berlíně a již tehdá si dělal zápisky, které nyní
odevzdal veřejnosti. — Také Aug. Fournier ve své rozšířené přednášce,
kterou vydal s titulem Wie wir zu Bosnien kamen (Ve Vídni 1909. 96 str.)
odvolává se na sdělení některých vrstevníků a účastníků těch věcí, hlavně
však čerpá z diplomatických officiálních publikací doplněných memoiry
(na př. Mollinary-ho) a zvláště některými novějšími historickými spisy
ruskými, jichž spisovatelům ruská vláda liberálně, třeba ne bez tendence,
dovolila přístup ku pramenům, jež se obyčejně ještě do těch ,,modrých
a žlutých" knih nedávají. Je to v podstatě diplomatická historie a pre
historie okkupace a zároveň apologie. Než i kdo je přítelem „rakou
ského" panství v Bosně a uznává zásluhy, které si od okkupace rakouský
režim o tuto zemí získal, přál by si najiti v pěkně psané stati více
historické objektivnosti.

U Braumüllera ve Vídni vyšlo nedávno dvousvazkové dílo (cena
18 K), jež zajímá historika i politika. Je to K. u. O. Neisser, Die Ge
schäftsordnung des Abgeordnetenhauses des Reichsrates. Ihre Geschichte
und ihre praktische Handhabung 1861 bis 1909. I.: Geschichte und Mate
rialien. II. Praktische Handhabung.
Rakouská archivní rada se usnesla r. 1908, že se mají vydávati in
ventáře státních archivů. První kus této důležité publikace vyšel letos
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(1909): Inventár des allgemeinen Archivs des Ministeriums des Innern. In
ventár se vztahuje na listiny, rukopisy a akta.

Sociální a zejména hospodářský rozvoj říše Byzantské jest dosud
téměř úplně nc?námý. Dlužno tudíž vítati práci ruského historika P A.
Jakovenko, K istorii immuniteta v Vizantii (Jur'ev 1908), ve které se pokusil
na základě klášterních nadačních listin (uveřejněných v publikaci Miklosich-Múllerově, Acta et diplomata graeca medii aevi) vyšetřiti podstatu
a vznik byzantské immunity, kterou srovnává s immunitou západoevrop
skou. Výsledek jeho bádáni (který však dlužno pokládati za nedostatečně
ještě založený a prokázaný) jest názor, že byzantská immunita vznikla
nezávisle od západoevropské, a to následkem přeměny („přerodu“) starořímských státních řádů, smísením veřej no-právního hlediště se soukromo
právním. Spisovatel však nepřihlížel ku vlivu křížových výprav na
Byzanc.
Na universitě Bělehradské zřízena loni stálá učitelská stolice (hono
rovaná docentúra) byzantské filologie a dějepisu a vedle toho i byzantologický seminář. Docentem ustanoven žák Krumbacherův, filolog D. N.
Anastasijevič.

„Obščestvo revnitelej russkago istoričeskago prosvěščenija" vydalo
pod redakcí K. J. Grota a T. D. Florinského letos (1909) nové vydání
známého Štúrova spisu Slavjanstvo i mir buduščago. Poslanie Slavjanam
s beregov Dunaja, s primečanijami 7. I. Lamanskago, a to z toho důvodu,
že „názory jeho (Štúrovy — které jsou jen jiným vyjádřením názorů
starých slavjanofilů) jsou úplně života schopné i v naší době vzhledem
ke stavu věcí v Rusku“.
K. Jireček ve své recensi o Jorgově Geschichte des osmanischen Reiches
(I.—II., Gotha, 1908—1909), uveřejněné v Byzant. Zeitschrift 1909, 578 sl.
podává dlouhou řadu věcných výtek a oprav chyb, zaviněných Jorgovou
neznalostí slovanské literatury a orientálních jazyků.

Vyšel populární spis francouzský o dějinách bulharských G. Bousquet, Histoire du peuple bulgare (Paris 1909), jehož cena spočívá ve vy
pravování nejnovější historie bulharské. Ze svých 428 stran 300 věnuje
dějinám 19. století.
O osvobození bulharského národa (1876—1878) vyšla r. 1909 v Sofii
cenná kniha bulharského publicisty Dimitra Joceva, Diplomatičeski studii
do našeto Osvoboždenie, jejíž některé kapitoly již před tím vyšly v různých
bulharských časopisech.

Za našich časů ustálil se výraz „současné dějiny", jejichž líčení jest
uměním zvláštních odborníků, více publicistů než vědeckých dějepisců.
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K takovému druhu náleží též nejnovější publikace proslulého bulharského
publicisty Ant. Drandara, La Bulgarie sous le prince Ferdinand 1887-1908
(Bruxelles 1909), psaná ještě před nedávným prohlášením bulharské suve
renity a okkupací východní dráhy, obsahující však dodatky i o těchto
událostech.
Mezi velmi řídké práce, všímající sobě hospodářských dějin srbských
náleží spis Rad. Grujíče, Nevoľe srpskich scľaka pre dvesta godína u Sremu
i Bačkoj. Po archivskim podacíma . . . (Zemun 1908), líčící strašnou bídu
srbských sedláků pod vládou rakouskou na počátku 18. století. Po hrů
zách a pohromách válečných (před mírem Požarevským 1718) došlo k rozprodeji Bačky a Srěmu mezi německou šlechtu, generály a byrokraty,
kteří své pozemky dávali spravovat! od svých správců. Byl to vrchol
zvůle a zlořádů, proti nimž marně působila srbská hierarchie (metropoliti
Bělehradský a Karlovacký) i srbské sněmy. Teprve r. 1737 vláda upravila
poněkud poměr mezi „spahiji" (t. j. feudálními pány) a poddanými.
Ve spisích „Matice srbské" vyšla důležitá publikace J. Radoniče,
Přiloží za isioriju Srba u Ugarskoj (Novi Sad 1909), obsahující řadu listin
k dějinám uherských Srbů, čerpaných nejvíce z Vídeňských a Pešťských
archivů. Zejména týkají se praetendenta Jiřího Brankoviče, známého
z válek rakousko-tureckých ke konci 17. století, jenž zemřel roku 1711
v Chebu, kde byl internován.

Milorad Nedelkovič dovozuje ve své dissertaci Istorija srpskich
drzavnich dugova (Bělehrad 1909), v niž sleduje dějiny srbského státního
dluhu od r. 1867, že srbské státní finance se zlepšují a žo roste celkem
blahobyt hmotný.
Nedávný konflikt rakousko-srbský, po své hospodářské stránce dosud
nevyřízený/'vyvolal hojnou literaturu věnovanou Srbsku, jeho dosavad
nímu vývoji, jeho přítomnému stavu a vyhlídkám do budoucnosti. Zvláštní
pozornosti zasluhuje publikace, nedávno (1909) v Londýně vydaná od
Alfreda Stead-a na způsob známé knihy Melnikovovy, Russen über Russland
(viz Č. C. H. XII., 370), Servia by the Servian (Srbové o Srbsku), dedi
kovaná králi Petrovi. Nalezneme tam přehled dějin srbských, psaných od
M. Gavriloviče, ředitele státního archivu, pojednání o srbské konstituci,
od jejího tvůrce Milovanoviče, nynějšího ministra zahraničních záležitostí,
články o místní správě, o vojenství, školství, o financích, o poměrech ho
spodářských vůbec, o obchodě a zahraniční politice, vesměs od ministrů
nebo předních zástupců a správců svých odborů, stať o literatuře od prof.
Popovi^ a ošumění od ředitele ^uměleckého musea Valtroviče.

Ve sbírce „Mala knjižnica", vydávané „Maticí hrvatskou" v Záhřebě
vyšla dobrá populární Hrvatska Povijest ve 2 svazcích (I. do r. 1526 —
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vyšel r. 1906 a II. do 1790 — vyšel r. 1908), kterou sepsal Ferdo Šišič,
autor několika prací monografických. Ke konci nalézá se seznam nejdůle
žitější literatury.
Z podnětu prof. A. Denise vznikla pěkná a velmi zajímavá kniha
Francois Rački et la renaissance scientifique et politique de la Croatie (18281894) par Vladimir Zagorsky (Paris 1909), opírající se o rozsáhlou lite
raturu tištěnou i o materiál rukopisný, zejména o korrespondenci. Spiso
vatel použil též korrespondence Račkiho s Hattalou a Riegrem; v příloze
otiskl 3 listy Račkiho k Hattalovi a 3 listy k Riegrovi (jeden z nich týká
se kandidatury dra Mazance a ,.jiných Čechů“ na professury Záhřebské
university).

Ve Vilně, kde od doby povstání z r. 1863 veškerý polský život du
ševní byl udušen, s uvolněním politických poměrů začal r. 1907 vycházet
vědecký časopis Rocznik Towarzystwa przyjaciól nauk w Wilnie.

V Przeglqde polském 1909 seš. 3. sq. pojednává Kutrzeba o dějinách
souboje v Polsku („Pojedynki w Polsce"), který se stal tak karakteristickou známkou šlechty polské. Zajímavo však, že poměrně pozdě zvyk
tento (jejž mistrně na mnoha místech liči Sienkiewicz) stal se panujícím,
t. teprve během 18. století, za vlády Sašův a posledního krále Stanislava
Augusta.
Kniha Handelsmannova vydaná r. 1909 v Paříži Napoleon et la Po
lo gne 1806—1807, při jejímž sepsání užito též pramenů archiválních, ukazuje
na novo, že naděje Poláků skládané v Napoleaon byla jedna z illusí, které
přinesly zklamání, kterých však národu polskému snad přece bylo třeba,
aby se udržel při životě.
V Kievských universitetských izvéstijách r. 1908 a 1909 (sešity Červnové)
uveřejnil V. N. Perete obsáhlý a poučný referát p. t. Novye trudy po istoč·
nikovédéniju drevnerusskoj literatury i paleografii, kde pojednává na př.
o Sobolevského spise Slavjanorusskaja paleografija (2. vyd. 1908), obsahu
jícím universitní přednášky téhož autora, o Jacimirského edici Darstvennyja, žalovannyja, Pgotnyja i podtverditelnyja gramoty (slovansky psané)
moľdavskich gospodarej XV. veka (1907), a o edici Karinského (spisovatele
spisu o hlaholské palaeografii) Obrazcy glagolicy (obsahující 25 faksimilií)
z r. 1908, o Béljaevové, PraktiČeskij kurs izučenija russkoj skoropisi dlfa
čtenija rukopisej XV.—XVIII. stolétij (1907) a o Lavrovově albu Paleografičeskie snimki s jugoslavjanskich rukopisej bolgarskago i serbskago pis'ma
(n.—14. století).
V Zápiskách ukrainskogo naukovogo tovaristva v Kiivi 1908, kniga I.
(dosud vyšly 3 svazky) Mich. GruŠevskij v Článku Gospodarstvo poľskogo
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magnata na Zadniprovju pered ChmeľniČinnoju podává na příkladě Hadjackého statku hetmana Koniecpolského obraz polského velmožského
hospodaření ve východní Ukrajině. Podle něho třeba činiti rozdíl mezi
Ukrajinou západní a východní — v této nebylo téměř roboty a poddanství
lidu selského vůbec mnohem lehčí než v Ukrajině západní, kde bylo ne
volnictví v plném květu, jako v Polsku. Ve východní Ukrajině museli se
velmoži spokojovati s vykořisťováním lesního a vůbec přírodního bohatství
(hlavně prováděna výroba potaše, po němž byla veliká poptávka v západní
Evropě na rozhraní století 16. a 17., a jemuž padly již tehdy za oběť roz
sáhlé lesy, na jejichž místě pak zaváděno teprve hospodářství rolnické,
dvorecké), výsadou vaření piva a kořalky a mlynářství. Ale i tyto věci,
ač jařmo těchto monopolů nelze srovnati s poddanstvím západoukrajinským, pobuřovaly nepoddajné Ukrajince východní a vedly ku povstání,
jež pak zachvátilo i krajiny západnější. — Většina svazku 3. je věnována
významu vědecké činnosti zesnulého professora Vladimíra Antonoviče (viz
Č. C. H. XIV., 265). — Z I. svazku dovídáme se, že ,,Ukrajinské Naukové
Tovaristvo" vzniklo uvolněním tiskových poměrů ruských r. 1906, kterým
zrušena zápověď z r. 1876, vydávati spisy, jazykem ukrajinským tištěné.
Úkolem „Tovaristva“ jest dopomáhat! šíření a popularisování různých
odvětví vědeckých ukrajinským jazykem; za tím účelem jest rozděleno na
několik sekcí, mezi nimiž jest i sekce historická,
K. Waliszewski přičinil k svým dřívějším pracím o době Ivana Hroz
ného a o době Samozvanců (viz Č. Č. H. XL, 124) další kompilativní práci
o dějinách ruských Les origines de la Russie modeme. Le berceau ďune
dynastie. Les premiers Romanov 1613—1682 (Paříž 1009).
Zajímavou publikaci vydal prof. V. A. Francev. „Jest to Historické
a pravdivé vypsáni, kterak skrze předivné působení Boží velikomocné
a vysoce urozené veliké kníže v Mozkevských zemích, jménem Demetrius,
jakožto pravý dědic po Janovi Basiliovi, velikém knížeti Mozkevském po
zůstalý, otcovského království dosáhl. MDCV atd. Vytištěno v Starém
Městě Pražském skrze Kašpara Kargezya 1. P. 1606.“ Vydavatel zjistil
v úvodě, který předeslal přetisku této časové brožury, že to jest dosti otrocký
překlad brožury německé, jejíž originál podle bádání Pierlingova sepsal po
vlašskú známý jesuita Possevino, který se kdysi marně pokoušel o pře
vedení Ivana Hrozného do lůna církve katolické. Nastolení Dimitrijovo
na trůn Moskevský bylo velikým úspěchem církve a zvláště řádu jesuit
ského, který podnik Dimitrijův vzal pod svou ochranu. Zdálo se, že úsilí
Possevinovo přece nebylo bezplodné, církev a jesuité slibovali sobě daleko
sáhlé následky úspěchu Dimitrijova. Brožura stojí tedy úplně na straně
Dimitrijově, jako pravého syna Ivana Hrozného. Její vydání a překlady,
jež se v několika jazycích najednou objevily, znamenají vlastní reklamu
řádu jesuitského. Český překlad pořídili podle všeho Pražští jesuité. Jako
pramen historický je brožura Possevinova dosti cenná, hlavně pro dějiny
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pochodu Dimitrijova k Moskvě, neboť se zakládá na zprávách dvou jesuitů,
provázejících polský oddíl výpravy Dimitriovy. Český překlad spisku
Possevinova jest velikou vzácností bibliografickou. Vydavatel originální
frakturu transskriboval latinkou a přiložil faksimile titulního listu. Kromě
toho připojil i ruský překlad českého textu, ač již r. 1848 vydán ruský
překlad vlašského originálu. Jedno německé vydání pořízeno v Praze
v téže tiskárně, co vydání české. Vydavatel má dosti pravděpodobně za
to, že to souviselo se styky Pražského dvora se Lžidimitrijem, jemuž Ru
dolf II. byl ochoten dáti jednu arcikněžnu za manželku. Brožura měla
snad veřejné mínění získati pro politiku samozvanci příznivou — ale, jak
již shora jsem připomenul, pravděpodobnějším účelem jest reklama ve
prospěch řádu jesuitského a oslava katolické propagandy mezi pravoslav
nými. Vydáni vyniká ladnou úpravou typografickou — i ruská azbuka
z tiskárny Pražské Politiky čte se zřetelněji, než jsme zvyklí u ruských knih.
_____
J- B.

Celkovv názor o reformách Petra Velikého na základě nejnovější
příslušné literatury podává vědecko-populární spis S Kujaz’kov. Očerki
iz istorii Petra Velikago i ego vremeni (Moskva 1909).
Známému autoru „filosofických listů“ P. J. Čaadaevu věnoval mono
grafii M. Geršenzon, P. J. C., žizn* i myšlenie. Petrohrad 1908. — Sou
časně vyšla nová biografie ČernyŠevského od N. Denisjuka, Nikolaj Gavrilovič CernyŠevskyj, ego vremja, žizn i sočiněnija. Moskva 1908.
Ze sbírky Scriptores rerum germanicarum in usum scholarum zazna
menáváme dvě nové edice pramenů důležitých také pro dějiny Slovanů
Polabských a alpských. Tyto pramenů jsou: Helmoldi Cronica Slavorum
(rec. Bernh. Schmeidler str. 273.) a Johannis Victoriensis Liber certarum
historiarum.

V „příručce“ dějin středověkých a novověkých (Handbuch der
mittelalterlichen und neueren Geschichte), kterou vydávají Below a Mein
ecke, přibyl nový svazek jednající o nejstarších dějinách germánských:
Ludv. Schmidt, Allgem. Geschichte der germanischen Völker bis zur Mitte
des 6. Jahrh. _
Dějinami šmalkaldské války obírá se spis Mentz, Johann Friedrich
der Großmütige; 2. a 3. díl (1532—1534), vyšel v Jeně 1908.

R. 1907 zemřelý Mnichovský prof. Ludv Traube zanechal dosti
rozsáhlou bibliotheku, ve které se nachází též palaeografická sbírka Čítající
3800 Čísel, jako celek velmi cennou pro dějiny latinské literatury ve středo
věku, palaeografii, dějiny středověku vůbec. Přátelé Traubovi bibliotheku
koupili a nabídli darem říši německé za podmínek, které tato ochotně
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splnila. Knihovna Traubova bude přikázána ředitelství, které vydává
MGH. a spolupracovníkům této velké edice; pří tom z říšského budžetu
povoleno na doplňování 5000 m. ročně. Také jedna ze zpráv, které nečteme
bez závisti. Užívání bibliotheky nebude omezeno na kruh spolupracovníků
Monument.

Záhy po smrti Mommsenově napsal Ludv. Moritz Hartmann do Bettelheimova „Biographisches Jahrbuch und Deutscher Nekrolog“ (IX. r.)
obšírný článek o Mommsenovi. Nyní jej rozšířil a značně doplnil a pod názvem
„Theodor Mommsen. Eine biographische Skizze“ vydal v Gothě nákladem
Perthesovým (str. V + 259) (srv. noticku str. 143 XV.). Není to jen životopis
v úzkém smyslu slova, nýbrž soustavná studie se šťastným pokusem o chara
kteristiku, v níž Mommsen právník, dějepisec Ríma, politik a vědecký
organisátor přicházejí stejně k platnosti. Oddíl o genesi, methodě a významu
„Die Römische Geschichte“ zpracován jest nejzdařileji. L. Μ. Harttůánnovo srdce náleží však i Mommsenovi politiku a vedle zmíněného samo
statného oddílu o Mommsenově veřejné činnosti a politických názorech
probírá Hartmann i v životopisném oddílu živou účast Mommsenovu na
vření politickém, jmenovitě jeho žurnalistické působení v šlesvicko-holštýnské otázce r. 1848 a jeho odpor proti Beustově vládě v Lipsku r. 1849,
který vedl k Mommsenovu sesazeni s professury. Ku knize připojena jest
přílohou řada Mommsenových politických statí z r. 1848 uveřejněných
v „Schleswig-Holsteinische Zeitung“ a úvaha „Was uns noch retten kann“,
kterou 13. prosince 1902 Mommsen uveřejnil v Barthově týdenníku „Die
Nation“.
an.
Dne 16. května zemřel v Královci historik starého Pruska K. Loh
meyer, dosáhnuv 76 let.

Dne 17. kv. zemřel známý hollandský arabista, professor v Leidenu
M. J. de Goeje, stár 72 let. Hlavním dílem jeho je edice o 8 sv. „Bibliotheca
geographicorum arabicorum“ (1870—1894) a vydání arab, annálů Tabariho
z 13. st., jdoucích až do r. 915. Goeje objevil v cestopisu al Bekriho z 11. stol,
i známou zprávu žida Ibrahima syna Jakubova, kterou r. 1875 vydali
Kunik a Rosen a r. 1880 Goeje sám. Srv. ČČH., VI., 184 a X., 352.

Známého trojsvazkového díla Adolfa Harnacka
Lehrbuch 'der
Dogmengeschichte“ počalo vycházet čtvrté přepracované vydání. První
vydání vyšlo r. 1884. — Inama-Sternegg připravil před svou smrtí revisi
prvního svazku svého díla Deutsche Wirtschaftsgeschichte. Tisk jeho byl
nyní teprv dokončen (v Lipsku, 755 str.). — Důležitého díla Noordenova
(srv. Č. Č. H. XV. str. 42. a 43.) Die antike Kunstprosa vyšlo 1908 nové vy
dání nezměněné sice, ale s dodatky na konci.
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Herder patří v jistém smyslu také nám a proto i nás musí zajímat,
že se v Německu připravuje jakýsi návrat k němu. O tom svědčí kniha
Karla Siegla s nadpisem Herder als Philosoph (v Stuttgartě 1907) a loni
(1908 v Berlíně) vydaný menší spis G. Ed. Burckhardta, který není než
úvod k spisu jinému, jenž bude vydán od téhož spisovatele, jak patrno
z titulu: Die Anfänge einer geschichtlichen Fundamentirung der Religions
philosophie. Grundlegende Voruntersuchung zu einer Darstellung von
Herders historischer Auffassung der Religion.

Z nové goethovské literatury upoutá i historika habilitační spis hallského docenta Kurta Jahna „Goethes Dichtung und Wahrheiť* (Halle,
Niemeyer 1908). Jahn nepodává pouze genetický výklad díla a jeho lite
rární analysu, nýbrž ukazuje velmi podrobným a obsažným rozborem
k podstatě, genesi a významu autobiografie vůbec; timž že vyšetřuje Goethův poměr k předchůdcům (Augustinovi, Cardanovi, Montaigneovi, Jung
Stillingovi, Rousseauovi a K. Th. Moritzovi) stává se Jahnova práce zvláště
informační. Zvláštní pozornosti zasluhuje i oddíl „Goethes Stellung zur
Geschichte“ (str. 49—77)» v kterém Jahn plně vystihuje svéráz Goethův
jako kulturního dějepisce.
an.

Větší zájem věnovaný v poslední době autoru „Essai sur ľinégalité
des races humaines“ Arthuru de Gobineau vedl k vydání důležité jeho korrespondence. L. Schemann vydal v Paříži u Plona „Correspondance entre
Alexis de Tocqueville et Arthur de Gobineau 1843—r#59“· Styky Gobineauovy
s velkým francouzským dějepiscem dostoupily vrcholu, když Tocqueville
jmenoval Gobineaua odborným chefem v ministerstvu zahraničních zále
žitostí, jemuž sám stál v čele; brzy však Gobineau odešel jako diplomat
do Bernu, odtud do Teheránu. Z té doby pochází většina korrespondence,
z niž lví podíl připadá na Gobineaua. Podává tu svá pozorování historická,
národopisná, kulturní a náboženská o krajích, kde žil, ale radí se i o otázkách
historické methody, filosofie dějin, vysvětluje své politické názory, namnoze
protichůdné veřejnému mínění ve Francii. Ale i pro poznání smýšlení de
Tocquevillova jest vydání těchto dopisů poučné.
an,

Le socialisme ä ľétranger je nadpis knihy vydané t. r. v Paříži (u Alcana, 420 str.), při které se spojilo 9 spisovatelů k vypsání dějin socialismu
mimo Francii od r. 1860 začínaje. Jsou to skoro vesměs Francouzové, vedle
nich též Žaponec. O socialismu v Rakousku-Uhersku píše Jaray, který již
dříve vydal monografii o socialismu v Uhrách (La question sociále et le
socialisme én Hongrie).

Lipská universita, jež, jak známo, vznikla secessí, kterou v Praze
způsobil dekret Kutnohorský, slavila letos své 5ooleté jubileum, ke kterému
byly pozvány všecky university celého světa, jedinou vyjímaje — Českou
universitu Pražskou. Lipské jubileum nezůstane v literatuře bez patrné

Zprávy.

503

stopy. Hlavní publikace je 4svazkové dílo s nadpisem Festschrift zur
Feier des 5oojähriges Bestehens der Universität Leipzig. Svazek první
obsahuje dějiny theologické fakulty (spisovatel O. Kern), svazek druhý
dějiny fakulty právnické (spisovatel E. Friedberg), třetí je věnován
ústavům fakulty lékařské, čtvrtý ústavům fakulty filosofické. — K tomu
přistupuje řada menších publikací. — Při otevření nového ústavu pro
kulturní a všeobecné dějiny (Č. Č. H. XV., 272) žáci Lamprechtovi vydali
a jemu věnovali sborník, obsahující 21 pojednání (409 str.).

Historickou kommissí království saského již před několika lety ohlášené
dílo o dějinách ..duševního“ života v Lipsku počalo letos vycházeti a bylo
vřazeno mezi spisy vydané na oslavu letošního universitního jubilea. Nadpis
celého díla jest Geschichte des geistigen Lebens in Leipzig. Bude to vlastně
řada obšírných monografií, z nichž jedna vyšla celá (O. Kaemmel, Gesch.
des Leipziger Schulwesens vom Anfänge des 13. bis gegen die Mitte des
19. Jahrh.), kdežto z druhé vyšel jen první svazek (Rud. Wastmann, Musik
geschichte Leipzigs. I. Bd. bis zur Mitte des 17. Jahrh.).
Alfred Franklin vydal r. 1908 v Paříži (u Weltra, 219 str.) vítanou
pomůcku pro každého, kdo chce v Paříži vědecky pracovat. Je to Guide
des savants, des littérateurs et des artistes dans les bibliothěques de Paris,
obsahující zprávy o 166 knihovnách Pařížských, majících dohromady více
než 10 millionů svazků.
Bibliotéka města Paříže, jako již mnohé podobné ústavy jiné, stává
se místem učené práce. R. 1909 založena publikace s titulem Bibliothěque
de ľhistoire de Paris, ve které L. Halphen počal vydávat Dějiny Paříže
za prvních Kapetovců: Paris sous les premiers Capétiens 987—1223. Ráz
díla naznačen druhým titulem: Ětude de topographie historique.

Jestliže dějiny říše „západofrancské“, jak vznikla rozkladem velké
říše francské za posledních Karlovců, někdy se zdají tak prázdnými, vy
světluje se to částečně i tím, že historická literatura jim dosud nevěnovala
všude dost práce. Než právě proto v novější době se francouzská hist.
literatura obrací často k této méně vděčné periodě. Ve sbírce Annales de
ľhistoire de France ä ľépoque carolingienne, která má za vzor „Jahrbücher
des Deutschen Reiches“, vyšel 1. svazek díla věnovaného právě počátku
doby západofrancské: Le régne de Charles-le-Chauve, ire partie (840—851)
par Ferd. Lot et Louis Halphen.
Posmrtné dílo A. Luchaira (srovn. Č. Č. H. XV.str. 144), které ne
dávno vyšlo, má nadpis La Société fran^aise au temps de Philippe-Auguste.
Dodatečně uvádíme ještě tituly dvou svazků vyšlých r. 1908,: Innoc. III.
Les royaumes vassales du Saint-Siěge a Le concile de Latran et la
reforma de 1’église. — Celkem sepsal Luchaire šest monografií o Innocencovi III. a jeho době. K poslední je přidán rejstřík pro všechny.
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Zprávy.

Na itineráre osob vystupujících v dějinách středního věku jsme
dávno zvykli a jich důležitost je známá. Řidčeji se setkáváme s nimi pro
nový věk. Letos se dostalo itineráře Napoleonovi I.: Itinéraire génércd de
Napoléon 1. (v Paříži u Picarda). Značný objem (390 str.) se vysvětluje
ovšem i tím, že spisovatel A. Schuermans podává více než itinerář, při
pojuje i jiná udání životopisná.
.... $
Rada francouzských spisovatelů, mezi nimi Aulard, Esmein, Seignobos,
spojila se k vydání publikace, jež by poučila hlavně cizinu (ovšem apologe
ticky) o důležité kapitole nejnovějších dějin francouzských, t. církevní
politice republiky. První svazek vyšel letos (v Paříži, 410 str.) a obsahuje
úvod (M. A. Mater, La politique religieuse de la Républíque fran^aise).
Vedle toho vyšla sbírka pramenů ve zvláštním svazku s titulem Les Textes
de la politique fran^aise en matiěre ecclésiastique 1905—1908, publiés
par le Comité pour défendre á ľétranger la politique religieuse de la France.

V „Archivio Storico Italiano“ (1909, 1) vydal A, Segre pod názvem
„Z dispacci di Cristoforo de Piacenza*1 řadu zajímavých dopisů mantovského
prokurátora u stolice apoštolské z let 1371—83, v nichž vedle četných
zpráv jiných jest podán nový materiál k dějinám návratu kurie z Avi
gnonu do Ríma. Také o Karlu IV. a jeho poměru ke kurii jest v dopisech
několik zmínek.
Četná již literatura věnovaná ,,rovině“ — tak by bylo lze přeložiti
campagna — Římské rozmnožena o první svazek díla větších rozměrů.
Je to G. Tomassetti, La Campagna romana antica, medievale e moderna.
Vol. I., parte I. (400 str.).

Sbor professorský české fakulty filosofické poctil na oslavu 2 5tiletého
trvání samostatné České fakdlty 19 učenců titulem čestného doktora filo
sofie. Mezi vyznamenanými jsou čtyři historikové: prof. Arnošt Denis
v Paříži, prof. O. Balzer ve Lvově, prof. Jindř. Voigt v Halle a školní rada
August Sedláček v Písku.
Oprava. Na str. 131, ř. 7. shora čti 1909 místo 1908.
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Tisk] Alois Wiesner v Praze, knihtiskař české Akademie císaře Františka Josefa
pro vědy, slovesnost a uměni a c. k. české vysoké školy technické.

Předmluva.

Uspořádání tohoto svazku „Bibliografie české historie za
r. 1908" neodchýlilo se od rozvrhu svazků dřívějších. Jenom ve
shrnutí menších prací a článků, týkajících se jednoho a téhož
předmětu, letos důsledně postupováno ve všech oddílech biblio
grafie a tak sice počet čísel o něco se zmenšil, ale rozsah celého
díla přece jen o několik stran se zvětšil. Zvětšení bibliografie
odpovídá rozšířenému okruhu excerpovaných časopisů a rostoucí
produkci literární.
I letošního roku podporoval mne mnohou radou i pokynem
p. prof. Pekař, jemuž tuto uctivě děkuji.
Dále vzdávám uctivé díky za obtížnou revisi rubriky A 9
prof. dr. J. Máchalovi, rubriky A 12 prof. dr. Zd. Nejedlému,
rubriky A13 dr. Zd. Wirthovi a rubriky A18 prof. dr. L. Niederlovi.
Za excerpování hlavních politických listů moravských upřímně
děkuji prof. dr. H. Traubovi.
Díky povinen jsem také prof. dr. Jos. Peškovi, který i letos
poskytl mi některou pomoc, a stud. VI. Tomanovi, který pro
hlédl většinu českých venkovských časopisů politických.

V Praze v listopadu 1909.

Jos. Kazimour.

A. část všeobecná
(vědy pomocně, celková dila, dějiny jednotlivých poměrů).
1. Organisace vědecké práce.

Vědecké společnosti.
Almanach české Akademie. Roč.
XIX. Praha 1909. Str. 198.
1
Velflík A. V., Život a působení
prvního praesidenta a z .kladatele
české Akademie arch. Dra Ph. a Dra
Techn. Josefa Hlávky s přehledem
pokroku v umění stavitelském za jeho
života. Praha, nákl. Čes. Akademie
1908. Str. 43.
2

Výroční zpráva kr. čes. Spol.
náuk za rok 1908. Praha 1909. Čes.
a něm. Str. 66 a 69. Srv. Čas. 1908,
333» 334'
„
3
Hanuš J- Počátky král. České Spo
lečnosti Nauk. ČČH. XIV., 141-152,
311-324, 381-405. Též zvi. otisk. Zpr.
Čas 1908, č. 211.
4

Hans V., Jednatelská zpráva Ma
tice Opavské za rok 1907. V. Μ. Op.
XVI., 83-99.
11
Zpráva o činnosti moravského archaeolog. klubu v Brně za r. 19071908. Brno 1908. Str. 14.
12
Zpráva archaeol. sboru Vocel v Kut
né Hoře za léta 1900-1907. K. Hora
1908. Str. 146.
13
Bericht des Ausschusses der Ge
sellschaft patriotischer Kunstfreunde
in Böhmen für die Verwaltungsjahre
1901 bis 1907, vorgetragen in der am
5. April 1908 abgehaltenen a. o. Ge
sellschaftssitzung. Prag, Selbstverlag,
1908. V. 40. Str. 29.
14

Zpráva o činnosti Histor. Spolku
za rok 1908. Praha 1909. Str. 4.
5
Výroč. zpráva Histor. klubu za rok
1907-1908. ČČH. XV., příl. k seš. 1.
Str. 10.
6
Výroč. zpráva Společnosti přátel sta
rožitností českých v Praze za r. 1907.
Č. S. P. S. Č. XVI., 119-131.
7

Výroč. zpráva Matice Moravské za
rok 1907. C. M. M. XXXIII., příl.
k seš. 2. Str. 20.
8
Šujan Fr., Z kommisse na vydávání
histor. pramenů moravských. Č. M.
M. XXXII., 91-92.
9
Navrátil Boh., Z kommisse na vy
dávání histor. památek morav. při
Matici Moravské. Č. M. M. XXXII.,
183-185.
10
čes. Časopis Historický, XV., seš. 3. Bibliografie.

Musea.
Schur E., Die Museen als dekora
tives Gesamtwerk. Museumskunde IV.,
187-194·
15
Králik R. v., Museumsprobleme.
Das Vaterland 1908, Nr. 29.
16
Laube E., Die deutschböhmischen
Stadtmuseen. D. A. VIII., 154-159.
17
Gruber Jos.» Technické museum
pro království české. Praha 1908.
Nákl. přípravného komitétu. Str. 32.
— Veselý Jar., Projekt technického
musea pro král, české. P. L. R. IV.,
261-263. — —, Technické museum
království českého. Přehled VI., 718.
»V 18
Švácha Mil., Obchodní musea u nás
a jinde. Praha, nákl. Čes. obchod,
musea, 1908. Str. 118. Zpr. K., N. P.
1908, příl. k č. 253.
19
Richter 0., Über die idealen und
praktischen Aufgaben der ethnograI
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phischen Museen. 'Museumskunde V.,
92-106, 156-168,224-235. (Srv. B. 07,
č. ti.).
20
Krejčí Rud., Zřízení musea sociálněpolitického. Den 1908, č. 291.
21
Truhlář 'Felix., Školní musea. P.
z Bud. XXXIX., 73-74.
22

—, Dvacet let práce musea a musej
ního spolku v Nov. Bydžově. Nov.
Bydžov,mákl, městského musea, 1908.
Μ. 8\ Str. 51. — Koudelka-Stocký,
Průvodce po sbírkách městského
Musea v Novém Bydžově. Nový
Bydžov 1908. Str. 31.
23
Jeníček V. V., Reorganisace čáslavských museí. Čísl. Kr. II., 80-83.
24
Siegl K., Führer durch das städ
tische Museum, die alte Kaiserburg
und sonstige Sehenswürdigkeiten in
Eger. Eger 1908. 8°. S. 71. Mit 8
Ansichten u. 2 Plänen. Zpr. Μ. V. G.
D. B. 47, Liter. Beilage, 12—13.
(Srv. B. 06, Č. 17.).
25
Galerie plastik císaře a krále Fran
tiška Josefa I. průmyslového musea
podkrkonošského v Hořicích. Hořice,
nákl. prům. musea podkrkonošského,
1908. V. 4°. Str. 15.
26
Decker Ant, Archiv městského
musea v Jindřichové Hradci I. Jindř.
Hradíc 1908. Str. 24. Zpr. ČČH. XIV.,
47527
XIV. Zpráva kuratoria průmyslo
vého musea cis. akrále Frant. Josefa I.
pro vých. Čechy v Chrudimi za r. 1907.
Chrudim, nákl. prům. musea, 1908.
Str. 40.
28
Jakubička Jos. Μ., Archiv a knihov
na musejního spolku v Jičíně. Jičín
1905. Str. 130. (B. 05, č. 37.) Zpr.
Č. S. P. S. Č. XVI., 116. —
29
Schlegel ^Ludw., Zur Gründung
eines Ortsmuseums in Kreibitz. An
zeiger für das Kreibitztal 1908, 29.
Feb.
30
Schmidt G., 10.-14. Bericht über
das städtische Archiv u. Museum in
Mies. Deutsche Wacht an der Miesa
1908, Nr. 817, 821, 828, 839, 859. 31
Zpráva kuratoria městského musea
pražského o činnosti za r. 1907. Praha,
nákl. městského musea pražského,
1908. Μ. 8°. Str. 8.
32

Zpráva o museu království]česného
za r. 1907. Praha 1908. Str. 116. —
Píč J. L, Němý archiv. N. P. 1908,
č. 114. (Předhistor. sbírky musea
král. Českého.)
f ’ ] 33
Zpráva kuratoria uměl, prům- musea
v Praze za spr. rok 1907. Praha 1908.
Nákl. musea. Čes. i něm. Str. 46 a 50.
— Wirth Zd., Kunstgewerbliches
Museum der Handels- und Gewerbe
kammer in Prag. Čech. Rev. II., 548
— 552.
34
Výroč. zpráva Společnosti národo
pisného musea českoslov. za rok 1907.
Příloha N. V. Č. III. Str. 21. — Gg. —,
Z našich museí. (Oddělení zemědělské
retrospektivy při Národopisném Museu
Českoslovanském v Praze.) Česká
Revue I., 728—733. — Spektator,
Selské museum. Rozkvět I., č. 11.
35
Devátá zpráva technolog, prům.
musea obchod, a živnost, komory
v Praze. Praha 1908. Str. 68 (též
něm.). — Sc., Sd., W.j Působení
technolog, prům. musea. Živnostník
1908, č. 41, 42, 43, 44, 45.------- ,
O úkolech a činnosti technolog,
prům. musea v Praze. »Živnostník
1908, č. 12.
36
Tätigkeitsbericht des Kuratoriums
des NordböhmischenGewerbemuseums
für das Jahr 1907. Zeitschr. d. Nordböhm. Gewerbemuseums III., 43—61.
(Reichenberg.) — Schwedeler- Meyer
E., Die neuen Erwerbungen des
Nordböhmischen Gewerbemuseums.
Reichenberger Deutsche Volkszeitung
1908, Nr. 122.
37
Slánský Obzor. Věstník musej. a
literár. spolku „Palacký". Ročník
XVI. Slané 1908. Str. 120 4- 4 vyobr.
38
Cikhart R., Museum v Soběslavi.
Tábor XLII., č. 9. (K jubileu lotiletého trvání).
39
Zpráva o městském museu a veřejné
městské knihovně v Táboře za r. 1907.
Tábor 1908. Str. 53.
40
Weinzierl K., Das urgeschichtliche
Zentralmuseum für das deutsche nörd
liche und nordwestliche Böhmen zu
Teplitz. D. A. VII., 473*477.
4*
Schreiber Vilém, Městské museum
v Úpici. H. K. V., 141—143.
*42
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Zpráva "o činnosti Moravské mu
sejní společnosti za rok 1907. Brno,
nákl. Mus. spolku, 1908. Str. 55. 43
Jahn J. J > O zemském museu
Františkově. Zvi. vyd. Lid. Novin
1908, str. 14.
44
Erzherzog Rainer-Museum fůr Kunst
u. Gewerbe in Brünn. Vierunddreissigster Jahresbericht 1908. Brünn,
Verlag des Erherzog Rainer-Museums,
1908. V. 4°. Str. 43.
45
Zpráva o činnosti městského prů
myslového musea pro západní část
markrabství moravského v Třebíči.
Za správní rok 1907-1908. Třebíč.
Nákl. vlastním, 1909. 40. Str. 32. 46

Grollg Μ., Die „Freimauer-Bibliothek" in der mährischen Landes
bibliothek in Brünn. Zeitschr. d'
mähr. Landesmuseums VIII., 13-101.
53
Katalog knihovny společnosti přátel
starožitnosti českých v Praze. Se
stavil Frant. Zuman. Praha 1908.
Μ. 8°. Str. 50.
54
Katalog knihovny zemského vý
boru království českého. Koncem
roku 1908. Praha 1908. Μ. 8°. Str.
IX. + 37955

Schnack, Städtisches Museum in Bie
litz. Ž. G. K. Schl. III., 59-60, 194.
47
Gerber E./Städtisches Museum in
Troppau. Z. G. K. Schl. III., 57-59,
192-194. — Gerber E., Die Zunft
pokale und Zunftkannen des Troppauer städtischen Museums. Z. G. K.
Schl. III., 178-180.^-1^ i j i
48

Müller Fr., Feith <1. A., Frain Th.
Az., Anleitung zum Ordnen und Be
schreiben von Archiven. (B. 05 6. 25.)
Rf. Ant. Mell, Μ. J. Ö. G. XXIX.,
538-541.
57

