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V titulu této přednášky1) jsem volil úmyslně slovo „hegelismu"
místo „Heglově", abych naznačil, že jde o vliv celého velikého okruhu
myšlenek, mocného hnutí vyvolaného Heglem, jež dalo směr du
ševnímu životu německému v první polovici 19. století. Chtěl jsem
tím též naznačiti, že nevím, zdali Palacký to, co má z hegelismu,
má přímo z něho, či právě z onoho obecného ovzduší, ač při hloubce
filosofického vzdělání Palackého a při významu Heglově v první
polovici minulého století lze — tuším — předpokládati, že Hegla
znal. Jest to přirozené asi tak, jako že dnes ten, kdo by chtěl se
pokusiti o vážnou filosofii dějin, bude znáti socialism neb Comta
nebo Spencera, kteří oba přece snad nemají toho vlivu, jaký měl
tenkráte Hegel.
Před Heglem nebylo v Německu ještě systému filosofie dějin.
Kant byl filosof názoru úplně statického, neměl pochopení pro
vývoj, pro pojem dění', jediný problém souvisící s dějinami, jenž
jej zajímal, byl statický; byl to známý problém, jak je možná svo
boda vůle a zároveň poslušnost zákona.
A ani v Evropě ostatní nebylo ještě filosofie dějin, systému,
v němž by byl pokus o shrnutí historických faktů pod určité vyšší
zákony vývojové, po případě pod nějaký nejvyšší zákon. Usilov
něji se počalo filosofovati o dějinách teprve v době, kdy byla na
obzoru veliká revoluce francouzská. Napětí predrevoluční půso
bilo, že se postřehovalo, že dějinné události jsou v jisté příčinné
souvislosti. Nejprve na to přišli v některých oborech historických,
Hume v dějinách náboženství, Grotius v právech. Pak francouzští
filosofové 18. století, Montesquieu, Voltaire a hlavně Turgot
i Condorcet hledali již faktory, síly, které působí vývoj dějinný.
Avšak teprve po veliké revoluci poznali v Německu Hegel a ve
Francii Comte (St. Simon), že nějaká zákonnost je v celém kom
plexu dějin, že vše v životě je podřízeno zákonu změny, vývoje, a po
kusili se ten zákon nalézti.
Jest dosti těžko představiti si jasně tu revoluci v názoru na
dějinný a státní život, jež se udála. Připadá tak podivně myšlenka,
že jest to jen přes sto let, co se rozumí pojmu „vývoj" docela, co lidé
žijí s určitým vědomím, že všechny společenské a historické zjevy
vůbec podléhají věčnému zákonu změny. Musila to býti mocná
revoluce; statický životní názor, který dobře souhlasil se zjeveným
náboženstvím a na němž bylo založeno všechno myšlení, musil
1) Předneseno v Histor. Klubu dne 26. února 1910.
Č. Č. H. xvn.
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ustoupiti, názoru dynamickému, jemuž nic nemohlo platiti za
věčné, jemuž se vše jevilo jako účinek množství předchozích
příčin a jako příčina dalších účinů.
·’'· Podobně jako ve Francii Turgot a Condorcet před Comtem,
byli v Německu přece již před Heglem filosofové, kteří se snažili
nalézti „faktory“ dějinného vývoje. Zájem o poznání jejich vedl
k tomu, že se znenáhla přicházelo na hlubší vztahy souhrnné,
jimž byly podřízeny jednotlivé zjevné motivy dějinné. Začalo se
mluviti o „papežství“, o „císařství“ jako o velikých tendencích
hýbajících dějinami celých národů. Říkalo se jim „ideje" věřilo
se, že jsou to „myšlenky boží o osudech lidských a že jsou emanací
absolutna v dějinách.“1) Z toho vznikl názor, že dějiny jsou dě
jinami heroů; vykládali to tak, že si Bůh zvolí svoje genie, kteří
pak provádějí jeho určité plány, ideje; tak se Petr stal repraesen
tantem a zakladatelem ideje křesťanství, respektive církve, pa
pežství a Karel Veliký císařství a pod. To jest t. zv. „Ideenlehre".
Klassickým tvůrcem takové Ideenlehre byl Wilhelm von Humboldt
v pojednání o úloze dějepiscově r. 1821. Podle něho jsou nositeli
oněch božských ideí nejen velcí mužové, nýbrž někdy i celí ná
rodové. Působívají revolučně. Úkolem historikovým jest pochopiti je.
' Sem patří též Herdrovy „Ideen zur Philosophie der Geschichte
der Menschheit"; dějiny jsou tu vykládány z podmínek přírodních
a z vloh jednotlivcův i národů. Cílem jejich jest humanita, „pravá
lidskost". System dějinného vývoje to není jako u Humboldta.
p' Konečně byl do jisté míry i Fichte předchůdcem Heglovým.
On uplatnil hledisko vývojové částečně v ethice. Dle něho jsou
dějiny vývoj pronikání víry rozumem, a jeho cílem je rozumová
víra.
,· Na Hegla arci velmi působily jak Ideenlehre, tak Her
drovy filosofické myšlenky — jest zajímavé, že Hegel má tentýž
Herdrův názor na původní Slovany jako Palacký, řekl bych, že
ten názor tehdy převládal vůbec vlivem Herdrovým; výslovně
o nich praví: „Slovanští národové byli zemědělští“ a vyvozuje
z toho, proč se u nich neujala reformace, po př. proč tam, kde
již byla, jako v Cechách, se neudržela — než, čím nad ně vynikal,
jest to, že dal důraz na problém děni. Obě nauky jsou ještě statické,
nepodávají pokusu vysvětli ti dynamický živel dějin, neusilují
o vývojový zákon. To učinil teprve Hegel a Comte. Hegel přijal
na př. od Humboldta myšlenku, že celí národové jsou repraesentanty ideí. Ale nezůstal na tom: chtěl z toho vysvětlit historické
dění a k tomu použil učení o polaritě, sporu, a vytvořil kombinaci
f
*) Lamprecht. ^Deutsche^Geschichte, Dritte Abteilung, III. Bd.a
str. 240.
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obou triadickou, dialektickou methodu a pomocí té vývojový zákon.
Proti sobé stojí dva národové, dvě ideje jako logické protivy.
Zápasí spolu, pronikají se, až zhynou, ale ne úplně. Z nich, srov
náním obou vznikne nová idea a tedy nový národ, ale již vyšší.
Ten však již zase chová v sobě zárodek své protivy, nové ideje,
jež se znenáhla z něho vyvine proti němu; pak opět nastane
stľetnutí, zápas a konečně srovnání, a tak jde vše dále. To však
platí nejen o národech, nýbrž o každém historickém faktu. Tak
se rozvinul celý systém filosofie dějin, v Německu jediný — ve
Francii brzo na to byl Comtův, neodvislý od Hegla a naopak,
a v Anglii později Spencerův —, takže jistou dobu byl Heglův systém
filosofie dějin únikem. Tím se dá vysvětliti, že nabyl Hegel tako
vého vlivu na celý kulturní život německý v první polovici 19. sto
letí a ještě déle. Hegel prostě strhl mládež, jež po světodějných
událostech konce r8. a počátkem 19. století planula dychtivostí
po filosofickém vysvětlení všech změn a převratů dějinných,
jež se staly. V posledních dvou desítiletích před 1848 byla většina
universitních stolic v Německu osazena heglovci (Lamprecht
335, III. Neuste Zeit. D. G.), a veliké hnutí, jemuž říkáme před
březnový liberalism, vzniklo z Heglovy filosofie; rovněž i filosofický
základ literámě-politického úsilí „Mladého Německa“ spočíval
na určitých zásadách heglovské levice. Teprve po 60tých letech
se Německo počalo emancipovat! od hegelismu ve smyslu čistě
empirického nazírání na dějinný vývoj.
Ještě nejlépe mohu vystihnout význam Heglův v Německu
citátem z Herne, z jeho studií o Německu uveřejňovaných v Revue
des deux mondes počátkem let třicátých minulého století. Jen ten
vroucí obdiv velikého posměvače jest dosti výmluvný:
„Myslím, že filosofická dráha p. Schellinga byla ukončena
pokusem o intellektuální názor absolutna. N/ní vystoupí větší
filosof, jenž dovrší filosofii přírodní v dokonalý systém, z její
synthesy vysvětlí celý svět zjevů, doplní veliké ideje svých před
chůdců ideami ještě většími, provede je ve všech disciplinách a tím
je vědecky zdůvodní. Jest žákem p. Schellinga, avšak žákem,
který se znenáhla zmocnil v říši filosofie vší moci svého mistra,
přerostl mu vladařsky přes hlavu a konečně jej odstrčil v temnotu.
Jest to veliký Hegel, největší filosof, jejž Německo vydalo od
Leibnice. Není vůbec otázkou, že daleko převyšuje Kanta
i Fich.e. Jest bystrý jako onen a silný jako tento a krom toho má
„einen constituirendei) Seelenfrieden", harmonii myšlenek, jíž
nenalezneme u Kanta a Fichte, poněvadž v nich vládne spíše
revoluční duch. Srovnávat! tohoto muže s p. Jos. Schellingem
není vůbec možno; neboť Hegel byl muž charakteru. A i když,
jako p. Schelling, dával stávajícím poměrům církve a státu příliš
povážlivé ospravedlnění, dělo se to přece pro stát, jenž aspoň
1*

4

Jan Heidler;

v theorii podporuje princip pokroku ... a on z toho nikdy nedělal
tajnosti, přiznával se ke všem svým úmyslům........
Naše filosofická revoluce jest skončena. Hegel uzavřel její
veliký kruh. Od té doby vidíme pouze vývoj a vytváření filosofie
přírodní. Ona, jak jsem již řekl, pronikla do všech věd a dokázala
tam nej neobyčejnější a nej velkolepější věci. . . ." („Deutschl."
v Sämmtl. W. VII, i. Hamburg. Hoffmann Campe).
Palacký, jenž byl filosoficky velmi hluboký a velmi vzdělán —
vzdělán německou filosofií, neboť neznal snad ani Huma, tím
méně Comta, jehož hlavní dílo vyšlo až později (1830—1842) —
mohl býti pod, vlivem hegelismu. Myslím, že i historik smí v tomto
případě takto theoreticky uvažovati. Bylo to tenkráte něco samo
zřejmého. Proto jsem se odhodlal zjistiti to tkutečně, když jsem
nalezl některé zřejmé prvky hegelismu 11 něho. Šlo mi při tom
o to, abych opravil názor, který se u nás bez námitky drží —
snad hlavně vlivem Rezkovým — že Palacký byl „skrz na skrz
Kantovec" a jen Kantovec. Jistě jím byl v mládí, ale když dospíval
a počal si tvořiti vlastní názor na dějinný vývoj (po 1819), byl Kant
na ten čas úplně překonán idealisty, kteří odmítli jeho kriticism.
Kant jim byl zastaralý právě proto, že jeho filosofický názor byl
úplně statický, že v něm nebylo smyslu pro vývoj v době, jež usi
lovně hledala vývojový zákon (Hegel, Comte, Spencer). Palacký
nemohl svoji filosofii dějin konstruovat podle Kanta, nemoh, podle něho
formulovat podstatu její, t. j. názor na vývoj, poněvadž jí Kant,
jak již řečeno, vůbec neměl a pojmu vývoje neznal. Ovšem měl
z Kanta dosti v názoru mravním a aesthetickém. V letech dvacátých
a třicátých byla Heglova filosofie v Německu nejmodemější.
Hegel zastínil Schellinga i Fichte; hegelovská terminologie
a fraseologie se tehdy všude rozšířila a zůstala v něčem podnes,
ač již ani nemyslíme při některých terminech na metafysický
význam, jejž původně měly ,,rozum", „duch1,, „idea" atd. A právě
ta část Heglovy filosofie byla nejmódnější, jež byla pro Palackého
nejdůležitější, totiž filosofie dějin, a zůstala nejmódnější vlastně
jediná, až do let čtyřicátých, tedy do doby, kdy byl Palacký ve
věku, v němž se již člověk filosoficky ustaluje, kdy již nedovede tak
přijímat nové filosofické ideje a směry. A Palacký se skutečně nikdy
netajil odporem k hegelské levici, jež mu byla příliš materialistická,
čehož byl Palacký krajním odpůrcem, i k Mladému Německu,
jež mu bylo příliš revoluční.1) Avšak pře^ to přejal i od nich velmi
důležitý prvek své filosofie.
Tím vším jest tedy dána — theoreticky — možnost, že na Pa
lackého hegelism působil.
>) Oba dva směry byly však stále hegelské, byly založeny na důle
žitých Heglových praemissách, ač opustily jinou hlavni Část Heglovy filo
sofie, jeho metafysický princip.
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Ačkoliv u nás hegelism před r. 1848 a po 1849 platil —
u vlády — za kacířství a velczrádu, zasáhl do našeho filosofického
vývoje silně; stačí uvésti jména Klácel, Hanuš, Smetana, Springer,
Bruna. A rovněž zasáhl i do našeho vývoje literárního: Mladé
Německo působilo na zmodernisování naší literatury v letech
šedesátých.
Úkolem této přednášky jest, pokusiti se o důkaz, že hege
lism působil na Palackého filosofii dějin, ale hlavně že Palackého
politický program byl vytvořen hegelovsky. Ne tak obsahem,
nýbrž methodou: dialekticky.
* * *
Z nej důležitějších problémů novější filosofie byl problém
hmoty, a proto se ustavičně vracela otázka, jakou substanci má
hmota, jež se nám jeví určitými vnějšími vlastnostmi, na př. u ka
mene tvrdostí, barvou, průsvitností a podobně. Nám dnes jest ta
věc celkem lhostejná, neboť chemikové po objevu Lavoisierově
zjednodušili ji a přiblížili se jí podstatně, rozkládajíce a skládajíce
hmotu v prvky a z prvků podle určitých zákonů. Pak byla
ovšem i filosofii naznačena nová cesta ve smyslu empirickém.
Avšak německá filosofie, jež nejdéle podržela fraseologii středo
věkou, zachovala si nejdéle i problémy a methodu jeho. A tak
i Kant ještě věnoval velikou část svého přemýšlení otázce, možno-li
poznat substanci hmoty. Dospěl k odpovědi záporné; konstatoval,
že naše vědecké poznání jest skutečně omezeno tím, že jsme od
vislí od smyslů, jež nám podávají materiál pro ně. Bez smyslů
není vědeckého poznání; jen to můžeme poznati, co se jeví našim
smyslům. Můžeme na př. poznati, že strom má listy jisté barvy,
formy a pod., ale nemůžeme poznati substance stromu. Neboť
barva, forma listu — podle Kanta — jsou jen vztahy, relace, jimiž
se strom liší od ostatního okolí, ale není to substance, není to nic
skutečně existujícího. Tu substanci stromu, to, co jest za těmi for
mami, relacemi, to, čemu Kant říká „věc o sobě“ neboli ten „strom
o sobě“, to poznati nelze.
To jest známý Kantův dualism poznání: jevy, lelace můžeme
poznávat, věci o sobě, substance nikoli. Je umělý; Kant si vymyslil
„věci o sobě". Jak to ví, že ten strom atd. má substanci? Pro nás
neexistuje nějaká substance stromu, jsou jen ty barvy a formy,
jimiž se nám jeví.
Avšak jeho nástupci, t. zv. idealističtí filosofové, z nichž nej
větší jest Hegel, neuznali Kantova dualismu, neuznali, že nelze
poznati věcí o sobě; chtěli Kantův dualism překonat, každý po
svém způsobu, ale všichni apriorně.
Na tomto základě vybudoval tedy Hegel svůj systém a jeho
velmi důležitou součást, filosofii dějin, o níž přednášel na universitě
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berlínské vl. 1822—31, kam byl povolán — podle Rottecka (nevím,
ncní-li to klep) —vládou pruskou r. 1818, aby na místě Fichtově
vědecky zdůvodnil protestantský režim a celý vládní systém
pruský.
Jeho přednášky byly po jeho smrti vydány žákem jeho Gansem
r. 1837.
Hegel chtěl překonati Kanta, vysvětliti „věci o sobě“ a též
nejvyšší „věc o sobě", podstatu světa, takto:
Vyšel z úvahy, že nikdo nemůže popříti, že v světě jest jistý
řád, to, čemu potom historik Gervinus říká „Weltordnung“,
jakýsi plán; a z toho vysvětluje podstatu světa.
Původně existoval — uvažuje Hegel — „rozum" neb „vyšší
rozum", veliký systém myšlenek, řetěz syllogismů, „předs větových
pojmů". To znamená prostými slovy: existoval původně veliký
plán světa. Svět vznikl tím, že se ten „rozum" vtělil samočinně.
ve hmotné bytí. Těch „předsvětových pojmů", z nichž se onen
„rozum“ skládal, bylo nekonečné množství, tolik, co je věcí a by
tostí na světě — neboť jsou jejich „věcmi o sobě“.
To jest první, metafysický princip Hegelovy filosofie. Podle
něho bytí jest vlastně rozumový produkt, jest to myšlení;
odtud jeho paradoxní konkluse, že vše, co jest, jest rozumné,
a vše, co jest rozumné, jest, existuje.
Druhým principem jest dialektická methoda, methoda triadická, jíž chce vysvětliti dění, t. j. jak svět vznikl z onoho plánu.
Hegel není první, kdo na ni přišel, ale první, kdo jí užil pro vysvět
lení historie. Vše, co existuje, jest podrobeno změně, vývoji,
a silou, jež změnu, vývoj působí, jest protiva, nebo spor. Výše jsem
ukázal příklad dějinných triad. Uvedu ještě příklad logické triady s barvou: Máme představu „červený“; vystoupí nám její pro
tiva „non-červený“. To není jen negace, to jest též positivní
představa, poněvadž si vždy při tom představujeme nějakou jinou
barvu. Ten vyšší pojem, v němž se oba srovnají, jest barva.
Ale dám ještě jiný vývojový příklad z historie: Křesťanství
středověku mělo v sobě zárodek své protivy, reformace. Po zá
pase mezi sebou srovnaly se ve vyšší idei, toleranci.
Nejvyšší triadou jest „rozum“ — „svět" (nevědomá příroda,
v níž se rozum vtělil) a „duch", t. j. srovnání jich obou. Triadu
tuto Hegel vysvětluje takto:
Když se rozum vtělil v svoji -protiví·., svět, zůstal svět dlouho
bezvědomou hmotou. Konečně však počal se v něm,totiž v člověku,
probouzeti onen rozum, jenž se vtělil v svět, člověk si počal uvědo
movat! řád v světě, rozumový původ světa i to, že jest sám částí
vyššího rozumu, a tak počal si vlastně rozum uvědomovati sám
sebe — to je Heglova fraseologie. Vyvinul se spor mezi rozumem
a hmotou (přírodou), jejž člověk těžce cítil a který rostl, ježto
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stále více lidí docházelo k onomu poznání; konečně, až veškero
lidstvo si ono poznání osvojí, až se ,.rozum“ probudí ve všem lidstvu,
nastane srovnání obou v novém vyšším stadiu, ve stadiu „ducha“.
Vysvětliti podstatu „ducha“ jest úkolem filosofie, vznik „ducha“
má vyložiti filosofie dějin.
Jak z triady patrno, jest „duch“ více než „rozum", jest to
stadium, v němž se srovnaly obě nižší protivy „příroda“ a „rozum“.
Hegel říká duchu též „vyšší rozum“. Je to 1 éž něco jiného než
„duch" u Mon'esquieua, kde znamená náladu, asi to, čemu
se říká duch času a pod. Jest to probuzené vědomí v člo
věku, že příroda nebo hmota jest ve skutečnosti jen forma roz
umu, že vše, co jest, jest jedna obrovská substance, veliká jednota;
a proto jest to též vědomí o sounáležitosti všeho lidstva, o jeho jednotě.
Jaká jest substance ducha? táže se Hegel dále. A nyní mu po
máhá deus ex machina; poznatkem spekulativní filosofie jest prý,
že podstatou neb substancí ducha jest svoboda. Neboť jednota
lidstva jest možná jen v svobodě. To jest jedna z nej důležitějších
zásad Hegelovy filosofie, neboť přes to, že s ní Hegel zacházel
zcela ramenářsky, stala se ideálem německé mládeže, jedním ze
základů předbřeznového liberalismu a hegelské levice; upozorním
na to, až přijdu k formuli vývojové. Člověk, v němž se probudí
„duch", nabude vědomí „absolutna". „Absolutno“ u Hegla jest
metafysický termín pro vědcmou vůli lidstva — založenou na
poznání o rozumovém původu lidstva a tedy o jeho jednotě —
podrobiti se všemu, co jest nutno k životu lidstva jakožto celku,
podrobiti se dobiovolně, svobodně zákonům a přikázáním směřu
jícím k zabezpečení onoho života lidstva v jednotě. To jest ovšem
možno jen ve státe, vyvozuje Hegel docela podle Kanta dále, a proto
jest stát vlastním konkrétním bytím „ducha“. Odtud ten důraz,
jejž Hegel podle Kanta kladl na stát a který patří již snad mezi
pruské národní vlastnosti.
Dějiny jsou vývoj, jímž se duch vyšší rozumu sám v přírodě
poznává, t. j. jímž si lidé uvědomují, že jsou celkem jednotou, že
jsou proto svobodni. Teprve tím, že si uvědomí, že jsou svobodni,
stávají se lidé svobodnými — tvrdí Hegel — a podřizují se tedy
svobodně, t. j. dobrovolně zákonům nutným k onomu soužití.
A protože jest soužití to možno jen ve státě, jsou podle Hegla dějiny
dějinami státu, počínají se teprve vznikem státu. Postup, kterým se
probouzel „duch“ v lidstvu byl velmi pomalý. S počátku se pro
bouzel duch pouze v jediném člověku z národa. Jen takový Mojžíš,
Buddha si uvědomil jednotu lidstva, svobodu člověka jakožto
člověka, pro jeho rozumový původ, ostatní národ byl ještě
v temnotě a proto byl svoboden jen Mojžíš, Buddha.
Tento jediný člověk, v němž se probudil „duch“, stal se pak
tvůrcem státu, despotou a tvůrcem náboženství, dal mravní a poli
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tický zákon, aby uvedl svůj lid v život jednoty, k jejímuž poznání
přišel. Jediné on věděl plně, proč je nutno plniti ten zákon a jen
on plnil jej svobodně, t. j. protože „poznal“, ostatní plní jej proto,
že byli jím donuceni. Ale přes to mají kollektivní vůli a kollekt
vědomí. Ona koll. vůle je vede k tomu, že plní zákon, třebas že
v nich duch nebyl probuzen. Nevysvětleno jest, jak se má tato
věta k tvrzení, že konají zákon z donucení — ostatně Hegelovou
vlastností nebyla důslednost. To kollektivní vědomí je názor, jak
si ten onen národ představuje jednotu lidstva a jest vyjádřeno
vždy ve čtyřech — Hegel říká — „postavách": v náboženství
a mravním zákoně, v umění, filosofii a státním zřízení; „postavy“
ty jsou v závislosti: určitému náboženství odpovídá určité umění,
určitá filosofie a určité státní zřízení.
První stadium bylo u národův Orientu. Teprve u Rekův a Ří
manů probudil se duch v širším kruhu příslušníků národa. Oni si již
uvědomili svobodu svoji, věděli, že Rekové, resp. Římané jsou svo
bodni; o ostatním lidstvu, tedy o člověku vůbec toho nevěděli;
proto byli u nich otroci. Teprve germánští národové došli v kře
sťanství k vědomí, že každý člověk jest svoboden jako člověk;
oni teprve pochopili nauku Kristovu a v nich se teprve „duch“
probudil. Nejprve to poznali v náboženství — provedli reformaci,
návrat ke křesťanství Kristovu, jež bylo výrazem vědomí o jed
notě a svobodě lidstva — a pak pomalu provedli to i v ostatních
postavách, tedy i v světském životě. V Pruském státě poč. iq. stol,
vývoj se končí; lidstvo skrze Prusy jest již v plném probuzení ducha,
uvědomilo si svoji svobodu a jest proto svobodno a kráčí k jednotě.
Náboženství, umění, filosofie i stát jsou výrazem vědomí Germánův
o jednotě a svobodě lidstva. Toto schéma, jež jsem uvedl jen stručně,
provádí se v triadách přesnějších i nepřesnějších; to jest přirozeně
nejslabší část Hegelovy práce, právě proto, že se tu H. poprvé se
tkává s historickými fakty, jež musí znásilňovati. Hegel si hleděl
pomoci tím, že do „světových“ dějin pojal pouze dějiny něko
lika národů „dějinných" (weltgeschichtliche Völker), ostatní ná
rody prostě pominul. „Duch", neboli „vyšší rozum", který se
v lidstvu probouzí, volí si určité národy „k svému uskutečnění",
jak říká Heg'4, t. j. k sebepoznání. To jsou ti dějinní národové.
Každý dějinný národ a jeho stát přináší jeden princip mravní,
jednu ideu, jež je vždy vyšší, lepší než idea předchozího státu
a národa. Národ indický repraesentuje princip naprosté anarchie,
národ řecký princip mládí, jasu a krásy, římský princip naprostého
násilí, omezení mravní svobody individua a obětování jí jednotnosti
celku („princip násilí"). — Jakmile splní dějinný národ svoje
poslání určené „duchem“, musí zhynouti; tak splácí „den Trank
vom Geiste der Weltgeschichte“. V tom však jest též nepřetržitý
nutný pokrok. Podobně upadají postupně stát a národ perský.
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řecký, římský, až přejde těžiště dějin ke Germánům. Podle triadického systému by měli být Němci věční, unich by se měly dějiny
vyvrcholit úplným osvobozením ducha. Avšak i zde jest Hegel
nedůsledný; dává si otázku, nepřijdou-li pak Slované.1) Právě tak
jako národy vybírá si „duch“ veliké lidi, Alexandry, Caesary a pod.
Dá jim sobectví, ctižádostivost a pod., jež je ženou za velikým
cílem osobním, a oni, stíhajíce ten svůj zdánlivě osobní cíl, netuší,
že jsou vlastně nástrojem „ducha", jemuž slouží vedouce národy.
To jest ona známá Hegelova „lest vyššího rozumu".
Slabá místa Hegelova systému lákala přímo k odporu. A tak
vedle řady přívrženců, kteří v duchu jeho vykládali dějiny (Gans,
Lassalle, Chr. Koppa Cieszkowski), povstali záhy odpůrci. Než vliv
Heglův a síla jeho myšlenek byly takové, že i ted, kdo bojovali
proti němu, kdo ho vyvraceli v určitých zásadách, zůstali hegelovci v ostatních.
System ten nebudu šíře kritisovati; jest dávno odbyt, zejména
pro historiky, třebasže některé myšlenky jsou zdravé a musily
býti přejaty. Uvedu jen některé vady. Jest ztracen pro svoji
methodu, jež jest pravým opakem moderní genetické methody
historické. Dnes nikoho nenapadne, aby považoval za přípustné
to, co učinil Hegel, aby si a priori stanovil nějaký všeobecný gene
rální zákon historický a pak naň natloukal — odpusťte mi to slovo —
historická fakta, po případě zcela násilně, a co by se mu nehodilo,
aby prostě vypouštěl. Genetická methoda zjišťuje fakta a teprve
ze zjištěných skutečností hledá zákony. Ovšem tato methoda
nemůže být vždy plně zachována, leda při menším komplexu dě
jinných událostí. Tak bylo možno dojiti k historickému zákonu,
že jednou z hlavních vzpruh našeho literárního obrození byl ně
mecký romantism, neb že jednou z předních příčin huistské revoluce
byla sociální nespokojenost nižších tříd v městech a u nižší šlechty.
„Krom toho vidíme na východě Evropy veliký slovanský národ,
jehož sídla se šířila na západ od Labe až k Dunaji; mezi nimi se pak usadili
Maďaři; v Multansku a Valašsku a severním Řecku jsou Bulhaři, Srbové
a Albánci, rovněž původu árijského, kteří v nárazech a protinárazech národů
zůstali zde jako zlomené barbarské zbytky. Tito národové sice utvořili
království a přestáli zmužilé boje s rozmanitými národy; leckdy zasáhli
jako předvoje, ais ein Mittelwesen, do boje křesťanské Evropy s nekřesťan
skou Asií, Poláci dokonce osvobodili obleženou Vídeň od Turků, a část
Slovanů byla získána západnímu vyššímu rozumu (Vernunft). Přes to
však celá tato massa zůstává vyloučena z našeho pozorování, poněvadž
dosud nevstoupila do řady der Gestaltungen der Vernunft. Stane-li se to
v budoucnosti, na tom nám zde nezáleží; nebo v dějinách máme co činiti
pouze s minulostí.“ Smetanovo (Augustina) překonání Hegla v „Katastrofě"
záleží v tom, že na tuto otázku Heglovu odpověděl kladně, a za věk ger
mánský položil ještě věk slovanský a teprve Slovanům dal úkol dokonati
to. co bylo lidstvu uloženo, totiž život v dokonalé jednotě na základě plné
rovnosti všech lidí.
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Avšak pro velikou skupinu historických událostí, zejména pro ta
kovou, kde se udály myšlenkové revoluce, jako bylo u nás v 15.
a 17. století, nevystačíme s genetickou methodou. Historik, který
píše dějiny celého národa neb dějiny takové bouřlivé doby velikého
pohnutí myslí, nemůže čekat, až budou přesně zjištěna všechna
fakta vztahující se k jeho předmětu — nebylť by nikdy hotov;
on musí anticipovat nějaký všeobecný zákon, musí přistoupiti
k zpracování své látky s určitým pojetím. Jest to nutno, má-li
jeho dílo míti spád, pathos, neboli: má-li historie býti též uměním.
Ovšem jest veliký rozdíl mezi touto anticipací a Hegelovým
apriorismem. Tato anticipace jest vždy založena na přesném
a opatrném poznání veliké části materiálu a nic ji není vzdále
nějšího nežli úmysl neb ochota znásilňovat fakta. Naproti tomu
Heglovy historické a zeměpisné vědomosti byly velmi malé, jak
o tom svědčí citovaný passus o Slovanech. Ža to tím větší byla
u něho odhodlanost násilně zacházeti s dějinnými událostmi.
Mluvil jsem o tom již výše a dotknu se tedy jen toho, že se
Heglovi, jen aby systém triadický mohl být zachován, ztratila
říše byzantská, ve středověku pak říše arabská (jen běžně se o ní
zmiňuje) a Benátky, tedy tři velmoci, z nichž ani jedna
nebyla od Hegla poctěna úkolem repraesentovati některou ideu
a dostati se tak do triadického víru světových dějin.
Že přes ty veliké vady měl Heglův systém takový vliv, dá se
vysvětliti. Velmi působilo jeho nepřátelství k materialismu,
jeho opovrhování hmotou. Byl to obecný sklon tenkráte. Podle
Hegla vše je původu duchovního. Hmota je jen škraboškou, kterou
na sebe vzal duch. Duch vždy vítězí nad hmotou, nad přírodou,
a dějinný process jest jeho triumfální cestou. To musilo mocně
působit na společnost druhého a třetího desítiletí 19. století, una
venou a zastrašenou válkami s revolucí a s Napoleonem, velmi
náchylnou k romantismu a mysticismu.
Druhý moment, který asi strhl mládež na stranu Hegelovu,
byl výklad o podstatě ducha: že substancí ducha jest svoboda,
„že všechny vlastnosti ducha existují jen skrze svobodu, všechny
jsou jen prostředky k svobodě, všechny jen ji hledají a přinášejí.“
Dějiny jsou vývoj k svobodě a vyvrcholení ducha znamená úplné
osvobození lidstva: „Die Weltgeschichte ist der Fortschritt im
Bewußtsein der Freiheit"; „stát jest dokonalá skutečnost svo
body" ... „jest absolutní účel konečný a uskutečněním dobra".
Tyto věty uchvátily studentstvo let dvacátých a třicátých. Hegel
byl ovšem opatrný, bál se ublížit si nahoře a proto dal své filosofii
také partie silně konservativní. Hájil feudalism tak jako roman
tický liberalism válek za osvobození, jenž bojoval proti francouzské
revoluci. Tak na jednom místě píše: „Ale rovnost ve státním ži
votě jest něco zcela nemožného; neboť každou chvíli vystoupí
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individuální rozdíl pohlaví a věku, a dokonce když se řekne: všichni
občané mají míti stejný podíl při vládě, přecházejí se hned ženy
a děti, které jsou vyloučeny. Rozdíl mezi chudobou a bohatstvím,
vliv vlastnosti a talentu se rovněž nedá oddokazovat a vyvrací
od základu ona abstraktní tvrzení" (str. 203).
Avšak nikdo nedbal tohoto tancování mezi vejci, ztrácelo se to
vedle dalekosáhlého významu Heglova svobodomyslného a nacionálního pojetí dějin. Jeden směr hegelovské levice dal si otázku,
v jakém poměru jsou tato tvrzení, že stát jest dokonalá jednota
národa a dokonalá skutečnost svobody, k faktickým poměrům
v Německu a zdali se ústavy v Německých státech skutečně sho
dují s tímto ideálem? Odpověd zněla arci zcela negativně a
nejlepší síly Heglovy školy se pak vrhly v politický zápas krajně
opposiční proti absolutismu státu pruského, velebenému Hcglem,
a proti ztuhlosti církevní. Pod heslem, že duch dějin jest vývoj
svobody, pustily se ve svém orgánu Hallische Jahrbücher (1838—42,
kdy byly potlačeny) v boj.
To jest druhá fase německého předbřeznového liberalismu,
jenž vznikl z romantismu válek za osvobození. Je to vlastně již
nový liberalism úplně zmodemisovaný. Hegelská levice a Mladé
Německo po velikých událostech v době červencové revoluce a po
velkolepém rozruchu veřejného mínění v Německu r. 1840 za zná
mého napětí mezi Francií a quadruplealliancí, kdy vznikla „Wacht
am Rhein", pojaly do svého programu boj proti feudalismu. V tom
se podstatně uchýlily od Hegla.
Konečně na zpopularisování Heglových názorů působil jistě
mocně jeho nacionalism, to, že učinil z Němců národ „duchem"
vyvolený, aby dokončil vítězství jeho, aby vybudoval jednotu
národa a lidstva ve smyslu svobody. Jeho nacionalism nezadal
v ničem nacionalismu Fichtovu a jejich velmi podobné pojetí ně
mecké reformace závodilo v nekritickém vlastenectví. „Germánský
duch jest duch nové doby, duch svobody." Germáni měli vždy
jakýsi cit o jednotě lidstva, „Gemüt“. Jest to zvláštní, neurčitý
a mlhavý pocit. Byl základem celého germánského života. Obec
neb její starosta spolu s členy obce kmenové soudili v záležitostech
soukromého práva a bezpečnosti osoby i majetku. Pro záležitosti
společné bylo potřebí společných úřad a usnesení. Jiný moment
jest, že se tvořily družiny dobrovolným spolčováním a svobodným
přidáváním k vojevůdci a knížeti. Souvislost jejich jest zde věr
ností, a věrnost jest druhý „panier“ Germánů, jako byla svoboda
„panieiem“ prvním. „Jedes Individuum besteht bei den Germanen
als ein freies für sich, und doch ist gewisse Gemeinsamkeit vor
handen, wenn auch noch nicht ein politischer Zustand“. Svoboda
byla v Německu „panierem" až do nejnovější doby, a i „Fürsten
bund" za Friedricha II. povstal z lásky k svobodě. Bylo ovšem
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potřebí značného eskamoterství, aby bylo možno udělati z Němců —
roztrhaných na 40 státův a státečků, nespokojených, ve větší části
národního territoria utiskovaných, sarkasticky kritisujících ubo
host Bundu — národ, v jehož dějinách jest ztělesněn princip svo
body a jednoty, a zejména tehdy v době, kdy se Velká Britannie,
dovršivši svoji státní jednotu, chystala k liberální reformě vo
lebního řádu do svého parlamentu a k zavedení svobodné tržby!
V citátech, jež jsem uvedl, i v celých přednáškách ozývá se
již ono nafoukané a k ostatnímu světu slepé německé vlastenectví.
Než nejen tyto, řekl bych, nefilosofické stránky Heglova systému
měly podmaňující sílu, měla ji zvláště dialektická methoda. Cím
byla tehdejší době, vypravuje Springer r. 1848 ve své kritice
Heglovy filosofie dějin: ,,In der Dialektik besaßen die thyrsusschwingenden Gläubigen das feste Gerüste, mit dessen Hilfe sie
den philosophischen Dom bis zur „krönenden Blume“ fortführen
konnten, in derselben entdeckten sie das tiefsinnige, befruchtende
Achtort der Spekulation, auf dessen Begriff und Erkenntniß be
kanntlich die Meisterschaft in der Baukunst beruht. . . . Man
müßte schnöde lügen und verläumden, wollte man behaupten,
es sei bei dem bloßen Versprechen geblieben, der begonnene Bau
eines spekulativen Weltdomes hätte nur bodenlose Wolken zum
Fundamente, luftige Dünste zum Materiale gehabt; der Hinblick
auf die Leistungen dei Hegel’schen Schule auf den Gebieten der
Theologie und Äestetik lehrt das Gegenteil." Též Lamprecht
podobně ukazuje na význam, jaký měla Heglova methoda pro
tehdejší vědu: „Bylo možno užiti. . . triadického systému, neboť
svojí základní myšlenkou polarity protiv a jejich vývojem „od
sebe" a „k sobě“ vyjadřoval neb aspoň naznačoval hlubokou
psychologickou a tím historickou pravdu.“ (D. G. N. Z. III. 333.)
Momenty, o nichž jsem právě mluvil, způsobily, že německá
filosofie, literatura i politika zůstaly pod mocným vlivem Heglo
vým od let třicátých až do šedesátých. Arciť nebyly to již všechny
Heglovy názory. Feuerbach a po něm Marx zvrátili filosofický
předpoklad Heglův v otázce o původu idejí ovládajících vznik
dějin: „člověk stvořil ideu, nikoli idea člověka". To znamená
návrat k empirické genetické methodě. Na tomto principu budoval
Feuerbach svoje dílo o „podstatě křesťanské“ a Marx své názory
o vzniku státa, umění a vědy. Avšak řadu jiných praemiss a názorů
Heglových přejali všichni hegelovci, a především triadickou,
dialektickou methodu, která jest nejcharakterističtějším, typickým
rysem Heglova systému; i Marx na ní vybudoval svoje učení
o třídním boji.
(Dokončení.)
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„Kancelář“ krále Jiřího.
Napsal Rudolf Urbánek.

Hlavní překážka, jež při studiu věku poděbradského stále
vadí, záleží v tom, že král Jiří nenašel historika, jenž by mu stál
dosti blízko, aby byl o všech jeho činech i plánech dobře zpraven,
a jenž by kromě sympatií k velikému králi měl i tolik literárních
schopností, aby budoucnosti zachoval vystižný obraz jeho osob
nosti i jeho snah. Cechy v druhé polovině 15. století měly sice ně
kolik letopisců, ale jejich cíl byl daleko skromnější: zaznamenávali
prostě události, jež se týkaly jejich okolí nebo jež se vtíraly jejich
zájmu, tak, jak za sebou následovaly, beze vší věcné souvislosti
a beze všech literárních nároků. Většina pak současných kroni
kářů cizích, jejichž práce týkají se též dějin českých a z nichž
někteří se nespokojují již s nahodilým a nesouvislým vypravováním
událostí, ale chtějí podati uzavřený obraz celé doby, nejenom
žila od Jiříka příliš daleko, aby s přesnými vědomostmi o něm
mohla zároveň spoj ováti pravé pochopení jeho úsilí — krátká,
příležitostná setkání k tomu nestačila — nýbrž svým postavením
i smýšlením vedena byla přímo k strannickému nepochopení a zneuznávání. Stačí vzpomenouti si na Eneu Silvia, na Eschenloera,
na Dlugoše. A není to malá chvála pro Jiřího, lze-li s oprávněním
říci, že i ze spisů spisovatelů těchto získáváme si o Jiřím konečný
úsudek příznivý, že ani tito strannicky předpojatí cizinci se zcela
neubránili sympatickému dojmu mohutné osobnosti Jiříkovy.
Nutnou opravu a spolu doplněk k vypravování domácích
i cizích kronikářů najdeme v současných listinách a korrespondencích. Ještě během století 15. prací různých sběratelů a opisovačů vznikla řada sbírek rozmanitých písemností, jako je ve Vrati
slavi známý soubor Eschenloerův, v jedno spojený s jeho latinskou
kronikou, nebo kodex universitní knihovny v Lipsku, nedávno
popsaný Šimákem,1) nebo rukopis kapitulní knihovny pražské,
známý již Pešinovi pod jménem „Codex minor“ (sign. G. XIX.),
nebo sbírky Skultetovy v Zhořelci. Z nich svým významem i bo
hatstvím obsahu stojí na předním místě, hned vedle dotčené
sbírky Eschenloerovy, s níž se podstatně doplňuje, „Cancellaria
regis Georgii", již v dalším krátce budu zváti „Kanceláří“.
*

*

*

Tento soubor písemností znám je v několika [rukopisech,
z nichž text nej starší a základní představuje rukopis A. v knihovně
x) „Bohemika v Lipsku“, str. 33—43.
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lobkovické v Praze. Palacký, jenž mu věnoval mnoho pozornosti,
pokládá jej za současný s písemnostmi, v něm obsaženými, a za
základ rukopisů druhých.1) Od druhé poloviny století 17. možno
sledovati, ač ne zcela úplně, řadu osob, v jejichž rukou se rukopis
tento nacházel. Prvním známým jeho majitelem byl Bal bin,2)
jenž jej půjčil a potom daroval Pešinovi.3) Oběma při citaci sluje
„Codex major“. Později přešel v majetek Bienenbergův a byl
jedním z pramenů Pubičkových.4) Posléze z pozůstalosti hraběte
Fr. Šternberka — odtud název, který rukopisu tomu dal Palacký:
rukopis šternberský — koupí se dostal do knihovny lobkovické,
kde je, vlastně má býti až dosud.6) Nyní však je nezvěstný a
marně jsem se po něm sháněl. Než, lze doufati, že při bedlivějším
hledání se rukopis tento, patrně jinam v knihovně omylem za
ložený, najde.
Pro poměr jeho k ostatním rukopisům není bez významu
dotknouti se otázky, kam až obsahově sahá. Nemaje po ruce
textu samého, užiji k srovnání podrobného seznamu kusů v „Kan
celáři" obsažených, který dle textu C. pořídil H. Markgraf.8) Seznam
ten až do čísla 346. shoduje se úplně s textem B., opsaným kolem
r. 1502 z textu A., takže seznam Markgrafův se v této části
shoduje i s textem A.
Palacký, jenž vydal mnoho kusů „Kanceláře“ dle textu A.7),
ještě k listu krále Jiřího k nejmenovanému kardinálovi z r. 1470,
který v seznamu Markgrafově je pod číslem 334, cituje jako před
lohu text A8) Dalších 5 čísel „Kanceláře" (u Markgr. č. 335/9)
Palacký neotiskuje. Ale již zápis o ochraně kompaktát z 25/9.
1484 (u Markgrafa č. 340) otiskuje Palacký ne dle textu zl., nýbrž
dle textu B.9), což by byl sotva učinil, kdyby byl zápis ten v textu
A. našel. To však ještě nepadá na váhu, protože jde o listinu,
jež byla v textu B. teprve později jiným písařem vepsána na
prázdné místo, jež tu bylo po č. 33g. (dle Markgr.) ponecháno;
okolnost ta ještě by nevylučovala možnost, že i další čísla po
x) FRA. II./20, v úvodě str. XI. etc.
2) Epit. rer. Bohem. I. (1677), 512, 513.
·) Pěšina, „Prodromus Moravographiae“ (1663) v předmluvě a „Mars
Mor.“ I. (1677), 691; Pubička, „Chronol. Gesch. Böhmens“ VI./2. r.; FRA.
20., str. XI.
4) O obojím je přípisek na desce rukopisu B., o němž hned dále se
bude jednati.
·) Palacký v citovaném úvodě, str. XI/XII.
·) Die „Kanzlei“ des Königs Georg von Böhmen: Neues Lausitzisches
Magazin 1870, 214—238.
’) Urkundliche Beiträge zur Geschichte Böhmens und seiner Nachbar
länder im Zeitalter Georgs von Poděbrad. FRA. II./20. (1860) a Archiv
český I., IV.—V. (1840, 1846, 1862).
·) FRA. 20., 639.
·) AČ. IV., 508—512.
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čísle 340. též v textu A. byla obsažena. Jestliže však Palacký
i sněmovní usnesení v Praze 24/4. 1452 (Markgr. č. 341.) otiskuje
dle textu B.1), možno z toho souditi, že v textu A. listin od č. 340.
(dle Markgr?fova seznamu) není, tak že Palacký musil již odtud
jako předlohy užiti textu B. Poale toho by text J. končil číslem
339. nebo číslem 334., uvedeným již listem Jiřího k jednomu kardi
nálovi.2)
Text B. nachází se rovněž v lobkovické knihovně v Praze
(sign. 394.), pročež jej Palacký nazývá rukopisem lobkovickým.
I rukopis ten má svoje dějiny, jež z části můžeme sledovati jako
při textu A. Objemný tento foliant o 724 až na menší mezery
popsaných listech byl nejdříve majetkem někoho, z jehož přípisku
v iniciále S na 1. straně zůstal čitelný jen rok 1627; ostatek byl
vyškrábán. Potom dostal se i tento rukopis do rukou Balbínovi,
jenž na poslední straně textu (fol. 724“) — dále ještě následuje
více nepopsaných listů — připsal, že 10/10. 1678 rukopis dočetl,
načež na dlouhý čas se stopa po rukopisu ztrácí, až se r. 1772
ocitl v majetku Pubičkově, když delší dobu byl kdesi na ne
známém místě mimo Prahu.3) Krátce potom byl nově vázán —
stopy přiříznutí vidíme na marginálním podpisu Pubičkově na
první straně textu — a přešel do knihovny známého sběratele
pražského z konce století 18. JUDr. T. A. Putzlachera, jenž na
zadních prázdných listech začal, ale nedokončil index listin, v ruko
pise obsažených. Několik listů, jež se již dříve z rukopisu ztra
tily, bylo ještě před vazbou z textu A. znovu opsáno a na pří
slušném místě zařáděno4). — Konečně se stal rukopis majetkem
knihovny lobkovické.
4) AČ. II., 309/313. Palacký při tom ovšem zároveň cituje MS. štern
berský p. 235—244, ale neni to text A., nýbrž rukopis sbírky písemností
Alše ze Šternberka, jejž Palacký také nazývá MS. šternberským.
2) O tom, zdá se, svědčí též Pěšina, jenž v ,,Mars Mor.“ I. 837 po
sledně cituje text A. („Codex major“) k úryvku z listu Jiřího k Matiáši
Uherskému z 30/7. 1470 (otištěn v AČ. I., 490), ale dále již ani při volbě
Vladislavově r. 1471 ani při jednání v Brně 1478 „Kanceláře“ se nedovo
lává, ač v textu B. nacházejí se k oběma jednáním obšírné písemnosti: patrně
i on v textu A., jehož užíval, listin těch nenašel.
·) Balbínova poznámka: „Perlectus est totus hic Tomus et Volumen
literarum publicarum Pragae X. Oct. A. 1678 et digniora et lectiora annotata
sunt in 5 philyris. Laus Deo et Matri ejus Sanctissimae! Bohuslaus Bal
bi nus S. I. mp." — Pubička připsal na dolním okraji fol. ra: „A. 1772.
Hic liber miro modo in manus venit, postquam extra Pragam diu delituisset.
Fr. Pub. mp.“
*) Z předu na desce je připsáno: „Ex bibliotheca Thomae Antonii
Putzlacher JUD.“ a o něco doleji: „N. B. defectuosae paginae 144, 252,
S3> 59. 287, 88, 90, 91, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 300 descriptae et Suppletae
sunt ex Codice Manuscripto etiam Coaevo in parvo folio, quem osservavit
Venerab. P. Franciscus Pubitschka, nunc vero possidet Illustris Eques
Dnus de Binenberg, Capitaneus Curimensis.“;
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Je psán několika písaři. Opis prvního z nich sahá až k fol.
404·1) a jemu odpovídá nedokončený index Putzlacherův, roz
dělený na 2 části: první je nadepsána „Index Super Epistolas
Georgium Podiebradium concernentes confectus per me Th. P.",
druhá část má toto bližší označení: „Diplomata varia miscella
regnum Bohemiae et res Bohemicas concernentia." Toto roz
dělení Putzlacherovo zasluhuje povšimnuti. Je zajímavo, že první
část jeho indexu, obsahující listiny textu B. od čís. 1—334 (dle
seznamu Markgrafova), se právě shoduje s pravděpodobným roz
sahem textu A., jak byl výše naznačen. Putzlacher sám mohl
znáti text A., tehdy majetek Bienenbergův — snad on to byl,
jenž před převazbou textu B. pořídil si z textu A. opis scháze
jících listů — a není vyloučeno, že podle něho i rozdělení indexu
svého rukopisu upravil; co našel v textu A., pojal do první části
indexu, a čeho v textu A. nebylo, zařadil do části druhé. Tak
bychom měli ve způsobu rozdělení indexu Putzlacherova nový
detail k určení rozsahu vlastní „Kanceláře", a text B. podle toho
by byl od písaře, jenž jej v první části opisoval, rozhojněn na
základě jiných ještě pomůcek o 17 čísel.2)
Palacký pečlivě srovnal text A. s textem B. a není důvodu
výsledkům pečlivého srovnání jeho — sám Palacký práci svou
tak charakterisuje — nevěřiti. Protože slova, jež jsou v textu A.
porušena nebo i s papírem vytržena, v textu B. vůbec scházejí
nebo se v něm čtou v té formě, jak jsou čitelná dosud v textu A.,
dochází Palacký k úsudku, že text B. je opisem textu Á. a to
z r. 1502.3) O rozsahu textu A. se Palacký nezmiňuje. Podle
předpokladů našich vztahuje se úsudek jeho jen k té části textu B.
— a to ještě ne zcela úplně — která je opisem písaře prvního.
Proč Palacký položil opsání textu B., resp. opis prvního pí
saře v textu B., k r. 1502, sám blíže nevykládá, ale můžeme snadno
si důvod najiti sami. Opis písaře prvního končí na fol. 404“ číslem
349. (dle seznamu Markgrafova), zápisem krále Vladislava z 16/6.
1471, a právě dle data, kdy byl vydán od rady vratislavské vidimus
zápisu tohoto, též zde obsazený — je to 19. srpen 1502 — můžeme
blíže naznačiti dobu, kdy opis této první části byl pořízen: nebylo-li
to roku 1502, jistě to bylo brzo potom.
Druhý písař opsal jen 2 zápisy: jeden, zmíněný již zápis
o ochraně kompaktát z 25/9.1478 (Markg č. 340), vepsal na prázdné
* ) Jsou to dle Markgrafova seznamu čís. 1—339, 341—346, 420, 347/8,
421/2 a 349.
* ) Dle číslováni v seznamu Markgrafově mělo by býti v textu B.
(až do č. 349) s přidáním čísel 420, 42.1 a 422, jež v textě B. jsou zařaděna
na místě, jež udává poznámka předcházející, o 18 čísel více než v textu A.,
ale protože Markgraf čís. 335 omylem vynechal, klada za čís. 334 hned
čís. 336, jde jen o 17 čísel.
·
) Srov. často již mnou citovaný úvod k FRA. 20.
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místo (fol. 374b—376*), jež tu písař první nechal, mezi ostatní
jeho opisy; druhý kus (fol. 404**—408*»; Markg. čís. 350), smlouva
mezi Vladislavem a Mariášem v Brně 29/3. 1478, tvoH přechod
od opisů písaře prvního k opisům písaře třetího, jež obsahují
fol. 409*—4Ó8b, načež následuje část opsaná písařem čtvrtým,
jenž napsal fol. 469·—586·.1) Po něm v práci pokračoval písař
pátý, jenž od fol. 629· byl vystřídán písařem šestým. Oba po
slední opsali celkem 52 potvrzení různých privilegií, latinských
i německých, z let 1436 a 1437.2) Ráz písma všech písařů ukazuje
k století 16.
Celek opatřen je titulem, jenž pochází z doby novější, snad
od Pubičky neb Putzlachera, a přibližně vystihuje jeho ráz:
„Diplomatarium Georgii, regis Bohemiae, seu bullae, litterae
apostolicae, nuncii sedis pontificiae, regum, electorum ac principům,
magnatum, antistitum et aliorum sub regimine Georgii et ob turbas
causa religionis ortas emanatae ab anonymo coaevo scriptore.
Accedunt alia diplomata miscellanea regum Bohemiae, praecipue
Joannis, Caroli Quarti, Sigismundi, Ladislai et Wladislai Jagellonici etc.“ Zase se tu ozývá podobné rozlišení obsahu tohoto
rukopisu jako v indexu Putzlacherově.
Na různých místech najdeme marginální poznámky Balbínovy, Pubičkovy a Putzlacherovy o obsahu jednotlivých kusů.
Rukopis C. je v knihovně gersdorfské v Budyšíně. Palacký
sice o něm věděl, ale s ostatními texty ho nesrovnal. Neučinil
tak ani Markgraf ve svém popise.3) Jen vyslovil domněnku, že
i text C. je jako text B. opisem textu A. Myslím však, že zatím
i bez přímého srovnání textů lze o tom pochybovati, zvláště po
tom, co již bylo o rozsahu textu A. pověděno.
Rukopis C. se dělí na 2 části, z nichž opis části první od čís. 1.
do č. 419 spadá dle Markgrafa na počátek století 16. a psán jest
jedním písařem silně lomeným písmem, jež při kusech českých
je ještě lomenější, čistě prý německé, jak Markgraf podotýká;
druhá část od č. 420 do 488, psaná opět jednou rukou, rázem
písma poukazuje teprve n? druhou polovinu století 17.
l) Prácí písaře třetího jsou u Markgr. č. 351—385; čtvrtý napsal
čís. 386/7, 423—437 a ještě 2 přípisy, jeden rytířstva zhořeleckého a druhý
města Zhořelce, ve sporu před králem 1454, jež u Markgr. zaznamenány
nejsou.
2) Opisy ty mají předlohu v roudnickém registru Zikmundově.
Srov. Čelakovský, ,,O domácích a cizích registrech české a jiných rakouských
dvorských kanceláří“ (1890) 391. V seznamu Markgrafově jsou opisy ty
rozděleny ve dvě skupiny: latinskou (čis. 388—419) a německou (čís. 436/457),
ač v textu B. se kusy latinské s německými střídají (srov. dalši při ruko
pisu C.).
1
. 1( J> 11
·) Sr. citovaný/ již článek v N. Laus. Mag. 1870. 214 etc.
C. C. H. XVII.
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Pořad čísel v rukopise B. a v I. části rukopisu C. se celkem
shoduje až na kusy německé: ty nenacházejí se v textu C. na pří
slušném místě, jako jsou v textu B., nýbrž jsou shrnuty v druhou,
zvláštní a časově daleko později vzniklou část. Vysvětlit! si to
lze tak, že opisovač textu B. z předlohy své — a tou nemohl býti
text A., jestliže sahal skutečně jen k číslu 334 neb 339, nýbrž
daleko pravděpodobněji text B. a to text celý, nejenom jeho
první část vlastní „Kancelář“, ježto první část textu C. až k čís. 419
je psána jen jedním písařem — vynechával kusy německé, jež
teprve později dodatečně jiným písařem byly opsány v části druhé.
Tím by se i vznik první části textu C. časově poněkud pošinul
do doby pozdější, než udává Markgraf: první část nemohla vzniknouti na samém počátku 16. století, protože předpokládá již
existenci všech částí textu B., jež sotva povstaly současně, ale
spíše vznikaly postupně za sebou, byť i v kratších obdobích ča
sových.1)
Na rukopisy D. a E. upozornil Dudík.2) V rukopise „Chaos
Pešinianum“, jenž náleží zemskému archivu v Brně a psán byl
jednak od Pěšiny samého, jednak od písařů jiných, jsou mezi
jiným (str. 153—167) 103 regesta pod názvem: „Ex libro MS.
Epistolarum circa regem Bohemiae Georgium variarum Synopsis,
qui liber putatur esse aut ex archivo Jodoci a Rosenberg, Episcopi
Wratislaviensis, aut Rudolphi, Episcopi Lavantini in his provinciis. Reperitur in bibliotheca Ord. Cisterc. Altovadi.“ Dudík
shledal, že regesta zmíněná se shodují s opisem „Kanceláře“
v knihovně rajhradské, jejž pořídil Bon. Pitter a jenž obsahuje
272 kusů „per extensum“; proto rukopis vyšněbrodský není správně
určen titulem, který čteme v „Chaos Pešinianum", nýbrž po
znáváme v něm nový opis „Kanceláře" (textD.). Protože regesta,
z něho pořízená, nepřesahují rok 1470, možno se domýšleti, že
text D. obsahuje jen vlastní „Kancelář“ a je opisem textu A.
Jinak o něm nic více mně známo není a mamě jsem o něm
hledal nějakou zmínku v tištěném katalogu rukopisů vyšněbrodských.3)
Text E., opis Pittrův, podle počtu kusů bud je nedokončen,
nebo Pitter v něm řadu čísel vypustil. Je to sice opis příliš pozdní,
přes to však i k němu, podobně jako k textu D., najae-li se ještě
l) Nepadá tím i světlo na národnost toho, jenž text C. opisoval nebo
dal si opsati? Byl by Němec — Markgraf dle zmíněné poznámky o čistě
německém způsobu písma českých kusů patrně myslí, že původcem ruko
pisu byl Němec — vynechával čísla německá?
*) Mährens Geschichts-Quellen (Cerroni’s Handschriften-Sammlung):
247. 253/4·
·) Xenia Bernardína II./2.
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ve Vyš. Brodě, bude nutno, přihlédnouti, aby se srovnaly s texty
ostatními a zjistila se jejich předloha.1)
*