Archivy a knihovny, t
Spina ’Fr., Tschechischer Buch
druck in Nürnberg am Anfang des
16. Jahrhunderts. Prager deutsche
Studien IX., 29-51. Též zvl. ot. str.
23. Rf. C. Zíbrt, Č. M. K. Č. 82,
378-382,
49
Kott L., Die Inkunabeln u. Früh
drucke bis 1536 sowie andere Bücher
des XVI. Jahrhunderts aus der ehema
ligen Piaristenbibliothek in Leipnik.
III. Teil. Progr. reálky v Lipníku
07/08, str. 33. (B. 07, č. 45.) J
50
Grollg Μ., D i e Klos terdruckere i
im Prämonstratenserstifte Bruck a. d.
Thaya (Mähren) 1595-1608. Sonder
druck aus: Mährisches Magazin für
Biographie u. Kulturge schichte Bd.
I. Wien 1908. Μ 8°. Str. 24. Rf. Č.
Zíbrt, C. M. K. C. 82, 476-478; C-ll,
Μ. d. ö. V. f. B. XII., 277-278. 51
^Hübl Alb., Die österreichischen
Klosterbibliotheken in »den Jahren
1848-1908. Μ. d. ö. V. f. B. XII.,
201-216. (Týká se čes. a morav.
knihoven.)
£ 52

Flajšhans V., Bohemika Drkolenská. V. C. A. XVII., 482-490. t 56

Šlemr Jar., Bilanční archiv. Obz.
N. XIII., 376-378.
58

Archivalien zur neueren * Ge
schichte Österreichs. I. Bd. I. Heft.
(B. 07, č. 70.). Rf. Heinrich R. v.
Srbik, D. L. Z. XXIX., 624-626. —
Archivallen
zur
neueren
Ge
schichte Österreichs. I. Band, 2 u.
3. Heft. Vídeň 1909. Str. 115-321.
59
Novotný W., Das fürstlich Paarsche
Familienarchiv zu Bechyň. Archiva
lien z. neueren Gesch. Österreichs I.,
253-265.
60
Bretholz B., Moravský zemský
archiv, jeho dějiny a jeho sbírky.
Brno 1908. 40. Str. X. 4- 160 +15
obraz, příloh. (Též něm. str. X. 4- 161.)
Zpr. ČČH. XIV., 252-253; Jos. Volf,
Č. Μ. K. C. 82, 373-376; Fr. J. Ry
páček, č. Μ. Μ. XXXII., 334-340;
Fr. Šujan, C. Μ. Μ. Z. VIII., 351-352;
A. Hortzschansky, Zentralblatt f.
Bibliothekswesen XXV., 270-271; O.
Redlich, Μ. J. ö. G. XXIX., 716-718:
Schober, Z. V. G. Μ. S. XII., 201-204;
A. St., H. J. XXIX., 747; an, Deut
sche Geschichtsblätter IX., 245-247;
Ed. Šebesta, N. L. 1908, č. 173; V.
Prásek, S. A. VII., 85.
61
1·
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Pekař JOS., Das gräflich Czerninw Brotholz B., Das Schlossarchiv der
Fürsten von Collalto, ehemals in sche Archiv von Neuhaus. Archivalien
Pirnitz (Mahren), heute im Landes z. neueren Gesch. Österreichs I.,
archive in Brünn. Archivalien z. 266-289.
76
Hofman Lad., Das fürstlich Colloneueren Gesch. Österreichs I.,’ 290321.
62 redo-Mannsfeldsche Archiv in Opočno.
ternoch Jos., Archiv městečka Archivalien z. neueren Gesch. Öster
77
V. Bystřice. S. A. VII., 21-22.
63 reichs I., 180-196.
Weber 0., Bericht über die Bestände
Hrubý Fr., Z archivu Cechovic
u Olomouce. S. A. VII., 181-182. 64 des fürstl. Metternichschen Familien
Šustl Jos., Das gräflich Waldstein- archivs in Plass. Archivalien z. neueren
78
Wartenbergsche Archiv in Dux. Archi Gesch. Österreichs I., 140-156.
valien z. neueren Gesch. Österreichs
I., 173-176·
65
Zprávy zemského archivu králov
Docker Ant., Archiv městského ství českého. Svazek II. Pořádá V. J.
musea v Jindř. Hradci. Srv. výše Nováček. Praha, nákl. zem. výboru
č. 27.
66 král. Čes., 1908. V. 8°. Str. 158.
P. V. (Paul V.), Ztráta starých (Srv. B. 07, č. 83.)
79
městských kněh z archivu Jaromér·
Nováček V. J., Zpráva o činnosti
ského. H. K. V., 92.
67 zemského archivu král, českého od
Jakublčka Jos. Μ., Archiv a kniho 1. ledna 1906 do 30. června 1908.
80
vna mus. spolku v Jičíné. Srv. výše Zpr. zem. archivu II., 1-20.
Gebauer J., Sbírka originálův a
č. 29.
68
Novotný W., Das Gräflich Chotek- aktů cizí provenience. Zpr. zem.
81
sche Archiv in Kačín bei Kutten archivu II., 59-158.
berg. Archivalien z. neueren Gesch.
Österreichs I., 177-179.
69
Novotný W., Das gräflich NostizSvoboda G., Z kopiáře archivu Ko sche Archiv zu Prag. Archivalien z.
línského. S. H. K. IX., 105-111, neueren Gesch. Österreichs I., 126-132.
220-221.
70
82
K ratochvíl Aug., Archiv Dolních
Trauttmansdorfř Ferd. Erbgraf
Kounic. (B. 07, č. 76.) Rf. Fr. J. Ry von u. zu, Die Korrespondenz des
páček, Č. Μ. Μ. XXXII., 108-109. Grafen Maximilian von und zu
Srv. níže č. 74.
71 Trauttmansdorff (f 1650). Nachtrag
Hausotter AI., Das archiv des Orts zu den Mitteilungen von Archivar
museums in Kunewald (Kuhländchen). W, Schulz. (Viz B. 07, č. 84.) Archi
Z. V. G. Μ. S. XII., 433-439. (Srv. valien z. neueren Gesch. Österreichs
B. 06, č. 64.)
72 I., 133-139.
83
Schmidt G.v 10.-14. Bericht über
Čelakovský Jar., Soupis rukopisů
das städtische Archiv u. Museum in chovaných v archivu král. hlav. m.
Mies. Srv. výše č. 31.
73 Prahy. (B. 07, č. 82.) Rf. Č. Zíbrt,
Kratochvíl Aug., Archiv městečka Č. Μ. K. Č. 82, 133-134; H. Traub,
Mohelna. (B. 06, č. 67.) Písemné pa Č. Μ. Μ. XXXII., 208-210; Fr. J.
mátky na zámku v Černé. (B. 06, Rypáček, Č. Μ. Μ. Z. VIII., 347-349;
č. 62.) Archiv městečka MéHna. (B. B. B., Z. V. G. Μ. S. XII., 200; V.
06, č. 66.). Archiv Pravlova a Prosto- Tille, Česká Revue I., 447.
84
měřic, městeček na Moravě. (B. 06,
Weber 0., Bericht über die in der
č. 71.) Archiv Dolních Kounic, města fürstl. Kinskyschen Bibliothek zu
na Moravě. (B. 07, č. 70.). Rf. J. Ry Prag befindlichen 28 Bände „Bohepáček, č. Μ. Μ. Z. VIII., 159-161. mica“. Archivalien z. neueren Gesch.
(Srv. též B. 07, č. 81 a výše č. 71.) Österreichs I., 115-125.
85
Šusta Jos., Gräflich Kolowratsches
74
- Μ achát Fr., Das Schlossarchiv zu Archiv in Reichenau. Archivalien z.
Náchod. Archivalien z. neueren Gesch. neueren Gesch. Österreichs I., 197-205.
Österreichs I., 206-229.
75
86

i· Organisace věd. práce. 2. Bibliografie.
Weber 0., Bericht über die Bestände
des Fürst Claryschen Familienarchivs
in Teplitz. Archivalien z. neueren
Gesch. Österreichs I., 157-172. 87
Brod Fr.( v archivu Třeboňském.
Sladkovský 1908, č. 27, 28, 29. 88
Hrdý Jan, Z archivu Turnovského.
Listy Pojizerské XXIII., Č. 25, 26,
27, 28.
89
Novák Joh. Fr., Fürstlich Karl
Schwarzenbergsches Archiv in Worlík.
Archivalien z. neueren Gesch. Öster
reichs I., 230-252.
90
Drož B., Listinné památky z ar
chivu města Ždáru na Moravě. (B. 07,
č. 89.) Rf. H. Traub, Č. Μ. Μ. XXXII.,
453-454; Fr. J. Rypáček, Č. Μ. Μ. Z.
VIII., 161-163.
91

Vedecké ústavy a časopisy.
švambera V., Geografický ústav
české university. (B. 07, č. 91.) Rf.
J. P., P. R. XXII., 130-131.
92
Pešek Jos., Geografický ústav české
university. Osv. 1908, 662-666. (Srv.
B. 07, č. 91.)
93

( ]

5

Fonck Leop., Wissenschaftliches
Arbeiten. Beitrage zur Methodik des
akademischen Studiums. (Veröffentichungen des biblisch-patristischen
Seminars zu Innsbruck.) Innsbruck,
K. Pustet, 1908.
99
Eisler Μ., Maturareform und Ge
schichte. Ein Vorschlag zu neuerlicher
Revision. Progr. reálky v Jihlavě
07/08, str. 6.
100
Storch E., Moderní dějepis. P. R.
XXI., 505-512, 697-714. Týž, Methoda
učby dějepisné. Komenský XXXVI.,
321-324, 342-345. Týž, Lokalisace
dějin. B. U. XL., 142-144, 151-152,
170-172. Týž, Obrana sociologisovaného dějepisu. B. U. XL., 113-115.
Týž, Obecný dějepis, B. U. XL.,
129-132. Týž, K diskussi o reformní
dějepis. Česká školaVII., 266-268. 101
Horák Lad., K diskussi o reformní
dějepis. Duplika a dokumenty, česká
školaVII., 311-316, 33°-334» 347-35°·
Týž, Štorchova reforma dějepisu.
Česká škola VII., 173-175, 183-186,
196-199, 214-216, 231-235.
102

2. Bibliografie.
Vykoukal F. V., Ottův slovník
naučný ukončen. Osv. 1908, 815-820.
Ruepprecht Chr., Bibliographische
— J. H., Ottův slovník naučný. Čas Genauigkeit. Z. f. Büchfr. XII.,
1908 č. 253, 260.
94 40-43·
1O3

Methodika vyučováni dejepisného.
Bernhelm E., Lehrbuch der histo
rischen Methode und der Geschichts
philosophie. Fünfte und sechste, neu
bearbeitete und vermehrte Auflage.
Leipzig 1908. Str. X. 4-842. Rf. J„
Archiv f. sozial. Gesetzgebung u.
Statistik XXVII., 828-829.
95
Bernheim E., Das akadem. Stu
dium der Geschichtswissenschaft.
(B. 07, č. 92.) Rf. G. Steinhausen, A.
K. G. VI., 349-350.
96
Bréhier L., De solevises du Dézert
G., Le travail historique. 2 éd. Paříž
1907. 12°. Str. 83. Zpr. g, H. J. XXIX.,
132; D. L. Z. XXIX., 1132.
97
Seignobos Ch., Langlois Ch. V.,
Gallonédec L., Tourneur Μ., L’enseignement de ľhistoire. Conférences
du Musée Pédagogique. Paříž 1907.
Ä/.’Chčk„ P. R. XXI., 629-630. 98

Český katalog bibliografický za
léta 1898 až 1903. (B. 07, č. 102.)
Rf. Lad. J. Živný, Přehled VI.,
530-53T; —P· L· R· iv., 108; v.
Flajšhans, N. L. 1908, č 18r. 104
Tobolka Zd., Česká bibliografie.
Sv. IV. za r. 1905. Praha, nákl. dr.
Zd. Tobolky, 1908. Str. úvod 4- 211.
Rf. Sutnar, M. d. ô. V. f. B. XII.,
276-277. (Srv. B. 06, č. 83.)
105
Zíbrt č., Bibliografie české historie.
Díl IV., sv. 1. (B. 07, č. 104.) Rf. K.
Krofta, Č. Č. H. XIV.,-51-80.
106
Zíbrt č., Bibliografie české historie.
Díl IV., sv. 2.: II. Zpracování. (3oletá
válka. Léta 1613-1621.) Praha, nákl.
Akad., 1908. Str. III4-241-480.
Rf. K. Kŕ., C. Č. H. XIV., 471-472.
J. Volf, P. A. M. XXIII., 366-367.
(Srv. výše č. 106.)
107
Klodziňskl Ab., Sprawozdanie z li
teratury historycznej czeskiej, Prze-
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gHd historyczny VII., 115-127, 241253.
108
Kretschmayr H., Geschichte. ó.
R. XIV., 68-74. (Přehled význačných
českých prací na str. 72-73.)
109
Bibliografie české historie za r.
1906. (B. 07, č. 107.) Rf. J. Slavík,
Přehled VI., 390-391.
110
Bibliografie české historie za rok
1907. Pořádá Jos. Kazimouv. Praha
1908. 8°. Str. 71. Nákl. Histor. klubu.
Příloha k čís. 3. a 4. č. Č. H. XIV.
(B. 07, č. 107.)!
ni

Bibliografii národopisnou přináší
Věstník národopisného musea českoslovanského. Roč. III., 136-139, 162165, 223-229. (B. 07, č. 112.)
112
Zfibrt č., Literatura kulturně-historická a ethnografická 1907-1908. č.
L. XVII., 253-256; XVIII., 61-64.
(Srv. B. 07, č. 114.)
113
Pátek Ford., Česká literatura lidovědná za rok 1907. Č. L. XVII.,
399-400, 477-480. (B. 07, č. 115.) 114

Slavorum litterae theologlcae. Conspectus periodicus. Annus IV. Nr.
I.-IV. Praha 1908. Str. VIII+392.
(Příl. C. K. D.; srv. B. 07, č. 1330.)
_____ 115
Lite rar. Rundschau über die den
Protestantismus in Österreich be
treffenden Veröffentlichungen des
Jahres 1907. Von. G. Loesche u. G.
A. Skalský. J. G. G. Pr. ö. XXIX.,
173-213. (Čechy, Morava a Slezsko
str. 186-208.)
116

Hortzschansky Ad., Bibliographie
des Bibliotheks- und Buchwesens.
Jhg. TV.: 1907. Beiheft zum Zentral
blatt für Bibliothekswesen XXXIV.
Leipzig 1908. S. VIII + 172.
117

Seznam Článků, uveřejněných v ča
sopisech za dobu od 1. července 1907
do polovice měsíce června 1908. Uč.
Př. IV., 12-29, 44-53, 67-76, 90-98,
117-125, 140-148, 161-173, 186-197,
212-219, 233-241.
118
Köhler dos., Bibliographie des
„Egerer Jahrbuches“ von 1895-1907.
Egerer Jahrbuch 1908, 179-186. 119

Merhout C., Školská bibliografie.
Den 1908, příl. k č. 357.
120

3. Edice pramenů
^povahy^všeobecné neb neurčité.
Krofta K., „Sněmy české0· Zpr·
zem. archivu II., 36-58.
121

Monumenta vatlcana res gestas
bohemicas Illustrantia. Tomus II.
(B. 07, č. 122.) Rf, E. Denis, Revue
historique 99, 141-143; E. Werunsky,
H. V. XI., 432-433.
122
Prameny déjln českých. Díl VI.
(B. 07, č. 123.) Rf. H. Traub, C. Μ. Μ.
XXXII., 330-333; Fr. J. Rypáček,
Č. Μ. Μ. Z. VIII., 349-350; —r—,
Č. Μ. K. Č. 82, 134-135.
123
Llstinář Sel. Archivu r. VII. Sv.
II. Str. 208. (B. 07, č. 1205.)
124
Urkundenbuch der Stadt Krummau In Böhmen. Bearbeitet von
V. Schmidt u. A. Picha. I. Bd.: 12531419. (Städte und Urkundenbücher
aus Böhmen. Bd. V.) Prag 1908. Str.
235. Rf. J. Šusta, č. Č. H. XIV.,
451-457; tamtéž zpr., 361; J. Μ..
Klimesch, Μ. V. G. D. B. 47, Liter.
Beilage, 19-22; z, Z. V. G. Μ. S. XII.,
440; Starzer, Wiener Zeitung 1908,
Nr. 168.
125
Schindler Joh., Zur Geschichte von
Aussig: Das Urkundenbuch der Stadt
Aussig in geschichtlicher und kultur
geschichtlicher Hinsicht. Aussig 1908.
Str. 149. Srv. Aussiger Tagblatt 1908,
Nr. 43.
126
Šimák J. V., Listář k dějinám
školství na Tumovsku. Publikací uči
telstva škol, okresu Turnovského
č. 1. Turnov 1908. Str. VII 4- 125.
127

Tischer Fr., Dopisy Sylvie hrab.
Černínové rozené Caretto-Millesimovy,
s chotěm jejím Heřmanem hrab.
Černínem z Chudenic z let 1635-1651.
V. K. č. S. N. 1908, čís. III., str. 108
4- ukázka rukopisu.
128

Hille J., Einige im Besitze der
Stadt Luditz befindliche Urkunden.
Μ. V. G. D. B. 46, 399-408. —
Hille J., Die älteste im Besitze der
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Stadt^Luditz befindliche Urkunde.
(*375-)am· V. G. D. B. 47,1262-263
129
Gross H., Tři listiny (z r. 1568,
1591 a 1615), týkající se bývalého
panství kláštera Zlatokorunského. S.
H. K. IX., 203-208.
i b *3°
Flajihans VM Bohemika^ Drkolenská. Srv. výše č. 56.
131

I
4. Diplomatika, palaeografie, heral
dika, numismatika, ^chronologie.

^Codex2 dlplomatlcus et epistolaris
regni Bohemiae. Díl I. (B. 07, č. 130.)
Ä/. Jos. Volf, Č. Μ. K. Č. 82, 274-276;
J. V., P. A. Μ. XXIII., 118; E. Denis,
Revue histormue 98, 473. Μ. T., N.
A. G. A. D. G. XXXIII., 589-590.
— , Novotný V., Český diplomatář.
Hlídka Času 1908, č. 6, 10.
132
Petrov A., Henrici Italici libri for
marum e tabulario Otacari II. Bohemorum regis quatenus rerum fontibus
aperiendis possint inservire. Volumen
prius. (B. 07, č. 132.) Rf. J. B. Novák,
Č. Č. H. XIV., 330-338; Týž, Μ. J.
Ö. G. XXIX., 689-699.
133
Prokopa písaře Nového Mista
Pražského Praxis cancellariae. K ti
sku upravil a úvodem opatřil Fr.
Mareš. (Histor. Archiv I. tř. Čes.
Akademie č. 32). Praha 1908. Str.
XIV + 169.
134
Gebauer J., Některá akta z kan
celáře Jindřicha Korutanského. Vy
ňato z diplomatiky jeho listin. V. K.
Č. S. N. 1908, Čís. I., str. 12 + otisk.
Zpr. G. F., Č. Č. H. XIV., 361-362.
135
Gebauer" JM ! Sbírka originálů a
aktů cizí provenience. Srv. výše č. 81.
_______
136
KekuleTv. Stradonitz Steph., Die
Wappen-Kunde an den Museen als
Hilfsmittel kunstgeschichtlicher For
schung. Museumskunde IV., 123-138,
209-224.
137

Vydra Št K„ O znaku a pečetích
města Horažďovic. P. A. M. XXIII.,
307-316.
<
139
L. D. (= Domečka L.)ADvě stará
pečetidla. H. K. V., 186.
140
Schulz V., Provozování štítů pana
Petra Pavla Malovce z Chýnova
r. 1640. Č. M. K. č. 82, 261-262. 141

—, O mincovnictví. Hornické a
Hutnické Listy IX., č. 1.
142
Petrikovich J., Náleziská pojediných mincí a numismatických pokla
dov v Uhorsku. S. M. S. S. XIII.,
70-82.
143
Smolík Jos., Nález brakteatů v Krá
licích u Prostějova n. M. P. A. M.
XXIII., 53-58.
144
Smolík Jos., Nález mincí u Vícemilic. P. A. M. XXIII., 249-254. 145
Čermák Kl., Nález mincí v Močovicích u Slezska. P. A. M. XXIII.,
271-272.
146
—, Die böhm. Personen- u. Fa
milienmünzen d. 16.-18. Jahrh. Der
Numismatiker VII., 85.
147
Siegl K., Geschichte der Egerer
Münze. Egerer Jahrbuch 1908, 80-106.
148
Rzehak Em., Beiträge zum schle
sischen Münzwesen. I. Zur Geschichte
der Troppauer Heller als schlesische
Städtemünze im XV. Jahrhundert.
II. Die Jägerndorfer Groschen unter
König Mathias Corvinus von Ungarn.
Z. G. K. Schl. III., 31-41.
149
Friedensburg F., Oberschlesiens
Anteil an der Münzgeschichte Schle
siens. O. VI., 567-573.
150
Petrikovich J., Katalog numisma
tické] sbierky Museálnej sloven, spo
ločnosti v Turč. sv. Martině. S. M. S.
S. XIII., 147-161. (B. 07, č. 142.) 151
Petrikovich J., Výkaz postupu roz
množovania numismatickej sbierky
M. S. S. z r. 1907. Časop, museál.
sloven, spoloč. XI., 12-13. (B· °7>
Č. 143.)
*52

5. Genealogie.

Haberdltzl F. M.,iÜber die Siegel
Jahrbuch der k. k. heraldischen
der deutschen Herrscher vom Inter Gesellschaft „Adler“. Neue Folge.
regnum bis Kaiser Sigmund. Μ. J. ö. Bd. XVIII. Wien 1908. S. 295. 153
G. XXIX., 625-661.
138
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DurtS F., Náhrobky v kostele sv.
Martina ve Zvoleněvsi. C. S. P. S. C.
XVI., 169-170.
154
Edgar Em., Náhrobky Strážni
ckých Žerotínů. P. A. M. XXIII.,
356-357.
x55
Domečka L., Zlomky starých ná
hrobních kamenů na Pouchové. H. K.
V., 145-146.
156
Edgar Em., Rakev Viktorina ze
Žerotina. P. A. M. XXIII., 357. 157
Divil-čittecký J. V., Divil V.,
Studie rodopisné z města Pardubic.
Publ. mus. spolku č. 7. Pardubice
1908. Str. 156, ill. 31. Rf. K. Chytil,
P. A. M. XXIII., 274.
158
Clkhart R., Příspěvky rodo- a
místopisné. Tábor XLII., č. 2, 3, 9,
11, 13, 26, 27, 32, 46.
159
Clkhart R., Zápisy matrik novoveských o šlechtických rodech. Č. S.
P. S. C. XVI., 104-107.
160
Clkhart R., Zápisy matrik v Borotíně o šlechtických rodech. Č. S. P. S.
C. XVI., 35-37.
161

Kekule v. Stradonitz K., Gedenkbuch einer böhm. Exulantenfamilie
in d. Herzogi. Bibl. zu Wolfenbüttel.
Dt. Herold. 1908, Nr. 5.
’62

^FJahnel E., Die von Bünau auf
Blankenstein. M. N. E. K. XXXI.,
177-202.
163
Krollmann C., Die Selbstbio
graphie des Burggrafen Fabian zu
Dohna, (B. 06, č. 144.) Rf. W. Bruch
müller, A. K. G. VI., 366-367. 164
MenČík F., Leonard Harrach z Rohravy. S. H. K. IX., 38-42.
165
Jahnel E., Zur Familiengeschichte
derer von Haugwitz, M. N. E. K.
XXXI., 278-280.
166
Šašecí O., Příspěvek k životopisu
pana Zacharyáše z Hradce na Telči
a Polné. C. M. M. XXXII., 324-330.
167
Brunner H., Die Herren von Lippa.
Z. V. G. M. S. XII., 395-432. (Pokrač.)
168
Deyl V., Beneš z Mokrovous a
z Hustiřan. Ratiboř XXV., Č. 22, 23.
169
Volf Jos., Genealogické příspěvky
k rodu Pfefferkormů z Ottopachu.

P. A. Μ. XXIII., 333-340. (Pokrač.).
170
Vávra Jo·., Alžběta Konstancie
zPdttingu, dobrodějka klášterů. S. H.
K. IX., 57-63·
*7*
Schmidt Val., Testament Peters v.
Rosenberg vor seinem Zuge gegen die
Preussen 1324. Μ. V. ~G. D. B. 47,
62-65.
T72
Koch, Deutschböhmische Edelleute
vor dreihundert Jahren. 1. Hans und
Christof von Schleinitz. 2. Tan Fried
rich Hoffmann von Grunbuchei und
Strechau. Μ. N. E. K. XXXI., 257-264.
_
173
Pakosta Ford., Michal Spanovský
z Lisova. (Příspěvek k dějinám města
Pacova.) Jiskra VI., č. 24, 26, 30,
31» 32·
T74
Langer E., Die Geschichte der
Familie Thun im dritten Viertel des
XV. Jahrhunderts. 1. Teil (V. Heft):
Die Friederichsche u. Simeonische
Linie. Wien 1908. Str. 278. (Srv. B.
07, 6. 157).
175
Krause Stef., Die Familie Wander
vonGrünwald. Mitt. d. Ver. f. HeimatsKunde d. Gerichtsbez. Böhm. Aicha
etc. II., 129-143.
176
Jahnel E., Johann Widuna von
Skorotitz auf Seidnitz. Μ. N. E. K.
XXXI-, 54-55·
177
6. Historická topografie.
Redlich 0., Die neuere Geschichts
wissenschaft u. die Landesgeschichte.
Z. V. G. Μ. S. XII., 1-9.
178

Kramář K., Jména národnostní a
jejich výklad. Studie jazykozpytná.
Progr. gymn. v Jičíně 07-08, str. 21.
179
Neder Em., Zur Namenkunde. M.
N. E. K. XXXI., 205-208.
180
Atom, O vzniku místních jmen.
Obzor Litomyšlský III., č. 38. 181
Gross Helnr., Etwas über Orts
namen. Saazer Zeitung 1908, Nr. 82.
182
Mach B., Lidové názvy polí na
Kolínsku, Poděbradsku a Nymbursku.
C. L. XVIII., 157-158.
183
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1. Čechy.

Sedláček A.* Hrady» zámky a tvrze
král. Cesk. (B. 06, č. 167.) DílXIV.,
seš. 2.
184
Sedláček A.» Místopisný slovník
král. Cesk. II. část histor. (B. 07,
č. 163.) Seš. 64, 65-66.
185
Podlaha Ant., Posvátná místa. II.
(Vikariáty Berounský, Bystrický a
Plzeňský.) Děd. Svatoj. č. 101. Praha
1908. Str. 373. Zpr. Č. S. P. S. C.
XVI., 115. (Srv. B. 07, č. 165.) 186
Hejkovský J., Památná místa česká.
Praha, I. L. Kober, 1908. Str. 127.
187
Müller P., Der Boehmerwald und
seine Stellung in der Geschichte.
(B. 07, č. 166.) Rf. Jos. Růžička, Č.
Č. H. XIV., 83-85.
188

Novotný-Kolenský V., Příspěvek
k místnímu názvosloví jižních Cech.
Č. L. XVII., 286-287.
189
Klimesch Μ., Die Ortsnamen im
südlichen und südwestlichen Böhmen.
M. V. G. D. B. 47, 125-219.
190
Alei JOS., Místní jména Krko
nošská. Časopis Turistů XX., 16-19.
191
ši mák J. V., Ke stati „Místní
jména Krkonošská“. Časopis Turistů
XX., 132-133.
192
Hrdy Jos., Aus dem Isergebirge.
Ein Beitrag zur Geschichte der Gab
lonzer, Tannwald-Morchensterner Ge
gend und des oberen Kamnitztales.
Gablonz, Herm. Rössler, 1908. S. 144.
193
Hrdý Jan, Staré zvěsti. Krakonoš
XXX., č. 35, 36, 37, 38, 40. (Materiál
k dějinám Pojizeří.)
194
Šlmák J. V., Zprávy o některých
farách a školách v Horním Pojizeří
v době protireformační. P. A. M.
XXIII., 347-352.
195
Simák J. V., Z minulosti. Krakonoš
XXX., č. 28, 30, 32, 34. (Materiál
k historii Podkrkonoší.)
196
Schindler Joh., Statistische und
geschichtliche Mitteilung über Böh
men, insbesondere Nordböhmen. ElbeZeitung 1908, Nr. 10.
197
Chadt J. Ev., Státní a nadační
statky v Cechách a jich prodej. Roz-
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marův Lesnický Týdenník III., 278280. (V letech 1800-1868.)
198
Mltthellungen des nordböhmischen
Excursions-Klub. Roč. XXXI. česká
Lípa 1908. Red. F. Hantschei, H.
Ankert a K. v. Zimmermann. (B.
07, č. 168).
199
Erzgebirgs-Zeitung, roč. XXVIII.
Teplice 1908. (B. 07, č. 169.)
200
Unser Egerland. Blätter f. Eger
länder Volkskunde. Roč. XII. Cheb
1908. Red. a vyd. W. John. (B. 07,
č. 170).
201
Deutsche Volkskunde aus d. östl.
Böhmen. Red. E. Langer v Broumově.
Roč. VIII., 1908. (B. 07, č. 171).
202
Jahrbuch des Deutschen Gebirgs
vereines für das Jeschken- u. Iser
gebirge. 18. Jhrg. Geleitet von Fr.
Matouschek. Selbstverlag, Verlag des
deutschen Gebirgsvereines Reichen
berg 1908. (B. 07, č. 172.)
203
Mitteilungen des Vereines für Hei
mat-Kunde derGerichtsbezirke Böhm.
Aicha, Friedland, Gablonz, Kratzau,
Reichenberg, Rochlitz und Tannwald. Jhrg. II. Reichenberg 1908.
Str. 184.
204

Schnee K., Alt-Arnau. Trautenauer Wochenblatt 1908, Nr. 10. —
—, Alt-Arnau. Volksbote 1908, Nr. 9.
205
—, Z kulturních dějin „městyse
Aupicze“ a okolí. Příloha Obnovy
1908 k č. 46, 47, 48, 49, 50.
206
Jarschel Jos., Kulturgeschichtli
ches aus Auscha. M. N. E. K. XXXI.,
214-216.
207
Schindler Joh., Zur Geschichte von
Aussig: Das Urkundenbuch der Stadt
Aussig in geschichtlicher und kultur
geschichtlicher Hinsicht. Srv. výše
č. 126.—Jahnel C., Aus dem Aussiger
Elbetal vor 500 Jahren. Aussig 1908.
Μ. 8°. Str. 32. — Marian A., AltAussiger Fabriksindustrie. M. N. E.
K. XXXI., 1-10. — Jahnel C.,
Einige Bemerkungen zur Geschichte
der Marienkirche in Aussig. M. V. G.
D. B. 47, 110-118.
208
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TurokjKaJ., Kulturní črty z Bene
šova v 18. stol. Hlasy od Blaníka
XXIV,, 1, 2.
209
Theimer K., Bílin und se i ne Umgebung. Erzgebirgszeitung XXIX., 4.
(Mit 5 Abb.)
210
Schuuer H., Zur Ortsgeschichte
Bodenbachs. Nordbóhmische Volkszeitung 1908, Nr. 2.
211
Baret Fr., K vycházkám po Bole
slavsko. Progr. gymn. v Ml. Bole
slavi 07/08, str. 39. Zpr. V. Č. P. XV.,
243.
212
F. B., Z pamětí Josefa Tejnila, pe
kaře a majitele domu v městě Bole
slava Ml. Mladoboleslavské Listy
XXI., č. 36, 38, 40, 41, 43.
213
Dotřel J., Stará Boleslava s okolím.
Korbrúv illustr. průvodce po památ
ných a zajímavých místech sv. 18.
Praha, P. Korber, 1908. M. 8°. Str. 50.
— Baret F„ Stará Boleslav. Jizeran
1908, č. 79. — Bránit Jos., Založení
Staré Boleslavě. Kritická poznámka.
Č. S. P. S. Č. XVI., 30-35.
214
Látek G. J, Bor ohrádek. H. K. V.,
72-80. — Látek G. J., Pověsti borohrádecké. H. K. V., 143.
215
Prážek J. V., Brandejs nad Labem,
město, panství i okres. Díl I. (B. 07,
č. 181.) Rf. J. Pekař, C. Č. H. XIV.,
343'347! Ed. Šebesta, U. 1908, Nr.
149; J. V., P. A. M. XXIII., '117-118.
— Prátek J. V., Královská myslivost
u Brandejsa na Labi. Rozmarův Les
nický Týdenník III., 24-25, 31-32,
39-40, 48, 56-57, 65-66. — Prátek
J. V., Urbár brandejský a přerovský7
z r. 1651. P. A. M. XXIII., 253-258,
341-348.
216
J. M., Z dějin Brodského cukrovaru.
Naše Hlasy 1908, č. 43-45.
217
—, Okres za Pokorného. (Vzpo
mínka.) Naše Hlasy 1908, č. 17, 18, 19,
22. (Okres Českobrodský.) — MitkOVský J., Obce českobrodské v katastru
Josefínském. Český Brod. Naše Hlasy
1908, č. 46, 49, 51. —Nlitkovský J.,
Nemastilův rod. Naše Hlasy 1908,
č. 2, 4, 6.
218
Růžička Jar., Emigranti z Něm.
Brodu za reformace pobělohorské.
Č. S. P. S. Č. XVI., 95-103. — Rou
bíček SaL, Německo-Brodské gym
nasium. VI. XXV., 1-6, 97-100. —
Růžička Jar., Starší domy německo-

brodské a jich majitelé do konce 18.
věku. V. Dům Havlíčkův. Náš Kraj
1908, č. 39.
219
Brauner J. Μ., Brüxer Gedenk
buch. (B. 06, č. 189.) Rf. an., M. V. G.
D.B. 4Ó,[Literar. Beilage, 45-46. 220
Budeč a okolí. (B. 05, č. 145.) Rf.
N., N. D. XV., 467-468.
221
Huyer, Zur^ Geschichte des, Stadt
hauses Nr. 149 (Landstrasse in Budweis). Budweiser Zeitung 1908, Nr.
66, 67.
222
Katpar Jos., Jak se v 16. a 17. stol,
v Novém Bydžově ženili a vdávali.
S. H. K. IX., 81-88, 144-157. —
J. K. Ř., Katalog sousedů v městě
Novém Bydžově a na předměstí roku
1665. Stráž na Cidlině 1908, č. 21. 223
Batik V., Dějiny městaj Bystrého.
Bystré, nákl. obce, 1908. Str. 100,
ill. 21. o
224
Jeníček V. V., Čáslavsko při koru
novaci českého krále r. 1836. Cásl.
Kŕ. II., 56-57.
225
Látek G. J., Castolovice nad Orlicí.
H. K. V., 165.
226
Ferles Boh., Stručné dějiny král,
kom. města Čelákovic. Čelákovice,
nákl. Sokola, 1908. — Hájek V., Zá
pisky o pivovaru a pivovamím řízení
v Čelákovicích. Kvas XXXVI., 326329, 342-346.
227
Podlaha A., Jak v Divišově „svě
tili“ novou šibenici r. 1756. P. A. Μ.
XXIII., 267-269.
228
Profeld Bedř., Z upomínek na P.
Jos. Regnera. (Požár na Dobrošově.)
Náchodské^Noviny 1908, č. 49. 229
J. Μ., K dějinám „Dolánek“, Naše
Hlasy 1908, č. 4.
230
Fiter, Paběrky z hradeckého ar
chivu. Posel od Čerchova 1908, č. 30,
31. (Týká se města Domažlic.) —
Bdč., Z „Pamětí Měšťanské Besedy
v Domažlicích“. Posel od Čerchova
1908, č. 43, 45, 47.
231
Much P., Uber Duppau unu Um
gebung. Progr. soukr. gymn. v Doupově 07-08, str. 63.------ , Die Stadt
Duppau. Kaadner Zeitung 1908, Nr.
3.------ , Die ältesten Bewohner von
Duppau und Umgebung. Ibid., Nr. 6.
— Stopfkuchen W., Im Kampf ums
Recht. (Ein Blatt aus der Gesch. d.
Stadt Duppau.) Ibid. Nr. 27.
232
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John AI., Egerländer Heimatsbuch.
Eger 1907, 8°. Str. 248. Rf. R., Μ.
V. G. D. B. 46, Liter. Beilage, 68-69.
— Siegel K., Die Überrumplung der
Stadt Eger durch die Sachsen im J.
1631 und ihre Befreiung durch Wal
lens tein’sche Truppen im J. 1632.
Μ. V. G. D. B. 47, 18-46. — Siegl K.,
Lässt es sich geschichtlich belegen,
dass von der ehemaligen Wenzelsburg
eine Brücke zur alten Kaiserburg
führte. Egerer Jahrbuch 1908, 107-111,
------f Über die Entwicklung der Stadt
aus der Festung Eger. Egerer Zeitung
1908, Nr. 18.
233
Neder Em., Geschichte des Gast
hofes zu Eulau. Eulau 1908. Zpr. K.
v.fZ., Μ. N. E. K. XXXI., 337. 234
Köhler Joh., Fleissen unter den
Kronlehensherren der Wirsberge auf
Wildstein von 1531-1596. Egerer Zei
tung 1908, Nr. 142.
235
—, Franzensbad vor 114 Jahren.
Egerland 1908, Nr. 59.
236
Seeliger JE. A./Zum Bergbau in
Frauenberg während des 15. Jahr
hunderts. Mitt. d. Ver. für Heimats
kunde d. Gerichtsbezirke Böhm.-Aicha
etc. II., 18-20.
237
Neder Em., Aus dem ältesten Ge
richtsbuche der Stadt Friedland ab
1493. Mitt. d. Ver. f. Heimatskunde
d. Gerichtsbez. Böhm.-Aicha II.,
109-111. — Neder Em., Auszug aus
dem Kataster der Stadt Friedland
im Jahre 1716. Mitt. d. Ver. für
Heimatskunde d. Gerichtsbezirke
Böhm.-Aicha etc. II., 20-21.
238
Pal d US Jos.» Schätzungsberichte
über die Wartenbergischen Herr
schaften Friedstein, Böhmisch-Aicha,
Rohosetz und Kleinskal aus dem
Jahre 1552. V. K. C. S. N. 1908,
čís. IX., str. 12.
239
—, Gablonz vor 100 Jahren. Gab
lonzer Zeitung 1908, Nr. 30.
240
řh Haudeck Joh., Tonkünstler aus
Gastorf, Μ. V. G. D. B. 46, 409-415.
241
Meissner J.» Das Grundbuch von
Georgentaliyia politischen Bezirke Gab
lonz) vom Jahre 1707. Mittel, d.
Vereines f. Heimatskunde d. Ge
richtsbez. Böhm.-Aicha etc. II.,
105-109.
242

II

Sauppe, Aus den Görlitzer Brief
büchern 1517-1520. M. N. E. K.
XXXI., 208- 210.
243
Telchl A., Beiträge zur Gesch. d.
Stadt Gratzen, (B. 07, č. 200.) Rf.
Bohlen, Südböhmische Volkszeitung
1908, Nr. 6.
244
BenneschlTJ., Zur Ortsgeschichte
von Haindorf. Mitt. d. Ver. f. Hei
matskunde d. Gerichtsbez. Böhm.Aicha II., 167-169.
245
Schmidt R., Die Burg Hassenstein.
Baugeschichtlicher Führer. Komotau,
Selbstverlag, 1908. 8°. S. VIII + 132.
246
Adámek K. V., Desátá zápisní kniha
města Hlinská. P. A. M. XXIII.,
178-188, 259-266. (Srov. B. 07, č.
203.)
247
Volks- und Heimatskunde des po
lit. Bezirkes Hohenelbe und der deut
schen Gemeinden der im Westen an
grenzenden Gerichtsbezirke Neupaka
und Starkenbach. Vych. v seš. Srov.
B. 07, č. 205.
248
Quidam, Holešovice ve svém roz
květu. Karlínské Listy VIII., č. 25.
(Za posledních 10 let.)
249
Hroník Jan, Kosová Hora. Hlasy
z Povltaví VII., č. 2, 3. — Hroník
Jan, Robota v Kosové Hoře. Hlasy
z Pošumaví VII., č. 28, 29, 31. 250
Šimek Jos., Kutná Hora v XV. a
XVI. stol. (B. 07, č. 108.) Zpr. ČČH.
XIV., 124; Rf. Č. Zíbrt, C. M. K. C.
82, 466-469; Z. W., P. A. M. XXIII.,
274-275; J. V. Prášek, N. L. 1908,
č. 100. — Šimek Jos., Hrádek nad
Vrchlicí v Kutné Hoře. Příspěvek
k diskussi o restauraci této památky.
P. A. M. XXIII., 41-52.
251
Klika, Rok 1848 v Hořicích. Hořický Obzor VIII., č. 19.
252
Tischer Fr., Paměti fary Jindři
chohradecké. Ohlas od Nežárky
XXXVIII., č. 2, 5, 9, 12, 20, 21, 22,
24, 26, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35,
36, 39, 42, 44, 45, 46, 49, 52. (Srv.
B. 07, č. 210.)
253
Domečka L., Zahrada kláštera sv.
Pole a domnělý kostel sv. Kříže
v Hradci Král. P. A. M. XXIII.,
107-110. — Paulus V.» Král, věnné
město Hradec Králové. H. K. V.,
31-32- — Domečka L., Kostel sv.
Václava v Hradci Králové. H. K. V.,
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145. — Domečka L., Kdy vystaven
Pácalt V„ Poličky Jan 81, Pro
byl kostel sv. Pavla v Hradci Krá cházky starou Jaroměří. H. K. V.,
lové. H. K. V., 145. — Domečka L., 40-50. — Pácalt V„ Jaroměř před půl
Hřbitov u kostela sv. Jakuba stoletím. H. K. V., 85-89. — Poličky
v Hradci Králové. H. K. V., 163. — Jan 8t., Obraz města v době třiceti
— V. P—S (= Paulus), Cizinci leté války. H. K. V., 128-132. —
v Hradci Králové r. 1853. H. K. V., Poličky Jan St., Polem a luhem za
187. — —, Město Hradec Králové starodávnými názvy tratí. H. K. V.,
před válkami husitskými. Štít II., 171-175. — K. N., Paul V., Staré
č. 29.
254 úřední knihy města Jaroměře. H. K.
Čupr K., Trosky z Novohradeckého\ V., 51-55. - K. N„ Kniha smluvní
archivu. Osvěta lidu 1908, č. 17, 18. žlutá menší 1630-1738. H. K. V.,
(Panství novohradecké v 1. 1650 až 65-68. — Paul V., Liber causarum
1825.) — Čupr K., O dvou sklárnách z r. 1704-1795. H. K. V., 99-105,
na panství novohradeckém. P. A. M. 152-157. — Schulz Ant., Trudné epi
XXIII., 91-94.
255 štoly jaroměřských a královédvor
měštěnínů k hraběti Heřmanu
Kuchynka R., Doplňky k soupisu ských
Černínovi,
jeho choti, jeho zřízenci a
památek histor. a uměl, v království plnomocníku
dědiců. H. K. V.,
Českém. Chlumčany, Dobříš, Kostelec 132-141. (R. jeho
1630
—
1663.) — Paul
Černý. Č. S. P. S. Č. XVI., 21-22. V., Počet obyvatelstva
a domů král,
> J lil 256 věnného města Jaroměře.
H. K. V.,
Andres Fr., Die Klosterherrschaft 146-147. (V 16. a 17. stol.) — Pácalt
Ch olieschau. Eine kul turhis torische V., O gardě jaroměřské. H. K. V.,
Skizze. Dobrzan, Selbstverla?, 1908. 4-11, 80-85, 106-114. (R. 1848.) 264
1 *'
257
Logo Ant., Paměti a památky farní
CikhartR., Chotoviny. Tábor XLII., osady Jesenické, Hlasy z Pošumaví
č. 33.
258 VII., č. 20-49.
265
—, První kostel v Chrasti u Chru
Zeileissen Albr. V., Joachimstal im
dimě. Příloha „Obnovy“ 1908 k č. 20. 16. Jahrhundert. (Aus einer Chronik
259 vom Jahre 1589). Deutsches Wochen
Adámek K. V., Urbáře panství blatt 1908, Nr. 16. — Urban Μ., Zur
Chr oustovického z let 1675 a 1777. Kunde über Alt-Joachimstal und
V. K. Č. S. N. 1908, čís. XII., str. 27. Abertham. Erzgebirgs-Zeitg. XXIX.,
266
— čupr K., Chroustovické panství 3·
—, Ortskunde der Gemeinde Jons
jindy a nyní. Osvěta Lidu 1908, č.
B.-Kamnitzer Wochenblatt 1908,
34. 35·
1
260 bach.
Nr. 4.
267
Chrudimsko a Nasavrcko. $ Vych.
Hofmann
J.,
Stil
empire
(kostel
v seš. (Srv. B. 07, č. 217.), |;i |s 261 Nanebevstoupení Páně v Josefově).
Muška Eug., Stará Chrudim. H. K. V., 1-4, 149-152 (pokrač.). 268
Chrudim 1908. Zpr. N. L. 1908,
Hasel, Zur Ortskunde von Kalten
č. 353· — Podhajský *F., Majetek bach. B.-Kamnitzer Wochenblatt 1908,
města Chrudimě r, 1629. Český Vý Nr. 8.
269
chod XXXI., č. 41. — Podhajský F.,
Novak Gust., Aus dem „Liber meŠtáb pana Wildpergkera v Chrudimi morabilium de anno 1636° der Stadt
r. 1635. Český Východ XXXI., č. 42. Bôhm.-Kamnittz. M. N. E. K. XXXI.,
— Klaus AI., O restauraci chrudim 223-225.
270
ských památek. Osvěta Lidu 1908,
Ludvig R., Der Posthof in Karls
č.'50. — Blažek Ant., Lidopisné a bad. Karlsbad 1908. 8°. Str. 43. Rf.
kulturní črty z Chrudimská. Český L. Jelinek, M. V. G. D. B. 47, Liter.
Východ XXXI., č. 2, 3, 5, 13, 17, Beilage, 11-12.
271
18, 42, 43, 45, 51.
262
—, Z 18. století. Stížnost kmetičních
Čermák Kl., Románské kostely poddaných obce Katusic (okres Bělský,
v Uhlířských Janovicích a v Úšicích. p. Bezdězem) v příčině velikých
P. A. M. XXIII., 361.
263 břemen robotních, zachování při lesích
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a pastvách roku 1736. Venkov 1908, liches über das alte Braurecht der
č. 43.
272 Stadt Leipa. 1381-1810. M. N. E. K.
Neder Em., Lehenbrief für das XXXI., 160-170. — Lahn Jos. Fr.,
Gericht Kônieswald, Bezirk Tetschen, Zur Geschichte des Buchdruckes in
1647, 20./4. M. N. E. K. XXXI., Leipa. M. N. E. K. XXXI., 269-278.
303-305.
273 — —, Auszüge aus einem alten
Pelcl Jos.» Kolín v retrospektivě Leipaer Haus- und Familiengedenk
rodinné a umělecké. N. P. 1908, čís. buche. Deutsche Leipaer Zeitung
28^
262, 264. příl. k č. 267. — —, Dějiny 1908, Nr. 46.
Tomíček Ant., Registra hlavní
školy reálné, hlavní školy’a škol obec
ných v Kolíně. Kolínské Listy IX., zámku Litomyšle s jeho příslušenstvím
č. 28, 29, 31, 32.
274 z roku 1541. Obzor Litomyšlský III.,
Seeliger F. A., Aufruhr zu K omotau č. 42. 44, 45> 46, 47·
285
1591. M. N. E. K. XXXI., 39-41.
Mikšovicova kronika Lounská. (Od
2'75 16. října 1609 do 7. května 1613.) S.
Bareš Fr., Hrad Kost. Mladobole H. K. IX., 88-97, 208-211. (Pokrač.)
slavské Listy XXI., Č. 28, 29. 276 (B. 07, č. 1552.) — Brod Fr., Listo
Mádl K. B., Zámecký kostel v Čer padová vzpomínka. Sladkovský 1908,
286
ném Kostelci. P. A. M. XXIII., 353-1 Č. 3. (Louny ve válce 3oleté.)
Jarschel
Jos.,
Die
Jakschmühlebei
354- (Jednáse oreliefrezaný ve dřevě!
ze 16. stol.) — Herain J., Zámek Lucka. M. N. E. K. XXXI., 25-27.
287
s loggií v nádvorí v Černém Ko
Hille J., Die älteste im Besitze der
stelci. Arch. Obz. VII., 12, 17-18.
277 Stadt Luditz befindliche Urkunde
Emler J., Košiřský hřbitov. C. S. 1375). Srv. výše č. 129. — Hille J.,
P. S. Č. XVI., 4-14.
278 Sinige im Besitze der Stadt Luditz
befindliche Urkunden. Srv. výše č. 129.
Vožický Jar. R., Ze starých pamětí. —
J., Die Dreifaltigkeitssäule
Mladé Podřipsko IV., č. 20, 22, 23. auf Hille
dem
Marktplatze
der Stadt Luditz.
(O faře a zadusí v Krpech.}
279
M. V. G. D. B. 46, 394-399.
288
Urkundenbuch der Stadt Krummau
Cikhart R., Malovice v Táborskú.
in Böhmen. Bearbeitet von dr. V. Tábor XLII., č. 31.
289
Schmidt u. A. Pichá. I.Bd. 1253-1419.
Urban Μ., Unser Marienbad vor
Srv. výše č. 125. — F., Krummau — hundert und vor neunzig Jahren.
Kreml. Deutsche Böhmerwaldzeitung Marienbader Nachrichten 1908, Nr.
Nr. 42. Zpr. M. V. G. D. B. 47, Liter. 18.
290
Beilage, 27-28.
280
—, Zur Ortskunde der Gemeinde
Fischer Jos., Aus dem Schöppen Meistersdorf. B.-Kamnitzer Wochen
buche von Kunnersdorf. Mitt. d. Ver. blatt 1908, Nr. 9.
291
für Heimatkunde d. Gerichtsbezirke
Bareš F., Mělník. Jizeran 1908,
Böhm. Aicha etc. II., 14-18.
281 Č. 80.
292
Brod Fr., V Kvílících. Lounské
Tomek Jos., Dějiny zámku v Novém
Hlasy 1908, č. 1.
282 Městě nad Metují. H. K. V., 143-144.
—, Geschichtliches aus Landskron. — Tomek Jos., Kostely v Novém
Die Hrzane von Harasow auf Lands Městě nad Metují. H. K. V., 24-26.
kron und Landsberg. Deutsche Grenz (Dok.)
293
wacht 1908, Nr. 29.
283
Schmidt G., Eine Mieser Chronik
Vogl Joh., Erinnerungen aus der des 18. Jahrhunderts. (B. 07, č. 244.)
Reformationszeit in Leipa. Deutsche Rf. G. Juritsch, M. V. G. D. B. 46,
Leipaer Zeitung 1908, Nr. 102. — Liter. Beilage, 67-68; J. Reinwarth,
Martin Erw., Geschichte des bürger D. A. VII., 795-797.
294
lichen (Früher herrschaftlichen) Brau
Brod Fr., Z dějin Mostecka, Stráž
hauses und des alten Braurechtes der Českého Severu II., č. 42, 43, 49. 295
Stadt Leipa. 1381-1908. Leipa 1908.
Vitvera K., Ze starého Mostu. 1.
S. 36. Rf. F. H., M. N. E. K. XXXI., O hradbách městských. Stráž Če
331-332. — Martin Erw., Geschicht ského Severu, II. č. 51.
296
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Vele Ferd., MŠec. Slané 1908. Zpr.
—r, N.tL. 1908, č. 216.
297
škorpll V. V., Justice vysokomýtského magistrátu v letech 17001718. Osvěta Lidu 1908. č. 55. —
Zíbrt Č., Kujeba z Mejta. N. L. 1908,
č. 263. (Vysoké Mýto.)
298
Profeld Bedř., Německá kázání
v Náchodě v 2. pol. 17. stol. Náchodské
Noviny XII., č. 51. — Süssmuth
Ant., Prusové v Náchodě 1866. Ra
tiboř XXV. č. 25, 26.
299
F. T., Z farní kroniky némčické.
Klatovské Listy XXII., č. 36. 300
Festschrift zur Eröffnung des neuen
Rathauses in Neuern. Neuern 1907.
(B. 07, č. 247.) Rf. J. Reinwarth, Μ.
V. G. D. B. 46, Literar. Beilage.
46-47.
301
Eder Rob., Beitrag z. Gesch. von
Neustadt a. T. Mitteil. d. Ver. für
Heimatkunde d. Gerichtsbezirke
Böhm. Aicha etc. II., 6-11.
302
—, Beiträge zur Heimatskunde.
LX. Der Niederrenter Freihof. Ascher
Zeitung 1908, Nr. 4.
303
Ho j sák J., Sasové v Nymburce. Ob
čanské Listy XXII., č. 50.
304
—, Obora. (I. Zevnější osudy její.)
Lounské Hlasy 1908, č. 45, 47, 49. 305
Pakosta Ferd., Michabšpanovoský
z Lisova. (Příspěvek k dějinám města
Pacova.) Srv. výše č. 174.
306
Jíra Jos., Kostelíček sv. Petra a
Pavla u Nové Páky. K. N. D. IV.,
58-59.
307
Pardubicko, Holicko,7 Přeloučsko.
Vychází v seš. Srv. B. 07, č. 250. 308
Diviš J. V., O starých památkách
uměleckých a historických děkan
ského chrámu sv. Bartoloměje v Par
dubicích. Pardubice 1908. M. 40,
Str. 20+13 obrazů. Zpr. K. Chytil.
P. A. M. XXIII., 274. — DivišČistecký J. V , Diviš V., Studie rodopisné z města Pardubic. Srv, výše
č. 158.
309
—, Zur Ortskunde von Pärchen.
B. - Kamnitzer Wochenblatt 1908,
Nr. 7.
310
Nitsche Ant., Peterswald vor hundert
Jahren. Peterswald 1908. Zpr. M. N.
E. K. XXXI., 336.
311
Feferfell W., Drei Privilegien'des
Städtchens Pfraumberg.M. V. G. D.
B. 46, 282-286.
312

Rybička Jos., Vycházky školní
vůbec. Vycházky v okolí píseckém
zvláště. Progr. gymn. v Písku 07-08,
str. 11. — Brandejs B., Ze starých
listin (Jak úřady dbaly zásobování
města a určovaly ceny masa). Otavan
XXX., č. 28-34. — Otavský, Z pí
secké minulosti. Listy Písecké XIV..
č. 16, 17.
313
Podlaha Ant., Popisy kláštera a
kostelů v Plasech v rukopise z r. 1744.
P. A. M. XXIII., 223-232.
314
Horák Boh., Hradiště Plzenecké.
P. A. M. XXIII., 161-166. (Srv. B.
07, č. 255.)------ , Vévoda Fridlandský
v Plzni. Plzeňský Obzor XVII.,
č. 116, 119.------ , Před padesáti lety.
Plzeňský Obzor XVII. č. 11, 18,
24, 27. — Rauch J0Sm Obrázky z mi
nulosti král, města Plzně. Český
Západ 1908, č. 5, 6, 7, 8, 9, 12, 22,
23, 3°· — Rauch* Jos., Nejstarší
školství plzeňské. Český Západ 1908,
0.36,37,42,43,45,47,48.
315
Chaura Edm., Zámek v Podě
bradech. Arch. Obz. VII./’27. 316
Brandejs Jos., Poddanství na pan
ství kláštera Benediktinů v Polici
nad Metují. Rozkvět I., č. 17-18. 317
—, Polna či Polná. Čásl. Kr. II.,
11-13.
318
Almanach král. hl. m. Prahy na
r. 1908. Red. V. Krause. Roč. XI.
Praha 1908. Str.^o 4- 182. — Hantich H., Prague.*Préface par Ernest
Denis. Deuxiěme édition. Paris, Libraire Nilsson. Prague, Libraire*F.
Topič, 1908. Str. XI + 101. Rf. V.
Flajšhans, N. L. 1908, č. 216. —
Heraln J., Telge Jos., Staroměstský
rynk v Praze. I. díl. Praha. Nákl.
Spol. přátel starož. čes.’1900-1908.
Str. 4304- xxvi, iil. 113. — šebesta
Ed., Prag zu Beginn der Regierung
Maria Theresias. (Srv. B. 07, č. 263.)
U. 1908, Nr. 14, 24, 49, 62, 73, 90,
114, 124, 131, 138, 146, 153, 166,
179, 195» 206, 213, 220, 230, 237. —
Šebesta Ed., Prag zur Zeit der Krö
nung Maria Theresias. Nach Andreas
Vogt geschildert. U. 1908, Nr. 314,
318, 327, 334, 340, 347, 348, 353.
358. — W.^K., Aus Alt-Prag. Prager
Tagblatt 1908, Nr.*32i. —*Heraln J.,
Z minulosti kostela sv. Jindřicha
v Praze-II. Arch. Obz. VII., 5-6,
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Bernt AI., Die Urfehde Friedrichs
10-11. — Zíbrt č., Pamětní kopy při
zřizování makovice u kostela sv. Jin von Schönburg mit dem Saazer Kreise
dřicha v Praze r. 1585. C. L. XVIII., im Jahre 1451. Μ. V. G. D. B. 46,
102-104. — JNK.,Dúm „u Vejvodů“. 392-394·
331
Seifert Ad., Eine verschollene
K. N. D. IV., 24-25.---- gl, Znovuzřízení domu „u Vejvodů.“ Stavební vorhussitische Kirche in Saaz. Μ. V.
332
Věstník III., č. 16. — Michalltsche G. D. B. 47, 263-271.
Ant, Die alte Rathausuhr in Prag.
Neder Ern., Die Stadt Sandau an
D. A. VII., 681-692. — Vondruška der Polzen. Aus deutschen Bergen
J. E., Z poměrů pražských před XXIII., Nr. 2.
333
6o lety. Karlínské Listy VIII., č. 40.
Hájek V., Starý popis lesů kláštera
319 Sázavského. Rozmarův Lesnický Tý
Gerson G., Aus der Vergangenheit denník III., 261-262.
334
von Prachatitz. D. A. VII., 537-567.
Chytil K., Smlouva opata sedlec
— Spatschek K., Die Entwicklung kého se stavitelem Pavlem Ignácem
des Volksschulwesens in der Stadt Bayerem o znovuzbudování kostela
Prachatitz. D. A. VII., 592-595. — sedleckého. P, A. Μ. XXIII., 187-188.
Strach Μ., Aus der Geschichte der (Dne 31. března r. 1700.)
335
Lateinschule u. des Gymnasiums in
Hrdy Joh., Urbarium d. Herrschaft
Prachatitz. D. A. VII., 588-592. — Semil vorn 30. Marz 1634. Mitteil. d.
Kaitoten Edm., Prachatitz. Eine Ver. f. Heimatskunde d. Gerichtsbez.
Darstellung der alten und neuen Ge Böhm. Aicha etc. II., 162-166. 336
bäude derJStadt. D. A. VII., 570-582.
Binder Jos., Heimatskunde des
------ , „Jak dlouho jsou Prachatice Marktes Scharners in Böhmen. Prag
německými“. Šum. Proudy V., č. 12. 1908. Str. 463. Zpr. ČČH. XIV., 365.
320
337
Oliva V., Radhošt. Lístek z dějin
Kirschner Ad., Führer auf die
nábožen. rozvratu v českém králov Burgruine und Dorf Schreckenstein bei
ství. S. H. K. IX., 175-184.
321 Aussig. Aussig 1908. Μ. 8°. Str. 24. 338
(Krecar Ant.), Paměti královského
Renner J., Městská váha v Ra
města
Slaného. V ochraně. Slánský
kovníce na konci 16. věku. Č. S. P.
S. Č. XVI., 163-166.
322 Obzor XVI., 3-58. — Krecar "Ant.,
Hübner Ludw., Flurnamen in Alt- Paměti královského města Slaného.
Reichenberg. Reichenberger Deutsche (B. 07, č. 275.) Zpr. J. P., ČČH.|XIV.,
Volkszeitung 1908, Nr. 260.·
323 124-125. — Šilhán Ant., Z mých pa
I. O slánském gymnasiu. Svo
Kirschner Ad., Die Plünderung zu mětí
bodný
Občan 1908, č. 10, n, 12. —
Reichstadt im Jahre 1621. M. N. E. K. šilhán Ant.,
Z mých pamětí II. O zá
XXXI., 226-230.
324 loženském divadle.
(K 251etému ju
Vobornlk Jos., Dvě zprávy o Ŕej- bileu.) Svobodný Občan
č. 24.
dické sklárně. Č. S. P. S. Č. XVI., ------ , Dvě jubilea divadla1908,
Občanské
197-199.
325
v Slaném. Svobodný Občan
Michálek Jindř., Ves Rohatec (díl záložny
1908,
č.
22.
339
Doxanský) v století sedmnáctém.
Vožický
J.,
Z
paměti
slivenských.
Podřipan 1908, č. 1, 4, 5.
326
kraj 1908, č. 11.
340
—, Ronov nad Doubravkou. Čásl. Rodný
—
,
Některé
paměti
obce
Smrdova,
Kr. II., 39-41. — —, Z historie města Cásl. Kr. II., 24-26, 43-44.
341
Ronova. Pravda 1908, č. 26.
327
Porthelm G. v.. Aus meinen Erin
—, Pamětní listiny z věžních bání nerungen. (Smíchov.) D. A. VII.,
proboštského chrámu v Roudnici. 714-723.
342
Podřipan 1908, č. 6.
328
Zichraser Just., Kurze BaugeWaltenberger H., Ortskunde von schichte der Pfarrkirche von StrobRosenberg. Zweite Auflage. Budweis, nitz. Landbote 1908, Nr. 50.
343
Verlag Moldavia/1908. Str. 119. 329
Seidler K., Stručný souhrn děje
Řezníček Fr.,“*Hrad Ryzemburk. pisných momentů města Svétlé. Čásl.
Věstník Trutn. VIII., č. 2, 3.
330 Kr. II., 3-5, 31-32, 44-45.
344
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—, Původ Svitav, Poličky a Limberka, Jitřenka XXVII., č. 9. 345
Oliva V., Svratka. Řada obrazů
z náboženských místních dějin. S. H.
K. IX., 49-57, 157-167. (Pokrač.)34Ó
Stech V. V.. Tábor starý a nový.
Český jih XXXVI., č. 36. — Thlr K.,
Zaniklé domy v Táboře za kostelem,
a na dobytčím trhu. Tábor XLII.,
č. 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25. —
R. E. C., Z dějin kostela táborského.
Tábor XLII., č. 1.------ , Obec tá
borská v posledním tříletí. Jiskra VI.,
č. 33» 34» 38. — Cikhart R., Z li
stovních pamětí literátů táborských.
Tábor XLII., č. 27. — Cikhart R.,
Táborsko v pověstech. Tábor XLII.,
č. 42, 43. — cikhart R-, Příspěvky
rodo- a místopisné. Srv. výše č. 159.
347
Becker Ern., Die Tafelfichte einst
und jetzt. Mitt. d. Vereines f. Heimats
kunde d. Gerichtsbez. Böhm.-Aicha
etc. II., 33-50.
348
Köferl Jos., Das Paulanerkloster
Heiligen bei Tachau. M. V. G. D. B.
47, 271-276.
349
—, Touchovice. Lounské Hlasy 1908,
č. 27, 29.
350
Čapek Fr. Mir, Trocnov. Budivoj
1908, č. 47. Srv. Párik 1908, č. 6. 351
Hofman J., Doplnky k soupisu
památek histor. a uměl, v království
Českém. Zámek Troja u Prahy. I. II.
Č. S. P. S. Č. XVI., 22-30, 84-95. 352
Wlrth Zd., Stavba zámku v Trpistech. P. A. M. XXIII., 197-198. 353
Kirschner Ad., Türmitzer Familien
chronik aus dem 18. Jhrdt. ElbeZeitung 1908, Nr. 7.
354
Hrdý Jan, Z archivu Turnovského.
Hlasy Pojizerské 1908, č. 21, 24. 355
Štědrý Fr., Týnec Panenský. S. H.
K. IX., 28-38. (Srv. B. 07, č. 288.)
356
Laiek G. J., Město Týniště nad
Orlici. H. K. V., 11-18.
357
A. D., Výpisky z pamětní knihy
Uhřinéveské. S. H. K. IX., 98-101,
216-219. (Srv. B. 07, č. 289.)
358
Zítek J., Marie Magdalena, hra
běnka z Buquoy jménem svého syna
Karla Alberta městysi Velešinu staré
listy, obdarování, svobody, milosti a
výsady r. 1623 potvrzuje, obnovuje

a novou milost uděluje. S. H. K. IX.,
101-105.
359
Gross H., Několik objednávek skla
z hutí Vimperských (1564-1592). P.
A. M. XXIII., 93-98. itaíMK360
—, Pamětní kniha občanské záložny
ve Vlašimi. Věstník záloženský 1908,
č. 3» 5» 6, 7, 9, 12. (Pokrač.)
361
Nováček V. J„ Prohlášení konsti
tuce r. 1848 na V orlice a nešťastný
skon jejího vykladatele, vrchního J.
Perwolfa. Č. L. XVIII., 113-122. Viz
níže č. 369. p'
*■ i
362
Podhajský Fr., Z minulosti Vorle.
Český Východ XXXI., č. 43.
363
—, Vršovice. (V okresu Lounském.)
Lounské Hlasy 1908, č. 30, 31, 33,
35» 36, 37» 38» 39» 4°» 42» 433^4
Voborník J., Z doby hladu v Če
chách. Náchodské Noviny XII.,
č. 45, 47, 48. (Z pamětí města Vyso
kého n. Jiz.)
365
Schmldt G., Die Privilegien der
Stadt Weseritz. M. V. G. D. B. 47,
66-94.
366
Haudeck Joh., Ein Beitrag zuř
Geschichte von Zirkowitz. M. V. G.
D. B. 46, 300-305.
367
Cikhart R., Hrad Zvěřinec. Tábor
XLII., č. 29.
368
Zíbrt Č., Z dějin zámku a panství
Zvikova. I. Strahovský rukopis o „pro
stavění** zámku Zvikova a zlepšení
toho panství vletech 1431-1573. 11.
Václava Březana soupis Švamberského
archivu na Zvíkově z r. 1616-7.
Hartmanna Schedela Liber chroni
carum z r. 1493 předlohou nástěnných
maleb na Zvíkově. Č. M. K. Č. 82,
76-117, 204-241, 321-370, 385-412. —
Též zvi. rozmnožený, obrázky ozdo
bený o tisk. Praha, nákl. vlastním, 1908.
Str.' 171 -I- 4 tab. Zpr. J. V., P. A.
M. XXIII., 278-290. — Zíbrt Č., Potrestaní tanečníci štědrovečerní na
Zvíkově. Č. L. XVIII., 70-78. —
Kazlmour Jos., Příspěvkykhospodářským poměrům na panství Zvíkovskoorlickém. Část II. Progr. akadem.
gymn. v Praze 07/08, str. 18. (Srv.
B. 07, č. 1216.) Viz výše č. 362. 369
Vele Ferd., Paběrky k dějinám
obce lišíc. Svobodný Občan 1908,
č. 21.
370

6. Historická topografie.

17

>ři hrdelním právě města Velké Byeše z let 1571, 1575 a 1576. Právnické
rozhledy IX., 245-248, 256-260. 384
Hrudička AI., jTopografie diecése
irněnské. SeŠ. 1. a 2. (Srv. B. 06, Č.
385 a B. 07, č. 307,) Rf. T., C. K. D.
XLIX., 380.
385
Tenora J., Bystrický okres. (B. 07,
Oslaszewskl-Baraáskl K., Z Mo309.) Rf. St. S., Č. S. P. S. Č.
rawskiej ziemi. Notatki. Lvov, M. č.
XVI., 44-45. V. N., N. D., XVI.,
Schmitt i Ska, 1908. 8°. Str. 215. Rf.
386
B. Prusík, N. L. 1908, č. 237, š-, J47-149.
Tenora J., Z pamětí města Bystřice
N. L. 1908, č. 260.
373 nad Pernštýnem. H. XXV., 83-89,
černý Fr., Váša Pav., Moravská 174-179, 265-270, 327-333, 408-415,
jména místní. (B. 07, č. 302.) Rf. Fr. 481-491, 561-567, 630-637, 719-726,
Šujan, C. M. M. Z. VIII., 346-347. 801-808, 879-885. (Srv. B. 07, č. 310.)
387
374
Bobek Fr., Velká Bystřice u Rož
Prásek V., Studie místopisných
388
jmen jihomoravských. Hlas, č. 288. nova. S. A. VII., 176-179.
Karlíček
H.
V.,
Poslední
poprava
„
375
Oerný-Váša, Moravská jména míst na Drahotuchu. Hlasy z PobeČví,
ní. Lidové Noviny, č. 41. — K tomuto č. 24, 25.
389
Strobl K. H., Eisgrub. Tagesbote,
článku odpověděl V. Prásek S. A.
390
VII., 33-34.
376 6. 381.
—, Schloss Frain. Znaimer WoVálek Jos., Poznámky k mapě
391
mor. Valašska. C. M. M. Z. VIII., chenblatt, č, 59.
Felix Jiří, Frenštátský okres. Vlasti
81-118, 257-293.
377
Smyčka J., „Kuttelhof" v „Po věda moravská II. SeŠ. 244-250.
známkách k mapě mor. Valašska**. Brno 1908. Str. VI 4- 221 4-mapa.
C. M. M. Z. VIII., 333-336.
378 Rf. V. Prásek, S. A. VII., 189-190.
392
Stud na ř Jos., Úvahy z vysočiny
Prásek V., Památné nápisy na
drahanské. Hlasy z Hané, č. 40, 42, hradě Helfenštejné a v Mor. Třebové.
44, 48, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 59, 64, S. A. VII., 19-20.
393
66, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 81, 85,
Drož B., Tři listiny z někdejší
106, 108, 112, 118.
379 rychty ve vsi Hlinném. Žďár. Obzor
Strobl K. H., ImThayathale. Tages- VIII., č. 10.
394
bote, č. 311, 315.
380
Berger K., Geschichte der Stadt
Zíbrt č., Filipa Friebecka dopisy Hof. (B. 07, č. 314.) Z. V. G. M. S.
o Hanácích r. 1778 Max. Šimkovi a XII., 10-66.
395
jich zneužití v díle: Schlozer, BriefKvasnička P., Cech řeznický v Ho
wechsel 1780. Č.L. XVIII., 80-85. 381 lešove. C. V. S. M. O. XXV., 67-71,
XLIII. Zpráva o činnosti morav. 135-138.
396
výboru zemského 1907-1908. Brno,
Snopek Fr., Drobné zprávy z Huk
nákl. zem. výboru, 1908. V. 40. Str. valdska r. 1646-1653. S. A. VII.,
XII 4- 147. Ťéž něm.
382 106-116.
397
—, Cikáni na Moravě. Hlasy z PoAltrichter A., · Kolonisationsgebečví, č. 38.
383 schichte der Iglauer Sprachinsel. Z.
V. G. M. S. XII., 67-141.
39S
Památník slavnosti 5ooletého poPražák Frant, Nový Jičín. Ostrav
tvrzení městských práv městu Velké
399
Biteši. Velká Biteš 1908. Str. 83. Zpr. ský Denník, č. 64.
Peřinka V., Paměti z věžových
V. Prásek, S. A. VII., 137. — Tira;
J., Městská kniha bitešská z r. 1414 bání. 2. Z báně Klobucké 1664. —
Č. M. M. Z. VIII., 119-140, 294-319.I3. Z báně Slavičinské 1730. S. A.
400
— Tlray J., Akta Čarodějského soudu | VII., 06-100.

2. Morava.
Selský Archiv, roč. VII. (B. 07,
č. 298.)
37*
Vlastivěda moravská. (B. 07, č.
299.) Srv. níže č. 386, 392, 405, 407,
422, 427.
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Čes. Časopis Historický, XV., seš. 3. Bibliografie.

i8

Bibliografie české historie za rok 1908. Č. 401—456.

Altelandt D., Kroměříž 1644-1675.
Pozorovatel, č. 27, 28, 29, 30, 31, 32,
33, 34» 35, 36» 38, 39- — Altelandt G.,
Kroměříž letem století. Pozorovatel,
č. 26.------ , Před 50 lety. K dějinám
školství na Kroměřížsku. Pozoro
vatel, č. 19, 23. — Suchonský J.,
Vzpomínka na starého vlastence f
prof. F. B. Ševčíka a na besedu před
61 lety v Kroměříži konanou. Pozo
rovatel, č. 42.
401
Chylík Jindř., Velkostatek Křížanov za stol. XVII. a XVIII. Č.
M. M. Z. VIII., 211-237.
402
Nosek Fr, z bídných let v Kurdějově. 1762-1768. S. A. VII., 117-118.
— Nosek Fr., Revise obecních počtů
kurdějovských r. 1782. S. A. VII.,
57-59403
Baďura J., Mýtné v Lipníku, S. A.
VII., 121-126. (R. 1536 a 1628.) —
—, Pohled na Lipník r. 1700. Pozo
rovatel č. 8.
■
404
Kratochvíl Aug., Okres velkomeziřičský. (B. 07, č. 322.) Rf. Ign. Zháněl,
VI. XXIV., 852.
405
Trnka Frant, Tři kříže u Nového
Města na Moravě. Ždárský Obzor,
VIII., č. 12.
406
Dvorský Fr., Náměštský okres.
Vlastivěda moravská II. Seš. 251-261.
Brno 1908. Str. 342 4- mapa. Zpr. H.f
Čas T9O8, č. 313.
407
Peřinka Fr. V., Klášter „Vallis
Mariae“ v Oslavanech. S. H. K. IX.,
167-175. (Pokrač.).
408
—, Kdějinám Ostravska^ Mor. Ostravy.
Ostravan, č. 44, 45, 46. 47, 48. 409
Bílek J., O někdejším „rajcechu“
Ostrovském. Ždár. Obzor VIII., č. 9.
410
Slaměník Fr, Jednota bratrská
v Prostějově. Pozor, č. 72, 73. —
Babička Fr., z dějin Čtenářského
spolku v Prostějově, zal. 1848. Hlasy
z Hané, č. 121, 124.
411
Bayer Fr., Březina Ant., Hejtman
ství Přerovské, historicko-místopisný
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T., Zdenek Nejedlý. Obzor Litomyšlský III., č. 48.
544
Kraus E., Ein Brief Palackýs
Čech. Rev. II., 682-687. — Rychnowsky, Ein Brief Franz Palackýs.
D. A. VII., 443-444. — Rypáček Fr.
J., Dva dopisy Františka Palackého.
Č. M. M. XXXIL, 87-91. — Mašek
K., Palacký umělec. Světozor 1908,
807-808. — —, František Palacký
v Nymburce a v Poděbradech v květ
nu r. 1862. Občanské Listy XXII.,
č. 20.
545
Leonier M., Ministr a jiné vzpo
mínky. Pokrok 1908, Č. 28. (Ani.
Rezek.)
546
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Literaturu o B. Riegrovi viz níže
v oddílu dějin právních.
547
Clkhart R., August Sedláček. Tábor
1908, č. 27.
548
Syrový V., Dr. Zikmund Winter.
Několik slov o jeho životě a belletrii.
(B. 07, č. 445.) Rf. H—r, V. C. P. XV.,
237.
549

9. Dějiny jazyka a literatury.

a) Filologie.
Slaví sch es etymologisches Wörter
buch von dr. Erich Berncker. Heidel
berg (Winters Universitätsbuchhand
lung). In der Serie „Indogermanische
Bibliothek“. Erste Abteilung. II.
Reihe: Wörterbücher, erscheint in
Lieferungen, bis jetzt 2 Lieferungen
erschienen, Kl. 8°. S. 160, von A bis
Cub reichend. Rf. V. Jagič, A. S.
Ph. XXX., 455-459.
55<>
Boháč Ant., Vliv románštiny na
slovanskou terminologii církevní. L.
F. XXXV., 369-374» 432-444.
551
Hnízdo Fr., Ukázky jazykové ze
starší české belletrie. Progr. reál,
gymn. v Klatovech 07/08, str. 20.
552
Hruška Fr., Dialektický slovník
chodský. (B. 07, č. 448.) Rf. jpa, N. V.
Č. III., 42-43·
553
Dušek V. J., Hláskosloví nářečí
jihočeských. III. část: O změnách
slabičných a o kvantitě. Praha 1908.
(nákl. České Akad. Rozpr. tř. III.,
č. 24). Str. 62.
554
Hykeš Fr., Odchylky řeči lidové na
Blatensku. Č. L. XVII., 332-335. 555
Kolkop E., Doplňky k Bartošovu
Dialektickému slovníku moravskému.
(B. 07, č. 449.) Zpr. V. Č. P. XV.,
236-237.
556
Folprecht J., Slovník k pojednání
o mluvě lidu slováckého na morav
ském Podluží. Progr. Čes. reálky
v Plzni 07/08, str. 21. Rf. Fr. Šimek,
L. F. XXXV., 77-78.
557
Kašík Ant., Popis a rozbor nářečí
středobečevskchc. Praha 1908. (Nákl.
Č.5Akad. Rozpr. tř. III.,č. 2Ó.)Str. 154.
558
Rizner L. V., Příspěvky k slovníku
slovenského jazyka. S. P. XXVIII.,
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49-55, 184-188, 315-317, 370-371,
505-510. (Pokrač.).
5 59
HalaU A., Príspevky pre slovník
slovenského jazyka. Casop. museál.
sloven, spoloč. Xl„ 72-73.
560
Kotík Ant., Příspěvky k poznání
českých příjmení.C. L. XVII., 212-213,
284-286. (Srv. B. 07, č. 455).
561
Flajihans V., Slovanská věda. N.
L. 1908, č. 145.
562
Janko J., Philologie. Rückblick auf
das Vícrteljahrhundert 1882-1907. (B.
07, č. 453.) Cech. Rev. II., 273-283,
378-388.
563

b) Dejiny české literatury do konce
18. stol.
Jakubec J., Geschichte der čechischen Litteratur. — Novák Arne,
Die čechische Litteratur der Gegen
wart. (B. 07, č. 461.) Rf. Krásnohorská
E., Česká literatura vyložena Němcům
Osv. 1908, 333-34L 399-403, 525-536;
J. Máchal, D. L. Z. XXIX., 1433-1435;
J. Hanuš, Česká Revue I., 314-316;
Jar. Vlček, L. F. XXXV., 469-474;
Hýsek Mil., C. M. M. XXXII.,
210-218; J. Karásek, A. S. Ph. XXX.,
241-265; F. X. Salda, Novina I., 86-88;
Alb. Pražák, V. C. P. XV., 231-233;
O. Theer, Přehled VI., 372-374; Hýsek
Mil., R. XVIII., 103-106; J. Jakubec,
N. D. XV., 302-304 (autoreferát); J.
Laichter, N. D. XV., 304-308 (o knize
Novákově); Krejčí J., Eine deutsche
Geschichte der čechischen Literatur.
Cech. Rev. II., 762-768; Otto Hauser,
B. A. M. Z. 1908, 157-158; Jiří Ka
rásek ze Lvovic, Moderní Revue 1908,
209-213; Artuš Drtil, Národ. Obzor
II·» 6. 39; Miloš Marten, Literární hi
storie a kritika, Moderní Revue 1908,
304-313; Jul. Retkvička, Ženské Listy
1908, 54-56; V. Kol., Zv. VIII.,
268-269, viz též 495; M. F., U. N.
XXVI., 273-274.
564
Novák A., I. Literaturgeschichte
und Kritik. Cech. Rev. II., 296-305.
565
Novák A.» Persönliche und intime
Literatur. Čech. Rev. II., 710-719.
566
Jakubec J., Dějiny literatury české.
Příloha N. D XVI., str. 1-48. (Pokrač.)
:
_ až
567

Máchal J., Die bóhm. Literatur.
Die Kultur d. Gegenwart. I, T. 9. Abt.:
Die osteurop. Literaturen und die slav.
Sprachen. Leipzig, Teubner, 1908. S.
176-193.
568
Písecký Ford., Přehledné dějiny
české literatury staré a střední doby.
Praha, E. Weinfurter, 1908. 120.
Str. 104.
569
Mejsnar Fr., Přehled dějin litoratury české s důležitými ukázkami.
Doby nové část I. a II. Str. 24 -I- 173.
(B. 07, č. 457.) Rf. j. 4- š„ Přehled VI.,
374-375; Vň„ V. Č. P. XV., 341-342;
N. P. 1908, prii, k č. 301.
570
Hradský V., Stručné dějiny českého
písemnictví. Díl II. Devatenácté sto
letí. Malé knihovny spisů poučných,
sv. 69-73. Praha 1908. M. 8°. Str. 259.
57i
Hýsek M., O otázce dějin české li
teratury na Moravě. L. R. M. S. IV.,
335-336.
572
Jagič V., Korollarien zum Bogarodzica-Lied. A. S. Ph. XXX., 47-57.
573
Havlík Ant., Boj s drakem v Brněn
ské legendě o sv. Jiří. (B. 07, č. 466.)
Rf. jpa, N. V. C. III., 12-13.
574
Karolos J., Das Verhältnis der
böhmischen und ungarischen Legende
von der hl. Katharine von Alex
andrien. Kaschau 1907. Str. 58. 575
Máchal Jan, Staročeské skladby
dramatické původu liturgického. Roz
pravy Čes. Akademie tř. III., č. 23.
Praha 1908. V. 8°. Str. 239. Tab. í.
Rf. J. S., C. M. K. C. 82, 465-466;
Týden 1908, č. 44; —v—s, N. í . 1908,
6. 345576
VajS Jos., Česká bible hlaholská.
V. K. C. S. N. 1908, čís. XIII., str.
30 4- snímek.
577
Flajšhans V., Staročeské sbírky
přísloví. Č. M. K. Č. 82, 289-303. 578
Altenkirch R., Die Beziehungen
zwischen Slaven und Griechen in
ihren Sprichwörtern. Ein Beitrag zur
vergleichenden Parömiographie. A. S.
Ph. XXX., 1-47, 321-364.
579