*

*

Po tomto výčtu rukopisů v další části článku budu přihlížet!
jen k hlavní části všech textů, k vlastní „Kanceláři", jež v seznamu
Markgrafově obsahuje prvních 334 nebo 339 čísel a jež souhlasí
rozsahem s textem A., jak byl výše pravděpodobně určen. Jako
základu užívám textu B., přihlížeje při tom pro pohodlnější srov
návání k Markgrafovu seznamu kusů dle textu C.
Obsah vlastní „Kanceláře" je nerozlučně spojen s jménem
znamenitého právníka a politika německého, výmluvného obhájce
krále Jiřího v jeho sporu s kurií, Řehoře Heimburka, tak že,
kdyby sbírka naše neměla jména, které se již vžilo, jistě by za
sloužila nésti v čele jméno Heimburkovo.
Není to míněno tak, že Heimburk sám je původcem sbírky.
Heimburk sotva by byl pro sebe dal opisovati četné kusy české, jež
ve sbírce jsou obsaženy a jež z části jsou jen překlady jeho kon
ceptů latinských, i když připustíme možnost, že za dobu několika
letého pobytu v Praze alespoň částečně si osvojil češtinu, ač o tom
nemáme ani nej menší zprávy. Heimburk je však sldadatelem
mnoha kusů v „Kanceláři" a ve většině čísel ostatních můžeme
viděti jeho studijní materiál, jenž mu usnadňoval vniknouti
v hlubší znalost českých poměrů. Alespoň víme, že brzo po svém
příchodu do Prahy — bylo to na počátku června 1466 — byl
pohroužen v plném proudu prací přípravných, při čemž archiv
královský jistě mu podával dosti látky.2) Právě se zřetelem k Heimburkov» je příznačné, že úvodním číslem „Kanceláře" je slavný
manifest Jiřího ku králi Matiáši z r. 28/7. 1466, první výsledek
Heimburkovy činnosti v Praze, a posledním jejím číslem (jestliže
„Kancelář" končí čís. 339.) je manifest Matiášův z 8/4. 1468,
jímž odůvodňuje svou válku proti Jiřímu. Tak náhodou ocitly
se na počátku i na konci „Kanceláře" písemnosti, ostře vyznačující
meze vlastní činnosti Heimburkovy v Cechách. Heimburk sice
ani po manifestu Matiášově nezůstal v Praze nečinný, ale manifest
*) Wolny ve zprávě o knihovně raj hradské uvádí opis Pittrův pod
sign.: Scrin. H. sign. g. 24. Má název: „Codex literarum publicarum adversus Georg. Podiebrad reg. Boh.“ (AÔG. 1849, V., 156.) — Dudik po
dotýká též, že z opisu tohoto učinil si Boček regesta (č. 2584—2587), jež
jsou nyní v zem. archivu v Brně.
2) 3/7· 1466 píše Janu Vítězi: ,,. .. recensui oblationes Serenissimi
regis per papam immite contemptas": Důx „Nic. v. Cusa“ I., 499; v jiném
nedatovaném listě k témuž: „. .. perlustrans varias scripturas et cedulas,
que ad manus regis meis his annis quomodolibet pervenerunt, quatinus
in >llis actuatus et exercitatus .... ad consulendum promptior essem":
AÔG. XII., 342.
2*
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ten znamená ztroskotání jeho vlastní akce, jíž byla snaha získati
Matiáše pro spolek s Jiřím. Jednání Vilémovské na počátku
r. 1469 vzkřísilo sice ještě jednou zašlé naděje Heimburkovy a
reflex toho najde se i v činnosti jeho, ale příliš brzy se ukázalo,
že naděje ty jsou marné, a za války další Heimburk ustupuje
v pozadí.
Heimburk sám původcem sbírky není, avšak v jeho okolí,
v kanceláři královské, najdeme osobu, jež by jím mohla býti.
Jest to Pavel, probošt zderazský, královský sekretář a důvěrník,
jehož diplomatických služeb král hlavně rád užíval ve stycích
s Polskem. Již Palacký naznačil Pavla jako původce „Kanceláře",
ale beze všech důvodů.
V „Kanceláři" nacházíme dva listy, jež, zdá se, ukazují
k souvislosti mezí ní a Pavlem. Jsou to dva dopisy Mairovy, přímo
Pavlovi adressované, jeden z 26/1. 1467 a druhý z 24/6. 1468.
Proti tomu však lze opět namítnouti, že listy ty, hlavně list druhý,
nebyly určeny jen Pavlovi, nýbrž Mair je psal především se zře
telem na Heimburka, o němž mohl předpoldádati, že je do rukou
dostane, takže není divno, nacházej í-li se mezi ostatní Heimburkovou korrespondencí.
Ale možno vytknouti i jiné okolnosti, jež činí pravděpodobným,
že Pavel je původcem „Kanceláře“. Společný zájem i povolám
sváděly úzce Pavla s Heimburkem: v Pavlovi můžeme viděti vhod
ného rádce, jenž Heimburka, cizince, zasvěcoval do českých po
měrů a z archivu královského sbíral jemu listiny, jichž Heimburk
při obraně Jiřího k informaci potřeboval. V něm můžeme též
hledá ti i překladatele, jenž listy, Heimburkem latinsky složené,
ale kromě těchto i jiné listiny latinské, překládal do češtiny pro
krále, jenž sám latinsky· neuměl: leckteré listiny byly velmi dů
ležité a nehodily se pro veřejnost, takže překladatelem mohl býti
jen některý důvěrník Jiřího, jakým právě Pavel Zderazský byl.
Je-li domněnka tato správná, je pochopitelno, že Pavel kromě
respektu, jejž měl k slavnému Heimburkovi, známému stylistovi,
a jenž sám by byl mohl býti podnětem k sebrání listin a dopisů,
od Heimburka v Praze složených, měl i osobní zájem poříditi si
soubor různých těch písemností, na nichž sám jistou měrou měl
účast, překládaje je do češtiny. Ale i postavení jeho jako sekretáře
královského mohlo jej vésti k sebrání písemností těch i jiných.
Okolnost, že při řadě akt datum, adressa i jméno pisatelovo je
vynecháno, ukazuje k tomu, že pořadatel sbírky měl spíše zájem
praktický než historický, že sbírka měla být vhodným vzorem,
podle něhož by se v obdobných případech listiny skládaly. A tento
ohled nebyl jistě Pavla dalek: takový formulář mohl i jemu
v kanceláři královské dobře posloužiti. Praktický účel formuláře
dovoloval přibrati i listiny jiné, jež jednak Pavel pro Heimburka
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vyhledal, nebo jež v éře Heimburkově do kanceláře královské
přišly nebo z ní vycházely, ač o úplnosti tu nelze mluviti: nebyla
ani účelem sběratelovým. Ovšem neopisoval jistě Pavel listiny
sám, nýbrž dal si je opisovati někým jiným, jenž opsal je s množ
stvím chyb, na něž si Palacký při vydání svého výboru z „Cancel
larie" velmi stěžuje.
Formulářovému rázu „Kanceláře" — jméno „Kancelář“, jak
je patrno z toho, co právě bylo řečeno, se sbírce naší dobře hodí —
odpovídá i neurovnanost obsahu: pořad čísel neřídí se ani zřetelem
chronologickým ani věcným. Souvislejší skupiny větší jsou tu
jen dvě: jedna na počátku sbírky (čís. 1—48), která se těsně při
píná k vydání manifestu z r. 1466, obsahující jednak formule
přímluv, od Heimburka současně s manifestem složených, jednak
kusy, týkající se obnovení sporu s kurií za Pavla II., a listy, jež
složil r. 1465 předchůdce Heimburkův v českých službách, Mair,
a o nichž víme, že se jimi Heimburk po příchodu svém do Prahy
zabýval;1) druhá skupina je na konci sbírky (č. 255—333) a'skládá
se — s výjimkou několika čísel — z korrespondence česko-uherské,
hlavně z let 1466—1468. Ostatní čísla jsou membra disiecta,
mezi nimiž těžko lze zjistiti nit, na kterou by se v tom pořadu,
v němž za sebou v „Kanceláři“ následují, dala navléci; jen tu
a tam několik čísel tvoří menší skupinu, vyznačenou společným
jejich pisatelem nebo adressátem.2)
Jediným živlem sjednocujícím, ;enž toto neurovnané a různo
rodé množství písemností spojuje v jeden celek, je jméno Heimburkovo; „Kancelář“ není vlastně nic jiného, než akta jeho činnosti
v Cechách, sebraná v jednu sbírku přátelskou rukou.
V souhlase s tím, že Heimburk v kanceláři královské za
býval se po výtce politikou vnější, i „Kancelář“ dostala tento
ráz. A protože poměr k Rímu, ke kurii jest činitelem, jenž ovládá
celou vnější i vnitřní politiku Jiříkovu nejen v době, kdy Heim
burk stojí po jeho boku, ale po celý čas jeho vlády, i většina kusů
v „Kanceláři“ je vyjádřením těchto vztahů. Celou politiku českouherskou, které je tu skoro x/3 všech čísel věnována, třeba s tohoto
hlediska posuzovati.
Snaha Heimburkova získa ti Matiáše Uherského pro unii
česko-uherskou, vlastně česko-uhersko-benátskou, nebyla dosud
náležitě oceněna. Snaha ta nevycházela jen z osobních zálib
Heimburkových, nebyla jen fantastickým plánem, jak senným
leckdy posuzuje, nýbrž odpovídala nezbytné potřebě české poli
tiky. Bylo již úspěchem, s kterým by se byl Jiří i Heimburk
spokojili, kdyby Matiáš, byť i nebyl přímo pro unii získán, alespoň
x) FRA. 20., 407.
’.'t*
' ”
*1 *
a) Na př. čís. 50—65 o akci papežské a legáta Rudolfa po vydáni
nálezu na poč. 1467; č. 66/77 akta o jednání s panskou jednotou atd.
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byl odvrácen, aby nevstoupil jako pomocník kurie proti Jiřímu.
V otázce, najde-li kurie někoho, kdo by se chtěl podjíti boje s Jiřím
a kdo by měl tolik moci, aby boj ten mohl věsti s úspěchem, byla
hlavní překážka úsilí papežského, ale zároveň se v ní též skrývalo
hlavní nebezpečí pro Jiřího a český utrakvismus. Kurie byla
si dobře vědoma, že ve sporu s Jiřím bez tohoto předpokladu
nemá naděje na úspěch. Pius II. sám r. 1463 řekl k zástupci
Vratislavskému, že, kdyby Jiřímu odňal trůn, nemaje proti němu
nikoho, kdo by byl dosti mocný, aby se trůnu českého mocí ujal
— mohl by stolici papežské velikou hanbu způsobiti: „Wir mussen
vore gewess sein eines, der is uffnymet.2)1 Jestliže pak nástupce
jeho Pavel, ač ne bez rozpaků, přistoupil k odsouzení Jiřího a tak
spor přivedl na ostří, maje jen za oporu jednotu panskou, nebylo
to právě dobrou ukázkou jeho bystrozrakú politického. Za ta
kových okolností bylo na straně Jiřího politickou nutností uchovati dobrý poměr s Matiášem, neboť jen Matiáš za tehdejší situace
mohl kurii v jejím příkrém postupu dodati váhy a síly a zachráni ti
ji před pokořením, a právě úsilím Jiřího i Heimburkovým o udržení
pokoje s Matiášem nabývá celá korrespondence česko-uherská
z let 1466/68, v „Kanceláři“ skoro úplně zachovaná, zvláštní
důležitosti.
,
I ostatní čísla „Kanceláře" jsou vlastně jen dokumenty, jež
osvětlují velkolepý zápas Jiříkův s kurií římskou. Není význam
nější osoby ve sporu tom, aby tu nebylo nějakého listu, jenž byl
psán jí nebo od ní. V první řadě ovšem zájem náš poutá veliký
král sám, jenž neunavuje se po celou svou vládu hledáním a vy
čerpáváním prostředků nej rozmanitějších, aby jen od říše své
oddálil novou válku náboženskou, jejíž zhouby tušil, a aby přimněl
kurii k mírnému vyrovnání. Vedle něho zjevuje se nám tu celý
zástup osob: oba papežové, jejichž pontifikát spadá v jedno s vládou
Jiříkovou, Pius II., jenž nezapírá v sobě ani na stolci Petrově
diplomata z dřívějška, důvěřujícího v úspěch obratně osnovaných
nástrah a zápletek, tu hrozícího, tu zase pod vlivem situace po
volného, i svéhlavě neústupný Pavel; přísný, ale svou důsledností
imponující Carvajal, ohebný, schytralý a náladám doby se ochotně
přizpůsobující Jeroným Kretský, neúnavný Rudolf Lavantský;
sobečtí representanti jednoty panské, s nimiž proti vůli své jsou
nuceni jiti Tas Olomúcký a Jošt Vratislavský, jehož vnitřní rozpor
vzbuzuje hluboký dojem; bezohledný Matiáš Uherský se svým
vlivným rádcem Vítězem; současní knížata němečtí — z nich
zvláště Albrecht Braniborský, zajímavý svou nevyčerpatelnou
životní energií a politickou obratností — s flegmatickým císařem
v čele; sarkastický Tovačovský z Cimburka, charakterní Vilém
.*) Ss.. R. Sil. IX., 7.: 7/9. 1463·
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z Rábí; obránci Jiřího, obratný a v každou situaci rychle se vpravující diplomat Mair i mistr jeho, energický a v lásce i nenávisti
přímý Heimburk atd. I fanatický Kapistrán se tu kmitne. Můžeme
býti vděčni příznivé náhodě, jež vedla ku vzniku sbírky naší.
Oč bychom bez ní v poznání doby poděbradské byli chudší!
*

*

*

Je zajímavo sledovati, jakou měrou tak bohatého pramene,
jako je „Kancelář" během času bylo užito od historiků, zabýva
jících se dějinami českými. Ač je „Kancelář“ od konce století 17.
dobře známa, přes to nelze říci, že užilo se jí záhy tak, aby
odpovídalo to její hodnotě historické. To platí hned o prvních dvou
historicích, kteří ji v rukou měli, o Balbínovi a Pěšinovi: ač oba
„Kanceláři“ vzdali chválu velikou, přece není ve spisech jejich
pozorovati, že vliv „Kanceláře“ na jejich práci byl úměrný s jejich
chválou.1) Vydatněji netěžili z „Kanceláře“ až do Palackého ani
jiní historikové.
Teprve Palacký užil bohatého tohoto dolu v pravém slova
smyslu vědecky; on pro vědecké zužitkování historického mate
riálu, v „Kanceláři“ obsaženého, učinil až dosud nejvíce a bylo
byl nespravedlivo vytýkati právě při něm, že se nestalo více. Na
četných stranách příslušného svazku „Dějin národu českého“
můžeme pozorovati pronikavý vliv, který „Kancelář“ měla na
jeho zpracování doby Jiříkovy. Ale Palacký učinil více: on je
vlastně první, kdo části „Kanceláře" počíná vydávati.2) Pěšina
sice již na konci stol. 17. řadu kusů v „Mars Morav." otiskl, ale
učinil tak způsobem zcela nepřípustným, upravuje si text, inter
poluje jej a části textu vynechávaje, tak že jej za vydavatele
„Kanceláře" ve vlastním slova smyslu pokládati nemůžeme.
Palacký kromě ediční činnosti vlastní i jiným historikům opa
třoval opisy z „Kanceláře", jež tito otiskli ve svých publikacích
(Teleki, Voigt G., Düx). Způsob, jaksi Palacký při výběru z „Kan
celáře“ za účelem vydavatelským vedl, zaslouží podrobnější
zmínky.
Není divu, že Palacký při rozsáhlém svém programu životním,
jenž mu čas jeho úzce vyměřoval, musil se leckde obmezovati
a nevyčerpal bohatství, jež se mu častěji naskytovalo, úplně,
zvláště když po mnoha cestách kráčel první nebo jako jeden
z prvních. Ale ten, kdo jde dnes jeho stopami, byť i vidí, že leccos
x) „. . . codex grandis literarum publicarum . . . ex quibus omnibus
(si id ageretur) certior omnium annalium fide narratio haberetur“: Balbín
„Epit. rer. Bohem.“ 512; „... ex actis publicis, quibus utique major, quam
aliis scriptis, habenda est fides": Pěšina „Mars Mor.“ I., 691.
«) FRA. 20. AČ. I., IV., V. Již r. 1828 v ČMČ. III., 21—24 Palacký
vydává z „Kanceláře“ list Mariniho k Jiřímu z 8./8. 1461.
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zůstalo nepovšimnuto, musí uznati přesnost jeho odhadu, jeho
schopnost orientační i smysl pro důležitý detail. Tak jest i v případě
našem. Jako jinde i zde, při „Kanceláři" jednalo se Palackému
v první řadě o písemnosti, jež přinášely nové údaje, dosud ne
známé. Gdtud si vysvětlíme, proč to neb ono číslo otiskl a proč
jiné vynechal. Písemnosti, jež nových zpráv věcných nepodávaly,
ale za to jsou charakteristické pro smýšlení stran o sporných otáz
kách, Palacký přecházel, ač ne bez čestných výjimek, jako je
Heimburkova Apologie;1) otiskl ji sice, ne však mezi čísly ostatními
v příslušném pořadí časovém, nýbrž zvláště jako píílohu,2) což
je pro názor Palackého jistě příznačné: viděl v Apologii výjimku,
lišící se od akt ostatních. Toto stanovisko Palackého také vy
světluje, proč si nevšímal celkem polemické literatury z doby
Jiříkovy, ač mu neušla. — I starých českých překladů textů
latinských a německých Palacký pomíjel, ač jazykově jsou zají
mavé, i v tom případě, když původní předloha českého překladu
známa není, tak že překlad kromě zřetele jazykového má i význam
věcný.
Po Palackém jen málo českých historiků užívalo „Kanceláře“,
tím méně pak z ní další kusy vydávalo. Mezi nimi ovšem ne
schází Tomek, u něhož vícekráte se vyskytují odkazy na „Kance
lář", i tam, kde bychom toho nečekali, kde totiž se jedná o kusy
z „Kanceláře" již tiskem vydané.3) Z ostatních, kdo u nás přímo
„Kanceláře" užili — jde tu vždy o text B. — uvádím Kalouska
a Zd. Tobolku.4)
Z německých historiků z korrespondence Heimburkovy již
r. 1847 řadu čísel otiskl Düx v prvním svazku své, již dávno za
staralé práce o kardinálu Kusoví; otisk jeho je však správnější
než nové vydání týchž kusů „Kanceláře", jež obvyklým svým způ
sobem o několik let později (1854) obstaral Höfler.1) Za to trvalou
*) Nelze tu odůvodňovali, proč setrvávám při určení Palackého
Apologie jako díla Heimburkova.
“) FRA. 20., 647 etc.
·) Srov. Dějepis m. Prahy VII., zvláště rog68, též 13679, 13880 etc.
*) Kalousek: České stát, právo (2. vyd.) 567. — Tobolka k svým
„Stykům krále Jiřího z Poděbrad s králem polským Kazimírem“ (1898)
jako přílohu na str. 38—42 připojuje z „Kanceláře" smlouvu o příměří
s jednotou panskou 25/1.1468.— Mimo to Patera v AČ. 20., 543 —5 50 uveřejnil
řeč poslů jednoty panské na sněmu norimberském r. 1467, jenž odpovídá
číslu 66. v seznamu Markgrafově, ale jest vydána dle opisu pozdějšího;
podobně i provolání kališnických Čechů z r. 1469, Paterou na témže místě
otištěné (str. 557—563), je pozdější verse čísla 387. z „Kanceláře“. K číslu
tomuto se připojuje vojenský řád, o němž sr. Wolfovu zmínku v ČČM. 1906,
148/9. Provolání kališn. Čechů i s vojen, řádem není již ve vlastní „Kance
láři“, nýbrž v jejím pokračování, jež v textu B. na fol. 472a—477b psal
čtvrtý písař.
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cenu mají edice Markgrafovy a Bachmannovy.2) Markgraf zna
mená doplnění Palackého tím, že si již všímá více písemností, vy
jadřujících sporná mínění stran: ovšem třeba poznamenati, že
Markgraf při většině ze 16 čísel, jež v jeho vydání jsou shodná
s texty „Kanceláře“, neužil jako předlohy „Kanceláře“ samé,
nýbrž předloh jiných (sbírky Eschenloerovy, originálů listin
v městském archivu vratislavském atd.): to platí zvláště o mani
festu Jiřího k Matiáši Uherskému z r. 1466 i o odpovědi Carvaja
lově k němu. — Bachmann při svých edicích nemohl si nevšímnouti „Kanceláře", ale těch devět čísel, jež v plném znění kromě
několika regest a výtahů z ní otiskl, je kořist velmi chudá: je podivno, že neotiskl z ní více.3)
Skoro celou korrespondenci česko-uherskou, jež je v „Kance
láři", uveřejnil již v letech 50. hr. Teleki v X. a XI. svazku svého
nedokončeného, široce založeného díla „Hunyadiak korá Magyarországon“. Část z ní znovu vydal v době novější Fraknói.4) Vydání
jeho mohlo míti svůj existenční důvod v neprístupnosti spisu
Telekiho, ovšem kdyby byl otiskl korrespondenci česko-uherskou
z „Kanceláře“ celou: ale jeho 20 čísel, jež z „Kanceláře“ — ne
z Telekiho — otiskuje, obsahuje jen listy krále Matiáše samého
nebo listy jemu psané, ač ani v tomto ohledu Fraknói „Kanceláře"
nevyčerpává, kdežto ostatní kusy uherské zůstaly nepovšimnuty;
vydání Fraknóiovo tak se zřetelem na „Kancelář“ mnoho na ceně
ztrácí, zůstávajíc jen fragmentem.
Sečteme-li v „Kanceláři“ — při předpokladu, že „Kancelář"
končí číslem 339. dle seznamu Markgrafova — kusy tištěné a netištěné, je poměr jejich tento:
Kusů vydaných celkem spolehlivě a obsažených v publi
kacích přístupných (Palacký: FRA 20. má 53 čísel, Archiv Český
péčí Palackého 17 a péčí Páterovou 1 číslo, celkem 18 čísel; Mark
graf 16 a Bachmann 9 čísel) je 96;
Ir
kusů otištěných v edicích nesnadno přístupných, nespoleh
livých nebo vydaných rozptýleně po několika^číslech v různých
* ) Důx: Nic. v. Cusa I., 499 etc.; Höfler AÖG. XII., 328 etc. Höfler
má tu 7 jinde nevydaných kusů. Ze 12 čísel, otištěných u Důxe, 4 vydal
Teleki (srov. dále).
* ) Markgraf: Ss. R. Sil. VII.—IX. (1872/4); užil jako předlohy ruko
pisu C.). Bachmann: FRA. 44. (1885) a 46. (1892); cituje jako předlohu
text B.
· ) Ojedinělé kusy, jež souhlasí s texty „Kanceláře“, otiskli ještě:
Jordan, „Königthum Georg’s von Podiebrad“ (1861, 1 číslo) a Ermisch
„Sächs.-böhm. Beziehungen“ (1881, 1 číslo). List Heimburkův k Vítězi
z 3/7. 1466 nachází se kromě publikace Telekiho též u Voigta G.: Enea
Silvio I. 445/7· Ve starších edicích najdeme ještě 1 kus takový u Sommersberga Ss. R. Sil. I. (1729) 892 a 1 kus u Lüniga Cod. dipl. Germ. I. 1519.
*
) Fraknói: Mátyás király levelei (1893).
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spisech (Tcleki má 59 čísel, jež u Fraknoie 2 nová čísla doplňují;
Čas. Ces. Mus. 1828 1 číslo; Sommersberg 1, Lunig 1; Diix 8 a
Hofler 7 čísel, jinde nevydaných; Jordán 1, Ermisch 1 a To
bolka 1 číslo) je 82.
Kusů dosud netištěných je: latinských 45; českých jednak
v původním, českém znění, jednak v překladech, jež však, dokud
jejich latinské předlohy nebudou objeveny a vydány, mají věcnou
cenu znění původních, také 45 a posléze českých překladů textů
latinských, jednak v „Kancc^n" samé také obsažených, jednak
textů známých odjinud, 59. Kusů dosud nevydaných je celkem
149. Mezi nimi více čísel jedná o obranné činnosti Mairově a Heimburkově; řada čísel týká se Jošta z Rosenberka; najdeme tu i více
doplňků k činnosti legátů Jeronýma, Dominika a Rudolfa, 2 po
jednání Heimburkova;1) mezi českými překlady vyskytuje se
i několik starších privilegií (na př. Janovo Cechům i Moravanům
z r. 1311, moravské privilegium téhož krále z r. 1323 etc.).
*
*
*
Způsob, jak by bylo možno vydání „Kanceláře“ upraviti,
je různý podle toho, jak se vydání zachová k číslům již tiště
ným:
I. Bylo by lze vydá ti „Kancelář" jako celek i s kusy, kde
koliv a kdykoliv vydanými, tedy všech 327 čísel,2) v pořádku,
v jakém se v základním rukopise nacházejí.
II. Mohly by se vyloučiti kusy, které jsou jinde spolehlivě
a přístupně vydány, ovšem tak, že by se z nich otiskla regesta,
jež by ve vydání byla zařaděna namísto, odpovídající jejich umí
stění v základním textu, aby alespoň tak zůstalo patrno, v jakém
pořadu jednotlivé kusy „Kanceláře" za sebou následují; po pří
padě k regestům těm mohly by se připojiti důležitější varianty,
různící se od textu jinde vydaného. Tak by odpadlo 96 výše
uvedených čísel. — Při tomto způsobu vydání mohly by býti
ještě dvě eventuality: první, že by se z těchto 96 čísel ponechalo
ve vydání 18 čísel, jež jsou latinskými předlohami českých pře
kladů, v „Kanceláři" obsažených, a jež by při vydání mohla
býti otištěna parallelně vedle sebe s českými překlady; druhá,
že by se v případu, kdyby se české texty otiskly v otisku diplo
matickém, pojala do vydání i čísla otištěná již v Archivu Českém,
jichž je právě také 18.
x) Srov. zmínku Palackého IV./2. 527419).
*) V rukopisu C. dle seznamu Markgrafova zdá se b^ti čísel ve vlastni
„Kanceláři" více, ale neni: Markgraf při číslování jednotlivých kusů se
několikráte zmýlil a několik čísel přeskočil. Mimo to v počtu čísel nad
čarou uvedeném neuvádím několik kusů, jež se v „Kanceláři“ opakuji
zcela nebo alespoň částečně a jež u Markgraía mají zvláštní čísla.

Kancelář krále Jiřího.
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III. Mohlo by se vyloučili i dalších 82 kusů, vydaných po
různu nebo ve spisech starších a nepřístupných, tak že by se vy
dala jen čísla dosud netištěná a z ostatních by se připojila jen
regesta s variantami.
Z ostatních částí, jež teprve později ke „Kancelári" vlastní
byly připojovány,mohly by se jako přílohy otisknouti jen kusy,
týkající se období Jiříkova, let 1440—1471., při čemž by se výbor
z nich — i tu jde o čísla tištěná a netištěná — pořídil dle téhož
způsobu, jenž by zvolen byl pro vydání „Kanceláře“ vlastní.1)
Možno-li voli ti, bylo by nejlépe užiti při vydání způsobu
prvního a vydati „Kancelář“ jako celek, po případě doplníti ji
ještě 14 latinskými texty, jež jsou sice předlohami českých pře
kladů v „Kanceláři“, ale v „Kanceláři“ samé zapsány nejsou.
Kdyby se způsob první zamítl pro větší náklad finanční, s ním
spojený, bylo by rozhodně vhodnější přidržeti se způsobu druhého,
ať již s tou či onou výše naznačenou eventualitou, než zvoliti
způsob třetí, byť i nejlacinější. Ovšem hlavním předpokladem
vydání vůbec bude nalezení základního textu, rukopisu A. Je
nyní sice nezvěstný, ale není třeba pokládati jej hned za ztracený.
Lze doufati, že při dalším hledání se najde, podobně jako ruko
pisy D. a E., o nichž zatím rovněž bližších zpráv nemáme, a že
pak brzo dojde k vydání „Kanceláře“, ať již se zvolí k tomu způsob
kterýkoli.

*) Je to celkem z čísel, jež v seznamu Markgrafově následuji po
čís. 349, 41 kusů, z nichž, pokud jsem mohl zjistiti, je 10 již vydáno (8 v AČ.
I., II. a XX., 1 ve FRA. 20. a 1 u Lichnowského „Gesch. d. Hauses Habs
burg“ VI. Beilagen) a 31 netištěno (z nich jsou 3 texty latinské, 5 českých,
10 českých překladů a 13 textů německých).
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Boj o konsistoř pod obojí
v letech 1562—1575 a jeho historický základ.
Napsal Kamil Krofta.

V dějinách náboženských zápasů, které byly sváděny na
české půdě ve století XVI. a na počátku stol. XVII., veliký vý
znam má boj o konsistoř pod obojí, pro tehdejší strany náboženské
velmi důležité a cenné dědictví po starém husitství. Husité hned
po svých prvních velikých vítězstvích v r. 1420, když se k nim přidal
sám arcibiskup Konrád, zřídili si vlastní církevní organisaci.
Vrchní správa církevní vložena na administrátory, kteří původně
stáli vedle arcibiskupa a později na jeho místě — bývalo jich
zprvu několik, později jeden nebo dva — a jim k ruce dána po
čase konsistoř, která na rozdíl od konsistoře pod jednou, zvané
konsistoří hořejší, bývala později označována názvem konsistoře
dolejší. Toto zařízení bylo dlouho pokládáno za dočasné, protože
se husité nechtěli trvale odtrhnouti od církve obecné, a bylo by
mělo zaniknouti, když došlo na základě kompaktát ke smíru
husitů s církví. Ale nic nedokazuje lépe nedokonalost a neupřím
nost tohoto smíru než právě to, že ani potom nezanikla samostatná
církevní organisace strany pod obojí, že husité i potom měli své
vlastní administrátory a svou konsistoř. Tato organisace strany
pod obojí se ještě více ustálila a upevnila, když kurie zrušením
kompaktát dala na jevo, že smíru s husity neuznává. Admini
strátoři a konsistoř pod oboj), nejsouce kurií uznáváni, nemohli
jí také prokazovati poslušnost a vedli správu své strany zcela
samostatně.
Samostatnost jejich se projevovala i v tom, jak byli dosazo
váni. Nedělo se to vždy zcela stejně, ale vždy bez jakéhokoli
vlivu papežské kurie a zpravidla také bez přímé účasti panovníkovy,
jen působením domácích činitelů, stavův a duchovenstva strany pod
obojí. Církev husitská se po té stránce stala pravou církví národní,
fakticky nezávislou na Římu, ovládanou jen politickými repraesentanty národa ve spolku se zástupci domácího duchovenstva.
Jejímu zdárnému vývoji však vadilo to, že husité neměli odvahy
odvrhnouti nadobro všechna pouta, jimiž byli spiati s Římem,
nýbrž vždy znova se pokoušeli o smír s ním, a zejména, že, trvajíce
na zásadě apoštolské posloupnosti, byli při svěcení svých kněží,
na něž nestačovala pravomoc vlastních administrátorův a kon
sistoře, odkázáni na milost cizích biskupů katolických.
Vniknutím novot luterských do Cech změnily se tyto poměry
velmi podstatně. Nauky luterské nacházely ve straně pod obojí
mnoho přívržencův, a jejich vlivem se tu vzmáhalo přesvědčení,
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že není třeba ohledů na Rím, že se strana pod obojí ze svého neroz
hodného postavení a z úpadku odtud plynoucího vymaní nejjistěji
tím, uposlechne-li rady, kterou jí dával sám Luther, svrhne-li totiž
úplně jho papežovo a zřídí si své duchovní správce sama, jako to
již mnohem dříve učinili Bratří. Kdežto v jiných zemích takové
odtržení od Ríma znamenalo naprostý převrat poměrů cír
kevních, u nás bylo takřka jen logickým dovršením vývoje dotavadního. Českým stoupencům učení Lutherova se proto nezdálo
potřebí stavětí se mimo starou stranu pod obojí nebo proti ní;
byli přesvědčeni, že se vracejí k původní české tradici husitské,1) a
pokládali za možné zjednati novému, rozhodnějšímu směru plat
nost ve straně samé, vtisknout! jí ráz evangelický.
Je přirozeno, že se tito rozhodnější, k směru Lutherovu se klo
nící pod obojí, tito novoutrakvisté, záhy pokoušeli o to, aby na
svou stranu strhli nej vyšší úřad ve straně husitské. V tomto úsilí
se jim postavila na odpor moc královská, která se r. 1526 octla v pev
ných rukou Ferdinanda I. Všechna církevní politika Ferdinan
dova v Čechách směřovala k tomu, aby zabránil, pokud možno,
vzmáhání onoho rozhodnějšího směru ve straně pod obojí,
který ovšem vážně ohrožoval jeho snahy o smíření Čechů s církví
obecnou. Činil to zprvu jen tak, že užíval svého postavení krá
lovského k přímému i nepřímému nátlaku na konsistoř. Ale poznav,
že snaha jeho zadržeti vnikání rozhodnějšího směru do církevní
správy strany pod obojí byla by mamá, pokud administrátoři a
konsistoř, jsouce dosazováni od stavů, jsou také na nich závislí,
pokládají se takřka za jejich zřízence, odhodlal se na sklonku své
vlády podniknouti se stavy boj o samo právo na dosazování admini
strátorův a konsistoře. První zjevný útok na toto právo učinil při
obnově konsistoře r. 1562, ale teprve za jeho syna Maximiliána II.
byl boj ten vybojován na dlouhý čas ve prospěch moci královské.
Vyložiti podstatu, průběh a výsledky toho boje je úkolem
této práce. Protože podstatu jeho nelze správně chápati bez zna
losti jeho historického základu, pokusím se v první kapitole ob
jasnit! jej přehledným výkladem ojom.jak byli dosazováni nejJ) Poměr této strany k luterství se jasně obráží v kronice jejího vy
nikajícího stoupence Bartoše Písaře. Vykládaje v deváté kapitole první
knihy rozdíl mezi starověrnými, „římskými“ husity, a mezi přívrženci
nového směru, které prý jejich odpůrcové „bez vejminky nedůvodně pikarty a lutheriány býti nazývali“, vytýká, že tito především (zcela po
husitsku) žádali „státi upřímně při zákonu božím beze všech přídavků
lidských stranných“, a dodává: „Ač jsou prve od starodávna od věrných
učitelův o tom slejchali, však nikdá tak zřetedlně a otevřeně jako od těch,
kteříž naučení brali od již položených dvou (t. Erasma Rotterdamského,
v němž Bartoš vidí Lutherova předchůdce, a Luthera samého) podle zjev
ného a pravého zákona božího. . . .“ (Vyd. Šimákovo v Prám. děj. českých
VI., str. 36).
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vyšší správcové strany pod obojí, jmenovitě administrátoři a konsistoř, až do pol. XVI. stol., kdy vznikl mezi králem a stavy boj
o konsistoř. V další kapitole pojednám podrobněji o obnově konsistoře r. 1562, při níž došlo k první srážce mezi králem a stavy,
kdežto kapitola třetí bude věnována pokračování a dočasnému
ukončení zápasu odtud vzniklého, jež spadá do let následujících
až po rok 1575. K závěru pak připojím stručný přehled stavovských
snah o nové dobytí práva na konsistoř až k velikému jich vítězství
Majestátem Rudolfovým z r. 1609.

I. Administrátoři a konsistoř strany pod obojí
do polovice XVI. století.1)

Pro počátky církevní organisace strany pod obojí veliký
význam mělo přestoupení arcibiskupa Konráda. Smlouvou, kterou
x) Z literatury dlužno uvésti především známý Článek Tomkův, O cír
kevní správě strany pod obojí v Čechách oa r. 1415 až 1622 (Čas. česk.
mus. 1848), vždy ještě cenný, třeba ve mnohém zastaralý, a to hlavně
zásluhou Tomka samého, který o otázkách sem spadajících jedná nejen
na rozličných místech svého Dějepisu města Prahy, nýbrž také soustavně
— ovšem omezuje se na dobu do r. 1526 — v díle IX., str. 29—39. Ně
které doplňky k tomu přináší Winter, Život církevní v Čechách I. (1895)
str. 319 násl. Cenný spis Borového, Die Utraquisten in Böhmen (Archiv
für öst. Gesch. XXXVI., 1866) jedná pouze o době Ferdinanda I. Rozprava
J. Herbenova, Církevní zřízení strany pod obojí (v Časopise Jednota 1892)
je kompilace bez samostatné ceny vědecké. O jednotlivých událostech,
k nimž tu třeba přihlížeti, jedná ovšem také Palacký ve svých Dějinách.
Můj výklad, jejž podávám nahoře, je arci založen na této literatuře,
ale ovšem také na pramenech, jichž tam užito. Několik důležitých zpráv,
jichž k tomu účelu neužil nikdo z uvedených badatelů, poskytl mi pramen,
o němž třeba pověděti několik slov. Když v boji o konsistoř, o němž dále
bude jednáno, bylo stavům upíráno od krále právo voli ti administrátora
a Členy konsistoře, dali stavové při sněmu r. 1567 pátrati po dokladech,
jimiž by dokázali své právo. Tehdy vznikli ,,Výpisové z starých sněmů
a z kněh konsistoře Pražské pod obojí, kteří vydáni byli stavům k té potřebě/*
„Výpisové“ ti se sice nezachovali v původní formě, ale jsou obsaženi podle
všeho úplně ve spise „Orací Mistra Petra Kodicilla oc. aneb spis k stavům
pod obojí v království Českém, aby oni konsistoř dolejší Pražskou pod obojí
k své správě zase navrácenou míti na sněmě obecném se snažili“. Spis ten,
jejž Kodicill předložil stavům 10. února 1582, je vydán z rukopisu Stra
hovského ve Sněmich Českých VI., str. 165—175. Mezi „Výpisy“ jsou
některé odjinud neznámé, jež se týkají dosazováni administrátorův a konsi
stoře ve stol. XV. a prvé pol. stol. XVI. Protože výpisy, jichž správnost možno
kontrolovat! zachovanými knihami konsi Storni mi, jsou v podstatě věcně
správné, nelze pochybovat! ani o celkové spolehlivosti výpisů, jichž pra
meny se ztratily. Ovšem mnohé z těchto výpisů, jak uvidíme, jsou vážně
porušeny a popleteny nepřesnou prací svých původců, tak že třeba uživati
jich s kritickou opatrností. Skoro všechny ty výpisy, pokud jsou určitě
datovány, nacházíme také ve Veleslavínové Kalendáři historickém z r. 1590
— ve vydáni z r. 1578 zpráv těch není — pod příslušnými daty. Za svůj
pramen udává tu Veleslavín, vyjímaje jediný pripad — při zprávě o obnově
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učinil 21. dubna 1421 s Pražany Starého a Nového města, zavázal
se nejen zachovávati čtyři artikule Pražské, nýbrž také přijmouti
k sobě za rádce mistry učení Pražského, kteří by mu od Pražanů
byli k tomu zvláště jmenováni.1) Tímto poradním sborem složeným
z mistrův universitních měl vstoupiti jako přirozený následek změ
něných poměrů nový člen do správní organisace české církve,
která jinak měla v podstatě zůstati beze změny. Protože členové
arcibiskupské konsistoře Konrádovy nenásledovali příkladu svého
pána a zachovali věrnost straně pod jednou, zřídil si arcibiskup
ihned novou konsistoř z duchovních strany pod obojí.2) Rádcové
z mistrův universitních, které arcibiskup slíbil k sobě přijmouti
smlouvou z 21. dubna 1421, měli státi patrně vedle této konsistoře,
nejsouce výkonným orgánem pravomoci arcibiskupské, nýbrž
pouhým sborem poradním.
konsistoře r. 1523 jest pramenem „MS. Lupac“ — Petra Codicilla, na jednom
místě připojuje k jeho jménu značku MS. Čerpal tedy Veleslavín ony zprávy
nejspíše z rukopisu Orací Kodicillovy nebo jinak prostřednictvím Kodic’Ílo
vým, tedy nepřímo, ze stavovských „Výpisů“ z r. 1567. Tito „Výpisové“ byli
patrně také základem spisu, který přiložili stavové pod obojí jako allegát B
ke své druhé replice na sněmu r. 1609, otištěnému v Jirečkově vydání
Pamětí Slavatových I., str. 232—238. Je to vidimus, jímž děkan a mistři
fakulty artistské dosvědčují, že „dali jsme paměti níže psané z kněh našich
Samátných, in folio v pergaméně šitých a v kolleji veliké zůstávajících
ichžto počátek jest Rozmlouvání a jednání o arcibiskupa) vypsati a vy
táhnout!“. „Paměti“ v tomto vidimusu obsažené jsou patrně totéž, co oni
„Výpisové“ z r. 1567, s tím rozdílem, že tu k výpisům připojeny odkazy
na Veleslavínův Historický kalendář a na Hájkovu Kroniku. Úřední
elaborát z r. 1567 pořízený pro stavy pod obojí zachoval se nám tak dvojím
způsobem navzájem nezávislým, v Orací Kodicillově z r. 1582 a v sta
vovském allegátu z r. 1609, tak že můžeme dosti přesně zrekonstruovat!
jeho skutečnou podobu. — Několik málo stručných zpráv o obnovování
konsistoře je sestaveno v rukopise někdy filosofické fakulty B 25 (nyní
v zem. archivě 62 B 10) fol. 24 s nadpisem: „Paměti sněmův království
Českého, kdy konsistoř od koho obnovena byla“. Opis těchto „pamětí“,
psaný rukou Palackého, je v musejním diplomatáři sub 1609. Winter
cituje tyto „Paměti“ několikráte slovy „Diplomatář musejní 1609“.
x) Ve smlouvě, kterou uveřejnil Palacký, Urkundliche Beiträge zuř
Geschichte des Hussitenkrieges I. (1873),str. 78, arcibiskup slibuje: „Ceterum
quoque magistrorum universitatis studii Pragensis, nobis a dominis Pragensibus specialiter assignatorum vel assignandorum in futurum, consilia
ordinata, honesta ac salutaria benigne et gratanter suscipere et iuxta ipsorum
informationem rationabilem et fundatam in scripturis sacris nos ipsum
et subditos nostros spondemus dirigere cum effectu.“
2) Tomek, Děj. m. Prahy IV., str. 153, upozorňuje, že se již v listině
kanovníků Pražských z 6. května 1421 připomínají „praetensi officiales
eius [t. j. Konrádovi].“ K tomu dodávám, že již v citované smlouvě z 21. dub.
r. 1421 arcibiskup tvrdí o sobě, že jedná „sano fidelium nostrorum offi
cialium spiritualium ac saecularium accedente consilio“ (Urk. Beitr. I.,
str. 79). Nezdá se, že by to byla pouhá frase, a protože úředníci pod jednou
nemohli dáti arcibiskupovi takovou radu, podobá se, že již při uzavírání
smlouvy s Pražany měl své úředníky pod oboji, snad ad hoc zřízené.
_j
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K ustanovení takových rádců skutečně brzy potom došlo, ale
značně jinak, než bylo smluveno mezi arcibiskupem a Pražany.
Veliký sněm Čáslavský, konaný v červnu 1421 za přítomnosti arci
biskupa Konráda, nepokládaje patrně nedávnou smlouvu mezi
arcibiskupem a Pražany za dostatečnou, rozhodl, že má býti polo
žena společná synoda duchovenstva v království Českém, na kte
rém by arcibiskupem, mistry a kněžími ustanoven byl řád kostelní,
a pod ten aby uvedeno bylo všecko duchovenstvo v zemi.1) Sy
noda se pak skutečně konala, a to „z rozkazu a moci" stavů krá
lovství Českého a markrabství Moravského — jak se výslovně vy
týká v jejím usnesení2) —, ale také se souhlasem arcibiskupa Kon
ráda, který na synodu poslal dva své zástupce, mistry Příbrama
a Prokopa z Plzně. Tu zvoleni se souhlasem arcibiskupovým čtyři
správcové (gubernatores, directores et administratores in spiritua
libus), totiž Jakoubek, Příbram, Prokop z Plzně a Jan Želivský,
a jim dána jak trestní pravomoc nad duchovenstvem, tak také
právo duchovní ke kostelům dosazovati, přesazovati a sesazovati
a vše jiné nařizovati, čeho by bylo potřebí ve správě církevní.3)
Je patrno, že čtyři „administrátoři" zvolení synodou měli
mí ti zcela jinou moc a postavení než rádcové z mistrů Pražských,
které k sobě slíbil přijmouti arcibiskup ve smlouvě s Pražany.
Neměli to býti pouzí rádcové bez moci výkonné, nýbrž skuteční
správcové duchovenstva, na něž měla přejiti skoro všechna pravo
moc arcibiskupova. Pravomoc, jež do té doby byla vykonávána
úřady arcibiskupskými, zcela závislými na arcibiskupovi, jmenovitě
arcibiskupskou konsistoří, vložena do rukou administrátorů,
x) Usnesení sněmu Čáslavského viz v Archivě Českém III., str. 226.
Srov. Palacký III. 2., str. 91 a Tomek IV., str. 163. K usnesení o synodě
připojen je tento zajímavý dodatek: „a jestliže by se který kněz vytrhl
a z řádu vystoupil, chtě jinak vésti neb kázati, ten ode pánův a obcí nikoli
pro své výtržky nemá trpěn býti, než ihned má odeslán býti k ouředníkúm
arcibiskupovým“. Tím se patrně přiznává trestní pravomoc nad ducho
venstvem úředníkům arcibiskupovým, tedy jeho konsistoři. Na synodě
stalo se, jak hned uvidíme, jiné opatřeni v té věci.
8) „Synodus habita et rite celebrata .... sub Conrado archiepiscopo
Pragensis civitatis et sub potestate et mandato magnificorum et nobilium
dominorum magnatorum, comitum, baronum necnon magistrorum civium
et communitatum christianissimi regni Bohemiae et marchionatus Mo
raviae**, pravi se v nadpise synodního usnesení ze 7. července 1421, jež
vydal Palacký, Urk. Beitr. I., str. 128.
3) Ten smysl zajisté mají slova usnesení synodního: „Quorum di
rectioni, dispositioni et vocationi in omnibus licitis et honestis parere et
oboedire sincere promittimus, dando et concedendo plenam et omnimodam
super nos potestatem omnes iniustos et rebelles castigandi et puniendi,
dirigendi, ponendi, mutandi vel alienandi et quomodilibet aliter exigente
ordine et justitia peragendi." Srov. Tomek IV., str. 188. Viz také podobná,
ale podrobnější ustanovení v článcích přijatých shromážděním mistrův
a kněží pražských 12. listopadu 1421. (Kronika Vavřince z Březové, vyd.
Gollovo v Prám. děj. českých V., str. 521 násl.)