Straka Jos., Štítného Reči nedělní
a sváteční. L. F. XXXV., 35-40,
130-136, 226-234, 347-35958o
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MatiJ· Z Janova, mistra Paříž
ského, Regulae Vetorlt ot Noví Tostamenti. Sv. I. Vydal VI. Kybal.
Inšpruk, Wagner, 1908. V. 8®. Str.
XXIX -f- 347 (s r přílohou). Též lat.
Zpr. C. C. H. XIV., 362; J. P„ N.
D. XVI., 226-231.
581
Kybal VI., Μ. Matěj z Janova.
(B. 06, č. 587.) Rf. J. Loserth, M. J. Ö.
G. XXIX., 518.------ I—, Μ. Matěj
z Janova. Ratiboř XXV., Č. 27. 582
Flajšhans V., Sermones de sanctis
II. Spisy Μ. Jana Husí,1) č. 8. Praha
1908. Str. 405. (Srv. B. 07, č. 482.)
583
Krofta K., Mistr Jan Hus. DenipoS,
příl. k čís. 184, čís. 190, příl. k č.
191. Srv. Plzeňské Listy 1908, č. 151.
Zpr. Č. Č. H. XIV., 473. — Loserth
J., Zur pastoralen Tätigkeit des
Huss. M. J. ö. G. XXIX., 672-679.
— Vltavský F., Mistr Jan Hus.
V pětistyletou paměť jeho působení.
Malé knihovny spisů poučných, sv.
62-64. Praha 1908. Μ. 8°. Str. 108. —
Faber Wilh., Kurth Jul., Wie sah
Hus aus? (B. 07, č. 478.) Rf. Jos.
Schmidt, M. H. L. XXXVI., 72-73;
Köhler, Theolog. Literaturzeitung 33,
182-183. — Flajšhans V., Hus? N. L.
1908, č. 184. — Flajšhans V., Ruská
věda a hnutí husitské. N. L. 1908,
č. 234. (Referát o knize Jastrebovově;
viz č. 585.)— Flajšhans V., Literatura
Husova týdne. N. L. 1908, č. 209. —
Flajšhans V., O literární činnosti Hu
sově. Č. O. IV., seš. 5., str. 8-10. —
Hauffen Ad., Huß eine Gans —
Luther ein Schwan. Prager deutsche
Studien IX., 1-28. — Kunte Lad.,
Mistr Jan Hus. Havlíček I., č. 3. —
PakOSta Ferd., K literatuře o Husovi.
Jiskra VI., č. 27. — Andreas von
Regensburg sämmtliche Werke (B-06,
č. 1582.) Rf· H. Ankwicz, M. J. ö. G.
XXIX., 519-521. — Hoch K., Husité
a válka (B. 07, č. 1480.) Zpr. Bka,
Č. C. H. XIV., 363.
584»
Küffner H., Husitské vojny v obra
zech. Kr. Vinohrady 1908. Str. 94 + 59
map a plánů. Zpr. J. P., Č. č. H.
XIV., 254; J.V., P. A. M. XXIIL,
118; P., N. L. 1908, č. 65; V. Č. P.

x) Srv. níže č. 584 a 15. stol.
če®. časopis Historický, XV., seš. 4. Bit
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XV.» 495; PodvysockéJ Listy 1908,
č. 5: N. P. 1908, přil. kč. 136; E. Μ.,
A. S. Ph. XXX., 279.
584
Jastrabov N. V., Etjudy o Petrě
Chelčickom i jego vremeni. Iz istoriji
gusitskoj mysli. Vypusk I. Petrohrad
1908. Str. 258. Zpr. K. Kr., C. C. H.
XIV., 473. (Srv. č. 584.)
585
A., Náš Tolstoj patnáctého století.
Den 1908, příl. k č. 309. (Petr Chelčický.j
586
Cikhart R., Mistr Janz Borotína.
Tábor 1908, č. 35, 36.
587
A. 8., Verše o svátostech z XV.
století. S. H. K. IX., 222.
588
Vavřinec z Březové „Snář velmi
pěkný0. Podle úpravy Václava Hájka
z LiboČan vydává C· Zíbrt. Světová
knih. sv. 680-682. Praha, J. Otto,
1008. M. 8°. Str. 176. Zpr. N. P. 1908,
příl. k č. 273; Posel od Cerchova 1908,
č. 41.
589
M. Pavla Žfidka Správovna. Vydal
Zdenék Tobolka. (Histor. Archiv Čes.
Akademie. Cis. 31.) Praha 1908.
Str. 193.
590
Truhlář Ant., Rukověť ku písem
nictví humanistickému, zvláště bás
nickému, v Čechách a na Moravě ve
století XVI. Svazek I. Praha. Nákl.
Čes. Akademie, 1908. Str. 308. Rf.
V. Flajšhans, N. L. 1908, č. 237; B.,
č. M. K. Č. 82, 461-462. *
591
Truhlář Ant, Příspěvky k studiím
humanistickým v Čechách. VI. Jiří
Carolidcs z Karlsperka. VII. Rakovští
z Rakova (Radoni). Č. M. K. č. 82,
4-40, 413-423·
592
celakovský J., Nové zprávy o mistru
Viktorinu ze Všehrd. C. M, K. Č. 82,
263-265. — A., V čtyřstoletou paměť
veíedila Všehrdova. Den 1908, příl.
č. 323. 33°» 337·
593
Hejnic Ot., Příspěvky k životopisu
humanisty a illuminatora Jana Tá
borského z Klokotské Hory. P. A. M.
XXIII., 157-162.
594
Podlaha Ant., Jana Vodňanského
traktát o početí přečistém a nepo
skvrněném důstojné P. Marie. (Z roku
1509.) Sbírka pramenů cirk, dějin
čes. stol. XVI.-XVIIL, č. 3. »Praha
1908. Str. IV 4- 36. Zpr. M. V. G. D. B.
47, Liter. Beilage, 8-9.
595
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Dolenský Ant., Písničky ku po- —v— č—, Č. M. K. Č. 82, 278-279;
hřbůmjednoty Bratrské r. 1521. Č. M· A. Neubauer, Osv. 1908, 263-264.
K. č. 82, 460-461.
596
________
607
Zíbrt Ď, Písničky ze Strahovského
sborníku Václava Dobřcnského z konce
Volf Jos., Exulantský sborník Vá
XVI. stol. Č. L. XVIII., 104-110. 597 clava Svatkovského z Dobrohoště.
Č. M. K. č. 82, 119-123.
608
Novák
J.
V.,
Flajšhans
V.,
Daniele
Francev Vlád. A., Prameny če
ského spisu o Lžidimitrijovi r. 1605. Sinapiuse Neoíorum Latino-slovenič. M. K. C. 82, 117-119.
508 cum. Tisk z r. 1678. Sbírka prám,
Volf Jot., Pohřební kázání. Č. Μ. ku poznání literár. života v Čechách.
K. č. 82, 262- 63. (R. 1616.)
599 Skupina II. Čís. 11. Praha 1908. Nákl.
609
Vídava Budove· z Budova Kor- čes. Akad. Str. VI 4- 80.
Kellner
Fr.,
Říhánek
J.,
Jan
Jakub
respondence z let 1579-1619. Shledal
a k vydání upravil Jul. Glücklich. Komárek, knihtiskař v Římě. Č. M.
610
Histor. archiv I. třídy čes. akademie K. Č. 82, 273-274.
č. 30. Praha 1908. Str. XIV + 203.
J. A. Komenského: I. InformatoRf. J. Bidlo, Č. Č. H. XIV., 234-239;
K. Krofta, L. F. XXXV., 298-306; rium školy mateřské. II. Rozprava
Fr. Hýbl, V. č. P. XV., 494-495; J. k Vratislavským. III. Didaktika analy
Božek, Osv. 1908, 557-558; Jar- tická. Z latiny přeložil Aug. Krejčí.
Kamper, U. 1908, Nr. 271; N. P. Úvodem a poznámkami opatřil J. V.
1908, příl. k č. 239; Týden 1908, č. 47. Novák. Knihovna pedagog, klassiků
— Volf Jos., Ke korrespondenci Bu- IV. Praha, nákl. Děd. Komenského,
dovcově. Č. M. K. Č. 82, 271-272. 1908. Str. LI. 4- 267. Rf. F. Š., P. R.
— Glücklich Jul., Nový neznámý spis XXII., 26-27. — Das Labyrinth der
Václava Budovce z Budova. Č. Č. H. Welt und das Paradies des Herzens
XIV., 324-326. — Volf Jos.. Tři sa von Johann Amos Comenius. Aus dem
tiry na Václava Budovce. Č. M. K. Cechischen übertragen, mit Anmer
Č. 82, 454-456.
600 kungen und einer literar-historischen
Einleitung versehen und im Auftiage
der Comenius-Gesellschaft zu Berlin
Straka 0. A., Rukopisné práce a herausgegeben von Zdenko Baudnik.
život Jana Václava Šíchy, kapitulára Jena 1908. Rf. J. V. Novák, Čech.
Strahovského. P. A. M. XXIII., Rev. II., 476-480. — Novák J. V.,
281-308.
601 Komenského „Orbis Pictus“ v řadě
Mareš Fr., Šimon Lomnický zBudče jeho spisů. P. R. XXX., 601-608. —
v archivu Třeboňském. C. M. K. Č. Keller L., Das Labyrinth der Welt
82,265-271.
602 und das Paradies des Herzens von
Dolenský Ant., Krištof Megander, Johann Amos Comenius. Μ. C. G.
nikoli Lomnický, složil „Písničku XVII., 56-61. — Frühauf Walter,
o šťastném a slavném příjezdu Frid Johann Amos Comenius. Μ. C. G.
richa pátého“. Č. M. K. Č. 82, 272-273. XVII., 265-269. — Novák J. V.,
603 Johann Amos Comenius und seine
Volf Jos., „Píseň obnovená o těch Schriften in der čechischen Literatur.
pletichářích“ z r. 1619 a „píseň aka- Čech. Rev. II., 662-671, 721-733. —
tolíků“ u Vaváka. Č. M. K. Č. 82, 370. Slupečky Fr, Jan Amos Komenský.
604 Ždár 1908, č. 13, 15, 19, 21. — č„
Volf Jos., K písním o Bedřichu Komenského poslední knihy v Če
Falckém. Č. M. K. č. 82, 456-460. chách. Den 1908, č. 88. — Nk.
605 (Novák), Překlady českých spisů
J. A. Komenského. P. R. XXI.,
Mareš Fr., Jiřík Třanovský. Č. M. 620-621. — KvaČala J., Prielomy vo
K. č. 82, 123.
606 viere Komenského a Mickicwicza.
Volf Jos., Jan Matyáš ze Sudetu. Ze Sbor nika na počest Lamanského.
(B. 07, č. '04). Též zvi. ot. str. 19. Rf. Petrohrad 1907. 8°. Str. 128. Rf. J.
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Horn, Monatsblatt des AltertumsVereines zu Wien 1907, 86-88. Zpr.
—o—, Č. M. K. C. 82, 280.
619
Řezníček V., Styky biskupa Jana
.. Haye s Josefem Dobrovském. VI.
XXV., 45-57. — Francev V. A.,
ECorrespondence Josefa Dobrovského.
B. 07, č. 534.) Rf. E. Wagner, C. M.
K. C. 82, 142-145. — Patera Ad.,
Korrespondence Josefa Dobrovského.
Díl III. Vzájemné dopisy Josefa
Dobrovského a Joseia Valentina Zlobického z let 1781-1807. Sbírka pra
menů ku poznání literár. života
v Čechách, na Moravě a ve Slezsku.
Skup. II. č. 9. Praha 1908. 83 Str.
X 4- 200. Rf. 7„ Č. M. K. Č. 82,
462-463; V. Flajšlians, N. L. 1908,
Zukal Jos., Paměti Václava st. č. 244. — Krejčí J., Dobrovský a
Lichnovského z Voštic. V. Μ. Op. Jacob Grimm, Hlídka Času 1908.
XVI., 50-58.
612 č. 27.
620
J. P., Jan Kupecký. (Příspěvek
Dobiáš H., Václav M. Kramerius.
k dějinám vlivu kultury českoslovan- Budivoj 1908, Č. 86, 88, 89, 90. —
ské, zvláště českobratrské na země Beneš V., Vzpomínka. Pokrok 1908,
uherské.) Naše Slovensko I., 167-170. č. 24. — Nečásek Ant., V. M.
613 Kramerius. Venkov 1908, č. 70. —8.,
Rejzek Ant., Bohuslav Balbín T. J. Stoleté výročí smrti Václava Matěje
Jeho život a práce. Nákl. Dědictví sv. Krameria. N. P. 1908, příl. k č. 81.
Prokopa č. XLVIII. Praha 1908. Str. — —, Ku looleté památce úmrtí
465. Rf. R. Zháněl, Slavorum litterae V. M. Krameria. Pozor 1908, č. 55.
theologicae IV., 324-325; L + h, VI. ------ a—, W. M. Kramerius. U. 1908,
XXV., 79-80.
614 Nr. 80. — —, V. M. Kramerius.
— v V—, Poznámky k jubileu Be Hus XX., č. 4.----- , Václav Matěj
ckovského u příležitosti gymnasijní Kramerius. Veleslavín XXXVI., č. 13,
slavnosti německobrodské. Osvěta 14, 15. — —, Památce Václava
Lidu 1908, č. 91, 100.
615 Matěje Krameria. Čas 1908, č. 81, 84.
Volf Jos., K literárni činnosti J.
621
Liberdy. Č. M. K. C. 82, 370-372.
Hanuš J., Počátky Král. České
616 Společnosti nauk. Srv. výše č. 4.
Zíbrt č.. Obrázkový snář česko-ně622
mecký. Fr. Manconi z r. 1751 pro sá
zení do loterie. C. L. XVII., 289-295.
617 c) Česká literatura v 19. stol.1)
Halik T., Hrabě František Antonín
Francev V. A., Poľskoje slavjanoSporck. Progr. gymn. v Král. Dvore
07/08, str. 20. (Srv. B. 07, Č. 233). věděnije konca XVIII. i pervoj čet— Duška J., František Antonín verti XIX. st. (B. 07, č. 544-) Rf
Sporck. H. K. V., 27-31, 89-91, P. Papáček, P. R. XXI., 627-628. 623
118-123. (Pokrač. a dok.; srv. B. 07,
č. 233.) — Dolenský A., Novější lite
Zaboiotskij P. A., Kulturnaja raratura o hraběti Františku Antonínu bota u Slavjan. (B. 07, č. 543.) Rf.
Šporkovi a jeho Činnosti. P. A. M. Μ. Hýsek, Č. M. M. XXXII., 340.
XXIII., 111-112.
618
624
Endl Friedr., Der Piarist und Ge
schichtsforscher Gelasius Dobner unc
r) Srv. i oddíl předchozí.
die Hausannalen der Piaristen zu

Bidlo, Č. C. H. XIV., 98-100. Zpr.
S. P. XXXIII., 59-60. — Novák J. V.,
O jednotnosti methody u Jana A.
Komenského. Komenský XXXVI.,
433’435» 449-451» 465-468, 481-484,
497-500. — Novák J. V., O irenických
snahách J. A. Komenského. P. R.
XXI., 593-601. Zpr. B. U. XL„
246-247. — Drtina Fr., O mírových
snahách J. A. Komenského. Revue
revuí III., 129-132. — Komenského
čítanka. Ze spisů Jana Amosa Komen
ského vybral a úvodem opatřil Kar.
Želichovský. Přerov, Fr. Radoušek,
1908. Str. 159. — Urban Kl„ Jednota
bratří českých a Komenský. Hlasy
z Hané 1908, č. 38, 39, 40.
611
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625—650.

Hýsek Μ.. K dějinám probuzení nákl. vlastním, 1908. Str. 128. Zpr;
moravského lidu. č. M. K. č. 82, Čas. 1908, č. 313.
638
303-305.
625
Friedrich G., O Paměti Přibyslavské.
č. č. H. XIV., 41-49. Zpr. Šwiat
J. V(lček), Březnový obrat r. 1848 a
639
literatura česká. Den 1908, příl. k čís. Slowiaůski IV., 319.
53, 61, 68, 75, 82, 89, 96, 103, 110,
Moravský Jar. o., Jubilejní rok
116, 123, 130, 137, 144, 151, 158,
164, 171, 178, 184, 191, 198, 212, literatury české. Písecké I.isty XIV.,
640
219, 226, 233, 240, 247, 254, 261, č. 26 a 27. (Básníci „Máje".)
626
268, 274, 288.
Vlček Jar., Z počátků naší litera
Pešek Jos., Jan Hostivít Pospíšil
tury moderní. L. XXXVI., 14-20, jako vydavatel a nakladatel jarma128-133, 215-221, 270-279, 347-363. rečních písniček. Dal. XXXI., 38-39.
641
(I. Josef Václav Frič. II. „Lada
Nióla". III. Obzor. IV, Fričovo dílo
Pešek Jos., Jan Hostivít Pospíšil
životní.)
627 a syn jeho Jaroslav a Morava. Č. M. M.
XXXII., 353-366.
642
Literatura česká XIX. století. Dílu
třetího část druhá. (Od Boženy Něm
Kádner Ot., K dějinám čes. slabi
cové k Janu Nerudovi.) Praha, J. káře v době obrození. P. R. XXI.,
Laichter, 1908. Str. XII 4- 706 se 513-520, 714-725, 810-818.
643
44 obrázky. Rf. Fr. Sekanina, N. P.
1908, příl. k č. 225; v. Kvl„ Zv. VIII.,
Hýsek Μ., Bůrgerovy ohlasy v če
477-478. (Srv. B. 07, č. 538.)
628 ské literatuře. L. F. XXXV., 106-121,
Pražák Alb., Česká literatura za 235-259·
644
rok 1907. S. Př. X., 355-373.
629
Rowalskl J., Česká belletrie pů
Ameriingově. I. Jan Du
vodní za rok 1907. N. L. 1908, příl. fek,Památce
Amerlingovy
výchovny budečské
k č. 1, str. 17.
630 a Geneastr. II. Cyr.
Amer
Hilar K. H., Nová moravská bel lingovy Dějiny prvníMerhout,
hlavní
české
letrie Pok. R. V„ 26-31.
631 školy a kursu učitelského. Praha
Vkb., Umělecká bilance za r. 1907.
I. Belletrie. Osvěta Lidu 1908, č. 1, 1908, i6°. Nákl. děd. Komenského.
2. a 3.
632 Str. 128 + 26. Zpr. Čas 1908, č.
Rowalskl J., Nové knihy básnické. 215. Kd., N. D. XV., 869-875.
— Čada Fr„ Paedagogické názory
L. XXXVI., 322-328, 341-345· 633 Amerlingovy.
P. z Bud. XXXIX.,
Theer 0., Nová původní prósa. L.
2-5,
20-23,
39-40»
55-57» 86, 102-103,
XXXVI., 242-252.
634
117-118, 134-136, 149-151. Též zvi.
ot. Rf. H., Časopis učitelek XV., 92. —
Konrád Jos. D., Dvacet let Máje. Kádner Ot., Karel Slavoj Amerling.
Máj VI., 153-154.
635 (B. 07, č. 562.) Česk. Rev. II., 254-264,
Hýsek Mil., Moravské Časopisy za 333-338. — Merhout C., Z korresponrok 1907. L. XXXVI., 477-479, dence Amerlingovy. Česká Škola VII.,
526-528.
636 78-80.
645
Dresler V., Jakub Arbes jako
Jireček Herm., Příspěvky k roz belletrista. Literárně kritické po
poznání Rukopisu Králodvorského. známky. N. D. XV., 257-263, 338-345,
(B. 07, č. 556.) Rf. J. G., Č. Č. H. 423-430, 517-523» 577-585· — Dresler
XIV., 90-92; F. Bláha^ Osv. 1908, V., Sociálně politický živel vbelletrii
73-74·
637 Jak. Arbesa. Česká Revue I., 362-372.
Oščádal Jos., Jak oslavíme stoletou
646
památku Rukopisu Králodvorského a
Pátek Ferd., Z literární činnosti
Zelenohorského ? Úvaha o pravé po Václava C. Bendla-Stranického. Č. Μ.
vaze básní rukopisných. Klatovy {?), K. Č. 82, 256-260. — —, Dopisy
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Václava Čeňka Bendla. L, F. XXXV,,
49’53·
647
Bergmann H., Das philosophische
Werk Bernard Bolzanos. D. A. VIII.,
81-89. — Schlndler Fr. 8L, Bernard
Bolzanos. D. A. VIII., 73-80. —
Utltz E., Bernard Bolzanos Aestbetik.
D. A. VIII., 89-94.
648
Chalupný E., Tvůrce a hrdina.
Přehled VI., 855-857. (Otakar Březina.)
Novák A., Velký synthetik. (K čty
řicátým zrozenihám Březinovým.)
Přehled VI., 853-855. — Salda F.
X., Otokar Březina. Novina I., 545 až
549.
649
Zenkl F. D., Hynek Vilém Burian.
Tábor 1908, č. 13.
650

Bělík J., Za Svatoplukem Cechem.
Životopisný a literární nástin. Telč,
Em. Šolc, 1908. M 8°, Str. 77. —
Braun, Z Čechova pobytu v Obříství.
Obzor II., č. 10. — 6apek Jos.,
Svatopluk Cech a jeho díla. Klatovské
listy XXII., č. 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20. — Čech L, Svatopluk Cech
o politice. Podvysocké Listy XIX.,
č. 16.—Emlngrová Jul., Vzpomínka
z Obříství. Ženský Svět XII., str.
75. — Flajšhans V., Co zůstalo ...
(Žprávu o pozůstalých spisech Svato
pluka Čecha podává---------- .) N. L.
1908, č. 78. Srv. N. L. 1908, č. 118,
132, 139. — Před půlstoletím. N. L.
1908, č. 98, 105, ni. — Z dávných
vzpomínek. N. L. 1908, č. 84, 91.
(Autobigrafie z rukopisu Čechova.) —
—, Svatopluk Čech f- N. L. 1908,
č. 55- — Guth J., Konrád D., Mauder
J., Drobné vzpomínky na Sv. Čecha.
Máj VI., 345-347. — Hajn Ant.,
Čtyři dopisy Svatopluka Čecha. Pok.
R. V., 54-56. — Hodek Jos., Z korrespondence Svatopluka Čecha prof.
Jos. Wůnschovi. Zv, VIII., 532-535,
552-554· 563-565· 581-583. — Chu
doba Fr., Za Svatoplukem Cechem.
C. M. M. XXXII., 225-233. — Kalfus
F., Svatopluk Cech v Rovensku. Od
kolébky Riegrovy, str. 47-58. — Ka
rásek J., Svatopluk Cech. Mor. Orlice,
Č. 51. — Klášterský A., Svatopluk
Čech. Máj VI., 334-336. — Kovanda St.,
Za Svatoplukem Cechem. L. R. M. S.
IV., 201-203. — Kronbauer R. J„
Za Svatoplukem Čechem. N. P. 1908,
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Č. 55..— —, Čechovy jubilejní roz
paky. Máj VI., 341-342. — Macháček
Jos., Svatopluk Cech, jeho život a
dílo. Hasičské Rozhledy XIV., 89,
105, 121, 138, 153. — Maternová
Pavla, Svatopluk Cech. Ženský Svět
XII., 73. — Novák A„ Svatopluk
Cech. Cech. Rev. II., 499-508. —
A. N(ovák), Svatopluk Cech. Přehled
VI.» 385-386. — Pacák B., Ze vzpo
mínek na Svatopluka Čecha. Pod
vysocké Listy XIX., Č. 18. — Pešek
Jos. B., Z osobních vzpomínek na
Svatopluka Čecha. Ratiboř XXV.,
č. 10. — Pevný Oldř., Za Svatoplu
kem Čechem. Ždár 1908, č. 10, 11.
— Pifhová J., Svatopluk Čech zemřel.
Šumavan XLI., Č. 9. — Pohorecká
Žofie, Svatopluk Cech. Ženský Obzor
VIL, 74. — Pražák Alb., Svatopluk
Čech. V. C. P. XV., 335-337.----- . Za
Svatoplukem Čechem. Sokol 1908,
č. 3. — Řehoř F. S., Svatopluk Čech.
Pok. R. IV., 348-351. — Seidl Jan,
Několik drobných upomínek na Svato
pluka Čecha. N. P. 1908, č. 59. —
Sekanina Fr, Umřel nám veliký
básník. N. P. 1908, Č. 56. — Sládek
JOS. V., „Jde velký člověk“. Máj VI.,
336-338. — Strejček Ferd., O Svato
pluku Čechovi. Praha, F. Topič, 1908.
Str. 490.------ , Některé nepravdy
o Svatopluku Čechovi. Zv. VIII.,
420-422, 434-437. — Šalda F. X.,
Svatopluk Čech. Novina I., 147-153.
— Šimáček M. A., t Svatopluk Čech.
Zv. VIII., 353. — štumpf Ed·, Sva
topluk Cech. Ces. Západ 1908, č. 14,
15. — Theer 0., Svatopluk Cech.
Česká Revue I., 385-394· — J- V.
(Vlček), Svatopluk Čech f. L.
XXXVI., 280-281. — Voborník J.»
O romantismu Svatopluka Čecha a
jeho ironii. Progr. gymn. v Litomyšli
07/08, str. 26. — Vondruška V., Za
Svatoplukem Čechem. Veleslavín
XXXVI., č. 23. — Votýpka B., Sva
topluk Čech. Hlasy od Blaníka XXIV.,
č. 10. — Vyskočil Q. M., Za Svato
plukem Čechem. Rozhledy z Rakov
nicka atd. 1908, č. 6. — Zachoval J.·
Nábož. otázka v Čechově „Václavu
Živsovi“. C. M. M. XXXII., 31-43·
149-161. — Zlbrt č., f Svatopluk
Čech. č. L. XVíL. 298-301. —Vzpo
mínky na Svatopluka Čecha. Sesta
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vila redakce Máje. Praha, nákl. Máje, Dělník V., č. 10.------ , f Svatopluk
1908. V. 8°. Str. 88. Zpr. N. P. 1908, Cech, Šwiat slowiaňski IV., 314-316.
prii, k č. 170. — Z posledních do — —, Svatopl. Cech mrtev. Šum.
pisů Svatopluka Čecha. Zv. VIII., Proudy V., č. 9. — —, Za Sv. Ce
640-641. — Anatol, Svatopluk Cech. chem. Šum. Proudy V., Č. 10. 651
Nové Cíle I., str. ^5.------ ct—, Sva
topluk Cech. U. 1908, Nr. 55. —
Bílý Fr., Korrespondence a zá
B. S., Svatopluk Cech. Klatovské pisky Frant. Ladislava Celakovského.
Listy XXII., č. 9. — J. A. Č., Sva I., (B. 07, č. 581.) Rf. M. Hýsek,
topluk Cech. Uč. Př. IV., 129-130. — Č. M. K. C. 82, 372-373; Jos. KozlovJ. P., Svatopluk Cech. Národ. Obzor ský, C. M. M. XXXII., 447-448. Srv.
II., č. 12, str. 1-2. — H. K., Sva —a—, Celakovský’s Korrespondenz.
topluk Cech, Stráž C. Sev. II., č. 9. U. 1908, Nr.51. — čech L., Celakov
— J. Fr., Názory Svatopluka Čecha ského „Ohlas písní ruských“ na střed
o ženě. Jitřenka II., č. 9. — J. H., ních školách. Progr. reálky v Novém
Zpohrobní literatury o Svat. Čechovi. Městě 07/08, str. 5.
652
—šk—, Anežka Cermáková-Sluková.
Cas. 1908, č. 95. — M. L., f Sva
topluk Čech. Věstník Trut. VIII., Ženské Listy 1908, 145-148.
653
č. 6. — —s—, Svatopluk Čech. Kra
Klášterský A., Jan Červenka. Máj
konoš XXX., č. 6. — Z.—, Svato VI., 273-274.------ , Poslední návštěva
pluk Cech. Lidové Proudy VII., č. 9. u Jana Červenky. Máj VI., 311-314. —
— Z. 8., t Svatopluk Cech. Domažli F. F.,Za Janem červenkou. Čas. 1908,
cké Listy XXXI., č. 9.------ , Za č. 30. — 8., Jan Červenka, (f 24.
Svatoplukem Cechem. Budivoj 1908, ledna 1908.) N. P. 1908, prii, k č. 25.
č. 17.------ , Svatopluk Čech mrtev . .! ------ , Básník Jan Červenka zemřel.
Český Jih XXXVI., č. 9.------- , Na Cas 1908, č. 24,
654
paměť Svatopluka Čecha. Český Vý
—, Z dopisů J. Dasticha. C. M.
chod XXXI., č. 10, 11.------ , Sva IX., 58-61, 136-145.------ , Vzájemné
topluk Cech. Český Vystěhovalec IV., dopisy J. Dasticha a dr. Ant. Tille.
č. 8.------ , Život Svatopluka Čecha. C. M. IX., 218-221, 372-374.
655
Den, 1908, čís. 55.----- —, Svatopluk
Strejček Ferd., Vzpomínky dra Em.
Čech. Hus XX., č. 3.------ , Za Svato Engla na „Ruch“. Zv. VIII., 148-151.
plukem Cechem. Jihočeský Obzor
656
III., č. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
Kamínek K., Otto Faster. L.
17, 21, 26.------ , f Svatopluk Čech. XXXVI., 45.
657
Jitřenka XXVII., č. 5.-------, Pa
K. N., Emilie FryŠová. Ženské Listy
658
mátce Svatopluka Čecha. 1846-1908. 1908, 85-86, 108-m.
Lýra XXV., č. 3. — —, Svatopluk
Souček St> Z Goliášovy literární
Čech. Mladoboleslavské Listy XXI., pozůstalosti. C. M. M. Z. VIII., 19-80,
659
Č. 17. — —, Svatopluk Čech. Ob 180-203.
čanské Listy XXII., č. 9.------ , Sva
Gebauerová M., Vzpomínky ze ži
topluk Cech f- Ohlas od Nežárky vota Jana Gebauera. L. F. XXXV.,
XXXVIII., č. 10.------- , Svatopluk 25-35.------ , K 70. výročí naroze
Cech mrtev! Osvěta Lidu XIII., nin Jana Gebauera. čas1908, č. 277,
660
č. 23.------ , Za Svatoplukem Čechem. 278.
„Otavan“ XXX., č. 9. — —, Sva
E. K., Dora Hanušová. Ženské
661
topluk Cech f. Plzeňský Obzoi XVII., Listy 1908, 25-29.
č. 23.------- , Národní básník. Posel
z Podhoří XXIII., č. 9.------ , Sva
Chalupný E., Havlíček. Obraz psy
topluk Cech. Právo Lidu 1908, Č. 55. chologický a sociologický. Praha 1908.
-------, Svatopluk Cech. R. XVIIÍ., Str. 600. Zpr. J. P., Č'. Č. H. XIV.,
99-102.------ , Sv. Cech zemřel, Snahy 365-366; Autoreferát, Česká Rev. II.,
Naše XI., č. 9. — —, Svatopluk 634-638; Cas. 1908, č. 135, 140,
Cech. Ratiboř XXV., Č. 9.------ , Sva 141; Zd. Tobolka, Česká Revue I.,
topluk Cech a židé. Rozvoj II., č. 10. 570-572; L. XXXVI., 334; V. Kol.,
— —, Svatopluk Čech. SeveroČcs. Zv. VIII., 493; St., N. L. 1908,

9. Dějiny jazyka a literatury.
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gymn. spolku Minervy 07/08, str. 20.
— Karásek Jos., Příspěvek k psycho
logii českého lidu. (B. 07, č. 1193.)
Rf. Μ. Hýsek, L. F. XXXV., 70-71;
Aug. Žalud, N. V. C. III., 41-42;
—v—, Přehled VI., 325; Česká Revue
I.» 574-575.
671
J. Th., Vladimir Houdek. Přehled
VI., 662, 841. — Turnerová Tereza,
f Vladimír Houdek. N. L. 1908, č. 244.
672
—, Prokop Chocholoušek. Smích.
Listy 1908, č. 43-45.
673
A. K. R-ský, Pí. Anna JahodováKasalová. Lada 1908, 133-134. 674
Jakubec J., Jiráskův „F. L. Věk“.
L. XXXVI., 108-115.
675
LázňovskýB., V. A. Jung. Přehled
VI., 776-777.
676
Jungmann Josef, Zápisky. (B. 07,
č. 648.) Rf. D-k, C. M. IX., 63-64;
H., Čas. 1908, č. 2, str. 2.
677
Volf Jos., Z osudů českého emi
granta (J. S. Kačer). Osv. 1908,104-114,
193-202.
678
Theer O., Jiri Karásek ze Lwowtcz
a jeho nová kniha. L. XXXVI., 51-59.
(Román Manfrede Macmillena.) 679
—, Odborná literární činnost f KP,
Kheila. N. P. 1908, č. 72.
680
Sekanina Fr, František Herites.
N. P. 1908, č. 200. — S„ K soubor
Čada Fr, Matouš František Klácel.
nému vydání spisů F. Heritesových. Hlídka Času 1908, č. 14, str. 1, č. 18,
N. L. 1908, č. 202.
663 str. 1-2. — —, Klácelova idea veKřemen Fr, Adolf Heyduk, Pokus směrnosti. Č. M. IX., 161-169, 261-270.
o rozbor jeho díla. Dokončení. Progr. — Dvořák R., František Matouš
reálky v Písku 07/08, str. 20. (B. Klácel a založení Moravských Novin
07, č. 623.) — J. V., Mladý Heyduk. r. 1848. C. M. M. XXXII., 1-31. —
Den, 1908, příloha k čís. 30,
664 Kabelík J., František Matouš Klácel.
F. K., Literární jubileum. (Václav Knihovničky „Času“ Č. 47. Praha
HZaáí£.)Samostatnost 1908, č. 78. 665 1908. Str. 54. Rf, —v—, Přehled VI.,
Dyk V., Karel Hlaváček, L.XXXVI., 661. — —, Ke stým narozeninám
430-431. — S., Karel Hlaváček. N. P. Matouše Františka Klácela. Čas 1908,
1908, příl. k č. 218.
666 č. 97, 98, 99, 100, 101, 104, 105. —
Procházka Ant., „Děvín" Šeb. —, M. F. Klácel. V. C. P. XV., 371. —
Hnévkovského. L. F. XXXV., 40-48, Krejčí J , Goethes Reineke Fuchs in
121-130, 260-267, 359-369» 444-455. čechischer Bearbeitung. Prager deut
667 sche Studien IX., 105-111. — Ma
Hojsák J,Antonin Vojtéch Hnojek, línská Marie, F. M. Vladimír Klácel.
Občanské Listy XXII., č. 17. 668 Ženský Obzor VII., 84. — Parúžek
Veselý Jos., Michal Miloslav Hodža. Břet., František Klácel. Česká Škola
Naše Slovensko I., 203-206.
669 VII., 338-342. — Vlček Jar, Památce
Kmet Andrej, Juraj Holček. S. P. Kláceíově. Den 1908, příl. k Čís. no.
XXVIII., 644-668.
670 — M. K-Ä., Prof. Ladimír Klácel.
Pražák Alb., Národní filosofie Ho Vzpomínky současnice. Volná My
lečkových „Našich“. Progr. dívčího šlenka 1908, 165-166.
681

č. 113.------ , Havlíček jako pedagog.
Uč. Př. IV., 1-3, 33-36, 63-66. —
—, Havlíček jako hospodář. Obz. N.
XIII., 22-27, 71-76. — Karásek J.,
Brixenská přítelkyně rodiny Havlíč
kovy. Mor. Orlice 1907, č. 167. —
Kronbauer J., S Havlíčkem do Brixenu. Dle vzpomínky Mikuláše Alše,
doplněné z pramenů. Máj VI., 154
až 156. — Kunte Lad., Karel Ha
vlíček Borovský. Havlíček I., č. 4.
— 8pisy Karla Havlíčka. K tisku
upravil Lad, Quis. Sv. I., II., III.
Rf. J. Jakubec, L. F. XXXV., 384-391.
Zpr. Přehled VI., 572. — Vrchlický
J., K. Havlíček v české poesii. Mor.
Orlice, č. 59, 61, 65, 70.-------, Pa
mátce Karla Havlíčka. Český Vystéhovalec IV., č. 18. — Jesenská
R., Zdenka Havlíčková. L. R. M.
S. IV., 86-88, 136-138. — Sekanina
Fr, Legenda ze smutné země. Glossy
k románu o Zdence Havlíčkové. N, P.
1908, č. 16. — Tyršova Renata,
Národní loterie k opatření věna dceři
Havlíčkově. Z rodinných pamětí po
dává . . . Osv. 1907, 8-16.------ , Ha
vlíčkovo vypovědění, (Officielní akta.)
N. D, XVI., 23-25.
662
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A. K„ Spisy Jana Klecandy. Radi
kální Listy XV., č. 9.
682
Pešek JOS., Z korrespondence V.
Kl. Klicpery s Františkem Lauschmannem. L. F. XXXV., 272-280,
455-457·
683
B. 8., Karel Klostermann. Klatovské
Listy XXII., 8.
684
ikultéty Joz., Pamiatka Andreja
Kmeta. Časop. museál. sloven, spoloč.
XI., 65-71. — Halaša A., Rozpo
mienka na Andreja Kmeta. Časop.
museál. sloven, spoloč. XI., 81-84. —
Chotek K., Andrej Kmeť. N. V. Č.
III., 88-89. — K. Ch., Andrej Kmet.
Den 1908, č. 50. — H., Za Andrejem
Kmetem. Naše Slovensko I., 242-243.
x
. 685
Zíbrt C., Matěj Kneisel (Sáytam
Lesicnk), rodák z Třeště (1805-00).
č. M. M. Z. VIII., 165-179. Též
zvi. ot.
686
Lašek G. J., Za Václavem Kodouskem. H. K. V., 55-57.
687
Veselý Jos., Jan Kollár. Naše Slo
vensko I., 517-519. — —ž, Kollár
v Jeně. Den 1908, č. 218.
688
Drtina Fr., František Krejčí. Hlídka
Času 1908, č. 33.
689
Hýsek M-, Jeden ze zapomenutveh
{Fr. J. Kubíček). L. R. M. S. ÍV.,
111-113, 144-147.
690
—, Dvacet let básnických. I., II.
Čas. 1908, č. 5, 18 (J. Kvapil). 691
W Kvapil J., Literární pozůstalost
Hany Kvapilové. (B. 07, Č. 945.) Rf.
A. N., Přehled VI., 496-497, 502-503;
O, Theer, Česká Revue I„ 509-510;
—ejč—, N. D. XV., 542-545; S., N. P.
1908, příl. k č. 32; Jaroslav Maria,
Národ. Obzor II., č. 5; V. K., P. L.
R. IV., 5Q; A. M., A. XII., 236-237.
V. Kol., Zv. VIII., 222; —og—, Máj
VI., 210; K. N., Ženské Listy 1908,
36-37. — Svoboda F. X., Hana
Kvapilová v poměru k autorům. Zv.
VIII., 439-441. — Vlková-Kunětická
B., O Haně Kvapilové. Ženský Svět
XII., 2, 25. Srv. niže Č. 956.
692
Novák Rob., PhDr. Jan Kvičala.
A. Č. A. XIX., 115-137. — Vykoukal
F. V., Jan Kvičala. Osv. 1908, 605-609.
— Řezníček V., Za dvorním radou
prof. Drem Kvíčalou. Týden 1908,
č. 25.
693