Boj o konsistoř pod obojí v letech 1562—1575 a jeho historický základ. 33

zvolených od duchovenstva „sub potestate et mandato" stavů v a
na arcibiskupovi zcela nezávislých, stojících v organisaci církevní
nikoli pod ním, nýbrž vedle něho jako činitel samostatný, s arci
biskupem rovnocenný a de facto významnější a závažnější. Arci
biskupovi bylo by podle toho zbylo téměř jen právo světití kněží
a konati jiná svěcení, k nimž opravňuje úřad biskupský. Někdejší
úřady arcibiskupské, arcibiskupská konsistoř, pozbývaly všeho
významu a byly by měly vlastně zaniknouti.1) Na místo arci
biskupské konsistoře měli vstoupiti čtyři zvolení administrátoři,
a pokud by nemohli vykonávati pravomoc sobě svěřenou osobně,
byli by si k tomu zřídili své úředníky, svou konsistoř.
K tomu však nedošlo.2) Zajímavý pokus dáti usnesením sněmu
Čáslavského a synody svolané z jeho rozkazu zákonný podklad změ
něným poměrům církevním v Cechách, jaké nastaly odbojem ce
lého téměř národa proti nej vyšší vrchnosti světské a duchovní,
byl zmařen novou revolucí propuklou v Praze působením stou
penců kněze Jana Želivského. Ustanovení synody o správě církevní
bylo zvráceno jednostranně usnesením obce Pražské ze 14. listo
padu 1421, jímž místo Příbrama a Prokopa z Plzně prohlášeni za
správce duchovenstva vedle Jana Želivského a Jakoubka Jan
Kardinál a Petr Engliš.3) A po pádu Želivského a příchodu Zik
munda Korybutoviče do Cech přestala i jejich působnost. Jak se
to stalo, nevíme. Jisto však je, že práva, která synodou z r. 1421
byla přenesena na čtyři administrátory, vykonává v následujících
letech podobně jako v dobách předhusitských úřad arcibiskupský,
x) Zásadně připouštěla, jak se zdá, i synoda další trvání soudní pravo
moci arcibiskupovy, ač mu ji fakticky odnímala. Aspoň zdá se tomu na
svědčovat! tento článek jejího usnesení: ,,Si quis cuiuscunque honoris
clericus iudicio episcopi aut aliorum electorum quocunque crimine fuerit
legitime damnatus, non liceat eum cuiquam laico quovis modo defensare,
sed ecclesiastico iusto iudicio obtemperare“ (Urk. Beitr. I., str. 133). Za
jímavé však je, že se tu mluví o „iudicium episcopi“, nikoli „archiepiscopi**
a že se vedle něho jako cosi rozdílného staví soud „aliorum electorum*1,
t. j. patrně zvolených čtyř administrátorů. Možná také, že článku tomu
byl předlohou některý starší statut synodní.
2) Podle pozdní zprávy byla hned na synodě z r. 1421 zřízena konsistoř.
Mezi „Výpisy ze starých sněmův a z kněh konsistoře Pražské** z r. 1567
(viz str. 30 pozn. 1.) je na prvém místě stručný zápis o synodě z r. 1421, kde se
praví, že „na témž sněmě . . . voleni jsou za administrátory a správce
nově zřízené konsistoře“ známé čtyři osoby. Ale není pochyby, že tento
výtah je nepřesný, že jeho původce slovo o konsistoři do něho vsunul podle
své představy, v níž administrátoři husitští byli nerozlučně spojeni s konsistoří. Totéž platí o poznámce, kterou nacházíme připojenu k onomu výtahu
v Historickém kalendáři Veleslavínově z r. 1590 i v stavovském allegátu
a „Pamětech sněmův** zr. 1609 (vizstr. 30 pozn. 1.). Poznámka ta zní: „Ten
byl začátek administrátorův a konsistoře Pražské pod obojí přijímajících
v království Českém a markrabstvi Moravském, kteréhož potom i císař
Zikmund, maje za krále do země přijat býti. majestátem svým potvrdil.**
®) Tomek IV., str. 216.
č. č. h. xvn.
3
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v jehož čele stál generální vikář neb officiál arcibiskupský,1) Arci
biskup se tak dostal zase v držení práv, která mu byla odňata
synodou z r. 1421. R. 1425 se sice Pražané pokoušeli omeziti
pravomoc arcibiskupovu aspoň tak, že ve sporech manželských
měli soudu arcibiskupskému předsedati čtyři mistři od nich vo
lení,2) ale pokus jejich se nezdařil. Ano arcibiskup brzy potom
na synodě, která se konala v srpnu 1426 v Roudnici, vydal nálezy
popírající úplně usnesení sněmu Čáslavského a synody z r. 1421
o správě církevní. Stanovilo se jimi jmenovitě, aby se nikdo ne
uvazoval ve správu duchovní, kdo by nebyl ustanoven od arci
biskupa nebo jeho generálních vikářů, a zakazovalo se, aby si
lidé světští neosobovali právo trestati osoby duchovní, leč by
byli arcibiskupem a jeho officiály žádáni ku pomoci.3) Těmito
nálezy přihlásil se arcibiskup Konrád k veškeré pravomoci, která
mu byla odňata synodou z r. 1421.
Ale tato reakce, která souvisela s politikou Zikmunda Korybutoviče, byla zastavena jeho pádem. Hned po vypuzení knížete
x) Tomek IV., str. 248, se důvodně domnívá, že se v květnu nebo
červnu 1422 konala nová synoda, kde byla správa církevní takto nově
upravena. Soudí také, že obnovený úřad arcibiskupský konal „práva
vyšší vrchnosti duchovní ve jménu arcibiskupa Konrada; byl však volen
od duchovenstva Pražského a od arcibiskupa nepochybně jen stvrzován;
sídlo pak jeho zůstávalo v Praze, ačkoliv arcibiskup přebýval stále v Roud
nici“. Ale o něco dále (str. 343, pozn. 50.) uvádí zajímavý zápis z r. 1425,
z něhož právem usuzuje, „že tehdáž nestávali již čtyři správci ducho
venstva v Praze dle ustanovení synody r. 1421, nýbrž že arcibiskup konal
úřad svůj nad stranou pod obojí pomocí úředníků čili konsistoře, kterou
ustanovoval sám dle své vůle. Změna ta stala se snad synodou držanou
r. 1422, o níž nemáme žádné zprávy“.
2) Srov. Tomek IV., str. 343.
s) Nálezy vydané arcibiskupem na synodě Roudnické r. 1426 uveřejnil
Tomek, O synodě Roudnické r. 1426 (Zprávy král. spol. nauk 1878, str. 253
až 257). Stanoví se tu mimo jiné, „quod nulli laici et saeculares, qualescunque se officiales praetendentes, audeant sibi authoritatem corrigendi
aut ludicandi in clerum nostrae oboedientiae subiectum praeter iuris ordinem
usurpare, nisi per nos aut nostros officiales in spiritualibus contra rebelles
et obstinatos luerint rationabiliter et specialiter pro auxilio invocati. . .
Item, cum ad audientiam nostram pervenerit, qualiter in quibusdam civita
tibus et oppidis laicales personae causas matrimoniales iudicare audent
temere et diffinire seque officiales spirituales.... scribere et nominare,
idcirco ... mandamus, quatenus omnes huiusmodi a tali temeraria in
gestione cessent amplius et desistant. . .“ Tomek, Děj. Pr. IV., str. 362,
asi správně soudí o prvním z těchto článků, že se týkal patrně „úřadu
městského ustanoveného k trestání hříchů smrtelných**, o druhém článku
se však nezmiňuje. Možná, že se článek ten obrací proti soudní pravomoci
čtyř administrátorů volených r. 1421 a 1422; z toho by ovšem plynulo,
že do té doby tato jich pravomoc docela nepřestala. Je však také možno,
že se podle žádosti Pražanů z listopadu 1425, o níž se zmiňuje Tomek IV.,
str. 343, pozn. 50, stal v té době nový pokus přenésti část soudní pravomoci
arcibislnipovy zvláště „in causis matrimonialibus“ na mistry, a že proti
tomu směřuje tento druhý článek»
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z Prahy byly od Pražanů zřízeny některé osoby duchovní a světské,
aby podaly návrhy na úpravu poměrů náboženských a církevních.
Z článků sestavených od těchto osob první ustanovuje, že všichni
kněží strany pod obojí mají býti poslušní „úředníka, kteréhož jsú
nad sě vyvolili kněžie města našeho". Pravomoc tohoto „úředníka"
— byl to Rokycana — se podrobněji neurčuje, jen se stanoví, že
se kněží mají k němu scházeti každý týden na určené místo, aby
vyslechli „jeho spasitedlná napomínáme a přikázanie.1) Je zjevno,
že tento úředník měl zase jako administrátoři z r. 1421 a 1422 —
ač daleko ne tou měrou — vykonávat! část pravomoci arcibisku
povy, nejsa na něm nikterak závislý. O rok později zřídili si Novo
městští zvláštního „staršího kněze" nad svým duchovenstvem,
tak že Rokycana byl pak „starším knězem" toliko na Starém
městě,2) ale jeho pravomoc se vztahovala i potom netoliko na kněží
Staroměstské, nýbrž na všechno duchovenstvo strany pod obojí
v zemi — vyjímaje ovšem kněží Novoměstské — a věcně se podo
bala pravomoci arcibiskupově.3) Měla tedy česká církev pod
obojí — nehledě k Novoměstskému Vlkovi — dva nej vyšší správce
duchovní, arcibiskupa Konráda, jehož faktická moc byla asi v té
době velmi nepatrná, a staršího kněze aneb „superiora“, dosaze
ného prostě obcí Pražskou, jež na sebe strhla právo rozhodovati
společně s duchovenstvem Pražským o osobě tohoto superiora.4)
Krom toho vystupuje již v květnu 1428 arcibiskupský officiál
(curiae archiepiscopalis Pragensis officialis) — je to Jan Kardinál —,
o němž není známo, kdy, jak a od koho byl k tomu úřadu ustano
ven, zda od arcibiskupa Konráda, což se zdá býti pravděpodob
nější, či od duchovenstva pod obojí a Pražanů. R. 1429 bylo však
dosaženo formální jednoty ve správě strany pod obojí tím, že se
duchovenstvo té strany zase přiznalo k arcibiskupovu poslušenství,
a on naopak uznal Rokycanu za svého vikáře in spiritualibus.5) Odtud
l) Archiv Český III., str. 261. Srov. Tomek IV., str. 368.
2) Tomek IV., str. 413.
s) To vysvítá z návrhu výminek, za nichž měli vypuzeni kněží strany
Příbramovy býti puštěni do Prahy, z října 1429 (Urk. Beitr. II., str. 64).
čteme tu: „Primo promittant oboedire superiori, qui nunc est seu qui de post
erit, in spiritualibus iuxta decretum communitatis stare; puta ut ubi quis
fuerit, cui loco seu intra seu extra Pragam assignatus, ubi veritas evangelica
habet libertatem in regno Bohemiae, stet contentus et paratus, ubi iniunctum sibi fuerit, iuxta suum officium populo ministrare; et totiens sit paratus
locum mutare, quotiens praefato superiori fuerit visum competens fore
et salutare“.
‘) V listině z října 1429, uvedené v předešlé poznámce, se praví:
„Si quae in casu difficultas pro superiore in spiritualibus aliqua emerserit,
tunc illi, quem consules seu communitas Pragensis civitatis Antiquae cum
voluntate maioris partis rectorum ecclesiarum eiusdem civitatis pro su
periore assignaverint, tenebuntur oboedire“ (Urk. Beitr. II., str. 64).
*) Tomek IV., str. 437.
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až do smrti arcibiskupa Konráda (v prosinci 1431) vlastní strana
pod obojí — nepočítaje k ní ovšem Táborů — měla nejvyšší cír
kevní správu zařízenu formálně celkem tak, jak bývalo v době
předhusitské. V jejím čele byl arcibiskup a vedle něho stáli jako
jeho úředníci vikář Rokycana, který ovšem i v té době byl asi
skutečným správcem duchovenstva, a officiál in spiritualibus
Jan Kardinál.
Ale ještě před smrtí arcibiskupa Konráda se stal zajímavý
pokus doplniti tuto církevní organisaci strany pod obojí, shodnou
celkem se zřízením obecné církve, institucí novou, jinde se nevy
skytující. Bohužel máme o tom jen nedostatečné zprávy. V listě
z 3. října 1431 píše Jan Maulbronský, který byl vyslán koncilem
Basilejským ke králi Zikmundovi, Janovi de Ragusio o své roz
mluvě s králem konané 30. září. Král prý se vyslovil, že není na
děje ve smír s husity, protože si husité, povzbuzeni novým svým
vítězstvím, usmyslili ustanoviti nad sebou vrchního správce a připojiti k němu dvanáct jiných kněží, kteří by měli nad ostatními moc
po příkladu Kristově a jeho apoštolů. Chtěli prý se sejiti k jednání
o těch věcech na den sv. Michala, to jest 29. září, den před roz
mluvou královou s Janem Maulbronským. Jak věc dopadla,
o tom král ještě nic nevěděl.1) Podle této zprávy šlo o to, aby
Rokycanovi, který byl a jistě také měl zůstati skutečným nej vyšším
správcem duchovenstva pod obojí, byl přidán k ruce sbor dvanácti
kněží, který by s ním společně měl vrchní moc nad ostatním du
chovenstvem pod obojí, měla býti zřízena husitská konsistoř,
jak ji známe z doby pozdější. Zda skutečně úmysl ten byl již
tenkráte uskutečněn, není určitě známo. Nevíme ani, zda došlo
k zamýšlené poradě o těchto věcech o sv. Michalu. Jen neurčitá
zpráva o něco pozdější zdá se nasvědčovati tomu, že ještě před
smrtí arcibiskupa Konráda byla konsistoř skutečně zřízena.
R. 1435 vymohli si čeští stavové od krále Zikmunda privilegium,
jímž bylo také ustanoveno, „ouřad práva duchovního, kterýž za
času Konráda arcibiskupa v Větším městě Pražském vysazen
jest a pečeti dáním, kteráž posavad trvá, potvrzen, tu a ne jinde
aby držán byl, a tu pře manželské rozsudek braly a jiné věci
x) List Jana Maulbronského vydal Palacký v Monum. conciliorum I.,
str. 117. V listě z 3. října píše Jan Maulbronský, že „die sabbati proximo
venimus in Feltkirchen et sequentis ad praesentiam domini regis“, a tu
král řekl, „quod nulla omnino sit spes habenda reducendi Hussitas, nisi
in ore gladii; nam, ut ait, adeo ex turpi fuga nostri exercitus confortati
sunt et animati, ut etiam omnes hactenus fideles in regno sibi cogantur
adhaerere; et ad moderandam nimiam cleri multitudinem apud se delibe
raverunt constituere unum haeresiarcham seu monarcham et adiungere
sibi XII presbyteros, qui more Christi et apostolorum potestatem in reliquos
habeant, et quod in die b. Michaelis proxima conveniant aliquid tractaturi,
de quo sibi adhuc minime constat“.
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k tomu ouřadu příslušející konány byly/' *) Nelze bezpečně říci,
co se tu myslí úřadem práva duchovního, který soudil pře
manželské. Víme, že pře takové spadaly v obor pravomoci arci
biskupského officiála, a že officiálem byl v posledních letech Kon
rádových Jan Kardinál. Ale na něj a jeho úřad tu nelze tuším
mysliti. Jednak by se v tom případě asi nemluvilo o „úřadu práva
duchovního“, jednak by sotva bylo pochopitelné, proč bylo stavům
potřebí domáhati se potvrzení pro úřad, který již ode dávna trval
a v celé církvi byl rozšířen. Ustanovení privilegia Zikmundova
se týká spíše instituce nové, nezvyklé. Pozoruhodno je dále i to,
že onen „úřad práva duchovního" byl vysazen ve Větším městě
Pražském, tedy nikoli na Hradčanech, jež byly pravidelným
sídlem úřadů arcibiskupských, nýbrž jinde, nejspíše v kolleji
Karlově, pozdějším sídle husitské konsistoře.2) Zvláště důležitá
zdá se mi však zmínka o dání pečeti arcibiskupem Konrádem,
protože z pozdějších let máme určité zprávy, že Konrád odevzdal
pečeť Pražského arcibiskupství Rokycanovi.3) Uvážíme-li to vše,
není zajisté příliš odvážné domnívati se, že „úřad práva duchov
ního", o němž mluví privilegium Zikmundovo z r. 1435, je úřad
zřízený na konci života Konrádova, onen dvanáctičlenný sbor
kněží, o němž vypravoval 30. září 1431 král Zikmund Janovi
x) Privilegium Zikmundovo z 6. července 1431 otiskl podle Apologie
stavovské z r. 1618 Palacký v Arch. č. III., str. 431.
2) Rozsudek arcibiskupského officiála Jana Kardinála ze 4. kv. 1428
jest ovšem také datován „in Maiori civitate Pragensi in collegio Omnium
sanctorum“, ale není tím řečeno, že to bylo stálé sídlo officiálovo. Srov.
Tomek IV., str. 437.
8) R. 1437, 13. června, když se jednalo o zvolení administrátora
proti Rokycanovi, chtěl císař Zikmund podle vypravování Jana Turonského, ,,ut Rokssana communitati daret sigillum vicaria tus, quo a longo
tempore usus est et cothidie utitur abusive, ut destrueretur et de alio sigillo
pro administratore sede vacante disponeretur“ (Monum- concil. 1-, str. 866).
A v listě Hilariově k Rokycanovi asi z r. 1465 čteme: ,,De sigillo praeterea,
quo gloriaris, si voles, ipse tibi clarissime solves. Qualis administratio,
tale sigillum. ... Si sigillum, quod habes, Conradi fuit, cum Conrado mor
tuum est. Si vicariorum fuit, capitulum, quod in iurisdictione succedit,
illud tibi approbare debuit. Nunc autem aliud, quo iuste utitur, approbavit;
tuum per hoc iuste et canonice reprobatum est. Si igitur reprobrato, non
recepto, mortuo, non authentico pro iudiciali sigillo scienter uteris, vide,
ne crimine falsi noteris“. (Strahl, Hilarii Litomericensis disputatio cum
J. Rokyczana, 1775; str. 88.) — Winter, Život církevní I., str. 319, pravi,
že již r. 1421 odevzdal arcibiskup Konrád čtyřem administrátorům pečeť
konsistořskou a to že byl počátek husitské konsistoře. Toto tvrzení se patrně
zakládána pozdních zprávách, o nichž vizstr. 33 pozn.2. Dodávám, že „Paměti
sněmův království Českého“, zapsané r. 1609 do knih konsistorních (t. zv.
Oeconomica B 25 fol. 24, nyní v zem. archivě), mají na prvém místě po
dobnou zprávu o sněmu Čáslavském z r. 1421, jako v řečené poznámce
jest uvedena, ale vsunuto do ní, že na sněmě tom arcibiskup Konrád „ode
vzdal pečeť konsistořskou“. Je to patrně pouhá pozdní kombinace. V sou
časných pramenech nenacházím o tom zmínky.
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Maulbronnskému. To by znamenalo, že samostatná husitská konsistoř, jež v době následující až do Bílé hory měla tak veliký vý
znam v náboženských a církevních dějinách českých, byla zří
zena skutečně na samém sklonku života arcibiskupa Konráda,
který „pečeti dáním" přenesl na ni svou moc. Zda se konsistoř
ta po smrti Konrádově také udržela a jaká byla její působnost,
nevíme. Praví-li se v privilegiu Zikmundově, že pečeť daná no
vému úřadu práva duchovního „až dosavad trvá", zdálo by se
to svědčiti o trvání konsistoře také v r. 1435, ale jisté to není.
A vůbec, jak bylo naznačeno, není jisté, zda „úřad práva duchov
ního" znamená konsistoř a zda ke zřízení konsistoře v r. 1431
skutečně došlo. Rozhodně však dlužno do tohoto roku klásti ne-li
skutečné počátky husitské konsistoře, aspoň první určitý projev
úmyslu zříditi tuto konsistoř.
Smrtí arcibiskupa Konráda znova se vynořila otázka nejvyšší duchovní správy ve straně pod obojí, žádajíc naléhavě roz
řešení. Rozřešení definitivní nebylo hned možné. Strana pod obojí
neměla již v té době chuti ani odvahy pokusiti se o ně jako r. 1421
bez ohledu na krále a papeže. Bylo jasno, že bude potřebí vy
jedná váti s oběma těmito činiteli, aby nej vyšší správa strany pod
obojí byla upravena ve shodě s nimi způsobem zákonným. Uči
něno tedy hned po smrti arcibiskupově jen opatření zatímní.
V obecné církvi, uprázciní-li se stolec biskupský neb arcibiskupský
úmrtím «vého držitele, správa diecese sede vacante přechází na
administrátory zvolené k tomu od kapituly. Po smrti Konrádově
nemohlo se to státi, protože kapituly pod obojí nebylo. Bylo třeba
administrátora ustanoviti jinak. Slyšeli jsme, že r. 1421 byli zvo
leni čtyři administrátoři, kteří ovšem měli státi vedle arcibiskupa,
synodou duchovenstva konanou z rozkazu a moci sněmu Čáslav
ského, stavů. Zdá se, že podobně dosazen r. 1432 administrátor,
který měl vésti správu strany pod obojí na místě zemřelého arci
biskupa. Byl to Rokycana, dotavadní generální vikář arcibiskupův,
který se v potomních letech nazýval „director cleri" a měl k ruce
některé obyčejné úředníky arcibiskupského dvora,1) a snad i kon
sistoř, nového spůsobu, byla-li r. 1431 vskutku zřízena.
*) Srov. Tomek IV., str. 509—510. O volbě Rokycanově za správce
duchovenstva pod obojí po smrti arcibiskupa Konráda máme jen neurčitou
zprávu pozdější, kterou cituje Tomek v pozn. 96. Zprávy o úřednících
Rokycanových, jichž se dovolává Tomek v poznámce následující, jsou
teprve z r. 1435. Prvou podává listina z 21. září 1435, jíž stavové ustanovují
svými prokurátory k jednání s koncilem ,,M. Wenzeslaum de Drachow,
curiae archiepiscopalis Pragensis officialem“ a ,,Paulum de Slavíkovic,
baccalarium artium liberalium, plebanum s. Aegidii et correctorem cleri
eiusdem curiae archiepiscopalis Pragensis“ (Monum. concil. I., str. 776).
Druhá je obsažena v listině ze 14. pros. 1435, kterou vydali ,,director cleri
aliique officiales archiepiscopatus Pragensis sede vacante“. (Ibid. str. 673.)
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Zatím se však vyjednávalo o definitivní úpravu církevní správy
v zemích českých, o dosazení nového arcibiskupa a jeho suffragánů. Nemalé nesnáze působila otázka zásadní, kdo má arci
biskupa voliti. O této otázce jednali poslové stavů českých s posly
koncilia před císařem Zikmundem v Režně 26. srpna 1434. Tu
poslové češti dali vyslanci koncilia Janu Palomarovi také otázku,
kdo má voliti arcibiskupa. Palomar odpověděl, že sice kdysi lid
s duchovenstvem volívali arcibiskupa, ale podle zákonů církevních
nyní a od dávných dob volba se má díti skrze kapituly kathearálních
kostelu. Dodal však, že není mu známo, co v tomto případě hodlá
koncil učiniti. Odpověď Palomarova asi málo se líbila českým
poslům. Ale císař je upokojil. Podle zprávy po«lů koncilia radil
prý Cechům, aby se při volbě arcibiskupa a biskupů v Cechách
a na Moravě přidrželi řádu ode dávna zachovávaného, protože
se arcibiskupem může státi pouze Cech.1) Ale podle zprávy, jež
se zachovala o této rozmluvě ve straně pod obojí, dodal prý ještě:
,,Otec můj i bratr dávali jsou arcibiskupa, stůjtež na témž i nyní;
když věci vaše dokonány budou s concilium a my budeme v krá
lovství, myť spolu s vámi o arcibiskupa i o jiné dobře způsobíme."2)
Myslím, že není příčiny nedůvěřovat! této zprávě, ač český zápis
o jednání v Režně 26. srpna 1434 známe toliko nepřímo z elabo
rátu, jímž stavové pod obojí chtěli r. 1567 dokázati své právo na
konsistoř. Jistě slova pronesená podle zprávy té Zikmundem —
možná, že císař mluvil tu, jak někdy činíval, česky, tak že mu
x) V zápise o rozmluvě českých poslů s auditorem Janem Palomarem,
který byl otištěn Paláckem v Monum. concil. I., str. 516 násl., se o tom
vypravuje: „Item requisitus [t. Palomar], quis illum archiepiscopum eligere
debet, respondit secundum iura: „Quamvis olim plebs cum clero eligebat
episcopum, tamen secundum decreta iuris nunc et a longissimis temporibus
electio fieri debet per capitula cathedralium ecclesiarum. Ad hoc autem,
quid specialiter de isto času sacrum concilium vellet facere, non habemus
certitudinem a sacro concilio“. Sed dom. imperátor ibidem praesens ad
dietám requisitionem sic dicebat: ,,Domini Boemi, ego suadeo et consulo
vobis, ut vos circa electionem et praesentationem episcoporum in Boemia
et Moravia servetis ordinem ab antiquo observatum, quia archiepiscopus
vester non debet esse nisi Bohemus, similiter et in Moravia“.
*) Tato česká zpráva o rozmluvě z 26. srpna 1434 byla pojata do
elaborátu, jímž stavové r. 1567 dokazovali své právo na konsistoř, a odtud
přešla do Órací Codicillovy z r. 1582 a do stavovského allegátu z r. 1609,
známého z Pamětí Slavatových. Má nadpis: ,.Rozmlouvání a jednání
o arcibiskupa legátův českých s J. Mtí císařem Zikmundem a legáty od
zboru Basilejského“. Zpráva ta se shoduje věcně a většinou i formálně
se zprávou latinskou, ale císařův výrok se tu uvádí takto: ,,Páni Čechové,
jáť vám radím, abyste vy při arcibiskupu a biskupích zachovali řád a obyčej
starobylý a sami sobě biskupy volili, neb arcibiskup váš nemá býti jedině
Čech a též biskup I.itomyšlský a Moravský. Otec můj a bratr dávali jsou
arcibiskupa, stůjtež na témž i nyní, když věci vaše dokonány budou s con
cilium a my budeme v království, myť spolu s vámi o arcibiskupa a o jiné
dobře způsobíme“ (Sněmy VI. str. 168 = Slavata, I., str. 233).
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poslové koncilu nerozuměli — dobře vystihují stanovisko Zik
mundovo, jež se ovšem neshodovalo se stanoviskem koncilu.
Tento rozpor mezi Zikmundem a koncilem v otázce, kdo má
voliti arcibiskupa, je ovšem snadno pochopitelný. Koncil stál na
stanovisku platného církevního práva, podle něhož právo voliti
arcibiskupa a biskupa náleželo nesporně kapitulám kathedrálních
kostelů. Ale je známo, že ve stol. XIV. toto právo pozbylo téměř
praktického významu, že arcibiskupy a biskupy dosazoval ve
skutečnosti na základě reservací všeho druhu papež, řídě se však
při tom zpravidla přáním světských panovníkův. Ač panovníkům
světským nepříslušelo formální právo rozhodo váti o volbě biskupů,
fakticky měli na ni rozhodující vliv.1) Zikmund mohl tedy právem
říci, že otec jeho i bratr „dávali [to jest praesentovali] jsou arci
biskupa.“ Víme-li, jak energicky se Zikmund v Uhřích proti kurii
domáhal práva osazovati církevní úřady a hodnosti,2) víme-li, že
se tou dobou i jiní panovníci snažili zajistiti si formálně na osazo
vání takových úřadův a hodností vliv, který dotud fakticky vyko
návali, nepřekvapí nás toto stanovisko Zikmundovo.
A tomuto stanovisku zůstal Zikmund věren do konce. V jeho
majestátě z 6. července 1435, na jehož základě stavové přistoupili
k volbě arcibiskupa, praví se sice toliko, že Zikmund svoluje, aby
„urození šlechticové, stateční a slovutní s jinými městy spolu a
s kněžstvem" volili sobě arcibiskupa s dvěma biskupy suffragány,
a jemu aby kněžstvo poddáno bylo.3) Ale v majestátě z 13. čer
vence 1436, jímž Zikmund potvrdil volbu Rokycanovu a obou jeho
suffragánů, se prohlašuje, že stavové před volbou žádali, „abychom
jim jakožto král Český práva našeho k volení arcibiskupa Praž
ského popříti ráčili, což jsme . . . pro zemské dobré . . . rádi
učinili a právo naše jim k volení dali." 4) Stanovisko Zikmundovo
je jasné. Byl přesvědčen, že právo voliti arcibiskupa přísluší
jemu, ale postoupil právo to — nepochybně jen pro ten případ —
dobrovolně stavům. Stavové se tím patrně spokojili; majíce dosti
na tom, že mohli arcibiskupa sami voliti, nedbali toho, že si právo
k tomu zásadně vyhražoval král a jim je tak upíral. V zápise
sněmovním o volbě Rokycanově není ovšem zmínky o tom, že se
volba konala z milosti císařovy, tak že by se mohlo zdáti, jako by
tu stavové vykonávali právo, které jim přísluší bez zvláštního
svolení králova.5) Možná, že stavové, kterým jistě ještě nevy
mizel z paměti sněm Čáslavský z r. 1421 a volba čtyř administráx) Srov. o tom Čtvrtou kapitolu mé práce Kurie a církevní správa
zemí českých v době předhusitské v Česk. čas. hist. 1906.
*) Viz na př. Huber, óst. Reichsgeschichte, str. 114.
*) Arch. Český III., str. 429.
4) Arch. Český III., str. 445.
6) Arch, český III., str. 436.
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torů vykonaná z jeho rozkazu a moci, skutečně byli toho názoru,
třeba se z ohledu na krále nehlásili k němu rozhodněji. Jisto je,
že v pozdější době stavové ve skutečnosti, že r. 1435 sami volili
arcibiskupa i jeho suffragány, spatřovali důležitou oporu svého
práva na volbu administrátora a konsistoře pod obojí.
Volba z r. 1435 je zajímavá i tím, že byla asi do značné míry
vzorem, jímž se stavové řídili při pozdějších volbách administrá
torův a konsistoře. Volba se konala na sněmu, ale nikoli přímo,
nýbrž od volenců, kteří k tomu byli sněmem zvoleni. Všech volencťi bylo šestnáct, osm ze stavů světských, osm z duchovenstva.
Ti zvolili jednohlasně za arcibiskupa Rokycanu a za jeho suffragány
Martina Lupáče a Václava z Mýta aneb z Chocně. Volba byla
schválena sněmem a předložena císaři k potvrzení, jež bylo dáno
řečeným již majestátem z 13. července 1436. Majestátem tím
slíbil císař zároveň, že nechce do smrti Rokycanovy mí ti jiného
arcibiskupa, ,,ale jemu o potvrzení a svěření vší snažností státi."
Ani král ani stavové nepochybovali, jak již z toho patrno,
o tom, že k platnosti volby Rokycanovy je potřebí ještě potvrzení
kurie. Jestliže však kurie nechtěla dáti toto potvrzení, činila to
nejen z odporu proti zvoleným osobám, jmenovitě Rokycanovi,
nýbrž také proto, že se způsob volby příčil církevnímu právu
tehdy platnému a veškerým církevním zvyklostem, ač se ovšem
podstatně nelišil od způsobu rozšířeného obecně ve starší církvi.1)
Odpor kurie způsobil, že ani volbou Rokycanovou nebylo
dosaženo definitivního uspořádání církevní správy ve straně pod
obojí. Nedlouho potom nastala však změna v zatímní správě
této strany, kterou Rokycana i po své volbě vedl asi stejně jako
před tím. Stalo se to při obecném sněmu, který se shromáždil
koncem května 1437, způsobem nezcela jasným. O události té se
zachovalo několik zpráv. Nejpodrobněji vypsal všechno příslušné
jednání notář poselstva koncilního Johan nes de Turonis ve svém
diáriu. Podle něho projevili 10. června ve shromáždění stavův a
duchovenstva zástupcové měst přání, aby jim byl dán arcibiskup
aneb aby se stalo jiné opatření s duchovenstvem. Druhého dne
pak se stavové shromáždili na hradě před císařem a vznesli na
legáta koncilia, biskupa Filiberta, dotaz, zda má také moc dosaditi
administrátora in spiritualibus Pražského arcibiskupství. Když
biskup odpověděl, že má moc kardinála legáta a latere, přikročili
shromáždění stavové k volbě administrátora. Část jich volila
M. Václava z Drachova, Rokycanova straníka, ale většina,
zvláště pak páni a konšelé Pražští, zvolili M. Křišťana. Biskup
Filibert zprvu váhal potvrditi tuto volbu, ale posléze povolil na
léhání císařovu a ustanovil 12. června Křišťana vikářem neb
’) Sróv. str. 39, pozn. 1.
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administrátorem. Proti tomu se ozval Václav z Drachova, žádaje
odklad, aby se mohl uraditi s kněžími své strany, kteří prý slíbili
poslušnost Rokycanovi jako arcibiskupovi. Naproti tomu pří
tomní stavové trvali na volbě Křišťanově, žádajíce znova, aby
byl potvrzen. Ale Rokycana a jeho strana neustoupili. Dne
13. června znova kněží té strany prohlásili, že slíbili Rokycanovi
jako arcibiskupovi poslušnost, a že Rokycana nechce je zprostiti
toho závazku; pročež že nehodlají dáti se v poslušenství jiného.
Rokycana sám pak řekl, že nikdy nepřivolil k volbě administrátora.
Ale stavové strany Křišťanovy znova tomu odpírali, tvrdíce —
jako již také dříve —, že prý Rokycana první naléhal na to, aby
byl zvolen administrátor. Konečně pak se usnesli setrvati na
včerejší volbě. O tři dny později odešel Rokycana náhle z Prahy.1)
Z vypravování toho vysvítá, že Křišťan byl zvolen admini
strátorem od stavů proti vůli rozhodnější strany Rokycanovy,
jmenovitě kněží, kteří trvali na volbě Rokycanově za arcibiskupa.
Je však podivné, že podle vypravování Jana Turonského mohlo
býti straně té, a zvláště Rokycanovi, tak rozhodně vytýkáno,
že si sami přáli, aby byl volen administrátor, ano že Rokycana
první o tom mluvil. Tomek, uváděje toto tvrzení, vyslovil do
mněnku, že Rokycana, byl-li původcem myšlenky, aby se volil
administrátor, „nemínil toho na ujmu práva svého co arcibiskupa
voleného, než aby byl administrátor od něho schválený."2) Po
tvrzení této domněnky a zároveň také vysvětlení, proč si
Rokycana a jeho strana žádali, aby se volil administrátor, podává
tuším zpráva o volbě Křišťanově, jíž si dosud nikdo nevšiml. Podle
této zprávy, která má ráz úředního zápisu, učiněného někým ze
strany pod obojí, stavové na sněmu „po smrti kněze Václava
z Chocny, suffragána zvoleného . . ., na jeho místo jsou zvolili
ctihodného mistra Kristiána ... a jeho Rokycanovi za pomoc
níka a administrátora přidali, radu jimi obnovivše, čehož jest
císař Zikmund potvrdil." 3) V této zprávě obráží se patrně názor
těch, kdo trvali na volbě Rokycanově arcibiskupem a tím i na
volbě obou jeho suffragánů. Jestliže tato strana — a Rokycana sám
— vskutku žádala, jak jí bylo vytýkáno, aby byl volen admini
strátor, šlo jí nepochybně o volbu někoho, kdo by vstoupil na místo
zemřelého suffragána Rokycanova Václava z Chocně vedle Roky
cany. Ale působením strany protivné se jistě proti její vůli počalo
jednati o volbu administrátora, který by zaujal místo Rokycanovo.
Tomuto záměru se podařilo získati většinu přítomných stavův,
*) Monumenta conciliorum I., str. 865.
2) Tomek, Děj. Pr. VI., str. 33.
*) Zpráva ta s jinými „Výpisy" z r. 1567 (srov. pozn. 9.) je v Oraci
Codicillově ve Sněmích VI., str. 170, a v Pamětech Slavatavých I., str. 234.
Srov. Veleslavínův Historický kalendář z r. 1590, str. 233.
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ač je možné, že i mnozí z těch, kdo byli pro Křišťana, domnívali
se, že Křišťan bude státi vedle Rokycany, čemuž se zdá nasvěd
čovali uvedená zpráva. Rokycana se svými kněžími na toto sta
novisko nepřistoupil. Trval na tom, že je zvoleným arcibiskupem,
a volby Křišťanovy neuznával. Byl však nucen odejiti z Prahy,
a Křišťan se stal administrátorem uznávaným většinou strany
pod obojí.
Pro nás je důležité, že Křišťan stejně jako Rokycana byl
k úřadu svému zvolen od stavův, a to s vědomím a souhlasem císaře
Zikmunda a se schválením papežského legáta biskupa Filiberta.1)
Po smrti císaře Zikmunda byl Křišťan ve svém úřadě potvrzen
od jeho nástupce krále Albrechta (15. říj. 1438)2), ale zemřel již
následujícího roku.
Teprve dva měsíce po jeho smrti, 7. listopadu 1439, „svoláni
byli“ — podle Starých letopisů — „všickni mistři a kněží na rathúz
Staroměstský, aby volili sobě některého vyššieho. I zvolili M.
Příbrama a M. Prokopa z Plzně, aby oni řídili běhy duchovní." 3)
Byli podle toho noví správcové církve voleni od mistrův a kněží
k vyzvání Pražanů bez účasti ostatních stavů, kteří se teprve
v lednu 1440 sešli na sněm. Možná, že Pražanům šlo jen o zvolení
správců nad jejich duchovenstvem, a není jasno, pokud se pravomoc
zvolených vztahovala nebo měla vztahovat! také na ostatní ducho
venstvo pod obojí. Jisto je, že strana Rokycanova, jež stále vi
děla v Rokycanovi zvoleného arcibiskupa a nej vyššího správce
české církve, neuznala Příbrama a Prokopa z Plzně za admini
strátory.4) Tomuto svému stanovisku dovedla strana Rokycax) Je zajímavé a důležité pro kritiku podobných zpráv Starých letopisů,
jak píší o zvoleni Křišťanově. Podle nich ,,ciesař svolal všecky mistry a kněží
na hrad Pražský a tu učinil jim administrátora v duchovenstvie mistra
Křišťana, faráře od sv. Michala v Starém městě, kterémužto učinili poslušenstvie všickni až do budúcieho arcibiskupa“. (St. letop., str. 100.)
Podrobné vypravování Jana Turonského dokazuje, jak neúplná a ne
přesná je tato zpráva, z níž bychom mohli souditi, že Křišťan byl prostě
dosazen od císaře bez jakékoli účasti stavů. Zpráva Starých letopisů přešla
v podstatě do Hájkovy Kroniky list. 410'.
2) Staří letopisové, str. 112, o tom vypravují: ,,Item, v středu před
sv. Havlem král podlé kompaktát ustavil najvyššieho úředníka nad kněžími
mistra Křišťana krom kapitoly hradské; a aby poslúchali jeho všickni kněží
a zpravovali se podlé kompaktát“.
*) Staří letopisové, str. 116.
4) Dokladem toho je na př. list Slánských Pražanům z 28. června
r. 1440, jímž vyslovuji podivení, ,.kterým úmyslem Ctibor, úředník desk
zemských, váš spoluobyvatel, nás, naši obec i knězě našeho nestydatě
a lživě před mnohými dobrými lidmi kacieřstviem nařekl jest“, a dodávají;
„I proto své pověsti dobré s pomocí buoží na ohyzdu dáti nemienime, ale
před mistrem Janem Rokycanú, arcibiskupem ode všie země voleným,
knězem osvíceným, my i náš kněz chce stati a jako dobří křesťané naši
vieru kresťanskú ohraditi a sě zpraviti od takového narčenie nešlechetného.
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nova zjednati platnost již na velikém sněmu všech stavů českých,
jenž se konal počátkem r. 1440. Usnesení toho sněmu obsahuje také
článek, v němž se praví: ,,O M. Jana Rokycanu, kterýž jest volen
k arcibiskupství kostela Pražského, svolili jsme se všichni světští
i duchovní, abychrne o to stáli vedle toho volení a podle úmluv
a zápisův císařových, aby nám byl potvrzen a posvěcen . . . .;
a my do krále i při králi . . . poselstvím o to jeho potvrzení a svě
cení máme a chceme pracovati i jinými věcmi k tomu potřebnými
se přičiniti." x) Sněm takto slavnostně prohlásil, že trvá na volbě
Rokycanově za arcibiskupa. O tom, kdo má býti zatím správcem
strany pod obojí, nebylo nic usneseno, patrně proto, že v tom ne
bylo docíleno shody. Rokycana nebyl za takového správce vý
slovně uznán, ale ani oba administrátoři, nedávno zvolení, nedošli
uznání, a tím, že se zápis sněmovní o nich vůbec nezmiňuje, dáno
takřka na jevo, že stavové jejich volbu nepokládají za platnou.
Zdá se však, že se na tomto sněmě strana Rokycanova po
kusila zjednati Rokycanovi zase postavení, jaké zaujímal před
smrtí arcibiskupa Konráda a některý čas potom. Podle pozdější
zmatené zprávy, v níž se zdá býti skryto pravdivé jádro, byla při
tehdejším sněmu „konsistoř dosazena".2) Stalo-li se to skutečně,
I věříme ť vám, že Ctibora k témuž držěti budete, ať též přěd mistrem
Rokycanú stane bez vycházenie všelikakého“. (Zlomek původního kopiáře
z 1. 1440—42 v archivě města Slaného, fol. 4; opis v arch, zemském.)
x) Archiv Český I., str. 246.
2) Zpráva je obsažena mezi stavovskými ,,Výpisy“ z r. 1567 v Oraci
Codicillově z r. 1582 (Sněmy VI., str. 170) a v stavovském allegátu z r. 1609
(Slavatovy Paměti I., str. 234). Zní takto: ,,L. P. 1439 za kralování Alberta
krále sněm byl v Praze v sobotu na den sv. Linharta [6. list.]. Tu stavové
s Pražany, vyřídivše zemské věci, na tom jsou zůstali s povolením J. Mti
král, a to zavřeli, aby mniši ani kanovníci podlé listu a majestátu císaře
Zikmunda v městech Pražských, kdež se náboženství pod obojí řídí, pod
jednou nepodávali. A tu k straně pod obojí jsou přijati urození páni p.
Zdeněk Holický z Šternberka a na Pardubicích, pan Pertolt Černohorský,
maršálek království Českého z Moravy. Jest také tu konsistoř od stavův
a Pražan dosazena, a některé odpornosti strany ornátův mezi kněžstvem
srovnány jsou; neb Táboří a města jich se přídržející jich neužívali při po
sluhování církevním“. První část této zprávy, pokud se týká data a
obsahu usnesení o nepodávání pod jednou v městech Pražských, potvrzují
Staří letopisové (str. 116), podle nichž se však toto usnesení nestalo na
sněmu, nýbrž ve shromáždění obce Pražské. To je jistě správné, protože
bezpečně víme, že se v listopadu 1439 sněm nesešel, nýbrž teprve v lednu
roku 1440. (Tomek VI., str. 76.) Další zpráva o přijetí Zdeňka ze Šternberka
a Pertolta z Lipé ke straně pod obojí se hodí tuším dobře k tomuto sněmu,
na němž došlo ke smíru mezi stranami pod jednou a pod obojí. ,.Mírný
list“ z 29. ledna 1440, jímž se obě strany zavázaly, mimo jiné, zasazovati se
o zachovávání kompaktát a potvrzení volby Rokycanovy, podepsali také
oba jmenovaní pánové. (Viz Arch. Český I., str. 245.) Zpráva o dosazeni
konsistoře by se podle toho také mohla týkati tohoto sněmu, ale její těsné
spojení se zprávou o srovnání některých odporností stran ornátův mezi
Pražany a Tábory ukazuje zase spíše k r. 1431 nebo 1432, kdy o těch věcech
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je jisto, že ani potom Rokycana se svou konsistorí nebyl uznáván
v celé straně pod obojí. Některá část této strany hlásila se vždy
ještě k Příbramovi a Prokopu z Plzně jako svým administrátorům.
A ještě v srpnu 1441 tito administrátoři, vyjednávajíce s kapitulou
Pražskou o sjednocení s obecnou církví, navrhovali, aby se strana
pod obojí přiznala k arcibiskupovi, který by byl kanonicky zvolen,
aby se tedy upustilo od volby Rokycanovy, která ovšem nebyla
se stanoviska církevního kanonická?) Naproti tomu vyhlášen byl
Rokycana na sjezdu čtyř krajů východočeských v Čáslavi v srpnu
1441 za ,,nej vyššího úředníka v duchovním právě“ v těch krajích
a přiznána mu trestní pravomoc nad duchovenstvem.“ 2)
Rozhodný krok k odstranění této rozdvojenosti církevní
správy ve straně pod obojí učiněn na veliké synodě všeho ducho
venstva pod obojí konané v Kutné Hoře v říjnu 1441. Prvním
článkem usnesení synodního žádá všechno přítomné duchovenstvo
jednomyslně voleného arcibiskupa Rokycanu, aby se ujal vlády
bylo jednáno. (Viz na př. Tomek IV., str. 506 a 509.) Kdyby zpráva o konsistoři patřila do té doby, byla by svědectvím, že tehdy, totiž nepochybně
již r. 1431 před smrtí arcibiskupa Konráda, byla zřízena husitská konsistoř
(viz o tom výše). Že ve zprávě „Výpisů“ jsou pomíchány zprávy nejméně
o dvou a snad o třech událostech z rozličných let, lze snadno vysvětliti
nepřesnou prací pozdního autora „Výpisů“.
x) Viz artikule podané od M. Jana Příbrama kapitule Pražské 5. srpna
r. 1441 u Nejedlého, Prameny k synodám strany Pražské a Táborské, str. 29.
Příbram navrhoval: „Providendum est, ut erga unum archiepiscopum
canonice eligendum consistamus.“
2) Staří letopisové, str. 126, vypravují o sjezdu Čáslavském: „Tu
také ustanovili mistra Rokycanu v těch krajích najvyššieho úředníka
v duchovniem právě, a kněžie, kteříž by vyštěrbovali, aby trestal, a které
by viděl bludné, aby obrátil s pomocí měst a pánuov jmenovaných“. —
O agitaci rozhodnější strany husitské ve prospěch uznání Rokycanova
arcibiskupem zajímavě svědčí netištěný list Slánských z 5. dubna 1441,
kde píši „urozeným, statečným, slovutným, opatrným pánům a bratřím“:
„Jakož nám z jednostajného svolenie vašeho s sněmu na Kolíně shromáždě
ného tři artikuly k naší žádosti listem vaším oznámili ste, toho jsúce vděčni
vaší milosti děkujeme. Na ty artikule společný úmysl náš zjevujeme:
Najprv o mistru Janovi, arcibiskupu vuoleném ode všie země, což na nás
jest, s buoží pomocí státi mienime, aby stvrzen i svěcen byl vedlé úmluvy
na sněmě valném utvrzené . . .“ (Zlomek orig. kopiáře z 1. 1440—1442
v arch. m. Slaného; opis v arch, zemském.) Připomínám, že o „sněmu“ —
byl to asi pouhý sjezd rozhodnější strany husitské — v Kolíně na jaře 1441
není odjinud nic známo. List Slánských je zajímavý také zmínkou o volbě
nového krále, kterou budiž mi zde dovoleno položití: „O králi také vás
tajno nenie, že o to jest na sněmu namluveno, aby byl jazyku slovenského;
i proto, když král takový jazyku našeho k pravdám buožim i svým dvorem
skutečně příchylný vuolen bude, to jako Čechové přirození, žádnému
slibem nejsúc zavázáni, rádi uzříme i svolíme. A v tom vidělo by sě nám,
abychom až do sv. Jakuba Většího do sněmu v Praze uloženého to odložili.“
O sněmu ,jenž se měl sejiti o sv. Jakubě, viz Tomka VI., str. 97,
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nad ním, a slibuje mu poslušnost.1) Podobně jako učinil předešlého
roku obecný sněm stavů, uznala tím veliká synoda duchovenstva
pod obojí stanovisko strany Rokycanovy, podle něhož Rokycana
nikdy nepřestal býti voleným arcibiskupem a nej vyšším správcem
strany pod obojí. Proto ho nevolí za správce, nýbrž jen žádá, aby
se ujal vlády, a slibuje mu poslušnost. A jako zápis sněmu z r. 1440
nezmiňuje se ani snesení synody o administrátorech zvolených
r. 1439, jako by jich vůbec nebylo. Když se konečně r. 1448 po
dobytí Prahy Jiřím Poděbradským Rokycana vrátil do hlavního
města a byl uznán také od obou administrátorů, snesení synody
Kutnohorské stalo se skutkem. Rokycana byl odtud až do své smrti
jediným a obecně uznaným nej vyšším správcem duchovenstva
pod obojí.
Toto jeho postavení se zakládalo především na jeho volbě za
arcibiskupa, na jejíž platnosti trvali stavové a duchovenstvo strany
pod obojí, ač kurií a stranou katolickou vytrvale byla popírána.2)
Rokycana sám nepřestal se nikdy psáti zvoleným arcibiskupem
J) „Nos sacerdotes in synodo Montibus Guttnis congregati ....in
primis pro unitate et pro ordine sancto ac bono in nobis introducendo
petimus magistrum venerandum Johannem de Rokiczano, ecclesiae Pragensis electum archiepiscopum, omnes unanimiter nullo contradicente,
ut curam regiminis supra nos acceptare dignetur, et subicimus nos voluntarie
directioni, regimini et dispositioni eiusdem. Universi quoque et singuli
eidem promittimus oboedientiam in omnibus licitis et honestis verbo et
manuum stipulatione“ (Nejedlý, Prameny k synodám, str. 32).
l) Stanovisko této strany je zvláště jasně vyjádřeno v listě katolických
pánů poslaném papeži v červenci 1445. Udává se tu sedm příčin, pro
které strana pod jednou uznávala Rokycanu za nehodného býti arcibiskupem
Pražským. Z nich nás zajímají zvláště první tři, totiž 1. že Rokycana
byl volen od lidí světských, protože se tehdejší kapitula Pražská k žádosti
cis. Zikmunda i krále Albrechta zdržela veškeré účasti ve volbě, 2. že nebyl
potvrzen, ač od volby uplynulo téměř deset roků, což daleko přesahovalo
lhůtu v kanónech předepsanou, 3. že ani nemohl býti znova zvolen, protože,
přijav nesprávnou volbu, psal se arcibiskupem voleným a vykonával práva
biskupská, soudě pře manželské, svolávaje a řídě kněžské sbory a dosazuje
děkany i faráře po krajích. (Srov. Palacký IV., 1, str. 114.) — Podrobněji
toto stanovisko vykládá o dvacet let později Hilarius ve svém listě proti
Rokycanovi. Vyzývá tu Rokycanu, aby dokázal, na Čem se zakládá jeho
pravomoc nad duchovenstvem diecesí Pražské, Olomoucké a Litomyšlské,
a pokračuje: „Dices forte: electus sum et ex eo ius me habere praetendo.
Verum electus es laice, non canonice. Et scis, quod etiam electus canonice
infra semestre tempus cadit ab omni iure sibi quaesito, si non fuerit confir
matus, et quod nequaquam administrare potest electus dumtaxat, non
confirmatus. Tu autem nedum semestri tempore, verum tres indictiones
cum lustro (!) cum tua electione gloriaris.“ Dále vykládá: „Cum nunquam
fuisses membrum incorporatum venerabilis ecclesiae Pragensis, eligi nulla
tenus potuisti, sed postulari; tu vero quorundam, ut intellexi, clericorum
litteras et sigillum dominorum baronum ostendis, ubi potius capituli eccle
siae Pragensis postulationem pro te ad sedem apostolicam exhibere deberes.“
Pokud je stolec biskupský uprázdněn, správa diecese přísluší kapitule,
nikoli Rokycanovi, jemuž nebylo k tomu dáno oprávněni od papeže. „For-
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Pražským.1) Vedle toho však mělo postavení Rokycanovo ještě
jiný právní základ. Rokycana se mohl dovolávati a nepochybně
se dovolával toho, že byl od zesnulého arcibiskupa Konráda jme
nován generálním vikářem a v úřadě tom potvrzen odevzdáním
pečeti, které se patrně nikdy nevzdal.2) To znamenalo, že od smrti
Konrádovy byl on jediným právoplatným správcem duchovenstva
v arcidiecesi Pražské, a že všichni administrátoři strany pod obojí
jmenovaní proti němu nebo vedle něho byli ustanoveni nesprávně.
Takové bylo nepochybně stanovisko Rokycanovo, které se po
r. 1448 stalo jaksi officiálním stanoviskem strany pod obojí.3)
Není pochyby, že se v této době ustálilo církevní zřízení strany
pod obojí a zvláště konsistoř že nabyla určitější formy. Bohužel
nemáme o tom dostatečných zpráv. Byla-li konsistoř strany pod
obojí zřízena skutečně r. 1431, krátce před smrtí arcibiskupa
Konráda — jak jsme viděli, je to sice dosti pravděpodobno, ale
nikoli jisto —, je naprosto nejasno, co se s ní dělo v době potomní.
Možná, že zase zanikla, neb aspoň, že se neudržela v té podobě,
jak byla zřízena. K r. 1440 máme pak, jak bylo pověděno, zprávu
nedosti zaručenou, že tehdy byla konsistoř osazena. Rozhodně je
pravděpodobno, že v té době, po velikém sněmu z r. 1440 a po
synodě Kutnohorské Rokycana, uznávaný téměř od celé strany
pod obojí za zvoleného arcibiskupa, za nej vyššího správce ducho
venstva a nej vyššího soudce v záležitostech manželských, měl
k ruce svou konsistoř. Ale teprve z r. 1452 máme první zcela
bezpečnou a určitou zprávu o existenci konsistoře pod obojí.
tasse dices: Archiepiscopus Conradus me administratorem elegit et sigillum
mihi tradidit, ut fungar officio vicariatus, nunc autem et ipsa electio ius
illud confirmat et duplici iure administro. De secundo nihil tibi competere
ostensum est. De Conrado sileo ego, mundus loquitur ipsum fuisse anathe
matis vinculo innodatum et manus habuisse ligatas; quomodo dare potuit
quod non habuit? . . . Adhuc, ut dixi, mortuo pastore tota iurisdictio est
apud capitulum et confratres suos. Postquam ille vitam obüt, numquid
te capitulum in administratorem constituit? Scis autem, quod, ubi legati
sacri conciln, quorum tunc erat providere et administrare in ecclesia Pragensi, tractatum pacis fecerunt, alium te praeter administratorem consti
tuerunt.“ (Strahl, Hilarii Litomericensis disputatio cum loanne Rokyczana,
str. 86—88. Sr. jiný výňatek o pečeti odevzdané Rokycanovi vpozn. 3str. 37.)
L) Za příklad uvádím Rokycanovo nařízeni dané duchovenstvu
r. 1462, kde se nazývá „Mag. Rokycana, electus archiepiscopus Pragensis“
(Palacký, Urkundl. Beitr. zur Gesch. Böhmens im Zeitalter Georgs von
Poděbrad, Fontes rer. Austr. XX., str. 267 č. 275). Také Staří letopisové,
str. 202, jmenují Rokycanu při zprávě o jeho smrti „voleným arcibiskupem
Pražským“.
2) Srov. výše pozn. 3 na str. 37 a pozn. 2 na str. 46.
3) Toto stanovisko se obráží ve „Výpisech“ z r. 1567, které se v těch
partiích patrně zakládají na úředních nápisech konsistorních, vzniklých
v době vlády Rokycanovy. S toho stanoviska byla by mohla nejvýš volba
Kiišťanova býti uznána za platnou, ale jen potud, pokud byl zvolen za
suffragána Rokycanova namísto zemřelého Václava z Chocně. Viz o tom výše.
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Podává ji známá odpověd strany pod obojí na vyzvání řecké
církve, aby se k ní připojila. Za stranu pod obojí mluví tu „admi
nistratores in spiritualibus consistorii archiepiscopatus Pragensis
sede vacante cum universo clero illis subjecto“1.) Neznamenaji-li
tu „administratores“ prostě členy konsistoře, bylo by to zároveň
důkazem, že v čele konsistoře vedle Rokycany, který snad je
zahrnut tímto souborným názvem, stál ještě jeden nebo několik
administrátorů.2) O rok později, při korunovaci krále Ladislava,
slyšíme pak již, že „M. Janu Rokycanovi, arcibiskupu Pražskému,
konsistoř obnovená od stavův království jest k správě poručena.“3)
K takové obnově konsistoře došlo za života Rokycanova
ještě jednou r. 1465, nejspíše v době velikého sněmu, který zasedal
v září toho roku a před jehož začátkem svoláno do Prahy také
veškero duchovenstvo strany pod obojí.4) Tehdy „stavové všickni
tři společně sjezd majíce v kolleji Veliké v Praze, obnovili kon
sistoř pro smrt některých osob a panu arcibiskupu M. Janovi
z Rokycan k správě ji poručili. Přidáni pak jsou ku pánům mis
trům Veliké kolleje senátorové z Pražan: Samuel z Hrádku, se
nátor Starého města Pražského, Bohuslav od Černé růže, senátor
v Novém městě Pražském, Mistr Johannes Albus a Stellis in
Antiqua urbe. Mistr Johannes de Gradu in Nova urbe." 6)
Je těžko rozhodnouti, máme-li zprávě té rozuměti tak, že
čtyři jmenovaní konšelé byli zvoleni do konsistoře, což se nezdá
pravděpodobno, ač to není nemožné, či toliko jí přidáni za
pomocníky a rádce asi tak, jako později bývali jí přidáváni defen
sori. Jisto zdá se, že tito laikové měli přímou účast v soudní
působnosti konsistoře. Nasvědčuje tomu aspoň výtka, kterou
činí Hilarius Rokycanovi ve svém známém listě asi z r. 1465.
Hilarius tu ostře doráží na Rokycanu, že právo duchovní založil
na radnicích, aby laikové soudili církevní přečiny a manželské
rozepře, a nesoudí-li jich, aby trestali provinilé.6) Myslím, že není
4) List ten otiskl Palacký, Urk. Beitr. zur Gesch. Georgs v. Pod.
(Fontes rer. Austr. XX.), str. 51 č. 38.
2) Snad míněn tu Prokop z Plzně, který byl tehdy ještě živ.
·) Zpráva o tom zachována pouze v stavovských „Výpisech“ z r. 1567;
viz Sněmy VI., str. 170, a Slavatovy Paměti I., str. 235. Na obou místech
se událost klade do r. 1451, což je, jak z ostatního patrno, zjevný omyl.
♦) Srov. Tomek VII., str. 105.
s) Také tato zpráva je zachována pouze ve „Výpisech“ z r. 1567:
viz Sněmy VI., str. 170, a Paměti Slavatovy I., str. 235. Na obou místech
se uvádí jako první ze čtyř konšelů přidaných konsistoři Samuel Zahrádka,
ale je to jistě známý podkomoří Samuel z Hrádku (o něm na př. Tomek
IX., str. 269). Z ostatních tří je znám odjinud Jan Bielý = Johannes
Albus (ibid., str. 285).
*) Hilarius vytýká Rokycanovi: „Praeterea eadem temeritate (quo
auctore vel duce aut si quando in ecclesia dei id fuisse legisti?) ius spirituale
in praetoriis constituisti, ut laici cognoscant de crimine ecclesiastico, de
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příliš odvážné domnívati se, že tyto výtky Hilariovy souvisí nějak
s přidáním čtyř konšelů ke konsistoři, o němž vypravuje zpráva
z r. 1465. Nelze však říci, zda se toto zařízení udrželo.
Z doby Rokycanovy máme již také první zprávy o úřední
činnosti konsistoře. V archivě Kutnohorském se zachovaly origi
nály dvou úředních přípisů konsistoře pod obojí, poslané do Kutné
Hory. Prvním z nich, z 31. července 1464, potvrzují „úředníci
v duchovenství arcibiskupstvie Pražského“ pod „pečetí vikářskou“,
že jim byl dodán list šepmistrův a konšelů Kutnohorských, zně
jící „duostojné cti mistróm a úředníkóm v duchovenství arci
biskupstvie Pražského“ a podávající zprávu o jakémsi sporu
o slib manželský. Připiš jest dán „inconsistorio Pragensi“. Druhým
přípisem ze 7. září 1469 „úředníci práva duchovnieho arcibiskup
stvie Pražského“ pohánějí na svůj soud kohosi v rozepři man
želské. Připiš je „dán pod pečetí obecní téhož úřadu.“1) Viděti
z toho, že úřední titul konsistoře byl „úředníci v duchovenství
arcibiskupství Pražského“, což se podobá latinskému názvu „administratores in spiritualibus archiepiscopatus Pragensis".
Po smrti Rokycanově, který, jak řečeno, od své strany stále
byl pokládán za zvoleného arcibiskupa, bylo by vlastně mělo
dojiti k volbě jiného arcibiskupa. Ale poměry se zatím změnily
tak, že nebylo možno na to pomýšleti. Straně pod obojí bylo se
spokojiti volbou zatímního správce, administrátora, jakým de
facto byl také Rokycana. O této volbě máme jen krátkou zprávu
Starých letopisů, podle níž r. 1471 „byl sněm veliký v Praze na
sv. Jiří, a na ten sněm sjeli se duchovní i světští; duchovní volili
sobě za správce mistra Korandu."2) Nově zvolený správce du
chovenstva postaven nepochybně v čelo konsistoře, která asi po
nechána tak, jak byla za Rokycany. Ale r. 1478 byla tato kon
sistoř nově zřízena. Sjezd „pánův, rytířstva, zeman, měst i také
ausa matrimoniali, qui etiam, quantumcunque religiosi, non habent attri-t
cutam sibi facultatem de rébus ecclesiasticis cognoscendi; quos mane,
becessitas obsequendi, non auctoritas imperandi. Aut si non cognoscuntl
ned puniunt; ubi legisti, ut crimen ecclesiasticum non criminaliter ve
scivilitcr intentatum, sed in foro animae, puniatur per manum saecularem/
(Strahl, Hilarii disputatio cum Rokiczana, str. 89.) Podobně se vytýká
v traktátu Hilariově k p. Janovi z Rožmberka z r. 1467 králi Jiřímu,
že ,,právo duchovnie na rathauze dopustil; jako by sě pranéř prostřed
kostela trefil, tak duchovní súd na rathauze. Tiem právem všickni kře
sťané obséláni a trápeni“ (Tobolka, Hilaria Litoměřického traktát k p. Janovi
z Rozenberka, 1898, str. 25). — Také bosák Jan Vodňanský obviňuje
ve svém Locustariu Rokycanu: ,,Ipse sacerdos consectatores suos hortatus
est, ut laicos subpeditent ita, quod nihil in consiliis sine ipsis faciant
aut ordinent.“ (Palacký, Urk. Beitr. zuř Gesch. Georgs, str. 662.)
x) Originály ty mají v arch. Kutnohorském Čís. 43 a 47; opisy jsou
v zem. archivě. Tam i opis podobného přípisu ze 4. září 1480 z originálu
téhož archivu.
2) Staří letopisové, str. 206.
č. C. H. XVII.
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mistrův a knéží v království“ strany pod obojí, konaný s povolením
královým v srpnu 1478 v kolleji Karlově, učinil mimo jiné toto
usnesení: „Item dále pro jednotu a svornost mezi kněžími takto
jest zůstáno, že voleno jest dvanácte osob, čtyry osoby světské
a osm kněží, a ti aby řídili všeckny kněze přijímající a rozdávající
tělo a krev pána Ježíše pod obojí způsobou, a ti všickni kněží
aby pod ně slušeli a jich poslušní byli. A jestliže by který z toho se
vytrhl, aby žádnému to trpěno nebylo, ale páni, rytířstvo i města
již psaní aby těm dvanácti radni a pomocní byli, aby se tak stalo,
jakž by dvanácte komu co rozkázali.“1) Z tohoto usnesení, o němž
nesnadno rozhodnouti, co v něm je nového a co pouhým obnovením
starších řádů,2) poprvé jasně poznáváme složení konsistoře. Vi
díme, že konsistoř měla dvanáct členů, z nichž bylo osm kněží
a čtyři osoby světské, to jest — jak dokazuje pozdější složení kon
sistoře — patrně mistři Pražského učení.
Administrátorem, a tedy i náčelníkem konsistoře, zůstával
zatím stále M. Václav Koranda. To se nezměnilo ani příchodem
biskupa Augustina Sanctuarijského do Cech r. 1483. Činnost
biskupova se v prvních letech asi omezovala jen na svěcení kněží.
Teprve r. 1489 byl poměr biskupův ke konsistoři upraven jinak.
Toho roku, v pátek po památce sv. Ambrože (10. dubna) „páni
stavové a Pražané obnovili konsistoř v kolleji Veliké a ji panu
biskupu Augustinovi k správě poručili. I posazeni jsou na radě:
M. Václav, kazatel v Betlémě, M. Václav Táborský, profesor
v akademii, M. Jan z Vlašimě, profesor theologie sacrae, a jiní.“3)
Odtud stál biskup Augustin v čele konsistoře a byl skutečným
správcem strany pod obojí.4) Ale mezi ním a konsistoři vznikly
brzy neshody, protože se vlašský biskup nedovedl přizpůsobit!
přísnějším mravním názorům českých husitů. Biskup konečné,
koncem r. 1491 nebo začátkem 1492, odešel z Prahy, složiv, jak
se zdá, před odchodem úřad svůj s pečetí arcibiskupství Pražského
do rukou Pražanů.6)
4) Archiv Český V., str. 376.
2) Stručný zápis o této obnově konsistoře, zachovaný v stavovských
„Výpisech“ z r. 1567, uvádi prostě, že tehdy konsistoř byla od stavů ,.staro
bylým způsobem nařízena a obnovena“. (Sněmy VI., str. 370; Slavata I.,
str. 235.)
*) Zpráva ta, čerpaná patrně ze současného zápisu úředního, se za
chovala toliko v stavovských „Výpisech“ z r. 1567 (Sněmy VI., str. 171;
Slavata I., str. 235). V literatuře nebylo jí dosud užito.
‘) S tím souhlasí, praví-li Jan Zajíc z Hasenburka ve svém listě
k Pražským mistrům z r. 1489: „mistři milí, protoť k vám píši, neb vy,
jakož jsem zpraven, podlé kněze biskupa všecky faráře a kněžstvo zpra
vujete v městech Pražských a v jiných městech“ (J. Truhlář, Manuálník
M. Václava Korandy, 1888, str. 2).
*) Neshody biskupovy s konsistoři a jich příčiny objasňuje zajímavě
list od konsistoře jemu poslaný r. 1492.. (Viz Truhlář, Manuálník V. Ko-
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Správa konsistoře přešla tím zase do rukou Korandových,
který ji vedl do r. 1497.1) Toho roku se stal administrátorem M.
Jakub ze Stříbra, který byl předešlého roku rektorem university.
Starý letopisec vypravuje o tom, že král někdy v květnu „svolal
k sobě na hrad mistry a kněží Pražské a tu ustanovil nad nimi
administrátora M. Jakuba ze Stříbra, kterýž se mnohým Cechům
nelíbil . . ., nebo mistry staré, kteříž prvé byli v právě duchovním,
ty zavrhl, a jiná rada ku pomoci od pánův Staroměstských jemu
dána.“2) Podle toho byl by nový administrátor býval ustanoven
způsobem zcela neobvyklým, z pouhé vůle královy a bez účasti
stavův. Ale zdá se, že zpráva letopiscova, na níž se dosud výhradně
zakládala naše vědomost o této události, není zcela přesná a jistě
je neúplná. Poněkud odchylnou zprávu o jmenování Jakuba
Stříbrského podává Hájek, a zdá se, že zpráva ta je přejata ze
staršího zápisu, tak že není příčiny jí nedůvěřovati. Hájek vy
pravuje k r. 1497: „Při tom času farářové kosteluov Pražských,
povolavše s sebú mistrův učení Pražského, předstúpili před krále
a žádali jeho, aby jim dáti ráčil za hlavu někoho, kdo by je zpra
voval, a při tom žádali za M. Jakuba Stříbrského, jenž měl příjmí
Holub, aby byl jich administrátorem, a král jim toho potvrdil.
A Pražané Staroměstští pro upevnění dobrého pořádku přidali
jemu k radě některé zmistruov též i farářuov Pražských.“3) Zpráva
Hájkova se shoduje v hlavní věci se zprávou Starých letopisů tak,
že se zdá mezi nimi býti i vnější souvislost, liší se však od ní dů
ležitým detailem, že farářové Pražští a mistrové universitní sami
žádali krále za administrátora a sami mu k tomu navrhli Jakuba
ze Stříbra. Podle toho nebyl Jakub ze Stříbra prosté jmenován
od krále, nýbrž zvolen od farářův a mistrův a králem toliko po
tvrzen. Je ovšem možné, že tato volba měla jen formální význam,
že král farářům a mistrům administrátora vnutil, ale je důležité,
že ani v tomto případě král se neodvážil prostě administrátora
jménováti. I podle vylíčení Hájkova byl Jakub Stříbrský dorandy, str. 151; srov. Tomek X., str. 114.) V listě tom je zmínka o odchodu
biskupově z Prahy někdy přea Vánoci r. 1491 · O tom, že biskup odevzdal
Pražanům pečeť konsistorskou, zachovala se zpráva ve „Výpisech“ z r. 1567,
kde je omylem připojena ke zprávě o volbě administrátora Jakuba Střibrského roku 1497 slovy „a tu pan biskup Augustin, složiv pečet arcibiskupství
Pražského pánům Pražanům, od konsistoře správy odpuštění vzal; stalo
se v pátek před památkou sv. Mikuláše“. Možno-li důvěřovat! této zprávě —
a myslím, že není příčiny, proč by se měla docela zavrhovat! — ovšem
tak, že ji položíme do r. 1491, shodovalo by se uvedené datum s dobou
odchodu biskupova z Prahy.
2) Zajímavým dokladem Korandovy úřední činnosti v té době/je
známý jeho Manuálník, jejž vydal r. 1888 J. Truhlář (nákl. společnosti
náuk); srov. jeho úvod str. VIII.
2) Staří letopisové, str. 254. Srov. Tomek IX., str. 37. X
s) Hájkova Kronika česká, list 457'·
4*
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sazen způsobem neobvyklým, to jest bez účasti stavů, pouhou
volbou farářův a mistrů. Ale zdá se, že ani toto vylíčení není
úplné. Máme totiž ještě třetí zprávu, která se zachovala v podobě
značně zmatené, ale přes to snad tají v sobě zrnko pravdy. Podle
té zprávy zvolili r. 1497 administrátora ,,páni Pražané vedlé sne
sení s pány stavy." J) Kdyby bylo možno věřiti této zprávě,
byla by se volba Jakuba Stříbrského stala jako obyčejně z moci
stavů, kteří by tuto moc jaksi byli přenesli na Pražany. Myslím,
že je to nejen možné, nýbrž i pravděpodobné, protože by stavové
tehdy sotva byli dopustili, aby jich při volbě administrátora proti
dotavadní zvyklosti vůbec nebylo dbáno. Pokud jde o konsistoř,
shoduje se zpráva Starých letopisův i Hájkova v tom, že byla do
sazena od Pražanů Staroměstských. I to zdá se mi potvrzovat!
onu zprávu, podle níž také administrátor byl vlastně volen od
Pražan „vedlé snesení s pány stavy". Obojí volba se ovšem jistě
stala v dohodě s Pražským duchovenstvem a mistry universitními.
M. Jakub Stříbrský zemřel však již po dvou letech, r. 1499.
V březnu následujícího roku byl konán s povolením krále Vladi
slava sjezd stavův a duchovenstva strany pod obojí a tu zvolen
za administrátora M. Pavel ze Zátce.2) Ten stál v čele strany pod
obojí do své smrti r. 1517. Po něm se stal administrátorem Matěj
z Třebče, příjmím Korambus. Staří letopisové, jejichž zpráva
dosud byla pokládána za „jedinou pamět o tom zachovanou",
vypravují krátce, že „téhož času [t. j. někdy po sv. Klimentu, tedy
koncem r. 1517] vyhlášen jest nový administrátor M. Matěj, farář
tehdy v Litoměřicích, od tří stavův pod obojí způsobou přijíma
jících."3) Máme však o události té zprávu mnohem určitější a
podrobnější, o jejíž spolehlivosti nelze pochybovati. Zpráva ta
vypravuje, že „1. P. 1518 v pátek před památkou sv. Antonína
[12. ledna] páni Pražané obojího města Pražského podlé poručení
všech tří stavův obnovili konsistoř; a tu volen jest za administrá
tora M. Matěj Corambus, a přidáni k němu M. Vavřinec Tře
boňský, rector universitatis, M. Václav Litomyšlský, děkan ko
stela sv. Apollinářiše na Větrném vrchu, M. Václav Roždalovský
medicus, kněz Jakub, farář kostela P. Marie před Tejnem, kněz
Zpráva ta zachována v stavovských „Výpisech“ z r. 1567 v této
podobě: „L. P. 1497 páni Pražané vedlé sneseni s pány stavy volili za
administrátora pana mistra Václava Columba, faráře v Slovanech“ (ná
sleduje zpráva o biskupu Augustinovi citovaná str. 50 pozn. 5.) (Sněmy VI.,
str. 171; S lopata I., str. 235, kde místo „Columba“ se čte „z Lumba“).
Je zde spleteno jméno administrátorovo („Václav“ místo „Jakub“) i jeho
postavení (nebyl farářem na Slovanech), ale přes to netřeba snad zprávu
tu docela zavrhovati. Zmínka Slavatovv o této volbě Jakuba Stříbrského
(Paměti I., str. 283) se zakládá patrně na uvedené svrchu zprávě Hájkově.
*) Staří letopisové, str. 256.
B) Stati letopisové. str. 411; srov. Tomek IX., str. 38.
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Václav Popel, farář kostela sv. Jiljí, a jiní." J) Volba administrátora
a konsistoře se stala podle toho podobným způsobem jako r. 1500;
byli zvoleni od Pražanů, tentokráte ovšem obou měst, „podlé
poručení všech tří stavův" strany pod obojí, kteří tou dobou měli
skutečně sjezd v Praze. Je zajímavé, že tu vůbec neslyšíme o účasti
duchovenstva ve volbě, jež v dřívější době mívala takřka rozho
dující význam.
Korambus se dlouho neudržel v úřadě administrátorském. Již
r. 1520 byl od stavů donucen vzdáti se ho, a na jeho místě se stal
administrátorem dotavadní člen konsistoře M. Václav Šišmánek
Litomyšlský. Byl zvolen na sjezdu pánův, rytířstva i měst při
čase sv. Jiří a zároveň obnovena konsistoř, v níž ponecháni z valné
části její dřívější členové. Krom administrátora zasedali v této
obnovené konsistoři ještě tři mistři, kdežto ostatní členové vzati
z farářů Pražských. Pozornosti zasluhuje, že bylo ustanoveno,
aby v konsistoři zasedali i budoucí správcové dvou Pražských
far, které tehdy nebyly obsazeny, z čehož je patrno, že se stávalo
takřka pravidlem, aby správcové hlavních kostelů Pražských strany
pod obojí zasedali v konsistoři. Nezvyklé bylo také ustanovení,
že z členů konsistoře čtyři (tři mistři a jeden farář) mají býti jaksi
užší radou administrátorovou, „aby on bez těchto nic nepůsobil“.2)
Podobné zařízení učiněno při následující obnově konsistoře,
k níž došlo již r. 1523. Protože v létě toho roku zemřel admini
strátor Šišmánek, přikročeno na sjezdu strany pod obojí v srpnu
téhož roku k novému osazení konsistoře. Sjezdu se účastnili u ve
likém počtu nejen páni, rytíři, zástupcové měst, nýbrž i kněží,
ale volili, jak se zdá, toliko stavové. Zvoleni vedle osmi členů
konsistoře čtyři administrátoři, mezi nimi známý M. Havel Cahera z Zátce.3) Možná že se tomu od počátku rozumělo tak jako
r. 1520, že totiž ze čtyř administrátorů jeden, totiž Cahera, má
býti prvním a ostatní tři jeho užší radou. Jisto jest, že Cahera
x) Zpráva zachovaná v stavovských „Výpisech” z r. 1567; viz Sněmy
VI., str. 161 (zde chybné datum 1515) a Slavatovy Paměti I., str. 235.
Pozornosti zasluhuje také zpráva, kterou podává Stránský patrně na zá
kladě staršího zápisu. Podle té zprávy zvolen Korambus r. 1518 a „dati
ei šunt collegae magistři třes et pastores sex“ (Stránský, De republica Bojema cap. VI., vydání z r. 1713, str. 311).
*) Staří letopisové, str. 439; Jiří Pisecký, Příběhy let 1519—1522
(vyd. Simákovo v Prám. děj. českých VI., str.356); zpráva ze stavovských
„Výpisů“ z r. 1567 ve Sněmích VI., str. 171, a u Slavaty I., str. 235; Stránský,
De republica Bojema cap. VI., str. 312. Srov. Tomek X., str. 469, a IX.,
str. 327.
s) Staří letopisové str. 461; Písecký (v Prám. děj. č. VI.) str. 360;
zpráva stavovských „Výpisů“ z r. 1567 ve Sněmích VI., str. 171, a u Sla
vaty I., str. 235; Bartoš Písař (v Prám. děj. česk. VI.) str. 109; Stránský,
De republica Bojema cap. VI., str. 312. Srov. Tomek X., str. 527.
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brzy strhl na sebe vládu v konsistoři, a již na hromničném sjezdu
r. 1524 dosáhl toho, že byl uznán za jediného administrátora.1)
Protože v konsistoři nastaly mnohé proměny odchodem ně
kterých členů, byla již r. 1526 doplněna novými členy. Podle
zápisu v aktech konsistomích stalo se to pouze od Pražanův,2) ale
je možno, že i tenkráte, jako nejednou před tím i potom jednali
tu Pražané s vědomím a vůlí ostatních stavův. Určitě byla tím
způsobem obnovena konsistoř o dvě léta později, r. 1528. V květnu
toho roku byl sjezd stavů pod obojí v kolleji Karlově, a tu k žá
dosti duchovenstva usneseno, že má býti obnovena konsistoř, z níž
zase několik členův ubylo. Administrátor Cahera i zbylí členové
konsistoře byli ochotni vzdáti se svých úřadův, ale na žádost stavů
podrželi je, pokud by nebylo rozhodnuto o nové konsistoři. Sta
vové pak poručili volbu konsistoře Pražanům, totiž konšelům
Starého i Nového města, protože prý mají větší znalost osob,
jak mistrů, tak farářů. Pražané skutečně o několik dní později,
22. května, ve shromáždění duchovenstva v kolleji Karlově
zvolili administrátora — byl jím zase Cahera — i členy konsistoře.3)
Když v srpnu následujícího roku byl Cahera vypověděn od
krále z Prahy, nastala potřeba ustanoviti jeho nástupce. Ještě
téhož měsíce konán s povolením královým sjezd stavův a ducho
venstva strany pod obojí v kolleji Karlově, kde mělo býti jednáno
o volbě nového administrátora a konsistoře. Protože však se
dostavilo jen málo stavův, odložena volba na dobu pozdější, a správa
konsistoře svěřena zatímně dvanácti mistrům a farářům. Defini
tivní volba vykonána již 3. října toho roku na sjezdu stavů i du
chovenstva pod obojí, a to od volenců k tomu ustanovených. Zvo
leni dva administrátoři, Vavřinec Třeboňský a kněz Václav Unhoštský, děkan sv. Apollináře, a jim přidáno deset mistrův a farářů,
,,aby se počet konsistoře nezměnil.“4)
*) Obráží se to ve známých článcích o náboženství tím sněmem při
jatých, jež jsou zachovány v Bartošově Kronice (Prám. děj. č. VI.), str. 21
násl. Tu se předem prohlašuje, že „jest užitečné vyvoliti jednoho z mužův
za administrátora a předního . . .“. Dále se stanoví, „ten administrátor
a přední aby radu přidanou sobě v počtu jistém a rovném osob z kněžstva
a z obecních mužův dobrých, zachovalých a v písmích svátých umělých
měl; a ten administrátor s těmi sobě přidanými aby spravoval a řídil
kněžstvo. . .“ Podrobněji se pak určuje pravomoc administrátorova
a konsistoře.
*) Viz zápis z knihy konsistorní u Borového, Akta konsistoře utrakvis
tické (Staré paměti dějin českých V., 1868), str. 33. Nově jmenovaní
členové konsistoře se tu uvádějí slovy „isti vero per dominos Pragenses
consistoriani recitati“.
*) Podrobný úřední zápis o tom u Borového, Akta konsistoře utrakvis
tické, str. 39 č. 47. Srov. zprávu „Výpisů“ z r. 1567 ve Sněmích VI., str. 171,
a u Slavaty I., str. 236; jakož i zprávu Stránského, De republica Bojema,
str. 312.
‘) Viz zápisy u Borového, Akta konsist. utrakvistické, str. 45 č. 58
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Smrt administrátora Vavřince Třeboňského (zemř. 7. června
r. 1531) přinutila stavy pod obojí zabývati se znova osazením konsistoře. Několik dní po smrti administrátorově stavové strany
pod obojí, jsouce právě shromážděni v Praze na sněmu, sešli se
s· povolením královým v kolleji Karlově a tu společně s mistry
a kněžími učinili důležitá zásadní usnesení také o zřízení konsistoře.1) Bylo usneseno, že duchovní i světští strany pod obojí
mají se srovnati, „abychom měli administrátory nebo administrá
tora, a ti anebo ten muži dobrými poctivými z mistrův a farářův
Pražských radu a konsistoř aby osazenou měli. Ti, kdyby sami
nestačili svému úkolu, tehdá Pražané jim v tom pomocníci aby
byli raddami svými a jich aby neopouštěli, že jim my stavové toho
důvěříme, však bez stavův strany naší nic aby nezavírali a bez
povolení.“ K tomu připojeno důležité ustanovení další: „Jestliže
by pak toho potřeba znamenitá byla a administrátor nebo admini
strátorové s konsistoří i Pražané nemohli by některé věci sami
z sebe dosti učiniti, aby nedostatek toho nebyl, a když by toho
potřebu uznali, přidali jsme jim dva z panského stavu a dva z ry
tířstva (uvádějí se jména) . . ., aby ty v jistém času obeslali,
a o to, čehož by sami dostatečně nemohli opatřiti, s nimi aby radu
brali. Pakli by i ti tomu nemohli postačiti, tedy k jistému času
strana naše aby obeslána byla těmi osobami a Pražany . . . .“
Tato usnesení, jak viděti, neobsahují věci veskrze nové, nýbrž
většinou jen potvrzují, co dávno bylo zachováváno. Nové ovšem
není ani ustanovení o administrátorech a konsistoři, ani o tom, že
se konsistoř staví pod ochranu Pražanů.
O ustanovení dvou pánův a dvou rytířů k ochraně konsistoře
nelze to říci s určitostí. Netřeba připomínati, že tu jde o instituci
t. zv. defensorů, která v pozdějších zápasech náboženských měla
značný význam. Ze známých pramenů se nedá bezpečně zjistiti,
zda instituce ta byla zřízena r. 1531 poprvé v tomto způsobě,
Či zda defensoři bývali přidáváni konsistoři již dříve. Za před
chůdce defensorů sotva možno pokládati ony čtyři senátory při
dané konsistoři r. 1465, o nichž svrchu byla řeč. Za to velmi po
dobný úkol a postavení měli tři páni, kteří současně s obnovením
konsistoře zvoleni byli na sjezdu strany pod obojí r. 1478 s usta
novením, „jestliže by kdy která potřeba byla, aby obeslali osoby
zvláštnie neb všecky ke dni a k místu uloženému a že k tomu ty
osoby nebo všickni beze všech výmluv přijeti mají . . .“2) Určitě
a str. 50 í. 62. Srov. zprávy „Výpisů“ z r. 1567 ve Sněmich VI., str. 171—2’
a xi Slavaty I., str. 236, i zprávu u Stránského, str. 312.
*) Usneseni toho sjezdu jsou otištěna u Borového, Akta konsist.
utrakvist. č. 75 str. 61 násl. a ve Sněmich I., č. 234 str. 351 násl. Srov.
Tomek, Děj. Prahy XI., str. 126 pozn. 46.
2) Arch, český V., str. 376. Srov. Tomek XI., str. 125.
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se pak defensoři připomínají k r. 1526 a 1528, obě příslušné zprávy
však pocházejí tak, jak jsou zachovány, z doby pozdější a není jisto,
zda právě zmínky o defensorech nejsou do nich vsunuty z domyslu
pozdějšího přepisovače.1) Existence defensorů před r. 1531 je
tedy velmi pochybná a sjezdové usnesení z toho roku je první
bezpečnou a určitou zprávou o nich. Důležité je, že tito první
bezpečně známí defensoři byli voleni od stavův a duchovenstva.
Připomínám hned, že usnesením synody duchovenstva pod obojí
z r. 1539 byli defensoři ustanoveni takřka nej vyšší instancí v trest
ních záležitostech duchovenstva. Bylo totiž usneseno, kdyby ne
hodný kněz nechtěl poslechnout! napomenutí děkanových, že
děkan má jej udati úřadu konsistoře, tato pak že konečně má věc
tu vznésti na defensory. Tam také ustanoveno, že se konsistoř
má dovoláváti pomoci defensorů, kdyby se dála některému du
chovnímu křivda od osob světských.2)
Sjezd stavů, mistrův a kněží strany pod obojí, jenž r. 1531
učinil tato zásadní usnesení o zřízení konsistoře, prohlásil také
hned administrátorem dotavadního druhého administrátora Vá
clava Unhoštského. Pražanům pak ponecháno, aby z mistrův a
farářů Pražských zvolili obvyklý počet členů konsistoře. Skutečně
7. července vyslány od rady obou měst Pražských jisté osoby
do kolleje Karlovy a vyhlásily čtyři mistry a devět farářů za členy
konsistoře.8) Počátkem září r. 1534 stavové pod obojí, obeslavše
děkany a faráře krajské s Pražany a kněžstvem Pražským, sešli
se do Veliké kolleje a jednali o obnově konsistoře. Když se admini
strátor Václav Unhoštský k jich žádosti uvolil podržeti svůj úřad,
uloženo zase Pražanům, aby konsistoř sami osadili, což se také
stalo.4)
Změna v konsistoři nastala zase r. 1539. V květnu toho roku
konán opět s povolením královým sjezd stavův i kněžstva z Cech
a Moravy v kolleji Karlově. Tu k volbě administrátora ustánox) Ve zprávě o obnovení konsistoře r. 1526, jak se zachovala v sta
vovských „Výpisech“ z r. 1567 (viz Sněmy VI., str. 171, a Sl svatovy Pa
měti I., str. 236) čteme, že tehdy „páni Pražané obojích měst s radou pánů
defensorův obnovili konsistoř“. A ve zprávě týchž „Výpisův“ o obnově
konsistoře r. 1528 se praví, že při sjezdu volebním „defensores byli přední
p. Jan z Pernštejna a p. Jan z Vartmberka, purkrabí Pražský, a mnoho
panstva jiného“ (viz tamtéž). Zdá se však, že zmínky o defensorech dostaly
se do těchto zpráv, jež se jinak asi zakládají na zápisech nám odjinud
známých (viz str. 54 pozn. 2 a 3.), jen chybnou interpretací toho, kdo ze
zápisů těch je vypisoval.
*) Borový, Akta konsistoře utrakvist., č. 227, str. 133 a 135; Sněmy I.,
č. 275, str. 467 a 468.
·) Borový, Akta konsist. utr., str. 60, č. 74; srov. Sněmy VI., str. 172,
Slavata I., str. 236, a Stránský, str. 312.
4) Borový, Akta konsist. utr., str. 99, Č. 145; Sněmy VI., str. 172;
Slavata I., str. 236, a Stránský, str. 312.
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veni volenci ze stavů, pět ze stavu panského a stejný počet asi
z ostatních stavův, a ti zvolili administrátorem Martina Klatov
ského, tehdy rektora Pražské university. Jemu pak za účasti
konšelův obojího města Pražského přidáni do konsistoře tři jiní
mistři a osm kněží, mezi nimiž vynikal Jan Mystopol, farář u sv. Mi
kuláše na Starém městě.1) Administrátor Martin Klatovský se
trval v úřadě jen asi do dubna r. 1541 2). Již v květnu toho roku
sešli se s povolením královým stavové pod obojí i Pražané do kolleje Veliké, obeslavše k tomu děkany a faráře z krajův, a obnovili
konsistoř. Administrátory zvolili dva: Jana Zahrádku, jemuž
odevzdány pečeti, a kněze Jana Mystopola.3) Prvním administrá
torem měl býti patrně Zahrádka, ale již v březnu 1542 vystupuje
Mystopol jako jediný administrátor,4) tím pak zůstává do r. 1555.
Za tu dobu byla mu, pokud známo, dvakrát obnovena konsistoř,
poprvé 1. května 1542, podruhé 6. listopadu 1543,5) pokaždé od
Pražanův obou měst, a to nepochybně z poručení stavů. Na
konci tohoto prvního administrátorství Mystopolova, jak uvidíme,
poprvé zjevně se vynořuje myšlenka, že by stavům mohlo býti
odňato právo dosazovat! administrátory a konsistoř.
x) Borový, Akta konsist. utr., č. 220, str. 126; Sněmy VI., str. 172:
Slavata I., str. 237; Stránský, str. 313.
*) Srov. Tomek XI., str. 233.
·) O volbě té se nezachovala přímá zpráva v aktech konsistoře, pokud
jsou vydána Borovým. Ale ve „Výpisech^z r. 1567 o ní čteme: ,,L. P. 1541
páni stavové a Pražané s povolením J. Mti. král, sešli se do kolleje Veliké,
obeslavše k tomu děkany a faráře z krajův, a obnovili konsistoř, poněvadž
administrátor nemohl pracovati. I zvolili jsou dva administrátory: M.
Jana Zahrádku a jemu pečeti odevzdali a kněze Jana Mistopola, faráře
kostela sv. Mikuláše v Starém městě Pražském, a přidáni k nim konsistoriánové: doctor Gregorius Orinus a Chocenic, doctor Venceslaus praedicator
Laetae curiae, kněz Jan Chotěbořenus, farář Tejnský, kněz Bohuslav
Starý, farář kostelasv. Kříže, kněz Jan, farář kostela sv. Jiljí, a jiní.“ (Sněmy
VI., str. 172; Slavata I., str. 237; srov. Stránský, str. 313.) Tuto zprávu
potvrzují a datum její blíže určují zápisy v aktech konsistorních, z nichž
vysvítá, že 10. května 1541 konsistoř byla bez administrátora (Borový,
č. 304, str. 174), ale 20. května že již byli „administrátoři“ („Slíbili jsou
pánům administrátorům a ouřadu poddanost“, ibid., č. 305, str. 174),
kteří se 7. října 1541 jmenují „vicead ministr átory“ (ibid., č. 314, str. 179).
Tomek XI., str. 234, přehlédnuv patrně tyto zmínky a neznaje oné zprávy,
tvrdí, že od dubna 1541 „zůstala konsistoř bez administrátora něco déle
než rok“, t. j. do 1. května 1542, kdy podle něho teprve byl zvolen
Mystopol.
4) V úředním zápise konsistoře z 22. března 1542 čteme výslovně
„actum.... administrátore existente presbytero Joanne Mystopolo“
(Borový, č. 322, str. 184), a v jiném zápise z 3. dubna 1542 se mluví již jen
o jediném administrátoru (ibid., č. 323, str. 184). Proč administrátor Za
hrádka nepodržel svého úřadu, nelze říci. Podle Veleslavínova Kalendáře
historického zemřel teprve 2. dubna 1557 (vyd. z r. 1578 str. 96; vyd.
z r. 1590 str. 186).
*) Zápisy o tom u Borového, Akta č. 324, str. 185 a č. 328 str. 190.
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Stavovské apologie z roku 1618.
Napsal Antonín Markus.

Své protivníky bud osočovali, nebo brániti se proti jejich
útokům, ať již zjevným nebo skrytým, proti jejich pomluvám
a utrhání produkty literárními, bylo a je věcí odedávna známou,
pro niž lze uvést i doklady ze starověku, již možno sledovali ve
věku středním a jmenovitě hojně v době nové. Myšlenka zhaněti
nebo zesměšniti své odpůrce slovem i obrazem chopila se záhy
nově vynalezeného tisku, a seznavši obrovský jeho vliv na massy
nejširší — pokud arci v té době o mässe čtení znalé vůbec mluviti
možno — zaplavila přímo knihkupecký trh spoustou letáků,
paškvilů, posměšných písní i satirických brožur a obrazů. Nebylo
význačnějšího zjevu v životě veřejném, ať politickém nebo kultur
ním, aby nebyl provázen literaturou tohoto druhu — publicistikou,
jež arci většinou je zcela efememí, zazáří náhle jako meteor
a pak tím rychleji pohasne, upadne v zapomenutí. Po archivech
a bibliothekách jsou roztroušeni tito bezprostřední svědkové
urputného boje lidských vášní a nevraživostí, poutajíce dnes
sotva více než zájem historikův.
Vzhledem k thematu zajímá nás po přednosti ona část publi
cistiky, neútočná spíše nežli offensivní, jíž brání autor sebe nebo
svoji stranu, tak zvané obrany neboli apologie. Nebylo by zajisté
nemístné zde aspoň stručně zmíniti se o této publicistice, pokud
se týče Cech před rokem 1618; ale látka je ještě příliš nezbádána,
aby bylo lze několika slovy shmouti výsledky dosavadních
studií. Proto jen letmo možno se dotknouti této věci. S apologiemi
v Cechách od těch dob, kdy různost víry rozštěpila národ ve
strany a sekty, setkáváme se častěji. Stačí vzpomenout i obrany
dekretu kutnohorského připisované Husovi nebo obrany Jednoty
od bratra Řehoře, jež obě arci tiskem ještě šířeny nebyly. Ale
později Čeští bratří chopili se černého umění a vydali v 16. století
několik apologií. Ty měly poučovati nejen domácí veřejnost o pravé
podobě víry bratrské a hájiti ji proti nepřátelům, nýbrž i v ci
zině získávati Jednotě aspoň mravní Sympathie.1) Nutno hleděti
i k jiným složkám stejně působícím, třeba však též přiznati,
že vzrůstu Jednoty napomáhaly také její ladně upravené tisky
apologetické. Při nej menším nelze jim upři i jistého úspěchu,
a proto asinenís podivením, jestli téže myšlenky —hájiti se tištěnou
obranou —chopili se čeští stavové pod obojí také ve vzrušené době
českého povstání.
*) Vilek, Děj. čes. lit. I. i,, str. 372.
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Přistupuje k tomu i ta okolnost, že pražská defenestrace
byla událostí, jež sama sebou, jaksi bezděčně, budí otázku,
zda stavové čeští byli oprávněni k takovému svémocnému činu
násilnému čili nikoliv. Tato otázka, jež jest stejného, ba dokonce
většího stáří než událost sama, tane na mysli netoliko nám, kteří
žijeme o tři sta let později, nýbrž dotkla se také těch, kdož byli
osudného činu původci a vykonavatelé. Stavové protestantští
byli si dobře vědomi zodpovědnosti, kterou na sebe přejali, a cítili
nutnost omluviti a ospravedlnili se nejen před císařem, nýbrž
í před tváří veřejnosti, jak domácí, tak evropské vůbec. Co bylo
přirozenějšího, než že stavové dostáli této své povinnosti zvláštním
spiskem omluvným, jejž doručili císaři a dali též vytisknouti
a přeložiti do jazyků jiných? Znám je ten spisek pode jménem
prvé neboli menší apologie stavů českých. Je ovšem zcela po
chopitelné, že vývody této celkem kratičké obrany nedoznaly
souhlasu v táboře protivném a způsobily polemiku, na niž se vláda
direktorská viděla nucena odpověděti dvěma dalšími obrannými
publikacemi, z nichž významu nabyla zvláště druhá neboli větší
apologie. Pokusili se o bližší poznání polemické publicistiky
českého povstání, pokud s tímto „sporem apologetickým" souvisí
a z něho vyplývá, bylo pak právě úkolem i předmětem přítomné
stati.2)
*
*
♦
Probíráme-li se prameny thematu, shledáme, že se valnou
většinou dotýkají pouze vnějších osudů publikací, o nichž
jednati máme. Prameny vypravovací jen z menší části padají
na váhu, naproti tomu důležitější pro nás jsou dokumenty veřejné,
officielní a soukromé korrespondence. Edice pramenů pro periodu
českého povstání je velmi chudá. Veliké množství veřejných aktů
záhy bylo sbíráno i vydáváno, vedle toho pak namnoze i zpraco
váno v řadě téměř současných kompilačních prací historických.
Z této kategorie byly zde pramenem Khevenhillerovy „Annales
Ferdinandei", Londorpiova „Acta publica" a jeho spis „De statu
s) Thema panem prof. Šustou vyhlédnuté zpracoval jsem roku 1908/9
v historickém semináři pana prof. Bidla, jemuž za nejednu radu a pokyn
jsem díky zavázán. Za vlídnou pomoc při shledávání materiálu děkuji panu
zemskému archivářovi H. Kollmannovi a p. koncipistovi dr. J. Borovičkoví,
panu skriptorovi Dr. J. Volfovi, amanuens. inž. Fr. Kholovi a P. Cyr. Stra
kovi, bibliothekáři na Strahově. Zvláště pak vzpomínám pana prof. dra
Kamila Krofty a prof. dra J. Glůcklicha, kteří laskavě rukopis přehlédli.
Nad to p. dr. Glůcklich dal mi ochotně k disposici nejen — po jeho soudu
nejlepší — rukopis Budovcových ,,Akt ze sněmu tógo** (musejní archiv,
nová sign. IX. A. 8.), na jejichž důležitost mne byl upozornil, nýbrž
i své zápisky z knížecího archivu roudnického. — U výtahu byla tato práce
přednesena ve vědecké schůzi „Historického klubu" dne 29. října 1909.

6o

Antonin Markus:

bohemico perturbato", jakož i anonymně vydaná „Acta bohemica“.3) Kritičnosti v dílech toho druhu, jež stojí jaksi na roz
hraní mezi prameny a literaturou, ovšem hledati nelze; místy
však obsahují důležité dosti údaje, namnoze zcela ojedinělé a od
jinud neznámé, někdy arci též nesprávné a mylné.4)
Z moderních edicí známá sbírka „Briefe und Akten zur
Geschichte des dreissigjährigen Krieges" nedospěla ještě k době,
o níž jednáme. Za to zmínky o apologiích nalezneme v korespon
denci stavů českých a slezských, jež pro rok 1618 je vydána od
H. Palma ve sbírce „Acta publica der schlesischen Fürsten und
Stände". Želeti nutno, že se ztratily relace poslů slezských, jež
poslové tito zasílali z Prahy do Slezska a jež jistě obsahovaly
o stavovských publikacích leccos, čeho dnes jen neradi pohřešu
jeme.6) Některé akty a dokumenty, dotýkající se též stavov
ských publikací, vydány roztroušeně po časopisech; pokud jich
bylo použito, je patrno z práce samé.
Pokud pak materiál tedy vydán není, nutno obraceti se přímo
do archivů, v Praze především do archivu zemského. Ačkoli v něm
soustavné sbírání materiálu dosud nepokročilo do naší periody,
a potrvá ještě slušnou řadu let, než k ní dospěje, přece nalezl
jsem v zemském archivu nejvíce dat, jichž jsem mohl použiti.
Pro naše thema jsou tu cenné relace falckého vyslance Acháce
z Donína (von Dohna), vypsané z dvorního a státního archivu
v Mnichově, jakož i zprávy podávané Bedřichem Lebzelterem
z Prahy do Dráždan saskému tajnému radovi von Schönburg
(opsány ze státního archivu saského). V rukopisném materiálu z po
zůstalosti Gindelyovy — nyní v zemském archivu uschované —
je toliko kratičká zmínka o apologii prvé, o publicistice ostatní nic.
Zajímavé a místy ne právě bezvýznamné zmínky o apologiích
vyskytují se též ve výpisech z městských archivů českých, jako
kutnohorského a slánského. Jsou to jednak relace poslů příslušných
měst ze sněmu domů, jednak listy direktorů zaslané některé obci.
Jiným zajímavým a pro otázku o autorství obou apologií
závažným pramenem jsou protokolly výslechů zajatých direktorů
před soudem Liechtensteinovým. ·) Kdežto však pro apologii
*) Khevenhiller, Annales Ferdinande!. IX. Lipsko 1721. — Londorpius, Acta publica, Frankfurt, 1622. — Londorpius, De statu bohemico
perturbato· Frankfurt 1621. — Acta bohemica, das ist: Wahrhaffte und
eigentliche Beschreibung aller. . . Historien und Geschichten, welche sich
im Königreich Böheim. . . von Anfang Monats Martij des 1618 Jahrs, biss
auff den Todt Keysers Matthiae ... zugetragen haben. Μ. DC. XXI.
4) O hrubé nesprávnosti v „Theatrum Europaeum", týkající se větší
apologie, viz Gebauer, Publizistik üb. d. böhm. Aufstand, str. 13, pozn. o.
s) Palm, Acta publ., str. 174, pozn.
·) V těchto výsleších jsou odpovědi na 236 otázek, jež se týkají českého
povstání a byly předkládány vyslýchaným direktorům. Větší část těchto
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prvou můžeme se z nich dovědět i snadno a bezpečně osobnosti
jejího spisovatele, při obraně druhé problém ten je znesnadněn
tím, že výpovědi bývají tu do jisté míry nepřesné; vyčítá se řada
osobností, ale nesnadno posouditi, které se má přičísti účast nej
větší, a nad to není tu rozlišeno, zda se ten neb onen výrok týká
vydání českého či německého. Proto nutno obraceti se ke každému
ze šesti zachovaných protokollů zvláště. Výslech Oty z Losu
k poznání apologií nepřináší nic, čeho by si bylo třeba více všímati.
Pavel z Říčan a Pětipesský jsou nespolehliví, jeví se u nich zřejmá
snaha, bud zapírati vůbec, nebo aspoň se vymlouvati; nicméně
dlužno s nimi počítati, neboť ve věci apologií, při nichž většího
účastenství neměli, nebylo jim třeba mluviti nepravdú. Není
pochyby, že všickni vyslýchaní pravdu znáti mohli; jiná arci je
otázka, zda ji také chtěli a mohli pověděti. Stařičký Kaplíř sám
poukazuje na nedostatky své paměti a tu zdá se pravděpodobné,
že prohlašuje dra Eisena za autora větší obrany, zaměňuje tu
apologii s dedukcí, jež skutečně od Eisena byla sepsána. Naproti
tomu vzbuzují značnou důvěru přímé odpovědi Fruveinovy
a Bohuslava z Michalovic. Vždy arci nutno počítati také s tím,
že výpověd může spočívati na omylu; uplynulať téměř tři léta
do výslechů, počítaje od vypuknutí nešťastného povstání.
Pouze uvedených šest výslechů je nynějšího času známo;
ostatní jsou snad navždy již ztráceny nebo ukryty v některém
fasciklu nesnadno přístupného archivu českého místodržitelství.
Proto jen skrovnou, ale přes to důležitou náhradou je nám rukopis
chovaný pod signaturou A 65 v knížecím archivní roudnickém. 7)
Je to vlastnoruční koncept Zdeňka z Lobkovic. Nejvyšší kancléř
tu zapisoval vinu obžalovaného 4 připojoval návrh trestu. Ježto
pak pořad jednotlivých obvinění se shoduje s pořadem otázek
zajatým předkládaných, není pochyby, že Lobkovicovi byly
otázek (1.—84., 134.—236.) zachovala se nám v rukopise bibliotheky Musea
král. Českého, sign. I. B. 20 (opis nyní také již v zemském archivu). Bez
nich výslechy byly by namnoze nesrozumitelné, býváť často k číslu otázky
připsána pouze striktní odpověď „ano“ nebo „ne“. Pro nás mimo jiné
největší zajímavost i důležitost má otázka 50., již proto tuto uvádím:
,,Item wahr, dass sie (t. stavové) ihre ausgangene beyde Vermeinte Apologias mit Vielen Ungerümbten, und ungegründeten Beyden Ihr Käys:
Mtt. so wol der Vorigen, als der Jetzigen hochlöblich Regirenden Röm:
Käys. Mtt. wie auch den gantzen Hocblöbhchen Hauss Österreich höchst
Verkleinerlichen Contumelien und andern gantz unbefuegten und uner
findlichen Sachen, nur allein den gemainen Mann hierdurch aufzuwieglen,
angefüllet. Darbey dann Beklagter gefraget werden soll, auf wessen Befehl
solche Apologias verfasset, wer sie concipiret, und wie sie alle mit Nahmen
heissen.“ — O direktorských výsleších srv. také Macháček, Defenestrace
pražská, Č. Č. H., XIV., str. 207—8.
7) Viz o něm dr. Max Dvořák, Das Lobkowitzsche Archiv in Raudnitz.
Veröffentlichungen der Kommission f. neuere Gescb. Oesterreichs. Archi
valien zur neueren Gesch. Oesterreichs. I., Heft I., str. 4.
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prímou predlohou protokolly dnes ztracené. Pro nás v tomto
rukopise důležité jest místo věnované Budovcovi.
V archivu královského hlavního města Prahy nenalezl jsem
pro svoje thema ničeho mimo omluvné psaní konšelů staroměst
ských, jež po bitvě bělohorské zaslali knížeti z Liechtensteina,
aby ospravedlnili svoje chování za vzpoury. Je to pramen již
svojí tendencí podezřelý, nicméně při jisté opatrnosti lze se v něm
dopátrati i údajů dosti spolehlivých. Z práce samé vysvitne, kde
a jakou měrou ho bylo užito.
Mimo výše vzpomenuté tištěné spisy historické 17. věku
z pramenů vypravovacích důležitý jsou pro tuto dobu paměti
Slavatovy a Skálová „Historie česká". Slavata sepsal proti apologii
stavovské zvláštní obranu jesuitův, a proto nenalezneme u něho
mnoho pro svou práci. Pokud jsem z něho čerpal, užil jsem jednak
rukopisu musejního, jednak edice Jirečkovy.8) Naproti tomu
Skála ·) má vzhledem k apologiím leckde zmínky dosti cenné;
nalezl jsem i archivní doklady svědčící o jeho značné spolehlivosti
v této věci.
Po stránce vnější i vnitřní jsou nám pramenem také tisky
jednotlivých publikací, jež jsou předmětem naší práce. Výčet
níže uvedený arci není úplný, ježto nebylo možno veškeré existující
tisky si opatřiti. Uvádím větším dílem pouze ty exempláře, jež
jsem měl v ruce, nebo ty, o jejichž existenci jsem se přesvědčil
odjinud, na příklad z dokladův archivních. Bohatý výčet apologe
tické publicistiky je v třetím díle Zíbrtovy „Bibliografie české
historie", str. 568 sl., k němuž odkazuji a jenž mí též byl před
lohou, zvláště tam, kde cituji exempláře, jež jsem si nedovedl
opatřiti.
I. Vydání apologie prvé neboli menší:
a) České:
Původní vydání stavovské, knížečka malého kvartu, 24 listy
silná s tímto obsahem:
1. Na listu A-B4 (8 listů) otištěn „Artykul o defensí".
2. List C-E4 (12 listů) jest vlastní apologie pod titulem:
„Apologia, neboližto osvědčeni všech tří stavův království Českého,
tělo a krev -pána našeho Ježíše Krista pod obojí přijímajících, z kterých
příčin jsou jistou defensí a hotovost naříditi musili.“
3. List F-F4 (4 listy): ,,Důvodové, že lidé poddaní k ducho
venstvím, neb klášterům v království Českém náležející, vedlé -majestátu
a porovnání, mezi stranou pod jednou a pod obojí učiněného, k tomu
·) Rukopis musea král. Českého, sign. I. C. 1. — J. Jiretek, Paměti
nej vyššího kancléře království Českého Viléma hraběte Slavaty. I., Praha,
1866.
·) Tieftrunk K., Pavla Skály ze Zhořc Historie česká od r. 1602.
Praha 1866.
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právo mají, že sobe jako i J. Μ. Císařské poddaní na panstvích Jeho
Milosti, kostely k Boží službě vystavěli a volné Pánu Bohu sloužiti
mohou.“
„Vytištěno v Starém mésié pražském u Samuele Adama z Vele
slavína. Léta M. DC. XVIII.“
Některé exempláře (na př. v knihovně Musea království
Českého, sign. 31. C. 7. a 31. C. 13.) liší se zcela nepatrně od sebe
sazbou. Oba tisky vzhledem a celou úpravou jsou si nápadně
podobny, jen některé kustody na konci jednotlivých stran (na př.
na listu A, D4, E a jiných) se od sebe různí. Bud tedy Veleslavín
po rozebrání prvého nákladu tiskl druhý, nebo spíše — aby
značné množství rychleji bylo zhotoveno — tisklo se snad
současně dvojí sazbou. — Jiných současných edicí českých neznám;
také Zíbrtova bibliografie, III., č. 11462 uvádí pouze toto jediné
vydání české. — Artykul o defensí s apologií a důvody přetištěn
roku 1844 v Hiřberku u Jana Samuele Landolta. Je to prostý
otisk švabachem a pravopisem originálu ve 40 o 48 stranách. —
Po česku menší apologii přejal do svého vypravování Skála (II.,
str. 144—154). Posledně apologii vydal V. Šubert spolu s obranou
druhou. (Viz níže.)
b) Německá:
1. Tištěná u Samuele Adama z Veleslavína,
bez „důvodů v“:
a) „Apologia oder entschuldigung Schrifft, aus was für unver
meidlichen vrsachen alle drei Stende des löblichen Königreichs
Boheimb sub utraque ein Defensionwerck anstellen müssen. [Orna
ment.] Gedruckt in der Alten Stadt Prag, bey Samuel Adam von
Weleslawin im jar M. DC. XVIII.“ 40, list A-D4. (16 listů, po
tištěno 31 stránek.) Na rubu titulního listu jest znak český. Bibl.
mus. kr. Ces. sign. 42. C. 30; sign. bibl. univ. 21. H. 582.
P) Jiné vydání s renaissančním ornamentem se lví hlavou,
40, 1. Á-C4 (12 listů, potištěno 22). Bibl. musejní, sign. 42. D. 13.
y) Jiné vydání, na prvém listu nahoře renaissanční obruba,
40,1. A-Cj (10 listů). Bibl. mus. sign. 42. D. 28.
2. Samostatně u S. A. z Veleslavína vy
tištění „dů vodo v é“:
(Renaissanční obruba). „Gründtlicher Beweiss, dass die,
zu den Geistlichen Gütern und Clöstern gehörige Unterthanen, nach
aussweisung des Majestatbrieffs, und zwischen den Ständen sub una
und utraque geschehener Vergleichung befugt seyn unnd gut recht
haben, dass sie jhnen, wie auch Ihr: Kay: May: Unterthanen auff
deroselben Herrschaften zu jhren Gottesdienst Kirchen auffbawen
und Gott geruhiglich dienen mögen. ,Renaiss. ornament.) Gedruckt
in der Alten Stadt Prag, bey Samuel Adam von Weleslawin, im Jahr
M. DC. XVIII.“
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Toto vydání často připojováno k předchozím vydáním apo
logie, takže se často zdá býti tiskem společným, kdyby zvi. titulní
list a paginace nesvědčily naopak. Bibl. mus. sign. 42. D. 28.
3. Veleslavínovo vydání menší apologie spolu
s „důvody'·:
Vydání kvartové, titul neobsahuje udání, že „důvodové"
jsou připojeni. Na prvé straně je ornament s dětskou hlavičkou,
hiubá dřevořezba. Celkem 16 listů: i + A-C3 (apologie) + CrD4
(důvodové). Pražská bibl. universitní, sign. B. V. 271.
4. Přetisky z tisků Veleslavínových, a to
vesměs s „důvody“:
a) „Apolo gia oder Entschuldigungsschrifft, aus was für vnvermeidlichen Vt Sachen Alle drey Stände des löblichen Königreichs
Böhaimb Sub utraque ein Defensionwerk anstellen müssen. Sampt
einem gründlichem Beweiss, dass die zu den Geistlichen Gütern und
Clöstern gehörige Vnderthanen, nach aussweisung des Majestatbrieffs, vnd zwischen den Ständen sub una vnd utraque geschehener
Vergleichung befugt seyn vnd gut recht haben, dass sie jhnen wie
auch Ih: Kay: May: Vnderthanen auff deroselben Herrschafften
zu jhren Gottesdienst, Kirchen aufbawen, vnd Gott geruhiglich
dienen mögen. [Ornament: lev ve věnci.] Erstlich Gedruckt in der
Alten Statt Prag, bey Samuel Adam von Weleslawin, Im Jahr 1618."
40, listů 9 (A-Cx) + 3 (C2-C4); paginace nahoře: apologie 1-18,
„Beweiss“ 19—23. Pražská bibl. univ., sign. 46. B. 59.
ß) Jiné vydání, rovněž 40, list A-C3 (11 listů, potištěno 20 str.)
+ C4-D3. V titule není slov „Sampt einem . . .“ která jsou ve vydání
předešlém. Na prvé straně je ornament se lví hlavou; podle úpravy
zdá se to býti tisk Bohutského z Hranic. Bibl. Musea král. Cesk.,
sign. 42. C. 27., 42. D. 2.
y) Jiné vydání, podobné tisku sub a) uvedenému, 40, 8 listů. Na
titulním listu je renaissanční ornament, na konci ornament se lví
hlavou; typografická úprava zdá se nasvědčovat! tomu, že je to
rovněž tisk Bohutského. Bibl. mus., sign. 42. C. 26.
5. Přetisk apologie bez „důvodů v“:
[Ornament shora skoro x/3 strany zabírající]. „Apologia
oder Protestation aller Dreyer dess Königreichs Böhaimb den Leib
vnd Blut vnser Herrn Jesu Christi vnder beyder Gestalt empfangender
Ständt, ^4wss was für Vrsachen Sie haben eine gewisse Defension
vnd Beraitschafft anordnen müssen. [Ornament.] Erstlich gedruckt
zu Prag, Im Jahr 1618." 40,1. A-D2; na listu D-D2 jest připojeno:
„Ihr Khayss: Mayestadt Antwort an die subutraque.“ (Dopis císařův
stavům ze dne 18. června 1618.) Knihovna na Strahově, sign. A. N.
XIII. 50.
Mimo tisky tuto uvedené existují ještě jiná vydání německá,
jichž jsem se však dopíditi nemohl. Jmenovitě upozorňuji na dvě
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vydání citovaná v Zíbrtově bibliografii, III. díl, pod číslem 11465
a 11466. — Celkem uvádí Zíbrt německých tisků prvé apologie
šestnácte.
c) Latinská.·
a) ,,Apologia et causa, cur protestantes in Bohemia . . . bellum
deffensivum . . . susceperunt (sic)." Pragae, 1618, 40, 12 listů.
ß) „Apologia et causa, cur Protestantes in Bohemia bellum
defensivum susceperint.“ Praha, 1618.
y) ,,Apologia ordinum Bohemicorum.“ Haag, 1619, 40.
Z těchto vydání tisk sub a) uvedené cituje Zíbrt, Bibl. C. Hist.,
III., č. 11468, kdežto druhá dvě vydání připomíná Gebauer
(Publizistik üb. d. böhm. Aufstand, str. 4), rovněž však toliko
s odvoláním na údaje cizí; mně také nepodařilo se v Praze dopátrati se latinského tisku. Zdá se, že edice sub a) a ß) jsou totožné
a že nepatrný rozdíl mezi oběma vznikl pouze z nesprávného cito
vání v některé z našich předloh. — Londorpius (De statu Bohemico
perturbato, Francofurti, 1621, str. 25—35) otiskuje menší apologii
po latinsku. Nedovedu však pověděti, zda otiskuje podle některého
latinského vydání, či zda jen sám ad hoc si ji přeložil.
d) Hollandské:
„Apologia, Ofte Volcomen verantwoordinghe, waeromme die
drie Standen des loflijcken Coninckrijcx Bohemen, sub utraque,
haer hebben moeten defendcren, insonderheyt taghen die schadelicke
Secte der Jesuyten. Overgheset uyt den hoochduytsche in onse Nederlantsche spraecke. Gedruckt in l'oude Stadt Praagh, by Samuel
Adamsz van Weleslawin 1618. Ende nu Tot Amsterdam, 40,161. —
Citováno podle Bibl. C. Hist., III. č. 11470.
II. Spisy polemické proti prvé (a druhé) apo
logii:
a) Odpověď dvoru císařského:
„Information oder keyserlichen Majestät gründtlicher Bericht
uber den Bohemischen Auffstandt. II. Ebenmässige Information
uber berührten Auffstand, zu Lateyn und Teutsch. III. Ihr Keys.
Maj. Antwort an die sub utraque. IV. Verteutschte Abschrifft Keys.
Bohemischen Patents. V. Copia keyserlichen Schreibens an die
Reichsstätt mit Uberschickung Patenten contra Bohemische Werbung,
ult. Junij 1618. VI. Copia keyserlichen Patents, wegen Abstellung
der Bohemischen Werbung. Áwss welchem allem der Ungrundt
der von Bohemischen Ständten, so sich sub utraque nennen, aussgefertigten Apologiae, wegen ihrer unverantwortlichen Verfahrung
erscheinet. Getruckt im Jahr Christi 1618.“ 40, str. 40. — Bibl.
mus., sign. 42. C. 286.
Jiné vydání podle katalogu Latomusova (Frankfurter Herbst
messe 1618) cituje Gebauer (1. c. str. 6.) pod titulem „Keys. May.
c. č. H. XVII.

-
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Verantwortung auff die Böhmische Apology ...", 40. — Dále vydána
„Informace“ spolu s „Evangelickým vysvětlením" v publikaci
„Erhebliche Beschwerung der Röm. Kays. Majestät über der Böheimischen sub utraque unverhofften Auffstand ... M. DC. XVIII”,
40,1. 40. — Český překlad jest u Skály, II., str. 232—41.
b) Evangelické vysvětlení:
„Euangelische Erklerung auff die Böhaimische Apológia mit
sampt den Beylagen und Mayestätbrief, wie in den nachfolgenden
Tittlen zusehen. Erstlich sub litera A. Ein Patent der Herrn Patrum
Societatis Jesu zu Prag unschuld, der gezigner Kriegs Munition
betreffent. Zum andern sub litera B. Der Altstetter wegen nicht
Erscheinung zu der Defensorn aussgeschribner zusammenkunfft
Erklärung. Zum dritten sub litera C. Der Newstctter deswegen
Erklärung. Zum vierten sub litera D. Der kleinen Statt Prag Er
klärung. Zum fünfften sub litera E. Kayserliches transferirtes
Patent auss böhaimischer Sprach. Zum sechsten sub litera F. Kays.
Antwort auff deren sub utraque von Prag gethanes Schreiben. Zum
sibenden sub litera G. Kays. Antwort auff deren sub utraque zwey
vorhergehende Schreiben. Zum achten sub litera H. Der Majestät
brief vom Kayser Rudolpho selig: Getruckt im Jahr 1618.” 40,
list A-H4. Bibl. mus. sign. 42. D. 17. — Jiné vydání spolu s „Infor
mací": „Erhebliche Beschwerung der Röm. Kays. Majestät, über
der Böheimischen sub utraque unverhofften Auffstand, Item, Auszführliche Erklärung auf die böhmische Apologiam sampt den darzu
gehörigen Beylagen und Majestätbrieff. (Císařský orel.) Ferner
zwey keyserliche Schreiben, so den 23. und 2y. Junii an die Herrn
Directores zu Prag abgangen. Darbey das keys. Schreiben an die
Reichs Städt, sampt dem daselbsten angeschlagenen Patent, wegen
Abstellung der böhemischen Werbung. M. DC. XIIX.” 40, 1. A-K4.
Bibl. mus. sign. 42. C. 83. — Srv. a jiná vydání viz Bibl. C. Hist.,
III., č. 11480—2. — Český překlad otištěn opět u Skály, II.,
str. 241—70.
c) Apologie Tannerovy:
a) „Apologia pro Societate Jesu ex Boemiae Regno ab eiusdem
regni statibus religionis sub utraque, publico decreto immerito proscripta. Anno M. DC. XVIII. die Vlili. Junij. Cum facultate
superiorům. (Ornament.) Ad exemplár Viennae Austriae Anno
M. DC. XVIII. editum.” 40, 1. A-E4. — Bibl. mus. sign. 42. F. 21.
/3) Německý překlad publikace předchozí: „Verantwortung
Deren von der Societät Jesu, so auss dem Königreich Bohem, von
desselben Reichs Ständten, so sich sub utraque nennen, durch offenes
Decret ohnbillich verwiesen, im Jahr 1618. den 9. Tag Junii. Ins
Teutsch versetzt auss dem Lateyn. (Ornament.) So getruckt zu Wien
in Oesterreich, durch Wolff gang Schumpff im Jahr Μ. DC. XIIX.”
4°, str. 71. Bibl. mus., sign. 42. C. 444.
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y) Druhé rozšířené vydání (apologia auctior): „Billiche vnd
Nothwendige Rettung der Societet Jesu Vnschuld. Wider das ver
meinte unbiUiche Decret, durch welliches die Vncatholischen auss
den Landständen in Böhaimb, vnd Mähren, zu vnderschidlichen
Jaren 1618, 1619 gemelte Societet vnbejügter weiss zuverleimbden,
vnd des Landts zuuerweisen, sich vnderstanden. Sambt von newem
angehenckter, vnd mit einuerleibter Verantwortung dessen, was
gemelte Böhmische Stände, in jrer andern Apologi, wider obgemelte
Societet eingestrewet. Dabey auch zumahlen der Vngrundt allerley
Famossschrifften, so etlich V ncaiholische Nahmlose Nouellanten
vnd Fabulanten, wolgemelte Societet, wegen dess Böhmischen Auffstandts, verhasst zumachen, bissher in öffentlichen Truck spar giert,
augenscheinlich zuuernennen. Allen Liebhabern der warheit zum
besten, erstlich in Latein beschriben, an jetzo aber auch in dieTeutsche
Sprach versetzet, vnd in offenen Truck verfertiget. Cum facultaie
superiorům. Gctruckt zu Ingolstatt, durch Gregorium Hänlin.
Im Jahr 1620.“ 40, str. 1 + 146. Bibl. mus. sign. 42. C. 292.
III. Další obranné publikace s t a v ů č e s k ý c h:
1. Vydání „Krátké zprávy a odvodu stíž
ností“:
a) České: „Krátká Správa a odvod stížnosti, kteréž Stavům
Evangelitským v království Českém k zošklivení jich připisovali
se chtějí. A podlé toho dobré zdání Stavův Hořejších Rakous J. Μ.
Císařské odeslané a J. Μ. C. na ně daná Resolucí. (Ornament.)
Vytištěno v Létu Páně Μ. DC. XVIII.“ 40, 1. A-J4. „Krátká
zpráva" sahá až k listu Fs. Bibl. mus. sign. 31. C. 13.
b) Německá:
a) „Kurtzer Bericht und Abieinung der Beschwerungen, welche
den Evangelischen Ständen im Königreich Böhem zu dero Unglimpf
beygemessen werden wollen. Sampt Keysers Rudolphi denen Evange
lischen Ständen in Böheim ertheiltem Mayestät Brieff. Gedruckt
Im Jahr 1618.“ 40,1. A-D6. Bibl. mus. sign. 42. C. 61.
0) Jiné vydání, stejné úpravy jako předešlé, patrně z téže
tiskárny, majestát však schází, ač jest na titulu uveden. 40,
1. A-C2. Bibl. mus., sign. 42. C. 53.
y) „Kurtzer Bericht unnd Abieinung der Beschwerungen,
welche den Euangelischen Ständen sub utraque im Königreiche
Böheim zu dero Unglimpff beygemessen werden wollen. Item, der
Herren Directorn Antwort auff Ihrer Kays. Majest beede den 23. und
27. Junii an sie abgangene Schreiben. Dessgleichen der Herren
Directorn angeschlagene Patent, wegen richtigmachung der bewilligten
Contributionen zu dem defensionwesen. (Český lev ve věnci.) Sampt
einem Bedencken deren löblichen Stände in Oesterreich ob der Enss,
an die Röm. Kays. Majest. x. Und Ihrer Kays. Mayest. Resolution
auff dasselbige. Μ. DC. XIIX.“ 40, str. 40. Bibl. mus., sign. 42.
S*
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C. 50. — Podle úpravy zdá se, že tisk tento pochází z officiny
Karlsbergovy. Vyšel patrně později než vydání předešlé; jednak
jsou připojeny přílohy, jednak vynecháno jest v odstavci desátém
slovo „letztem" — ačli ovšem se to nestalo chybou tiskovou.
Srv. pozn. 91.
Jiných vydání než uvedená jsem v ruce neměl. Jiné ještě
edice viz v Bibi. C. Hist., III., č. 11487—8.
c) H o 11 a n d s k é:
,,Cort bericht ende wederlegginge der beswaernissen en(de)
betichtinghen, dewelcke den Evangelischen Stenden in’t Coninckrijcke
van Bohemen te laste willen geleyt werden. Ghedruckt nae de Copie
tot präge. In’s Graven-Hage, By Aert Meuris, boeckvercooper, in
den Pa . . . estract in den Bybel, Anno 1618“, 40, str. 18. Bibl.
C. Hist., III., č. 11489.
2. Vydání druhé apologie neboli větší:
a) C e s k á: a) „Druhá Apologie stavův království Českého,
tělo a krev pána Ježíše Krista pod obojí přijímajících. (Český lev.)
Vytištěná v Starém městě pražském u Jonaty Bohutského z Hranic.
Léta Páně: Μ. DC. XVIII.” 40, 1. A-P2 (apologie) + A-Kkk2
(přílohy), celkem 677 listů. Na konci tohoto tisku: „Vytištěno
v Starém městě pražském u Jonaty Bohutského z Hranic, z jistého
poručeni Jich milostí pánův direktorův, správcův a rad zemských,
ode všech tří pánův stavův království Českého, tělo a krev pána Ježíše
Krista pod obojí přijímajících, nařízených. Léta páně Μ. DC.XVIII.”
Bibi, mus., sign. 31. C. 7; 31. C. 10; 31. C. 13.
ß) Vydání z r. 1619, v němž tiskové chyby edice Bohutského
opraveny. „Vytištěná v Novém městě pražském u Daniele Karla
z Karlsperka. Léta Páně Μ. DC. XIX.” 40, str. 2 + 1 až 144 + 115
až 564 4- 10 (seznam příloh). Bibi. mus. sign. 31. C. 20.
b) Německá:
1. Původní vydání stavovská:
a) „Die Andere Apologia der Stände des Königreichs Böheimb,
So den Leib vnd Blut vnsers Herren10) vnd Heylands Jesu Christi
vnder Beyder gestalt empfahen. Aus der Behemischen Sprach in
die Teutsche versetzt, vnd allen Liebhabern der Warheit Deutscher
Nation zum besten, in Druck verfertiget. Anno Μ. DC. XIX.”
4°, str. 105. Městská bibl. v Hamburce, sign. O A III 93,4°; univ.
bibl. v Jeně sign. 4 Bnd. jur. publ. 348 (6). — Vydání toto nemá
příloh, jež později teprve vyšly ve zvláštním svazku pod titulem:
„Der Stände des Königreichs Behaimb, so den Leib vnd Blutt vnsers
Herrn vnd Heylands Jesu Christi vnder Beyder Gestalt empfahen,
Anderer Apologia Beygefügte Allegata.” 40, str. 330, příloh 135.
10) Slabiku „ren“ otiskuje Gebauer dvakráte (Her-| ren ren); ježto
není připojeno vysvětlující sic, zdá se nepochybné, že tu běží o tiskovou
chybu díla Gebauerova.
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Král. bibl. v Berlíně, sign. Ry 7608. — Tyto tisky cituje Gebauer,
1. c., str. 14; v Zíbrtově bibliografii uvedeny nejsou. Archivní
doklady o jejich vyjití viz dále v pojednání samém.
ß) „Die Andere Apologia der Stände des Königreichs Behaimb,
so den Leib vnnd Blut vnsers Herrn vnd Heylands Jesu Christi
vnter beider gestalt empfahen. Auss der Behemischen Sprach in die
Deutsche versetzt, vnd erheischender Notturft nach, vermehrt vnd
verbessert. Und allen Liebhabern der Warheit Deutscher Nation,
zum besten in Druck verfertiget, neben einem zu ende angehengten
Chur-Sächsischen Testimonio von den Jesuiten vnd jhren Früchten.
(Český lev v barokní obrubě, na níž královská koruna.) Anno
M. DC. XIX.” Na rubu titulního listu jest veliký znak český. Na
posledním listu (nahoře obruba): „Gedruckt in der Alten Stadt
Prag durch Jonathan Bohutsky von Hranitz, Auff gewissen befelch
Irer Gnaden der verordneten Herrn Directorn, Regenten vnd Landes
Räihe, aller drey Herrn Stende des Königreichs Behemb, so den
Leib vnd Blut vnsers Herrn vnd Heylands Jesu Christi in beyder
gestaldt empfahen. Anno M.DC.XlX.” 40, str. 236 + 1 + list
A-Kkk2. Bibl. univ. v Praze, sign. 47. F. 29.
2. Přetisky vydání původních:
a) Vydání z r. 1619, 40, str. 237 + list A-Kkk2. Na titulním
listu lev český v barokní obrubě, na níž královská koruna; je to
neumělá dřevořezba, napodobenina řezby ve vydání předešlém,
jemuž úprava tohoto tisku vůbec značně připodobněna. V nadpise
je tisková chyba; ve třetí řádce shora stojí vud místo vnd. Na
poslední straně nahoře je obruba, pod ní: „Erstlich gedruckt in der
Aldten Stadt Prag durch Jonathan Bohutsky von Hranitz, auff ge
wissen befelch . . . atd.“ Podtím renaissanční ornament s andělíčkem
uprostřed. Bibl. univ. v Praze, sign. 46. B. 94.
ß) Vydání z r. 1619, 40, str. 120+ 121—505 (přílohy) + 7
(seznam příloh). Na listu titulním český lev v barokní obrubě,
nad ní rovněž koruna, ale jiná řezba než ve vydáních předešlých.
Na rubu prvého listu opět český znak s korunou, nad ním dva
andělíčci drží vavřínový věnec. Bibl. univ. v Praze, sign. B. V. 271.
y) „Die Grosse oder Andere Apologia Der Stände des König
reichs Böheimb, so den Leib vnd das Blut vnsers Herren vnd Heylands
Jesu Christi vnter beyder Gestallt empfahen. Sampt den darzu
gehörigen Beylagen. (Lev ve věnci.) ^4«ss der Böheimischen Sprach
in die Deutsche versetzt, vnnd allen Liebhabern der Waarheit Deutscher
Nation zum besten, auch zu jhrer Nachricht vnnd Warnung inn
offenen Druck verfertiget. M. DC. XIX”, 40, str. 411 + 7. Bibl.
univ. v Praze, sign. 46. B. 59. — Na str. 112, za ukončeným textem
apologie, jest dvouřádková poznámka: „Folgen nun die Beylagen,
dabey allwege am Rand verzeichnet, an welchem Blat hievornen
derselben gedacht wird.“ Poznámka tato, jakož i označení stránky.
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k níž ta která příloha patří, v jiných edicích chybí. — Na poslední
straně jest nejprve ornamentální obruba, podutím globus, na němž
stojí orel držící v zobáku vavřínový věnec, v pravé noze roze
vřenou knihu, kolem vine se pak stuha s devisou: „Gloria virtute
paratur." — Na stránce předposlední jest označení: „Erstlich ge
druckt ... bey Jonathan Bohutsky ... atd.“ —Ornament na titulním
listu zdá se nasvědčovati tomu, že jest to tisk Karlsbergův.
8) „Die Andere und grosse Apologia Der Stände des König
reichs Beheimb, so den Leib vnd Blut vnsers Herrn vnd Heylandes
Jesu Christi vnter beyder gestalt empfahen. Auss Behemischer
Sprache in die Deutsche, allen Liebhabern der Warheit, zum besten
nach Notturft vormehret, vorbessert, vnd in Druck vorfertiget. Neben
einem zu ende angehengten Chur Sächsischen Testimonio von den
Jesuiten vnd fhren Früchten. (Český lev.) Anno M. DC. XIX.“
4°, str. 2 + i až 236 + A až Kkk2. Bibl. univ. v Praze, sign. 47.
F. 30. Na konci označení: „Erstlich Gedruckt... durch Jonathan
Bohutsky . . . atd."
c) Francouzská:
a) „Apologie, premiere et seconde, de Messieurs les estats de
Boheme, par laquelle ils declarent les raisons des executions faites
Par eux, et des armes prises pour leur defense. Avec une response
á une libelle calomnieux sur ce mesme subiet. Translaté de 1' original
allemand“ (par S. Weiss), Geněve, 1619, 40. —Tohoto vydání jsem
v ruce neměl; cituji je podle katalogu č. 103 mnichovského antikváře
Rosenthala, odkudž také vzat údaj Bibl. C. Hist., III., č. 11478.11)
P) „Apologie ou Declaration des raisons pour lesquelles les
trois Estats du Royaume de Boheme sub utraque ont esté contraints
de prendre les armes pour leur defence et conseruation. Item, Un
extrait ďun liure publié a Pauie par Gaspard Scioppius Conseilleur
du Roy ď Espagne, soubs ce tiltre Classicum belli sacri traittant
du deuoir de V obeissance de ľeglise romaine: et de vrais moyens
Pour dompter les heretiques. Le tout traduit en frangois par S. W.
Ľ an 1619.“ 4°, str. 8 + 1—216 + 217—224 („důvodové“) 4- 225
až 245 (Classicum belli sacri). Bibl. mus. král. Čes. sign. 45. D. 22.

České apologie stavovské posledně vydány — lépe řečeno
přetištěny — evangelickým farářem Václavem Šubertem r. 1862. u)
u) Kol. VI. Klecanda — jemuž za jeho námahu srdečně děkuji —
nemohl ani v pařížských knihovnách tohoto vydání se dopíditi.
M) „Apologie druhá stavúv královstvi Českého tělo a krev Pána
Ježiše Krista pod oboji spůsobou přijímajících, která, roku 1618 na ospra
vedlnění Čechův před Evropou od týchž pánův stavův v českém i ně
meckém jazyku tiskem vydaná, nyní opět k poučení a oslaveni milého národa
našeho na světlo vychází péči Vácslava Šuberta, evangelického faráře v Krabšicích pod Rípem. S přílohami. V Praze 1862.“ 8°, str. XV -|- 463 + 16
(menši apologie) 4- XIII.
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Originály těchto publikací jsou dnes dosti vzácné, nebývá jich
vždy hned po ruce, a tak není s podivem, že dosud i při vědecké
práci bývá užíváno edice Šubrtovy. Děje se to ovšem hlavně proto,
že není s dostatek známo, jak chybné je toto vydání a jak ne
vyhovuje ani nejprostším požadavkům slušné edice. Ovšem Šubert
asi vědeckých aspirací ani neměl a scházela mu též potřebná
vědecká erudice. Není pochyby, že vydavatel spíše než cíle vědecké
sledoval tendenci evangelicko-vlasteneckou, on neviděl v apologiích
pouze dokument literární a pramen historický, nýbrž „kšaft
drahého národa“ a „poslední ohlas národní politiky české, poslední
sténání s oukladnou smrtí zápasícího národa.“ A tak není s po
divením, že se toto vydání chybami jen hemží. První vadou je,
že Šubert přetiskuje jediné podle prvého tisku Jonaty Bohutského,
nevšímaje si naprosto edice Karlsbergovy; jinak nebyl by mohl
otisknouti chyby onoho tisku, jež v tomto již byly opraveny.
Pohřešujeme tu dále naprosto vědecký aparát. Skutečné chyby
originálu vydavatel sice někdy zcela správně opravuje, nikde se
však nedovídáme, jak se věc má v předloze. Stojí-li na př. v prvé
apologii nás defensorství nad náboženstvím. . . roztrhnouti, nedává
to dobrého smyslu; Šubert tedy správně otiskuje (str. 4): nás
defensory . . ., ale že v originále je jinak, toho se nikde nedovídáme.
Výtkami tohoto druhu, kde vydavatel věc fakticky zlepšil, mohli
bychom ho konečně ušetřiti, kdyby nebylo chyb závažnějších.
Slova cizí, pro tehdejší mluvu charakteristická, jmenovitě latinská,
Šubert zaměňuje za česká, a to zase bez poznámky. Tak otiskuje
na př.: na hřbitovích místo na krchovích (II. 12), všeobecným potvrze
ním místo generální konfirmací (I. 5), atd. Vokalisuje předložky:
ke konfessi místo k konfessí (I. 4), se stavy místo s stavy (II. 34);
nebo předložku vůbec mění, čímž se i původní smysl porušuje:
místo pospolu otiskuje ve spolku (I. 3), proti místo k (I. 5), v tom
místo o tom (II. 12). Vynechává též celé partie vět: od J. M.C.
Pod pečetí a podpisem posavad trvajícího nejvyššího purkrabí praž
ského místo: od J. M. C. pod pečetí a s podpisem ruky Jeho milosti
vlastni též s podpisem posavad trvajícího ... atd. (II. 40). Proti
stavům danému opatření čteme v edici Šubertové (II. 10), kdežto
má státi správně stalému opatření. A smysl pozměňují časté chyby
takového rázu, jako na př. když otiskuje a proti nám se obrátili
místo a k nim se obrátili (I. 5). Dalo by se vytknouti ještě mnoho
vad podobných i jiných; jen mimochodem připomínáme, že na
prosto chybí rejstřík. Na konci uvedený abecední seznam jed
notlivých kusů rozhodně ho nahraditi nemůže. A všelijakých
omylů neb chyb bylo by lze na každé straně nalézti průměrně asi
deset.13)
1B) Tak na př. v apologii prvé, str. 4, jest chyb 15, na str. 5. už do
konce 17.
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V letech čtyřicátých minulého století vyšlo také německé
vydání druhé apologie,M) ale je to rovněž jen prostý přetisk
exempláře jediného beze všeho zření k tiskům jiným, bez příloh
a bez poznámek, a rozumí se samo sebou, že rovněž schází rejstřík.
Snad poznámky uvedené stačí, aby bylo lze poznati, že také
tato edice nevyhovuje.
Pokud se tkne literatury, monograficky o publicistice českého
povstání vůbec a tudíž obšírněji také o stavovských apologiích
pojednal dr. Johannes Gebauer v knize: ,,Die. Publizistik über den
böhmischen Aufstand von 1618.” Halle, 1892. Je to práce, jež
přes důležitost svého předmětu mimo kratičkou spíše jen noticku
než recensi v „Literarisches Centralblatt“, 1893, str. 639, přešla
— pokud vím — úplně bez povšimnutí, a je dosti s podivením,
že i českými kruhy vědeckými byla přehlédnuta. Těžiště studie
Gebauerovy po výtce asi leží v tom, že v ní poprvé podán celkový
obraz hojné literatury časové, pokud s českým odbojem souvisí,
a pak v ocenění jednotlivých publikací jmenovitě po stránce
právní. Našemu thematu věnována jest prvá kapitola knihy,
výstižně nadepsaná „Der Apologieenstreit" (str. 2—19). Není
předností této práce, že autor nezná vůbec českého jazyka nebo
ovládá jej jen zcela nedostatečně; pro tuto neznalost netoliko pomíjí
prameny v této řeči sepsané, nýbrž nevšímá si ani českých, pů
vodních vydání stavovských publikací, vyjímaje jedinou edici
apologie druhé, již však cituje s chybou (tiskovou?); jmenovitě
kritice a historii vnější nevěnuje mnoho pozornosti. Pokouší se
sice se zdarem o bližší datování některých tisků, stranou však
nechává otázku o autorství jednotlivých publikací téměř úplně.
Prvou apologii toliko připisuje Petrovi Milnerovi z Milhausu,
soudě tak z trestu, jenž ho stihl po bitvě bělohorské; při „Krátké
zprávě“ a druhé apologii však se vůbec nedotýká problému, kdo
jest jejím skladatelem. O tom, že vydání německá a jiná jsou
překlady originálů českých, o rozdílech mezi větší obranou českou
a německou nenalezneme tu ani slůvka a marně bychom hledali
v knize Gebauerově bližšího, podrobnějšího poučení o přílohách.
Dalo by se vytknouti více, jistě též ostatní kapitoly mají vady
podobné (srv. v článku dra Volfa, C. C. Μ., 1909, str. 148!); nicméně
práce Gebauerova byla první, jež skýtala obšírnějšího poučení
o stavovských publikacích a polemice po nich se vyvinuvší; pěkný,
plynný sloh jest z předností této studie.
Rok po dissertaci Gebauerově vyšel habilitační spis nynějšího
professora mnichovské university K. Mayra-Deisingera o publiM) Edice tato vyšla ve sbírce Historische Aktenstücke über das Stände
wesen in Oesterreich. IV., Lipsko, 1848, 8°, str. 126.
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čističe let 1618—20.18) Spis tento je torso, pouze prvá kapitola
většího zamýšleného díla, a líčí právě jen to — ovšem na širším
podkladu —co výše bylo nazváno „der Apologieenstreiť'. Ostatní
kapitoly zůstaly v rukopise nebo snad vůbec nebyly napsány.
Vzhledem ke studii Gebauerově práce Mayerova je prohloubenější;
všímá si nejen hojnější měrou vnější stránky jednotlivých tiskův
a místy přesvědčivě dovozuje dobu jejich vyjití, nýbrž rozebírá
též jednotlivá tvrzení v těchto publikacích obsažená. Tím — a že
autor obšírněji líčí obsah každé brožury a přihlíží k více tiskům
z r. 1618, pokud s českým povstáním souvisí — vysvětluje se
poměrně značný rozsah jeho díla. Ovšem ani Mayr nezná všech
pramenův a jmenovitě ne českých (jak sám v pozn. 4. na str. 68—9
doznává, českého vydání apologie nejen vůbec neviděl, nýbrž
ani nemohl se dopátrati jeho nadpisu), takže nemožno přisvědčiti
všem jeho vývodům. Také nutno vytknouti — asi tendenční —
tvrzení, že prý české povstání je výsledkem specificky slovanského
radikalismu, a že přední roli v něm hrála stránka národnostní.18)
Jinak však v celém díle zračí se značná nestrannost autorova;
místy se sice zdá, že zaujímá stanovisko spíše katolické než českým
stavům a jejich politice příznivé, nicméně nezatajuje ani vad
strany protivné a jeho výtky osudnému odboji nejsou vždy
zcela bezpodstatné. Práci Gebauerovu Mayr ignoruje, jen v jediné
poznámce odmítavě o ní se zmiňuje a na několika místech ostře
se staví proti Gindelymu. Úhrnem lze říci, že spis Mayrův celkovým
svým pojetím stojí výše než dílo Gebauerovo, jež vyniká proti
Mayrovi hlavně jen větší přehledností. Litovati dlužno, že kniha
neobsahuje seznam jednotlivých tisků, jenž měl býti přidán až
na konci díla celého, a k němuž autor místy odkazuje.
V literatuře ostatní apologie z r. 1618 omezeny jsou na kratší
nebo delší zmínky ve větších dílech dějepisných nebo v časopisech.
Ve starší literatuře práce převážně rázu kompilačního, Peschkova
„Geschichte der Gegenreformation in Bohmen“ (L, Dresden und
Leipzig, 1844), věnuje sice apologiím a souvislé s nimi publicistice
polemické dosti místa, ale většinou je vyplňuje výňatky z jednotli
vých tisků; jde mu po přednosti o obsah, a proto pomíjí vnější
stránku úplně, k našemu thematu nepřináší téměř nic podstat
nějšího. Gindely se publicistikou soustavně neobíral a také jí
nevěnoval větší pozornosti ve svých dílech. V ,,Dějinách českého />015) Dr. Karl Mayr-Deisinger, Die Flugschriften der Jahre 1618—20
und ihre politische Bedeutung. Mnichov, 1893, str. 95 (67 + 68—95 po
známky). Pokud mi známo, ani tato studia nedošla u nás většího povšim
nutí než předchozí práce Gebauerova.
**) Tak praví na str. 5., že se stavové snažili ze všech sil, „um ...
den slavischen Radikalismus gegen die kaiserliche Regierung zu entfesseln."
— Viz také na str. 69., v pozn. 4.
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vstání“ L, Praha, 1870, str. 258, zmiňuje se sice krátkým odstavcem
o apologii prvé, o druhé se však speciálně vůbec nerozpisuje, a do
týká se jí jen porůznu v poznámkách. O ostatním boji brožurovém
nedovíme se u Gindelyho ničeho.
Kratičký článek o stavovských apologiích je v Ottově slovníku
naučném z péra Tonnerova a spočívá asi výhradně na vypravování
Skálově. Novějšího data jsou dva článečky dra Josefa Volfa:
1. Paberky k apologiím z r. 1618. C. C. M., 1907, str. 127—9, kdež
je zajímavá část o letáku „Summarische Erzehlung" a pak pátrání
po ztracené odpovědi Šebestiána Berličky z Chmelče na druhou
apologii. — 2. Kdo byl autorem apologií jesuitských z let 1618—20?
přináší některé důvody vnitřní pro autorství Tannerovo.17)
Všimnouti si dlužno také prací Bílkových, jak jeho DČjin
konfiskací, tak také Dějin řádu Tovaryšstva Ježíšova. N tomto
spise přináší zprávy o odpovědech na stavovskou obranu, pokud
pocházejí od jesuitů nebo jich se dotýkají, v onom řeší poprvé
správně autorství menší apologie. — Připomenutí konečně za
sluhuje ještě publikace dra R. Krebse, Die politische Publizistik
der Jesuiten und ihrer Gegner in den letzten Jahrzehnten vor Ausbruch
des dreissigjáhrigen Krieges. Halle, 1890, jež obsahuje zmínky též
o stavovských apologiích, jmenovitě však pojednává o jesuitské
apologii Tannerově a jiných tiscích příbuzných.
Pokud užito bylo ještě jiných studií neb děl, vysvitne z práce
Samé.
(Pokračování.)

l?) Tento příspěvek, určený pro Č. Č. M., dosud otištěn nebyl; děkuji
p. dr. Volfovi, že mi rukopis dal laskavě k disposici.
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DROBNĚJŠÍ články.
i. Prokop Holý v kronice Bartoška z Drahonic. V Neubauerově
studii o Prokopovi Holém, otisknuté v minulém ročníku C. C. H. na
cházíme tvrzení, že „Bartošek, svědek domácí, válečník z povolání,
nikdy Prokopa nejmenuje hejtmanem, nýbrž vždy rozeznává kněze
Prokopa a jeho hejtmany“ (C. Č. H. XVI., 154). O něco níže ovšem
Neubauer uvádí (str. 155) zprávu o volbě Prokopa a Bleha z Těšnice
za hejtmany Táborů, ale to jest mu název výminečný, Bartošek prý
„v pozdějších letech nikdy Prokopa hejtmanem nenazývá, ale mluví
o jeho hejtmanech, t. j. jemu podřízených.“ Tvrzení toto však ne
odpovídá skutečnosti, naopak možno říci, že titul hejtmana pro Prokopa
u Bartoška je zcela běžným. Vedle četných míst, z jichž obsahu je
jasno, že Bartošek pokládá Prokopa za hejtmana, svědčí o tom celá
rada míst, kde Prokop výslovně titulován jest hejtmanem. Tak hned
při vypravování o událostech po bitvě u Ostí čteme: Deinde presbiter
Procopius, capitaneus Taboriensium et Kunsso et Kralowecz, capitanei
Orphanorum (Prameny dějin českých, V., str. 595). Na téže stránce
kroniky čteme (k r. 1427): predictus presbiter Procopius dictus Holý,
capitanei secte Taboriensium. Při vypravování na rok 1428 opět:
capitaneus presbiter Procopius (ibid. str. 598). Také u Lipan jest Prokop
Bartoškovi hejtmanem: et presbiter Procopius Rasus, tunc capitaneus
secte Taboriensium (str. 614). V postavení Prokopa Holého hrál roli
hlavně rok 1429. Tehdy počal se v listech psáti, jak praví Bartošek,
„gubernátor Taboriensium communitatum in campis bellantium“ (ibid.
str. 600), toho roku také Bartošek poprvé mluví o Prokopovi jako
nadřízeném veliteli, Či správněji o nadřízeném hejtmanovi: Johannes
Kromiessin, capitaneus presbiteri capitanei Procopii et Taboriensium
(str. 600). Jmenuje-li Bartošek někdy Prokopa pouze presbiter Proco
pius, děje se to samozřejmě proto, že nechce stále titul opakovati jako
i u jiných hejtmanů, na př. Prokopa Malého, Kroměšína, Čapka atd. —
Konečně upozorňuji na ojedinělý titul, který Bartošek dává Prokopovi
při zprávě o vzpouře vojska před Plzní. Tenkrát Táboři vztáhli ruku
i na svého „pána“ (dominus et presbiter Procopius, str. 611). x)
Jan Slavik.

x) K výkladu Neubauerovu o domnělém hrobu Prokopově píše re
dakci prof. dr. Justin Prášek: Zkoumání místní tradice Lipanské nedálo
se popudem p. prof Kalouska. Pozoruje totiž, že tendenční výklad nálezu
Kolínského jako domnělého hrobu Prokopa Holého, Janem Šafránkem
hájený, dává vyrůstati domněnce skutečnosti odporující, zaprosil jsem
r. 1892 některé pány v Kolíně a z Prahy prof. dra Píče ke kommissionálnimu zkoumání nálezu hrobu v cihelně Součkově, které dálo se o Zelený
čtvrtek. Protokol uložen v městském museu. Prof. Kalousek vůbec nebyl
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2. K osudům Rudolfova Majestátu a stavovského Porovnání po
bitvě bělohorské.