Krejčí F. V, Zrození básníka.
{K. H. Mácha.) (B. 07, č. 976.) Srv.
Miloš Marten, Literární historie a
kritika. Moder. Revue 1908, 304-313;
P. Bart, Nové chápání úkolů literární
historie. Čas. pokrok, studentstva XI.,
123-125; Thon J., Nová literatura
máchovská. Přehled VI., 427-429;
Rf. Alb. Pražák, V. Č. P. XV., 233-234;
V. Flajšhans, N. L. 1908, č. 134;
Q. Maria Vyskočil, N. L. 1908, č. 134
a č. 285; O. Theer, Česká Revue I.,
255-256; Ant. Macek, Právo Lidu
1908, č. 35 a 41; jez., U. N. XXVI.,
306-307; S., U. N. XXVI., 321-324;
△, Česká Škola 287-288; J. P„ P.
L. R. IV., 107-108; V. Kol., Zv.
VIII., 333-334.
694
8USta Jos., Macharův „Rím . I..
XXXVI., 99-107, 151-163. — Pe
routka Em., diskusse o Macharův
„Rím“, Novina I., 102-106, 137-142.
— Srv. AIb. Pražák, V. Č. P. XV,
229-231. — JEZ, Machar — moaerní
interpret dějin. Ženský Obzor VII.,
č. 1, 2, 3.
695
Dresler V., Jos. Merhaut. L. P. M.
S. IV., 2-4, 67-71, 107-110.— Húbner,
V., Josef Merhaut. Hrst vzpomínek.
Zv. VIII., 118-120, 133-135. — Seka
nina Fr., Básnický odkaz Merhautův.
N. P. 1908, č. 184. Srv. též Jar.
Vrchlický, N. L. 1908, č. 127. — Theer
O., Josef Merhaut. L. XXXVI.,
44-45·
696
Tůma Jos., K šedesátým naroze
ninám Jana Mrazíka. P. R. XXL,
905-907.
697
Gebauerová M., Dopis Boženy
Němcové V. Č. Bendlovi. L. F.
XXXV., 136-142. — Bakeš Fr., Do
pisy Boženy Němcové o „dlouhé noci“
přástevnic r. 1846. Č. L. XVIII., 149.
— Tille V., České pohádky Boženy
Němcové. (Viz výše čís. 628.) Rf.
A. N., Přehled VI., 324. — Lancová
Juliana, Němcové „Babička“ ve
světle dnešních názorů na umění ži
vota. Ženský Obzor VII., str. 41, 58.
— J. V., Božena Němcová. Den 1908,
č. 45, příl. k čís. 46. — —, Božena
Němcová A. Sládkovičovi. S. P.
XXVIII., 569-571.
698
Kamper Jar., Neruda ais Theaterkritiker. N. 1908, Nr. 352. — Novák
Arne, Večerní dialog o Janu Nerudovi.
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Novina I., 12-17. — Opočenský G. S. P. XXVIII., 183-184.------ , Dve
R., Jan Neruda. Básnický profil básne Andreja Sládkoviča. S. P.
Českého člověka. Praha, K. LoČák, XXVIII., 567-568.------ , Listy An
1908. Str. 16. — Quls Lad., Jan drejovi Sládkovičovi od J. Seberíniho,
Neruda. L. R. M. S. IV., 31-34, K. Kuzmányho a J. M. Hurbana.
41-45, 91-94, 127-129, 171-174, 227 až S. P. XXVIII., 759-764.
709
Nerad Fr., Knihovna Slavíkova.
229, 2'50-255, 306-312, 347-353· —
Neruda Jan, Kritické spisy. II. Progr. reálky v Litovli 07/08, str. 21.
část druhá. Kritiky a referáty. (1859
710
až 1869.) Podává Lad. Quis. Praha, —, Ze vzpomínek Antala Staška. Zv.
F. Topič, 1908. Str. 470. Rf. O. Theer, VIII., 258-260, 277-279, 293-295,
česká Revue I., 760-761. — Rektorys 305-307, 321-323.
711
A., Neruda a Smetana. Dal. XXX.,
Balák Jaroši., Z kcrrespondence
247-251. — J. V., Nerudovy „Obrazy Ladislava Stroupežnického. Vinohrad
života“ před padesáti lety. Den 1908, ské Listy XXIII., č. 23.
IM 712
čís. 8, 16, 23, 24.
699
—, Dopisy Fr. Sušila a Jakuba
DaneŠ J. V., Prof. dr. Jan Palacký Procházky. H. XXV., 689-692. 71^
Přehled VI., 386-387. — HonzíkVend.,
čech Leander, Karolina Svetla.
Prof. Dr. Jan Palacký. Ratiboř XXV., (B. 07, č. 703.) Rf. J. Božek, Osv.
č. ii. — Nlkolau St., Jan Palacký. 1908, 74-75.
7Π
V. Č. P. XV., 374. — Soška A., ProBenešová Bož., Ružena Svobodová,
fessor Jan Palacký. Progr. gymn. Novina I., 393-395. — Šalda F. X.,
v Uher. Hradišti 07/08. — Švambera Růžena Svobodová. Novina I., 385 až
V., O Janu Palackém. Osv. 1908, 392. — Turnerová Tereza, Paní Rů
410-420, 481-493. — Kzr., Jan Pa žena Svobodová. Ženský Obzor VII.,
lacký. Venkov 1908, č. 49.------ , f Jan č. 1, 2.
715
Palacký. Šwiat Slowiaňski IV., 317,
Adámek Jar., M. P. Pogodin a
— Š., Prof. Jan Palacký. Časopis uči P. J. Šafařík. Zv. VIII., 688-691.716
telek XV., 133-135.------n—, | Jan
Řezníček V., František Šimáček —
Palacký. Zv. VIII., 368. Srv. též (Vojtěch Bělák), otec českých záložen.
Čas. 1908, č. 54.
700 Týden 1908, č. 39.
"
717
Politický J. St.. Michal Silorád
Dresler V., M. A. Šimáček. (Rozbor
Patrčka. H. K. V., 19-24, 68-72. 701 díla.) Česká Revue I., 541-549, 595 až
Hýsek M., K pobvtu Václava Pěšiny 607. — Sekanina Fr., M. A. šimáček.
na Moravě, č. M. M.'XXXII., 137-149. N. P. 1908, příl. k č. 95. — Λ»
702 M. A. Šimáčka. Den 1908, příl. k čís.
Miloty Zdirada Poláka „Cesta do 123.
718
Itálie od r. 1815 až do léta 1818“.
Plťha Vojt., Alois Vojtěch Šmi(B. 07, č. 693.) Zpr. N. P. 1908, příl. lovský. Klatovské Listy XXII., č. 2,
k č. 122.
703 3, 4, 5, 6. Srv. Šumavan XLI., č. 2,
Holeček Fr., František Pravda. 3» 4> 5x
7!9
(B. 07, č. 695.) Rf. M. Hýsek, L. F.
—, Ľudovít Štúr Andrejovi Sládko
XXXV., 69-70. — A., Starý povídkář vičovi. S. P. XXVIII., 568-569. 720
lidový. Den 1908, příl. k č. 316. 704
MerhOUt C., Josef Franta Šumav
Bilý Fr., Václav Royt. V. Č. P. ský. &&& Škola VII., 115-116. 72 ΐ
XV., 61-62.
705
Hýsek M., Frant. Táborský. L. R.
—f Josef V. Rozmara. Žďár 1908, M. S. IV., 203-207.----- , Tichý spi
č. 24.
7c6 sovatel. Čas 1908, č. 14.----------- 722
Nevšímalová K., Anna Řeháková.
Veselý Jos., Viliam Paulíny Tôth.
Ženské Listy 1908, 3-6.
707 Naše Slovensko I., 390-394.
723
Macek Alít., Karel Sabina. A. XII.,
Flajšhans V., Antonín Truhlár. A.
297-3O3< Zpr. Přehled VI., 662. 708 C. A. XIX., 137-150. —Vykoukal F. V.
škultéty Joz., Andrej Sládkovič Antonín Truh’áŕ. Osv. 1908, 967o Viktorínovom vydání Hollého básní. 970.------ , Pozůstalé rukopisy vl.
S. P. XXVIII., 631-635.------ , Slád rady A. Truhláře. V. Č. A. XVII.,
kovič ako vychovávate! svojich dcér. 454-457. — —, Antonín Truhlář f.
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N. L. 1908, č. 252. — A. N., An
tonín Truhlář. Přehled VI., 875-876.
------ , Antonín Truhlář zemřel. Čas
1908, č. 252.------ , f Ant. Truhlář.
Šwiatslowiaáski IV., 934-935.
724
Grossmannová-Brodská L„ Světlé
památce Jos. K. Tyla. Jitřenka
XXIII., č. 3. — Kratochvíl T.f J. K.
Tyl. Rozhledy z Rakovnicka atd.
1908, č. 4, 5, 7. — Macháček Jos.,
Jos. Kajetán Tyl. Hasičské Rozhledy
XIV., str. 98. — Nebeský Pav., O Jo
sefu Kajetánu Tylovi. Div. VI., 36432
37°» 390-396, 415-419. 438-441. —
Pražák Fr, K únorovému j ubí leu.
(Památce Tylově.) Osvěta Lidu 1908,
č. 22. — šalda F. X., Josef Kajetán
Tyl. Novina I., 84-86. — BenešMalostranský E., Jos. Kajetán Tyl.
český Baráčník X., č. 2. — — Inš,
Proč Tyl r. 1851 odešel z Prahy.
Pravda iqo8, č. 5. — J. V., Josef
Kajetán Tyl. Den 1908, čís. 34. —
Z. Č H., Jos. Kajetán Tyl. Žďár 1908,
č. 5. —v—, K stému výročí narozen,
Josefa Kajetána Tyla. N. P. 1908,
č. 34. — K. N., Josef Kajetán Tyl.
Ženské Listy 1908, 46-49.------, Tylův
kult na Horách Kutných. Podvysocké
Listy XIX., č. 27, 28, 30, 31, 32, 33,
34. 37» 39» 40.------ , Josef Kajetán
Tyl. Plzeňský Obzor XVIil., č. 15,
66. — —, K 100. výročí narození
Josefa Kajetána Tyla. Jihočeský
Obzor III., č. 5, 6, 7.------ , Jos. Kaj.
Tyl. Polaban XV., č. 3. — Kašparová
Klára, Marie Ryšavá a Jos. Kaj. Tyl.
Plzeňský Obzor XVII., č. 67.
725
K. N., Renáta Tyfová. Ženské
Listy 1908. 125-128.
726
Hálek Vlast., František Jaroslai'
Vacek Kamenický. (B. 07, č. 714.) VI.
XXIV.. 340 355·
727
Myslik Jul., A ntonin Pravoslav
Veselý. (B. 07, č. 719.) Rf. T. I..,
Čas. pokrok, studentstva XI.. 63-64.
728
J. §.. Karel Vinařickv, překladatel’
Jána Hollého. S. P. XXV111., 566-567.
729
Balák Jar., Za Vácslavem Vlčkem.
Vinohradské Listy XXIII., č. 36. —
Dyk V., Václav Vlček. L. XXXVI.,
522-525. — Kamper Jar., Vácslav
Vlček. U. 1908, Nr. 229. — Krásno
horská El., Nad hrobem Vácslava

Vlčka. Osv. 1908, 861-874. Novák A.,
Vácslav Vlček. Přehled VI., 826-828.
— Rypáček Fr. J., Irenické a vlasten.
snahy Vlčkovy v našem národě. Osv.
1908, 957-967, 1056-1060. — Seka
nina Fr., Památce t Vácslava Vlčka.
N. P. 1908, č. 227. — Tomíček Boh.,
Václav Vlček, redaktor Osvěty. VI.
XXX., 33-36. — L„ Osiřela „Osvěta*.
N. L. {908, č. 244. — F. H., Václav
Vlček. Máj VI. 708-709.------ , Václav
Vlček zemřel. Čas 1908, č. 227. —
—, Vácslav Vlček. N. L. 1908, č. 227. —
—o—, Za Václavem Vlčkem. Budivoj
1908, č. 67. — —, Vácslav Vlček.
Vinohradské Listy XXIII., č. 35. 730
J. H.f Frant. Ladislav Vorliček.
Občanské Listy XXII., č. 23. 731
Stříbrný D., Historická dramata
J. Vrchlického o látkách českých.
Progr. reálky v Táboře 07/08, str. 21.
732
Nikolau Stan., Josef Wünsch. Sbor
ník České společnosti zcniěvědné XIV.,
33-38. — Hodek Jos., Z korre-pondence prof. Jos. Wünsche Svatopluku
Čechovi. Zv. VIII., 753-756, 769-772.
—Wünsch Jos., Za zemřelým prof.
Jos. Wünschern. Ždár 1908, č. 7. —
—, Při vzpomínce na prof. Josefa
Wünsche. Jičínské Noviny 1908, č. 4----- , Pozůstalost prof. Jos. Wünsche.
Ždár 1908, č. 17.
733
Filosofické spisy Vincence Zahrad
níka. Sebral a úvodem o životě
a filosofii Zahradníkově opatřil Fr.
Cáda. Filosof, bibliotheka. Rada I..
č. 1. (B. 07, č. 724.) C. 2. Praha 1908.
Str. 406.
734
Häckl Ant., Orientální látky v dra
matech Zeyerových. (B. 07, č. 731.)
Rf. Fr. Šimek, L. F. XXXV., 78-79.
— Pleskač K., Ze starší korrespondence Julia Zeyera. Č. Μ. K. Č. 82,
184-203, 315-320, 432-436.------ , Do
pisy Julia Zeyera Karolíně Světlé.
Ženský Svět XII., str. 167, 187, 211,
223. *
735

d) Z česko-ném. literatury.
Francev V. A., Georgij Tektander.
Kratkoje i pravdivoje opisanije putešestvija iz Pragy Čerez Sileziju,
PolŠču, Moskvu, Tatařiju k carskomu
dvoru v Persiju v 1602-1604 hh. Ně-
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meckij tekst po izdaniju 1608 h. s preDonath 0.» Siegfried Kappers Leben
dislovijem. Praha 1908. 120, str. 14. und Wirken. A. S. Ph. XXX., 400-447.
747
Rf. Jos. Volf, č. M. K. C. 82, 135-137· Pokraö.)
Hantschei F., Beiträge zu einer
736
Frankl 0.» Christian Weises Lust deutschböhmischen Biographie. IV.
spiele. Ein Beitrag zum deutschen Μ. N. E. K. XXXI., 107-109. (Müller
748
Schuldrama am Ausgange des XVII. Anton.)
Klaar A., Die deutschböhmische
Jahrhunderts. Progr. něm. gymn.
v Olomouci 07/08, str. 36. —Pražák Literatur in den letzten 60 Jahren. D.
749
Alb., Christian Weise a jeho vztah A. VIII., 212-225.
k Čechám. (B. 07, č. 733.) Rf, Ks.,
Cech., Rev. II., 638-639.
737
10. Dějiny věd přírodních.
Kraus E., Faustsplitter. Prager
Faktor Fr., Chemie v Praze. Pro
deutsche Studien IX., 67-80.
738 gram reálky v Praze-I. 07/08, str. 33.
Przedak A. G., Gesch. d. deutschen
_______
750
Zeitschriftenwesens in Böhmen. (B.
Ldwl Kar., Dějiny výroby kovů
07, č. 744.) Rf, Mv„ M. V. G. D. B. 46,
Liter. Beilage, 61-62.
739 v Cechách. Hornické a Hutnické
751
Strzemcha P„ Die Olmützer Dich Listy IX., č. 2, 3, 4» 5·
terschule. I. Josef Leonhard Knoll und
Němec B., Dějiny nejdůležitějších
seine Schüler. Z. V. G. M. S. XII.,
rostlin
kulturních. Část I. Spisů
278-299.
740
,, Dědictví Komenského“ čís. 83.
Sauer Aug., Aus Jacob Grimms Praha 1908. M. 8°. Str. 138.
752
Briefwechsel mit slavischen Gelehrten.
Prager Deutsche Studien IX., 585-629,
Winter Z.y Apatykáři XVI. věku,
Též zvl. ot. Str. 45. Rf. C. Zibrt, C. Μ. Osv. 1908, 889-895.
753
K. C. 82, 472; A. Novák, L. F.
Hovorka O. v., Kronfeld A.. Ver
XXXV., 306-311.
741 gleichende Volksmedizin. 2 sv. Stutt
Kopetz Heinr., Plaudereien eines gart 1908. Str. 1344 + 28 tab.
500 vyobraz, v textu. Rf. J. Maalten Pragers. (B. 06, č. 861.) Rf. J.
Reinwarth, M. V. G. D. B. 46, Liter. tiegka, N. V. Č. III.» 159.
754
Vávra Vine., Hořičky. Příspěvek
Beilage, 43’44742
Horcicka Ad., Ein Brief des Grafen k lidovému lékařství. N. V. C. III.,
^55
Anton Alexander Auersperg (Anasta 7'io.
sius Grün) vom 10. Juli 1848. Progr.
Zíbrt č., Zprávy o mandragoře
gymn. cis. Alžběty ve Vídni. V., 07/08.
756
str. 6. — Schiossar A., Anastasius Grün r. 1559. C. L. XVII., 196.
(Graf Anton Alexander Auersperg),
Winter Z., Herbář Mathiolův.
Sein Leben u. Schaffen. Leipzig 1907.
757
S. 200.
743 Zv. VIII., 160.
Wittner 0., Moritz Hartmanns Ge
Gint! O., Upomínky na osobní
sammelte Werke. I. Bd. Μ. Hart, styky
moje s | Filipem Max. Opizem.
manns Leben und Werke 1. Teil: Der Cásl. Kr.
II., 60-64, 70-72.
758
Vormärz und die Revolution. (B. 06,
č. 863.) Rf. Rich. Μ. Meyer, D. L. Z.
Ant., Josef Ressel, Erfinder
XXIX., 358-360.
744 derRessel
Schiffsschraube.
Friedländer
Freude F.f Eine verschollene Schrift Zeitung 1908, Nr. 17. (In Forts.)
des Freiherrn v. Petrasch. Zeitschr.
‘759
d. mähr. Landesmuseums VIII.,
Pánek Aug., Prof. Pelz zemřel.
121-138.
745 Cas. 1908, č. 166.------ , Karel Pelz,
Vepřek Kl., Účast mor. Němců A. C. A. XIX., 151-159.
760
v německé literatuře XIX. stol. C. Μ.
Velflik Alb. V.» Prof. Kristián
M. XXXII., 260-270, 409-420. 746 Petrlík. Osv. 1908, 438-441. — Velflik
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Alb. V., Kristian Petrlík. Techn. Obzor.
XVII., 81-82.
761
Kučera B., Karel Václav Zenger.
A. Č. A. XIX., 96-104. — Sixta V.,
t Professor Václav Karel Zenger.
Jizeran 1908, č. 20, 22, 23, 24. —
Felix V., K. V. Zenger. Osv. 1908,
242-251. — Velflík Alb. V., Karel
Vácslav Zenger. Techn. Obzor XVI.,
27-30. — Hauner V. J., Za K. V.
Zengrem. Přehled VI., 317-318.
— Sobotka Bedř., Za profesorem
Zengrem. N. L. 1908, č. 22. —
Vavřínek Prokop, Karel Václav
Zenger doma. N. P. 1908, č. 30. —
Kučera, Český učenec prof. Zenger
umřel. Den 1908, čís. 22. — —,
Český učenec. Národ. Obzor II.,
č. 6., str. 4-5. — G., Za K. V. Zen
grem. Čas 1908, č. 42, 43.------ , Za
prof. Zengrem K. V. Šum. Proudy
V., č. 5.
762
Schnitz O., Jan Bohumil Eiselt.
Osv. 1908, 895-905. — Vohryzek,
Professor Eiselt. Čas 1908, č. 237. —
—, Dvorní rada Jan Bohumil Eiselt.
A. Č. A. XIX., 104-115. — Jř.,
J. Bohumil Eiselt. Přehled VI., 830.
763
Schrutz 0., Dr. Emerich Maixner.
Osv. 1908, 11-17.
764
11. Dějiny školství.
John A., Beiträge zur Geschichte
des Egerer Studententums. 3. Egerer
Studenten an der Prager Univer
sität von 1367-1585. 4. Egerer Stu
denten an der Heidelberger Univer
sität. 5. Egerer Studenten an der
Erfurter Universität. Egerer Jahr
buch 1908, 165-171. (Srv. B. 06,
Č. 897·)
765
Rauch Jos., Nejstarší školství
plzeňské. Srv. výše čís. 315.
766
Šimák J. V., Zprávy o některých
farách a školách v Horním Pojizeří
v době protireformační. P. A. Μ.
XXIII., 99-108, 169-178, 265-268.
x
767
8imák J. V.» Listář k dějinám škol
ství na Turnovsku. Srv. výše Č. 127.
768
Ludwig K , Die Elbogener und
Karlsbader Schul-Instruktion von

1665 und 1687. Μ. V. G. D. B. 46,
376-391·
769
Weiss Ant., Geschichte der Theresianischen Schulreform in Böhmen.
Zusammengestellt aus den halb
jährigen Berichten der Schulen-Oberdirektion 17. September 1777—14.
März 1792. II. Bd. (Beiträge zur
österr. Schul- u. Erziehungs-Ge
schichte X. Heft.) Wien, Carl Fromme,
1908. S. VIII +456. (Srv. B. 07,
755 )
77«
Wlechowskl Friedr., Ferdinand
Kindermanns Versuch einer Verbin
dung von Elementar- und Industrie
schule. Beiträge zur österr. Erziehungs- und Schulgesch. hgb. von
der österr. Gruppe der Gesellsch. f.
deutsche Erziehungs- und Schulgesch.
IX. Heft. Wien, Carl Fromme, 1907.
8°. S. 175-205. Zpr. D. L. Z. XXIX.,
1702-1703.
771
Wintera
Laur., Theresianische
Schulreform
in
Nordostböhmen.
Trautenauer Wochenblatt 1908, Nr. 38.
________
772
Seeliger E5A., Beiträge zur nord
böhmischen Kirchen- und Schul
geschichte. Μ. N. E. K. XXXI.,
283-293.
773
Heisinger Fr., Beiträge zur Schul
geschichte des Egerlandes. Egerer
Jahrbuch 1908, 48-80.
774
—, Před 50 lety. K dějinám školství
na Kroměřížsku. Srv. výše č. 401.
Klíma St, Školství na Slovensku.
Srv. výše č. 519.
775
Spatschek K., Die Entwickelung
des Volksschulwesens in der Stadt Pra
chatí tz. Srv. výše č. 320.
776
Čupr K ., K historii škol na školním
okrese vysokomýtském. Osvěta Lidu
1908, č. 82. (R. 1677-1700.)
777

Vožický J., Příspěvky k počátkům
obecného školství v XVIII. stol.
Mladé Podřipsko IV., č. 16.
778
Lolek Jak., Z let mého podučitelováni. Komenský XXXVI.» 689-691,
710-713, 724’727> 76i-765. 779-781»
793-796, 809-812.
779
Merhout 0., K dějinám českého
školství. Česká Škola VII., 204-206.
(Referuje o pamětech školských uve
dených v B. 07» č. 767.)
780

io. Děj. věd. přírod, n. Dějiny školství.
^Slaměník Fr., Vzpomínky starého
učitele. Knihovna Komenského, sv.
VI. Zábřeh. Rf. Em. Havelka, P. R.
XXI., 927-929. (Příspěvek k historii
moravského Škols tví.)
781
Schul z V., Ze života Českého
učitele na konci století XVIII. Č. L.
XVIII., 14-16.
782
J. B. P. ( = Pešek), Vzpomínky
starého kantora. Besedy Času 1908,
č. 4.» 5·, 6., 7., 8., 9., 10.
783
Teplý Fr., Učitelský kontrakt z r.
1841. C.L. XVII., 462-463.
784
Legler F., Die Entwickelung der
Volksschule. D. A. VIII., 135-141.
785
C. M., České školství národní r.
1848. Den 1908, příl. k č. 323, 330,
337·
786
Havlíček R., Národní školství v Ce
chách. Radikální Listy XV., č. 19, 21.
________
787

Krátký Arn., Platy a dávky rekto
rovi Březolupskému (z Březolup,
Šarov, Zlámance a Svárova). S. A.
VII., 100-105.
788
Peřinka Fr. V., Baďura J., Koutný
J., Tesař Tlumačovský Petr, Platy,
ospy a koledy učitelům. S. A. VII.,
160-167.
789
—aop—, Školské a učitelské po
žadavky ve Slezsku r. 1848. L. R.
M. S. IV., 323-326.
790
Grunert Jos. R., Der Brúxer
Schulbezirk vor 60 Jahren. Brúxer
Zeitung 1908, Nr. 1.
791
Pácalt Jos., Rozvoj českého ná
rodního školství na školním okresu
králodvorském. (Dok. Srv. B. 07,
č. 764.) H. K. V., 32-40. (Od r. 1868
až 1900.)
792
Straka Cyr., Štědrý Fr., O školách
okresu Lounského od nej starších dob
až do dnes. S. H. K. IX., 1-9, 113-133.
(Srv. B. 07, č. 765.)
793
Čupr K., K historii škol na školním
okrese vysokomýtském. Osvěta Lidu
XIII., Č. 82.
794
—, Školství písecké v dobách
starších. Otavan XXX., č. 39-42. 795

Plešovský A. 0., O český jazyk
na gymnasiích. Srv. výše č. 476. 796

Řežábek J., Vznik a vývoj obchod
ního školství v Rakousku. Úřední
skupinový katalog č. 4 jubilei, vý
stavy v Praze 1908, str. 102-124. 797
Krippner P., Dějiny státního gym
nasia v Boskovicích. Progr. gymn.
v Boskovicích 07/08, str. 17.
798
Rypáček Fr., Čtyřicetiletí (1867 až
1907) prvního českého gymnasia stát
ního a kulturní význam jeho v Brně
a na Moravě. Progr. I. Čes. gymn.
v Brně 07/08, str. 9.
709
Roubíček Sal., Německo-Brodské
gymnasium. Srv. výše č. 219.
800
Strnad AI., Padesáte roků vyšších
reálných škol v Kutné Hoře. (1858
až 1908.) Progr. reálky v Kutné
Hoře 07/08, str. 116.
801
Decker A., Oslava looletého ob
novení gymnasia zdejšího (Jindř.
Hradec.) Progr. gymn. v Jindř.
Hradci 07/08, str. 23.
802
—, Dějiny školy reálné, hlavní
školy a škol obecných v Kolíne.
Srv. výše č. 274.
803
Matuška Fr., Stručné dějiny
ústavu (Olomouc). Progr. gymn.
v Olomouci 07/08, str. 26.
804
Sensel G., Die k. k. deutsche
Staatsrealschule in Pilsen. Progr.
něm. reálky v Plzni 07/08, str. 16. 805
Strach Μ., Aus der Geschichte der
Lateinschule u. des Gymnasiums in
Prachatitz. Srv. výše č. 320.
806
Ritschel Aug-, Die ersten 10 Jahre
der Planer Realschule. Progr. reálky
v Plané
str. 22.
807
Blanda F. X., Procházka V.,
Z dějin českého školství. Vývoj c. k.
první české hlavní školy a c. k. ústavu
ku vzdělání učitelů v Praze. Progr.
ústavu ku vzděl. učitelů v Praze 07/08.
Otištěno též v B. U. XL., 402 atd. 808
Hauer V., Fürst J., Dvacetpět let
českého gymnasia v Opavě. Progr.
gymn. v Opavě 07/08, str. 20. 809
Demel W., Bericht über die Jubel
feier der Oberrealschule (Opava).
Progr. reálky v Opavě 07/08, str. 17.
810
Šilhán Ant., Z mých pamětí. I.
O slánském gymnasiu. Srv. výše
č. 339.
811
—, Die k. k. Staatsrealschule in
Warnsdorf. Progr. reálky ve Varns
dorfu 07/08, str. 20.
812
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Weese Adalb., Chronik der Kaiser
Franz
Joseph
Jubiläumskirche,
Gymnasialkirche in Weidenau. (Fort
setzung). Progr. gymn. ve Vidnavö
07/08, str. 53.
813
Tolscher W.» Die Jahrhundert
feier der Wiedereröffnung des Gymna
siums als öffentliche Lehranstalt.
(Zatec.) Progr. gymn. v Zatci 07/08,
str. 30.
814
Hellmut K., Die Gymnasien u.
Realschulen in Böhmen im Schul
jahre 1906-07. D. A. VII., 238-250.

Rytíř Webr a české školství. Hlídka
Času 1908, č. 14, str. 1-2. — Bélehrádek F., Josef Weber rytíř Pravomil. Věstník Ústřední Matice Škol
ské 1908, 53-57. — —, Josef Webr
rytíř z Pravomilú. B. U. XL.,
221-223.------ , Vzpomínka na Josefa
rytíře Webra z Pravomilů. Svobodný
Občan 1908, č. 6.
823
Pohrobní vzpomínky na zemřelé
učitele pro nedostatek místa vyne
chány.
824

Pešek Jos., Náboženství a škola.
•(Trochu přítomnosti, více historie.)
Goll Jar., Rozdělení pražské uni P. L. R. IV., 42-45.
825
versity Karlo-Ferdinandovy r. 1882
a počátek samostatné university če
Dušek V. J., Názory prof. dra
ské. Rozšířená installační přednáška. Fr. Drtiny o reformě středních škol.
Praha 1908. Nákl. Histor. Klubu. V. 8°. N. D. XV., 346-352, 416-422, 592-603,
Str. 152. Rf. J. Pekař, ČČH. XIV., 680-686, 739-750.
826
347-349; R-k, Přehled VI., 692-694,
710-712; H. Traub, Č. Μ. Μ. XXXII.,
12. Dějiny hudby a divadla.
427-431; J. P., P. R. XXI., 931-933;
—, Walka o universytet okazana
Hantlch H., La musique tchěque.
na przykladzie czeskim. Šwiat slo- (B. 07, č. 834.) Zpv. Přehled VI., 274wiaňski IV., 872-886; Jul. Glücklich, 275; Dal. XXX., 102-103. J. BranN. L. 1908, č. 319; Kd. N. D. XVI., berger, Francouzská kniha o české
62-63; J. H., Čas. 1908, č. 210. 816 hudbě. Hlídka Času 1908, č. 1, str. 3.
Goll Jar., Zpráva o studijním roku
827
1907-8, kterou při slavnostní inaugu
Ľowenbach J,, Vzácné rukopisy
raci Leopolda Heyrovského, rektora české — v nebezpečí. Čas 1908, č. 80.
c. k. Čes. university Karle-Ferdinan (Bohemica k dějinám hudby a di
dovy 1908-9, dne 7. listopadu 1908 vadla ve sbírce autograf ů Bedř. Donepodal... Praha, nákl. c. k. čes. akad. bauera v Praze.) — Týž, Sbírka
senátu, 1908. V. 8°. Str. 48+2 prii. vzácných autografú. Nár. Listy 1908,
817 č. 79. — Týž, Zachráněné rukopisy.
Swoboda H., Zur Geschichte des Zlatá Praha XXV., č. 35, 37, 40. Otisk
Prager Universitäts-Neubaues. D. A. m. 8°, 15.
828
VII., 430-434.
818
—, Altprager Universitäts - Ge
Batka R., Studien zur Geschichte
schichten. Bohemia 1908, Nr. 236. der Musik in Böhmen. I. (B. 07, č. 836.)
819 Rf. E. Rychnowsky, D. A. VII., 317318. — Nejedlý Zd., Richard Batka
J. A. Komenského spisy viz výše über die čechische Musik. Čech. Rev.
č. 611.
820 II., 305-316. Odpověď R. Batky,
Památce Amerlingově viz výše D. A. VII., 320-321.
829
č. 645.
821
Batka R., Prag und die Meistersinger.
Filosof, spisy Vine. Zahradníka viz Musik. Wochenblatt XXXIX., 7. 830
výše č. 733.
822
Nejedlý Zd., Počátky husitského
zpěvu. (B. 07, č. 839.) Rf. J. Pešek,
Bílý Fr., Jos. Webr z Pravomilu. Č. Μ. Μ. XXXII., 194-196; A. R„
V. Č. P. XV., 372-374. — Běle- Dal. XXX., 184-185.
831
hrádek Fr., Za dvorním radou
Nejedlý Zd., Husitská píseň. Č. O.
J. Webrem z Pravomilu. Hlídka Času IV., seš. 5, str. 15-18.
832
1908, č. 14, str. 2-3. — Wagner Okt,
815

ii. Děj. školství. 12. Děj. hudby a divadla.

Veselý Rlch., Český vokální stil a
capella v XVI. století. Hudeb. Revue
I., 478-480. — Týž, Věstník pěvecký
XIII., 151-3.
833
Cl k hart R., Z listovních pamětí li
terátů táborských. Tábor 1908, č. 27.
Rérych Bř., Polenské kancionály.
Čásl. Kr. II., 72-73.
834
Čermák Kl., O Čáslavských kan
cionálech. Pam. Arch. XXIII., seš. 1.
a 2.
835
Vydra 8t. K , Prácheůský kan
cionál. P. A. M. XXIII., 231-238. 836

Hůlka R., O našich povinnostech
k české starší hudbě. V Praze 1908.
8°. Str. 34.
837
Nejedlý Zd., Památky staré české
hudby. Čes. Revue II., 20-25. 838
E. O. B., František Xaver Brixi.
Hudební Věstník I., 91.
839
Steinhard E., Ein alter deutsch
böhmischer Tonkünstler. D. A. VII.,
745-75°· (Florian Leopold Gassmann.)
840
Helfert VI., K dějinám melodra
mu. Dal. XXX., 296-297, 306-310,
320-322.
841
Emingerová K., Český skladatel —
příznivec Mozartův. Zv. VIII., 598599, 625-626. (J. Mysliveček.)
842
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Pleiovský A. 0., Dva dopisy Bed
řicha Smetany. K dějinám provozo
vání ,,Prodané nevěsty“. H. XXV.,
618-620.
851
Nejedlý Zd., Smetana a kritika
(Srv. B. 07, č. 872.) Dal. XXX., 101102, 149-150, 183-184.
852
Nejedlý Zd., Smetaniana. Hlídka
Času 1908, č. 9, 13, 17, 37, 41. 853
Rektorys A., Z literatury Smetanovské. Dal. XXX., 344'345» 352'353_______
854

NeJedlýZd., Zpěvohry Smetanovy.
Praha 1908. Str. 304. Rf. J. Kakš,
H. XXV., 322-323.
855
Nejedlý Zd., Rozbory českých oper.
Hlídka Času 1908, č. 33.
856
Lôwenbach J., Německé rozbory
oper Smetanových. Hudební Revue
1., 300-304.
857
Sabina K., Prodaná nevěsta. S úvodem, poznámkami a hudebním roz
borem vydal Zd. Nejedlý. V Praze
1908, 8°, 164. (Svět. knih. č. 665-667.)
858
Bbg, K jubileu Smetanova Dalibora.
Čas 1908, č. 138.
859
Novotný V. J., Z mých vzpomínek
na Bedřicha Smetanu. I. Dvě vdovy.
Hudeb. Revue I., 4-7, 65-69, 129-134.
—, Opera „Tajemství“ ve Smeta
nových dennících. Hudební Revue I.,
377-379·
860
Ad. P., Tajemství. Na pamět 3oleté
premiéry. Venkov 1908, č. 220. 861
Theurer Jos. A., K otázce úpravy
Sme tanova ,, Pražského karnevalu * *.
Dal. XXXI., 53-59.
862
Bouček Boh., Některé poznámky
k době posledních skladeb Bedřicha
Smetany ze stanoviska psychofysiologie. Dal. XXX., 303-305.
863

Hůlka K., Z bojů o česká divadelní
představení. Hudební Revue I., 8-12,
70-75, 135-139, 185-188, 242-258, 289300.
843
E. O. B., Housle a hudebniny po
Jos. Slavíkovi. Hudební Věstník I., 74.
844
Inš., Píseň ,,Kde domov můj“.
Pravda 1908, č. 4; taktéž Čes. Hudba
XIV., 4-6.
845
NeJedlýZd., Ludvik z Rittersberka.
Den 1908, 17. čce.
846
Hnilička AI., Karel Frant. Píč. Hu
z Levetrowu Kar. sv. p., Smetana
dební Revue I., 380-383.
847
Batka R., Wagner in Prag. Musi v Berlíně. L. R. M. S. IV., 84-86. 864
kalisches Wochenblatt XXXIX., 9,
—, Úmrtní oznámení B. Smetany.
865
21-23.
848 Hud. Revue I., 241-242.
Lôwenbach J., První apoštol hudby
Rektorys A., Smetanova korre- Smetanovy. Hudební Revue I., 329spondence Josefu Srbovi-Debrnovu. 351. (Ludevít Procházka.) Též otisk,
Dal. XXXI., 29-30, 45.
849 8°, 29. Zpr. Čas 1908, č. 218. —
Rektorys A., Neruda a Smetana. Úsudek Ambrosův o Ludevitu Pro
Dal. XXX.,’ 247-251.
850 cházkovi. Hudeb. Revue I., 351-352.
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—, Antonín Foerster. Dal. XXX.,
— Vzpomínka Kienzlova na Ludevíta
887
Procházku. Hudeb. Revue I., 353-354. 128-129.
—, Ant. Foerster, čes. Hudba XIV.,
866
888
Novotný V. J., Paní Marta Pro 9-10.
K. 8., František Zdeněk Skuherský.
cházková. Hudeb. Revue L, 354-355.
889
.,.^..867 Budivoj 1908, č. 66.
—, František Gregora. Dal. XXX.,
890
Hostinský 0.» Ant. Dvořák ve vý 319-320.
Sázavský
K.,
František
Musil
f.
voji naší dramatické hudby. Praha
891
1908. Rf. A. R., Dal. XXXI., 24; Dal. XXXI., 67-68.
Hlídka času 1908, č. 45.
868
G. J. L(ašek), Josef Foerster. Čes.
Reisslg R., Episody ze života Dvo
Hudba
XIV., 33-34.
892
řákova. Hud. Revue L, 176-179. 869
Hoffmeister
R.,
Karel
Kovařovic.
Batka R·, Anton Dvořák. Neue Hud. Revue I., 431-433.
893
Revue 1907, Dec.
870
—, Hanuš Trneček. Hud. Revue I.,
Přenosil B., Dvořák v Moskvě. 309-310.
894
Dal. XXX., 264-265.
871
—, Hanuš Trneček. Jubilejní črta
Hostinský OL, Vzpomínky na Fi
ctitelky. N. L. 1908, č. 134. 895
bicha. Dal. XXX., 125 sq. až 351 sq.; jeho
Nebuška
0., Vít. Nováka hudební
XXXI., 2 sq. (Pokrač.)
872 báseň „Toman
a lesní panna*'. Hud.
Plppich R., Několik vzpomínek na Revue I., 13-18, 76-83. (Též zvi. otisk.)
Zd. Fibicha. Almanach „Majales“.
896
v Chrudimi 1908, str. 31-39.
873
Hoffmeister K., J. Suka symfonie
Asrael. Hud. Revue I., 149-152, 193Lowenbach J., První provedení 196, 259-262.
897
,,Utonulé“ v Praze 1861. Lidové NoPiskáček R., Malátovy Veselé ná
viny, č. 353.
874 mluvy. Dal. XXX., 109-111.
898
—, Čtyřicáté výročí premiéry BlodFoerster J. B., Eva. Hud. Revue
kovy opery ,,V studni“. Český svět I., 434‘446.
899
IV seš. 4.
875
Nejedlý Zd., O. Ostrčil: Kunálovy
Žák Em., K jubileu mistra J. R. oči. Dal. XXXI., 69-70.
900
Rozkošného. Dal. XXX., 375-376. 876
Zich 0., O. Ostrčil: Kunálovy oči.
Žák Em., Trochu vzpomínek. (Sme Hud. Revue I., 465-477.
901
tana. — Rozkošný. — Pivoda.) Hud.
—, Josef Jeřábek. Čes. Hudba XIV.,
902
Revue I., 384-387.
877 57-9.
Ad. P., Josef Richard Rozkošný.
—, Láďa Kožušníček. Ces. Hudba
Venkov 1908, č. 223.
878 XIV., 45-6.
903
—, Jos. R. Rozkošný. Čas 1908,
Frida VI., Jan Kaftan ml. Čes.
č. 264.
879 Hudba XIV., 49-50.
904
tmk., Za Vojtěchem Hřímalým. Hu
Kunc J., Pokus o českou operetu
dební Věstník I., 50-51.
880 (K. Moor). Snaha 1908, č. 25.
905
Hřímaly V., Z mých hudebních
Doležil H., Slezská poesie v rouše
vzpomínek životních. Čes. Hudba hudebním. Pozor 1908, č. 68, 69. 906
XIV., 12-14.
881
Nowaczyňski A., Muzyka czeska.
—, Vojtěch Hřímalý, Čes. Hudba
907
XIV., 53.
882 Gazeta Polska 1908, říj.
Ritter W., La musique tchéque
—, (Cech na Bukovině.) Za Voj
těchem Hřímalým. Čes. Hudba XIV., aprěs Smetana. Courr. Musical XI., 7.
908
59-61.
883
Rietsch H., Deutsche Tonkunst
—, Vojtěch Hřímalý. Přehled VI.,
683.
884 Böhmens 1848-1908. D, A. VIII., 3.
-----------909
Foerster J. B., Josef Foerster. N.
L. 1908, č. 3.
885
Novotný V. J., Vzpomínka na Lva,
Foerster J. B., Domkapellmeister Hud. Revue I., 202-204. — J. Lev.
Josef Foerster. U. 1908, Nr. 3. 886 Nár. Listy 1908, 16. bř.
910

12. Dějiny hudby a divadla.

Novotný V. J., Za Vilémem Hešem.
Hud. Revue I., 122-123. —Benoni B.,
Za přítelem. Dal. XXX., 117-119.
(O V. Hešovi.)—Bbg., Skon slavného
zpěváka. Čas 1908, Č. 5, str. 5. (V.
Heš.) —Ih—»Vilém Heš. PřehledVI.,
275. — D., Vilík Hešf. Div. IV., č. 7.
— Foerster J. B., V. Heš. Kalendář
Vídeň. Čechů na r. 1909. — Týž,
Wilhelm Hesch. Wiener Zeitschrift í.
Musik I., 1.
911
Nejedlý Zd., Bohumil1 Benoni. Den
1908. Besídka k čís. no. — Rektorys A., Bohumil Benoni. Dal. XXX.,
271-272.
912
Fastrová Olga» Emma Destinnová.
Vesna IV., str. 163.—Borecký Jar.,
Emmy Destinnová. Česká Revue I.,
č. 5. — Milešovský Jos., EmmaDestinnova. Div. list Máje IV., č. 12.
— Nejedlý Zd., E. Destinnová. Den
1908. 10., 16., 30. led., 5., 9. ún. 913
—, Z interviewu s Karlem Buri
anem. Dal. XXXI., 76-77.
914
Joss V., Leo Zelenka-Lerando.
Rhein. Musik- u. Theat.-Ztg. IX., 39.
____
915
Nebuška Ot., Po čtyřiceti pěti lé
tech. Hud. Revue I., 425-431. (Pořá
dání koncertů.)
916
Schiebl Jar., Čtyřicet let stálé
české opery v Plzni. Plzeňský Obzor
XVII. (v příloze).
917
Tlustý Fr., Paměti hudebního spol
ku „Slavoje“ a hudebního života
v Chrudimi od roku 1850 až do května
1907. Chrudim 1907. Str. 113. (B. 07,
Č. 858.) Rf. J. V. Klíma, Hud. Revue
I., ioo-ioi; Dal. XXX., 89.
918