Ve svém spisku „Majestát Rudolfa II." sestavil jsem také hlavní
data o vnějších osudech památné listiny, pokud mi byla známa. Opíraje
se o zprávy papežského nuncia Carafy, jež uveřejňuje Kollmann v prvém,
dosud nevydaném díle publikace Acta s. congregationis de propaganda
fide na str. 113, napsal jsem tam (str. 30), že po bitvě bělohorské byli
stavové čeští donuceni vydati Majestát s jinými zápisy a privilegiemi
vítěznému Maximiliánu Bavorskému, který je poslal císaii, radě mu,
aby všechny zničil,· a že v prosinci 1620 byl již Majestát v rukou Ferdi
nandových. Kníž. archivář Roudnický, p. dr. Václav Chaloupecký,
však mne upozornil na dopis Karla z Lichtenštejna, poslaný 6. srpna
r. 1621 císaři, z něhož vysvítá, že uvedené moje tvrzení nebylo správné.
Originál toho listu je v kníž. archivě Roudnickém a jeho opisu se mi
dostalo laskavostí p. dra Chaloupeckého, za kterou mu srdečně děkuji.
Protože věc je dosti zajímavá, podávám zde podstatnou část dopisu
Liehtenštejnova. Lichtenštejn píše císaři: „Was E. kais. Mt. mir in
negotio religionis schriftlich anbefolen, auch mündlich zuentbieten
lassen, das hab ich mit gehorsambister reverenz empfangen. Schicke
inzwischen E. kais. Mt. den maiestatbrief derer sub utraque, wie auch
kaisers Mathiae confirmation und derer sub una und sub utraque Ver
gleichung*, E. kais. Mt. revers ob ich wol mit vleis suchen lassen, hab
ich jedoch denselben bis auf dato nicht finden können. Weil aber die
concessiones und Vereinigungen auch der landtafel dieses künigreichs
Behaimb einverleibt, also stelle zu dero allergn. wolgefallen, was si
disfals zu verordnen geruhen.“ Jestliže Lichtenštejn 6. srpna 1621
posílá císaři originály Majestátu a Porovnání, je ovšem jisto, že listiny
ty nebyly ještě v prosinci 1620 v rukou Ferdinandových a také zpráva
nuncia Carafy, že byly vydány od stavů hned po bitvě bělohorské
Maximiliánovi Bavorskému, objevuje se býti nesprávná. Jde o to,
kdy a jak se listiny ty dostaly v moc Lichtenštejnovu. Pokud jde
o Porovnání, lze na otázku tu dáti odpověd zcela určitou. Jeho originál
byl 8. března 1621 zkonfiskován komisí vypravenou Liehtenštejnem do
university Karlovy k seznamenání a zabaveni veškerých privilegií
universitních. Vypravuje o tom podle zápisů z archivu universitního
Winter ve svých Dějích vysokých škol Pražských na str. 205. Podle
vypravování toho, jež mi bohužel drvě ušlo, našla komise originál
Porovnání v truhlici defensorů, kde bylo ještě několik jiných důležitých
dokumentů v originálech i opisech. V jedné knize byl vedle opisu
Porovnání také opis Majestátu, ale o jeho originále se nečiní zmínka.
přítomen, ale při ukončeni jednání upozornil jsem, že by bylo záhodno
zkoumati tradici o hrobu Prokopově v Lipanech a tu prof. Píč nabídl
se, že získá pro tuto druhou kommissi prof. Kalouska. Druhá kommisse,
již se prof. Kalousek súčastnil, konala se teprvé 29. června 189 a protokol
uveřejněn v Pam. arch.
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Podle toho originál Majestátu nebyl v universitě v truhlici defensorů,
nýbrž někde jinde, snad na Karlštejně nebo na radnici Staroměstské,
ale jistě někde v Praze nebo u Prahy, odkud teprve 6. srpna byl od
Lichtenštejna poslán císaři do Vídně. Podle poznámky na rubru cito
vaného listu Lichtenštejnova, byl list ten dodán 20. srpna 1621, a sou
časně s ním přišly asi do Vídně také originály Majestátu a Porovnání.
Lze-li věřiti zprávě relace Carafovy z 8. října 1622 (u Kollmanna 1. c.),
byly přineseny do Vídně panem z Talmberka. Brzy potom asi došlo
ke známé scéně, přestřižení Majestátu a zničení stavovského Porovnání.
— Je zajímavé, že Lichtenštejn v onom listě, upozorňuje také na
deskové zápisy obou listin, naznačuje, že by měly býti zrušeny. To se
však nestalo. Jak jsem vytkl ve svém spisku o Majestátu (str. 31)
zápisy Majestátu a Porovnání v deskách zemských nikdy nebyly zrušeny.
Kamil Krofta.
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K. Buchtela a L. Niederle: Rukověť české archaeologie. Praha,
1910, str. no, Ab. XXV.

O praehistorické archaeologii českomoravské bylo zvláště v po
sledním decenniu horlivě pracováno a docíleno tu řady výsledků,
jimiž praehistorická situace Cech a Moravy byla značně osvětlena a jichž
známost jest dnes českému historiku nezbytná. Vítáme proto Rukovět,
jež podává přehled nynějšího stavu bádání a seznamuje nás poprvé
souborně a obšírněji s výsledky, k nimž v archaeologii došli Niederle,
Buchtela a pracovníci kolem nich seskupení, a jež čtenářům C. C. H.
známy jsou částečně z Niederlových článků a referátů o jednotlivých
svazcích Píčových Starožitností. Stručným, ale obsažným popisem
českých kultur a přehlednými tabulkami, na nichž všechny typické
předměty jsou vyobrazeny, orientuje Rukovět čtenáře rychle o zá
kladech české a moravské archaeologie a obsahujíc výčet sbírek a peč
livě sebranou literaturu, jest spolu bibliografií české praehistorie, usnad
ňuje čtenáři další studium a vyniká zvláště tím nad starší příručku,
Píčův Přehled české archaeologie (Praha 1908), v níž literatura cito
vána není.
Výsledky, k nimž Buchtela a Niederle dospěli, jsou v jádru tyto:
Již za diluvia potulovaly se po Moravě dosti hojně lovecké rodiny, a
také v Cechách jest existence diluvialního člověka dokázána. Hojnější
osídlení Cech a Moravy patří však teprve do neolithu. Píč sice jeho
existenci u nás popírá, ale řada čistě neolithických hrobů a sídlišť uka
zuje, že neolith v Cechách byl a trval dlouho. Autoři dělí jej na tři
vrstvy: 1. starší čistý neolith s kulovitou keramikou páskovou, hojnou
v sídlištích, ale převzácnou v hrobech, neboť tehdy rituální pochovávání
ve zvláštních podzemních hrobech teprve počínalo; 2. mladší čistý
neolith s keramikou píchanou, rovněž v sídlištích hojnou a v hrobech
řídkou, jejíž původ klade Píč do Porýní, ale možnost domácího jejího
vývinu není vyloučena; 3. dobu přechodní. V nejmladší fási středo
evropského neolithu rozmohl se neobyčejně obchod a přinesl do Cech
první výrobky kovové a nové typy keramiky, jež vystupují vedle mlad
ších forem uvedených keramik nejprve v řadě prvních emporií na
české půdě vzniklých, jako jsou v centrálních Cechách Šárka, Rivnáč,
Zámky u Bohnic atd., z nichž teprve se rozšířily po okolí a proměnily
mladší český neolith ve fasi t. zv. přechodní. Z jihovýchodu dostala
se do Moravy a Cech keramika terramarní; typ lengyelskokamenský
zasáhl dle Buch těly ještě do čistého neolithu spolu se slabým a nedosti
ověřeným přílivem z kolových staveb alpských, po nich přišly nej
spíše z jihu vlastní typy terramarní spolu s keramikou pestře malovanou,
jíž jest hlavně jižní Morava bohata. Západní a severní Cechy jsou
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prostoupeny vlivy keramik severozápadních, totiž durinské, nordické
a keramiky zvoncovitých pohárů, s níž rozcházel se po Evropě zvláštní
lid, jak svědčí hroby se skrčenými kostrami a zvoncovítou keramikou
i u nás hojné. V době přechodní ustaluje se též obřad pohřební. Osíd
lení Cech a Moravy doplňovalo se stále příchozími s různých stran,
zvláště silnou kolonisací s keramikou jižní, a nelze tudíž s Píčem pokládati Durinsko za pravlast českých autochtonů, zvláště když v Cechách
chybějí též kamenné komory durinské.
Na konci doby přechodní vytlačila mladší keramika terramarní
všechny ostatní typy a stala se podkladem bronzové kultury únětické,
jež vznikla v centrálních Cechách obchodními styky, dovážejícími
k nám surový i zpracovaný bronz, karpatské zlato a severní jantar.
Domácí lid sám se záhy chopil bronzové industrie a dovedl svou ori
ginální kulturu na vysoký stupeň. Ritus byl po celou fasi jejího roz
květu přísný, kostry jsou na rozdíl od starších i pozdějších v poloze
silně skrčené s hlavou k jihu a obličejem k východu, hroby jsou pečlivě
upraveny. Jádro únětické kultury jest ve středních Cechách, ale vlivy
její sahají na západě podél Sály až k Magdeburku, na severu k Vrati
slavi a na jihu přes Dyji k Dunaji a za Dunaj. Kvetla v i. pol. a na roz
hraní II. tisíciletí př. Kr. a trvala dlouho, ale konec její byl náhlý a
jeví se uvolněním ritu, mizením svéráznosti bronzů a novými rysy
v keramice. Rituálních pohřbů poúnětických jest málo, neboť auto
chtoni byli napadáni z jihu lidem mohylovým, jenž pronikal až k Ohři,
od severu pak byli absorbováni lidem žárových hrobů, jehož vlivem
únětická kultura přechází v novou fasi t. zv. knovízskou. Na Moravě
fase knovízská chybí; patrně se moravští autochtoni dočkali příchodu
lidu žárových polí jen ve skrovných zbytcích nebo vůbec vymizeli.
Mohylový lid přišel do Cech ze západu a koncentroval se jednak
v horním Povltaví, jednak podél Berounky a jejích přítoků a pronikal
odtud vysoko k severu. Přinesl si kulturu bronzovou s řadou charak
teristických typů a pochovával své mrtvé v mohylách s kamenným
věncem. Mladší jeho fáse, vyznačená vlivy železné kultury hallstattské
a ranně latěnské, objevuje se v mohylách náhle a souvisí snad s novou
invasí. Protože se dočkala vlivů pozdně latěnských a prvních záchvěvů
kultury provinciálně římské, dlužno její konec posunou ti do dob bližších
počátku našeho letopočtu, než jest datování Píčovo (III. st. př. Kr.).
Rovněž od západu přivalila se do Cech invase lidu, pohřbeného
v latěnských hrobech kostrových, rozložených v Poohří a Polabí, nej
hustěji u dolní Ohře a v centrálních Cechách. Hrobový inventář jest
rázu silně vojenského, keramika na kruhu robena a upomíná zejména
ve východních Cechách a na Moravě již na keramiku římskou. Na
Moravě vůbec jeví latěnské hroby značně mladší ráz a silnější stopy
kultury stradonické, bud že lid latěnský přetrval na Moravě déle než
v Cechách nebo se latěnská invase posunovala z Cech na Moravu. In
ventář našich gallských hrobů patří II. a III. stupni latěnské kultury
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a nelze proto datovati český latěn s Píčem od r. 400 do poč. I. st.
př. Kr. Buchtela klade trvání latěnské kultury v Cechách asi 50 let
př. a po Kr., pravděpodobnějším však zdá se mi datování Nicderlovo
(II. st. př. Kr. až I. st. po Kr,). Několik kostrových hrobů s kulturou
římskou patří snad také k oblasti severočeských hrobů latinských,
k níž počítáme též světoznámý poklad duchcovský a rozsáhlé Hra
diště u Stradonic, bohaté emporium a snad i vojenské centrum z doby
kolem Kristova narození, kde stýká se pozdní latine s prvními vlivy
římskými. Se Stradonicemi souvisí asi hradiště u Okluk na Moravě
a tuším též Šnajdn m popsané Hradiště u Nasavrk ve východních Cechách.
Hlavou VI. počíná druhá část Rukověti, psaná Buchtelou, v níž
jest popisován rozvoj oblasti žárových xúí popelnicových od jejího
objevení se v Cechách a na Moravě až do historické doby knížecí. Buch
tela napsal o příchodu a šíření se lidu žárových polí a jejich evoluci
až do íase římské znamenitou monografii Die Lausitzer und schbsischen
Brandgräber in Böhmen (Jahrbuch d. k. k. Zentral-Kom. 1906, Bd. IV.),
jejíž resultáty od Píčových odlišné, v Rukověti stručně opakuje.
Východní Cechy byly skoro liduprázdny, když se po nich od sev.vých. rozlil lid s kulturou lužickou, ve středních Cechách však skoro
současná severní invase narazila na hustou populaci českých autochtonů.
Dle mínění Buch tělová spojili se příchozí s autochtony proti nájezdům
lidu mohylového a sami se pak usadili v jejich území. Za první invasí
přicházely nové vlny, z nichž největší snad byla ta, jež přišla od sev.vých. s kulturou slezskou a novým kovem, železem, vytb čila z vý
chodních Cech lid s mladší kulturou lužickou dále k západu a rozvila
se asi v II. st. př. Kr. působením vlivů jižních ve fasi bylanskou (plátenickou). Zatím v centrálních Cechách vznikla vlivem mladší lu
žické kultury fase knovízská, jež byla také vystřídána kulturou by
lanskou, za jejíhož květu byly národnostní rozdíly mezi autochtony
a slovanskými příchozími valně setřeny. Plně byly nivellovány kul
turou římskou, jež vytrvala u nás od I. do V. st. po Kr. (fase píčhorská od pol. I. st. do III. st., třebická od III. do poč. VI. st. po Kr.).
Od II. st. po Kr. nastává všeobecné spalování. Tehdy nebylo již v Ce
chách ani lidu latěnského ani mohylového, jižní a jihozápadní Cechy
byly skoro liduprázdny, neboť lid žárových polí pronikl tam teprve
v V. nebo VI. st. Buchtela opakuje tu své důvody pro kontinuaci
kultury bylanské v římskou a římské v hradištní a hledá prvky hradištní
keramiky s vlnicí již v sídlištích fase píčhorské.
Merovejská kultura zasáhla do Cech prvními stopami ku konci
fase třebické. Ze VI. a VII. st. jsou ve středních a severních Cechách
i kostrové hroby merovejské. V Podbabě jedná se asi o kolonii franckých
kupců, a severočeské ženské hroby dává Píč asi správně cizinkám,
ženám českých velmožů. Původní staroslovanský způsob pohřbívání
končí žárovými hroby mohylkovými, jež byly vystřídány kostrovými
hroby ranně křesťanskými, patřícími době knížecí neboli hradištní.
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Dle Buchtely setkáváme se teprve v této fasi se stopami rozsáhlejšího
vzkříšení kulturního a majetkového, neboť po odchodu latěnského
lidu z Cech a Moravy nastalo silné vylidnění, jež dlouho potrvalo.
Dobou hradištní končí v Cechách a na Moravě doba předhistorická.
Rukovět zakončena jest kapitolou o tělesném rázu praehistorického obyvatelstva zemí českých od prof. Matiegky.
Jan Eisner.
Russkaja istorija s dřevnějších vremen. M. N. Pokrovskago pri
účasti N. M. Nikolskago i V. N. Storoževa. Tom I. Str. 259 + 56 (pří
lohy). Bez roku.
Jest mi upozorniti na zajímavou a zároveň i originelní synthésu
ruské historie, jejíž 1. svazek vyšel během roku minulého (1910).
Hlavním spisovatelem jejím jest M. N. Pokrovskij, o jehož vynikajícím
účastenství při sepsání rozsáhlé společné historie Ruska v 19. století
měl jsem příležitost již referovati v C. C. H. (roč. XIV., 349—354).
Jestliže P. N. Miljukovovi byl vytýkán marxism, nebylo to správné
a Miljukov sám to odmítal. Po Miljukovovi vystoupil Rožkov beze
všech rozpaků s materialistickou synthesí dějin ruských („Obzor
russkoj istorii s sociologičeskoj točki zrěnija“), ale jeho koncepce (ne
dokončená) nebyla přijata valně příznivě. To však neodstrašilo Pokrovského a jeho soudruhy, aby pokusu toho neopakovali. Spisovatelé
nové synthése dějin ruských chtějí, jak praví v předmluvě, materiál,
shromážděný „historiky-idealisty“, spracovati se stanoviska čistě
materialistického. Nechtějí prý podati nových objevů ani co do faktů,
ani co do osvětlení jejich, nýbrž býti pouze prostředníky mezi speciál
ními badateli a širokými kruhy čtenářstva, které chtějí věděti, jak si
představuje průběh dějin ruských současná věda. Tedy má to býti
populární příruční kniha ruských dějin, podávající výsledky dosavadního
vědeckého bádání. Ale příručka tato není pouhou kompilací, protože
„historické synthése, nalézající se ve vědeckém běhu, téměř úplně
náležejí té vědecké formaci, která sama dávno již jest připravena, aby
se stala předmětem historie,“ čili jinými slovy to stanovisko a základní
názor, který se může zdáti mnohému novinkou, jest již dávno platný,
zvláště v monografické literatuře. Spisovatelé nové synthése nelekají
se, abych tak řekl, posledních konsekvencí těch výsledků, ke kterým
dospívá novověké bádání monografické. Uvedu karakteristický toho
příklad: Pojednávaje o vzniku státu Moskevského, poukazuje Po
krovskij na to, že již zesnulý nedávno Sergěevič podceňoval význam
osobních zásluh t. zv. „shromažďovatelů“ Rusi, knížat, kteří uvědoměle
a soustavně usilovali vytvořiti veliký národní stát a že vlastně bojarstvo
to bylo, které vidouc, že ubýváním drobných knížectví roste vlastní
jeho majetek (odměny za služby knížecí jsou hojnější), usilovalo o jejich
odstranění; že však nevyvodil z toho náležitého důsledku, aby „ne
chaje na pokoji osoby shromaždovatelů nakládal se státem Moskevským
č. č. H. XVII.
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jakožto s ohromnou associací feudálních vládců, která následkem
zvláště výhodných podmínek pohltila všecky ostatní associace“ (str. 211).
Něco podobného asi jest v poměru synthése Pokrovského a soudruhů
k poslední nej význačnější synthési dějin ruských t. ke „Kursu russkoj
istorii“ V. O. Ključevského. Jsou-li všecky takové důsledky, odvozené
z dosavadního vědeckého bádání úplně správné, nebo jak dalece jsou
správné, jest zajisté otázkou důkladnějšího rozboru a kritiky práce
Pokrovského.
Úplné zatlačení, po případě vymýtění momentu osobního z vy
pravování dějin ruských a nedbání synchronismu, to jsou věci v ruské
historiografii dávno již obvyklé. U Pokrovského a soudruhů je to pro
vedeno, lze říci, do krajnosti. O tom svědčí již nadpisy jednotlivých
hlav. V kapitole 1. (psané od V. K. Agafonova) „Veliká ruská rovina
v minulosti“ najdeme přehled vývoje geologického a předhistorického.
Hlava 2. (psaná, jako všecky ostatní, kromě 5., M. N. Pokrovským)
„Stopy nejstaršího společenského ústrojí“ obírá se pozůstatky staro
slovanské kultury v pozdějším historickém vývoji národa ruského.
Hlava 3. „Feudální poměry staré Rusi“ staví státní a společenské
zřízení ruské ve středověku (až do 17. století) úplně na roven feudálnímu
zřízení západoevropskému. To jsou jako by kapitoly úvodní, mající
za úkol karakterisovati to, co jest jaksi základním a trvalým (relativně)
rysem společnosti ruské až do století 17. Počátky vlastní, faktické
historie ruské obsahuje hlava 4. „Vnější obchod, města a městský
život věku 10.—15.“ Hlava 5. (psaná N. M. Nikoľským) „Prvotní
náboženské názory a objevení křesťanství“ obsahuje vylíčení nábožen
ských názorů ruských (slovanských) a jejich smísení s křesťanskými.
Poslední dvě kapitoly (6. a 7.) líčí vývoj dvou hospodářských a poli
tických soupeřů, závodících spolu o převahu a hegemonii v masse
feudálních ruských associací, t. Velikého Novgorodu a Moskvy, z nichž
tato konečně následkem různých příznivějších podmínek zvítězila.
Spis Pokrovského a soudr. má býti populární, ale předpokládá
velmi mnoho podrobných vědomostí, tak že je to spíše odborná filosofie
dějin ruských, psaná s určitého stanoviska, a vzhledem k tomu, že
vyslovuje namnoze názory neočekávané, nabývá místy i rázu pole
mického. Zabývati se podrobněji obsahem spisu vyžadovalo by ob
sáhlého článku. Proto uvedu jen jaksi na ukázku některé názory
a vývody, které by i naše historiky mohly zajímati jako zajímavé
analogie nebo přímo i podněty. Především pokud se týče otázky kultury
praslovanské nebo staroslovanské, poukázal bych na to, jaký význam
Pokrovskij připisuje archaickým společenským poměrům velikoruského
severu (Archangelské gubernie) a západo-ruského Polesí, kde až do
16. a do 17. stol, se udržely zeměpisné poměry století 9.—10., pro
řešení otázky kollektivního zemědělství staroslovanského. „Je to
velice karakteristické, že v těchto dvou, od sebe velmi vzdálených
územích, která nikdy se spolu nestýkala, nalézáme úplně stejnou zá
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kladní kostru hospodářské a vůbec sociální organisace; na severu
slove „pečišče“, na západě „dvorišče“. „Dvorišče“ i „pečišče“ jsou
především formami kollektivního zemědělství, ale naprosto nepodob
nými známým nám příkladům jeho, na př. velikoruské selské obščině“
(51). „Srbsko-chorvatská ,zadruga‘ nebo ,veliká kuča€ jest úplně
parallclní s naším archangelským „pečištěm“ nebo poleským „dvo
řištěm“. Pokrovskij vidí v jednom místě „Russké Pravdy“ zajímavý
zbytek patriarchální rodiny staroslovanské, a to jest mu zároveň
i známkou velmi starého zemědělství u Slovanů, ovšem zemědělství
velmi primitivního (Hackbau), které se opírá hlavně o práci žen. Důležito jest to, co Pokrovskij praví o poměru prvotního zaměstnání
loveckého, pastýřského a zemědělského. „Lov zajisté jest jednodušší
než naše zemědělství, ale tato forma zemědělství není nikterak jedinou
možnou ba naopak nejméně rozšířenou“ (46). „Jestliže od analogií
a nepřímých důkazů linguistických obrátíme se k nejstarším písemným
svědectvím o východních Slovanech, k nejstarším textům, najdeme
v nich úplné potvrzení hořejší karakteristiky těchto Slovanů, jakožto
národa sice zemědělského, ale stojícího zároveň na velmi nevysokém
stupni kultury“ (47). Doklady velmi zajímavé a potvrzující skutečné
analogické vývody, odvozované ze stavu současných, dobře známých
i minulých národů „nekulturních“ nebo divokých, poskytují pra
meny arabské (Ibn-Dast a j.). V příčině ruského feudalismu poukazuje
Pokrovskij na to, jak poznání, že společenské poměry ruské ve středo
věku byly totožné se západoevropskými, vadil nacionalism ruské
historiografie, která hleděla dokázati, že v Rusku bylo vždycky všecko
rázovité, samorostlé, nepodobné historii jiných národů. Nechybíme
však, jestliže to přičteme též na vrub neznalosti poměrů západních,
se kterými seznámili ruské historiky teprve vlastně jejich kollegovéspecialisté v západoevropské historii (jako Vinogradov). Pokrovskij
vychází přirozeně odtud, že nejprve vymezuje pojem feudalismu a na
základě toho pak dovozuje, že společnost ruská byla veskrze feudální.
Podobnosti jsou skutečně nápadné — příkladů uváděti nelze. Ale dlužno
poukázati na to, že v polemice o ruský feudalism, vyvolané hlavně
spisy Pavlova-Siľvanského, právě jeden z nej význačnějších západníků
a znalců historie západoevropské, již před spisem Pokrovského zdvihl
protest proti stotožňování poměrů ruských se západoevropským feuda
lismem. Jest to Karěev, jenž otázce této věnoval exkurs („Vopros
o feodalizmě v drevnej Rusi“) v publikaci Poměsťe-gosudarstvo i soslovnaja monarchija srednich věkov, Petrohrad 1906 (viz C. C. H. XV., 139).
A nověji vydal o věci novou práci (mně dosud neznámou), která zajisté
má obsah týž (F- kakom smyslé možno govoriť o sustestvovanii feodalizma
v Rossii, Petrohrad 1910). Všecko záleží na tom, jak si stanovíme
pojem feudalismu — a proto Pokrovskij jest do jisté míry práv, ježto
pojem feudalismu ustálen není.
Jedna z nejzajímavějších kapitol jest 4. Pokrovskij konstatovav
6*
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v hlavě předcházející, že Rus jakožto území feudální postrádalo vý
měny produktů, obchodu, že kvetlo v něm hospodaření naturální,
řeší vzniklý tím rozpor se zprávami o rozsáhlém obchodě ruském a
o květoucích městech na počátku ruské historie. Na této otázce vázla
synthésa Rožkovova, jenž obchod ruský podceňoval, i synthésa Ključevského, jenž jej přeceňuje. Pokrovskij vyšel z kritické situace podle
mého mínění šťastně, a to tím, že v zachovaných pramenech nalezl
potvrzení pro vývody novějších badatelů o historii obchodu, tak že
je lze applikovati na poměry staroruské. Ibn Dast vypravuje o ruských
kupcích, že „podnikají nájezdy na Slovany, jezdí k nim po lodích,
vystupují na břeh a plení lid, který dopravují k Chazarům a Bulharům
a tam jej prodávají“. Obchod ruský byl téměř výhradně obchod
otroky. Ruský kupec — rozumí se prvotně normansko-varjažskoruský — byl zároveň loupežníkem. Loupežení, válka a obchod pro
nikají se vzájemně tak, že jedno od druhého nelze si mysliti — a na
tom základě tkví organisace ruských měst (hradů), jakožto skladišť a
ozbrojených táborů zároveň, ve kterých nejvyšší velitel, tišícník, má
zároveň kompetenci soudní ve věcech kupeckých. Původem a rázem
staroruského obchodu vysvětlují se i nejstarší instituce, jako jest
vič, skládající se ze všech dospělých mužů, schopných nositi zbraň
(seděti na koni). Kníže není původně nic více nežli velitel vojska.
Daleko více než městské obyvatelstvo bylo na knížeti závislé
obyvatelstvo venkovské („smerdi“). Smero jest „danník“ — člověk,
jenž má specielní povinnost platiti daň. „Daň ve staré Rusi vyvinula
se historicky ze zregulované loupeže, možno-li tak říci; nejprve od
nímali (knížata sousedním obyvatelům), co chtěli a mohli, později za
měnili loupež za pravidelnou roční dávku — to byla daň.“ Postavení
smerda jakožto „danníka“ udělalo z něho specielně knížecího člověka.
Tak vyvinulo se na Rusi dvojí právo — „nájemný strážce, kníže, byl
zároveň samostatným pánem na vsi“. „Otázka, které z práv, zda
městské či venkovské nabude převahy v dalším rozvoji, byla osudná
pro vývoj staroruských „republik“.
V těsné souvislosti s výkladem o ruském obchodu a jeho rozkvětu
stojí i výklad nápadného jeho poklesnutí, úpadku měst a hospodářského
ochuzení Rusi. Plenění sousedních plemen a odvlékání otroků z jejich
středu nemohlo jít do nekonečna. „Ruští knížata 12. století hledali
země ještě nevyloupené, ale hledali marně.“ Na vzdálené výpravy,
vyžadující mimořádných prostředků a příprav nestačily síly knížat
ruských, kteří nebyli s to vésti exploataci příliš rozsáhlého území a mimo
to sousedé byli sami již dost organisovaní, aby stejné spláceli stejným.
Pokud dařily se loupeže a s nimi loupežný obchod, žilo se dobře za
hotové, ale když hotovost byla spotřebována, bylo nutno spokoj ováti
se s velmi elementárními formami ekonomické kultury. Pád staro
ruského obchodního města byl uspíšen řadou příčin, které spolupůsobily
při přeměně městské Rusi ve venkovskou. Na jednu z nich starší
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literatura kladla hlavní důraz — t. na boj se stepními kočovníky,
dovršený porobou tatarskou. Ale Pokrovskij vedle toho ukazuje i na
jinou důležitou příčinu úpadku ruského obchodu — t. na ztrátu za
hraničního tržiště, které při všeobecně jinak rozšířeném přírodním
hospodaření mělo význam rozhodující a kterým byla říše Byzantská,
zejména pak Carihrad. Pokrovskij vytýká, jak současná ruská historio
grafie instinktivně pochopila veliký převrat, který v té příčině dokonala
románská invase r. 1204, dobytí Cařihradu od křižáků. Vítězství
benátských a vůbec italských zájmů obchodních v Levantě zabilo na
dlouhý čas starou obchodní cestu „iz Varjag v Greki“. Ale zajímavo,
že s proniknutím Italů na sev. pobřeží Černého moře (Janovanů) ob
chodní spojení s Rusí se obnovilo a že úlohu Kijeva v této příčině
záhy přejala Moskva. Již z r. 1356 jsou o tom zprávy — a tímto ob
chodním spojením vysvětlují se nám poněkud překvapující na první
pohled italské styky Moskvy, které jí zanechaly v upomínku řadu
památek stavitelských, zvláště pak moskevský Křenů. Pokrovskij
klade veliký důraz na obchodní význam Moskvy a z hospodářských
zájmů hlavně vyvozuje konflikt její s Vel. Novgorodem, po jehož
pádu obchod jeho přenesen do Moskvy.
Velmi zajímavé jest nové osvětlení vzniku státu Moskevského
v souvislosti s porobou tatarskou. Z poměru Vel. Novgorodu k Ta
tarům jest viděti, že Tataři měli největšího nepřítele v demokratických
živlech věcových, na které spadala hlavní tíha tatarských požadavků
berních. „Spolek, již r. 1259 v Novgorodě se objevivší, „lepších“ lidí ,
a knížete s Tatary proti „černi“ musel se státi a skutečně stal se ne
ustálým zjevem“. Orda podporujíc knížata v jejich zápase s „men
šími“ lidmi, položila základ k moskevskému absolutismu. Církev,
která vynikajícím způsobem podporovala vytvoření národního státu
moskevsko-velikoruského, byla z počátku oddaným spojencem Tatarů,
kteří ji obdařili úplnou immunitou tak, že se vyrovnala úplně církvi
katolické. Za to církev byla oporou panství tatarského nad Rusí.
S Moskvou o stolec velkoknížecí soupeřila Tver, která se opírala o Litvu
— z toho důvodu Moskva byla Tatarům milejší a poněvadž těšila se
jejich stálé přízni, držela s ní i církev, a to nejvyšší její představitel,
metropolita. Pokrovskij ukazuje na to, jak církev i Moskva v mnohém
ohledu byly na sebe odkázány, vytýká zvláště to, že nikde tak
jasně neobjevil se hospodářský základ zásady o pomoci světského
ramene, jako ve státě Moskevském a cituje zajímavé místo z „Besědy
Valaamskich čudotvorcev“, kde se praví: „Kdyby nebylo hněvu cářova ..
ani popův by (lidé) neposlouchali, ba vyhnali by i popy“.
Spis náš obsahuje přes 50 stran výňatků dokladových z původních
pramenů za účelem uvedení čtenáře do ovzduší a koloritu starších dob.
Četné illustrace tvoří zvláštní přílohy, opatřené samostatnými výklady
V. Storoževa, které dohromady tvoří samostatné pojednání o kulturní
historii ruské (v užším smyslu). Tak hned první mosaikový, obraz
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P. Marie na „nerozborné stěně“ chrámu sv. Sofie v Kijevě provázen
jest stručným poučením o historii a nynějším stavu chrámu i obrazu
s citací příslušné literatury. Obraz Rerichův na př. „Stavba města“
provázen jest výkladem, promíseným citáty z původních pramenů
o tom, jak se stavěla města (hrady). Illustrace jsou částečně repro
dukce starých děl. částečně pak reprodukce děl moderních (obrazy
Rěpinovy, Venecianovovy a j.). Pořadatel jejich přibral některé takové
obrazy, které sice nemají za předmět události historické, ale mají podle
jeho mínění veliký význam v pochopení evoluce ruské intelligentnosti.
Začáteční a koncové ornamenty v části přílohové jsou zkresleny podle
skutečných starých vzorů (podle kreseb v Kerčských katakombách).
J. Bidlo.

Alfons Dopsch, Die landesfúrstlichen Gesamturbare der Steiermark aus dem Mittelalter. Unter Mitwirtung von Alfred Mell (Oesterr.
Urbare I. Abteilung, 2. Band). Vydání vídeňské akademie. Vídeň
a Lipsko 1910. Stran 708 + CLXX.
Před šesti léty referoval jsem na tomto místě o prvém dílu zna
menité publikace Dopschovy-Levcovy: Die landesfúrstlichen Urbare
Nieder- und Oberoesterreichs aus dem 13. u. 14. Jh. (CCH., XI., 91 sq.).
Loni vyšel díl druhý, vydaný opět Dopschem za pomoci Alfr. MeŮa,
a věnovaný urbářům vévodského zboží štýrského ve středověku.
Edice sama je o víc než půltřetího sta stran silnější než díl prvý; úvod
za to, ve kterém Dopsch shrnuje hlavní vědecké výtěžky pracného
studia svého, značně kratší: autor mohl v mnohém odvolati se na své
výklady v díle prvém.
Dokud Dopsch neprikročil k vydání vévodských urbářů štýrských,
mělo se za to, že nej starší takový urbář pochází z doby Přemysla
Otakara II.: Dopsch ukázal, že v pozdějších opisech (hlavní rukopisy
jsou z konce 13. a poč. 14. stol.) tají se vskutku vedle urbáře doby
otakarovské, majícího povahu summárního přehledu, starý urbární
rejstřík z doby babenberské (či spíše výtah z něho) z let 1220—1230,
tedy z téže doby, z které pochází urbář rakouský. Urbář otakarovský
byl sepsán v 1. 1265—1267. Třetí redakcí je urbář z doby habsburské,
z let 1280—1295 s dodatky z poč. 14. stol, s daty podrobnějšími. Za
jímavé jsou některé věcné rozdíly těchto tří vrstev časových a red
akčních: v prvé sluje náš lán mansus, v druhé predium, v třetí huba·
v prvém náš rychtář iudex, v otakarovském urbáři supanus. Před
mětem urbárních záznamů jsou výhradně důchody vévodovy, ply
noucí jednak z jeho přímých statků (pocházejících z darování králov
ského, z říšských lén, ztrativších během dob povahu léna a z dědictví
markrabatům v 12. stol, připadnuvších), z církevních lén (zejména
Salcburských) a poněkud i fojstských práv nad církevním statkem.
Urbáře kromě toho ve zvláštních odstavcích zmiňují se o důchodu
vévodově z regalií a o dani „marchfutter“, kterou bychom česky mohli
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nazvati asi: „osepní oves zemský“. Daň ta lpěla, jak ze všeho patrno,
jen na nesvobodné půdě, na lánech sedláky osazených. Jak Dopsch
kombinuje, souvisela se starou vojenskou organisací marky.
Pročítání kapitol, věnovaných zpracování materiálu, jejž edice
poskytuje, jest neméně poučné než v díle týkajícím se urbářů rakou
ských. Pozorujeme na př., že vsi štýrské jsou značně menší než vsi
rakouské, dávky urbariální že záležejí velkou většinou v naturaliích
a skrovností svou ukazují na poměrně malou hospodářskou výkonnost
poddaných. To platí zejména o starém urbáři babenberském. Štýrsko
ostatek pokryto bylo vesnicemi jen na východním rovinatém svahu
země; hornatý sever a západ byly obvodem statkových samot. Pokroky
kolonisace možno tu leckde, díky třem vrstvám urbářů o těchže krajích
jednajících, sledovati takřka krok za krokem, v tom zejména i roz
dělování starých dvorů vévodských, na nichž hospodařilo se ve vlastní
režii, v selské statky lánové s důchodem roční činže, tedy týž proces,
o kterém máme i u nás hojně dokladů. Při tom setkáváme se také se
štýrskými ,,zádruhami“ (communes, socii, complex, gemeiner, mitteil —
tak rozličně slují tyto živnosti, na nichž hospodaří společnou rukou
několik spoluvlastníků, až do 16. stol.). Nejsou ovšem původu „staro
slovanského“; naopak i zde všude nabýváme přesvědčení, že v pra
menech zachycené formy osídlení děkují za vznik svůj důsledně pro
váděnému programmu gruntovních vrchností, jakožto vlastníků půdy.
I vesnické soudy vznikly v souvislosti s organisací panství skrze vrchnost
(jako jinde); Dopsch z některých známek (z malé zásoby zachovaných
„Dorfweistumer“, t. j. výroků selského soudu) uzavírá, že v Štýrsku
byla závislost, podřízenost soudu rychtáře a konšelů ve vsi na vrchno
stenském úředníku větší než v Rakousích. Otázka je zajímavá i pro
nás: proč v Cechách nezachovaly se selské výroky soudní? Pokud vím,
máme o kompetenci soudu vesnického jen několik málo zmínek z doby
předhusitské (u Kalouska); více zpráv, jak z Prášková Selského
Archivu patrno, zachovalo se na Moravě. Byly-ly, jakož předpokládat!
lze, soudy vesnické u nás od doby kolonisační v téže váze jako v Dol.
Rakousích, je takřka nepochybno, že vrchnosti v Cechách záhy v 16.
až 17. stol, obmezily kompetenci jejich měrou podstatnou a v trestních
věcech přikázaly poddané soudům svých měst poddanských.
V kapitole o obyvatelstvu zajímají výklady autorovy o selských
právech k půdě. Zákupního práva dědičného (Dopsch rozeznává zde
„Burgrecht“ od „Kaufrecht“? — zdá se mi však, že jde o totéž)
vlivem kolonisace přibývá, ale horší selské právo, ius liberum, Freistift
(ti, co na něm seděli, sluli: freyman, freileut) bylo v zemi více rozšířeno.
Zmínil jsem se již před šesti léty o důležitosti těchto objevů Dopschových;
autor nyní proti pochybnostem proti němu s rozličných stran pro
neseným a právě této otázky se týkajícím, doklady velmi pádnými
správnost výkladů svých dovozuje. Nemyslím ovšem, že by propůjčení
gruntu podle tohoto „svobodného“ práva bylo pro gruntovní vrchnost
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zvlášť výhodným; vrchnost by jistě dala přednost práva zákupnímu.
To však předpokládalo, že nový osedlý vládne nějakou hřivnou
kapitálu, jíž bylo potřebí na závdavek; nově osedlému, peněz ne
majícímu nezbylo než propůjčiti statek „až do vyhnání“ čili „freistift“.
Zajímavo je, že v urbáři babenberském dvakrát je zmínka o nevol
nících.
Zmiňuji se ještě o bystrých poznámkách Dopschových o vztahu
místních jmén k národnosti obyvatelstva (v urbáři habsburském
na př. mají některé vsi jednoho okresu, které v starších urbářích mají
německá jména, jména slovanská: ale závěr: vsi se poslovanily, by byl
pochybený. Naopak vsi s německými jmény mají nezřídka obyvatelstvo
slovanské) a o přesvědčivé polemice proti Kämmelovi, který tvrdil,
že staří Slované, okupujíce východní Alpy, vyhýbali se rovinám a
údolím řek, hledajíce svahů horských pro sídla svá. Dopsch dokazuje,
že pravý opak je pravda. V stati o mírách, penězích a cenách setká
váme se zase s naším „korcem“ (gorz), či snad lépe s maličkým jmenovcem
jeho. Šest korců (suté míry) rovná se jedné „mensura“(náš „korec“?).
Ale velikost těchto měr byla v rozličných obvodech správních rozličná,
jak nejlépe patrno z pracného přehledu, Dopschem podaného. Data
o minci lze ovšem těžko srovnávati s českými zprávami. Urbář počítá
dle hřivny pfeniků (která byla jen početní hodnotou) o 160 pí., čtvrt
hřivny rovnala se 40 pf., libra čili talent rovnala se 240 pf. V purkrab
ských účtech panství novohradského z r. 1390, jež vydal Šusta (srv.
CCH., XV., 379), rovná se groš pražský 6x/2 den. vídeňským, tedy
1 kopa česká rovnala se původně (dokud měla 60 grošů) 390 den.
vídeňským. Co dávek, měr i cen se týče, přispělo by nesmírně k plnému
porozumění skutečného stavu věci, kdyby tam, kde prameny to dovolují,
sledovaly se platy a dávky starých vsí vévodských až do 19. stol. Zde
všude poskytuje edice Dopschova vděčný základ k mnohonásobným
studiím o pozdějším vývoji; Dopsch jen v poznámce na str. 147. dotkl
se těchto možností, uváděje výkaz o výnosu osepního ovsa zemského
z r. 1820.
V Závěrku pokouší se Dopsch o číselné stanovení důchodů vévod
ských ze země štýrské. Praví, potíraje omylné výpočty všech před
chůdců svých, že výklady o velké výnosnosti štýrských statků vévod
ských jsou upřílišené. Cení ji na 2000 hř., důchody z regalií na 12.000 hř.,
t. j. dohromady jen něco málo přes čtvrtinu vévodských důchodů
z vévodství rakouského.
Texty následující obsahují vlastně dvojí edici, jednak urbářů
zmíněných, jednak register osepního ovsa zemského z let 1414, 1479,
1483 a 1493. Rejstříky objímají přes 100 stran. Tři velké mapy zná
zorňují pěkně rozložení vsí vévodských v zemi a to tak, že je hned
patrno, co přibylo nebo ubylo v jednotlivé ze tří časových vrstev štýr
ských urbářů.
/. Pekař.
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Joachimsen Paul, Geschichtsauffassung und Geschichtschreibung
in Deutschland unter dem Einfluss des Humanismus. (Beiträge zur

Kulturgeschichte des Mittelalters und der Renaissance, hrsg. von
Walter Goetz, Heft 6.) Leipzig u. Berlin, 1910, Teubner, 8°, V—299.
Joachimsenova kniha se pokouší o řešení zajímavého problému;
chce vystihnouti působení humanismu na pojímání dějin. První kapi
tola má mnohoslibný titul: ,,Das Alte und die neuen Probleme“. Oče
káváte, že dostanete vysvětlení ze středověku pro vývoj humanistických
názorů na dějepis, ale přečtete ji a jste sklamáni. Autor začíná dějepisectvím žebravých řádů, Vincencem z Beauvais a Martinem z Opavy,
předvádí vám jejich systémy všeobecných dějin, aby ukázal kontrast
mezi starým a novým, mezi názory středověkými a humanistickými.
Dále podává některé ukázky rytířského dějepisectví a městských
kronik a dospívá k úsudku, měla-li býti středověká historiografie
překonána, že šlo jak o problém nové formy tak o nový způsob pojí
mání obsahu dějin. Bylo nutno osvobodit lidi z tlaku starých tradic,
vyprostiti je z dosavadních představ historických a to bylo pro
vedeno humanisty. Dějiny humanismu počínají podle druhé kapi
toly Joachimsenovy, nadepsané „Vorläufer und Vorbilder“, Petrarkou,
jím také počíná humanistické dějepisectví.
To jsou stará dogmata, zde je východisko skoro pro všechny
historiky humanismu; o to, co bylo mezi Petrarkou a antikou, se oby
čejně nikdo mnoho nestará aneb si z toho vybírá, jen co se mu právě
hodí a odbude vývoj celého tisíceletí několika poznámkami. Nelze
tedy činiti Joachimsenovi výtky, že středověku věnoval tak málo
pozornosti, ač thema jeho k tomu tak svádělo. Jak by bylo vděčné
sledovati vliv pozdních historiků římského císařství na dobu pozdější,
studovati historické názory velikých encyklopaedistů doby upadající
římské kultury a vliv jejich na historické spisovatele středověké, mezi
nimiž je tolik různých kvalit a tak mnoho rozdílů v pojímání dějin!
Spojeni mezi dobou římskou a humanismem dlužno hledati právě
v pozůstatcích antické kultury ve středověku, a v historiografii
je to právě tak možno jako v jiných oborech. Místo toho hledá se
uměle počátek všeho moderního u Petrarky. Joachimsen praví o něm:
„er schafft die neuen Gattungen und den neuen Stil“. To je právě
tak nesprávné jako přeceňování jeho knihy o znamenitých mužích.
V ní prý jsou rozhodující momenty nového pojímání dějin a to jsou:
„das selbstständige Vordringen zur echten Überlieferung und die persön
liche Form“. U Petrarky nalézá Joachimsen též jiné znaky humanisti
ckého dějepisectví, totiž: „die Verwertung der Geschichte zu morali
schen Gemeinplätzen“. To je prý prvý krok od pouhého chronologického
sepsání událostí k posuzování dějin se stanoviska ideového. Za ještě
důležitější pro humanistické dějepisectví považuje některé menší spisy
Petrarkovy jako jeho list k potomstvu s první moderní autobiografií,
jeho listy z cest a jeho kritiku rakouských privilegií.^ Nepopírám, že
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Petrarka silně působil na historiky z kruhu humanistů, ale Petrarka
sám nebyl ani v jednom z naznačených směrů bez předchůdců a těm
by se mělo věnovati více pozornosti, než jak učinil ve své knize
Joachimsen.
Petrarkovu vlivu přičítá Joachimsen první pokusy humanistického
dějepisectví za Alpami a tu se obrací především — do Cech, ke dvoru
Karla IV. Pro vždy zůstává prý podivuhodným plán Karla IV. dáti
sepsati oficiální dějiny země a pokus jeho autobiografie. Třeba Karlova
autobiografie byla tak nehumanistická jako on sám, okolnost, že krá
lovský autor nezamlčuje svých duševních rozporů, nýbrž rozebírá krisi
svého nitra, upomíná nejen na mystiky, nýbrž i na Augustina a samého
Petrarku (str. 17). Toto thema má pro nás tolik půvabu, že se k němu
ještě vrátím na jiném místě, zvláště když s náhledy Joachimsenovými
nemohu docela souhlasiti. Marignolovo dílo dopadlo uboze, autor
sklamal naděje v něho kladené, ale Karlovi to nemůžeme klásti za
vinu. Co bylo na dvoře Karlově humanistického, zaniklo v době
husitské; humanistické dějepisectví za Alpami dostalo teprve po stu
létech nové podněty z Itálie. Zatím se humanismus v Itálii vyvinul
a to směry namnoze velmi se různícími od ideí Pertrakových; také
pojímání státu a následkem toho pochopování dějin se valně proměnilo.
Petrarkovy představy o státu, jeho nazírání na Římské císařství, jsou
ještě úplně středověké. Jináče pohlížejí na stát humanisté, kteří stáli
na půdě skutečného moderního státu, jakým byla na příklad na konci
středověku Florencie.
Lionardo Bruni ve své historii Florencie v pojímání dějin učinil
velký krok vpřed, u něho lze již pozorovat! pragmatické pochopování
událostí. Vysvětlení k po/aze Florenčanů hledá již na počátku jejich
historie, chce ukázati jak umělá ústava florentská vyrostla ze zápasu
městských rodů a jak všichni o ní spolupracovali. On je předchůdcem
Macchiavellovým, jeho dílo je prvními humanistickými městskými ději
nami Itálie (str. 19—21). Druhým významným zjevem je Flavio Biondo
a jeho „Decades historiarum ab inclinatione Romani imperii“. Jemu
je epochou rok 410, ne stvoření světa nebo věž babylonská, odtud
začíná své dílo, které je prvými humanistickými dějinami křesťanského
středověku. Biondo užívá pramenů v originálních textech, jím byl pojem
historického pramene podstatně rozšířen. Methodu, jíž humanisté uží
vali v studiích starožitností klasických, přenáší na dějiny středověké.
Dále je zde Lorenzo Valia, který svým spiskem o Konstantinově věno
vání razil dráhu historické kritice. Poprvé byl tu filologickou kritikou
napaden a podvrácen dokument, který kryla autorita kurie (str. 25—26).
K těmto hlavním pracím humanistického dějepisectví italského staví
Joachimsen ještě několik drobností, jako Poggiův list o smrti Jero
nýma Pražského, a přechází k nej důležitějšímu zjevu, bez něhož by
bylo sotva německé dějepisectví se dostalo tak brzy na dráhy huma
nistické. Tím je Enea Silvio de* Piccolomini. Jemu věnuje Joachimsen
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mnoho pozornosti (str. 27—36), a nás tato stať z celého díla zajímá
nejvíce, neboť Eneovo dílo vede nás zase do Cech. Je v tom ironie
osudu, že jeho dějiny Cech, které bouřemi husitskými postavily se
v příkrý odpor jak proti všemu humanistickému tak i proti všemu
německému, byla kniha, na níž se Němci učili humanistickému dějepisectví.
Eneu již na koncilu basilejském zajímá česká otázka, od r. 1442
se v Rakousích přátelí s Cechy v kanceláři, na sněmu v Benešově 1451
zastupuje krále Fridricha III., píše odtud zprávu kardinálovi Carvajalovi o Táborských, jejich zřízení a mravech; r. 1455 následuje pa
mětní spis papeži Kalikstovi o spojení Cechů s církví a konečně 1458
v zátiší viterbském nalézá klidnou chvíli k sepsání českých dějin.
Toto dílo nelze posuzovati s hlediska, s jakého se díváme na jiné
prameny středověké. I tam, kde měl předlohy, nedal si Eneáš jimi
určovati své pojímání dějin. Již o době pověstí má své názory; v době
královské jeví se u něho vynikající smysl pro charakteristiku osobností.
U něho z řady českých panovníků zcela jináče vystupují Přemysl
Otokar II. a Karel IV. než v starších českých kronikách. Jeho úsudky
o nich působí do budoucnosti. Joachimsen myslí, že císař Maxmilián
od něho přejal názor o Karlu „otci Cech ale otčímu svaté říše Římské“
a Eneův Otokar dychtící po válkách a budovatel velkých děl a Kunhuta,
bezcitná, ženoucí svého chotě do posledního boje, vrací se ještě i v Grillparzerově dramatu. Nej důležitější částí díla je stať pojednávající
o husitství. Tu je patrna Eneova pragmatičnost v pojímání dějin.
Rozkládá celé hnutí v jeho faktory: wiklefismus, odpor Cechů proti
Němcům, valdenství a kališnictví. Avšak také na straně církve hledá
příčiny, aby vysvětlil velikost hnutí a nalézá vinníka v arcibiskupovi
pražském Albíkovi. Dnes ovšem se nespokojíme s úsudky Eneovými,
ale srovnejme ho s jinými českými kronikáři. Ani jeden nemá takový
přehled souvislosti událostí jako on a z cizinců nikdo tak se nevpravil
v dějiny české. V jeho vypravování válečných příběhů je mnoho ne
správného, ale jaký význam měla vozová hradba v husitském váleč
nictví, je správně vystiženo. Vojevůdcovské nadání Žižkovo i obou
Prokopů přes všechno nepřátelství je náležitě oceněno. Zvláštní dojem
působí, jak Eneáš líčí boje velikých magnátů v Uhrách, Cechách a
Rakousích o osobu Ladislavovu, zmocnění se vlády novými rody
a jak dospívá k přesvědčení, že ne zákony, ale zbraně zjednávají trůny.
Zajímají-li kronikáře starého rázu hlavně události, které zaznamenává,
má Eneáš především smysl pro jednající osobnosti a umí je charakterisovati případnými slovy nebo anekdotami. Když Ladislav táhne do
Cech, slyší Eneáš vypravovati, že Cechové ho dříve nepustí, až se
naučí česky mluviti a pivo piti. To se mu velmi líbí a dvakrát o tom
píše do Itálie. Také anekdota, že Žižka nařídil, aby po smrti kůží jeho
potáhli buben k postrachu nepřátel, se mu velmi zamlouvá. Také
jeho charakteristika Sigmundovy manželky Barbory je velmi zajímavá.
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Všude v jeho líčení vyniká Subjektivismus v posuzování osobností
a událostí. Pro vrstevníky je jeho dílo o Cechách prvními dějinami
našich končin (erste deutsche Landesgeschichte!), které mají humani
stický sloh, „condimentum scripturarum“; proto je opisováno a nápo
dobeno. To je asi stručný obsah Joachimsenových vývodů o české
kronice Eneáše Silvia; třeba s ním ve všem nemůžeme souhlasiti, po
važoval jsem za prospěšné náhledy jeho o tomto díle šíře uvésti. Dále
rozebírá Joachimsen význam Eneovy „Germanie“. Její vliv považuje
ještě za hlubší, je v ní bezděčně dán základ k onomu druhu německého
patriotismu, který aspoň v prvé periodě ovládá německý humanismus.
Eneáš ve své Germanii jde zpět až k Caesarovi a Tacitovi a poznává
cenu těchto pramenů a podle nich kreslí obraz staré Germanie. Pro
charakteristiku německých měst nalézá případná slova a ukazuje
Němcům náhradu za ztracené imperium staufského rázu v novém
Německu, které jednotí německá řeč a německá kultura a jehož hra
nice proti staré Germanii byly rozšířeny neobyčejnou plodností Němců;
proto Eneáš jméno Germanů odvozuje od slova germinare. A pochopuje-li dějepisectví německého humanismu právě jako později doba
německé romantiky Německo hlavně se stanoviska této kulturní jed
noty, vyšel k tomu podnět z tohoto spisu Eneáše Silvia. Aby vynikl
pokrok děl Eneových proti dosavádní německé tvorbě historické,
srovnává Joachimsen na konci této stati Eneáše Silvia s Tomášem
Ebendorfrem.
Následující kapitola je nadepsána „Scholastischer Humanismus“
a v ní autor především rozebírá význam humanistických vagantů
pro německou historiografii. Hlavním repraesentantem jich je Petr
Luder z falcké Kraichgau (nar. kolem 1400) svou chvalořečí na kurfirsta Fridricha Falckého; jeho žákem a pokračovatelem je Matěj
z Kemnatu. Na to se obrací, Joachimsen k působení reformovaných
benediktinských klášterů. Koncilové hnutí patnáctého století probudilo
v řádu benediktinském k novému životu činnost vědeckou. Nebylo
nesnadno nalézti spojení mezi ní a snahami humanistickými a to bylo
na prospěch německé historiografie. Ukazují to díla Sigmunda Meisterlina v Augsburku, Felixe Frabriho v Ulmu a Jana Trithemia ve Würzburku. Jejich činnosti je věnována valná část této kapitoly. U Fabriho,
k jehož popisu Německa dala popud především díla Eneáše Silvia, je
velmi zajímavý jeho německý nacionalismus a jeho touha, aby mezi
Němci povstal muž, který by byl mocen umění řečnického a zběhlý
v básnictví a proti utrhačným slovům cizinců (Vlachů a Francouzů,
kteří v uměních těch jsou zruční) činy německých knížat vyzdvihl
nad činy Reků, Vlachů a Francouzů (str. 49—50). Trithemius, ob
novitel staré klášterní učenosti, patří již době Maxmiliánově. Klášter
Sponheimský, jemuž byl opatem, stal se za něho útulkem humanismu;
jeho katalog duchovních spisovatelů sestavuje celou učenou humani
stickou společnost vlašskou, francouzskou a německou i s předchůdci.
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Z ní vybírá dílo „Liber de luminaribus sive de illustris viris Ger
maniae“ serii učených Němců, aby bylo viděti, že Německo je zemí
kulturní. Charakteristická jsou jeho falsa, která měla tendenci minulost
Franků posunutím vzniku jejich říše o řadu století výše učiniti slav
nějšími. Svými objevy historických pramenů německé minulosti zjednal
si o studia historická a jich prohloubení neocenitelné zásluhy.
Kapitola čtvrtá „Humanistische Weltchroniken“ opět vychází od
vlašských vzorů, Antonína z Florencie a Jakuba z Bergama z XV. stol,
a ukazuje, jaký měli vliv na své německé nápodobitele Schedia a
Nauklera. Pak přechází Joachimsen ke kritické době německého huma
nistického dějepisectví, v které stojí v popředí tré jmen: Erasmus,
Hutten a Celtis, zabývá se významem nových objevů, výsledky epigrafických bádání a pracemi z oboru mladé heuristiky. Veliký materiál
pramenný, který byl v době této sebrán, vyvolal kritické diskusse,
o nichž nám mnoho vypráví druhá část páté kapitoly, končící Beatem
Rhenane m.
Předposlední kapitola se obírá thematem Germania illustrata.
Vedle kritiky pramenů ovládá německé dějepisectví v době humanistické
zároveň snaha osvětliti dějiny v jich poměru k přítomnosti. To právě
chce Germania illustrata, k níž plán vyšel od Celtise, a v jejíž historii
čteme jména: Suntheim, Peutinger, Pirckheimer, Lang, Aventinus,
Münster a jiná. Joachimsen snesl k tomuto thematu mnoho materiálu
a věnoval mu velkou pozornost. Nám není ovšem možno probírati
jeho vývody o těchto věcech tak, jak jsme to činili v první části
knihy, která obsahuje mnohá důležitá bohemica. Zde se musíme spo
kojit! jen s upozorněním. Poslední kapitola líčí německé humanistické
dějepisectví za císaře Maxmiliána. Na konci je připojeno k celému
dílu mnoho cenných poznámek; bylo by ovšem prospěšnější, kdyby
byly bývaly umístněny pod čarou k místům, k nimž se vztahují. Knihu
Joachimsenovu možno doporučit! každému, kdo se zajímá o dobu
humanistů a kdo chce prohloubiti své vědomosti o tom, jak se vy
víjely názory na dějiny a historická kritika pod vlašským vlivem v ně
mecké humanistické historiografii.
Jan Bedfich Novák,
Gustav Wolf, Einführung in das Studium der neueren Geschichte.
Berlin. Weidmann 1910, XXVI, 793 str.
Kniha, jež by sama o sobě postačila k tomu, aby začátečník z ní
nabyl správné methody práce historické, nebude asi nikdy napsána.
Zásady vědeckého užívání pramenů lze sice uvésti v řadu pouček
všeobecných, stejně jako jest možno povzbuditi smysl kritický úvahou
o rázu a zvláštnostech jednotlivých kategorií pramenů dějepisných.
Nej podstatnější předpoklad dějepisného bádání, jemný takt a dar
správného nazírání na minulost, který chrání před anachronistickým
vnášením současných představ do doby starší a odlišuje badatele od
dilettanta, není věcí, které by bylo lze učiti theoreticky, nýbrž získává se
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praxí vlastní. Spisovatel díla, jemuž platí tento referát, docent uni
versity freiburské, známý rozsáhlými pracemi o počátcích protireformace
v Německu, jest si toho jasně vědom a proto obmezil se na cíl do
sažitelný. Ponechávaje knihám, jako jsou známé příručky Bernheimova nebo Seignobosova, shrnutí a výklad všeobecných pravidel
methodiky historické, pokusil se spíše o to, aby sebral ve své knize
především podstatnou část dosavadního vědění o pramenech k dějinám
nové doby, uvedl roztříštěné poznatky o jednotlivých skupinách jejich
v souvislý celek a zároveň ocenil řadu pomťicek rázu encyklopaedického
i speciálního, jejichž včasné a správné užívání tvoří důležité arcanum
odborné práce. Ráz knihy jest tedy po výtce praktický a tím raději
uvítá ji nejen začátečník, nýbrž i odborníci zkušení. Spisovatel v úvodu
správně poznamenává ovšem, že žádnému jednotlivci dnes by již
nebylo možno, jedním rázem napsati knihu druhu toho tak, aby vy
hovovala ve všech svých částech stavu úspěchů monografických, když
celý život sotva stačí k naprostému ovládnutí dosti malého odvětví celé
discipliny. Každý spravedlivý referent jest nucen uznati správnost této
restrikce, a proto poznámky, které příčinu jí k jednotlivým kapitolám,
nemají naprosto ráz výtek a nezmenšují záslužnosti práce, nýbrž jsou
spíše návrhy k doplnění druhého vydání, kterého se zajisté kniha vý
znamu toho dožije v době brzké.
V úvodní kapitole autor dává několik poznámek'o vývoji methody
badatelské v dějinách doby nové. Mluví tu ovšem o působení L. Ranke,
o tom, jak pokroky práce vědecké v Německu se připínaly spíše k dě
jinám středního věku, zmiňuje se o pruské škole Droysenově a vlivu
t. zv. kulturního zápasu na rozvoj studia o době reformace. Zajímavé
jsou také poznámky o snahách dějepisných v jednotlivých territoriích
německých; čtenář jest však poněkud překvapen, že se jimi končí již
tato kapitola úvodní. V knize, která není úvodem pouze do studia
německých, nýbrž evropských dějin, nemělo chyběti několik slov o vý
voji dějepisné methody jinde, ku př. ve Francii. V Německu skutečně
souvisí zdokonalení práce badatelské se zvýšeným zájmem o problémy
dějin středověkých, ač také tu, jak ukazuje ku př. sporSybelův s Fickerem
o středověké císařství, současné otázky národního bytu byly vlastní
vzpružinou vědeckého zájmu. Ve Francii však vývoj methody historické
byl bezprostředně spiat s aktuálními otázkami politickými, byl neroz
lučně spojen s kvasem, který veliká revoluce vnesla do ústavního života.
Karakteristika novodobého dějepisectví francouzského od Migneta
a Thierse pres Blanca k Tainovi, Hanotauxovi, Sorelovi a Aulardovi
by byla vděčným pendantem k německému vývoji, na který ostatně
nezůstala bez vlivu. Zvláště v dějinách diplomatických styků států
novověkých škola francouzská vypěstovala methodu vlastní, pozoru
hodnou přes veškeré vady a jednostrannosti. V Německu se na fran
couzskou práci průkopnickou příliš snadno zapomíná. Platí to také
o odboru dějin středověkých, v nichž možno dnes Němcům, dříve tak
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universálním, vytýkati přímo nevšímavost k cizím, zvláště anglickým
pokrokům pracovním.
Úvodní část, obsahující ostatně ještě několik slov o úkolech a cílech
kritiky v dějinách novověkých, jest vůbec poněkud chudá. Spisovatel
přistupuje skoro bezprostředně k úvaze o jednotlivých kategoriích
pramenův a vsouvá do rozličných kapitol následujících jen jaksi
příležitostně poznámky a často rozsáhlé odstavce o literatuře, biblio
grafických a jiných pomůckách, jako jsou encyklopaedie nebo souhrnná
díla z rozličných odborů věd pomocných. V referátu velmi věcném,
vydaném v Mitt. d. Instituts f. ost. Geschichtsforchung XXXI., 3. H.
v. Srbík již vytkl tuto disposici díla jako vážný nedostatek. Účelnější
bylo by zajisté, kdyby autor také v zevním rozdělení knihy položil
důraz na základní rozdíl mezi literaturou historickou a prameny vlastními,
rozdíl, jehož dilettanti tak často opomíjejí. Bylo by výhodnější, kdyby
sestavil roztroušené odstavce o všeobecných nebo speciálních pří
ručkách práce badatelské spolu s přehledem pomůcek bibliografických
v jednotnou kapitolu úvodní, věnovanou heuristice dějin novověkých.
Při tom budiž však již zde připomenuto, že materiál, který Wolf sám
sebral pro kapitolu takovou v rozličných oddílech své knihy, skutečně
imponuje všestranností a svědčí o velikém rozhledu. Jest tu ovšem
jedna veliká mezera. Autor naprosto nepřihlížel k literaturám slo
vanským, obmezuje se naprosto na oblast jazyků germánských i ro
mánských. Všechno, co leží na východ od hranic světa německého,
pro něho prostě neexistuje. Hledisko to bylo by i při příručce o dějinách
středověkých dosti nesprávné, v dějinách doby nové mstí se však
ještě více. Kdo pracuje ku př. o dějinách evropských 18. věku, pozná
záhy, že politická historie doby té nemá jen jedinou konstantu v rivalitě
francouzsko-anglické, nýbrž že má zároveň již konstantu druhou
v otázce východní, která se později rozšiřuje na otázku polskou. Vý
stižná informace v obojím směru dnes není možná bez užití veliké
literatury a pramenů vydaných v jazyku polském a ruském. Vstoupení
Ruska v řadu velmocí v 18. století jest vůbec fakt, který nelze bez
trestně zanedbávat! žádnému západoevropskému historiku, a úvod do
dějin doby nové, který hlediska toho neuznává, jest dílo kusé. Vedle
polské a ruské literatury, bez nichž ku př. dějiny vlády Fridricha II.
Pruského dnes již psáti opravdu nelze, také česká literatura, zvláště
o době protireformační, zasluhuje v mnohém směru pozornosti historiků
zemí sousedních, a kniha rázu díla Wolfova by nabyla značně ceny,
kdyby v samém zájmu vědění německého pomáhala navazovat! styky ty.
Nelze ovšem od jednotlivce žádati takové všestrannosti; ale příručky
souhrnné neutrpí nikdy, když autor přibéře pro jednotlivé partie,
jichž sám neovládá, spolupracovníky jiné.
Veškeré prameny dějin novodobých G. Wolf podle starého zvyku
dělí na dvě veliké skupiny, skupinu vlastních památek a prameny
tradiční, řídě se při rozdělení jejich otázkou, zda pramen vzniká
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pouze pro zachování pamětí o událostech věkům pozdějším, ři zda
pH vzniku jeho rozhodovaly cíle jiné. Přiznává ovšem předem, že
důsledné užití dělítka toho všude není snadné, a nebylo by nesnadno
vysloviti pochybnost o tom, zdali bylo nutno ku př. do kategorie tradice
vřazovati portréty *) nebo celou žurnalistiku, když protokoly o jednání
parlamentámím a p. jsou vsunuty mezi památky v užším slova smyslu.
Spor o to byl by však zcela neplodný a zbytečný. Oddíl jednající
o pramenech tradičních počíná se krátkou úvahou o významu tradice
ústní pro dějiny nové doby, v níž zajímavý jest zvláště jakýsi návod
k interviewování osob zúčastněných osobně při dějinných událostech
a ke kritickému posuzování takových rozhovorů. Autor přistupuje
pak k dějepisectví vlastnímu, nikoliv však bezprostředně. Zcela správně
klade nejprve důraz na to, že dílo dějepisné v době nové vzniká z před
pokladů zcela jiných nežli kronika středověká. Proto snaží se nejdříve
vylíčiti tyto technické předpoklady historigrafie novodobé. Z nich
nej důležitější zdá se mu poštovnictví, které umožnilo zcela jinou
míru informace o událostech současných, dále tisk, rozvoj knihkupectví
a veřejných knihoven. Ve věci té nutno dáti autorovi za pravdu, že
tyto pokroky a nová zařízení na vývoj historiografie novodobé měly
vliv rozhodný, a byla šťastná myšlenka, že poučuje o nich dříve, nežli
přistupuje k vlastní kritice pramenu. Činí tak ovšem způsobem snad
poněkud příliš obšírným; celé knize Wolfově by vůbec nevadila trochu
větší ukázněnost a stručnost výrazu slovného. V oddělení jednajícím
o knihovnách veřejných mohlo býti naproti tomu řečeno něco více
o dějinách ústavů důležitých, jako jsou národní knihovna v Paříži,
knihovna vatikánská v Římě, dvorská ve Vídni nebo knihovny anglické,
mezi nimiž Bodleyana v Oxfordu jest snad nej starší studijní knihovnou
veřejnou vůbec. V seznamu vydaných katalogů sbírek rukopisných
chybí důležitá publikace Mazzantiniova a především poznámka o tom,
že literatura o knihovnách jednotlivých jest dosti přehledně sestavena
v některých ročnících Minervy, o níž autor ovšem má zmínku na jiném
místě.
Obraceje se k ocenění vlastních pramenů rázu historiografického,
Wolf dotýká se jednoho bolestného faktu. Nemáme dosud vůbec ani
jediného vážného pokusu o soustavné vylíčení dějin historiografie
v době nové. Literatura dosavadní dává nám jen membra disiecta,
monografie o jednotlivých osobnostech a skupinách; knihy o vývoji
dějepisectví novodobého, která by jej vyličovala v souvislosti s hlav
ními proudy myšlenkovými, není. Proto bylo by nespravedlivo klásti
přísné měřítko na skizzu Wolfovu a vytý kati její neúplnost. Wolf
zjednal si zásluhu již pouhým kritickým sestavením hlavních prací,
x) Na místě portrétů, při jejichž vzniku hrály úlohu také důvody
jiné nežli snaha zachovati památku době budoucí, bylo by možno do
tknout! se jiných děl výtvarných, toho rázu, jako jsou ku př. Velaquezova kapitulace Bredy nebo kartony o tažení Karla V. do Tunisu.
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jež se v tomto směru staly, a které spojuje oceněním nej důležitějších
souhrnných spisů z oboru historie literární a s přehledem hlav
ních příruček rázu biografického vůbec. V přehledu tom chybějí
ovšem zcela literatury slovanské, ač právě na tomto místě bylo i ne
zasvěcenému snadno upozomiti na několik prací základních. Rovněž
bylo by vhodné, kdyby se spisovatel zmiňoval o tom, kdy vyšla první
vydání spisů, jako jsou práce Burckhardtovy, Hettnerovy, Kobersteinovy a podobné, nebo kdyby ku př. při zmínce o důležitém článku
Monodově v prvním svazku Revue Historique neopominul jmenovati
rok, kdy vyšel. U Tiraboschiho naopak mohlo se říci, že vyšlo nové
vydání péčí ďAnconovou, a mohla být připojena k tomu zmínka o no
vém souborném díle o literatuře italské, z něhož jednotlivé díly, jako práce
Flaminiho o cinquecentu, podávají dnes poučení nejlepší. Při literatuře
o renaissanci italské neměly by chyběti práce Brandiova, Monnierova,
práce Korelinovy, při literatuře francouzské Lanson, při německé
Goedecke. Krátký odstavec věnovaný novějším pracím o dějinách
kulturních nepostačuje naprosto; zde měly býti oceněny především
námitky Belowovy proti Schmollerovi a Lamprechtovi a snad i ostatní
polemická literatura tohoto rázu. Odstavec věnovaný příručkám
z oboru práva, národního hospodářství, theologie a státovědy pře
kvapuje malým rozsahem a skoupým výběrem, v němž chybějí práce
základní mužů, jako byli BluntschU, Rehm, Ingram, Hurter aj. Werner
nenapsal dějin církve, nýbrž theologie katolické. V řadě časopisů,
které přinášejí souborné přehledy bibliografické, neměla chyběti Revue
ďhistoire ecclésiastique, ani zmínka o kritických přehledech v Revue
historique, nehledě k časopisům slovanským. Z italských bylo dlužno
jmenovati především Annuario bibliografico vydávané Crivelluccim
od roku 1903. Vlastním pomocným vědám historickým, jako jsou palaeografie, heraldika, genealogie, nebyla vůbec popřána úvaha samo
statná, ač k ní přímo vyzýval v palaeografii přehledný článek
Bauerův, vydaný před několika lety v Deutsche Geschichtsblätter.
V řadě příruček historických, které mají stručné bibliografie, ne
měla chyběti, „Weltgeschichte“ Lindnerova a závěrečný díl sbírky
Helmoldtovy; rovněž bohatá bibliografie Pastorova díla o dějinách
papežů mohla tu býti připomenuta v souvislosti s prací Janssenovou,
pro dobu nej novější bibliografické poznámky u Seignobose a Debidoura, pro Francii zvláště pak publikace Caronovy a Revue ďhistoire
modeme.
Stručný nástin pokroků dějepisectví v době nové jest, jak bylo
již řečeno, práce cenná. Získala by však, kdyby autor při 16. a 17. věku
s větším důrazem rozlišoval dvojí směr vývoje, jednak vedoucí k přesné
dokumentaci, takže dějepisec se stává namnoze sběratelem aktů, jednak
spějící k formální ladnosti velikých historiků starověkých a přijímající
ze studia humanisticko-filologického sklon k přesnější kritice textové
i vnitřní. Splývání obojího směru vývojového v jednotné snaze vědecké
C. č. H. XVII.
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karakterisuje pokrok dějepisectví v 18. věku. Z vynikajících historiků
neněmeckých aspoň někteří mohli býti ještě jmenováni, jako ku př.
Davila, Strada, Sepulveda, Clarendon, z pozdějších především Vico;
také rozsáhlá a zajímavá historiografie jesuitská zde mohla býti při
pomenuta. Přes to jest skizza Wolfova skutečným činem vědeckým,
který může sloužiti za východisko k studiím dalším. Zvláště nutno
vysloviti uznání píli, s jakou autor sebral literaturu biografickou,
namnoze velmi roztříštěnou. Že v 19. století zúžil thema hlavně jen
na historiografii německou, nelze při nedostatku soustavných prací
v literaturách jiných vytýkati.
Velmi podrobnou a bohatou kapitolu Wolf věnuje publicistice.
Jest to první pokus o soustavné ocenění novin co pramenu dějepisného,
spojený s nástinem vývoje novodobé žurnalistiky vůbec. S rakouského
stanoviska bychom ovšem přáli si několik slov více o vývoji žurnalistiky
vídeňské; ze starších zjevů bylo možno více vytknouti význam světového
postavení Fuggerů v publicistice 16. věku anebo zmíniti se o moderních
přetiscích letáků z doby reformační; v oddělení francouzském chybí
zmínka o poměru Fancanově k Richelieuovi, tak důležitém pro ocenění
významu publicistiky v 17. věku, nebo karakteristika Grimmovy
„literární korrespondence“, která byla tak podstatným živlem ve veřej
ném mínění vyšší společnosti v 18. věku. Kapitola o odborných časo
pisech historických v oddílu tomto není šťastně postavena; náleží
spíše k oddílu o pomůckách bibliografických. Ostatně jest to kapitola
zajímavá a na pečlivém studiu založená. Následující odstavec, věno
vaný spisům historickým vzniklým kompilací ze zpráv novinářských,
jako bylo Theatrum Europaeum nebo práce Siriho a Lundorpa, náleží
rovněž spíše do dějin historiografie 17. věku nežli k publicistice vlastní.
Memoirům, které z pramenů historiografických zajisté jsou pro
dobu novou pramenem nej důležitějším, Wolf právem popřál mnoho
místa. Vypočítává nej důležitější díla druhu toho, napsaná ve Francii,
v Anglii a v Německu, zmiňuje se výjimkou také o edici ruských memoirův a provází přehled svůj poznámkami bibliografickými tak bo
hatými, že v této partii jeho knihy také zkušený odborník nalezne
mnohý doplněk svých vědomostí. Se stránky methodické však, zdá se
mi, že vlastní úvahy o kritickém užívání memoirů mohly býti konkrét
nější a více názorné. Pro začátečníka by bylo velmi cenné, kdyby se
ukázal na některých příkladech rozdíl memoirů vznikajících z pouhé
anamnese ve věku pokročilém od memoirů skládaných na základě
diarií, dopisů nebo jiných pomůcek. Rovněž bylo by velmi instruktivní
příkladem doložiti, jak vznikají rozličné redakce týchž memoirů po
stupným přepracováním. Wolf na str. 348. v poznámce zmiňuje se
sice ku př. o rozboru Pfisterově memoirů vévody ze Sully, ale jen jedinou
větou. S hlediska kritiky pramenné však není hned příkladu, který
by tak jasně ukázal, jak podstatným transformacím jest podroben
mnohý pramen, dříve nežli nalezne tvářnost konečnou, a jak sledování
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proměn těch vede k věcným resultátům. Pfister ukazuje přímo kabinetním způsobem, jak dôležito jest ve starší době užívati rukopisův i tam,
kde dílo tiskem bylo vydáno, a jak studium takové nás uvádí přímo
do duševní dílny starého autora. Pro methodiku bádání o pramenech
16.—18. věku bylo by vůbec žádoucí důrazně upozomiti a několika
příklady doložiti, jak odchylné znění mají Často rozličné edice téhož
spisu, a že není správné, spokoj í-li se historik s tiskem kterýmkoli v. Kdo
srovná ku př. rozličné edice známých životopisů papežů sepsaných
Panviniem v 16. věku, přizná, že se skoro v každé jeví tendence jiná,
jež vede k potlačování některých míst vydání předchozího a k vsouvání
vět nových. Začátečníka by bylo vůbec vhodno upozorniti na to, jak
přetisky a patisky v době starší působily na tvářnost knih a že roz
ličným edicím dlužno věnovati podobnou pozornost, jako ve středo
věku odchylkám rukopisným.
Již Srbik v referátu, o němž byla řeč, nadhodil, že v knize Wolfově
větší důraz měl býti položen na vývoj autobiografie z duševního pro
středí pozdějšího středověku. Vývoj autobiografie, jejíž zásadní rozdíly
od memoirů mohly býti důrazněji podtrženy, souvisí na mnoze s cítěním
náboženským, a Wolf, který s takovou pílí sebral rozličné memoiry
vzniklé v kruhu života světského, mohl se také zmíniti o podobných
projevech z tábora církevního. Autobiografie Loyolova, BeĽarminova,
memoiry Caraffovy, konfesse Bunyanovy nebo Foxovy a jiné podobné
projevy mohly býti uvedeny, když spisovatel již uznal za vhodné
věnovati ku př. Knoxovi delší zmínku. Rozumí se, že desiderata taková
nezmenšují naprosto ceny oddílu, která jest zajisté veliká.
Obšírným přehledem rozličných encyklopaedií, slovníkův a jiných
pomůcek rázu podobného, o jejichž vzniku a rozšíření Wolf vykládá
široce a s podivuhodnou znalostí věci, končí se oddíl pramenů tra
dičních, a autor pristupuje k druhé polovici díla, k památkám ve vlastním
slova smyslu. Za práci vykonanou v této části nutno mu vysloviti
zvláště uznání. Stojí tu na půdě skoro úplně panenské, a nechať systema
tika, jíž podrobuje rozličné skupiny listin a aktů novověkých, vzbudí
snad v některém ohledu nesouhlas, jemu náleží zásluha, že první se
pokusil o soustavnou diplomatiku listinného materiálu novověkého.
Referát vzrostl by ovšem na obšírný článek, kdybychom chtěli kriticky
rozebrati podstatu oddílu toho. Nutno spokojiti se s některou po
známkou. První veliká skupina listin, kterou Wolf rozbírá, jsou smlouvy
státní. Podává pěkný přehled sbírek smluv takových, spojený s úvahou
o literatuře práva mezinárodního. Jako skupinu zvláštní vyjímá
konkordáty, s nimiž zároveň karakterisuje nejdůležitější díla z odboru
práva církevního. Těsné spojení dějin církevních s politickými vystupuje
zvláště zde do popředí a vzbuzuje přání, aby spisovatel doplnil dílo
také podobnou karakteristikou a přehledem nej důležitěj ších prací
z oboru dějin církevních vůbec. V literatuře o právu církevním Wolf
namnoze zašel zpět do středověku; tu bylo by však třeba zmíniti se
7*
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o pracích pro pochopení dějin papežství na sklonku středověku nejdůležitějších, prací Hallerových. Pro dobu novější mělo býti uvedeno
dílo Nippoldovo.
Druhý veliký oddíl tvoří kapitola nadepsaná nezcela výstižně
„Innerstaatliche Gesetzgebung in Deutschland“. V ní vedle akt říšského
sněmu autor probírá řády dvorské, církevní zřízení zemská a zákony
jednotlivých territorií německých. Nalezneme tu také odstavce o zemích
rakouských, k nimž podstatné doplňky přinesl již Srbik ve svém referátu.
Bohatství látky snesené Wolfem právě v této části jest pozoruhodné
a každý, kdo se zajímá o vývoj novodobého státu v Německu, nalezne
tu mnohý cenný pokyn. Přes to má referent za to, že rámec kapitoly
mohl býti širší a pojmouti také jiná odvětví správy státní, nežli sestálo.
Jde tu především o poměr autorův k dějinám hospodářským. V úvodě
a na jiných místech Wolf klade sice důraz na to, že nechtěl-li ztratiti
vládu nad rozmanitou látkou, byl nucen obmeziti se na dějiny politické
a vyloučiti z programu svého rozličné větve dějin kulturních. Stano
visko to jest zajisté správné a nikdo nebude vyčítati spisovateli knihy
tak záslužné a původní, že se nevydal do vod, k jejichž ovládnutí vlastní
veslo nestačilo, jako jsou dějiny umění a podobné. Rozličné stránky
života hospodářského v době nové vyvíjejí se však tak těsně ve spojení
s poměry politickými, že nelze je nechati ani čistě politickému histori
kovi zcela stranou. Transformace státu středověkého v novodobý
z veliké části záleží právě v tom, že stát nepřenechává již regulaci
poměrů právních a hospodářských činnosti soukromých nebo samo
správných skupin, nýbrž rozšiřuje vliv svůj na celý život společenský
a činí zejména z poměrů hospodářských skutečné politicum. Správa
berní, politika obchodní a podobné jsou stránky, k nimž i čistě politický
historik stále musí míti zřetel, a proto přál by si referent, kdyby k nim
v knize Wolfově rovněž byl soustavný zájem obrácen. O bemictví a vědě
finanční, o katastrech, celnictví, smlouvách obchodních a statistice,
o celých systémech správy státní pojatých s hlediska hospodářského,
jako byl ku př. merkantilism nebo politika fysiokratická, nenalézáme
v knize poučení soustavného; rovněž jen náhodné jsou narážky o vývoji
byrokracie, jež tvoří kostru novodobého státu. Aspoň několik slov
o novodobém vojenství a jeho literatuře, jejíž kontroversy jsou ne
rozlučně spojeny se základním názorem na muže, jako byli Fridrich II.
nebo Napoleon I., by zajisté bylo na místě. Historik 16. věku ne
pochopí ku př. politiky Karla V. a Filipa II., když nezná jejich poměrů
finančních a styků úvěrních se světem obchodním. Celá politika
Ludvíka XIV. jest bránou zavřenou na sedm klíčů tomu, kdo nezná
základů hospodářské politiky Colbertovy, a nový názor na stát v 18. věku
vznikající roste rovněž z úvah rázu čistě společenského.
V posledním hlavním oddílu jde o akta politická ve vlastním
slova smyslu. Wolf dělí je na akta vzniklá z jednání ústního a z jednání
písemného a k nim připojuje jako zvláštní oddíl akta vznikající trvalým

Literatura.

ioi

stykem diplomatickým. Obtíže systematiky pravé v této partii jsou
veliké, a dlužno uznati, že první náběh Wolfův přináší mnoho zají
mavých výsledků, ať již mluví o interních záznamech a protokolech
kancelářských, o aktech vznikajících z jednání několikačlenných sborů
poradních, nebo o protokolech parlamentámích, s nimiž spojuje obšírný
výklad o vývoji stenografie. Na půdě poněkud zbrázděnější přípravnou
prací generací předchozích stojí Wolf jen tam, kde jde o jednání diplo
matická. Spisovatel dává tu stručný přehled vývoje stálých vyslanectev
a zvykového práva evropské diplomacie, který mnohého historika
uvede do sféry dosud málo oceňované. Roztřídiv a oceniv jednotlivé
kategorie písemností politických, Wolf pokouší se o jakousi všeobecnou
biologii jednotlivých písemností, probíraje rozličná stadia jejich
vzniku a působnosti, od prvního náčrtu až k uložení do registratury,
způsobem velmi zdařilým. K úvaze o registraturách přirozeně pak
pojí se několik odstavců o archivech a přehled nej důležitější literatury
archivní. Kniha končí se přehledem nej důležitějších sbírek politických
písemností novodobých a společností, které úloze té se věnují. Přehled
ten jeví poněkud chvat autorův a snad i důrazné připomínání vyda
vatelovo, aby kniha nevzrostla příliš nad rozsah smluvený. Tím aspoň
vysvětluje si skoupý výběr publikací a vynechání celé řady důležitých
podniků. Máme u knihy vůbec dojem jaksi násilného zakončení. Oče
kávali bychom, že bude ještě řeč o rozličných otázkách spojených
s činností vydavatelskou, jako jest otázka, zdali jest pro dobu novou
lépe vydávati acta in extenso, a do jaké míry a kdy se doporučuje částečné
zpracování materiálu aktového v edici samé, nebo jako jsou otázky
pravopisné úpravy textů, vypravení poznámkami, rejstříkem a po
dobné. Vedle aktů rázu úředního zvláštní úvahy by zasluhovaly korrespondence osobní vynikajících státníkův a jejich poměr k písemnostem
officiálním, který dává často podnět k rozmanitým otázkám kritickým.
Jsou tu zajisté podstatná desiderata. Zároveň dlužno však znova po
ložití důraz na to, že knihy takové, jako jest kniha Wolfova, nikdy ne
dosahují tvaru konečného prvním vydáním, a dlužno vysloviti autorovi
zasloužený dík za jeho zmužilý náběh.
Josef Busta.

Simancas.
Živější a soustředěnější zájem o novější dějiny — u nás o rakouské
a české — vedl k prozkoumání důležitých archivů domácích i zahra
ničných; mezi posledními přední místo zaujímá archiv, v němž věčný
spánek dřímá sláva světové monarchie španělsko-habsburské — archiv
v Simancasu. Archiv v Simancasu má svou čestnou minulost. Již
Karel V. měl v úmyslu soustředili španělské státní archiválie v Siman
casu. Ale teprvé jeho syn Filip II. záměr otcův realisoval a dal základ
k tomu, čím Simancas nyní je, totiž jednotným, organickým archivem
španělské centrální správy pro určité období. R. 1909 vydal setník
rakouského válečného archivu p. Paldus, který sbíral v Simancasu
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materiál pro dějiny války o rakouské dědictví (1740—48), spisek o S»mancasu.1) Je to spíše cestopisná causerie, s přehledem dějin hradu‘
k níž na str. 27—34 připojeno (dle Rubína) vnější rozdělení archivu
a sununarní obsah jednotlivých sekcí.
R. 1910 vyšel o Simancasu spis p. Dra Vlastimila Kybala
*)
který
studoval tam dějiny českého povstání „od defenestrace až po Bílou
Horu“. P. Dr. Kybal sám doznává, že měl při spisování své zprávy
na mysli „pouze cíl heuristický, praktický a nabádavý k dalšímu studiu“
nikoli kritický. — Současně s p. Drem Kybalem pracoval v Simancasu
mladý úředník zemského archivu král. Čes. p. Dr. Jos. Borovička, sbíraje
materiál pro Sněmy Ces. od r. 1605—1617, a po skončení své práce
napsal „příspěvek ke kritice zpráv španělských vyslanců“ pod tit. Archiv
v Simancasu.3) Spis p. Borovičkův vyvolal pak p. Kybalovi tolik
vzpomínek, že ocitoval z něho v „Besedě“ Času nej charakterističtější
místa a připojil svoje poznámky.4) Třeba doznati, že kniha p. Boro
vičková vyniká v této literatuře jak pojetím poměrně nejsamostatnějším,
tak zhutnělým obsahem a krásnou formou.
V prvé kapitole probírá autor dějiny archivu v Simancasu, které
zakončuje rozdělením nynějšího archivu na sekce a přehledem materialií sekce „Secretaria de Estado, Alemania“ (asi ministerstvo zahra
ničních záležitostí) z let 1531—1619 (29), z nichž autor probral materiál
z 1. 1592—1617. Podobný přehled místy i obšírnější má i p. Kybal,
který připojil tu část starého inventáře archivu simancaského z r. 1630
z Paříže (str. 36—65), důležitého pro věcné údaje, jichž moderní in
ventáře postrádají.
V druhé kapitole, která liší se hlavně pojetím od I. kapitoly
spisu p. Kybalova (Die bisherige Forschung in Simancas), probírá
p. Borovička výzkum o Simancasu. Kapitoly tyto mají důležitost
hlavně pro ty, kdo budou znovu v Simancasu bádati.
V následujících dvou kapitolách aplikoval p. Borovička diplomaticko-kritickou methodu, tolikrát šťastně užitou při pramenech středo
věkých, na materiál simancaský. Nespokojil se tím, že našel souvěké
zprávy o událostech, ale řešil otázku, zda a jak zpravodajové byli in
formováni. Proto probírá personálie osob španělského vyslanectví
u císařského dvora, sleduje, kdy byli ode dvora vzdáleni, neb kdy nemoc
bránila jim bráti účast na událostech. Patří jistě k přednostem práce
p. Borovičkový, že podařilo se mu zvláště u některých osob (Guillén
x) Hauptmann Paldus: Simancas und sein Archiv. Erinnerungen
an Spanien. Wien, (Seidel & Sohn) 1909, 39 str. 8°.
*) Vlastimil Kybal: Uber die Bedeutung das General-Archivs zu
Simancas fůr neuere Geschichte Oesterreichs. — Wien (Gesellschaft f.
neuere Gesch. Oesterreichs) 1910, 8°, str. 65.
*) J. Borovička: Archiv v Simancasu. Zvi. otisk ze Zpráv zem.
archivu království Čes., sv. III. V Praze (nákladem vlastním) 1910, 8°.
str. 68.
4) Vlastimil Kybal: Simanky. Čas, 1910 ze dne 19—23. pros.,
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de Son, Clemente, Zuniga) vytvořiti z těchto dat plastické portraity.
Ale španělští vyslanci nebyli pouhými diváky a zpravodaji, nýbrž
často zasáhli do jednání jako prostředkovatelé, a v rozhodných oka
mžicích i jako vůdčí osoby. Jejich široké, evropské stanovisko, jejich
neobmezená působnost a povýšenost, s jakou dívali se na „velmi ně
mecké mravy“ opilých knížat za Rýnem, jakož i drtivé prostředky
finanční, kterými kupovali kancléře drobných protestantských vládců,
to vše působilo, že španělský oratoř byl považován a byl hlavou kato
lického světa na severu, a že jeho dům byl společensky nejpřednějším
a nejsměrodatnějším v Praze. S tohoto hlediska třeba posuzovat
i jejich zprávy.
Ačkoliv španělští oratoři měli kompetenci velmi rozsáhlou, přece
jen rozhodovali a udávali směr španělské politice za Pyrenejemi. Za
Filipa III. těžiště zahraniční politiky bylo pak v státní radě, jí (jaksi
kollegiálním ministerstvem věcí vnějších) vlastně byly předkládány
zprávy diplomatů, tam mluvilo a rozhodovalo se poč. XVII. stol, i o po
měrech v Cechách. Proto s vděčností čteme 4. kapitolu knihy p. Bo
rovičkový, již tomuto orgánu věnoval, a charakteristikou jednotlivých
členů podal cenný příspěvek ke kritice protokolů státní rady, jakožto
pramene historického. V této partii p. Dr. Borovička nejvíce stýká
se s 3. kap. spisu p. Kybalova a nejvíce jej převyšuje. Jsou to především
charakteristiky osob a diplomatická kritika pramenů, jež tvoří plus
u Borovičky. Stačí ukázati, že rozhodného vlivu v státní radě nabývá
1617 Zuniga, jenž před tím vyslancoval v Praze. „Bylo to skoro osudné
pro nás,“ píše autor, „že v těch bouřlivých letech (1618—21) španělský
král měl rádce, který tak znamenitě znal naše a německé poměry.“
Nemohu se zabývat podrobnostmi, podotýkaje pouze, že o tajné radě
(zřízené patrně dle španělského vzoru Ferdinandem I.) ani o král,
české radě podrobných tu kapitol nemáme. Kniha p. Borovičková
bude pak jistě nejen vítaným rádcem každému, kdo přijde do Simancasu, ale bude i cenným příspěvkem historikovi vlády císaře Rudolfa
a Matyáše.
♦ *
♦

Zásluhou p. Dra Borovičky a Dra Kybala prostudován soustavně
archiv v Simankasu aspoň pro významné období českých dějin 1592 až
1621, důležité a vzácné prameny dostaly s** do Prahy, a p. Dr. Kybal
správně podotýká (Simanky III.), že „by bylo zcela přirozeno, kdyby
španělské zprávy o nás byly vydány“. Kořist p. Borovičková našla
již předem svůj program: bude vydána ve Sněmích, a pokud se do pro
gramu Sněmů nehodí, lze důvěřovati zem. archivu, že se o to postará,
aby práce vynaložená nebyla bez užitku. Jinak je tomu s kořistí p. Dra
Kybala. Aspoň on nikde nepraví, že chystá vydání těchto důležitých
dokumentů, a užije-li jich pouze při zpracování, jsou jistě oprávněné
obavy, že výzkumnou jeho práci stihne osud díla Gindely-ova. A vydání
by bylo tak záslužným.
*
*
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V poslední době několik historiků českých, píšících o stol. XVII.
mělo příležitost vysloviti se o příčinách Bílé Hory. Často obviňována
šlechta a její úpadek. P. Dr. Krofta s tím nesouhlasí. Praví (Majestát
Rudolfa II. str. 25.): „Což skutečně možno mluviti s tak naprostou
jistotou o úpadku české šlechty v době, kdy jejími vůdci byli na jedné
straně Budovcové a Žerotínové a na druhé straně Lobkovicové a Slavatové?“ A charakterisuje odsuzování české šlechty jako vaticinatio
ex eventu. — Prof. Pekař v Knize o Kosti praví: „Nenáležím k těm,
kteří jsou přesvědčeni, že předkové naši podlehnout! musili. Ale — —
jednu z hlavních příčin konečné porážky spatřuji v tom, že neměli
toho bezpečného vědomí kulturní převahy a odtud plynoucí sebedů
věry — — jako jejich protivníci,“ a ukazuje na vliv Itálie. — P. Dr.
Borovička ve své práci šťastně naskizzoval vliv Španělska, hispanisaci
v Cechách, která byla především společenská, kulturní a pak politická.
Je to skutečně velmi zajímavé a osudné, že dvě tak velká hnutí nánáboženská jako, je husitism a katolická restaurace, kořeny svými tkví
v kultuře románské, prvé ve Francii, druhé v Španělsku a Itálii. —
S tím p. Dr. Kybal (Simanky IV.) nesouhlasí a míní, že „bělohorská
katastrofa byla způsobena především spletitostí českých poměrů ná
boženských a politických se zahraniční situací, zvláště španělskou a
německou“. V této formuli není ovšem nic nesprávného, ale také nic
nového a hlubšího, vyjadřujícího příčiny Bílé Hory.
V. Chaloupecky.
J. Hanuš, Mikuláš Adaukt Voigt. (Rozpravy České Akademie cis.
Frant. Josefa, třída III., č. 32.) V Praze 1910. Str. 102.
Nový spis Hanušův souvisí těsně s jeho rozpravou „Počátky
král. České Společnosti Náuk“ otištěnou r. 1908 v tomto časopise
(roč. XIV.) a zvláště s jeho článkem „Počátky kritického dějezpytu
v Cechách“, uveřejněném tamtéž o rok později (roč. XV.). Vyložil-li
v onom článku obecné pozadí, podmínky a snahy obrozeného života
vědeckého v českém národě, obrátil v této rozpravě zření k určitému
oboru vědeckému nám zvláště blízkému, k dějezpytu, a pojednal
podrobně a důkladně o literární činnosti hlavních jeho zástupců, přede
vším Bonaventury Pitera a Gelasia Dobnera. Prostudovav se vzácnou
svědomitostí všechna hojná, rozsáhlá a svou formou z největší části
málo záživná vědecká díla těchto mužů, sestavil vše, co v nich shledal
po jakékoli stránce pozoruhodného, v poučný přehled, z něhož se do
vídáme mnoho nového a cenného o vědecké přípravě oněch mužů,
o vzorech a vlivech, jež působily na jejich vědecké názory i na směr
a methodu jich práce, o jejich vlastních názorech a pracích. Stejného
rázu je i nový spis, věnovaný vynikajícímu žáku Dobnerovu Mikuláši
Adauktu Voigtovi. Autor sám to naznačuje v předmluvě. Nešlo mu,
jak praví, stejně jako při Dobnerovi, o doplněni dat biografických,
nýbrž hlavně o literárněhistorickou charakteristiku Voigta učence,
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historika, vlastence, osvícence a podrobnější rozbor jeho spisův a rozprav.
Vskutku spis jeho nepodává živý a sytý obraz Voigtovy osobnosti
a jeho doby, nýbrž se spokojuje spolehlivým a hojně doloženým roz
borem jeho spisů, vyšetřujícím bystře a svědomitě domácí i cizí vlivy,
jež určovaly osobní i vědecký vývoj Voigtův, zjišťujícím přesně a dů
kladně všechny projevy jeho osvícenství, jeho smýšlení vlasteneckého
i jeho názorů vědeckých, seznamujícím nás podrobně s věcným a zvláště
myšlenkovým obsahem jednotlivých spisů Voigtových. Ve všech těchto
směrech spis Hanušův přináší jako jeho dřívější práce mnoho nového
a cenného. Hned v první kapitole Hanuš zajímavě jedná o domácích
a cizích vlivech na Voigta. Ukazuje, že z domácích vlivů nej mocnější
byl Dobnerův, jenž svou vlastní činností i přímým působením rozhodl
o směru vědeckých prací Voigtových, z cizích vliv Montesquieuův,
který se zjevně obráží zvláště ve spise Voigtově „Über den Geist der
böhmischen Gesetze“. Kapitola další podrobně charakterisuje Voigtovo
osvícenství a vytýká zajímavou proměnu, kterou lze pozorovati u Voigta
podobně jako u jiných osvícenců českých od nastoupení Josefa II.
Vedle odporu proti germanofilským tendencím tehdejších osvícenců
vídeňských způsobil tuto proměnu u Voigta hlavně přílišný radikalism
některých církevních reform Josefových, zvláště rušení klášterů, které
se ovšem dotýkalo i osobních a stavovských zájmů učeného Piaristy.
V jiné kapitole Hanuš stopuje vznik a vývoj národního vědomí u Voigta,
jenž byl vychováním a snad i rodem Němec a česky se naučil teprve
za studií u Piaristů, a snáší hojné a zajímavé doklady, jak se toto
vědomí projevuje v jeho spisech vědeckých. Následují pak v několika
kapitolách podrobné rozbory spisů Voigtových a to nejprve prací
numismatických, dále prací literárněhistorických — „Effigies“ neb
„Abbildungen“, „Acta literaria“ a drobné rozpravy sem spadající —,
z nichž v samostatné kapitole Hanuš sestrojuje „hlavní rysy Voigtova
celkového obrazu literatury české“, a konečně spisu „Über den Geist
der böhmischen Gesetze“.
Je přirozeno, že Hanuš jako literární historik nejvíce pozornosti
věnuj e Voigtovým spisům literáměhistorickým. Vytýká především
s důrazem jejich tendenci vlasteneckou, obracející se proti vídeňskému
osvícenství. Voigtovy Abbildungen a Acta litteraria představují podle
něho „první konflikt českého vlastenectví s vídeňským officiálním
osvícenstvím i jeho pražskou odnoží, českou reakci proti jeho rakušanství a germanofilství“. Čtenářům našeho časopisu je známo, že Hanuš
touto reakcí vysvětloval vznik pražské Soukromé společnosti i tendenci
a ducha jejích Abhandlungen, a že proti názoru tomu se vyslovil prof.
Arn. Kraus ve spise Pražské časopisy 1770—1774 (srov. C. C. H.
XVI., str. 251). Hanuš, v nové své práci trvá na svém stanovisku
a uvádí pro ně nové pozoruhodné doklady. V té věci lze myslím sou
hlasit! s úsudkem A. Nováka (Nár. L., roč. L., č. 194 z 16. čce. 1910),
že ústřední názor Hanušův, i když bude ulomen hrot některým z jeho
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upřílišených tvrzení, zůstane důležitým poznatkem pro dějiny národ
ního obrození. Hanuš upozorňuje dále, jak se ve Voigtových Effigies
projevuje snaha probuditi ve šlechtě a duchovenstvu zájem o vědu
i lásku k české minulosti a k českému jazyku, jak jeho Acta litteraria
jsou proniknuta tendencemi vlastenecko-apologetickými a buditelskými. Vedle toho však oceňuje i jejich význam vědecký. Ukazuje,
jak veliký pokrok značí Voigtovy Abbildungen proti Balbínově Bohemia
docta. Kdežto Balbín pojal do svého spisu vše, co porůznu shledal
a většinou jen mechanicky uspořádal, Abbildungen se obmezily na
účelný výbor, ale výbor ten prohloubily soustavnou prací mnohých
spisovatelů. Proti Balbínovi jsou tu životopisy bohatší, kritičtější,
historicky přesnější a živější, lépe charakterisují člověka a spisovatele.
Kdežto Balbín měřil literární cenu se svého jednostranného stanoviska
jesuitského, spisovatelé „Abbildungen“ — jak Hanuš ukazuje, měli
ve vzniku toho díla vynikající účast Bom a Pelcl — jsou snášenlivější
nejen theoreticky, ale i prakticky, a historicky spravedlivější, jmenovitě
k husitům, Bratřím a protestantům. Hlavně však význam Abbildungen
záleží v jejich rozsahu a bohatství. Ve 4 svazcích vypisují životní osudy
a vědeckou, literární, uměleckou a vůbec osvětovou činnost více než
100 spisovatelů, učenců, umělců, mecenášů, tudíž jakýsi bio- a biblio
grafický obraz české kultury od dob nejstarších až do stol. XVIII.
Podobný význam mají také Acta litteraria, která těsně souvisí s Ab
bildungen a je doplňují. „Voigt byl první, jenž po Balbínovi věnoval
opět odborný zájem a systematické studium celému vývoji literatury
naší. Effigies i Acta jsou po Bohemia docta prvními velikými publi
kacemi toho druhu, tím významnějšími, že podle výslovného přiznání
Voigtova měly býti průpravou k obšírným, systematickým dějinám
literatury české.“ Obraz literárněhistorické činnosti Voigtovy doplňuje
rozbor jeho drobných prací z toho oboru, mezi nimiž vynikají práce
o dějinách písma v Cechách a příspěvky k dějinám českého školství.
Obšírnou kapitolou soustavnou, o níž jsem se již zmínil, předvádí pak
Hanuš přehledně Voigtovy názory na jednotlivé zjevy českých dějin
literárních, snaže se tak ukázati „celkový pokrok, jejž práce Voigtovy
znamenají ve vývoji názorů na naši literaturu a na její hlavní fase,
a tím zároveň dokumentovat! meritorní význam Voigtův ve vývoji
naší literární historie“. Přirozeně srovnává tu Voigtovy názory s názory
jeho předchůdce Balbina, upozorňuje, v čem se u Voigta jeví pokrok.
Zvláště zajímavě ukazuje, jak se Voigt povznesl nad Balbina v nazíráni
na husitství a českou reformaci. I na Voigta tu ještě působí literatura
protireformační a jmenovitě Balbín, ale jeho osvícenství i tendence
vlastenecko-apologetická zmírňují jeho soud o českých kacířích a vzbu
zují v něm dokonce Sympathie k Bratřím. Ač Voigt nechápe historický
význam husitství, zájem historika, osvícence a vlastence nutí jej za
bývat! se největším zjevem českých dějin a neodpírati uznání aspoň
některým jeho stránkám. Voigt nejen svými projevy apologetickými,
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nýbrž již pouhou existencí a hojností svých prací a zmínek o době
husitské značí veliký pokrok proti Balbínovi. S Pelclem „prvý po
protireform ci vzkřísil památku Husovu, husitství a bratrství, referáty
svými mnoho přispěl k rozšíření hlubších, správnějších vědomostí mezi
současníky, pHpravil půdu pro vřelejší Sympathie a hlubší pochopení
Dobrovského, Šafaříka, Palackého“. Na pozdější český protestantismus
pohlíží Voigt ještě docela zrakem protireformačním; je přesvědčen, že
jen protestantští stavové, zneužívajíce svých privilegií a svobod, způ
sobili různice náboženské a tak byli příčinou katastrofy bělohorské.
Ale osvícenství a vlastenecký cit Voigtův vedou jej přece k tomu, že
neváhá odsuzovati bezpráví a ukrutnosti katolických vítězův a psáti
s chválou a sympatiemi o literárních dílech některých českých exu
lantů. Výsledky svého pozorování shrnuje Hanuš v úsudek, že Voigt
po Balbínovi první pojal ve své badání celý obor literatury české od
dob nejstarších až po nejnovější, že jeho publikace a rozpravy vlastně
teprve objevily naše literární a kulturní bohatství v minulosti a tím
nepřímo i přímo mocně zasáhly do vývoje českého obrození, že Voigt
při své práci přese všechny předsudky katolické a humanistické
veden byl ryzím historickým zájmem, prodchnutým Dobnerovskou
kritikou, a tak nejednou uhodil na správnější cestu, jak patrno zejména
z jeho názorů o české reformaci, jež proti Balbínovi znamenají rozhodný
pokrok v pojímání naší kulturní a literární minulosti. Stejný pokrok
shledává Hanuš u Voigta také po stránce methodické. „Ač vědomě
spokojuje se po většině stanoviskem biografickým a bibliografickým —
i tu vyniká mnoho nad Balbina —, jest si jasně vědom vyšších úkolů
literární historie, razí cestu a shromažďuje látku k pragmatickým
dějinám literatury české, na něž pomýšlel, ale k nimž nedospěl.“
Mnohem stručněji jedná Hanuš o Voigtových pracích numisma
tických. Nepokouší se, jak přirozeno, o jejich věcný rozbor a kritické
ocenění. Měřítkem jejich ceny a významu jsou mu jednak pochvalné
projevy současníků, jednak pozdější zcela povšechný úsudek Palackého.
Správnější bylo by dovolati se úsudku novějšího a podrobnějšího, který
o významu Voigtově podal znalec k tomu jistě povolaný, prof. Jos.
Smolík,ve své pozonihodné stati o české numismatice v jubilejním Památ
níku České Akademie z r. 1898. Hanuš patrně přehlédl tento důležitý
projev Smolíkův o Voigtovi.
Také ocenění Voigta jako historika v užším slova smyslu, rozbor
jeho názorů na methodu a úkoly historické práce, jak je podává Hanuš
v kapitole IIL, nadepsané Voigt historik, a v kapitole X., věnované
Voigtovu spisu „Über den Geist der böhmischen Gesetze“, nemohou
ovšem býti pokládány za definitivní. Bylo by k tomu potřebí odborné
erudice historické, jíž není možno žádá ti na historikovi literárním.
U Hanuše i tu převládá hledisko literárněhistorické. Rozumí se, že
přes to v jeho výkladech i historik najde mnoho zajímavého. Platí to
jmenovitě o jeho rozboru spisu Voigtova o duchu českých zákonů.
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Hanuš vysvětluje vznik spisu toho — byla naň předem vypsána cena
od Učené společnosti — nejen vzorem Montesquieuovým, nýbrž i snahou
proti josefínskému absolutismu a centralismu oživiti vzpomínku na
někdejší právní zřízení české a jeho individuální vývoj. Upozorňuje,
jak se tato tendence projevuje ve spise samém zároveň se snahou
historicko-filosofickým výkladem českého zákonodárství podati obranu
české národní povahy. Případně také vytýká hluboký rozdíl mezi
Voigtovou theorií, jež se povznáší k cílům a hlediskům značné výše
a širokého obzoru, a mezi jeho ubohou praksí, a příčiny toho správně
hledá ne tak v nedostatku talentu a erudice u Voigta, jako v naprostém
nedostatku jakýchkoli prací průpravných k dílu tak velikého programu.
„Voigtovo dílo nedostatky ty obráží význačně a již tím nabývá zají
mavosti jako zrcadlo své doby, její vědecké odvahy a ovšem i jejích
kulturních proudů, snah, tendencí. . . Nikoli ve stránce vědecké,
nýbrž v tendencích a kulturně historické stránce leží význam spisu
Voigtova o duchu zákonů českých.“ Ač s tímto úsudkem Hanušovým
možno plně souhlasiti, není pochyby, že by zajímavý spis Voigtův
a vůbec celá jeho činnost historická zasluhovaly podrobnějšího rozboru
a ocenění i po stránce odborně historické.
Na konec připomínám, že spis o Voigtovi jest podle předmluvy
autorovy ukázkou jeho soustavných studií o českém obrození kulturním
a národním v XVIII. věku, po níž následovat! budou obdobné studie
o Fr. Faustinu Procházkovi, Fr. Μ. Pelclovi, Raf. Ungarovi a ostatních
buditelích učencích, po většině připravené již k tisku. Studií o Dobrov
ském hodlá pak Hanuš vyvrcholiti obraz „tohoto prvního velikého
proudu našeho obrození literárního“. Není pochyby, že tyto chystané
práce Hanušovy budou znamenat! podstatné obohacení našich vědo
mostí o počátcích našeho národního obrození.
Kamil Krofta.