Morath Ant., Zur Geschichte der
Orgeln in der St. Veitskirche in Krum
mau. Deutsche Böhmerwald-Zeitung
1908, Nr. 4. Rf. Ad. Horcicka, M. V.
G. D. B. 46, Literar. Beilage, 68.919
Seidel G.» Vereinsgeschichte des
Männergesangvereines in Morchenstern. Gablonzer Zeitung 1908, Nr. 81.
920
Haudeck J., Tonkünstler aus Ga
storf. Viz výše č. 241.
921
Holas č., České národní písně a
tance. Díl I. Klatovské a domažlické
Čes. Časopis Historický, XV.» seš. 4. Bibliografi
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a písně duchovní." Díl II. Pošumaví
(Prácheňsko). Praha 1908. Str. VIII
+ 218; 199. Rf. V. Flajšhans, N. L.
1908, č. 258; Z. N., Den 1908, č. 251;
J. Branberger, Národ. Obzor 1908,
č. 32; —s, České Slovo 1908, č. 214;
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1060
Čermák Kl., O čáslavských kan
cionálech. P. A. Μ. XXIII., 1-36.
(Nejstarší z r. 1557.)
1061
Morath A., Die „Ex libris“ und
„Super libros“ des Fürstenhauses
Schwarzenberg und die „Super libros"
des Fürstenhauses Eggenberg. Son
derabdruck aus der VI. Publikation
der österr. Ex libris-Gesellschaft 1908.
S. 12-16.
1062
Colli jn Isak, Det Rosenbergska
biblioteket och dess exlibris. (B 07,
č. 1046.) Rf. C. Zíbrt, C. Μ. K. C.
82, 376-377; J. Sládek, P. A. Μ.
XXIII., 115-117; P. S., Zcntralblatt
f. Bibliothekswesen XXV., 222. 1063
San Doma Aug., Wandmalereien
italienischer Meister in der kgl. Burg
am Hradschin? (Eine kunsthistor.
Frage aus der Tätigkeit Domenico

Pozzio in Prag 1560-1570.) D. A. VII.,
512-515.
1064
Dvořák Μ., Spanische Bilder einer
österreichischen Ahnengalerie. (B. 07,
č. 1049.) Zpr. C. C. H. XIV., 126.
1065
MÖrath A., Bildnismaler Ferdinand
von Lütgendorff in Krummau. Deut
sche Böhmerwaldzeitung 1908, Nr. 33.
Zpr. Μ. V. G. D. B. 47, Liter. Beilage,
27.
1066

Edgar Em., Ein Brief Emanuel
Purkyněs über Prager Maler. (Josef
und Quido Manes, Karl Purkyně, A.
Kosárek, Jaroslav Čermák, P. Maixner, C. Melka, Viktor Barvitius.) U.
1908, Nr. 278.
1067
M. J., Quido Manes. Volné Směry
XII., 104.
1068
Jiránek Mil., Poznámky o Jaro
slavu Čermákovi. Volné Směry XII.,
81-91.
1069
R. K., Jaroslav Čermák. Den 1908.
Besídka k čís. 110.
1070
Adámek K. V., Josef Homolka.
Osv. 1908, 325-333.
1071
Mauder Jos., O Beneši Knüpfrovi.
Dílo VI., 242.
1072
Wellner K., Julius Mařák. P. Ŕ.
XXI., 865-868, 965-968.
1073
vč., Luděk Marold. (K 10. výročí
ieho smrti.) N. L. 1908, č. 331. 1074

d) Plastika.
Kopera Felix, Wit Stwosz w Krakowie. Rocznik Krakowski X., 1907,
lex., str. 125. Rf. —n—, C. M. K. C.
82, 467-468. (Byl vzorem mnohým
mistrům české gotiky.)
1075
Gümbel Alb., Hans Scholler, ein
deutscher Bildschnitzer am böhmi
schen Hofe (1490-1517). R. K. IX.,
323-335.
1076
P. V. (Paul), Socha Jana Nep.
u Hořenického mostu. H. K. V., 91.
1077
P. V. (Paul), Jaroměřská boží muka
u Johnú. H. K. V., 91-92.
1078
Paul V., Josefovská kašna. H. K.
V., 180.
1079
Mádl K. B., Zámecký kostel v Čer
ném Kostelci. (Jedná se o relief re
zaný ve dřevě ze 16. stol.) Srv. výše
č. 277.
1080

13. Dějiny umění výtvarných."]

Fihnrlctl V., Kazatelna v Mnichovicích. P. A. Μ. XXIII., 155-158. —
Podlaha A., Ke článku „Kazatelna
v Mnichovicích“. P. A. Μ. XXIII.,
357.
1081
Domečka L., Zlomky starých ná
hrobních kamenů na Pouchově. Srv.
výše č. 156.
1082
Mádl K. B., Karlův most v Praze.
(Sochy.) Zl. Praha XXV., č. 23. 1083
Kuchynka R., Sousoší sv. Fran
tiška Borg. na Karlově mostě v Praze.
Č. S. P. S. C. XVI., 167.
1084
Zbořil J., Boží muka u Střižovic.
S. A. VII., 17.
1085
Ze Szalatnayů Beno, Sochařské vý
tvory Václava Levého v Dubském
Švýcarsku. Světozor 1908, 150-151.
1086
Duras F., Náhrobky v kostele sv.
Martina ve Zvoleněvsi. Srv. výše č.i 54.
1087
Hille J., Die Dreifaltigkeitssäule auf
dem Marktplatze der Stadt Luditz.
Srv. výše Č. 288.
1088
Edgar Em., Náhrobky Strážni
ckých Žerotínů. Srv. výšeč. 155. 1089
Knôtel P., Von alten und neuen
Brunnen. O. VI., 508-519.
1090
Sz., Antonín Veith a jeho český
Slavín. Světozor 1908, 782-784. 1091
Žákavec Fr., O sochaři Bílkovi. No
vina I., 338-343> 361-365, 434-439,
467-471, 498-504, 514-516. — Řehoř
F. S., František Bílek. Pok. R. IV.,
594’598. — Šárecká M. B., O životě
a díle sochaře Frt. Bílka. Praha 1908.
Str. 38.-Omar T.,Sochař-mystik. Slovo
k výstavám Fr. Bílka. Osvěta Lidu
1908, č. 43. — Pražák Fr., František
Bílek. Osvěta Lidu 1908, č. 84. —
T. L., O Frant. Bílkovi. Stavební
Věstník III., č. 5.
1092

e) Umelecký průmysl.1)
Jiřík F. X., Glossy o uměleckém
průmyslu. Dílo VI., 21-30.
1093
Fiala AI., O svéráznosti tvorby
Českoslovanské vůbec a keramické
zvláště. Č. M. M. Z. VIII., 204-210.
1094
—m., Lidové umění u včvoji. Č.
V. S. M. O. XXV., 127-135.’
1095
x) Srv. níže odděl. 15 c.
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Jlránek MIL, O mrtvém materiálu
(umění lidové). Styl I., 81.
1096
Tille V., Lidové umění. Styl I., 84.
1097
Zíbrt Č , Lidové umění na Nasavrcku a Chrudimsku. C. L. XVIII.,
16-30, 87-95, I35-I45·
1098
Socháň Pav., Italská renaissance
a slovenské ornamenty. Naše Sloven
sko I., 110-112.
1099
Socháň Pav., Turci v Uhrách a
slovenská ornamentika. Naše Sloven
sko I., 289-295.
1100
Jurkovlč Dušan, Práce lidu našeho.
(B. 07, č. 1091.) Rf. L. Niederle, N.
V. C. III., 43-44; (Zd. Wirth), Styl
I., 37.
1101
Šmolková A., Bíbová Regina, Kraj
ky a krajkářství lidu slovanského
v Čechách, na Moravě, ve Slezsku
a Uh. Slovensku. Praha 1908. Rf.
Renata Tyršová, Osv. 1908, 266269; Vlasta Havelková, N. V. Č. III.,
46-49; táž, Č. V. S. M. O. XXV.,
152-153; ibid. str. 77-78; —Sp—,
Česká Revue I., 638-639; V., N. P.
1908, příl. k č. 136.
u 02
Zíbrt Č., Krajkářství v zemích ko
runy České a na Slovensku. Č. L.
XVII., 375-389.
1103
Havelková V., Šata česko-slovanská. N. V. Č. III., 193-207.
1104
Rérych Bř., Červený ornát. Čásl.
Kr. II., 73-74. (Ze XVII. stol.) 1105
Mádl K. B., Pás královny Elišky.
Č. Č. H. XIV., 34-41. Zpr. Šwiat
Slowiaňski TV., 319.
nc6
Böhm J. G., Die Kunst-Uhren auf
der k. k. Sternwarte zu Prag. Hrgb.
v. Lad. Weinek. Prag 1908. 40. S. XI
4- 48. Rf. J. Reinwarth, M. V. G.
D. B. 46, 59-60.
1107
Mlchalltsche Ant., Die alte Rat
haus-Uhr in Prag. Srv. výše č. 319.
1108
Tykač J., Josef Obermeyer, pasíř
z Prahy. P. A. Μ. XXIII.» 355-356.
1109
Gerber Erw.» Die Zunftpokale und
Zunftkannen des Troppauer städtischen*Museums. Srv. výšeč. 48. 1110
Edgar Em., Moravští a slezští zvo
nári XVIII. století. P. A. M. XXIII.,
270-271.
im
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Edgar Em., Moravští a cizí zvo
nári na Moravě. P. A. M. XXIII.»
112-113.
1112
Domečka L., Václav Farář» králové
hradecký zvonař. H. K. V.» 57-58.
Ji
Hykeš Fr., Záhadný nápis na
zvonu v kapli sv. Rocha v Breznici.
P. A. Μ. XXIII.» 189-190.
1114
(Rérych B.)» Stará křtitelnice
v chrámu polenském. Čásl. Kr. II.»
8-9. (Cínová práce z r. 1617.) 1115
Domečka L., Novoměstská křtitel
nice. H. K. V.» 60.
1116
Edgar Em., Rakev Viktorina ze
Žerotína. Srv. výše č. 157.
1117
Hanči Lad., Památky kovaných
prací XVI. až XVIII. stol, v Hradci
Králové. (B. 07, č. 1109.) Zpr. J.
Pšk., Č. Č. H. XIV.» 127-128. 1118
Tykač J., Lidový ornament ko
vářský na Lanškrounsku a Li torny ši
šku. N. V. Č. III.» 160-171.
1119
Adámek K. V.» Lidový nábytek
východočeský. (B. 07, Č. 1112.) Rf.
J. Novotný, Den 1908, č. 168. 1120
Procházka K., O Betlemech. Praha,
G. Franzl, 1908. Str. 159, obr. 45.
(Rezbářs tví v Čechách.)
1121
1 Chytil K., Jiřík F. X , Katalog
výstavy keramických a skleněných
prací českého původu (období cca.
1780-1840) pořádané od 21. listopadu
1907 do 28. ledna 1908 v Uměleckoprům. museu v Praze. Praha. Nákl.
musea. 1908. Str. VII 4- 182 + 6 tab.
Zpr. Z. W., P. A. Μ. XXIIL, 275;
J. R., Techn. Obzor XVI., 152. —
Chytil K., Výstava keramických a
skleněných prací českého původu
z období asi 1780-1840. Obz. N. XIII.,
209-218. — Harlas Fr. X.. Böhmisches
Glas und böhmische Keramik. U.
1908, Nr. 21. — Wirth Zd., Česká
keramika a sklo z konce 18. a poč.
19. stol. Styl I., 65. — B., České sklo
a český porculán. Máj VI., 179-180.
— Mádl K. B., Český porculán. N. L.
1908, č. ir, str. 10. — DomorázekMráz K., Český porculán. P. L. R.
IV., 54-56.
1122
Kretz Fr., O vlivu selských prací
hrnčířských na tovární výrobky ho
ličské. Č. M. M. Z. VIII., 141-144. 1123

Vlček Jot., Lidová keramika na
Moravě. L. R. Μ. S. IV., 192-194, 207209.
1124
Zíbrt Č » Perlářství, pípařství a
brouskařství v Podkrkonoší. Č. L.
XVII.» 309-326.
1125

14. Dějiny právní.1)
Österreichisches Staatswörterbuch.
(B. 07, č. 1117.) Rf. Schiff, Zeitschr.
f. Volkswirtschaft, Sozialpolitik und
Verwaltung XVII., 121-123; Zpr. D.
L. Z. XXIX.» 242, 1075, 1532» 2168.
1126
Brát Alb., Národohospodářský
úvod do studia vědy bankovní. Pe
něžní Obzor I., 2-4, 30-32.
1127
Fellner Th., österr. Zentralverwal
tung. (B. 07, č. 1122.) Rf. J. Kapras,
Č. Μ. K. Č. 82, 474-476; Aug. Schachermayr, Z. G. K. Schl. III., 50-51.
1128
Čelakovský Jar., Povšechné české
dějiny právní. 2. vyd. 1902-1906. (B.
05, č· 923.) Rf. F. F. Zigel, Žurn. min.
nar. prosvěšČenija 1908, Část XIV.,
122-173; srv. zpr. Z.» Č. Μ. K. Č.
82, 467.
1129
Weruntky Em., Die landrecht
lichen Reformen König Ottokars II.
in Böhmen und Österreich. Μ. J. ö.
G. XXIX., 253-290. (Referát o Stiber
Mil., Das österr. Landrecht und die
böhmischen Einwirkungen auf die
Reformen König Ottokars in Öster
reich; viz B. 07, Č. 1223.) Zpr. J. P.,
ČČH. XIV., 473; H. Z. 100, 385.
1130
Sommer Fr.» Die böhmischen Lehen
in der Oberpfalz. (B. 07, Č. 1128.) Zpr.
ČČH. XIV., 475.
1131
Čelakovský J., Kalousek J , Rieger
B., Stupecký J., O král, hradě Praž
ském. (B. 07, č. ti30.) Rf. J. Kapras,
Č. Μ. K. č. 82, 124-127.
1132
Demel Jar., O vlastnickém právu
ku král, hradu Pražskému. Č. Μ. Μ.
XXXII., 97-104, 197-208. (Srv. výše
č. 1132.)
1133
Kubíček Em., Ústava země mo
ravské na konci samostatnosti české.
Progr. gymn. ve Val. Meziříčí 07/08,
str. 24.
1134

*) Srv. č. 590 a 593.
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Kapras J., O státoprávních po
měrech Opavska. V. M. Op. XVI.,
35-49.
1135
Baxa B-, Inkolát (a indigenát)
v zemích koruny české od r. 1749
do 1848. Knihovna Sborníku věd
právních a státních; řada státovědecká
čís. XVI. Praha 1908. Str. 90. 1136

Philippi F., Sachsenspiegel und
Sachsenrecht. M. J. O. G. XXIX..
225-252.
1137
Zycha A., Zur neuesten Literatur
über die Wirtschafts- und Rechts
geschichte des deutschen Bergbaues.
Vierteljahrschrift für Social- und
Wir thschaf tsgeschichte VI., 85-133,
232-276. (Pokrač., srv. B. 07, č. 1127.)
3
1138
Zivier E., Entwicklung des Berg
regals in Schlesien. O. VII., 167-182,
222-240.
1139
—, Bývalé soukromé právo české.
Ostravský Denník 1908, Č. 259, 260.
;J.
1140
Kapras J., Manželské právo ma
jetkové dle českého práva zemského.
V. K. C. S. N. 1908, čís. V., str. 85.
Též zvi. ot. Rf. J. Demel, Č. M. K. Č.
82, 464-465.
1141
Kapras J., Kniha svědomí města
Nového Bydžova z 1. 1311-1470 s vý
sadami a akty o výkupu svobody.
(B. 07, č. 1142.) Rf. J. Susta, ČČH.
XIV., 228-234; a, Pr. XLVIL, 72-73.
1142
Meinardus 0., Das Neumarkter
Rechtsbuch (B. 07, č. 1144.). Rf. J.
Kapras, Č. M. M. XXXII., 109-m;
Konrad Beyerle, D. L. Z. XXIX.,
185-189.
1143
Kapras J., Pozůstatky knih zem
ského práva knížetstvi opavského.
Díl II. Desky zemské. Část I. (1431
až 1536.) Histor. Archiv čes. Aka
demie č. 31. Praha 1908. Str. 258.
Rf., V. Flajšhans, N. L. 1908, č. 148.
(Srv. B. 07, č. 1154.)
1141
Kapras J., Oberschlesische Land
bücher. Ein Beitrag z. Gesch. d. öffentl.
Bücher. Z. V. G. S. XLIL, 60-120.
Též zvl. ot. str. 60.
1145
Zukai Jos., Knihy zemského práva
Krnovského. V. Μ. Op. XVI., 65-70.
i
1146

49

Straka C., Nejstarší kniha výslechů
na právě kláštera Strahovského na
Pohořelci. Č. L. XVII., 165-168, 224228. (Srv. B. 07, č. 1148.)
1147
Tiray J., Městská kniha bíteŠská
z r. 1414. Srv. výše č. 384.
1148
Neder Em., Aus dem ältesten
Gerichtsbuche der Stadt Friedland
ab 1493. Srv. výše č. 238.
1149
Paul V., Liber causarum z r. 17041795. Srv. výše č. 264.
1150
Fischer Jos., Aus dem Schöppen
buche von Kunnersdorf. Srv. výše
č. 281.
1151
Karafiat K., Ein Klag-Libell. Μ.
N. E. K. XXXI., 171-173.
052
K. N., Paul V., Staré úřední knihy
města Jaroměře. Srv. výše č. 264.
1153
K. N., Kniha smluvní žlutá menší
1630-1738. Srv. výše č. 264.
1154
Skorpíi V., Justice vysokomýtského
magistrátu v letech 1700-1718. Srv.
výše č. 298.
1155
Thomas Ferd-, Die alten Richter
von Tannwald. Gablonzer Tagblatt
1908, Nr. 194.
1156
Schott Ant., Die neun Künischen
Freigerichte. Horn 1908. S. 35. Rf.
an., Μ. V. G. D. B. 46, Literar. Bei
lage, 163-65.
1157
Neder Em., Lehenbrief für das
Gericht Königswald, Bezirk Tetschen,
1647 20J4. Srv. výše č. 273.
1158
Frank K., Die Institution der Für
sten- und Grafenrichter. Z. V. G. Μ.
S. XII., 162-186.
1159
Tomíček Ant., Počestné právo obce,
rychtář a konšelé; výroční soud. Obzor
Litomyšlský III., č. 41. (R. 1598.)
1160
Drož B., Před právem Novoveselským. Srv. výše č. 426.
1161
Tesař Tlumačovský Petr, Půhony,
zvod, odhad, přidědění. S. A. VII.,
91-96.
1162
—, Úřední listiny našich předků.
Obzor Litomyšlský III., č. 47, 48.
(V 16. a 17. stol.)
1163
V. P—s (= Paulus), Jak se psá
valo u bývalého magistrátu v Hradci
Králové. H. K. V., 157-8.
1164
Tiray J.. Akta čarodějského soudu
při hrdelním právě města Velké By-
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teše z let 1571, 1575 a 1576. Srv. výře
Krček Fr., Teorya Peiskera o nieč. 384.
1165 woli praslowiaňskiej w éwietle krytyki. Kw. H. XXII., 640-657. 1175
R. O., Dr. Antonín Pavlíček. Osv.
Janko Jos., O stycích starých Slo
1908, 1072-1075.
1166 vanů s Turkotatary a Germány s hle
Krčmář J.» Dr. Bohuš Rieger I. diska jazykozpytného. V Č. A. XVII.,
(Ze života.) S. V. P. S. IX., 1-7.
100-131, 139-192. Též zvi. ot. Rf. J.
Kadlec K., Dr. B. Rieger. Český Zubatý, ČČH. XIV., 326-329; —e—,
právní historik. S. V. P. S. IX., 8-22. S. Pŕ. X., 455-459; P. A. M. XXIII.,
— Stieber Mil., Dr. B. Rieger. Říšský 198-199; Oldřich Hujer, N. V. Č. III.,
historik rakouský. S. V. P. S. IX., 207-212.
1176
22-41. — Vavřínek Fr., Dr. B. Rieger.
Bobčev S. J., Blgarskata čeljadna
Historik a kritik moderní rak. ústavy. zadruga. Sofia 1907. Str. 208. Rf.
S. V. P. S. IX., 43-52. — Krčmář J., Jov. Erdeljanovič, N. V. C. III.,
Rieger a universita. S. V. P. S. IX., 212-217.
1177
Semkowlcz Wlad., Vlodycy polscy
52-541167
Krčmář J., Dr. Josef Stupecký. S. na tie porównawczem slowiaňskiem.
V. P. S. IX., 55-59------- r, J. Stu Kw. H. XXII., 561-639 + mapa.
pecký a české záložny. S. V. P. S.
___
1178
IX., 59-64. — H., J. Stupecký a vý
tvarné umění. S. V. P. S. IX., 64-67.
Haas Theod., Die Juden in Mähren.
— Hermann-Otavský K., J. Stu Brno 1908. Str. 71. Rf. H. Traub,
pecký v oboru práva obchodního a Č. Μ. Μ. XXXII., 449-453.
Ix79
autorského. Osobnost J. Stupeckého.
Mayer A. Μ., Die nationalen und
S. V. P. S. IX., 67-74.----------- 1168 sozialen
Verhältnisse im böhmischen
Splra Em., Alois Zucker et son
Adel
und
rôle dans le développement de la č. 468. Grossgrundbesitz. Srv. výše
1180
science pénale modeme. Rev. péniGebauer
Boh.,
Východočeské
otro
tentiaire 07, 350-363.
1169 kářství. Česká Revue I., 499-503,
549'5^3· (Srv. B. 06, č. 1317.) 1181
15. Dějiny sociální a hospodářské.

a) Všeobecné.
Karásek jos., Příspěvek k psycho
logii českého lidu. Srv. výše č. 671.
1170
Jiroušek T. J., Dějiny sociálního
hnuti v zemích koruny České. VI.
XXIV., 616-622, 722-727, 936-940.
(Srv. B. 06, č. 1315.)
1171
L. Z., K dějinám sociálně demokra
tického hnutí v Čechách. Smíchovský
Obzor III., č. 12, 13, 14, 15. Srv.
Severočes. Dělník V., č. 14-16; Nový
knihařský Obzor XII., č. 7-9; Kožedělník XXIV., č. 8-11.
1172
-In, Historie kladenského dělnictva.
Na zdar! XIV., č. 38,41.
1173
Peisker J., Die älteren Beziehungen
der Slaven zu Turkotataren u. Ger
manen u. ihre socialgeschichtliche
Bedeutung. (B. 07, č. 1194.) Rf*
A. Brückner, Kw. H. XXII., 693-697;
J. V. Prášek, N. L. 1908, č. 4. 1174

b) Dějiny zemědělství, selského
stavu a poddanství.
Kalousek J., Rády selské a in
strukce hospodářské 1698-1780. Arch.
Ces. XXIV. Praha 1908. Str. 606.
Rf. J. Božek, Osv. 1908, 612-621;
J. Kapras, Č. Μ. Μ. XXXII., 431-433;
C. Č H. XIV., 364. (Srv. B. 07,
č. 1204.)
1182
Selský Archiv, roč. VII. (B. 07,
č. 298.)
1183
Listinář Sel. Archivu r. VII.
Sv. II. Srv. výše č. 124.
1184
Tischer Fr., Dorota Jinová Pacovská. (B. 07, č. 1206.) Č. L. XVII.,
197-199, 244.
1185
Fintajsl Fr., Pamětní kniha obce
Sobůlek u Kyjova. Srv. výše č. 418.
1186

Walter Jos., Geschichte des Bauern
standes. Budweis 1908. S. 202. 1187

14. DC j. právní. 15. Děj. sociál fa hospodář.
—, O poddanství [a robotě lidu
selského. Praha, nákl. tes. strany
agrární, 1908. Μ. 40. Str. 126. 1188
Chytil Mel·, Zapadlé práce selské.
S. H. VII., 12-13.
1189
Chytil Mel., Nejpamátnější pře
vraty v životě selském od r. 1848.
S. A. VII., 59-66.
1190
—a, První přípravy sedláků do
sněmu království Českého. Kraj 1908,
č. 1. (Za Leopolda II.)
1191
Vašátko Ed., Jindy a nyní. Hlasy
Venkova 1908, č. 15.
1192
Loskot Fr., Snahy mravokárné
v řádech selských a instrukcích ho
spodářských v stol. XVI. a XVII.
Rozkvět I., č. 8.
1193
terny Em., Historie osevního po
stupu trojstranného a jeho praktický
význam. Kodym 1908, č. 6, 7. 1194
Vele Ferd., Bývalé rybníkářství a
rybaření v hejtmanství slánském.
Kraj 1908, č. 31, 32, 33, 34, 35»
37, 42, 43, 44, 47.
1195

Spektator, Selské museum. Srv.
výše č. 35.
1196
— Gg.— , Z našich museí. (Oddělení
zemědělské retrospektivy při Národo
pisném Museu Ceskoslovanském v Pra
ze.) Srv. výše č. 35.
1197

Kaser Kurt, Verzeichnis der in
Wiener Archiven vorhandenen Urbarien. Sitzungsberichte d. phil. histor.
Klasse 161, 5. Abh. Vídeň 1908. Str. 52.
(Urbáře panství českých na str. 52.)
1198
TomíČek Ant., Registra hlavni
zámku Litomyšle s jeho příslušen
stvím z roku 1548. Srv. výše č. 285.
1199
Paldus Jos., Schätzungsberichte
über die Wartenbergischen Herrschaf
ten Friedstein, Böhmisch-Aicha, Rohosetz und Kleinskal aus dem Jahre
1552. Srv. výše č. 239.
1200
Hrdy Joh., Urbarium d. Herrschaft
Semil vom 30. März 1634. Srv. výše
č. 336.
1201
Prášek J. V., Urbář brandejský
a přerovskýzi. 1651. Srv. výše č. 216.
1202
Adámek K. V., Urbář panství
chroustovického z let 1675 a ^777Srv. výše č. 260.
1203
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Meissner J.» Das Grundbuch von
Georgental (im polit. Bezirke Ga
blonz) vom Jahre 1707. Srv. výše
č. 242.
1204
Maška J., styk katastru s knihou
pozemkovou. Mor. Orlice 1908, č. 289,
293» 297.
1205

Andress Fr., Die Klosterherrschaft
Chotieschau. Srv. výše č. 257. 1206
Brandejs Jos., Poddanství na pan
ství kláštera Benediktinů v Polici
nad Metují. Srv. výše č. 317.
1207
Čupr K., Chroustovické panství
jindy a nyní . Srv. výšeč. 260. 1208
čupr K., Trosky z Novohradského
archivu. (Panství Novohradské v 1.
1650-1825.) Srv. výše č. 255. 1209
Chylík Jindř., Velkostatek Křížanov za stol. XVII. a XVIII. Srv.
výše Č. 402.
1210
Kazimour Jos., Příspěvky k hospo
dářským poměrům na panství Zvíkovsko-Orlickém. Část II. Srv. výše
č. 369.
1211
Kratochvíl Aug., Bývalý svobodný
dvůr ve Vážanech při Mor. Průších.
Srv. výše č. 423.
1212
Schwencker Friedr., Der Grund
herr von Saabor und seine Untertanen
im Anfang des 18. Jahrhunderts. Z. V.
G. S. XLIL, 120-150.
1213
Schreiber Vil., Z letopisů selského
statku. Věstník Trut. VII., č. 23.
(Od r. 1708.)
1214

Svěrák Ant., Obnova úřadů v Po
svátně. S. A. VIL, 2-4.
1215
Peřinka Fr. V., Rychty a fojtství,
jak se časem drobily. *S. A. VIL,
167-168.
1216
Tesař Tlumačovský Petr, Selský
úřední sloh: supplikace a poručenství
od Napajedel. S. A. VII., 168-170.
1217
Lochman Jos., Peřinka Fr. V., Do
pisy pánů za poddanými. S. A. VII.,
147-151.
1218
Vystyd Jar., Poddaní na Sedlčansku v právních stycích mezi sebou
a vrchností v 18. a první polovici
19. století. Hlasy od Blaníka XXIV.,
č. 32, 33, 42, 44.
1219
Zítek J., Marie Magdalena, hra
běnka z Buquoj jménem svého syna
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Karla Alberta městysi Velešínu staré
listy, obdarování, svobody, milosti
a výsady r. 1623 potvrzuje, obnovuje
a novou milost uděluje. Srv. výše
č. 359.
1220
Drachovský A., O statek podda
ného. Stráž Podbrdska 1908, č. 16.
(Propuštění z panství Vseleckého roku
1665.)
1221
Chadt J. Ev., Lesní svobody (slu
žebnosti). Rozmarů v Lesnický tý
denník III., 318-319.
1222
Loch man Jos., Svobodníci čili
„volní“ na panství Kroměřížském
1. 1776. S. A. VII., 89-91.
1223

Schul Z V., Revers provinilce hrdlem
propadlého z r. 1613. C. L. XVIII.,
69-70.
1236
Podlaha A., Jak v Divišově světili
novou šibenici r. 1756. Srv. výše
č. 228.
1237
J. M., Všech Svatých 1. 1779. Naše
Hlasy 1908, č. 35.
1238
Chytil Mel., Prásek V., Jak provi
nilce na vesnicích po r. 1785 trestali.
S. A. VII., 128-130.
1239
Karlíček H. V., Poslední poprava
na Drahotuchu. Srv. výše č. 389.
1240

Dvořák R., Poslední robotní vzpoura
Tomíček Ant., Zamlčení podruzi. na Moravě roku 1821. (B. 07. č.
Obzor Litomyšlskv III., č. 38. (R. 1237.) Rf. H. Traub, C. M. M. XXXII.,
1241
1785)
'
1224 185-193.
Menší původní články k dějinám
Vystyd Jar., Smlouva o prodej roboty, ponejvíce k jejímu vyvážení
půdy mezi domkářem a vrchností na základě vypravování současníků
r. 1801. Venkov 1908, č. 3.
1225 a dle záznamů v rodinných a místních
—t, Ujímání a koupě gruntů za kronikách téměř v každém čísle Cepu
starodávna. Venkov 1908, č. 65. z r. 1908. — Blažek Ant., K 6oletému
(R. 1623.)
1226 jubileu zrušení roboty. Český Východ
XXXI., č. 20,21, 22,30, 31, 32, 33, 34,
Plaček Přem. OL, Příspěvek ku 35, 36, 37 > 39· — Drachovský A., Z dob
pověstem o Kubátovi. C. L. XVIII., minulých i nynějších. Ždár 1908, č. 24,
10.
1227 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 37. —
—h—, 14. srpen 1649. Kraj 1908, Jeřábek Ant., K 60. výročí zrušení
č. 34. (Poprava sedláka-„rebellanta“. roboty. Pražské hospodářské noviny
Jiříka Balcara.)
1228 XXXI., č. 21. — Fiedler J., Robota
Teplý Fr., Z chodské minulosti. u nás. Kraj 1908, č. 25, 30, 33, 35.
Posel od Cerchova 1908, č. 26, 27, (V Pálči.) — Hroník Jan, Robota
28, 29.
1229 v Kosové Hoře. Srv. výše Č. 250 —
Zíbrt Č , Jan Sladký Kozina. N. L. Loskot Fr., Z dob selského probuzení.
1908, č. 236. (Rf. o knize. Teplý Fr., Rozkvět I., č. 21. — Mezník J., Zrušení
Chodové a páni z Lamingenu. — B. roboty na Moravě. Mor. Orlice 1908,
07, č. 1229.)
1230 č. 148, 150, 151, 153, 155. — Nosek
Podlaha A., K dějinám selské F r., Smlouvy na porážení robot s pod
bouře r. 1680. P. A. M. XXIII., danými státními 1. 1812 učiněné, S. A.
269-270.
1231 VII., 4-9. — Novotný-Kolenský Vojt.,
Jarschel Jos., Schuster Gottfried, Zrušeni poddanství a roboty r. 1848.
Heft in Auscha. (1680.) M. N. E. K. Jihočeské Listy XIV., č. 113, 117,
XXXI., 264-268.
1232 122, 140. — Novák-Vinarský A., Ju
Pospíšil Jos., Selské nepokoje ve bilejní vzpomínka na zrušenou robotu.
Slezsku v letech 1766-1771. V. M. Pozorovatel 1908, č. 13. — Pelcl Jos.,
Op. XVI., 1-22. (Srv. B. 07, č. 1236.) Jubileum zrušení roboty. N. P. 1908,
1233 (Pozorovatel, č. 13.) — Pelcl Jos.,
J. M., Sedláci a měšťáci v povstání č. 245, 249, 256. — Peřinka Fr. V.,
selském r. 1775. Naše Hlasy 1908, Robota na panství Brumovském r.
č. 35.
1234 1847. S. A. VII., 130-131. — PleLoskot Fr., Trestání poddaných. Šovský A. V., K jubileu zrušení ro
Rozkvět I., č. 10, 11, 15, 16, 19, 23, 24. boty. H. XXV., 551-560. — Srdínko
235 H., Robota. Ratiboř XXV., č. 25, 26.
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— 8ymon Jos., Ubytování vojska
na venkově v době roboty. Hlasy
Venkova 1908, č. 22. — šafr V.,
Listy 2 kroniky utrpení. Rozkvět I.,
č. 17-18, 19. — Teplý Fr., O robotě.
Kodym 1908, č. 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16-17, 20. — Vaiátko Ed., Zdoby
roboty. Hlasy Venkova 1908, č. 20,
21. — Vraný Jos., Truchlivé ka
pitoly. Rozkvět I., č. 17-18, 19. —
—a, Zrušení nevolnictví v zemích
koruny české. Kraj 1908, č. 7. —
—kšk—, Šedesát let od zrušení roboty.
Stráž na Šumavě XXIV., č. 37. — J.
M., Baráčnické roboty. Podle listin
z archivu. Naše Hlasy 1908, č. 35
(koncem 18. a poč. 19. stol.). — J.
0. R., Z dávných dob. Hlasy Venkova
1908, č. 17. — J. S., Z doby roboty.
Hlasy Venkova 1908, č. 18. — V. 0-,
Jak povstala v Cechách moc a právo
a utiskování porobených. Obzor domkářů a malorolníků III., č. 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. —
—, Z 18. století. Stížnost kmetičních
poddaných obce Katusic (okres Bělský p. Bezdězem) v příčině velikých
břemen robotních, zachování při
lesích a pastvách roku 1736. Srv.
výše č. 272.------ , Z dějin poddanství
a roboty. Palacký, č. 44, 45. —
—, K jubileu zrušení roboty. Hlasy
z Pošumaví VII., č. 38.------ , Jubi
leum zrušení roboty. Světlo XXXI.,
č. 17.------ , Za roboty. Hlasy z Po
šumaví VII., č. 43.------ , Jubilejní
rok zrušení roboty a nevolnictví. Polaban XV., č. 17.------ .
1242
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Dolenský A., Úřední pečeni chleba
r. 1606. Pekař XX., č. 8.
1248
Köhler Alex., Die Pest im Jahre
1680 in unserer Heimat. Duxer Zei
tung 1908, Nr. 39.
1249
Nosek Fr., Živelní nehody v Šakvicích. Srv. výše č. 421. (Od r. 15981897.)
1250
Voborník P. J., Z doby hladu
v Cechách. Srv. výše č. 365.
1251
Nosek Fr., Z bídných let v Kurdějově. 1762-1768. Srv. výše č. 403.
1252
Brandejs B., Ze starých listin. (Jak
úřady dbaly zásobování města a určo
valy ceny masa.) Srv. výše č. 313.
1253
Blau Jos., Ein Kapitel vom Getrei
depreis. M. V. G. D. B. 47, 277-283.
1254

Renner J., Městská váha v Rakov
níce na konci 16. věku. Srv. výše
č. 322.
1255

Schmidt G., Ein Register uber den
Weinhandel 1579. M. V. G. D. B. 47,
94-100.
1256
Jeníček V. V., Vinařství na Cáslavsku v XVI. a XVII. stol. Cásl.
Kr. II., 69-70.
1257
Nosek Fr., Lhoty vinohradní. (Ob
jasněno příkladem ze Šakvic.) S. A.
VII., 20-21. (V 18. stol.)
1258
Hlavinka Kar., Moravské víno a
obilí od r. 1704-1744. S. A. VII.,
38-44.
1259

Mohl Ant-, Chmelařství I. Dějiny
V. P—S, Selská čeládka před r. 1848. chmelařství. Praha, nákl. vlast., 1908
Příloha „Obnovy“ 1908 k č. 6. 1243 (?). V. 4°. Str. 222 + rejstřík 4- 4 tab.
1260
Tomíček Ant., Odměna rychtářům
za vybírání platů panských r. 1548
Lamač Jos., O staročeských měrách
na Litomyšlsku. P. A. M. XXIII., polních. Část I. Progr. reálky v Praze
167-170.
1244 III., 07-08, str. 22.
1261
Svěrák Ant., Desátky fary keChadt J. Ev., Měřeni lesa. Rozmalecké. S. A. VII., 17-19.
1245 rův Lesnický Týdenník III., 309-311.
Lochmann Jos., Baďura J., Lužný
1262
Jos., Desátky hlavně farské. Na pan
stvích Kroměřížském a HelfenštejnVele F., Chov včel v dobách mi
ském, k faře Prusinovské. S. A. VII., nulých. Praktický rádce včelařů V.,
141-147.
1246 59·
.
1263
Nosek Fr., Revise obecních počtů
—, Rád chovu ovcí v Domažlicích
kurdějovských r. 1782. Srv. výše z r. 1615. Domažlické Listy XXIX.,
^ 403·
1247 č. 3.
1264
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Chadt «I. Ev., Lesničtí a lovečtí
úředníci a služebníci za dob župního
žřízení ve století XI., XII. a XIII.
Z Lesů a Hájů III., 115-117, 134-137,
152-155·
1265
Chadt J. Ev., Lesy a hory v dě
jinách. Písek 1908. Μ. 8°. Str. 66.
Rf. J. S., ČČH. XIV., 354-356. 1266
Chadt J. Ev., Dřevnictví. (Kácení,
výroba, měření a prodej dřeva.) Rozmarův Lesnický Týdenník III., 193194, 201-202, 209-210, 214-216. 1267
Prážek J. V.» Královská myslivost
u Brandejsa na Labi. Srv. výše č. 216.
1268

c) Řemesla a průmysl*)
Pribram K., Gesch. d. österr. Ge
werbepolitik von 1740-1860. I. Bd.
(B. 07, č. 1269.) Rf. C. Koehne, M. H.
L. XXXVL, 97-101; L. Spiegel, D. A.
VII., 529-531; O. W., M. V. G. D. B.
46, Literar. Beilage, 41-42.
1269
Engliš K., Průmysl a obchod v krá
lovství Českém. N. D. XV., 651-658,
762-773, 844-851, 897-907.
1270
König Bruno, Die Handwerksprivi
legien der Breslauer Fürstbischöfe.
Z. G. K. Schl. III., 22-30.
1271
Drož B., Z našich truhlic cechov
ních. Ždár. Obzor VIII., č. 10, 1272
Drož B., Stručný nástin dějin ře
mesla a zřízení cechovního na Ždársku.
Ždár. Obzor VIII., č. 12.
1273
Marian A., Alt-Aussiger Fabriksindustrie. Srv. výše Č. 208.
1274
Musil F., Domácký průmysl tex
tilní na Přibyslavsku a Chotěbořsku.
Čásl. Kr. II., 9-11, 28-30.
1275
Urban R., Průmysl textilní. Úřední
skupinový katalog č. 1. jubilej. vý
stavy. V Praze 1908, str. 275-282. 1276
Tradice starého rodu. Pamětní spis
k oslavě stoletého trváni firmy P. A.
Šlechta a syn v Lomnici n. Pop.
Napsal Ant. Petr Šlechta. Piaha 1908.
Str. 174.
1277
Feix 0. W., Beitrag zur Geschichte
der nordböhmischen Bijouteriewaren
industrie. Gablonzer Tagblatt 1908,
Nr. 206.
1278
Löhne Ant., Dějiny živnosti brašnářské. Úřední skupinový katalog

x) Srv. výše odděl. 130.