Richard Charmatz: Adolf Fischhof. Das Lebensbild eines öster
reichischen Politikers. Stuttgart und Berlin 1910, I. G. Cottasche
Buchhandlung Nachfolger; str. 461.
Autor, mladý žurnalista vídeňský (původně obchodník), zabýval
se studiem socialismu a politiky a vydal 1904 práci „Der demokratische
nationale Bundesstaat Österreich“. R. 1908-9 vydal v Teubnerově
sbírce „Aus Natur- und Geisteswelt“ dvousvazečkovou práci „Öster
reichs innere Geschichte von 1848 bis 1907“. Jest to dobrá příručka,
přehledná a spravedlivá. Životopis Fischhofův jest vážná a velmi cenná
kniha, neboť přináší mnoho nového. Její historická methoda sice není
docela vytříbena, autor je někdy poněkud nekritický, ale to zde
není rozhodující. Charmatzovi se podařilo získati značný, dosud ne
užitý materiál; nejen všechnu literární pozůstalost Fischhofovu, i celou
jeho korrespondenci s chefredaktorem štýrskohradeckého časopisu
„Telegraph“ Moritzem Wengrafem, s účastníkem „Emmersdorfské
konference“ F. L. Riegrem, vídeňským demokratem Dr. Edmundem
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Singrem a chefredaktorem Wiener Sonn- und Montagszeitung Alexan
drem Scharfem, aranžérem „Emmersdorfské konference“. Škoda jen,
že nemohl plně užiti korrespondence třetího účastníka „Emmersdorfské
konference“, vydavatele „Neue Freie Presse“ Michaela Etienna. Veliký
rozsah materiálu umožnil autorovi podat obšírný obraz vývoje národ
nostní otázky. To jest jádro knihy. Adolf Fischhof byl totiž vynikající
autoritou v ní, a ač nebyl poslancem, měl velikou účast téměř ve všem
jednání o národnostní vyrovnání v říši, zejména v osudných létech
1866—68, 1870—71 a 1878.
Byl lékařem. Pocházel ze židovské rodiny z Ivančic na Moravě,
otec jeho se však ještě v mládí musil vystěhovat a odešel do Pešti,lkde
se také Adolf narodil. Gymnasium studoval mladý Fischhof v Pešti,
lékařskou fakultu ve Vídni. Když přišel z Pešti, kde poznal maďarské
národní nadšení do Vídně, národně lhostejné, žijící bez vyšší ideje,
bez pochopení každého vroucího citu vlastenectví, bylo mu cize. Za
toužil po jiných krajích; chtěl odejiti za vojenského lékaře do Egypta,
pak na Javu. Setkal se však náhodou s lékařem, který se právě vrátil
z Javy a ten mu vše rozmluvil. Fischhof přijal tedy r. 1846 místo sekun
dáře ve všeobecné nemocnici ve Vídni.
Rok 1848 přinesl konečně ukojení jeho potřebě pracovat pro něco
vyššího i jeho národnímu vznícení, dušenému poměry v hlavním městě
monarchie. 13. března stál uprostřed davu na dvoře sněmovní budovy,
očekávajícího rozechvěně výsledek jednání, zmlklého obavami před
policií. Náhle v něm zvítězilo odhodlání: prorazil napjaté ticho mocným
zvoláním „Pánové!“. A promluvil onu památnou řeč, kterou začala
vídeňská revoluce. Řekl za všechny, co chtějí. Vedle liberálních poža
davků, pronesl povýšeným hlasem přání, aby se národové „špatným
státnickým uměním roztržení bratrsky sešli a zvýšili své síly spojením.“
Autor vidí v těch slovech „první obsáhlý politický program se
specielně rakouským rysem“. Jest to jistě příliš mnoho; bylo to přece
jen heslo, ne program, heslo národní rovnoprávnosti, jež v první chvíli
revoluce pronesl i Košut i Dr. Brauner, heslo, jehož dalekosáhlý význam
počal uváděti v rozpaky Němce, když si počali tvořiti skutečný národní
program. Odvaze Fischhofově patří jistě veliké uznání; riskoval svůj
život v případě, že by revoluce nebyla zvítězila. Ovšem stejnou zásluhu
připisuje správně Denis Fastrovi a Dru Trojanovi, kteří řídili schůzi
ve Svatováclavské Lázni v Praze 11. března.
Od 13. března byl Fischhof v popředí revolučního ruchu. SicherheitsausschuB, zvolil jej za svého předsedu 1. června. Mohl nabýti
veliké moci, neboť SicherheitsausschuB měl i jistý dohled nad mini
sterstvem. Když mu nechtěl Pillersdorfí dáti zadostučinění za špatné
přijetí poslů jeho v Praze a když k tomu přistoupily ještě některé jiné
neshody, usnesl se, že má být sesazen a skutečně to vymohl 8. čer
vence. Fischhof však byl tenkrát už nenáviděn od radikálů pro svoji
rozvážnost. Na sesazení Pillersdorffa vlivu neměl, vzdalť se předsednictví
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17. června, poněvadž většina bezpečnostního Výboru nepřistoupila na
jeho návrh, aby se výbor rozešel, když bude zahájen říšský sněm.
Jako poslanec za VI. předměstský okres vídeňský Wieden-Matzleinsdorf neúčastnil se nekonečných debat příliš mnoho a použil vyzvání
Doblhoffova a vstoupil do ministerstva jako ministerský rada. Byl mu
přidělen zdravotní referát. Brzo byl poslán do Haliče na inspekci, z níž
se vrátil v předvečer revoluce 5. října. Hned po vypuknutí revoluce
byl zvolen za předsedu permaneční kommisse říšského sněmu, strhnuvší
na sebe celou vládu. Zdá se, že Fischhofova schopnost říditi vzrušené
schůze byla skutečně veliká.
Tato hodnost se mu však stala osudnou. Hned jak nastoupil
Schwarzenberg v předsednictví ministerstva, musil se Fischhof vzdáti
svého úřadu v ministerstvu (5. prosince). Jinak proti němu ještě ne
mohlo býti zakročeno, a Fischhof se súčastnil jednání kroměřížského
výboru ústavního dosti čile. Ovšem iniciativních návrhů nepodal.
Avšak po rozehnání říšského sněmu byl zatčen — ač mu Stadion dal
dosti času, aby mohl uprchnouti. Fischhof nechtěl takového dobrodiní
použiti. Ve vyšetřovací vazbě byl do 7. září 1849, kdy byl osvobozen,
občanská práva mu však vrácena nebyla. Usadil se pak jako praktický
lékař ve Vídni a získal si záhy četnou klientelu. Byl zámožný. Když byl
obnoven ústavní život r. 1861, neucházel se o amnestii, jež by mu byla
umožnila aktivní politickou činnost, protože trpíval od r. 1856 znač
nými bolestmi hlavy. Jeho neurasthenie se pak jen dočasně zlepšovala,
aby mu pak zase působila těžké útrapy. Proto se nedal k aktivní politické
činnosti získati ani hr. Belcredim, který jej, jakožto umírněného Němce,
chtěl míti v říšské radě a mu vymohl speciální amnestii r. 1867. Přes
to však věnoval veškeren svůj volný čas politickému studiu, korrespondoval s předními politiky, vydával brožury a opravdu neohroženě pro
pagoval svoje přesvědčení o nutnosti smírného, všechny národy uspo
kojujícího vyřízení ústavní krise. Získal si takové jméno u Němců
i u Slovanů, hlavně u Cechů a Slovinců, že mu Potocki r. 1870 nabídl
portefeuille, doufaje, že se tak usnadní pokus o vyrovnání s Cechy.
Fischhof zase nepřijal. Brzo na to i u něho sesílil nacionalismus vlivem
vítězství německých nad Francií; byl pak již mnohem opatrnější, bál
se útoků německých nacionálních kruhů.
Jeho nemoc se postupně horšila. Nad to ještě byl stižen ztrátou
celého jmění ve finanční katastrofě r. 1873. Na jaře 1875 se tedy pře
stěhoval trvale do Emmersdorfu u Celovce. Bylo mu již 59 let. Před
hospodářskými nesnázemi zachránil ho baron Haber z Linsbergu. Pak
byl již jeho život klidný. Zemřel r. 1893.
Jeho první větší politická brožura byla „Zur Lösung der unga
rischen Frage“; výsledek rozhovorů s prof. Jos. Ungrem, slavným práv
níkem. Byla vydána v březnu 1861, ani ne měsíc po vyhlášení únorovky.
Předmětem jejím byla otázka: „Jaká má býti ústava, aby západní
a východní polovice říše byly pevně spojeny, aniž by byly poškozeny
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oprávněné nároky jednotlivých dílů na samostatnost?“ Jasnou úvahou
dospívá k názoru, že násilí nepomůže a navrhuje, aby věc ta byla vy
řízena deputacemi „zastupitelstev německo-slovanských a uherských“
na základě dualistickém. Společné záležitosti mají býti zahraniční,
vojenské, říšské-finanční, obchodní a dopravní.
Brožura měla dvě vady: navrhovala tak obtížný process projedná
vání společných záležitostí, že dnešní jest ještě ideálně jednoduchý;
druhá vada, již správně Charmatz vytýká, byla, že pominula důležitý
problém úpravy vnitřních poměrů v „Cislaitanii“ a „Translaitanii“.
Autor myslí, že cesta, kterou navrhovali Fischhof a Unger, byla by
vedla snadno k cíli, a že se Schmerling ve své úřednické pýše dopustil
osudné chyby, že ji nechal bez povšimnutí. Jest to asi optimistický
názor, což dosvědčuje nedávno vyšlá Wertheimrova biografie Andrassyho.
Po druhé Fischhof vystoupil jako zastance dualismu v lednu 1866
sérií článků v „Pester Lloydu“. Proslulý velkonoční projev Deákův
z 1865 v „Pešti Napló“, jímž uznal některé záležitosti za společné a
články v „Debattě“, jím inspirované (květen 1865), jež přispěly k obratu
u dvora a propuštění Schmerlingovu, podnítily čilou diskussi novinářskou.
Vynořilo se množství návrhů na řešení ústavní krise. Fischhof podal
v Pester Lloyd kritiku jejich a zároveň nový návrh. Kdežto Deák chtěl,
aby společné záležitosti byly předmětem porad dvou samostatných
deputací z obou států, jež by měly instrukce od říšského sněmu uher
ského a od říšské rady rakouské a aby v případě nedohodnutí bylo spo
lečné zasedání s principem majority, Andrassy navrhoval, aby obě de
putace byly samostatné, aby nebraly instrukcí od zákonodárných sborů
a rozhodně odmítal společné zasedání v případě nedohodnutí; tehdy
mělo se o dorozumění jednati pomocí písemných nuncii. Fischhof měl
kompromisní návrh. Ve smyslu své brožury „Zur Losung der ungarischen Frage“ přimlouval se, aby nejdříve jednaly sněmy samy.
Teprve, když by nebyla docílena dohoda, měly býti od obou sněmů
zvoleny deputace s neomezenou mocí, jednající samostatně; kdyby
ani pak nedošlo ke shodě, měla býti společná schůze s principem ma
jority.
Svoji brožuru poslal do Pešti; byla předložena intimním přátelům
Deákovým baronu Kemenymu a Csengerovi. Jaký vliv to mělo, nevíme.
Jisto jest, že v definitivní formulaci vyrovnávacího ujednání jest
skutečně kompromisní ustanovení, jež vyloučilo instrukce a zavedlo
jednání skrze písemné nuncie a konečně i společnou schůzi, za jistých
podmínek ovšem.
Když bylo vyrovnání mezi Uhry a císařem docíleno, Fischhof
se obrátil k řešení úpravy vnitřních poměrů v Cislaitanii. Po válce
prusko-rakouské, v září 1866 vydal několik článků: „Sendschreiben
an die Redaktion des Telegraph“ (ve Štýrském Hradci); rozebíral
situaci Němců rakouských po válce a došel k závěru, že není tak zlá,
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jak se tehdy skoro všeobecné soudilo. Na to analysoval národnostní
otázku — velmi bystře a věcně. Nevěřil, že by rozřešení její provedla
vláda, jež nemá programu, neb nějaký ústavodárný sněm, protože
dosud všechny takové sněmy skončily násilnou smrtí. Doporučoval
konferenci menšího počtu vynikajících representantů jednotlivých
národů. Iniciativními by měli býti němečtí autonomisti. Tuto myšlenku,
jistě zdravou, že vyrovnání v otázce národní může býti provedeno jen
na užší konferenci státníků, hájil po celý život a dožil se konečně 1890
jistého úspěchu. V listopadu r. 1867 chtěli ústavověrní Němci, aby se
do delegací volilo z plena říšské rady. Fischhof se mužně postavil na
odpor, ukazoval, že by tím byly utiskovány národní menšiny: „Náš
ústavní život trpí špatným volebním systémem, jímž legislativní tělesa
stále více ztrácejí rys opravdového zastupitelstva lidu.“
Než teprve při projednávání vyrovnání uherského v říšské radě
přišla pravá Fischhofova doba. S celou svojí vervou hájil názor, že vy
rovnání bude neúplné, nebude-li přijat spravedlivý národnostní zákon,
docela jasný a přesný, vylučující jakékoli znásilňování menšin. Sám
hned vypracoval návrhy národnostního (jazykového) zákona a zákona
autonomního. Dal je posiati vynikajícím poslancům Kaiserfeldovi,
Ziemialkovskému, Slovinci Dr. Tomanovi a některému přednímu
českému poslanci. „Politik“ uveřejnila výtah národnostního zákona;
jen ten se zachoval. Originál ne. Zvláště tento návrh byl významný,
neboť měl značnou úlohu při pozdějších pokusech vyrovnávacích.
Uvedu jen některé zásady: úřady mají přijímati i vyřizovati podání
v jazyku strany. Vnitřní úřední řeč v územích jednojazyčných jest řeč
obyvatelstva, v územích smíšených řeč většiny obyvatelstva. Úřady
mezi sebou, mají-li různou úřední řeč vnitřní, užívají řeči toho úřadu,
ke kterému se obracejí. S říšskými úřady korrespondují německy.
Okresy mají býti národnostně rozděleny. Ve Vídni měla by býti zřízena
národní rada složená spravedlivě ze zástupců všech národů jako po
radní sbor ministerstva v otázkách jazykových. Obecné a střední školy
mají míti vyučovací jazyk obyvatelstva; v místech smíšených mají býti
Školy v obou jazycích. Stát má zříditi národní university. V dalších od
stavcích byla upravena rovnoprávnost jazyková ve sborech zákono
dárných (ve sněmech měly by býti zřízeny národní kurie bez práva
veta); volební řád pro říšskou radu měl by býti změněn ve smyslu
přímých voleb. Do zemských sněmů měli by velkostatkáři voliti v ně
kolika skupinách, aby se předešlo majorisaci. V dopise Wengrafovi do
plnil návrh ten ještě požadavkem, aby při nej vyšším soudním dvoře
byly zřízeny národní senáty.
Návrh autonomního zákona se vůbec nezachoval.
Roku 1869 vyšla brožura „Österreich und die Bürgschaften seines
Bestandes“. Zásady v ní obsažené vyvolávají živou vzpomínku na
Palackého, některé jsou doslova shodné: „Žádný z velikých národů
rakouských nemůže o sobě zajistiti trvání monarchie, ale každý může
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říši ohroziti svým odporem.“ „Rakouská vůdčí idea musí býti spravedl
nost.“ „Jestliže s německou humanitou budeme ctíti práva jiných
národů, podporovat! jejich jazykový a kulturní vývoj, pak národy
Rakouska sice nepokoříme, ale získáme, nepodrobíme, ale budeme
učiti, jieovládneme, ale povedeme.“ ... „Analysa národnostního státu
vede in abstracto k přesvědčení, že federatívni zřízení jest nepopira
telný požadavek jeho přirozenosti.“ ... „Německá nadvláda by se mu
sila zdát tyranií i při nejlepších úmyslech.“ ... „Stát, který centralisaci
zmnohonásobňuje příležitost k nepřátelským stykům bez příčiny,
stane se rejdištěm národnostních vášni.“... „Jen centralisace činí
národy centrifugálními, decentralisujte Rakousko, a oni budou centripetální.“ „Právě proto, že většina národů — a to zvláště vinou rakouské
vlády — zůstala pozadu ve svém duchovním vývoji, jest potřebí zvláště
porozumění — a účastiplného vyučovávání a vychování.“ „Tak vyslovené
panství německého elementu (v prosincovce) nad ostatními národy
musí národnosti co nejhlouběji rozhořčovati.“ „Falšování majorit
voličů umělým volebním řádem jest postup, který těžce ohrožuje konstituonalismus.“ „Jaká to politika, která dává osud Němců, ano osud
monarchie do rukou několika junkrů, jaká to státnická moudrost, pro
niž existuje jen dnes, žádné včera a žádné zítra, žádná zkušenost a žádné
předvídání.“
Pak si dává otázku, jak spojití federalism se zárukou ochrany
menšin? Odpovídá: poněvadž federace vede k posílení zemí, jest nutno
zákonně zaručiti národnostní menšiny, ohraničiti okresy, dáti jazykový
zákon a zřídí ti národnostní kurie.
Tato práce způsobila rozruch. Celá sta článků novinářských prý
jí byla věnována. Neue Freie Presse a Bohemia ji příkře odsuzovaly,
prohlašujíce ji za hřích na národu. Podráždění mělo jiné pozadí. Ve
dvorních kruzích vítězilo mínění, že se má s Čechy vyjednávati.
V polovici dubna byl Potocki jmenován předsedou ministerstva.
Přišla nej slavnější doba Fischhofova. Nepřijal sice křesla minister
ského a po slavných vítězstvích pruských, jež sledoval s horečným
napietím, podlehl také síle nacionalismu, takže byl zdrželivější ve svých
projevech a omezil svoje federalistické sympatie, avšak přes to ne
opustil věc národnostního vyrovnání. V létě 1870 získali Čechové zase
majoritu na sněmu, a v srpnu byly v Praze zahájeny vyrovnávací
konference. Ujednalo se, že má býti vypracován národnostní zákon
dle návrhu Fischhofova a pak zákon o změně volebního řádu do sněmu.
Nastoupil Hohenwart. Ještě než byly vyhlášeny fundamentální články,
došlo k výměně názorů o jazykovém zákonu. Rieger vyzval Fischhofa,
aby svým vlivem přispěl k provedení vyrovnání. Fischhof se vyhnul
veřejnému zasáhnutí do té otázky a v dopisech příkře odsuzoval návrh
ten, hlavně jeho ustanovení o dvojjazyčnosti úředníků a národnostních
kuriích (že byli velkostatkáři přiděleni do kurií dle jazyku obyvatelstva
krajiny, v níž byly jejich statky). Rieger mu vysvětlil, že ustanovení
č. č. h. xvn.
Ä
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o dvojjazyčnosti úředníků bylo přijato proto, že je nutno předem míti
zřetel na potřeby obyvatelstva a ne na pohodlí úřednictva. Slíbil však,
že se přičiní, aby návrh byl změněn dle přání Fischhofova. Nedošlo
však k tomu.
Nelze popříti, že některá pozorování Fischhofova byla velmi bystrá
a správná. Ústavověmí Němci vzplanuli hněvem. Fischhof psal Riegrovi
velmi mírně. Avšak již za 14 dní užil ostřejšího tonu v dopise Scharfovi:
„Český národnostní zákon musíte co nejostřeji potírati. Federatívni
zřízení Rakouska bez vydatné ochrany menšin národnostních bylo by
mnohem nebezpečnější nežli sama centralisace. Český národnostní
zákon ... jest plný dvojsmyslností a nástrah/4 A jinde: „Co se týče
fundamentálek, žádá se v nich ovšem jen o málo více, nežli jsem byl já
ve svém spisu ochoten dáti. Avšak to málo je nadmíru důležité. Tak
bylo přenecháno sněmu interkonfessijní zákonodárství a tím byly
otevřeny dvéře konfessionelním hádkám. Dále nebyla dána váze sněmů
žádná dostatečná protiváha v centru. Ctěte v mém spisu kapitolu
„Federace a ochrana národních menšin“, „Soudní zákonodárství“,
„Kult a vyučování“ a uvidíte, jaké kautely jsem doporučoval k ochraně
menšin a říše. Ctěte pak v kapitole „Švýcarsko“, jaká opatření tato
republika učinila pro svobodu občanů a proti přehmatům kantonů
a uvidíte z toho, jak lehkovážně si počínala vláda při vyrovnání....
K Cechům zvolejte: „Máte býti našimi bratry, avšak nikdy našimi
pány!“
Ta slova byla nespravedlivá. Svědčí, jak i Fischhof musil ustupo
vali před návalem nacionalismu. Druhé psaní bylo ještě prudčí; Rieger
slíbil před tím Fischhofovi, že budou v jazykovém zákoně provedeny
změny, jak si přál, potom se to nestalo. Rieger však mu psal znovu,
že jsou jeho krajané ochotni k dalším ústupkům. „Ale já od Cechů nic
neočekávám,“ dodával Fischhof v listu svém. „Oni jsou strana. Jest
věcí vyrovnávacího ministerstva, aby odvrátilo každou křivdu Němcům
chystanou ... Poněvadž máte styky s vůdčími státníky, hledte působiti
v tom smyslu. Nenaleznete-li sluchu, budou-li Němci v Cechách a na
Moravě vydáni Cechům, pak válka, rozhořčená válka proti vyrovnáni
a proti mužům vyrovnání!“
Ten přirozený ústup před silou nacionalismu byl trvalý. Když se
v říjnu 1876 jednalo na říšské radě zase o to, aby se do delegací volilo
z plena říšské rady, nestavěl se Fischhof již nijak příkře proti tomu
jako dříve: „pro úpravu ve smyslu centralistickém by se snad dala
získati (v Uhrách) strana Sennyeiova. Jest však příliš malá.“
Nicméně i když nemohl prakticky usilovati o to, aby se Slovanům
dalo rovné právo, zůstal věren svým zásadám. Za války rusko-turecké
psal Etiennovi: „Kdyby měli slovanští kmenové zajištěné državy jako
germánští a románští, mluvilo by se o panslavismu tak málo jako
o pangermanismu ... Přátelským chováním se k Slovanům splnilo by
Rakousko německé, ano západoevropské poslání, velikou kulturní
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úlohu .. . Setrvá-li na svých bludech, bude svoje slovanské obyvatelstvo
odpuzovat! a tlačiti do rukou Ruska.“
Zatím se přiblížila druhá proslulá episoda Fischhofova života:
„Emmersdorfská konference“. V červenci (25.) 1878 psal mu Rieger
ve shodě s Poláky, aby jako starý bojovník za vyrovnání národů dal
podnět ke svolání konference federalistů a autonomistů, jež by vypra
covala společný program. Fischhof se omluvil: „Za poslední války jsem
se potichu pokoušel opět a opět působiti pro smírnou politiku. Tak jsem
v jednom dopise spřátelenému vydavateli velikého ústavověmého listu
s důrazem ukazoval, že protiruská politika Rakouska, jím tak vřele
hájená, má nutnou podmínku ve vnitřní, Slovanům přátelské politice.
Aby mi tedy dovolil uveřejnit! v jeho orgánu několik smírných článků.
Moje psaní zůstalo bez odpovědi. Také jiné pokusy měly málo uspoko
jivý výsledek ...“ Ostatně pochyboval vůbec, že by v té situaci mohlo
dojiti k vyrovnání.
Iniciativy ke konferenci se uchopil šéfredaktor Wiener Sonn- und
Montagszeitung Scharf. Nebyla to ovšem konference federalistů, jen
konference čtyř mužů z tábora ústavověmého, německo-autonomistického a českého. 31. října sešli se u Fischhofa Rieger, Etienne a Scharf.
Výsledek jejich porady bylo známé „Emmersdorfské memorandum“.
Účastníci se zavázali, že se pokusí ve svých stranách připraviti půdu
k tomu, aby se memorandum mohlo státi vyjednávacím základem
veliké konference českých a německých politiků. Všichni se o to plně
zasadili, zvláště Etienne. 3. prosince bylo vše zmařeno psaním Herbstovým z Pešti — jenž s počátku dosti Etienna podporoval — kde za
mítl další vyjednávání. Etienne byl velmi rozhořčen a uveřejnil články
Slovanům příznivé. Onemocněl však záhy a v dubnu 1879 zemřel.
V únoru 1879 nastoupilo ministerstvo Stremayerovo, jež mělo provésti volby do říšské rady. Četní přátelé a mezi nimi Rieger žádali
Fischhofa, aby kandidoval, Rieger mu radil, aby založil „Mittelpartei“.
Fischhof na to nemohl přistoupiti: „V národních bojích se mírnost
téměř vždy rozkřičí jako odpadnutí.“
Autor potom líčí úspěchy české politiky za Taaffa a dosti je
zveličuje. To činí ovšem všichni němečtí historikové. Vrací se pak
k Fischhofově činnosti za tohoto ministerstva. V bouři nevole německé
nacionálni veřejnosti proti Stremayerovým nařízením psal Fischhof
Wengrafovi: „Dle mého názoru jest němčina státní řečí ve vyšší sféře
správy a zákonodárství prostě silou poměrů dána i bez zákonného sta
novení, jež musí býti urážlivé pro národnosti. Co se týče nižší sféry
správy, mohla by býti ústavní strana, aniž by ohrozila svůj nacionálni
a státní zájem, konciliantní k národnostem.“
R. 1884 způsobil Dr. Ruß velikou debattu o jazykové otázce
v říšské radě. Fischhof na to uveřejnil sérii článků ve Wiener Allgemeine
Zeitung, jež pak vydal v brožuře „Die Sprachenrechte in den Staaten
gemischter Nationalität“; byl to výsledek pečlivého studia poměrů
8·
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ve vých. Indii, Kanadě, Kapsku, Belgii Švýcarsku, Finsku, Uhrách,
Elsas-Lotrinsku a Rusku. Fischhof si zase velmi jasně rozdělil látku.
Vyšel z úvahy, že Cechové i Němci jsou ochotni stanovití rovnoprávnost
v jistých oborech a vypočítává je. Pak se obrací k těm oborům, kde
dosud nebylo docíleno ani theoreticky shody a shledává, že jsou čtyři:
i. v jaké řeči mají býti podáni a vyřízení, 2. vnitřní úřední řeč u provin
ciálních úřadů, 3. řeč autonomních úřadů ve styku s autonomními
úřady j inojazyčnými a 4. v jaké řeči mají býti vedeny veřejné knihy.
Zajímavo jest, jak opatrně hledí působiti na Němce: ukazuje, že už
stvořili sami praejudic tím, co povolili v Haliči; krom toho, že už z před
březnové doby platí pro jižní Tyroly, Istrii a Dalmácii podobné před
pisy: „V ostatních neněmeckých neb smíšených provinciích se však
úprava ve smyslu jednotné státní řeči tím méně potká s tuhým odpo
rem, ježto české noviny slibují, že jejich strany vyjdou vstříc, bude-li
toho žádat blaho státu.“
Roku 1886 odporoval memorandem liberálům, kteří k němu vyslali
na poradu barona Chlumeckého, když poslanec baron Scharschmid
podal v říšské radě návrh zákona stanovícího německou státní řeč.
Jaká byla jeho radost a jaké zadostiučinění pro jeho staré tvrzení, že
jen na konferencích lze vyříditi smír národů, když počaly s úspěchem
punktace 4. ledna 1890! „Po čem všichni přátelé vlasti tak dlouho tou
žili, a več většina jich již sotva věřila, stalo se nyní skutkem!“ Po zmaru
punktací bylo jeho zklamání těžké „Ubohé Rakousko!“ končil svůj
článek v „Neues Wiener Tagblatt.“
V další kapitole „Die Gründung der deutschen Volkspartei“ líčí
autor účast Fischhofovu na zakládání té strany po boku barona Roberta
Walterskirchena, Dr. Kronawettra a Luegra a rozbití ustavující schůze
nynějším poslancem Pemerstorferem a historikem Friedjungem. Po
slední kapitola „Die Reduktion der kontinentalen Heere“ má nadpis
z jedné brožury Fischhofovy. Fischhof byl získán mírovým hnutím,
jež u nás v letech sedmdesátých velmi vzrostlo, takže došlo i ke konfe
renci 34 členů obou sněmoven, v níž přednášel proslulý propagátor míru
Španěl Artur de Marcoartu.
V závěrečných slovech Charmatz shrnuje resultáty své práce:
Fischhof jest ideální typ osmačtyricátníka, jenž zůstal svému přesvěd
čení neochvějně věren přes všechny bouře doby. „Byl federalista.“
Tu bych rád poukázal přece k jednomu nedostatku knihy: Tomu, že
byl federalistou, musíme jen věřit, neboť v celé knize, jež podává výborný
obraz úsilí Fischhofova o úpravu jazykových poměrů, není ani jednoho
dokladu o jeho názorech o federalismu, o tom, jak si představuje federalism. Návrh zákona o autonomii, jejž vypracoval 1867, se nikde ne
zachoval. Ale z dopisu Scharfovi o fundamentálkách vidíme, že v bro
žuře „Österreich und die Bürgschaften seines Bestandes“ podal určité
návrhy federalistické, vymezil kompetenci zemi a říše. Jest škoda, že
sě autor tam, kde vypravuje obsah té brožury (str. 222—240) spokojil
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jen všeobecnými větami o nutnosti íederalismu a nerozebral právě ony
positivní návrhy.
Ostatně slovo federalism má tak měnlivý obsah, že by je bylo nej
dříve nutno jasně vymeziti.
Jan Heidler.
«
*
časopis musea království Českého, ročník LXXXIV. (1910). —
J. N. Jelínek, Záhady ze života Jana Amosa Komenského, (V článku, který
ještě není ukončen, zabývá se autor především otázkou rodiště Komenského.
Ze zápisů v knihách purkrechtních vsi Komné ukazuje přesvědčivě, že
otec Komenského Martin pocházel z fojtstvi v Komné, ale odstěhoval se
odtud do Uherského Brodu, a to, jak vysvítá ze zápisů brodských, několik
let před narozením Jana Amosa, za jehož rodiště dlužno tedy určitě po
kládat! Uherský Brod. Příjmí Komenský měl již otec slavného Jana; do
stalo se mu ho, jak přirozeno, když se přestěhoval do Brodu. V městě tom
žil Martin Komenský do své smrti; zemřel, jak vysvítá z dokladů Snesených
Jelínkem, počátkem r. 1604, nikoli r. 1602, jak se dosud myslilo. Jan Amos
byl po smrti otcově i matčině několik roků u svých poručníků v Nivnici,
čímž se vysvětluje, proč si dával někdy příjmí „Nivnicenus“, „Nivanus“.
Studií Jelínkovou zdá se býti otázka rodiště Komenského definitivně roz
řešena ve prospěch Uh. Brodu. Proti současným zápisům knihovním, jak
je sestavil Jelínek, pozbývá váhy i svědectví Drabíkovo, že jeho krajan
a vrstevník Jan Amos pocházel z Komné, svědectví, o něž se vedle jiných
pozdějších hlavně opíral F. A. Slavík ve svých statích, dokazujících, že
rodištěm Komenského byla Komná, jež vyšly v Čas. Mat. Mor, 1904 a 1905.
— V druhé kapitole, dosud neukončené, Jelínek se pokouší o důkaz, že
jméno „Amos“ jest toliko latinský překlad jména ,,Miláček“ t. j. Jan a tedy
jméno osobní, vlastní.) — Rich, Veselý, Táborské kancionály. (Podává se
zpráva o třech kancionálechTáborského bratrstva literátského; jsou všechny
české, utrakvistické, všechny pocházejí z konce XVI. stol, a od stejného
písaře. Konrád znal pouze dva z nich a mylně se domníval, že jeden z těch
dvou je katolický a vznikl v stol. 17. Třetí, jehož Konrád neznal, je ze všech
nejdůležitější hlavně proto, že se v něm zachovaly několikahlasé skladby
již ze 16. stol., a to některé znamenité ceny. Autor slibuje vydati je jinde;
zde se omezuje jen na jejich stručnou charakteristiku.) — Ant. Tomíšek,
O soukenictví a obchodu se sukny za století 15. v Litomyšli. (Zprávy z měst
ských knih.) — Zpráva Dra. Jar. Golla r. 1873 o hrobu J. A. Komenského
v Naardenu. (Z pozůstalosti řed. V. Zeleného, nyní v knihovně musejní,
otištěn list Gollův, jímž podával „Svatoboru“ zprávu o hrobu Komenského.)
— J- Volf, Pavla Stránského Okřik na nedbalého Čecha učiněný 1618. (Z ruko
pisu městské knihovny Žitavské se otiskuje dosud úplně neznámý český
spisek Stránského, jehož titul uveden v nadpise článku. Stránský se sám
hlási k autorství spisku, udávaje, že jej r. 1618 sepsal „přirozeného jazyka
svého milovný Čech Sanctius Lamprus M. P. S.“ Volf totiž upozorňuje,
že z písem obsažených ve Jméně Sanctius Lamprus, změníme-li jejich
*
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pořádek, lze sestaviti právě jméno „M. Paulus Stránský", a připojené
šifry „M. P. S.“ to potvrzují. Šťastným objevem Volfovým se nám dostává
vzácného a velmi cenného příspěvku k lepšímu poznáni osobnosti slavného
autora spisu „Respublica Bojema" i jeho činnosti literární a zároveň spisu,
který velmi zajímavě osvětluje poměry národnostní v Čechách těsně před
katastrofou bělohorskou. Škoda, že Volf otiskuje spisek Stránského jen
„jako doklad vřelé lásky Pavla Stránského k otčině a rodnému jazyku"
beze všech vysvětlujících poznámek a že se vůbec nepokouší o jeho věcný
rozbor a výklad. O spisku samém poznamenávám, že vznikl z podnětu zcela
konkrétního. Stránský vypravuje, že Němci v království Českém „na
díle mezi našimi Čechy odrostlí, na díle pak z ciziny přivábení hosté",
nejen na některé patrony kostelů, nýbrž i na defensory a „potom teď ne
dávno na pány direktory k správě země ustanovené z protřelého Čela s spisy
nabíhali", žádajíce, aby byli do některých kostelů „s svou němčinou pu
štěni". Proti tomuto německému požadavku vyslovuje se Stránský velmi
rozhodně. Soudí, že „mohou a mají slušně Němci, tito naši hosté, pokudž
mezi námi bydleti a živnosti hledati libost mají, nás při pokojném kostelův
našich užívání nechati a jazyku našemu českému se učíce, v nich spolu s námi
češtinou Pánu Bohu sloužiti aneb míst jiných sobě k bytu a provozování
v nich jazykem svým náboženství jinde než v Čechách ptáti a hledati."
„Předkové naši milí mnoho set let Pána Boha bez Němcův zde v Čechách
oslavovali, dříve ho nežli Němci v Čistotě a obnovené pravdě ctiti uměli
a Němcům ani žádnému národu nic v tom napřed nedávali". Žádosti
Němců nesluší vyhověti, protože oni se Čechům ani „v malých a hmotných
potřebách . . . užiti dát: nechtějí." „V řemeslech zajisté jistých někteří
se cechy a pořádky i sic všemi obyčeji od nás a národu našeho oddělují,
někteří pak pravého a pouhého Čecha žádného k řemeslu svému, čehož sice
německých biřicův dětem neodpírají, žádnou měrou na učeni přijimati
a učiti nechtějí“. Kdyby se povolilo žádosti Němců, podporovalo by se
tím poněmčování Čech, jehož dosavadní úspěchy líčí Stránský nejtemnějšími
barvami. Prý „ten z NeČechů zde v Čechách pošlý a v češtině neb naprosto
němý neb nevybroušeným otců svých jazykem zatrhajici rozplodek, zmohv
se téměř všude při vlasti naší horách na vůkol dosti opodál, jazyk náš
již zhola opovrhl, sobě zošklivil a ovšem ním o zem dal, němčinu pak na
proti tomu vůbec po všech těch koutech tak rozplemenil, že ji odtud vystrčiti, bychom snad i nejpilněji v tom pracovali, možné nám nebude“.
„V horách a pod lesy při mezech vlasti naší vůkol a vůkol, podál, na šíř,
národ náš ... od takových ježků již pomalu jest vypíchán a vyležen, jazyk
náš naprosto vybyt a vytlačen, rodové starožitní, pravě a vlastně čeští,
v těch místech se zněmčili. Jména měst, městeček, tvrzí, vesnic, vrchův,
potokův, od starých našich předkův, Čechův, jak kronikáři naši svědčí,
ne bez jistých příčin jim oddaná, jsou zavržena, spotvořena a mnohá i ne
užíváním v věčné zapomenutí pohřbena, na to pak místo nová, cizí a ja
zyku našemu neznámá s lidem cizím přistěhována a dána“. Je prý do
konce v Čechách „nemálo měst a míst", kde proti zemskému zřízení „něm
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čina jazyku našemu českému jak jinde vůbec, tak ani při právě žádného
zniku a místa nedá, avšak se až posavád žádný vydařiti nechce a po ně
kterém snad čase, by i chtěl, mocti nebude, kdo by tak starožitný a vzáctný
jazyk svůj výš dotčeným právem zastoupal a zastával“. Své stanovisko
k Němcům vyjadřuje na konec Stránský těmi slovy: „Ačkoli Němcům
a jiným cizozemcům, aby se v Čechách kořenili, pomáhati a jim k jejich
němčině kostelův českých proč a vedle čeho půjčovati, nevím, však ne
nesú na ně oka tak nepříznivého, abych jim místa, pohodlí a obchodů
žádných v Čechách příti a povoliti nechtěl . . . Kolikráte se jim tehdy
koliv Ubiti bude a buďto v prodeji neb koupi potřeba nastane, necht svo
bodně, avšak jako hosté přijdou, a zřídíc svou potřebu, tak se jako hosté
zase odberou“.) — C. Zíbrt, Konráda Hosa Rozmlouváni Petra se Pánem
1383 a
(Český rýmovaný překlad „Rozmlouvání“ vydal Zíbrt podle
vydání z r. 1585 ve Světové knihovně z exempláře silně porušeného; zde
podává doplňky podle druhého vydání z r. 1605 a ukazuje, že překlad
některými vsuvkami má cenu pro poznání tehdejších poměrů českých.) —
V. FlajŠhans, Bohemika XIV. a XV, století v cizích knihovnách. (Doplňky
k stejnojmenné stati Zíbrtově v předešlém ročníku; srov. Č. Č. H. XVI.,
str. 93.) — C. Zíbrt, Život a činnost P. J. Šafaříka ve svétle dopisů synovi
Janovi, 1834—^59· (Korrespondence Šafaříkova s jeho synovcem Janem,
který byl profesorem dějepisu na knížecím lyceu v Bělehradě, byla ode
vzdána do Českého musea z pozůstalosti prof. Vojtěcha Šafaříka. Je
velmi cenná a důležitá zvláště tím, že Šafařík svému synovci psal zcela
otevřeně o svých soukromých poměrech, a dále, že si s ním mnoho do
pisoval o svých vědeckých studiích, jež se týkaly věcí jihoslovanských.
Korrespondence by ovšem zasluhovala býti vydána úplně, a jak Zíbrt
poznamenává, jistě k takovému vydání dojde. Zde se podávají velmi
hojné a obšírné výňatky z listů Šafaříkových ve formě souvislého pojed
nání.) — J. Rowalski, Reformator divadla XVIII. století Carlo Goldoni. —
J. Vejvara, Soudní projednáni pozůstalosti po historiografa Frant. Palackém.
(Ze spisů soudních se otiskuje poslední vůle Palackého s příslušnými akty.) —
K. Kadlec, Bosna a Hercegovina. (Souborný referát o nové literatuře před
mětu.) — J. Malý, Cechy a Češi v anglické literatuře současné. (Několik
drobných zpráv rázu novinářského.) — C. Zíbrt, Dr, J. E. Purkyni a daktylo
skopie (Vucetichism). (Upozorňuje se na význam českého učence jako za
kladatele vědeckého rukozpytu.) — V. FlajŠhans, Staročeské texty v nových
vydáních. (Referát o Smetánkově vydání Životů sv. otců a Μ. Svobodově
Jakoubkova překladu Viklefova Dialogu se stanoviska filologického; srov.
Č. Č. H. XVI., str. 104 a 421.) — K. Adámek, Památce biskupa Dr. Josefa
Haise. (Zajímavé vzpomínky osobní). — Μ. Hroch, V. Μ. Kříže, bia žíná
v Sámové Rajhradském, Slovníček. (Několik zpráv o vlasteneckém bene
diktinu Rajhradském z doby probuzení s otiskem jeho českoněmeckého
„Slovníčku“, jenž připomíná jazykové novotaření známého J. V. Pohla.) —
J* Volf, Soupis nekatolíků uprchlých z Cech r. 1736. (Zpráva o německém
„Soupise“ z rukopisu musea Táborského a jeho srovnání se soupisem la-
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finským, vydaným od Volfa ve Věstníku spol. nauk 1907; srov. č. Č. H.
XIV., str. 247. Připojeny některé detaily i z jiných pramenů.) — Eng.
Šubert, Prameny Simona Lomnického, (Ukazuje se, že pramenem pře
vážné většiny mravoučných spisů Lomnického je „Rosarium sermonům“,
pomůcka pro kazatele, kterou sestavil řeholnik Bemardinus de Bustis,
vydaná r. 1500, a upozorňuje na některé jiné prameny.) — K. Adámek,
Památce Jana hr. Harracha. (Vedle osobních vzpomínek užito také korrespondence Harrachovy.) — G. Ad. Skalský, Nejstárši německý překlad J. A. Komen
ského „Labyrintu svéta a ráje srdce“. (Zjišťuje se, že autorem nejstaršího něme
ckého překladu ,,Labyrintu“ z r. 1738 byl Ondřej Macher, duchovni správce
české exulantské církve v Berlíně.) — K. Novotný, Boj o český jazyk v kostele
a ve škole v C. Krumlově. (Autor — pod pseudonynem se skrývá známý, vy
nikající znalec dějin jihočeských — podává tu velmi důležitý příspěvek
k národnostním poměrům v č. Krumlově zvláště ve stol. XVII. a XVIII.
V tamním farním kostele sv. Víta se konávala od doby předhusitské česká
kázáni, kdežto německy se kázávalo v menším kostelíku sv. Jodoka. Již
na konci doby předbělohorské se Němci pokoušeli o to, aby německá ká
zání od sv. Jodoka byla přeložena ke sv. Vítu, a po bitvě bělohorské obno
vili pokus ten s větším úsilím. Zvláště tuhý zápas o česká kázání u sv. Víta
sveden r. 1650. Německá městská rada, domáhajíc se farního kostela pro
kázání německá, ukazovala na změnu národnostních poměrů v Krumlově:
při založeni kostela farního byla prý celá obec česká, byla tudíž česká ká
zání na místě; dnes je celé město dávno již německé a nese tudíž těžce,
že je z farního kostela neslušně vyloučeno. Naproti tomu hájil vlastenecký
arciděkan Krumlovský Jiřík Bílek z Bílenberka velmi rozhodně historické
právo české menšiny. V jeho zajímavé obraně, kterou autor v příloze celou
otiskuje, čteme také hrdá slova: „Primus enim locus patriae linguae in
patria debetur“. Rozsudkem císařským byla uznána správnost českého
stanoviska, a také pozdější pokus Němcův o zavedeni německých kázání
do farního, kostela, učiněný r. 1710, se nezdařil.) — Fr. Ezer, Písně M.
Morávka Mělnického 1610. (Autor podává zprávu o knize „Písně Modli
tební“ od Matěje Morávka Mělnického, měštěnína Poděbradského, vyšlé
r. 1610, a uvádí, které začátky národních písní se zachovaly v oakazech
připojovaných k některým písním Morávkovy knihy slovy: „Zpívá se jako“.
Že každou píseň takto uváděnou nesluší pokládati za národní, ukazuje proti
Ezerovi a také proti Zíbrtovi, jenž mu tu byl vzorem, Fr. Černý v čas.
mat. moravské 1911, str. 114. Upozorňuje tu, že z pěti domnělých ná
rodních písní u Ezra jsou tři uvedeny v Jirečkově Hymnologii, podobně jako
čtyři jiné písně, jež Zíbrt pokládal za národní, a že to jsou skladby umělé
většinou od známých autorů.) — C. Zíbrt, Žehnáni J. Cyrilla s Jednotou
v Lešně 1632. (Otisk české skladby veršované, složené při smrti tchána
Komenského seniora Jana Cyrilla Třebíčského.) — J. Malý, Bristol věnem
Anny, dcery Karla IV., manželky Richarda II. (Zpráva o přednáškách
J.'Bakera, konaných v Archeologické společnosti v Bristolu „O Praze
a Bristolu“.) — Em. Horský, Cech Jan Práč, sběratel ruských písní 1790.
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(Hlavně na základě ruské studie E. Liněvé „Velikoruská píseň v lidové
harmonisaci", vyšlé r. 1906 v českém překladě s polemickými dodatky
O. červeného.) — VI, A. Francev, V. D. Lambl, Havlíčkův spolupracovník
Nár. Novin, (Otiskuji se z pozůstalosti Lamblovy čtyři dopisy Havlíčkovy
z 1. 1848—9, dosud neznámé a ovšem velmi zajímavé.) — J, Volf, Knižní
dary českých exulantů do školní knihovny ve Freiberce, (Uveřejňuji se zápisy
o knihách darovaných freiberské knihovně od českých exulantů hlavně
z r. 1631; jsou v nich i zajímavé poznámky o dárcích.) — Z velikého počtu
drobných článků stačí uvésti: J. Volf, Jiří Holík českým kazatelem ve Vsí
Páné. (Volf tu ukazuje, že ves „Wespen" ve vl. okrese magdeburském byla
založena od českých exulantův a slula původně „Ves Páně"). — J. Volf,
Kdy povstala píseů „o bludných knihách1*, (Známá tato píseň vznikla podle
Volfa asi v 1. 1708—1714.) — J. Volf, „Kdož by nebral z obojího, boj se pekla
horoucího“. (Zprávy o písni, kterou zpívali koncem XVII. stol, tajní neka
tolíci.) — V. Novotný-Kolenský, Simon Lomnický z Pudle. (Několik
drobných zpráv k jeho životopisu.)
K. Kr.

Časopis Matice Moravské, ročník XXXIV. (1910). — K. Adámek,
Z mých styků s Moravany. (Vzpomínky na autorovy literární i osobní
styky s Moravou; zajímavé jsou zmínky o moravských politicích, s nimiž
se Adámek stýkal na říšské radě od r. 1879, o Šromovi, Fanderlíkovi,
Wurmovi, Belcredim, Skopalíkovi a j.) — R. Dvořák, Zrniny ve zřízení
městském na Moravě r. 1848. (Úryvek z díla „Morava r. 1848"; líčí hlavně
úspěšnou snahu stavu městského, aby mu bylo přiznáno zastoupení na
sněmu.) — Mil, Hýsek, Jan Soukop. (Kritické ocenění literární činnosti
tohoto někdy slaveného člena družiny Sušilovy, dospívající k úsudku,
že „budoucnost ho bude jmenovati nanejvýš jen jako překladatele z pol
štiny, ale jeho překladů, zdá se, čisti nebude".) — Jos. Pešek, Z rodinné
korrespondence Jos. Krasoslava Chmelenského. (Z literární pozůstalosti
básníkovy chované v museu Královéhradeckém se otiskují jeho tři české
dopisy, jež psal své ženě za svého pobytu na Moravě r. 1837.) — V. Pinkava, O založení kláštera Hradištského u Olomouce. (Uvádějí se některé dů^
vody proti pravosti Hradištských listin z r. 1078 a 1126 [Friedrich, Cod.
dipl. I., č. 79, 80 a no], jež Teigem i Friedrichem uznány za pravé, ale
důvody ty jsou velmi nedostatečné.) — Ad. L. Krejčik, „Series abbatum
canoniqe Lucenae“ a její spisovatel. (Proti Peřinkovi [Čas. Mat. Mor. 1899]
dokazuje Krejčik, že autorem „Series", jež byla vydána tiskem r. 1738,
není V. Bernard Troschl, nýbrž P. Otto Chmel. Srovnávaje pak zprávy
prvních pěti kapitol tohoto díla se zachovaným materiálem pramenným,
dospívá k úsudku, že „Series" dnes má jen cenu historickoliterární. Vedle
toho Krejčik podle pramenů zjišťuje podrobně posloupnost opatů Luckých.)
— A. Boháč, Příspěvky k národnostní statistice Moravy a Slezska. (Po
kračuje ve svých statistických studiích [srov. Č. č. H. XV., str. 130],
zkoumá zde autor především poměr stáří a národnosti. Ukazuje, že dorost
mladší 20 let jest u Němců moravských zastoupen mnohem slaběji než
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u Čechů, a že podle toho ,.patří budoucnost na Moravě Čechům, procento
českého národa musí stoupati a německého klesati". Protože je prokázáno,
že úmrtnost Čechů není větší než úmrtnost Němců, a také vystěhováním
Němci jsou postiženi více než Čechové, může býti německý ústup zmírněn,
nikoli však zastaven, pouze poněmčováním českého obyvatelstva, hlavně
ovšem českých menšin. Ve Slezsku nejsilnějši dorost mají Poláci a protože
jsou mimo to posilňováni silným vystěhovaleckým proudem z Haliče,
,,lze důvodně míti za to, že i v budoucnosti Poláci porostou rychleji než
obě ostatní národnosti". Dorost Němců je nejslabší a protože Němci trpí
stěhováním ze země, jsou i ve Slezsku odsouzeni k ustupováni, které je
ovšem mírněno tím, že řady jejich jsou rozmnožovány odrodilci, hlavně
z Čechů. Kvóta českého národa v posledních letech se nezměnila. Čechové
mají silný dorost, netrpí vystěhováním, za to však řádí mezi nimi odnárodňování. Dále vyšetřuje autor poměry stěhování na Moravě. Ukazuje,
že vzájemnou výměnou obyvatelstva získává Morava nejvíce na Čechách,
pak na Haliči a na Slezsku, nejvíce pak ztrácí ve prospěch Dolních Rakous,
za desítiletí 1890—1900 téměř 40 tisíc duší a celkem r. 1900 více než
205.600 lidí.) — Fr. Višinka, Panství PernŠtejnské za doby kolem třicetileté
války. (Podrobný obraz hospodářských a poddanských poměrů na panství
podle dvou urbářů, z nichž jeden je z konce XVI. stol., druhý z 1. 1637—8,
a podle knih pozemkových, z nichž nejstarší je z r. 1544. Dosti pozornosti
věnuje autor zařízeni těchto knih a otiskuje v poznámce [str. 287] zajímavé
poučení z r. 1597 o tom, ,,jak by se těmto zápisům [v knihách purkrechtnfch] rozuměti mělo". — St. Souček, Ještě o přirovnání světa ke knize u Štít
ného. (Dodatek ke článku Ryšánkovu v Listech filol. 1909 [srov. č. č. H.
XVI., str. 465]. Ukazuje se, že přirovnání světa ke knize nejen není od Štít
ného, jenž je převzal z Hugona de S. Victore, nýbrž ,.myšlenka jeho i ně
který detail není ani od Hugy". Vyskytuje se již před Hugonem u mnohých
spisovatelů církevních). — H. Traub, Dějiny Matice Moravské. (Obšírné,
na pramenech založené pojednáni k šedesátiletému jubileu Matice. V tomto
ročníku je pouze první část, vypisující působení „Matičky Moravské",
soukromého to fondu k vydávání českých knih, založeného z popudu Semberova r. 1836, jenž r. 1848 ustoupil „Národní Jednotě Moravské", dále
působení této „Jednoty" [Traub tu novými detaily doplňuje článek Kabelíkův z předešlého ročníku; srv. č. č. H. XVI., str. 241], a konečně počátky
vlastni „Matice Moravské“, ve kterou se proměnila „Jednota" r. 1853,
až do r. 1858, kdy „Matice" přestala vydáváti svou jedinou publikaci,
kalendář „Koledu".) — P. Váša, Kdo byl původcem Počátkův? (Proti Em.
Chalupnému se tu dokazuje, že Jungmann měl podstatné účastenství při
vzniku „Počátků".) — R. Dvořák, Diety zemských poslanců na Moravě
r. 1848. (Podle sněmovních akt se vypisuje jednání konstitučního sněmu
moravského o otázce, kdo má hraditi diety poslanců. Otázka ta nebyla
zásadně vyřízena; ve skutečnosti náklad uhradily dílem volební okresy
a města, dílem fond domestikální.) — St. Souček, K redukci Štítného Řečí
besedních na prameny» (Cenné opravy a doplňky k článku Ryšánkovu
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v Listech filol. 1910.) — Aug. Kratochvil, Horenská práva dědiny Sobotovic
na Židlochovsku. (Otisk „Práv horenských" t. j. viničných z r. 1770.) —
Z drobných článků uvádím: St. Souček, K převezeni ostatků Jos. Dobrov·
ského. (Jedná podrobně o osudech tělesných ostatků Dobrovského.) —
E. Edgar, Kněži chrámu sv. Martina ve Strážnici. (Seznam kazatelů česko
bratrských, duchovních augsburského vyznáni í kněži katolických od roku
1502 do 1796.) — H. Traub, Účastenství Fr. Palackého a Pavla J. Šafaříka
při Moravské Jednotě. (Otisk dvou listů, Palackého a Šafaříkova, z r. 1850.)
— St. Souček, První známý milovník české pisně lidové na Moravě. (Je to
Josef Vrat. Monse.) — St Souček, Neznámá drobnůstka od Fr. Palackého.
(Oprava zaslaná Palackým „České včele“ r. 1844 o některých místních
názvech na Litoměřicku.)
K. Kr.

Památky archaeologické a místopisné, díl XXIII., sešit VI.—VIII.
(1909). — Ant. Cechner, Hrady če-ké vodou opevněné: I. Švihov (Popis hradu
s mnoha nákresy jako doplněk k dosavadním popisům Švihová.) — F. Bareš
Tři stavební památy města Mladého Boleslava a jich r. staurováni (Zpráva
a popis restaurovaných sgraffit na bývalé radnici děkanského kostela
Nanebevzetí Panny Marie a velkého sboru českobratrského.) — Ant. Po
dlaha a K. Fiala, Bývalý dům děkana metropolitní kapitoly na hradě Pražském
(Popis starší residence kanovnické, nynějšího č. p. 37, kde východní odloučená
část přízemní upravena byla v letech 1724—1725 v knihovnu metropolitní
kapitoly a bohatě vyzdobena malířem Janem Vodňanským; nyní je bývalá
bibliotečni síň depositářem chrámu svatovítského.) — Jos. Smolík, Nález
mincí v Drahlině u Příbramě. — Ot. Hejnic, Příčinky k dějinám stavby chrámu
Panny Marie v Sedlci u Kutně Hory. (Otiskuje z manuálů Sedlického opata
Jindřicha TV. Snopka, nyní chovaných v zámeckém archivu na Vorlíce, listy,
které se vztahuje na přestavbu kláštera a doplňují známosti naše o činnosti
Santiniho v tom směru, jak o něm jednal Zd. Wirth v článku o barokní
gotice v Čechách, srv. ČČH. XVI., 455—6.) — Ant. Podlaha, Materialie
k slovníku umělců a uměleckých řemeslníků v Cechách. — Jos. Soukup a Zd.
Wirth, Zvíkov. (Monografické zpracováni vzácné a zajímavé památky stavi
telské ve větším rozsahu, než připouští stručnost popisů v Soupisu památek,
a s bohatým materiálem illustračním. Wirth chronologickou methodou
sleduje stavební vývoj nejstarší části. Srovnáním s královským palácem
v Chebu a falcí v Gelnhausenu dospívá k úsudku, že věž Markomanka
je ranně gotická stavba, počatá asi na počátku XIII. století jako první
stavba nového hradu. Její postaveni na nároží hradu bylo již od počátku
zamýšleno, ale rozsáhlost paláce teprve během stavby vzala na se nynější
formy. Původně zamýšlené přízemní budovy, pro něž zůstávaly východní
a severní stěny bez boss, a jež na východě skutečně postaveny a sklenuty,
později vyhnány až do 1. patra a při tom měly vliv i na věž, že v jejím
patře přikročilo se k upravení repraesentativní místnosti s arkýřem; při
tom však z opatrnosti strana ohrožená z venčí nepřítelem opatřena jen
střílnou. Mezi založením věže a dokončením paláce mohlo dobře uplynout
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20—30 let, doba jistě postačitelná ke změnám nejen zámyslů stavebních,
ale i celých forem. Stavba paláce je tak naskrze stylově jednotná, že si
lehce vysvětlíme, jak uniformita forem byla vnucena i věži, o něco staršL
Uměleckohistorického ocenění hradu dostává se v detailních popisech
J. Soukupa.) — J. V. Šimák, Zprávy o některých farách a školách v Horním
Pojizeří v době protireformační. — J. V. Prášek, Urbář brandejský a pře
rovský z r, 1651 (Pokračování). — V. Fabián, Obsah makovic farního kostela
sv. Vojtěcha na Novém Městě v Praze. — Jos. Volf, Genealogické příspěvky
k rodu Pfefferkornu z Ottopachu (Pokračování).
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Doba Gollova působení na universitě znamenala pro českou historio
grafii pericdu úsilné práce analytické, kritických studií, čím dál tím více
se soustřeďujících znenáhla na dějiny vnitřní. Po velkých synthetických
dílech doby Palackého, byla to reakce přirozená a odpovídající také vlád
noucí tendenci v historiografii středoevropské vůbec. Je tato perioda již
uzavřena, vykonáno již dosti práce a rozřešeno dosti otázek, aby se mohlo
přikročiti k synthesi, odpovídající vědeckým požadavkům doby? Odpověď
na tyto otázky může sotva znlti kladně, ale přísný tazatel neobdržel by
uspokojující odpovědi ani snad po dlouhých letech. Faktum je, že pokusu
o synthesi potřebujeme, tím spíše, že Němci, za podmínek ještě nepřízni
vějších, pokusili se o ni již r. 1899 dílem Bachmannovým, na jehož třetím
svazku autor pracuje. S české strany nyní po díle Bachmannově počíná
vydávati České déjiny prof. V. Novotný (v Laichterově Výboru nejlepších
spisů poučných) v sešitovém vydání. Dosud vyšel prvý sešit obírající se
periodisacl českých dějin. Odtud a z prospektu se dovídáme, že prvý díl
bude sahati až k r. 1346 (a obsahovat! šest knih: a) dobu předslovanskou,
ř>) dobu slovanskou až k smrti kn. Oldřicha,-c) do r. 1197» ď) do r. 1253,
e) do r. 1306, /) do r. 1346), druhý a třetí až do r. 1627, čtvrtý a pátý do
r. 1848. Díly prvý a druhý sepíše prof. Novotný, pro ostatní jsou předurčen’
jiní autoři. Přejeme podniku všeho zdaru.
♦
J· P·

V XXXI. svazku berlínských „Jahresberichte der Gescbichtswissenschafť* nacházíme přehled historické literatury pro dějiny Moravy za
rok 1908, jehož autorem je archivář B. Navrátil, Stručný přehled ten je
psán se znalostí věci, je vskutku kritický a vystižný. Čechy jsou i v tomto
svazku zase odbyty odkazem na pozdější ročníky.
Prof. Dr. Miloslav Stieber studiem, mezimístních poměrů v českém
právu městském, jež hodlá vylíčit, dostal se k smlouvám uzavřeným mezi
královstvím Českým a zeměmi sousedními, na jichž základě rozhodovaly se
pře ve prospěch cizinců, a odhodlal se proto předem zpracovat české mezi
národní styky smluvní. Výsledek svého badání podává v právě vydané
objemné knize České statni smlouvy. Historický nástin. Dii I. (Knihovna
Sborníku věd právních a státních. B. Rada státovědecká. Čís. XXII.
Str. 362. 1910.) část tato obsahuje období od Přemysla Otakara II. do
naložení říše Habsburské a probírá v oddílu prvním zevní stránku smluv,
totiž název a subjekty smluv, podmínky a formu uzavírání a konečně
utvrzování smluv; obšírnější oddíl druhý jedná o obsahu smluv a podro
buje rozboru míry válečné, přátelské dohody a alliance, tituly, smlouvy
územní a svatební, úpravu správního, trestního a soukromého práva a na
konec všímá si otázky řešení sporů mezi různými panovníky a poddanými.
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Dosti značnou část knihy (srv. 221—353) vyplňují přílohy; autor v nich
otiskuje pro částečnou informaci regestové výpisy 365 velikou většinou
již jinde uveřejněných smluv z let 1253—1516, které probral.

Ve sborníku Historische Aufsátze K. Zeumer zum 60. Geburtstag
dargebracht von Freunden und Schůlern (Weimar 1910) zajímají historika
českého zvláště články D. Schdferův o taženi Lothara III. do Čech roku 1126;
F. Kernův o první výpravě Karla IV. do Říma; R. Salomonův o anglické
politice Karla IV., v němž zvláště veden důkaz, že známý list Eduarda III.,
v němž děkuje Karlovi za prostřednictví mezi Anglií a Francií, nepochází
z roku 1346, nýbrž z roku 1355.
V „Atti e Memorie della Deputazione Ferrarese di Storia patria,
XIX. 2 (1909) vyšla práce E. Levi, Antonio e Nicolo da Ferrara poeti ed
nomini di corte del trecento. Z bratři Nicolo pobyl několik let na dvoře
Karla IV. a některé z jeho traktátů obracejí se k císaři, který roku 1378
básníka jmenoval svým familiárem. Antonio složil chvalozpěv i hanopis
na Karla IV.
Známý právní historik, profesor university v Inšpruku A. v.
Wretschko vydal v samostatném, přílohami doplněném otisku své pojednání
Die Verleihung gelehrter Grade durch den Kaiser seit Karl IV., uveřejněné
původně v slavnostním sborníku k sedmdesátým narozeninám H. Brunnera
(Weimar 1910). Vykládá tu, jak se asi od XIV. stol, utvořil názor, že titul
doktorský, jejž původně ovšem mohly udíleti pouze vysoké školy, může
býti propůjčován také od císaře nebo od papeže, stopuje projevy tohoto
názoru ve vědecké literatuře od stol. XIV. do stol. XVII. a uvádí pak
jednotlivé případy udělení titulu doktorského od císaře. První jsou z doby
Karla IV., který toho práva, jak se zdá, hojně užíval, poslední je z r. 1697.
Wretschko pak podrobně rozebírá formální stránku tohoto udíleni titulu
doktorského i příslušných listin a na konec se zmiňuje o slavných promo
cích ,,sub auspicilis imperatoris'% jejichž počátky spadají do doby Marie
Terezie. K pojednání je připojeno jednak 78 regest z listin císařských
udílejících titul doktorský, jednak něco přes dvacet úplných textů takových
listin. Z nich nás zajímá diplom Ferdinanda III. z 20. ún. 1649, jímž se
Janu Jiřímu Kaufferovi, posluchači práv a veliteli studentské kompanie
v Praze v r. 1648, udílí titul doktora obojího práva.

Báňskobystrický gymnasijní professor dr. Jan Gero vydal knihu
A cseh husziták Magyarországon (Čeští husité v Uhrách) (v B. Bystřici 1910.
stran 204, 40, za 5 K; od str. 157 přetisky listů z Českého Archivu I—III].
Kapitola první [1409—1424) charakterisuje husitství české doma, ostatní
tři kapitoly (1424—1476) zabývají se zájezdy husitskými a jejich účinky
na půdě uherské. Jan Jiskra je středem vypravování. Přes to, že se autor
opírá o hojnou látku, věcně nepodává nic nového. Naopak: kniha jeho
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je kompilace nekritická, kde listiny archivů domácích a cizích, Bartoš písař
a Paprocký, Bonfinius, Túróczy a Pray, Palackého Dějiny, Tomkův stručný
dějepis z Malé encyklopaedie nauk a Smetanův Všeobecný dějepis, starý
Michal Horváth i nový Alexander Szilágyi, Šolcovy vývody o národnosti,
Czamblovy žurnalistické theorie, ba i historické romány bar. Jósiky a Ji
ráskovo „Bratrstvo“ mají stejnou hodnotu pramenů dějepisných. Autorovi
však nejde tolik o historii, jako spíše o politiku. Chce ukázati, že husité
v XV. stol, značně vyčerpávali a oslabovali Maďarstvo, zápasící s Turky,
a Že Čeština, kterou zůstavili Slovákům jako řeč spisovnou, utužila vědomi
národní jednoty československé, nesnášející se s myšlénkou jednotného
maďarského státu. Pan Gero, jakkoliv husity XV. věku líčí jako hordy
loupežnické, přece všude stopuje silné jejich vlivy kulturní, o nichž v se
verních Uhrách podnes svědčí názvy měst a osad, stavby chrámův a hradů,
církev i společnost, jazyk i literatura. „Reč česká (čteme na str. 86) byla
literární řečí Slovákův uherských až do Bemoláka a do Štúra, a tato ieč
jakož i husitský český duch živily národni hnuti slovenské až podnes.
v Gemeru, na Cabě a v stolici peštské Slováci posud ještě docela nesplynuli
s Madarstvem, za to děkují českému jazyku, české bibli.1* Vývody ty jsou
v úplné shodě s působením dra Gero jako okresního novináře; vydává totiž
v Báňské Bystřici lístek, psaný chatrnou slovenštinou ve smyslu známého
„Vzdělávacího“ spolku severouherského (FEMKA), tedy za účelem odnárodňovacím.
=

V rozsáhlé publikaci J. Korzeniowského Zapiski z r^kopisów cesarskiej
bibliotcki publicznej w Petersburgu i innych biblioték Petersburskich. Sprawozdanie zpodróžy naukowych odbytých w 1891—2 i 1907 r. (Archiwum do
dziejów lit. i ošwiaty w Polsce ... tem XI.), Kraków 1910, najdeme též
několik bohemik, které nejsou vytknuta v seznamu Flajšhansově, Knihy
české v knihovnách švédských a ruských (Praha 1897). Na př. pod č. 222.
Na smrt „Johannis Laurentii, sacrorum praesidis apud fratres Bohemos . ..
oratio funebris . .. elaborata a Johanne Campensi, verbi divini ministro.“
č. 112 týká se cestopisu Pavla Knibbia Belgičana, jenž r. 1574 provázel
Slavatu a Valdštejna na cestě jejich po Itálii. Pod č. 13. zaznamenán jest
rukopis kázání Miliče z Kroměříže, pod Č. 79a sborník materiálů k dějinám
koncilia Basilejského (kdež na př. odpověď Jana z Dubrovníka Rokycanovi
o přijímání pod obojí), pod č. 218 Esty Aeneáše Sylvia a Kašpara Šlika.
Nákladem obce města Písku počaly vycházeti Dějiny král, krajského
mésta Pisku nad Otavou sepsáním Augusta Sedláčka. Tři dosud vyšlé sešity
velkého formátu (144 str,), pěkně vypravené a vyobrazeními ozdobené,
dovedly vypravování příběhů píseckých až do r. 1630. Vrátíme se k této
zajímavé publikaci po jejím bohdá brzkém dokonání.
P. Fr. Tischer, kn. arcib. archivář, vydal Paměti fary Jindřichohra
decké (Jindř. Hradec, 1910, str. 311; zvi. otisk z „Ohlasu od Nežárky“).
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Je to velmi bohatá sbírka materiálu z archivů jindřichohradeckých, srovnaná
v období jednotlivých děkanů hradeckých. Zejména pro dobu protireformace
slavatovské (ale i v jiných směrech) poskytuje poučení nad místní zájem
vynikající.
K poslednímu výročí bitvy bělohorské vydalo nakladatelství A. B.
Černého pěkně vypravenou publikaci „Na Bílé Hoře“, obsahující tři stati,
jež napsali J. Teige, H. Kuffner a J. Herain. V prvé stati jedná Teige O pří
činách naší porážky na Bílé Hoře. Nových poznatků věcných v tomto vý
kladu určeném k poučení širší veřejnosti nelze ovšem hledati, ale názory
tu přednášené zasluhují pozornosti jak pro vědecký význam a postavení
autorovo, které jim dávají váhu téměř autoritativní, tak proto, že touto
publikací dojdou asi velikého rozšíření a tím i vlivu na smýšlení neodborných
kruhův o základních otázkách našich novějších dějin. Nebude proto snad
nevhod, všimneme-li si jich poněkua i na tomto místě. Hned úvodem své
stati hlásí se Teige k názoru velmi rozšířenému, že porážka bělohorská byla
především výsledkem vnitřního úpadku českého státu a národa. Tento
úpadek se mu počíná již smrtí Jiřího z Poděbrad. Kd®žto Jiří Čechv přivedl
k veliké slávě, jeho smrtí „nastává rychlý úpadek říše České, pletichy Lvu
z Rožmitálu dopomáhají cizinci ke vstupu do země a naše chabost, nešvár,
bezcharaktemost s lakotou dokonaly vnitřní zkázu. Jest jen náhoda, že
následky nastalé po 8. listopadu 1620 nedostavily se již dříve, že již Ferdinand
I., který razil r. 1547 Bílé Hoře cestu, tuto snahu svoji nedokončil
Jest to náhodná situace mezinárodní, která katastrofu zadržela, nikoliv
naše zásluha.“ Tento názor vykládá autor podrobněji. Shledává, že již
v době jagellonské „nekonečná mravní skleslost a vnitřní politická rozervanost, připomínající dobu nynější, jeví se našemu oku“, že v té době
„bývalá husitská udatnost Čechů zvrhla se úplně v loupežení a v lehko
vážné, nemravné živobytí.“ Výsledkem toho úpadku byla volba Ferdinanda
1., „a to byla naše prvá Bílá Hora." Ferdinand „povznesl ve všem
moc královskou“, zbavil stavy jich dřívější moci. „Smutný stav zaviněn
byl jen a jedině šlechtou českou. Mimo nedodržení přísahy i slibů nechtějme
obviňovati cizince Ferdinanda I. z ničeho. Jako do dnes a na časy budoucí,
vina hlavní nezdaru našeho je v nás, v naší hrabivosti, řevnivosti a mravní
chabosti.“ Tak nastala „druhá Bílá Hora r. 1547.“ Hned potom „připra
voval Ferdinand I. a jeho nástupcové třetí naši Bílou Horu“. Když se tato
tretí Bílá Hora blížila, ,,země na pohleď bohatá, hustě obydlená v skuteč
nosti byla celkem bez moci.“ Příčinou toho ,,vedle svárů náboženských,
stavovských“ byl i „ubohý stav lidu poddaného a národnostní poměry.“
„Hlavni jádro národa nemělo ani práv politických ani náboženských, ba
do jisté míry ani kulturních.“ „Správu země vedle krále vedli jménem
země tři stavové, a to dva šlechtičtí a jeden městský. Duchovenstvo, které
by alespoň bylo bývalo mostem k lidu, nebylo činitelem politickým.“
„Tím, že lid venkovský, poddaný, vyloučen byl z politického života, stalo
se jednak, že přečasto v pánu svém viděl nepřítele a utiskovatele a způso-
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beno tedy rozdvojení národní, jednak že neměl ani zájmu pro záležitosti
veřejné, pro boje politické.“ ,,Kulturní stav lidu byl dosti nízký .... Je-,
diná kulturní vlna pro lid byla Jednota bratrská. V ní jedině kulturně žil
český lid.“ „Království České bylo slabé též i protože národnostní poměry
se v 16. stol, na úkor český změnily. Němci se houfně do Čech stěhovali,
a Čechové tomu nebránili ... V druhé polovici jmenovaného věku mají
Němci náš obchod v rukou.“ „Kdyby tedy kardinál Klesl znal pravý smutný
stav království českého, které neschopným bylo úpornějšího odporu, byla
by pohroma bělohorská počala již v prvních letech panování Matyášova.“
Takto došlo k ní až později, až po zvolení Ferdinandově za krále. Tehdy
„evangelíci byli zahrnováni všude potupami a urážkami ..... majestát
vyhlášen za smlouvu hanebnou a neplatnou.“ Příkoří činěná evangelíkům
dohnala posléze stavy k vyhození obou místodržících. Byl to podle úsudku
autorova čin „zbytečný, neužitečný, škodlivý a nemravný“. „Vlivem
Bratří a v naději mocné podpory jako hlava Unie německých protestantů“
zvolen pak za krále Fridrich Falcký. „V dalším tragoedie šla velmi rychle . . .
Dne 20. září stanul Maxmilián (Bavorský) na půdě české s armádou, s kterou
musil zvítěziti.“ Tyto názory o příčinách pohromy bělohorské nejsou ni
kterak nové. Jsou v podstatě známy ze spisů Tomkových, Rezkových,
Gindelyových, Denisových, jichž autorita dobyla jim téměř obecného
uznáni, ač snad ještě nikdy nebyly od odborníka vysloveny s tak příkrou
jednostranností jako v této stati leigeově. Jestliže u jmenovaných historiků
náiory ty byly přirozenou a jistě zdravou reakcí a protiváhou proti nekriti
ckému kultu strůjců českého povstání, proti jednostrannému svalování
veškeré viny na zlobu nepřátel, proti sentimentálním nářkům do nepřízně
osudu, zde již přecházejí v čiré flagellantství. V pojetí Teigeově české dějiny
od smrti Jiřího z Poděbrad jsou vyplněny samou špatností, samými chybami,
nepřetržitým úpadkem mravním a politickým, všechno hrozné neštěstí,
jehož následky cítíme do dnes, zavinili jsme jen a jen my sami. Vede-li nás
hlubší poznání českých dějin doby předbělohorské k přesvědčení vždy urči
tějšímu, že třeba opravíti onen starší názor našich historiků o příčinách
katastrofy bělohorské, jak to nedávno v tomto časopise vyslovil Pekař
(v nekrologu Rezkově) a jak jsem to naznačil ve svém pojednání o Majestátě,
je jasno, že nemůžeme souhlasiti ani s touto novou, mnohem příkřejší jeho
formulací. Není pochyby, že na straně českých stavů bylo mnoho chyb
a nedostatků, že hrozný úpadek našeho národa nastalý po Bílé Hoře byl
umožněn a podporován nepříznivým vývojem vnitřních poměrů v době
předchozí, ale proto ještě nelze tvrditi, že tyto chyby a nedostatky, tyto
nepříznivé poměry musily zploditi Bílou Horu. Bylo by dříve třeba dokázati,
že chyby a nedostatky na straně poražených byly větší, že vnitřní poměry
jejich byly horší než u jejich vítězných odpůrců, větší a horší než u jiných
národu tehdejších, které byly ušetřeny Bílé Hory. A důkaz takový se jistě
nikdy nepodaří. — H. Kufner ve stati nadepsané Bělohorská porážka, věrný
obraz vojenských poměrů doby jedná o bitvě bělohorské po stránce vojenské.
Upozorniv úvodem vhodně své čtenářstvo, že bylo v té době pravidlem
č. č. h. xvn.
9
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bojovati vojsky nájemnými a že se v tom stavovské vojsko české neodchylovalo od tohoto obecného pravidla, vykládá podrobně válečnou situaci a
postup obojího vojska. Jak výslovně poznamenává, nečerpá přímo z pramenův, nýbrž užívá ,,s náležitou rozvahou a kriticky vynikajících děl
odborných.'1 Přes to poslouží jeho názorný výklad a zvláště několik při
pojených mapek i odborníkům. Obsah poslední stati J. Herainovy je dobře
naznačen titulem Z událostí po bitvé. Vznik a stavba kostelíka P. Marie Vitézné na Bílé Hoře. Vedle několika zpráv anekdotického rázu o událostech
po bitvě podává se tu podrobnější, z části na pramenech založený výklad
o historii památných staveb na bojišti bělohorském, provázený několika
pěknými jich vyobrazeními. Vůbec je kniha vyzdobena množstvím pěkných
a případných obrázků, portrétů a starých rytin, které samy o sobě mají
značnou cenu.
K. Kr.
Ke zprávě o Thurnově rodišti (Č. Č. H. 1910, str. 473) poznamenávám
opravou: Thurn patrně narodil se na Lipnici, hradě v Čechách u Něm.
Brodu, jejž otec jeho František šest let před tím r. 1561 koupil, a nikoli
v Lipníku (moravském).
Šimák.