č. 5. jubilej. výstavy, v Praze 1908,
str. 302-304.
1279
List Vlád., Vývoj průmyslu elektro
technického. Úřední skupinový ka
talog č. 3. jubilej. výstavy v Praze
1908, str. X-XIX.
1280
Budil J., Hornické dějiny. Na zdar!
XIV., č. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32,
33, 35, 36,
1281
Schönach L., Zwei Patente K. Fer
dinands I. zum Schutze des Schlaggenwalder Bergbaues auf Zinn. M. V.
G. D. B, 46, 286-290.
1282
Drož B., Rád tovaryšů kovářských
a kolářských ve Ždáře. Ždárský Obzor,
IX., č. i.
1283
Urban Fr., Zur Geschichte der
Schmiede- und Wagnerzunft der Herr
schaft Oberliebich.M. N.E. K. XXXI.,
111-112.
1284
Veselý Fr., Dějiny vývoje koželužství v Čechách a na Moravě. Úřední
skupinový katalog č. 5. jubilej. vý
stavy, v Praze 1908, str. 299-301. 1285
Nýdrle Ant., Lihovarství. Úřední
skupinový katalog č. 5. jubilej. vý
stavy, v Praze 1908, str. 348-354. 1286
Weinzettel V;, Lomy, kamenictví
a sochařství. Úřed. skupinový ka
talog č. 1. jubilej. výstavy, v Praze
1908, str. 376-382.
1287
Šmeisser 0., Historie mlynářství
českého. Mlynář XXIX., Č. 12. 1288
Hauer V., K dějinám mlýna na
Palhanci. Srv. výše č. 448.
1289
Jarschel Jos., Die Jakschmůhle bei
Lucka. Srv. výše č. 287.
1290
Hájek V., Zápisy o pivovaru a pivovarním řízení v Čelákovicích. Srv.
výše č. 227.
1291
Slepička Jos., Pivovarství z roku
1683. Pivovarské Listy XXVI., č. 22,
23, 24. (Z hospodářské knihy Krištofa
Fišery.)
1292
Martin Erw., Geschichte des bür
gerlichen (früher herrschaftlichen)
Brauhauses und des alten Braurechtes
der Stadt Leipa. — Martin Erw.,
Geschichtliches über das alte Brau
recht der Stadt Leipa. Srv. výše
č. 284.
1293
Hrach Jos. Fr., O situaci průmyslu
pivovarského v době šedesátiletého
panování J. V. cis. a krále Františka
Josefa I. Pivovarské Listy XXVI.,
č. 19.
1294
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(lhák Vlád., Pivovarství. Úřední I
skupinový katalog č. 5. jubilej. vý
stavy v Praze 1908, str. 335-339. 1295
Michálek Jlndř., Rád rybářů roud
nických z r. 1658. Podřipan 1908,
č. 34.
1296
Kvasnlčka P., Cech řeznický v Ho
lešově. Srv. výše č. 396.
1297

Hrdý Jan, Paběrky k dějinám
sklářství v Pojizeří. Krakonoš XXX.,
č. 42. 43·
_
1298
F. M. a Ľ. 0., Vývoj sklářství na
Železnobrodská a okolí. Hlasy Pojizerské 1908, č. 19, 23.
1299
čupr K., O dvou sklárnách na
panství novohradském. Srv. výše
č. 255.
1300
Gross H., Několik objednávek skla
z hutí Vimperských (1564-1592). Srv.
výše č. 360.
1301
Voborník Jos., Dvě zprávy o Rejdické sklárně. Srv. výše č. 325. 1302
Severa V., Soukenický cech v Pří
bore. Srv. výše č. 413.
1303
BaŠUS A., O hospodářských pod
kladech a vývoji průmyslu strojni
ckého v Cechách. N. D. XVI., 14-22,
113-118, 187-191.
1304
H., Vývoj průmyslu strojnického
v pražském komorním obvodu. Úřední
skupinový katalog Č. 3. jubilej. vý
stavy v Praze 1908, str. III-IX. 1305
* C. L., 60 Jahre Maschinenbau in
Böhmen. D. A. VIII., 151-153. 1306
Winter Z., Ševci a krejčí v XVI.
věku. Z histor. studií. Zv. VIII.,
655-656, 665-666, 677-678.
1307
Ankert H., Die Statuten der Leitmeritzer Zimmerleutezunft. M. V. G.
D. B. 46, 291-300.
1308
Hering F. A., Vznik a vývoj výroby
železničních vozů. Úřední skupinový
katalog č. 3. jubilej. výstavy v Praze
1908, str. XX-XXVIÍ.
1309
Celoroční přehledy jednotlivých
průmyslových, obchodních a finanč
ních odvětví v Čechách (i v říši), se
psané předními odborníky, viz v N. L.
1908, č. 1, v Bohemii, Pr. Tagblattu
a N. Fr. Presse 31./12.1907 a 1./1.1908.
-;
*
13!°
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Grupp, H. J. XXIX., 721-722; O.
Kende, M. H. L. XXXVI., 155-157;
J. M. F., Literar. Zentralblatt 1908,
1159-1160; Zpr. H. Z. 100, 232-233.
B11
Srblk H., Der staatliche Export
handel Österreichs von Leopold L bis
Maria Theresia. (B. 07, č. 1313.) Rf.
O. Weber, M. J. Ö. G. XXIX.;
534-538.
1312
Schachermayr Aug , D<e Plane Chri
stian Julius v. Schierendorffs über
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Voigt H. G., Die von dem Přemy- Mýto 1908. Str. 1—9.
1444
sliden Christian verfasste Biographie
des hl. Wenzel (B. 07, č. 1447.) Zpr.
G.H., H. J. XXIX., 148; H. Z. 100,
3. Století třinácté a čtrnácté.1)
232.
1433
Meiche Alfr., Die Oberlausitzer
Fljrlek J , U grobu šw. Wojciecha. Grenzurkunde vom Jahre 1241 und
Ateneum polskie 1908, II., 1-28. 1434 die Burgwarde Ostrrsna, Trebista und
Godobi. Mit zwei Uebersichtskarten
Voigt H. G., Brrn v. Q erb rt. und einem Verzeichniss der Person-,
(B. 07, č. 1448.) Zpr. Kl. Löffler, Orts- und Flurnamen. N. L. Μ. 84,
H. J. XXIX., 668-669; Μ. Wehrmann, 145-251·
1445
Histor. Monatsblätter für die Pro inz
Brunner H., Die Schlacht bei Laa
Posen IX., 15-16; A. P., An. Bol. a. d. Thaya 1245. Mährischer Volks
1446
XXVII., 113-115.
1435 bote 1908, č. 39, 43.
Petrov A., Henrici Italici libri
Voigt H. G., Brun von Querfurt
als Missionär des röm. Ostens. V. K. formarum, Volumen prius. Srv. výše
Č. S. N. 1908, čís. VII., str. 39 4- č. 133·
1447
Bappert J. F., Richard von Corn
mapa.
14 ■’6
Brenner H., Brun, der Heidemis- wall seit seiner Wahl zum deutschen
oionär. Kalt. IX., 68-81.
1437 1 König. (B. 07, č. 1459.) Rf. H. Otto,
I M. J. ö. G. XXIX., 358-360. 1448
Kolberg A., Die von Papst Sil
Redlich 0., Schönbach A., Des
vester II. herausgegebene Passio S. Gutolf von Heiligenkreuz Translatio
Adalberti. (B. 07, č. 1449-) Zpr. S. Delicianae. Sitzungsberichte d.
O. H. E., N. A. G. Ä. D. G. XXXIII., phil. histor. Klasse 159. II. Abt.
559’5óo; H.Moretus, An. Bol. XXVII., Str. 38. Zpr. ČČH. XIV.» 36i; A. P.,
An. Bol. XXVII., 499-500.
1449
476-477·
M3S
Srv. výše č. 1359.

x) Srv. Č.

1130.

část speciální, i. Do r. 900. 2. Stol. 10.—12. 3. Stol. 13.—14.
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von Trier. N. A. G. A. D. G. XXXIII.,
345-398 + tabellarische Uebersicht.
1462
Zeumer K.. Die goldene Bulle
Kaiser Karls IV. 1. Tl.: Entstehung
u. Bedeutung der goldenen Bulle.
2. Tl. Text der gold. Bulle u. Urkun
den zu ihrer Gesch. u. Erläuterung.
(Quellen u. Studien z. Verfassungsgesch. d. deutsch. Reiches in M.-A.
u. Neuzeit. 2. Bd.). Weimar 1908.
S. XV 4- 256 u. VIII 4- 135. Zpv.
J. P., ČČH. XIV., 253-254; -en, Literar.
Berka č., Polsko za českého krále Zentralblatt 1908, 968-969; Heinr.
Václava II. Progr. reálky v Pardu W. Höfflinger, Vierteljahrschrift für
bicích 07/08, str. to.
1452 Social- u. Wirtschaftsgesch. VI.,
Ptaínlk J., Denar šwietego Piotra 600-601 ;M. T., N. A. Ä. D. G. XXXIII.
obroňca jednošci politycznej i košciel- 571-572.
1463
Kentenich 6., Der päpstliche Ap
nej w Polsce. Krakow, 1908. (Zvi. ot.
z 51. sv. Rozpraw Akademii Umiejet- probationsanspruch und die goldene
nošci w Krakowie, wydz. hist.-filozof.) Bulle. H. V. XI., 525-527.
1464
Rf. J. Bidlo, ČČH. XIV., 462-463.
Kosan Stan., Studie o posledních
1455 čtyřech papežích avignonských a
Schonach L., Eine Urkunde der o jejich politických stvcích s císařem
Königin Anna aus dem Jahre 1307. Kirlem IV. S. H. K. IX., 63-71,
Μ. V. G. D. B. 47, 283-284. 14541 133-144. (Nedokonč.)
1465
Gebauer J-, Některá akta z kance
Brlnkman
K.,
Entstehung
des

láře Jindřicha Korutanského. Vyňato kischen Landbuchs Kaiser KarlsMär
IV.
z diplomatiky jeho listin. Srv. výše Forschungen z. Brandenburg, und
č. 135.
1455
Gesch. XXX.
1466
Chaloupecký V.» Jan z Dražic, po Preuss.
Hille
J.,
Die
älteste
im
Besitze
der
slední biskup Pražský. Č. S. P. S. Č. Stadt Luditz befindliche Urkunde
XVI., 51-84, 133-163, 181-196. Též
i46y
zvi. ot. Praha 1908. Str. 80. Rf. J. Bo (1375). Srv. výše č. 129.
Guggenberger K., Die Legation
rovička, ČČH. XIV., 457-462. 1456
Dex Jaique (Jacques d’Fsch), Me des Kardinals Pileus in Deutschland
tzer Chronik über die Kaiser und 1378-1382. Mit einem Anhänge: Die
Könige aus dem Luxemburger Hause. Frage der zweiten u. dritten deutschen
(B. 06, č. 1570.) Rf. R. Holtzmann, Legation des Kardinals Pileus in den
H. V. XI., 136-137.
1457 Jahren 1394 und 1398. München 1907.
’ Bachmann Ad., Nochmals die Str. VIII 4- 138. Rf. K. Krofta,
Schlacht bei Mühldorf. Forschungen CČH. XIV., 226-228; J. Loserth, D.
1468
zur Geschichte Bayerns XIV., 4. L. Z. XXIX., 1842.
1458
Sommerfeldt G., Ein Pasquill auf
Lehleiter Ad., Die Politik König Missbräuche am Hofe König Wenzels
Johanns von Böhmen in den Jahren und an der Kurie, 1379. M. V. G. D.
1330-1334. Bonn, Herm. Behrendt, B. 47, 219-229.
*4$9
Salembier L.) A propos du Grand
1908. Š. V 4- 73.
1459
1 Czeppan R., Die Schlacht bei Crécy. Schisme d’Occident. Revue d’histoire
(B. 06, č. 1572.) Rf. Rob. Holtzmann, ecclésiastique IX., 1908, 3. Zpv. ČČH.
D. L. Z. XXIX., 940-945.
1460 XIV., 473.
1470
Monumenta vaticana res gestas
Süssmann A., Die Judenschulden
bohemicas fillustrantia. Tomus II. tilgungen unter König Wenzel. (Schrif
Srv. vý«e Č. 122.
1461 ten der Gesellschaft zur Förderung
! Lüdicke Reinh., Die Sammelprivi der Wissenschaft des Judentums.)
legien Karls IV. für die Erzbischöfe Berlin 1907. S. XV 4- 203. Rf. H.

Wondai Andr., Stosunek Otto
kara II. Króla Czech, do ksiqžqt
Šlqska i Polski. Sprawozdanie Dyrekcyi c. k. gimn. w StanisTawowie
1903/4, str. 2-32. Rf. Μ. Lodyňski,
Kw. H. XXII., 118-121.
1450
Eisler Μ., Geschichte Brunos von
Schauenburg. (Pokrač. B. 06, č. 1564.)
Z. V. G. Μ. S. XI., 95-116, 344-380;
XII., 186-196. Rf. J. Borovička,
C. C. H. XIV.. 457-462; B. B., N. A.
G. Ä. D. G. XXXIII., 565.
1451
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Niese, H. Z. 101, 115-118; Ad. Kober,
D. L. Z. XXIX., 1447-1449.
1471
Krotta K., Kurie a církevní správa
zemi českých v době předhusitské.
ČČH. XIV., 18-34, 172-196, 273-287,
416-435. (Pokr. B. 07, č. 1471.) 1472
Schult· Wilh., Die politische Ten
denz der Cronica principům Poloniae.
(B. 07, č. 1473.) Rf. F. Raipfahl, Μ. J.
Ö. G. XXIX., 354-358; J. Kapras,
Pr. XLVII., 461-463; Albert Huyskens, H. J. XXIX., 171-172. 1473
Schulte Wilh., Zur Cronica prin
cipům Polonie. Z. V. G. S. XLIL,
323-330·
1474
Loserth Joh., Studien zur Kirchen
politik Englands im 14. Jhdrt. IX.
Teil. Die Genesis von Wichfs Summa
theologiae und seine Lehre vom
wahren und falschen Papsttum. Wien
1907 (zvi. otisk ze Sitzungsberichte
der Kais. Akademie d. Wissensch. in
Wien CLVL). 8°. Str. 118. Rf. V. No
votný, C. Č. Η. XIV., 339-343· 1475

Haberditzl F. Μ., Über die Siegel
der deutschen Herrscher vom Inter
regnum bis Kaiser Sigmund. Srv. výše
č. 138.
1476

4. Století patnácté.1)
Andreas von Regensburg sämmtliche Werke. (Viz
584.) 1477
Zickel E., Der deutsche Reichstag
unter König Ruprecht von der Pfalz.
Dissert. Frankfurt n. Μ. 1908. 1478
Dvorský Fr, Počátky kalicha a
artikule Pražské již r. 1417. (B. 07,
č. 1479.) Rf. H. Traub, Č. Μ. Μ.
XXXII., 333-334.
1479
Hoch K., Husité a válka. Viz výše
č. 584.
1480
Küffner H., Husitské vojny v obra
zech. Srv. výše č. 584.
1481
Heveker K., Die Schlacht bei
Tannenberg. (B. 06, č. 1583.) Rf.
A. Prochaska, Kw. Η. XXII.» 121-122;
Ziemeser, Zeitschr. d. Westpreussi
schen Geschichtsvereins 1907, 14.
1482
Schmidt Val., Südböhmen während
der Hussitenkriege. Μ. V. G. D. B.
46, 203-245, 326-356.
1483

Horclcka Ad., Notiz über die Zer
störung des Klosters Smilheim O. C.
in Mähren durch die Hussiten. Srv.
výše č. 417.
1484
Mltzschke P., Das Naumburger
Hussitenlied. Ein Beitrag zur Gesch.
der deutschen volkstümlichen Dich
tung. Naumburg 1907, 8°. S. 32 mit
Bildn., Noten u. 1 Bogen Karikaturen
von 1832. Zpv. D. L. Z. XXIX.,
1060-1061. (Srv. B. 06, č. 1586.) 1485
—, Kde pochován jest Prokop Holý.
Naše Hlasy 1908, č. 22.
1486
Koch Μ., Die Kirchenpolitik König
Sigmunds während seines Romzuges
1431-1438. Lipsko 1908.
1487
Zloclstl J., Die Gesandtschaft des
Baseler Koncils nach Avignon und
Konstantinopel. (1437-1438.) Diss.
Halle 1908. S. 30.
1488

Wostry Wilh., König Albrecht II.
(B. 07, č. 1486.) Rf. Ant. Polák, C. Μ.
M. XXXII., 218-222; Μ. Döblinger,
Zeitschr. d. histor. Vereins für Steier
mark V., 3/4.
1489
Polák Ant, Albrecht II. a koncil
Basilejský (1438-1439). Č. M. M.
XXXII., 162-180, 306-324.
1490
Durst R., Königin Elisabeth von
Ungarn u. ihre Beziehungen zu Öster
reich in den Jahren 1439-1442. Progr.
gymn. v Čes. Lípě 07,08, str. 19.
(B. 07, Č. 1487.)
1491
Prochaska Ant., Król Wladyslaw
Jagiello. Tom I.» II. Krakov 1908.
Str. VII 4- 414 4- 433.
1492
Kanter Erh. Wald., Die Ermordung
König Ladislaws (1457). (B· °7»
Č. 1489.) Rf. V. Kende, M. H. L.
XXXVI., 293-294.
1493
J. Μ., Hejtman Čert. Naše Hlasy
1908, č. 22.
1494

Jecht R., Der Zusammenstoss der
Brandenburger und Böhmen in der
Niederlausitz i. J. 1461. (B. 07,6.1491.)
Rf. an., M. V. G. D. B. 47, Liter.
Beilage, 9-10.
1495
Müller J. Th.» Über eine Inqui
sition gegen die Waldenser in der
Gegend von Altenburg und Zwickau.
Zeitschrift für Brüdergeschichte II.,
seš. i, str. 75-88. (R. 1462.)
1496
Schwitzky E., Der europäische Für
x) Srv. č. 584-586, 831, 832, 1361. stenbund Georgs von Poděbrad. Ein

B. Část speciální. 4. stol. 13.—14. 5. stol. 15. 6. stol. 16.

Beitrag zur Gesch. der Weltfrieden
idee. (Arbeiten aus dem juristischstaatswissenschaftl. Seminar der Univ.
Marburg hgb. von Walter Schücking.
Heft 6.) Marburg, Adolf Ebel, 1907,
8°. S. VI
60. Rf. J. Ziekursch,
D. L. Z. XXIX., 1965-1966; J. P.,
CCH. XIV., 124; J. Kapras, S. V. P.
S. IX.» 402-403.
1497
Kerval de L6on, Un Fröre mineur
d’autrefois. S. Jean de Capistran.
Woluwe 1908.
1498
Papäe F., Zabiegi o czesk* koron^
1466-1471. (B. 06, 6. 1594.) ZpY. J. B.,
CCH. XIV., 261-262.
1499
Karlie P., Izbor i krunisanje Vladislava kralja öeäkoga za kralja uherskoga i hrvatskoga. Zvi. ot. z Nastavnoga Viestnika kn. XIV., Zagreb 1906.
Zpr. CCH. XIV., 124.
1500

Uebersberger H., Österreich u.
Russland seit dem Ende des 15. Jahr
hunderts. (B. 07, č. 1496.) Rf. Μ.
Landwehr von Pragenau, Μ. J. ö. G.
XXIX., 523-531; týž, Μ. H. L.
XXXVI., “298-302.
1501
Rzehak Em., Beiträge zum schle
sischen Münzwesen. Srv. výše č. 149.
1502

Šimek JOS.. Kutná Hora v XV.
a XVI. stol. Srv. výše č 251. 1503
5. Století šestnácté.1)
Prameny dějin českých. Díl VI.
Srv. výše č. 123. — Kronika Bartoše
písaře. Vydal Jos. Simák. (B. 07,
č. 1501.) Řf. J. H., Cas 1908, č. 9, 13.
1504
Pribram Fr., österreichische Staats
verträge. I. Bd. (B. 07, č. 1503.) Rf.
Fr. Luckwaldt, Μ. J. Ö. G. XXIX.,
699-702.
1505
Mentz G., Johann Friedrich der
Grossmütige 1503-1554. Jena 1908.
Zpr. CCH. XIV., 482.
1506
Ursu J„ La politique orientale de
Francois L, 1515-1547. Paris 1908.
1507

J) Srv. č. 596, 600, 965, 966, 1322,
1348.
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Bauer Wilh.. Die Anfänge Ferdi
nands I. (B. 07, č. 1505.) Rf. Gust.
Wolf, Μ. H. L. XXXVI., 435-441;
Friedensburg, H. V. XI., 285-287.
1508
Turba 6., Kritische Beiträge zu den
Anfängen Ferdinands I. Wien, Gerold,
1908. S. A. aus der Zeitschrift f. d.
österr. Gymnasien. S. 193-221. Zpr.
N. P., H. J. XXIX., 692.
1509
Branky Fr., Der Reichstag des
Jahres 1530 u. die Wahl Ferdinands
zum deutschen Könige. (Studie mit
Benützung von einigen Handschrif
ten u. Protokollen aus den Wiener
Archiven.) Progr. Langerova soukr.
gymn. ve Vídni VIII. 07/08, str. 40.
1510
Pažout J., Jednání a dopisy konsistoře pod obojí. (B. 07, č. 1512.)
Rf. Jos. Susta, CCH. XIV., 92-98;
H. Traub, C. Μ. Μ. XXXII., 107-108.
1511
Steinherz 8., Briefe des Prager
Erzbischofs Anton Brus von Müglitz
1562-1563. (B. 07, č. 1511.) Rf. Jos.
Šusta, CCH. XIV., 92-98; O. Weber,
Μ. V. G. D. B. 46, 39-40; N. P., H. J.
XXIX., 678.
1512
Snopek Fr., Některé relace biskupa
Stanislava Pavlovského a kard. Fr.
Dietrichštejna o dioecesi Olomoucké.
C. Μ. Μ. XXXII., 234-259, 389-409.
Vacek Fr., Relace arcibiskupa Mar
tina Medka o stavu Pražské diecése
z r. 1589. C. K. D. XLIX., 317-324.
1514
Skalský G. A., Bruder Lukas von
Prag und die ,.Anweisungen für Prie
ster" vom Jahre 1527. Zeitschr. f.
Brüdergesch. II., seš. 2, str. 1-44.
1515
Kybal VI., Jindřich IV. a Rudolf II.
(B. 07, č. 1517.) Rf. E. Denis, Revue
historique 96, 237-243.
1516
Pokorný B., Karel starší z Žerotína
v úřadě zemského hejtmana morav
ského. Progr. gymn. v Něm. Brodě
07/08, str. 98.
1517
Winter Ž., Začátky germanizace
našich měst. Studie archivní o XVI.
století. Srv. výše č. 467.
1518
Gross H., Tři listiny (z r. 1568,
1591 a 1615), týkající se bývalého
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panství kláštera zlatokorunského. Srv.
výše č. 130.
1519
—, die böhm. Personen- u. Familien
münzen d. 16.-18. Jahrh. Srv. výše
č. 147.
1520
Zeileissen Albr. v., Joachimsthalim
16. Jahrhundert. (Aus einer Chronik
vom Jahre 1589.) Srv. výše č. 266.
1521
Seeliger F. A., Aufruhr zu Komotau 1591. Srv. výše č. 275. 1522
6. Století sedmnácté.1)
Briefe u. Akten z. Gesch. des
30jähr. Krieges in den Zeiten des
vorwaltenden Einflusses der Wittels
bacher. Bd. VIII. Von den Rüstungen
Herzog Maxmilians von Bayern bis
zum Ausbruch der Passauer. Bearb.
von K. Mayr. München 1908. 8°
S. VIII, + 800+ XXXIV. Zpr. ČČH.
XIV., 255.
1523
Briefe u. Akten z. Gesch. d.
30jähr. Krieges in den Zeiten des
vorwaltenden Einflusses der Wittels
bacher. IX. Bd. Vom Einfall Passauer
Kriegsvolks bis zum Nürnberger Kur
fürstentag. Bearb. v. Ant. Chroust.
München 1908. 8°. S. XXIV + 912.
Rf. Bibl., Μ. J. ö. G. XXIX., 532-534.
1524
Briefe u. Akten z. Gesch. d. 30jähr
Krieges. Neue Folge. II. Teil. I. Bd.
(B. 07, Č. 1520.) Zpr., Literar. Zentral
blatt iqo8, 679-680.
1525
Briefe, die, der Kinder des Winter
königs. Hrsg, und mit einer Einlei
tung versehen von K. Hauck. Neue
Heidelberger Bücher, Bd. XX. Hei
delberg 1908. Str. III + XLVH +
365. Zpr. F. Helmolt, H. J. XXIX.,
992; týž H. V. XI., 606-607; týž,
Beilage der Münchner Neuesten Nach
richten 1908, Nr. 65, 603-606. 1526
Mikšovicova Kronika Lounská (od
16. října 1609 do 7. května 1613). Srv.
výše č. 286.
1527
Podlaha A., Dopisy reformační komisse v Čechách z let 1627-1629.
Srv. výše č. 1350.
1528

x) Srv.456, č. 600, 603-605, 965, 966,
1182, 1230-1232, 1348, 1349, 1352,
1519, 1520.

Kotík Ant., Kněze Vojtěcha Demboleckého z řádu Františkánů Paměti
o výpravách Lisovčíků proti odboj
ným Čechům a jejich spojencům
v letech 1619-1622. Praha-Smíchov
1908. Str. 79. Zpr. J. B., ČČH. XIV.,
124; B. Profcld, Čas 1908, č. 1, str. 4;
A. Neubauer, Osv. 1908, 264-265;
P., N. L. 1908, č. 65.
1529
Denis A., Čechy po Bílé hoře.
Díl I., II. Srv. výše č. 455.
1530
Kadlec K., Přehled ústavních dějin
moravských od r. 1628-1848. Srv.
výše č. 459.
1531
Ritter Μ., Deutsche Geschichte im
Zeitalter der Gegenreformation und
des 30jährigen Krieges. Stuttgart u.
Berlin, Cotta, 1908. Zpr. ČČH. XIV.,
482-483.
1532
Skalský G. A., Dva visitační řády
Jednoty bratrské. (B. 07, č. 1525.)
Týž, Rád zvláštní mezi Bratřími
z r. 1600. (B. 07, č. 1523.) Rf. J. T.
Μ., Zeitschr. f. Brůdergesch. II.,
ses. 1, str. 109.
1533
Tischer Fr., Dopisy Sylvie hrab.
Černínové, roz. Caretto-Millesimovy,
s chotěm jejím Heřm. hrab. Černínem
z Chudenic z let 1635 až 1651. Viz
výše č. 128.
1534
Krofta K., Sněmy české roku 1605.
Praha 1008. Vel. 40. Str. 80. (Zvi. ot.
úvodu k ji. dílu Sněmů českveh.)
Zpr J. P., ČČH XIV., 474.
"1535
Volf Jos., Mandát císaře Rudolfa
opaškvílíchzr. 1608. P. A. M. XXIII.,
361-363.
1536
Mayer R., Kaiser Rudolf II. u. die
Nachfolgefrage. I. Teil. (B. 07, Čís.
1527.) Rf. Ad. Horcicka, M. V. G. D.
B. 46, Liter. Beilage, 61. — Mayer R.,
Kaiser Rudolf II. u. die Nachfolger
frage. II. Teil. Progr. gymn. v Mostě
07/08, str. 29. Zpr. Z. Ö. G. 59, 861.
1537
Chroust Ant.. Aus den letztenTaeen
Kaiser Rudolfs II. Ö. R. XIV.,
359-373.
1538
—, Uzavření českého sněmu 1615.
Pozor 1908, č. 140.
1539
Volf Jos., Protijesuitský projev
z počátku českého povstání. L. F.
XXXV., 457'463T54°

Část speciální. 5. stol. 16. 6. stol. 17.
Krčss AI., Příspěvky k dějinám
vypuzení jesuitů z Cech r. 1618. S. H.
K. IX., 9-27. (Srv. B. 07, č. 1533-)
1541
Macháček Frldol., Defenestrace
pražská r. 1618. ČCH.XIV., 197-211,
297-311, 436-451.** Též zvi. ot. 1542
Volf Jos., Pustošení chrámu Svato
vítského v prosinci r. 1619. C. M. K.
C. 82, 306-310.
1543
J. 6., Lichtenšteinova vyhláška.
Venkov 1908, č. 228. (R. 1621.) 1544
Jeníček V. V., Z pozůstalosti če
ského exulanta r. 1629. Čásl. Kr. II.,
54-56.
1545
—, Jak kraj Čáslavský r. 1638
z Kutné Hory do Hradce Králové žito
svážel pro soldáty J. M. Cásl. Kr. II.,
V·
1546

Siegl K., Zur Charakteristik Wal
lensteins. D. A. VII., 485-492. Též
zvi. ot., str. 8. Zpr. Μ. V. G. D. B.
47, Liter. Beilage, 13-14.
1547
R., Wallenstein als Altdorfer Stu
dent. Mitteil. d. Ver. f. Heimatskunde
d. Gerichtsbezirke Böhm. Aicha etc.,
II., 31-32.Í
1548
Krebs J., Beiträge zu Waldsteins
Regententätigkeit im Herzogtum Sa
gan. Z. V. G. S. XLII., 220-239
1549
Siegl K., "Wallenstein sehe Quar
tierlisten vom J. 1632 im Egerer Stadt
archiv. Μ. V. G. D. B. 46, 265-281.
1550
Siegl K., 'Wallenstein’sche Quar
tierlisten vom Jahre 1630 im Egerer
Stadtarchiv. Μ. V. G. D. B. 47,
253-262.
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H. L. XXXVI., 176-177.
1553
Siegl K . Was geschah mit dei
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B. 07, č. 1559.)
1571
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12.
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Beitr. z. Gesch. d. Medizin. München,
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Pamitl Frant. J- Vaváka, souseda Tichý Fr., Ku pobytu franc. a bav.
a rychtáře milčického z let 1770-1816. vojska r. 1741 v Praze. Č. S. P .S. Č.
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XVII., 168-173, 190-194, 234-239, Fr. Ilwof, Μ. H. L. XXXVII., 336-338.
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1581
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des 18. Jahrh. Srv. výše č. 294. 1573
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Karl XII. von Schweden u. Kaiser
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Kas.,
Geneza
siedmio1574
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1585
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Blümml E. K., Historisches Lied
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Č. 1683.) Rf. L. Μ., Pok. R. IV., aus dem Siebenjährigen Krieg. Μ. V.
G. D. B. 47, 107-109.
1586
233’237·
*575
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Khevenhüller- Metsch R. u. Schlit líně před bitvou u Křečhoře od i7.máje
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I. Bd. (B. 07, č. 1571.) Bd. II.: ského syndicusa Josefa Prokopa Moo1745-1749. Vídeň a Lipsko 1908. lestina. S. H. K. IX., 185-193. (Po
Str. 632. Rf. J. Loserth, Μ. J. ö. G. krač.)
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Schier 0., Die Kämpfe bei GundersXXIX., 707-711; K. Theod. Heigel,
Beilage der Münchner Neuesten Nach dorf und Domstadtl am 28. und
richten, Nr. 112, 305-310.
1576 30. Juni 1758. Z. V. G. Μ. S. XII.,
1588
Dorschel G., Maria Theresias Staats- 236-277.
und Lebensanschauung. Gotha 1908.
Str. XI + 175.
1577
Kušej J. R., Joseph II. und die
Baxa B., Inkolát (a indigenát) v ze äussere Kirchenverfassung Inneröster
mích koruny české od r. 1749-1848. reichs. Stuttgart 1908. Str. 358 Zpr.
1589
Srv. výše č. 1136.
1578 J. P., ČČH. XIV., 369-370.
Jarschel Jos., Böhmen unter Kur
Mitrofanov P., Političeskaja dějabairischer Herrschaft, mit besonderer telnost Josifa II. (B. 07, č. 1582.)
Berücksichtigung der ehemal. Herr- Rf. N. Karějev, Žur. min. nar. prosv.
schaf Liebeschitz-Auscha. Μ. N. E. K. 134-187. Zpr. J. P., CCH. XIV.,
130-131.
1590
Franz H., Studien zur kirchlichen
x) Srv. č. 770-772, 1136, 1182, 1191,
Reform Josephs II. mit besonderer
1233, 1234, 1269, 1353-1356.

Část speciální. 6. Stol. 17. 7. Stol. 18. 8. Stol. 19.

67
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1604
chischen Breisgaus. (Kap. I. u. II.) E. K. XXXI., 296-297.
Diss. Freiburg. 1908. S. 48.
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V. P—S (= Paulus), Dozvuk}' fran
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Plese. H. K. V., 175-180.
1592
1605
Kraus Ε., Ein Brief Palackýs. Srv.
Podlaha A., Relationes super statu výše č. 545. — Rychnowsky E., Ein
ecclesiae et archidioecesis Pragensis Brief Franz Palackýs. Srv. výše č. 545.
ad s. congregationem concilii ab archi1606
episcopis Pragensibus factae a. 1759Rypáček Fr. J., Dva dopisy Fran
1781. Praha 1908. Str. 84. Rf. an., tiška Palackého. Srv. výše č. 545.
Μ. V. G. D. B. 47, Liter. Beilage, 8.
1607
,.*593
Jeníček V. V., Čáslavsko při koru
Volf Jos.» Soupis nekát, panství Opo novaci českého krále r. 1836. Srv.
čenského z r. 1742. Viz č. 1355. 1594 výše č. 225.
1608
Volf Jos., Soupis nekatolíku uprch
Helfert
Jos.
Alex.,
Geschichte
d.
lých z Čech z roku 1735. Viz výše österr. Revolution. I. Bd. (B. 07,
č. 1356.
1595
1609.) Rf. Fr. Ilwof, Μ. H. L.
Volf Jos., Založení českého kostela č.
XXXVI., 197-202; Turba, H. J.
„Betléma14 v Berlíně. P. A. Μ. XXIII, XXIX., 408; Z., H. J. XXIX., 656-657.
357-361. (R. 1737·)
. .
1609
—. Náboženští blouznivci v době
Srb
Ad.,
Šedesáte
let
politického
toleranční. Hlasv ze Siona XLVIII., zápasu o práva národa českého 1848č. 4, 5·
*597 1908. Matice Lidu, roč. XLIL, č. 1
Reichel G., Müller J. Th„ Zinzen- a 2. Praha 1908. Str. 323. Rf. Fr.
dorfs Tagebuch 1716-1719. Zeitschr. Bláha, Osv. 1908, 748-749; Česká
f. Brüdergesch. II., seš. 2, str. 81-117. Revue I., 763-764.
1610
(Pokrač. Srv. B. 07, č. 1567.) 1598
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Ant.,
Šedesáte
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—, Zinzendorfs Instruktion fůr
Wittenberg. Zeitschr. f. Brüdergesch. dvou myšlének. Pok. R. V., 129-133.
1611
II., seš. 2, str. 118-129.
1599
Friedjung
H.,
Österreich
von
Bickerich W., Lissa und Herrnhut. bis 1860. In 2 Bänden. I. Bd. 1848
Die
Zeitschr. f. Brüdergeschich. II., seš. 1, Jahre der Revolution und der Reform,
str. 1-74. Též zvi. ot. str. 74. 1600 1848 bis 1851. Stuttgart u. Berlin,
Jannasch Wilh., Christian Renatus J. G. Cotta Nachfolger, 1908. 8°.
Graf von Zinzendorf. Zeitschr. f. Str. XVIII 4- 512. Rf. J. Pekař,
Brüdergesch. II., seš. 2., 45-80. 1601 ČČH. XIV., 100-109; O. Weber, D. L.
Z. XXIX., 178-181; Μ., Histor. polit.
Blatter f. kath. Deutschland 142,
8. Století devatenácté.1)
231-234; J. Pekar, Čech. Rev. II.,
624-634;
G. Kaufmann, Η. Z. 101,
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629-632;
J. J., Euphorion XV.,
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Paříž 1908. — Leroy L., La question Fischel Alfr., Oesterreich nach dem
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Geschichte von 1848 bis 1907. I. Aus
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1613
816, 1136, 1241, 1242, 1269.
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Imprimerie générale Lahure, 1908.
Str. 59.
1616

Muška Eug., Havlíčkovy Národní
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Nováček J. V., Prohlášení konsti
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m Almanach Národní Besedy. Red.
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Tobolka Zd. V., Dějiny české poli
hd., První Četnické hlídky na tiky nové doby. Zvi. otisk z 3. dílu
pražských ulicích. N. L. 1908, č. 305. „České Politiky·', Praha 1908. Str.
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Tobolka Zd. V.f Dr. Jos. Kaial a Dr.
Kronikáře. (Vzpomínka z válečného F. L. Rieger r. 1885 oprogr. státopráv.
roku 1866.) Čásl. Kr. II., 75-78. 1662 Č. R. 1.» 746-754·
1681
Fleischer Fr., Kriegserlebnisse aus
Mattuš K., František Ladislav
dem Jahre 1866. Deutschböhmischer Rieger. Několik slov jeho a o něm.
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XL); B. 05 za r. 1905 (Č. C. H. XII.); B. 06 za r. 1906 (Č. Č. H. XIII.);
B. 07 za r. 1907 (Č- C. H. XIV.).

F Oprava: V B. 07 pod čís. 796 místo Hopák čti Hojsák. V B. 08
u č. 701 oprav Politický naPolitický; pod čís. 1050 oprav Munder na Mauder.

VÝROČNÍ ZPRÁVA
HISTORICKÉHO KLUBU
za správní rok 1908—1909.

i. Zpráva jednatelova
o činnosti Historického Klubu ve správním roce
od 12. listop. 1908 do 12. listop. 1909,
přednesená ve valné hromadě dne 12. listopadu 1909.

Hlavní obsah činnosti Klubu jeví se ve vydávání Českého Časopisu
Historického, kterého nákladem Klubu vyšel již ročník pátý, v celkové
řadě ročník patnáctý. Redakci vedou dv. rada Goll a prof. Pekař,
kteří seskupili kolem Časopisu řadu vynikajících odborníků a s pomocí
jich povznesli vědeckou úroveň Časopisu na výši velmi vynikající.
Do posledního ročníku vědeckými články, kritickými referáty a od
bornými zprávami přispěli tito pánové: doc. dr. Boh. Baxa, prof. dr.
Jar. Bdlo, dr. Jos. Borovička, prof. dr. G. Friedrich, prof. dr. Jul.
Glücklich, dv. rada prof. dr. Jar. Goll, PhC. K. Guth, prof. dr. Jos.
Hanuš, dr. Jan Heidler, prof. dr. Frant. Hýbl, dr. V. Chaloupecký,
doc. dr. K. Krofta, prof. dr. J. Máchal, prof. dr. Zd. Nejedlý, prof.
dr. L. Niederle, řed. archivu dr. V. J. Nováček, dr. J. B. Novák, prof.
dr. V. Novotný, prof. dr. Jos. Pekař, prof. dr. Jos. Pešek, prof. dr. Jiří
Polívka, dr. Jan Slavík, doc. dr. J. V. Šimák a prof. dr. Jos. Šusta.
Výtahy, hlídka prací historických v programech středoškolských,
bohaté zprávy informují o historiografické produkci doma i v cizině.
Obraz tento doplňuje periodická příloha Bibliografie české historie.
Kromě Časopisu vyvinul v minulém správním roce, roce to jubilejí
Dekretu Kutnohorského a Majestátu Rudolfa II., Klub poprvé čilejší
činnost vydavatelskou.
Na oslavu pětistého výročí Dekretu Kutnohorského byla vydána
brožura o 72 str. s názvem „Dekret Kutnohorsky“, obsahující před
nášky prof. Jos. Susty, prof. V. Novotného, doc. dr. K. Krofty a článek
prof. Friedricha, uveřejněný již v 1. čísle ČČH. XV. Brožura vydána
byla ve dvou vydáních, větším a menším. Větší obsahuje vedle uve
dených přednášek a statí faksimile opisu Dekretu Kutnohorského,
který si Hus vyžádal k své obraně před koncilem. Menší vydání je bez
faksimile. PubLkace tato dočkala se třetího vydání, a jak doufáme,
vyplnila plně svůj úkol.
Úspěch Dekretu Kutnohorského byl pobídkou k jiné publikaci
jubilejní. Letos bylo tomu tři sta let, kdy vydán byl veliký akt tolerance
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náboženské: Majestát Rudolfa IL Třísté výročí té události oslavil
Histor. Klub přednáškou doc. dra K. Krofty, která vydána byla ve
zvláštním vydání o 43 str. s titulem Majestát Rudolfa IL I tato edice
byla provázena snímkem originálu v původní velikosti, tím zajíma
vějším, že patrny jsou v něm stopy řezu, kterým jej vítěz bělohorský
vlastní rukou zničil.
Zavedení nových studijních řádů na středních školách bylo výboru
podnětem, aby pomýšlel na vydání nových učebnic dějepisu, nejdříve
pro vyšší třídy škol středních, jež by dosti učinily novým instrukcím
a po stránce vědecké i paedagogické stačily zvýšeným požadavkům
doby. Výboru podařilo se získati k společné práci odborníka vysoko
školského (prof. J. Šustu) i středoškolského (prof. Fr. Hýbla), k nimž
posléze připojil se (pro partie z dějin východní Evropy) prof. Jar. Bidlo.
Výbor doufá, že během r. 1911 budou aspoň dva díly nové učebnice
v rukou našich pp. členů.
Přejdu nyní k líčení vnitřní činnosti Klubu. Stesky na nedosta
tečné místnosti klubovní, kdy knihovna a sklad umístěny byly v tma
vém, ponurém přízemí a v ostatní agendě vázán byl Klub na místnosti
histor. semináře, se množily se vzrůstem knihovny a skladu rok od
roku. S povděkem mohu oznámiti, že nedostatku místností bylo jistě
na řadu let uspokojivě odpomoženo. Na žádost Klubu professorský
sbor filosofické fakulty laskavě dovolil, aby Klub mohl k účelům svým
používati chodby a menšího pokojíku u nových místností histor. se
mináře v 2. poschodí v Klementinu. Klub byl o tom uvědoměn přípisem děkanství filosofické fakulty ze dne 19. května č. 2395. Má tedy
nyní Klub k disposici pokojík, kde umístil skříně skladu, archivu,
stoly a skříně pro potřebu administrátora, pokladníka a jednatele.
Na široké, světlé chodbě postaveny byly skříně pro knihovnu.
Stěhování, hlavně ovšem nezbytné opatření několika nových
skříní, nového stolu, správa a natření ostatních skříní, které velmi
utrpěly v dřívějších místnostech, vyžadovaly značnějšího nákladu.
Knihovně věnována byla i letos velká pozornost, jak bude patrno
ze zprávy knihovníků i ze zprávy pokladní. Připomínám jen, že koupí
přibylo 35 spisů o 59 svazcích, dary 153 spisů ve 300 svazcích.
Správu pokladní, pro vzrůst vydavatelské Činnosti čím dále ob
tížnější, vedl i letos prof. dr. Fr. Hýbl a ze zprávy jeho bude patrno,
že s jměním klubovým bylo hospodařeno obezřetně.
Agenda spolková vykazuje, že došlo dopisů (a knih) 462, a bylo
expedováno 1260.
Činnosti vnější týká se pořádání vědeckých schůzí a vycházek.
Vldeckých schůzí bylo sedm. Dne 20. listopadu 1908 přednášel dr. JuL
Glücklich'. „O Václavu Budovci z Budova jako historikovi“. Dne
22. ledna 1909 doc. dr. K. Krofta: „O Dekretu Kutnohorském“. (Bylo
otištěno ve zvláštní publikaci.) Dne 16. února 1909 přednášel prof.
dr. Jos. Pekař: „O Ant. Rezkovi“. (Viz CCH. XV., 145—152.) Dne
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5. března 1909 vykládal assist. Zd. Wirth o projektovaném soupisu
uměleckých památek města Prahy vůbec a o části jemu k zpracování
svěřené (t. j. na Novém Městě) zvláště. Dne 18. června 1909 referoval
dr. J. Slavik*. „O nových pramenech k dějinám Kozáctva a Kate
řiny II.“. Dne 26. června 1909 doc. dr. K. Krofta přednášel „O ma
jestátu Rudolfa II.“. (Vydáno ve zvláštní publikaci.) Dne 29. října 1909
stud. Ant. Markus přednášel: „O Apologii stavovské z r. 1618“.
Vědecké schůze, pořádané dne 22. ledna a 26. června měly ráz
schůzí slavnostních. Památku Dekretu Kutnohorského uctil Klub
tichou domácí slavností, která nabyla však významu hlubšího, že to
byla jediná slavnost universitní. Ke schůzi, na které přednášel doc.
dr. K. Krofta, pozváni byli všichni professori a docenti z university
i techniky, střední školy, všechny studentské spolky a všichni členové
Klubu, bydlící v Praze a předměstích. Hojnou účastí z kruhů jmeno
vaných nabyla schůze, jak již bylo řečeno, rázu slavnostního. Podobně
i schůze, pořádaná 26. června 1909, na které opětně přednášel doc. dr.
K. Krofta, průběhem svým i rázem vynikla daleko nad obyčejné
schůze vědecké.
Vycházky byly pořádány čtyři. Dne 25. listopadu 1908 prohlédnut
byl klášter sv. Anežky na Františku, kde odborný vyklad podal ochotný
a neúnavný p. PhC. K. Guth. Dne 13. března 1909 p. amanuensis J. Ender
prováděl členy Klubu v universitní knihovně. Dne 12. června pro
hlédnut klášter Křižovnický a dne 23. října knihovna a klášter Stra
hovský. Za výklad při obou vycházkách vděčí Klub jmenovanému
již p. Guthovi a za výklad v knihovně Strahovské ochotnému jejímu
bibliotekáři P. Cyrillu Strakovi.
Přátelské styky mezi členy Klubu pěstovány byly večírky, improvisovanými téměř vždy po vědeckých schůzích Klubu. Tu dlužno
připomenout! zvláště večírek, na kterém protektor Klubu p. dv. rada
Goll referoval o cestě do Egypta, podniknuté za účelem účasti na archaeologickém sjezdu v Kahiře. Večírek ten navštíven byl neobyčejně
četně členy Klubu jak z řad studentských, tak z řad professorů středo
školských.
V uplynulém správním roce utrpěl Klub ztrátu úmrtím některých
členů. Na prvém místě dlužno jmenovati čestného člena Historického
Klubu, bývalého starostu Klubu, universitního professora a ministra
mimo službu, předního historika českého, dra Ant. Rezka. Památku
jeho uctil Klub osobní účastí výboru a mnohých členů při pohřbu,
věncovým darem a přednáškou, kde význam Rezkův ocenil jeho ná
stupce na stolici rakouských dějin, prof. Pekař. Letošního roku zemřel
též zvláštní příznivec Historického Klubu, prof. Jos. Šimla z Plzně,
který od přeměny Klubu pamatoval naň vždy značnějším ročním pří
spěvkem. Dále zemřeli z členů Klubu: prof. dr. Fr. Augustin, archivář
Max Dvořák, stud. Jos. Hrušková, kníže Jiří Lobkovic, prof. dr. V.
Nový a vl. rada Ant. Truhlář. Cest budiž jich památce!
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Na konci správního roku 1908/1909 jest stav členů tento: a) čest
ných 24, b) zakládajících 149, c) přispívajících 207, d) činných 393.
Celkem 773. Z činných členů jest 283 členů s akademickým vzděláním
a no posluchačů historie.
Správu klubovní vedl výbor, zvolený na valné hromadě 11. listo
padu 1908, který konstituoval se takto: Starosta; prof. dr. Jos. Pekař.
Místostarosta: doc. dr. K. Krofta. Pokladník: prof. dr. Fr. Hýbl.
Správce skladu: dr. Jos. Borovička. Jednatel: suppl. prof. Jos. Kazimour. Účetní: stud. Jos. Trčka. Knihovníci: stud. V. Král a Rud.
Procházka. Administrator: stud. VI. Toman. Zapisovatel: slečna Ada
Maršálkové. Pořadatel přednášek: stud. Jos. Velímek. Správce skladu
dr. Jos. Borovička byl vyslán zemským výborem za výzkumem archiv
ním do Španěl a za něho v červnu povolán náhradník suppl. prof. Jar.
Lámeš. Výbor sešel se ke schůzím v uplynulém správním roce devět
kráte.
I letos jako jiná léta musím vzdáti srdečný dík p. drovi Sumovi,
který ochotně vyučuje členy Klubu angličině.
Dále děkuji všem, kteří Klub v uplynulém roce podporovali. Jsou
to zejména historkové-učitelové, kteří velmi se zasloužili o rozšíření
edice klubové, Dekretu Kutnohorského. Děkuji též dennímu tisku,
který ochotně oznamoval schůze spolkové.
Jos. Kazimour,
*

*

*

t. č. jednatel.

Ve schůzi vědeckého Klubu ze dne 5. března přečten byl děkovný
dopis prof. Arn. Denise, zaslaný starostovi Klubu za blahopřání jménem
redakce Časopisu a Klubu zaslané k 60tým narozeninám. Znění jeho je:

Mon cher Collěgue,
.
.
Je vous envoie mes plus sincěres remerciments pour la dépéche
que vous m’avez envoyée et je vous prie d’exprimer á mes amis du
Club ďhistoire et de la rédaction du Journal Historique Tchěque mes
sentiments de profonde reconnaissance.
De toutes les marques de sympathie, si précieuses qui me sont
arrivées de Bohéme ä ľoccasion de mon 6oe anniversaire, aucune ne
m’a touchée davantage. Je ne me fais aucune illusion sur les imper
fections de mes travaux. Je sais que je souffre ďun mal inguérissable
qui est une premiere education scientifique incomplete et mal dirigée.
Personne ne dira assez le mal qu’a fait ä la génération dont je suis,
le systéme d’enseignement étabh par I’Empire. Nous avons fait de
notre mieux, mes contemporains et moi, pour corriger un peu ces im
perfections premieres: nous n’y avons réussi que tres incompletement.
Nous avons ľespoir le plus doux que puisse ressentir un professeur,
que les générations qui nous suivent vaudront mieux que nous.
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Vous avez bien voulu tenir compte au moins de notre bonne volonté et de ľeffort que j'ai essayé de faire. En cela, vous vous étes
placé, je crois, á un point de vue strictement historique. Ce sont
d’ailleurs, je le sais, les habitudes du CCH. Je le suis avec la plus
grande attention, je le lis avec un intérét continuel, et je n’hésite
pas i dire que c’est une des productions qui me paraissent témoigner
le mieux des progrés du peuple bohéme et d’avoir une pleine foi
dans son avenir. Vous y réunissez en effet ľesprit le plus critique
avec la courtoisie la plus absolue; vos jugements ne sont jamais fondés
que sur des raisons exactes et sur des textes précis et vous n’apportez
aucune amertume dans vos critiques, méme lorsque vos contradicteurs
n’observent pas toujours la méme mesure. Il me semble que vous
étes vraiment dans la tradition nationale, qui a toujours uni la liberté
de ľesprit au patriotisme, le respect des ancétres á ľindépendance
de la critique, ľidéalisme et le goút de la science á ľamour de la vérité
et auculte du pays. Quand on compare ces tendances vraiment humaines
avec le chauvinisme des Allemands, on ne peut se défendre d’un senti
ment de tristesse et presque de pitié pour cette race germanique, que
ľivresse de la victoire et ľaffolkment de la force condamne á un si
miserable rôle.
Vous comprenez par lá et par les sentiments de Sympathie et de
respect que m’inspirent vos travaux ľémotion que m’a causée
votre télégramme. Il restera pour moi un des plus précieux souvenirs
de ma carriére scientifique.
Permettez-moi de souhaiter que les circonstances extérieures
deviennent plus favorables á vos travaux, que les centres d’instruction
supérieure qui vous sont indispensables vous soient enfin accordés,
et aussi que ľesprit critique et libre qui vous inspire, se répande de
plus á plus. Le moment arrivera peut-etre, ou tout le monde comprendra que le seul moyen de prouver son patriotisme n’est pas
d’insulter et d’opprimer ses voisins, mais de servir la cause de la justice
et de la vérité.
Aggréez etc.
Le 3 j an vier 1909.
E. Denis.
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2. Závěrečný
o j mění Historického

Číslo

běžné

(Ke dni 31.

I

2

3
4
5
6

7
8
9
10
II

12
13
14
15

16
17
18
19

20

21

Příjem

Jmění vý
dajné

K

Pokladní hotovost 31./X. 1908.
6035
A) Účet klubu:
Členské příspěvky za rok 1907/8 K 36410
M
1» » 1908/9 K 1825*90
M
O
,, „ I9O9/IO K 100*60
Úroky z uložených peněz . . . K 404*91 2695
Ke jmění základnímu připočteno
z jmění výdajného dle usne
sení val. hromady ze dne 12./XI. 1908 . .
Difference při koupi 4% kom.
úpisu á 1000 K v Zemské bance...........
Příspěvky zakládajících členů ....................
B) Účet Ces, Časopisu Historického:
Doplatky na C. Č. H. roč. XI.-XIV. K 640*—
Předplatné na Č. C. H. roč. XV. K 3109—
„
„ „ „ „ 0 XVI. K 83*40
„
t, „ „ „ „ XVII. K
6—
Od knihkupců za C. Č. H. roč.
XI—XIV....................................... K 15733
Od knihkupců za C. C. H. r. XV. K 810*50
1
Příspěvek redakce ze subvence
státní a Ces. Akademie . . . K 8oo*—
Dary................................................ K 5738
Za starší ročníky C. Č. H. (II.-X,) K 348*10 । 6011
C) Gollův Sborník:
Z prodeje Sborníku přijato............................
75
D) Gollovo Rozděleni Praž, university:
Z prodeje přijato.............................................. 176
E) Dekret Kutnohorský:
Z prodeje přijato ........................................... 1715
F) Kroftův Majestát Rudolfa II*
Z prodeje přijato ...........................................
454
Úhrnem . . . 17163

1

h

Jmění zá
kladní

K

1

h

09 2660

51

340
38 50
160

1
1

71

40
1

94

1

21

86 3198 5°

3. Výkaz jmění Historického
A) Jmění základní'.
1. Tři 4% komun, dlužní úpisy Zem. banky v nom. ceně K 3000*—
2. Z obnosu na běžném účtu v Z. bance per 6247 K Částka X 198*50
Úhrnem K 3198*50
V Praze, dne 6. listopadu 1909.
Prof. Dr. Jos. Pekař,
t.

starosta.

Zrevidovali a
Dr. Josef Šusta. Dr. Frant.
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účet
Klubu za rok 1008/1909.
října 1909.)

ii
I
2

3
4
5
6
7
: 8 '

9

10

11
12
13

Jmění vý.
dajné

Vydání

k

A) Účet klubu :
Koupě nářadí a úprava nov. místností
Koupě a vazba nových kníh . . .
Složní lístky, cheky a manip. poplatky v Zem. bance a pošt, spořitelně
Tiskopisy, provolání, zprávy a j. .
----Poštovné

K
K

449-52
491'73

K
K
K

110*07
159’77
80*24
32*61

K

Různá vydání spolková (v tom ceny
za přednášky 120 K, příspěvky
spolkům 80 K a j.)................
K
Ke jmění základnímu podle usn. val.
hromady 12./XI. 1908............
K
B) Účet Ces. Časopisu Historického:
Papír na Č. Č. H. roč. XV. (2. splátka),
a Č. C. H. roč. XVI. (1. splátka)
Tisk C. C. H. XIV. čís. 3. a 4. a XV.
čís. 1. a 2......................................
Honorář za C. Č. H. XV. čís. 1, 2, 3.
Exped. Č. Č. H. XV. č. 1.—3 . . . .
Koupě starších ročníků Č.Č.H.(II-X)

K

I b

Jmění zá
kladní
K I h

346· 18

340---

2010 12

840-53

K 309578
K 1519*10
K 202*72
K 14806

C ) Gollův Sborník:
Výloh nebylo.....................................................
14
D) Gollovo Rozdelení Praž, university:
Vráceno přeplacených....................................
15
E) Dekret Kutnohorský:
Papír, tisk, snímky a expedice 1. 2. a 3-vyd. D. K.
16
F) Kroftův Majestát Rudolfa II.
Papír, snímek, expedice a honorář............
17
Pokladní hotovost 31./X 1909........................
18
Saldo . .

5806 19

5 95
1295 59

688
7357 60 3198 50
17163 86 3198 50

Klubu dne 31. října 1909.
B) Jmění výdajné:
1. Z obnosu na běžném účtu v Zem. bance per 6247 K částka K 6048*50
2. V poštovní spořitelně.............................................................. K 944*24
3. V pokladně na hotovosti...................................................... K 364*86
Úhrnem K 7357 60
^správným shledali:
Machát, PhSt. Fr. Skrdle.
Dr. Frant. Hýbl,
t. č. pokladník.
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4 Zpráva knihovní.

V uplynulém správním roce knihovníci spravovali knihovnu
směrem, vytčeným již v dřívějších letech.
Ježto se zlepšily finanční poměry Klubu a výbor nelitoval obětí
na zdokonalení knihovny, zveleben byl stav její v letošním správním
roce tak, jako v žádném roce minulém.
Z nevhodně přístupného a temného kabinetu byla počátkem
května knihovna přestěhována do prostorné místnosti při Historickém
semináři. Místo dvou nevyhovujících skříní zakoupeny byly dvě vkusné
skříně nové, jejichž vnějšímu rázu i vnitřnímu zařízení přizpůsobeno
bylo pět skHní starších. K usnadnění správní činnosti knihovníků Klub
opatřil veliký stůl a novou černou desku pro vyhlášky.
Z knih bylo dvě stě svazků dáno do vazby většinou kožené, zastaralé
a nepoužívané knihy byly vyřazeny a zakoupen byl značný počet
spisů nových. Při koupi kněh brán byl zřetel netoliko k spisům vzhle
dem k účelu knihovny zvláště důležitým, nýbrž i k doplnění neúplných
příruček. V knihovně Klubu totiž byl veliký počet děl neúplných
a zmatky působilo i nesprávné zařazení a zapsání knih, zaviněné ob
tížným a nepřehledným vedením z let minulých. Nebyly sice tyto
nedostatky knihovny vesměs odstraněny, že však přece směrem reorganisace knihovny se značně postoupilo, že jmenovitě se dařila snaha
po doplnění důležitých spisů neúplných, za to vděčí správa knihovny
především šlechetným dárcům.
Nejenom ústavy a redakce, nýbrž i jednotlivci ochotně vyhověli
žádosti knihovníků, takže s jinými spisy, Klubu darem věnovanými,
jeví se seznam dárců a darů takto:
Prof. Dr. Bidlo: Friedrich, O zakládací listině kapituly Litomě
řické; Š mák, Kronika Bartoše písaře; Novák, Formulář biskupa To
biáše z Bechyně; Novák, Acta Innocentii VI. Praefatio; Krofta, Prae
fatio ad monumentorum Bohemiae Vaticanorum tomum V.; Nejedlý,
Jaroslav Goll; Tobolka, Hilaria Litoměřického Traktát k panu Janovi
z Rozenberka; Radonié, Zapadna Evropa i balkánski narodi; Byzantinische Zeitschrift, roč. 1900; Vizantijskij Vremennik, roč. VII.,
sv. 4., roč. VIII., roč. IX. (č. 1.—2.), roč. X. (č. 1.—2.); Przewodnik
bibliograficzny, roč. XVI., XVIII., XIX. (č. 1.—7., 11.—12.), XX.
(č. 1., 3., 5.), XXL (č. 1., 8.—12.); Kwartalnik historyczny
roč. XII., XIII. č. 1. 3.—4.), roč. XIV.—XX.; ze svých spisů
věnoval týž dárce: O konfessi bratrské z r. 1573 (4 exempl.); Bratr
Jan Rokyta u cara Ivana Hrozného (ve 3 exempl.); Jednota bratrská
v prvním vyhnanství. Část III. (1572—1586).— Dvor, rada prof. dr.
Goll: Tobolka, Česká bibliografie, sv. IV. (za rok 1905); Sborník České
Společnosti Zeměvědné, roč. XIV. (č. 4.—10.). — Tov. p. Jar. Hák
Winter, Život a učení na partikulárních školách v Cechách v 15. a 16.
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stol.; Winter, Život církevní v Cechách, sv. 2.; Hanuš, Život a spisy
Václava Bol. Nebeského; 21 úplných ročníků Časopisu musea král.
Českého, t. j. roč. 1877—1897, z nichž ročníky 1877—1883 ve vkusné
vazbě. — Dvoř, rada, prof. dr. Kalousek*, Bachmann, I^ehrbuch d.
österreichischen Reichsgeschichte; Erben, Regesta diplomatica nec non
epistularia Bohemiae et Moraviae. Pars I.; Curtius, Griechische Ge
schichte, sv. 1.—2. (2.vyd.); Mommsen, Römische Geschichte, sv. 1.—3.
(4. vyd.); Lamarre-Léger, La Russie et ľexposition de 1878; Léger,
Nouvelles études Slaves; Novikov, Gus i Ljuter. — Doc. dr. Krofta
daroval ze svých spisů: Kurie a církevní správa zemí českých v době
předhusitské. Část III.; Sněmy České r. 1605; N. V. Jastrebova Studie
o Petru Chelčickém a jeho době. — Prof. dr. Mourek*. Pošumaví, roč.
VI. (1908), čís. 7.—12. — Prof. dr. Pekař: Absolon, Problém pod
zemních toků Punkvy; Susta, Die römische Curie und das Concil von
Trident unter Pius TV., 1. Band; Mitteilungen des Vereines für Ge
schichte der Deutschen in Böhmen, roč. XLVI. a XLVII. — Prof,
dr. Polívka*. Smičiklas, Diplomatički zbomik kraljevine Hrvatske,
Dalmacije i Slavonije, sv. VI. (1272—1290); Tomič, Grad Klis u 1596.
godini. — Prof. dr. Susta daroval svůj spis: Purkrabské účty panství
Novohradského z let 1390—91. — Prof. dr. Svambera daroval všechna
dosud vyšlá čísla jeho nákladem vydávané „Zeměpisné knihovny“:
č. 1. Babor, Diluviální člověk; č. 2. Nový, Isochronická mapa Cech;
č. 3. Muška, Jeden rok zeměpisné praxe; č. 4.—5. Bělohlav, Krupobití
v Cechách; č. 6.—7. Thon, Úvod do všeobecné zoogeografie; z pu
blikací Geografického ústavu čes. university: Dvorský, Hospodářské
využití vysokých hor; z Travaux géographiques tchěques, které slo
vutný dárce slíbil vesměs doplniti, daroval zatím č. 5.: Palacký, La
distribution géographique des Rongeurs sur le Globe. Prague 1904. —
Ass. Zdeněk Wirth: Polesný, Pelhřimovské brány. — Bibliothekar
musea Král. Českého, Dr.Č. Zíbrt věnoval své spisy: Z dějin zámku a
panství Zvíkova; Bibliografie České Historie, díl III., sv. 2. a díl IV..
sv· 3 ; týž slíbil doplniti všechny scházející a neúplné roč. Českého lidu,
— PhSt. Fr. Bartol: Lapôtre S. J„ Moravané; Schmiedel, Haupt
probleme der Leben Jesu-Forschung. — PhC. K. Hamátek: Čapek,
Simon Lomnický z Budče; Schlosser, Geschichte der alten Welt, 2. vyd.
(Jágrova), sv. 1.; Mareš, Věda a kultura; L’empire 1805—1809. L’Allemagne Napoléonienne. Z Lavisse-Rambaudovy Histoire Générale
upravil Dr. Haas.
Z korporací a ústavů velikomyslným darem k obohacení knihovny
přispěla Česká akademie císaře Františka Josefa L, která věnovala
22 spisy. Toliko archaeologický odbor ústavu toho nevyhověl žádosti
výboru Klubu za věnování starších výtisků Soupisu památek histo
rických a uměleckých král. Českého, ač výbor Klubu byl ochoten
publikaci tu na příště odebírati. Jednotlivě věnovala Česká Akademie
pro védy slovesnost a uméni tyto spisy: Bílý, Korrespondence a zápisky
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F. L. Celakovského I., 2.; Cáda, Filosofické spisy Vine. Zahradníka'
díl IL; Dušek, Hláskosloví nářečí jihočeských, III. část; Groh, Topo
grafie starých Athen. Část I.; Kapras, Pozůstatky knih zemského
práva knížetství Opavského, díl IL, část I. (1431—1536); Kašík, Popis
a rozbor nářečí středobečevského; Kvičala, Příspěvky k dějinám ly
rického a tragického básnictví řeckého; Mareš, Prokopa písaře Nov.
Města Pražského Praxis Cancellariae; Máchal. Staročeské skladby
dramatické původu liturgického; Patera, Korrespondence Jos. Dob
rovského, díl III.; Schulz, Příspěvky k dějinám soudu komorního
král. Českého z let 1627—1783; Slavík, K. A. Vinařického korrespon
dence a spisy pamětní, dílu II. sešit 1.; Souček, Studie Štítenské;
Spira, O povinnosti volební; Schmertosch v. Riesenthai, Ioannis Cocini
a Cocineto opuscula I.; Šusta. Purkrabské účty panství Novohradského
z let 1390—91; Tobolka, Μ. Pavla Židka Spravovna; Truhlář, Rukověť
k písemnictví humanistickému, sv. 1.; Velflík, Život a působení Dr.
Jos. Hlávky; Vysoký, Praxiteles; Winter, Remeslnictvo a živnosti
XVI. věku v Cechách; Zíbrt, Bibliografie České Historie, díl IV., sv. 2.
— Král, česká společnost náuk: Bidlo, Jednota bratrská v prvním vy
hnanství. Část III. (1572—1586). — Matice Česká: Píč, Starožitnosti
země České, dílu II. sv. 3. a dílu III. sv. 1. — Zemský výbor král. Če
ského: Studijní nadání v král. Českém, XTV. sv. (1898—1899). —Zemský
archiv král. Českého: Nováček, Zprávy Zemského archivu král. Českého,
sv. II. — Darem od Imper. akademie nauk, Slavjan. oddél. v Petro
hradě: Bibliotéka. — Imper. obsčestvo Ijubitelej drevnej pismennosti:
Pamjatniki drevnej pismennosti i iskusstva, sv. 169.—171., t. j.: Speranskij, Iz istorii strečenuych knig IV. Aristotelovy vrata ili tajnaja
tajných; Malozonov, Slovo Joanna Zlatoustago na voskresenie; Otčety
o zasědaniach Imperatorskago obščestva Ijubitelej drevnej pismennosti
v r. 1905—1907 s priloženiami. — Ševčenkova společnost véd ve Lvově:
Studii z poľa suspilnich nauk i statistiki. Tom L; Ukrainsko-ruskij
archiv, A. IV.: Materiáli do istorii galicko-ruskogo škilnictva 18. a 19.
v. — Jihoslovanská akademie véd v Záhřebu: Mažuranič, Přinosí za
Hrvatski pravno-povjestni rječnik, sv. I. a II.; Zbomik za narodni
život i običaje južnih Slavena, kn. XIII., sv. 2.; Rječnik Hrvatskoga
ili srpskoga jezika, sv. 27.; Ljetopis jugoslavenske akademie, sv. 23.
za r. 1908; Rad jugoslavenske akademije, kn. 176. — Uherská Histo
rická Společnost v Budapešti: Magyar Tôrténeti Életrajzok, sv. XXIV.:
Berzeviczy, Beatrix királyné. — Ředitelství Akademického gymnasia:
Kazimour, Příspěvky k hospodářským poměrům na panství zvíkovskoorlickém. I. a II. část. — Moravská musejní společnost: Podpěra, Vý
sledky bryologického výzkumu Moravy za rok 1907—1908; Černý,
Popelnicová pole na Moravě. — Moravský archaeologický spolek: Zeit
schrift f. Geschichte u. Kulturgeschichte Österreichisch-Schlesiens,
roč. 1905/06, 1906/07, 1907/08; Oberschlesische Heimat, roč. 1905,
1906, 1907; Zeitschrift d. Vereins f. Thüringische Geschichte, r. 1907,
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č. 2., r. 1909, č. 1.; Neues Archiv f. Sächsische Geschichte und Alter
tumskunde, 29. sv. (1908). — Komitét pro zřízení technického musea
v Praze: Gruber, Technické museum pro král. České. — Spolek Českých
mediků: Eiselt, O vzniku a začátcích české lékařské kliniky. — Klub
íeských turistů: Časopis turistů, roč. XII., č. 10, XIV. č. n., XV. č. 7.,
XVI., XVIII. č.2. — Mimo to darem redakcí byla doplněna Naše doba,
roč. XIV. č. 3. a Věstník Matice Opavské, r. 1908 a 1909. — Ředitelství
Historického semináře: Naše doba, roč. XV.; Česká mysl, roč. VIII.
a IX.; Pedagogické rozhledy, roč. XXL a XXII.; Alétheia, roč. V.
(č. 4. _I2.); Hlídka, roč. XXIV. a XXV.; Vlast, roč. XVIIL, XXIIL,
XXIV.; České museum filologické, roč. I.—VI.; Obzor Národohospo
dářský, roč. XIII.; Sborník České Společnosti Zeměvědné, roč. XII.,
č. 1.—6., XIII.; Slánský obzor, roč. V., VI., XIV., XV.; Časopis Mo
ravského Musea Zemského, roč. L, III. č. 1., V. a VI.; Časopis Vlasten.
spolku musejního v Olomouci, roč. XVII., XIX., XXII. (č. 3.—4.),
XXIIL, XXIV. (č. 1.—2.), XXV.; Slovenské Pohľady, roč. XXXVIII.
(1908); Slovenský obzor, roč. L (1907); Przegl^d prawa i administracyi,
roč. 23., seš. 2.—12.; Przewodnik bibliograficzny, roč. XXVII. (č. 1.,
3.—5., 7.—12.), XXVIIL, XXIX. (č. 5.); Ctenia v imperatorskom
obščestvě Istorii i Drevnostej Rossijskich pri moskovskom universitetě,
roč. 1899, č. 4., roč. 1900. č. 3.—4., roč. 1902 č. 1.—2., roč. 1903—1905,
roč. 1906 č. 1.—2., roč. 1907—1908, t. j. sv. 191., 198.—201., 204.—217.,
220.—227.; Izvestja muzejskega društva za Kranjsko, roč. 16. a 17.;
Rad jugoslavenske akademije, kn. 138., 140., 144.—146., 150.; Vjestnik
kralj. hrvatsko-slavonsko-dalmatinskog zemaljskog arkiva, roč. III.,
IV., VI.; Carinthia, roč. XCV. a XCVIL; Mitteilungen d. Vereins
f. Geschichte d. Stadt Meissen, sv. 3. (1894), sv. 4. (1895).; Studnička,
Bericht über die astrologischen Studien des Reformators Tycho Brahe;
Matiegka, Bericht über die Untersuchung der Gebeine Tycho Brahe’s
— Redakce Ces. Časopisu Historického: Delitzsch, K obrodě náboženství;
Delitzsch, Bábel a bible; Šusta, Die Römische Kurie u. das Konzil
von Trident unter Pius IV., 2. Band. — Klub Historický zařadil letos
do knihovny ze svých publikací: Dekret Kutnohorský, 2. vyd. v 5
exempl., z nichž 2 s přílohou; Krofta, Majestát Rudolfa II. ve 3 ex,;
Bibliografie České Historie za rok 1905—1907, po 2 ex.; Rejstřík
bibliografický Ces. Časopisu Historického za rok 1895—1904 ve 2 ex.,
Ces. Cas. Hist., roč. XV. (1909) ve 3 exempl. a ku přání vypůjčovatelů
zvýšil v knihovně počet exemplářů Gollova sborníku ještě o 2 kusy.
Mimo předem uvedené dárce věnovali své publikace Klubu jednot
liví autoři prací: Hostaš, Průvodce po sbírkách musea král, města
Klatov; Chaloupecký, Jan IV. z Dražie; týž, Privilegium krále Jana
z r. 1310; Profeld, Náchod v letech 1620—1623.
Roční zprávy zaslali Klubu: Husův fond, Spolek Českých Mediků
(za rok 1907—1909), Střední škola dívčí akademie v Brně; Imper.
obščestvo Ijubitelej drevnej pismennosti; Museum král. Českého (za
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r. 1908); Městské museum v Klatovech svůj Věstník za 1882—1908;
Klub za Starou Prahu (1899—1909); c. k. česká reálka na Malé Straně
za r. 1908/9 s prací prof. Lamače: O staročeských měrách polních,
část II.; L české gymnasium v Brně.
Koupí rozmnožena byla knihovna o tyto spisy: česká politika,
díl IIL; Darmstaedter, Die Vereinigten Staaten von Amerika. Leipzig
1901; Grabieňski, Dzieje národu polskiego, 2. vyd., Kraków 1906;
Grünberg, Die Bauernbefreiung in Böhmen, Mähren u. Schlesien,
i. Teil, Leipzig 1894, 2. Teil, Leipzig 1893; Hanel, Všeobecná právoi státověda. Praha 1909; Heinrich, Methodik des Geschichtsunter
richtes, Wien 1909; Helmoldi, Presbyteri Bozoviensis, Cronica Slavorum, editio secunda. Hannoverae et Lipsiae 1909; Jazykové a rozhraničovací předlohy vlády Bienerthovy, Praha 1909; Kadlec, Ústavní
dějiny Polska podle nových bádání; Karěev, Učebnaja kniga drevnej
istorii, 6. vyd. a Učebnaja kniga istorii srednich věkov, 6. vyd.; Ključevskij, Kurs russkoj istorii. Část I.—III., Moskva 1908; Lindner,
Weltgeschichte VI., Stuttgart u. Berlin 1909; Můrko, Geschichte der
älteren südslavischen Litteraturen (5. sv. 2. odd. Die Litteraturen des
Ostens in Einzeldarstellungen); Niederle, Slovanský svět, Praha 1910;
Nosovský, Soupis českých a slovenských současně vycházejících časopisův; Peroutka, Dějiny řecké L, ve 2 exempl.; Rezek, Děje Čech
a Moravy za Ferdinanda III. (1637—1648); Rezek-Svátek-PráŠek,
Dějiny Čech a Moravy nové doby, díl VII., VIII., IX., X.; Seignobos,
Histoire ancienne, Antiquité romaine, Histoire modeme jusqu’en
1715, Histoire modeme de 1715 á 1815; Seignobos-Metin, Histoire
contemporaine depuis 1815; Sombart, Die deutsche Volkswirtschaft
im 19. Jahrhundert, 2. vyd., Berlin 1909; Státoprávní politika; Šusta,
Pius IV. před pontifikátem a po pontifikátu; Timon, Ungarische Verfassungs- und Rechtsgeschichtc, 2. vyd., podle 3. vydání originálu
přeložil Dr. F. Schiller; Vlastivěda Moravská, okres Náměštský, Klobucký, Vsatský a Hranický; Wierzbowski, Vademecum. Podrz^cznik
do studyów archiwalnych... Warszawa 1908; Zakrzewski, Historya
powszechna, I.—III., Krakow 1906—1908; Zap-Kořán, českomoravská
kronika, kniha 1.—5., Praha 1880—1891; Krümmel-Eckert, Geo
graphisches Praktikum für geogr. Übungen an den Hochschulen.
Leipzig 1908; Seydlitz, Grosses Lehrbuch der Geographie, 25. vyd.;
Wagner, Lehrbuch der Geographie, I. Bd., 8. vyd., Hannover u. Leipzig
1908.
Z periodických publikací, Klubem odebíraných, byly zařazeny:
Historische Zeitschrift, sv. 100.—102.; Historische Vierteljahrschrift,
roč. XL; Lehner, Dějiny umění národa českého, díl I. sv. 1.—3.; Sed
láček, Úplný Místopisný slovník král. Českého. Část historická. Celkem
tedy koupí přibylo 59 svazků.
Z vycházejících publikací Klub odebírá tyto: Červinka, Moravské
starožitnosti; Meistei, Grundriss der Geschichtswissenschaft; Vlasti
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věda Moravská; Historische Vierteljahrschrift; Historische Zeit
schrift.
Z jednotlivých redakcí časopsů zasílány jsou přímo do knihovny:
Časopis Mačicy Serbskeje, Cas. Matice Moravské, Cas. Moravského
musea zemského, Cas. Musea král. Českého. Cas. Společnosti přátel
starožit. českých, Cas. turistů, Cas. Vlasteneckého spolku muzej.
v Olomouci, Chrudimsko a Nasavrcko; Krása našeho domova, Magyar
Tôrténeti Életrajzok, Mitteilungen des Nordböhmischen Exkursions
klubs, Památky archaeologické a místopisné, Századok, Torténelmi
Tár, Universit, izvěstija iz Kieva, Věstník České Akademie, Věstník
Matice Opavské, Zapiski naukovago tovaristva imeni Ševčenka.
? Darem dávají knihovně: Prof. dr. Mourek, Pošumaví; prof. dr.
Pekař: Mitteilungen des Vereines für Geschichte der Deutschen in
Böhmen; prof. dr. Švambera dává do knihovny publikace Zeměpisné
knihovny a Geograf.ckého ústavu české university. — Redakce Ces.
Cas. H storického a ředitelství H storického semináře dávají knihovně
v úplných ročnících časopsy: Alétheia, Carinthia, Časopis katol. du
chovenstva, Cas. musealnej Slovenskej společnosti, Cas. Vlasten.
spolku musejního v Olomouci, Cas. za zgodovino in narodopisje, Česká
mysl, Ctenia v imperatorskem obščestvě istorii i drevnostěj Rossijskeh pri moskovskom universitetě, Hlídka, Izvesta muzejskega
društva za Kraujsko, Μ tteilungen des Musealvereins für Krain, Naše
doba, Obzor národohospodářský, Osvěta, Pedagogické rozhledy, Sborník
České společnosti zeměvědné, Slánský Obzor, Slovanský přehled,
Slovenský Obzor, Slovenské Pohlady, Vlast, Zeitschrift f. Brüder
geschichte. —
Z časop:sů byly všechny úplné ročníky nové zařazeny tak, že se
všemi darovanými a koupenými spisy přibylo letošního roku do
knihovny 188 spisů o 359 svazcích. Z nich darem 153 spisů ve 300
svazcích a koupí 35 spisů v 59 svazcích. Se starými tisky a knihami
vyřazenými obsahuje knihovna 2796 svazků.
- Knihovnu navštěvovalo 97 členů, kteří si vypůjčili domů 742
svazky. Nepatrný celkem přírůstek čísel ve statistice návštěvy vzhledem
k létům minulým vysvětlují knihovníci tím, že k nevýhodným ho
dinám výpůjčním ve starém sídle přidružily se i delší prázdniny, za
viněné stěhováním do samostatných místností nových, kde, jak dou
fají, po nápravě bývalých nedostatků vnitřní správy případným roz
šířením hodin výpůjčních, neustálým doplňováním odborných pří
ruček i vynikajících spisů vědeckých bude knihovna uspokojivě sloužiti vědeckým snahám členstva, jmenovitě z řad studentstva, jak je
to její účelem.
O bezpečnost knihovny bylo postaráno pojištěním proti ohni
a o správě její svědčí dvě revise, které v letošním roce provedli dne
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5. května a 3. listopadu za předsednictví uni v. prof, dra Jar. Bidla,
prof. dr. Zdeněk Nejedlý a posluchač filosofie p. Jos. Václavek.
Václav Král,
Rudolf Procházka,
t. č. II. knihovník.

t. č. I. knihovník.

5. Zpráva správce skladu.

Po přestěhování do nových prostranných místností v květnu
r. 1909 utvořeno bylo ve skladu k vůli přehlednosti oddělení mani
pulační, kde jsou věci běžné potřeby.
Stav celku byl dne 30. října 1909 tento:
A. Oddäeni manipulační'· Roč. XI. 9 compl. IL, III. a IV. č.;
roč. XII. 10 compl. I. a II. č.; roč. XIII. 12 compl. III. č.; roč.
XIV. 6 compl. 2 č. I., II. a III. č.; roč. XV. 10 č. I., 9 č. II., 56 č.
III. Rejstřík bibliografie za r. 1895—1904: 24 exempt; Bibliografie
za r. 1905 7 exempt; Bibliografie za r. 1906 15 exempt; Bibliografie
za r. 1907 19 exempt; Dekret Kutnohorský 24 exempt; Majestát Ru
dolfův v roli 16 exempt; Majestát Rudolfův (brožura) 9 exempt
B. Sklad'· Roč. II. 1 compl. I.—V. č.; roč. III. 3 compl. IV. č.;
roč. IV. I.—III. č., 1 č. V., 2. č. VI.; roč. V. 1 č. II., 2 č. III., 1 č. IV.,
1 č. V., 2 č. VI.; roč. VI. 3 č. I., 3 č. II., 1 č. III.; roč. VII. 1 compl.
1 č. II., 1 č. III.; roč. VIII. 1 č. III.; roč. IX. 1 compl., 2 č. II., 7
č. III., 11 č. IV.; roč. X. 2 compl., 1 č. II., 1 č. III.; roč. XI. ob. 90
exempt, 9 č. I., 9 č. IV., XI. vet 15 compl., 4 č. I., 1 č. III., 1 č. IV.;
roč. XII. ob. 48 compl., 8 č. I., 8 č. III., 9 č. IV., XII. vet 15 compl.
1 č. I., 4 č. II.; roč. XIII. ob. 60 compl., 12 č. I., 3 č. III., 4 č. IV.,
XIII. vet 11 compl.; roč. XIV. ob. 96 compl., 6 č. II., 23 č. III., 10
č. IV., XIV. vet 11 compl.; roč. XV. ob. 45 č. I., 80 č. II., 35 č. III.,
vel. XV. vet 12 č. I., 12 č. II., 12 č. III. Rejstřík bibliografie za r. 1895
až 1904 ob. 199, vet 8. Bibliografie za r. 1905 14 exempt; Bibliografie
za r. 1907 22 exempt Gollův Sborník 150 ob., 2 vet Rozdělení uni
versity 104 exempt Volba Jiřího 16 exempt Výroční zpráva Histor.
Klubu 1904/5 49 exempt, 1905/6 44 exempt, 1907/8 46 exempt
Jaroslav Lames,
L

.

t. č. správce skladu.
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6. Zpráva administrátorova.

CČH. XV· tisklo se 1. a 2. čísla 1060 exemplářů, 3. čísla 1050 exempt
a 4. čísla 1015 exempt Přímo adressátům posíláno 647 exempt, studu
jícím 59 exempt; výměnou expedováno 102 exempt Knihkupci odbírali 109 exempt — Dekretu kutnohorského tisklo se ve třech vydáních
celkem 2280 exempt většího vydání a 534 exempt menšího vydání.
Expedováno bylo 1964 exempt většího vydání a 414 exempt menšího
vydání. — Majestátu Rudolfa IL tisklo se 800 exempt a expedováno
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bylo 769 exempl. Snímků majestátu tisknuto 200 exempl. a byly
expedovány 174 exempláře. —> Gollova Sborníku bylo expedováno
9 exempl. —* Rozdílení university bylo posláno 15 exempl.
Ze starých ročníků expedováno: Roč. III. celý 2 exempl. — Roč. IV.
celý 3 exempl., čís. 4. 1 ex. — Roč. V. celý 4 exempl. — Roč. VI. celý
3 exempl., čís. 4. 1 ex. — Roč. VII. celý 3 exempl., čís. 3. 1 ex. —
Roč. VIII. celý 5 exempl., čís. 4. 1 ex. — Roč. IX. celý 4 exempl. —
Roč. X. celý 3 exempl. — Roč. XI. celý 3 exempl. — Roč. XII. celý
2 exempl. — Roč. XIII. celý 4 exempl., čís. 1. a 4. — Roč. XIV. celý
10 exempl., čís. 1. (1 ex.), čís. 3. (5 ex.), čís. 4. (14 ex.).
VI. Toman,
t. č. administrátor.