Jméno Heřmana Hallwicha srostlo s valdštejnskou otázkou daleko
více než jméno kteréhokoliv jiného badatele. Je tomu ovšem již dávno
a mladší generace počíná o tom nevědět. Bylo to víc než před třicíti lety,
co vydal Hallwich své hlavní dílo apologetické, pod titulem Wallensteins
Ende (dva svazky r. 1879). Obsahovalo velký počet dopisů a jiných aktů
z let 1632—1634 s poměrně krátkým a tendenčním zpracováním jich
v úvodu. Současně slíbil Hallwich doplniti dva svazky svého Konce Valdštejnova svazkem třetím, s novým materiálem, k jehož vydání r. 1883 již
všechno bylo připraveno. Práce tato nevyšla doposud . . . Zatím vstoupili
na bojiště jiní,.sběratelé fakt“: vyšly publikace Gaedekovy, Hildebrandovy,
Irmerovy s četnými autentickými doklady o zrádných pletichách a jed
náních Valdštejnových. Apologetice rázu , »Wallensteins Ende“ byl učiněn
konec na vždy. Hallwich ani slovem nezaujal k novým důkazům viny
stanoviska, ale shromažďoval archivní materiál s vytrvalou pílí dál. Nyní
překvapuje veřejnost novým rozsáhlým dílem, třemi silnými svazky pod
titulem: Fünf Bücher Geschichte Wallensteins (Lipsko, Duncker a Humboldt,
1910. Stran 694 + 585 -f- 487 + XXXII). Není to však slíbené pokračování
Konce Valdštejnova, nýbrž biografie Valdštejnova, plnící dva prvé svazky a
jdoucí až k r. 1629; třetí svazek obsahuje nový listinný materiál z let
1625—1629. Pokračování má následovati; nové svazky dopisů a dokumentů—
Hallwich počítá, že nashromáždil na 23.000 kusů listinného materiálu —jsou
k tisku připraveny. O ceně a povaze nového vylíčení Valdštejnova života pro
mluvíme si podrobněji v některém z příštích čísel ČČH. — co slíbeného
pokračování se týče, přejeme Hallwichovi ze srdce, aby mu ve vysokém
věku jeho bylo dopřáno je v celku a šťastně dovésti ke konci. Obrana
Valdštejnova ve známém pojetí Hallwichově je sic dnes vědecky nemožnou,
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ale za nové zásoby dat a fakt, za uveřejnění nového materiálu, jehož sbírání
v oddané horlivosti Hallwich věnoval skoro půlstoletí práce, bude mu
veřejnost jistě vděčna.
J. P·
Alfreda Jensena·. Smárre bidrag lili det trelliodriga krigets história
(163g—1648) Goteborg igio skládají se ze dvou částí. V prvé autor otiskuje
]X>dle opisů Zemského archivu z Prahy 27 náhodně vybraných aktů z českých
a dolnorakouských archivů o vpádu Banérově, Torstensonově a Königsmarkově do Čech. Druhá část obsahuje edici denníku P. Egidia a s. Joanne
Himmelstein z augustiniánského kláštera sv. Václava na Zderaze o obležení
Prahy od Švédů (26. července — 25. prosince 1648).

Podle Przewodniku bibliografičeného (1910, seš. 12.) má knihovna
Czytelni ludowej v Těšíně rukopis (N. 18), obsahující české spisy privilegií
knížat Těšínských a Hlohovských Václava a Adama Václava, vydaných
městu Strumieni v příčině lovení ryb, užívání lesů a vybírání jistých dávek.
Nový doklad o rozšíření češtiny na Těšínsku ve starších dobách.
Autor studie 0 pokladech pánů Smiřických a jiných nálezech na panství
Kosteleckém, redaktor Josef Miškovský, známý příspěvky k dějinám česko
brodská, snesl ve své nové knížce Českobrodští kacíři a první evangelíci
(Český Brod, m. 8°, str. 87) zajímavé zprávy o prostonárodním hnutí nábo
ženském na Českobrodsku v XVIII. století. Prameny, které autor většinou
uvádí doslovně, shledal v knihách, radních manuálech a listinách městského
a musejního arci ivu českobrodského; počátečný vývoj náboženské obce
evangelické v Kšelích sestaven je na základě materiálu z matričního archivu
tamějšího.

Z novinek k dějinám českým v druhé polovici 19. stol, zaznamenáváme
dvě publikace Karla Adámka: Mé paméti z doby Taaffovy. 1879—1893.
Díl I. (Hlinsko, 1910, str. 228.) a Z mých styků s dr. Aloisem Pr. Trojanem
1879—1893 (ibid., str. 101). Zmíníme se o nich podrobněji v souhrnném
referátu o nových příspěvcích k dějinám českým a rakouským v 19. stol.

Vyšel druhý svazek nového vydání Liber certarum historiarum Jana
z Viktrinku (viz Č. Č. H. XVI., 119) prací F. Šneidera ve sbírce M. G. H.
Zvláště tento druhý svazek jest důležitý tím, že přináší text daleko lepší
nežli staré vydání Böhmerovo. Vydání jest založeno jak na prvním kon
ceptu kronikářově tak na druhé recensi, již má t. zv. Anonymus Leobiensis.
Vedle rejstříku jsou k edici vlastní připojeny některé prameny příbuzné.
0. V. Dungern, který r. 1908 vydal zajímavou knihu „Der Herrenstand im Mittelalter“, v níž se snažil vysvětliti vývoj vysoké a nižší šlechty
německé z jiných stavovských kategorií (Dynasten und Dienstmannen)
doby předchozí novým způsobem bádání genealogického, užil methody
své k osvětlení stavovských poměrů zemí rakouských ve zvláštním spise,
pod tit. Die Entstehung der Landeshoheit in Oesterreich (Alir. Holder, str. 197).
9*
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S předmětem článku o přírodovědec kých dobrodruzích na dvoře
císaře Leopolda L, který uveřejnil v Archiv für Kulturgeschichte (1910)
za nové redakce (srv. ČČH., XVL, 364) Jindřich rytíř Srbik, souvisí mono
grafie téhož autora Wilhelm von Schröder, Ein Beitrag zur Geschichte der
Staatswissenschaften (Sitzungsberichte der Wiener Akademie der Wissen
schaften, 164. Bd., 1. Abh., str. 161). Je věnována zajímavé osobnosti
merkantilistické doby. Na vrcholu té doby u knížat, kteří jsou zároveň
soukromníky i nositeli hospodářské politiky, nejednou se spojují zájem
vědecký s finančním, a tak také mnohý, kdož si získal trvalé jméno v chemii
bud jako alchimista nebo opravdový chem;k, patří mezi zakladatele druhé
vědy, která tehdy dobývala si samostatného postavení, totiž národního
hospedářství. A Schröder vedle Jana Jáchyma Bechcra představuje nej
zřetelněji toto zvláštní spojení přírodovědeckého a národohospodářského
myšlení a práce s jistým rysem dobrodružnosti a hledání. Srbik sleduje
předem na základě velmi bohatého a rozsáhlého materiálu Schröderovy
životní osudy, které dosud byly známy jen velmi kuse a byly plny zmatků,
jeho mládí a vlivy, které určovaly jeho vývoj, zvláště jeho pobyt v Anglii,
pak jeho působení při dvoře Leopoldově, jeho snahy o zavedení anglického
průmyslu vlnařského v Rakousku a jich ztroskotání; konečně jeho činnost
v Uhrách v posledních letech života. V druhé Části rozebírá jeho díla lite
rární, která právem dosud platí za přední spisy staršího merkantilismu,
a odhaduje jejich význam v dějinách vědy státní, finanč-4 a národního hospo
dářství a vymezuje jeho postavení v prakticko-progresivním směru národospodářském hlavně vedle Jana Jáchyma Bechera a Filipa Viléma von
Hömigk, jimž připadla vůdčí úloha v Rakousku. Poslední zajímavá kapitola
podává dějiny vlivu Schröderova na německou národohospodářskou praksi,
zvlášť v Rakousku a jeho oceňování v odborné literatuře.

Zajímavým výtvorem Napoleonským na půdě našeho mocnářství,
Illyrskými zeměmi, resp. ,ústavou a správou' jejich, obírá se studie dra Bogumila Vošnjaka, Ústava a správa illyrských zemi. Příspěvky k zásadám
státovědy prvního francouzského císařství a k recepci jeho veřejného práva,
uveřejněná v Knihovně Sborníku věd právních (řada státovědecká
Č. XXIV., 1910). — Spis jedná nejprve o vzniku illyrské správní
skupiny, potom o právní povaze území tohoto se stanoviska všeobecné
státovědy, dále o organisaci vnitřní správy, o samosprávě v ní, o soudnictví,
o vojenství, o finanční správě a o hospodářské politice francouzské v těchto
zemích. Těmto uvedeným statím jsou skoro všude předeslány stati vše
obecné jako o . právní povaze území se stanoviska všeobecné státovědy,
o právním pojmu obyvatelstva s téhož stanoviska, o francouzskýcř intendantech, prefektech, o francouzském vojenství, o francouzském daňovém
systému; sem patří zvláště poslední kapitola: základy státovědy prvého
francouzského císařství. Práce Vošnjakova svědčí o veliké erudici a bystrosti,
je dokumentem svědomité píle; historik by ovšem činil námitky tu a tam
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proti způsobu, jakým autor užívá dokumentů historických, na př. v Do
slovu str. 199 Napoleonova Mémorialu z r. 1816.
V knihovně Sborníku věd právních a státních (rada státovědecká
cis. XXIII.) vyšla pěkná studie R. Mariana'. Vliv cizích ústav na ústavní
zákony Rakouské z let 1848—1849 (část I.). Kniha zjišťuje přesně a po
drobně vzory ústav r. 1848/9, totiž ústavy Pillersdorffovy z 75. dubna 1848,
ústavy Kroměřížské a Stadiónový (oktrojovane) z r. 1849; píi tom se zdarem
vylučuje, co je v nich původního, a vyšetřuje, co z těchto ústavních
listin r. 1848/9 přešlo do ústavního zákonodárství let 60tých (do diplomu
říjnového, únorovky a prosincovky). Při vyčítání vzorů, podle nchž se
psána ústava Fillersdortfova, dosavadní názory doplňuje poukazem na
francouzské charty z r. 1814 a 1830, při osnově Kroměřížské ukazuje zvláště
na veliký vliv ústavního díla frankfurtského; srovnání, jak projednáváno
ústavní dílo v obou říšských sněmích, věnuje Maršan mnoho místa a ukazuje
na analogie vskutku nápadné, tak že lze pak přisvědčit! jeho resultátu: co
se zevního postupu týče, byl sněm Kroměřížský téměř úplně závislý na
parlamentu frankfurtském; celý postup prací ústavních odehrával se v něm
právě tak, jenom že o několik měsíců později; k tomu zvláštní náhodou
odehrávaly se zcela stejně i děje, kde to nebylo nutné — tak zvláště odložení
rokování o základních právech (str. 14—15). Mimo jiné také stopuje
Maršan v ústavách r. 1848/9 původ pozdějšího § 19. prosincovky o národní
rovnoprávnosti, při čemž si všímá i cizích ú^tav do r. 1848, pokud v tom
směru obsahovaly nějaké ustanovení, a zajímavo je, že výtěžky jeho, i pokud
jde o Švýcarsko, nejsou veliké; nejen že předpisy do tohoto oboru spadající
jsou velmi vzácné před r. 1848, nýbrž důležitá je i ta okolnost, že se v nich
nikde nemluví o národnostech jako takových a jejich právech, nýbrž všude
jen o jazycích. Roku 1848 pak dle autora (str. 42/43) náleží zde priorita: on
zavádí nové pojmy národnosti a kmene národního, o kterých již zcela
moderně mluví Pillersdorff (na rozdíl na př. od ústavy belgické, která zná
jen otázku jazyků). Zde snad by bylo bývalo na místě pokusit se o vy
světlení tohoto originálního zjevu. Každým způsobem kniha Maršanova
přináší mnoho zajímavých údajů, je velmi poučná pro toho, koho zajímají
novější ústavní dějiny rakouské, tak že se můžeme těšiti na pokračování.
Glch.

Eduard v. Wertheimer napsal a ve Stuttgartu vydal knihu Graf
Julius Andrassy, sein Leben und seine Zeit. První svazek sahá až do pádu
Beustova a jmenování hr. Andrássyho jeho nástupcem. Na titulním listu
ěteme: ,,Nach ungedruckten Quellen" a v tom také spočívá význam knihy,
neboť autorovi otevřeli archiv zahraničního ministerstva, archiv kabinetní,
ministerstva vnitra i pruský státní, kde nahlížel do velmi cenných a zají
mavých relaci německých vyslanců z Vídně, ze soukromých pak především
vlastni andrássyovský, dále měl k disposici jmenovitě netištěné denníky
a listy, které psal své matce baron BélaDoczy, velmi blízký hraběti András-
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symu. Za to chybí jeho práci širší politické pojetí, a kde se snaží o kritiku
politiky svého hrdiny, dociluje leda panegyriku. Pro historii vyrovnávacích
pokusů s Čechy z let 1870 a 1871 je tu sneseno velmi mnoho nového materiálu,
jmenovitě pro — rozhodující — podíl hr. Andrássyho na jejich zmaru,
ale výtka svréhu pronesená i zde platí v celém rozsahu. Působí to přímo
trapně, jak Wertheimer nechává místo sebe mluviti vídeňské liberální
listy, ze kterých si mimo to osvojil i ton. Podrobnější referát přineseme
v čísle příštím.
V říjnovém čísle „Deutsche Rundschau” jest pozoruhodný článek
W. Alterúv „Deutschlands Einigung und die österreichische Politik” založený
hlavně na netištěné dosud korrespondenci Beustově a osvětlující poměr
politiky rakouské k Francii v letech 1868—70.
Professor kijevské university Julian Kulakovskij vydal své universitní
přednášky o dějinách byzantských v rozsáhlé knize p. t. Istorija Vizantii.
Tom I (395—518}. Kiev 1910. Na 536 stranách podává dějiny byzantské
v době předjustiniánovské, tedy v době kdy říše Východořímská teprve
pomalu mění svůj dřívější, římský ráz a kdy mnoha svazky ještě spoutána
jest se sesterskou říši Západořímskou. Nového spracováni této periodě
dostalo se od badatele, jenž delší dobu obíral se dějinami římskými, zvláště
doby císařské a jenž přednášel též dějiny římské na universitě kijevské,
dříve než přešel k dějinám byzantským. Mnoho času věnoval archaeologickému bádáni severního pobřeží Černého moře, zvláště Krymu. Ku
poznání přechodní doby římsko-byzantské přispělo spisovateli, jak sám
vytýká, překládání Ammiana Marcellina. Překlad ten vyšel ve 3 dílech
v 1. 1906—1908. Kniha Kulakovského počíná se přirozeně vylíčením
vnitřního stavu, t. j. institucí a společenských poměrů říše římské ve 4. stol.
Pojednává 1. o císaři, 2. o dvoru a centrální správě, 3. o civilní správě,
4. o soustavě berní a finanční správě, 5. o správě hlavních měst 6. o hrách
a stranách cirkových, 7. o vojsku a správě vojenské, 8. o stavech říše římské.
Zvláštní kapitola věnována jest rozvoji křesťanstva a významu živlu
gótského pro říši. Na to následuje vypravování vlastní historie byzantské,
kterou Kulakovskij podle příkladu Gelzerova začíná od smrti Theodosiovy,
vpadaje hned in medias res líčením vnějších a osobních událostí. Kniha
Kulakovského přináší nové věci v jednotlivostech, ale koncepce její jest
příliš školská. Poměry církevní nejsou vylíčeny na základě ideologickém.
Spisovatel nezná prací Harnackových.

Známý byzantolog Ch. Diehl vydal min. roku (1910) obsáhlou (837 str.)
příruční knihu umění byzantského, vlastně dějin umění p. t. Manuel ďarl
byzantin (Paříž 1910) s mnoha zdařilými illustracemi. Spis rozdělen jest
na 4 veliké oddíly (knihy), z nichž v 1. pojednává se o počátcích a vy
tvoření (ustálení) umění byzantského, v 2. o prvním zlatém věku jeho
(v době Justiniánově) ve 3. o druhém zlatém věku jeho (v době dynastie
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Makedonské a Komnenovské). ve 4. o poslední dobé jeho vývoje (od polovice
století 13. do polovice stol. 16.). V otázce původu umění byzantského
Diehl stojí na straně Strzygowského, jenž dovozuje rozhodnou převahu
živlů orientálních, hellenistických (syrských), egyptských a maloasijských,
které však na půdě evropské podlehly značné europeisaci, tak že je možno
mluviti o úplné originálnosti umění byzantského. Chrám sv. Sofie jest
však vyvrcholení tvůrčí činnosti škol asijských.
Vyšel III. svazek spisu N.Jorga, Geschichte des osmanischen Reiches,
obsahující dobu od r. 1538—1640. Z kapitol, tam obsažených jsou důle
žité zvláště 1. ,,Bildung der türkischen Provinz Ungarn“. 2. ,,Die tür
kische Provinz Ungarn“. V kapitole 3. a 4. najdeme též pojednání o stycích
říše Osmanské s Polskem a Moskvou, kapitola 8. dotýká se též styků če
ských stavů (1619—1620) s vládou tureckou.
První král či car nového Bulharska Ferdinand I. našel již svého
historika. Je to Karel René (na titulu přidáno ,,k. preussischer Geheimer
Hofrat.) Název knihy, vydané v Berlíně (1910) je Ferdinand I. Kónig der
Bulgaren und sein Land. Snad to není bez významu, že první historiograf
panovníka nového Bulharska, jenž sám má jméno bez tradic na Balkáně
a jenž nejspíše se udrží a založí dynastii (jako v Rumunsku Karel Hohenzollerský), je Němec. Jeho knížka věnuje zvláštní pozornost pokrokům
hmotné kultury.

U příležitosti Grunwaldského jubilea vyšlo nákladné dílo (cena
25 marek) básníka Luciána Rydela o královně Hedvice, Królowa Jadwiga,
Poznaů-Waršava 1910, ozdobené mnoha illustracemi. Spis, ač psaný poetou,
není zhola bezcenný pro historii odbornou a má zvláštní účel ten, že chce
líčiti, jak Hedvika žila po smrti v srdcích a paměti národa (o tom jedná
kapitola „Jadwiga w sztuce i poezii“) a podává i obraz snah, domáhajících
se kanonisace Hedvičiny. V této příčině Rydel náleží mezi největší horlitele.
V časopise Šwiat siowiaůski 1909 v č. 11. Janowicz (pseud.?) pojed
nává o Ruchu mlodokaszubském, v č. 12 podává týž Janowicz stručný, ale
;>oučný přehled osudů a zvláště jazykového pronásledování Kašubů od
vlády pruské v článku Stanowisko rzqdu pruskiego wobec mowy kaszubskief
w ciqgu ostatniego stulecia.
Zemřel polský historik Justýn Felix Gajsler (v Čnu 1910), poštovní
úředník ve Varšavě, z jehož péra pochází jedna z nejlepších přehledných
prací o Českých dějinách Rys dziejów czeskich, 2 svazky ve Varšavě 1888.
1892. Téhož rázu jest jeho přehled dějin uherských {Dzieje W^gier w zarysie
3 sv. ve Varšavě 1898—1902) a chorvatských (Przeszloéč Chorwatów 2 sv.
*907 a 1908).
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V 3.—4. sešitě Ruského filologičeského Věstníku (1910) prof. N.
LjuboviČ, referuje o 1. sešitě Zeitschriftu für osteurop. Geschichte praví: „Po
chopi tel no, že všem otázkám ruské a slovanské vědy historické Časopis
tento nebude moci vyhověti. .. Proto jest třeba želeti toho velice, že my
(Rusové) dosud nemáme ani jednoho přesně vědeckého časopisu (revue),
jenž by pozorně sledoval všecko, co se u nás děje v oboru vědy historické . . .
Nemluvě ani o tom, že takové časopisy mají všickni západoevropští národové,
mají však takové i Čechové a Poláci ... U nás při nedostatku náležitě
zařízených časopisů historických všecko, co se tiskne vědeckými archivními
komisemi, vědeckými společnostmi při universitách i jiných vyšších učelištích, komisemi archeografickými a jinými historickými společnostmi,
všecko leží pod kbelcem a je ztraceno pro vědu . . . Proto jest na čase
přemýšleti o vydávání takového ruského časopisu . . . Při velikých po
krocích, jaké u nás byly učiněny v přítomné době ve studiu slovanského
světa, nebylo by těžko najiti lidi, kteří by se podjali úkolu podávati v tomto
časopise přehledy rozvoje vědy historické u různých národů slovanských.
K tomu třeba připojit, že ruský Časopis, věnovaný slovanské historii, našel
by úplný souhlas mezi slovanskými vědci a mezi nimi i výborné spolu
pracovníky“. Hlas Ljubovičův neměl by zůstati hlasem volajícího na
poušti, neboť jak těžko jest ruskou historiografii sledovati tomu, kdo nežije
v centrech ruské vědecké práce, kde výměna vědomostí děje se „natu
rálním“ způsobem při Čaji v různých kroužcích, o tom si západní historikové
nedovedou učiniti ani náležité představy. A Rusko je přece větší než
ostatní Evropa.
J. 13.
Professoři ruské historie na universitě Moskevské (V. O. Ključevskij
a M. K. Ljubavskij) vydali sérií sborníků, obsah Jících takové materiály
historické, jež se hodí ku praktickému studiu ruské historie, t. j. především
ke cvičením seminárním. Publikace má název Pamjatniki russkoj istorii
(v šesti vypuskach, izdavaemye pod redakcieju prof. V. O. Ključevskago.
M. K. Ljubavskago atd. Moskva 1909, 1910). Sborník 1. obsahuje Duchovnyja
i dogovornyja gramoty knjazej velikich i udeľnych (závěti a smlouvy velikých
a údělných knížat). Sborník 2. Pamjatniki istorii Velikago Novgoroda (kde
nalézají se smlouvy Vel. Novgorodu s knížaty, materiály k vnitřní historii
Novgorodu a k stykům Novgorodu s německými městy). Sborník 3. obsahuje
Pamjatniki istorii smutná go vremeni, sborník 4. Akty otnosjaščiesja k istom
zemskich soborov, 5. Osnovnye zakonodateľnye akty, kasajušciesja vyšších
gosudarstvennych učreždenij v Rossii XVIII. i pervoj Četverti XIX. stol.
6. Pamjatniki istorii krestjan XIV.—XIX. věkov.

Ruský vojenský historický spolek, r. 1907 zřízený, začal loni vydávati
svůj Časopis Žurnál imp. russkago voenno-istoričeskago obščestva (Petrohrad
1900, sešit 1.).
Pod názvem IIovTixá vydala ruská cis. archaeologická komise mez’
jinými jubilejními spisy (na oslavu své joleť Činnosti) řadu cenných prac
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V. V. Latyševa, obírajících se dějinami a starožitnostmi severního pobřeží
černého moře, zvláště pak Krymu. Mezi nimi nejobsáhlejši jest Kratkij
očerk istorii Vosforskago car’štva, Jiné články týkají se jihoruské (krymské)
epigrafiky.

V Zápiskách nauk, tovaristva imeni Ševčenka roč. 19. (1910) seš. 3—4.
dovozuje V. Birčak věc, sire již T. Milerem hájenou, ale ve védě nepřijatou,
že t. proslulé Slovo o polku Igorevě vzniklo pod vlivem a bylo složeno podle
vzoru byzantských církevních písni. Birčak dovozuje to na základě rhetorického rýmu, disposicí Slova a rhytmem. Pojednáni jest zajímavé pro
znalce hudby, zpěvu a metriky.
Otázce opravy bohoslužebných knih ruských, která se stala pří
činou trvalého rozkolu v nitru církve ruské, věnována jest kniha prof. N. F.
Kaptereva, Patriarch Nikon i car Aleksěj MichajloviČ, tom I. Sergiev Posad.
1909, která podle své předmluvy tiskla se již před vice než 20 lety, ale tisk
její byl tehdy zastaven z rozkazu oberprokuratora sv. synodu K. P. Pobědonosceva, a to na zakročeni vědeckého odpůrce Kapterevova. který vývody
jeho prohlásil za nebezpečné pravoslavné církvi. Spisovatel přepracoval
a doplnil starší svoji práci podle novějších materiálů. Základní názor jeho,
vyslovený již r. 1887 v menší práci časopisecké, znám jest z Miljukovových
Obrazů z dějin vzdělanosti ruské (sv. II.). Spis přítomný přináší náležité
jeho odůvodnění a prohloubeni. Jde o to, vylíčiti co nejúplněji účastenství
Nikonovo v důležité svými následky církevní reformě, jejímž iniciátorem
byl hlavně cář Ale; ij a jeho duchovní rádce Štěpán Vonifaťevič. Ve slí
beném díle II. má býti pojednáno o cirkevně-politickém konfliktu Nikonově s cářem o nezávislosti církve na státě.
Vyšel IV. svazek (část 1.) sborníku ObŠčestvennoe dvi ženie v Rossii
v načalě 2o~go věka (viz Č. Č. H. XVI., 363) věnovaný jednak vývoji hospo
dářských poměrů po revoluci, jednak zahraniční politice posledních let.
Chování ruské diplomacie v otázce annexe Bosny a Hercegoviny přičítá se
hlavně vlivu Anglie.

Zemřel professor ruského státního práva v Petrohradě a člen ruské
státní rady P. J. SergěeviČ, spisovatel několika základních děl ruské právní
historie, jako jsou Russkija juridičeskija drevnosti, 3 sv. v Petrohradě
1890—1896, které yšly ve dvou vydáních a Lekcii i izslědovanija po istorii
russkago prava, jehož 3. vydání vyšlo r. 1899. Sergěevič jest jedním z předních
potiratelů slavjanofilských idei o původě ruského státního života. Svým
bádáním podkopal theorii rodovou a „votčinou“ a postavil na základě
studia srovnávacího theorii smluvných poměrů a vztahů mezi panovníkem
a obyvatelstvem a mezi iednotlivými ruskými knížaty k sobě navzájem.
Jeho práce znamenají veliký pokrok po Solov’evové „Istorii Rossii“. Byl též
velmi dobrým znalcem selského obcového vlastnictví pozemkového a
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účastnil se ve státní radě řešení dotyčných otázek. Byl řadu let rektorem
Petrohradské university, zejména v kritické době ruské revoluce — mezi
studenty byl velmi nepopulárním, háje zásadu zákonnitého jednáni.

Berlínský professor D. Schäfer vydal dvousvážkovou „Deutsche
Geschichte“ (Jena, Fischer, 1910). První svazek jest věnován středověku,
druhý době nové. Jest to vlastně rozsáhlý essay o dějinách německých,
se zvláštním zřetelem k vývoji politickému, který však postrádá namnoze
půvabu svěžesti prací kratších, a neposkytuje dosti podrobností, aby sloužil
s prospěchem za příručku.
V Neue Jahrbücher f. d. klass. Altertum, Geschichte u. deutsche
Literatur XXV. 7, podává A. Werminghoff stručné dějiny celého podniku
Monumenta Germ. Hisi. a přehled toho, co v rozličných odděleních dotud
jest vykonáno spolu s přehledem celé organisace.

V 15. svazku „Mitteilungen der k. preussischen Archiwerwaltung“
uveřejnil assistent fotochemické laboratoře v Berlíně Otto Mente a Adolf
Warschauer, archivář v Poznani, studii: Die Anwendung der Photographie
für die archivalische Praxis. Kniha, vzniknuvší ze řady pokusů, které
správa pruských archivů dala na fotochemickém institutu v Berlíně pro
vádět!, je psána v prvé řadě pro potřebu archivních úředníků, přináší
však i historikům lecos (srv. na př. stať o luštění palempsistů fotografickou
cestou, o pořizování fotografií na místě opisů) zajímavého.
Vyšla ruská práce o středověké annalistice L. N. Berkut, Vozniknovenie
i charakter srednevékovoj annalistiki, 2. vydání ve Varšavě 1910.

Známý ruský badatel počátků zřízení feudálního, prof. P. Vinogradov,
vydal minulého roku (1910) důležitý spis jazykem anglickým a ruským,
věnovaný recepci římského práva p. t. Roman Law in medieval Europe
(rusky Rimskoe pravo v srednevékovoj Evropé, Moskva 1910). Základem spisu
toho jsou jeho přednášky, jež měl na Londýnské universitě. — Práce jeho
žáků z Oxfordského semináře vycházejí p. t. Studies of social and economic
history.

Ve „Vierteljahrschrift f. Sozial-u. Wirtschaftsgeschichte“ VIII. 4 do
končuje F. Keutgen instruktivní článek Die Entstehung der deutschen
Ministerialität, v němž ukazuje, jak pojem „ministerialis“, v době Karlovců pouhý název pro úředníka vyššího i nižšího rázu, v pozdějším vývoji
splynul s pojmem stavu úředníků nesvobodných nebo polosvobodných.
Keutgen klade důraz nikoliv na vojenské postaveni ministeriálů, nýbrž na
jejich úkol v kruhu správy velkostatků v době hospodářství naturálního.
V oddělení „Diplomata“ sbírky M. G. H. vyšel prací H. Bresslaua
Čtvrtý svazek obsahující listiny Konrada II. (Conradi II, Diplomata.
Hannover 1910.)
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V oddělení „Constitutiones et acta publica“ sbírky Mon. Germ. Hist.t
vyšla první část osmého svazku, věnovaná vládě Karla IV., ale sáhající jen
do roku 1347. Vydavatelé jsou K. Zeumer a R. Salomon, kteří slibují, že
také druhá část svazku v době nejbližší bude vydána.

Podrobné zprávy o nejdůležitějším spisovateli státovědeckém v Něm
cích 14. století podává práce Herm. Meyera*. Lupoid von Bebenburg, Studien
zu seinen Schriften. Ein Beitrag zur Geschichte der staatsrechtlichen und
kirchenpolitischen Ideen und der Publizistik im 14. Jahrhundert (Freiburg,
Herder 1910).
Redakcí známého kanonisty O. Stutze začne roku 19 ii vycházeti
tretí, právu kanonickému věnované oddělení Zeitschrift der SavignyStiftung für Rechtsgeschickte. Jest známo, že oddělení první a druhé tohoto
vynikajícího sborníku jsou věnovány právu římskému a germánskému.

Římský institut Görresovy společnosti podává ve výroční zprávě uveřej
něné v 4. sešitě Historisches Jahrbuch, XXXI-, 935—937 přehled činnosti
za rok 1910. Druhý svazek sbírky Vatikanische Quellen zur Geschichte der
päpstlichen Hof- und Finanzverwaltung, zahájené minulého roku prof.
Dr. E. Göllerem, je hotov až na obsáhlý úvod k dějinám ceny peněz v 13. a
1p století; díl ten, který obsahuje vydání papeže Jana XXII. (1316—1334),
zpracoval Dr. K. H. Schäfer. Také následující svazek pontifikátů Bene
dikta XII. a Klementa VI. je již připraven. V oadělení císařských nunciatur
druhý svazek (1587—1590) připravil Dr. Jos. Schweizer, vydav krátce před
tiin monografii o Ambrosioví Catharinovi Politovi. Kromě toho připravil
Dr. Schweizer pro Römische Quartalschrift korrespondenci vévody Viléma V.
Bavorského s Římem z let 1589—1594. O životě a pontifikátu Coelestina V.
pracoval vratislavský docent Dr. F. X. Seppelt a výsledky vyjdou brzo
ve sbírce Quellen und Forschungen. V téže sbírce (13. sv.) zatím vydal
Dr. Buschbell Reformation und Inquisition in Italien um die Mitte des
16. Jahrhunderts. Rovněž v oddělení koncilu Tridentského bylo pilně praco
váno, ale k publikování tohoto roku nedošlo. Za to vyšel třetí svazek
Eubelovy Hierarchia catholica (1503—1600), čímž přivedeno toto důležité
dilo k cíli; prvního svazku připravuje se zatím již druhé vydání.

Mladý belgický institut historický v Římě vydal jako IV. svazek svých
Analecta Vaticano-Belgica objemný svazek listin papeže Benedikta XII.
'.Lettres de Benoit XII, (1334—1342)“, jež k vydáni připravil A, Fierens.
V obšírném úvodě je také pozoruhodný výklad o papežských provisích
v Belgii a o církevní politice Benediktově.
Dlužno zaznamenati pěknou ruskou práci o Colovi di Rienzo A. Pe·
^nkeviče, Kola di Rienco. Epizod iz istorii Rima XIV, véka. Petrohrad 1909·
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Internationale Wochenschrift für Wissenschaft, Kunst u. Technik,
vydávaná prof. Hinnebergem, přinesla v posledních číslech r. 1909 (25/9-2/10)
obämou polemiku prof. F. Rachfahla, namířenou proti názorům o vzniku
moderního ,kapitalistického ducha9, názorům, jichž původcem je heidelberský národní hospodář Max Weber a jichž zvláště výmluvným hlasatelem
s jistými obměnami stal se Webrův heidelberský kollega prof. E. Troeltsch
(v Hinnebergově Kultur der Gegenwart). Slovem »Kapitalistický duch'
Weber rozumí určitou ethickou maximu životosprávy, jejíž summum
bonům jest zisk pro zisky sám, ne pro osobní rozkoše a požitky,
jimž se takový kapitalista přísně vyhýbá, jako se vyhýbá jakékoli
okázalosti; jeho Životospráva má »asketický charakter1» neboť nemá ze
svého vydělávání nic pro sebe kromě »irrationálního' pocitu plněné povin
nosti. Ethický moment, který tvoří základ kapitalistického ducha v tomto
smyslu, je podle Webera názor, dle něhož v moderním řádu hospodářském
získávání peněz jest resultát a výraz »zdatnosti' v povolání, a právě tento
moment zdatnosti podle Webera má prý svůj pramen v kalvinismu, v jeho
etbice, která chce ustavičnou a neúmomou činnost člověka na zemi ke cti a
slávě Boží; kalvinista nepláče nad hříchem jako lutherán, nýbrž nenávidí jej
a snaží se činností jej zdolati. Vyvíjí se tu přísný, pracovitý život, »askese*»
která však nestraní se světa jako u katolického mnišství, nýbrž chce se
uskutečnit) ve světě a ve společnosti. A právě toto náboženské učení neúmomé práce životní jakožto nejjistější projev znovuzrozeného Člověka,
pravé víry, byl dle Webera nej mocnější základ, z něhož se vyvinul .kapitali
stický duch*. V něm náboženský prvek zmizel, ale pravá životospráva a neúmomá činnost zůstaly. Proti názorům zde jen co nejstručněji reproduko
vaným obrací se Rachfahl a to namnoze s úspěchem, jak to bývá, s větším
úspěchem tam, kde odkrývá slabé stránky thesí Webrových a Troeltschových, než tam, kde proti nim klade své positivní názory. Především se
Rachfahl obrací proti Weberově definici kapitalistického ducha, proti
nepřesnému operování s pojmem askese, proti naprostému vylučování
motivů hedonistických z motivu kapitalistického snažení; dále se obírá
postavením Kalvína a kalvinismu k hospodářskému životu a kapitalismu,
a v tom směru vytýká Weberovi i Troeltschovi, že nepodali jasného a ná
ležitého vylíčeni příslušných poměrů v zemích, v nichž kalvinismus ovládl,
uvádí četné a závažné historické doklady, které mluví proti jejich thesi
a jmenovitě se snaží ukázati, že vznik kapitalismu jest starší než »asketické
směry' reformace a že je tudíž na nich nezávislý. Každým způsobem jeho
námitky jsou novým dokladem, jak jednoduché formulace, třeba byly po
dány sebe briliantněji jako u Troeltsche, mohou znásilňovat) historickou
skutečnost.

O rukopisu zajímavého spisu známého filosofa a filantropa Bernarda
Bolzana, nazvaném „Utopie vom besten Staate” referuje A. Salz v Archiv f
Sozialpolitik u. Sozialwissenschaft XXXI. 2·
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V Lipsku bude vycházcti redakci K. Grúnbergovou ,,Archiv fúr die
Geschichte des Socialismus und der Arbeiterbewegung“ (nakladatelství Hirschfeldovo).

Znamenitých dějin francouzských, jež vycházejí redakci Lavissovuu
pod titulem Hisloire de France depuis les origines jusqu’á la révolution
vyšel dil devátý (Paris, Hachette, str. 445), obírajici se dobou Ludvika XVI.
(1774—1789). Daleko největší část knihy napsal H. Carré; závěrečná
kapitola „Conclusion sur les rěgnes de Louis XV et de Louis XVI“ jest psána
Lavissem. Vůdčí myšlénkou její je stanovití podíl viny jednotlivých faktorů
a poměrů na vypuknutí revoluce, „les responsabilités“. Hlavní příčinou
jeví se autoru ,,le manque ďun roi“, tedy to, že chyběl pravý král. Ten
mladý muž, málo vzdělaný a málo intelligentní, vedený dobrou, ale slabou
vůlí, tělem i duší obraz saské matky své, Nefrancouz, který tehdy kraloval,
jím nebyl. Bída finanční a ústavní nehotovost monarchie byly druhými
hlavními příčinami. Ale opposice spisovatelská a filosofická byla spíš
následkem rozvratu státu a církve než příčinou jejich; ani Voltaire ani
Rousseau revoluci nechtěli. Skutečné vypuknutí její připravila nejvíc
opposice parlamentů, tedy kasta vysokého úřednictva soudního, jež svou
kritikou a taktikou, před niž král plaše ustupoval, hrajíc si na zástupce
zájmů národních, připravila nové myšlénky především. Ona také při
vodila svolání národního shromáždění, po němž, pravda, toužilo všechno.
Ale i tenkrát by byl král, un roi de révě, král, který by byl stačil situaci,
dovedl revoluci odvrátit.
Dne 22. července 1910 zemřel stařičký konservátor musea Condé,
Leopold Delisle, bývalý generální administrátor Národní bibliotheky v Pa
říži. (Srv. č. Č. H., XVI., 470.) Zrozen r. 1826 vystudoval pařížskou École
des Chartes a vstoupil do Národní bibliotheky, v jejichž službách strávil
většinu života (1849—1905). Byl vzorným knihovníkem, nejen Francii,
nýbrž celé Evropě, ukázav důležitost a cenu hištorie rukopisů a knihoven.
Významu pak jeho prací pro Národní bibliotheku a vůbec historii francouz
ských rukopisův a knihoven těžko doceniti. Zmiňujeme se pouze o nádherné
třísvazkové publikaci Le Cabinet des manuserits de la Bibliothéque impériale
(Paříž, 1868—1881) a řadě katalogů rukopisů téže knihovny. Jméno mu
získal též známý proces o rukopisy z knihovny Ashburnhamské, proces,
který kritickou bystrostí a diplomatickou opatrností Delislovou byl roz
hodnut tak, že rukopisy před lety Francii odcizené, byly r. 1888 vráceny.
V paleografii, jak řekl kdysi Sickel, byl vážen Delisle jako učitel a mistr
paleografů všech národů. Po dlouhá desítiletí vedl domácí studium paleo
grafické a diplomatické jak vlastními pracemi, tak pomocí jiných. Z prací
jeho v tom oboru vyniká zejména vzorná studie o kalligrafické škole Tourské,
Mémoires sur ľécole calligraphique de Tours au IXe siěcle (Paříž 1885).
Co ostatních prací jeho se týče, možno jen odkázati k Lacombe-ově Bibliograpbie des Travaux de M. L. Delisle (Paris, 1902) obsahující 900 čísel!

1^2

Zprávy.

Přirozená, že tak neobvykle plodná činnost zaráží čtenáře a vzbudí snad
maně představu jednoho z mnoha všestranných historiků, kteří „dévorés
ďune fiévre continue, traversent les livres en courant, arpentent les archives“
a kvapně a povrchně vydávají a otiskují ve všech časopisech, ve všech
revuích všechno, co se jim dostane do rukou. Proti této výtce povrchního
pracovníka — u neinformovaného čtenáře snadno vysvětlitelné — pěkně
bráni Delisla Paul Viollet, prof. na École des Chartes, v nekrologu v Bibliothéque de ľÉc. d. Chartes (LXXL, Květen-srpen, 1910), který zároveň
charakterisuje mnohostrannost jeho práce. Neboť tento neúnavný informátor,
který nás provedl hospodářstvím středověké Normandie a uvedl do královské
kanceláře Filipa Augusta a papežské kanceláře Innocence III., jenž odkryl
do té doby neznámého autora „Grand Coutumier de France“ a prohloubil
v mnohém dějiny francouzské miniatury, který znal knihy z bibliotheky
Karla V. lépe snad než král sám, a pročetl účty Templářů, nešťastných
věřitelů Filipa Sličného, daleko přesněji, než by to učinil hrozný jich dlužník,
tento všestranný historik patřil podivuhodně k pracovníkům nejsvědomitějšim a nejúzkostlivějším.
VI, Klecanda.

O historii Slovanstva jako celku.
Napsal Jaroslav Bidlo.

Dnešní historické bádání i synthesa chová se dílem skepticky,
dílem přímo negativně k tomu, oč se pokoušeli v době slovanského
obrození přední představitelé mladé slovanské vědy a osvěty
vůbec (Rakowiecki, Maciejowski, Šafařík a Kollár, Štúr, HoeneWroňski, Mickiewicz, Iv. Kirěevskij, Aleks. Chomjakov, Konst.
Aksakov a m. j.), t. k snaze, vytvořiti sobě celkový obraz minu
losti Slovanstva, jehož jednotliví národové v jejich době hledali
vzájemné sblížení a usilovali o součinnost osvětovou a literární.
Jednou z hlavních příčin, proč opuštěna cesta, po které se ubírala
slovanská věda obrozenecká, byl zajisté z veliké míry nezdar,
kterým se skončily široce založené vědecké koncepce, jež jednak
pro nedostatek materiálu, jednak pro nedostatek prací přípravných
uvázly hned v počátcích, t. na bádání dob nejstarších. Karaktenstickým dokladem toho jsou zejména Šafaříkovy „Slovanské staro
žitnosti", které byly původně zamýšleny jen jako úvod čtyrsvazkového druhého vydání jeho proslulé „Geschichte der slawischen
Sprache und Literatur". S jakými nesnázemi bylo zápasiti Šafaříkovi
při spisování Slovanských Starožitností, je známo. Nověji Francev
poukázal na podobné příčiny, pro které se nepodařilo životní dílo
Maciejowského.1) Lze říci, že od Šafaříkových „Slovanských staro
žitností“ historické studium Slovanstva, pojatého jako celek,
uvázlo tam, kde se zdržel Šafařík, t. v nej starší době.
Na zbádání této fáze dějin slovanských obětovány téměř
všecky síly vědecké, které se obracely k celkové historii Slovanstva,
tak že vyrostla neobyčejně obsáhlá literatura, která další kroky
badatelů spíše pozdržuje než zrychluje. Vedle vlastní historie
zúčastněna je v ní celá řada nauk jiných, zvláště jazykozpyt,
anthropologie a předhistorická archaeologie. Jsme tedy ve vše
obecné historii slovanské pořád ještě ve stadiu „starožitností",
v nichž dosud málo užito bylo methody retrospektivní, která by
vyžadovala usilovnějšího srovnávacího studia vývoje pozdějšího.
Že slovanské „starožitnosti“ pohltily takřka všechen zájem o Slo
vanstvo vůbec, vysvětliti možno m.j. i tím, že z nich se zpravidla vy
chází při specielním bádání o dějinách jednotlivých národů a států
slovanských. Sama pak historie jednotlivých slovanských národů
při skrovné zásobě vědeckých sil, zvláště u národů menších, vy
žaduje jich tolik pro sebe, že právě na mnohem obtížnější úkol
celkové synthesy dějin slovanských nedostává se pracovníků.
x) V. A. Francev, K biografii V. A. Macěevskago, Varšava 1909.
C. č. H. xvn.
Tn
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Pouze v literární historii po Šafaříkových „Dějinách slovanské
literatury“ vyskytlo se několik pozdějších pokusů, chtějících
podati celistvý obraz literárního vývoje všech národů slovanských.
Jest to především Pypinova (aSpasowiczova) „Istorijaslavjanskich
literatur“ (Petrohrad 1874—1881). K ní se druží třísvazkový spis
Jos. Perwolfa „Slavjane, ich vzaimnye otnošenija i svjazi" (Varšava
1886—1890), který přes značné množství látky specielně historické
náleží spíše do oboru literárně historického. Ve spise tomto Perwolf
shromáždil a částečně i zpracoval předmět, ke kterému směřují
větší nebo menší měrou všecky jeho drobnější práce, t. dějiny
slovanské vzájemnosti nebo spíše ještě historický vývoj této
myšlenky, která se vždycky spíše projevovala v literatuře než ve
skutečném životě. Perwolf neodvážil se napsati celkové historie
Slovanstva, podav jednak v článku „Slované“ v „Riegrově Na
učném Slovníku“, jednak v hlavním svém spise pouze stručné
dějiny jednotlivých národů slovanských. Perwolf nalézal společný
vývoj Slovanstva se vzájemnými styky a vlivy ne v jeho politické
a společenské historii, nýbrž především v literatuře. Pouze historie
národů nejblíže spolu sousedících, jako na př. Cechů a Poláků
i Rusů, odvažoval se uváděti v bližší, genetické spojení. Konečně
dlužno zaznamenat! pozoruhodný sice, ale nevalně zdařilý pokus
Karáskův o celkové dějiny literatur slovanských p. n. „Slavische
Literaturgeschichte" ve sbírce Goschenově.
Nedostatek vědeckého, na důkladném studiu pramenů založe
ného obrazu minulosti slovanské nahradila aktuelní potřeba doby
obrozenecké obrazem historiosofickým, filosofií dějin slovanských,
založenou a úplně závislou na nedávné a současné tehdy filosofii
německé, t. na filosofii Herderově, Friesově, Hegelově a jeho školy.
Historiosofie tato, jejímiž nej význačnějšími hlasateli byli Kollár,
Štůr, Ivan Kirěevskij, Hoene-Wroňski a po něm Mickiewicz, pod
manila sobě na delší dobu celé historické bádání tak dokonale, že
dozvuky jejího vlivu dosud se ozývají přes to, že na mylnost zá
kladních vět jejích několikrát již bylo poukázáno a že novější
historiografie jednotlivých národů slovanských chová se k nim
ne-li negativně, aspoň skepticky. U všech téměř národů slovanských
nalézáme podobné historiosofické konstrukce jako u Hegela, pouze
s tím rozdílem, že vynikající vůdčí úloha ve vývoji světového
ducha přisuzuje se pro budoucnost Slovanům. Panslavism, slavjano
filství, mesiánství, illyrism — toť jen různé reakce proti německému
hegelismu.
V proudu historiosofie této plují dosud badatelé vynikající
jinak velmi rozsáhlou erudicí z příslušného oboru, jako na př.
Brückner a Peisker. Zdá se, že m. j. i reakci proti romantické
filosofii dějin slovanských dlužno přičísti negativní chování historio
grafie k celkovému pojetí historie slovanské. Kromě toho i nezdar
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politické součinnosti slovanských národů, založené na kollárovské
myšlence slovanské vzájemnosti, rozčarování, jaké zanechal po
sobě nezdařený slovanský sjezd r. 1848, způsobily zajisté ochlazení
zájmu o minulé osudy Slovanstva. Konečně pak i nedostatečná
organisace vědecké práce, která přirozeně se soustřeďuje na uni
versitách, byla do nedávna závadou, zvláště u nás, kteří máme
jednu z nejmladších universit slovanských. Ale ani Rusko se svými
universitami nepřispělo k tomu valně, aby na nich v jeho zájmu
studium světa slovanského bylo usilovněji a důkladněji pěstěno
než na universitách západoevropských. Tak zvaná slavistika na
ruských universitách, přes to, že již od desíti let volá se (projevy
professorůLavrova, Florinského a zvláště Grota)') po její reformě a
reorganisaci, pořád ještě jest repraesentována hlavně jen slovanskou
filologií a starožitnostmi. Pouze osobním vlivem a příkladem dvou
význačných představitelů historického studia východoevropského
a slovanského, professorů V. G. Vasilevského a VI. Iv. Lamanského,
vyšlo z ruských universit několik slavistů, kteří pěstovali dějiny
slovanských národů odborně s vyššího stanoviska obecně slovan
ského (Uspenskij, Florinskij, Grot, Kočubinskij, Drinov, Popov aj.).
Ač práce jejich, zejména žáků Lamanského, hledí především dokázati these slavjanofilské historiosofie, přece velmi vydatně
přispěly k obohacení faktického materiálu historického, k získání
positivních vědomostí o světě slovanském. Práce tyto všímají si
hlavně vzájemných styků jednotlivých spolu sousedících národů
slovanských, především balkánských.2) Něco podobného vidíme
však i v historiografii polské, která si všímá styků rusko-polských
a česko-polských, i v české, která rovněž pěstuje zkoumání styků
česko-polských, ale to souvisí spíše s rozšířením a prohlubováním
historie vlastní než se staršími snahami historie všeslovanské.
Že opuštění staré cesty, řekl bych „Safaříkovské“, směřující
k zbádání celkového vývoje a minulosti slovanské, nemá účinku
příznivého, nýbrž že spíše jest na újmu netoliko celkovému názoru
na minulost slovanskou vůbec, ale i specielnímu bádání minulosti
jednotlivých národů, to pociťuje se již od delší doby zvláště v právní
historii a před 10 lety poukázal na to polský badatel 0. Balzer ve
své znamenité přednášce (kterou měl na 3. sjezdu historiků pol
ských a kterou pak i tiskem vydal) „Historya porównawcza praw
slowiaňskich" (Lwów 1900.3) Ač Balzer sám uvádí celou řadu
prací zvláště ruských a českých, které založeny jsou na širším
podkladě bádání srovnávacího, přece pokládá to, co až dosud bylo
’) K. Grot, Ob izučenii Slavjanstva. Petrohrad 1901. Srv. ČČH. VII.,
108—109.
*) Viz můj článek „Studia byzantologická“ atd. v ČČH. 1902 (r. VIII.),
str. 140 sl.
8) Srov. i Grot, 1. c., 47.
TO*
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v té příčině uděláno, za nedostatečné, tak že podle něho celá vědecká
produkce právně historická podává neutěšený obraz oboru.
Poukazuje na stinné stránky při jednostranné specialisaci právní
historie jednotlivých národů a zemí slovanských, upozorňuje na
rozmanité výhody plynoucí z hlediska obecně slovanského. Při
patrné však nemožnosti historie slovanského práva vůbec při
mlouvá se za možné a potřebné pěstění srovnávací historie slovan
ských práv.
Vedle práce Balzerovy poukázal bych ještě jen na podobný
asi, o něco již časnější projev ruského právního historika Zigela
v článku „Palacký jakožto historik slovanského práva”, uveřej
něném v „Památníku na oslavu stých narozenin Palackého”
(Praha 1898), v němž se vedle ocenění příslušného bádání Pala
ckého podává pokus o periodisaci dějin slovanského práva, který
pozměněný a doplněný vyšel o něco později v 30/svazku ruského
„Enciklopedičeského Slovaru“ pod heslem „Slavjanskoe právo”.
Je to první pokus o periodisaci dějin slovanského práva po Maciejowském, pokus pozoruhodný přes to, že stojí pod vlivem historiosofie slavjanofilské a herderovské.
Nezáleží zde na kritice a správnosti jednotlivých thesí Zigelových, jde jen o to, že pokus Zigelův znamená reakci proti příliš
jednostrannému bádání monografickému a territoriálnímu, že
hledí zatímně nahraditi něco, čeho je potřebí, t. obecnější hlediště
a koncepci. Na věci nic nerozhoduje, že pokus Zigelův stojí na
zásadně jiném stanovisku než program Balzerův.
Potřeba hlubšího poznání světa slovanského vůbec hlásí se
v novější době nejen v Rusku, nýbrž i na západě, zejména v Ně
mecku, kde vedle zájmů hospodářských i veliký rozvoj historického
studia potřebuje nových obzorů, nových podnětů, nového srovná
vání, zvláště, když čím dále, tím více se objevují stopy silného
aktivního účastenství východu v rozvoji zvláště středověké kultury
západoevropské. Nedávno zemřelý byzantolog K. Krumbacher a
bonnský prof. L. Goetz pozvedli svých hlasů ve prospěch soustav
ného zřizování professur slovanských jazyků, literatur a historie na
německých universitách.1) Na vídeňské universitě zřízen byl
nedávno seminář pro dějiny východní Evropy, rovněž i v Berlíně,
kde nedávno teprve založen i zvláštní vědecký časopis pro pěsto
vání dějin východoevropských. U nás nedávno praktický zájem
přítomné doby, obnovený pokus o kulturní a hospodářskou sou
činnost slovanských národů, o vytvoření nějakého praktického
*) Projev Krumbacherův vyšel v českém překladě v Naší Době
1909—10 (roč. 17.), str. 556 a násl. Originál uveřejněn v „Internationale
Wochenschrift fůr Wissenschaft“ atd. 1908, čísla z 29-/2. a 7 /3., i v Krumbacherových „Populäre Aufsätze“ (viz CČH. XVI., 57 sl.). Projev Goetzův
uveřejněn v „Beilage d. Münch. Neuesten Nachrichten“ 1908, 23-/9.
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společného programu, hnutí, nazývané novoslovanstvím — vy
volaly potřebu hlubšího, vědeckého nahlédnutí do reální minulosti
slovanských národů, aby se vyhledaly záruky nebo předpoklady
pro zdar obnovované solidarity.
Bemheim ve své znamenité knize „Lehrbuch der histor.
Methode" na základě článku Winterova, kterého se tam dovolává,
poukazuje na to, jak bud nápadné nebo překvapující události
přítomnosti, bud aktuelní potřeby přítomného života obrátily
pozornost historiků k některým stránkám vývoje, které pro starší
badatele neměly důležitosti. Tak na př. poznání, jak veliký vliv
mají činitelé hospodářští na přítomnou politiku, vedlo k založení
nového oboru historického, hospodářských dějin.1) Příklady po
dobné by bylo možno značně rozhojniti. Poukázal bych jen na to,
že řeckým povstáním z let 1821—1830, které tolik vřelých sympathií budilo v celé tehdejší Evropě, romanticky a protidespoticky
naladěné, povzbuzen byl Fallmerayer ke zbádání středověké historie
řecké a dospěl k výsledkům, které naprosto odporovaly tehdejšímu
mínění, které v novějších Recích spatřovalo přímé, čistokrevné
potomky starých Hellenů. Netřeba ani připomínati, jak vydatně
přispěla nedávná ruská revoluce k hlubokému, kritickému a mnoho
strannému zbádání novověké historie ruské. Lze tudíž očekávati,
že obnovené pokusy o praktické provádění slovanské vzájemnosti,
založené na značném hospodářském a osvětovém pokroku, kterého
dosáhli Slované za poslední čtvrtstoletí, v souvislosti s cítěnými
potřebami vědeckými shora dotčenými uvedou znovu do proudu
snahu po vytvoření vědeckého obrazu celkové minulosti slovanské,
po případě i po zbudování nové filosofie dějin slovanských, opíra
jících se o bezpečnější výsledky odborného studia.
Zdá se tudíž, že jest na čase položití sobě otázku, je-li vůbec
a po případě jak dalece vědecky možná historie Slovanstva jako celku.
Vždyť dosud na příklad nikoho nenapadlo, aby se pokoušel o cel
kovou historii národů románských nebo germánských.
Dříve než odpovím na tuto otázku, pokládám za potřebné zmíniti se o dvou pracích, které už před několika lety odpověděly na ni
kladně a zároveň se pokusily o náčrt celkové historie slovanské ve
formě periodisace její. Jest to starší práce flo/Zerova, Epochen der slavischen Geschichte biszum Jahre 1526 (v Sitzungsberichte d. Wiener
Akademie, philosoph.-historische Klasse, sv. 97, 1881), a novější
práce Budilovičova, NěskoTko zaměčanij o naučnoj postanovkě slavjanskoj istorii, eja ob’emé, soderžanii i periodách (Jur’ev 1898).
Pojednání Hoflerovo nepodává v podstatě nic jiného, nežli
že rozvádí starý názor Hegelův o inferioritě a podřízeném významu
Slovanstva v rozvoji světového ducha, názor, který nesčíslněkrát
*) Bemheim, 1. c. (vyd. z r. 1908), 756.
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po Hegelovi v nej rozmanitě] Sich formách byl opakován, a který
až na několik čestných výjimek jest dosud dogmatem vědy
německé,1) a jejž do jisté míry přijímá i věda slovanská (Brückner,
Peisker). Konečný mezník penodisace Höflerovy. t. rok 1526, jest
zvolen docela povrchně a konvencionelně.
Vylučujeť jaksi z úvahy všecky Slovany mimorakouské a ostatně
ani pro všecky Slovany rakouské (Poláky a velikou část Jihoslovanů) nevystačí. Höfler vychází se stanoviska, že historický vývoj
Slovanů a Germánů, které ídade vedle sebe, záležel v uvědomělém
rozhodování pro ten neb onen směr kultury, že tudíž Slované, kteří
se dopouštěli jistých vin ve své historii, nesou za ně spravedlivý
trest. Kdežto Germáni od počátku vynikali smyslem pro jednotu,
Slované tíhli pouze k separatismu. Höfler chce konstatovat, co
slovanští národové provedli v průběhu několika století, k čemu
dospěli sami o sobě, k čemu skrze jiné, jaký kulturní vývoj mohou
jako svůj majetek si přisvojovat!, jak dalece podporovali vývoj
světových dějin a co lze od nich čekati podle vývoje předcházejícího,
kdyby se jim podařil skutečně veliký skok, vyšvihnout! se přes
národy románské a germánské v čelo evropských národů, aby
přejali vůdčí úlohu světových dějin. K dalšímu osvětlení názorů
Hoflerových postačí snad několik krátkých výňatků z jeho článku:
„Es tritt uns ein verhängnissvoller Zug der slavischen Völker
entgegen, der ihre Geschichte für Jahrhunderte bestimmt. Es ist
dies der so lang ausdauernde Anschluss an orientalische Völker,
von dem sich die Germanen so bald als möglich frei zu machen wissen".1}
„Nirgends ist ferner der Abschluß nach Außen, die nationale
Autarkie größer, als hier und nirgends lodert das Feuer des Wider
willens gegen andere Völker unheimlicher empor als bei den Slaven,
die den Gegensatz gegen die Rhomaeer im Osten, gegen die
Deutschen im Westen zum Inbegriff ihrer Geschichte erhoben.“ 3)
„Alle Einheitspunkte der übrigen Völker wurden unter den Händen
der Slaven trennende Momente . . ." 4) „Weiter geht auch die poli
tische Tätigkeit der Slaven nicht als bis zum Conglomerate, das
dem ersten Anstoße erliegt und in Trümmer zerfällt". . .5)
„Böhmen war ein herrenlos gewordenes, urdeutsches Land,
dessen sich sieben slavische Stämme . . . bemächtigten.“ 6)
Článek Hoflerův jest pln věcných nesprávností a pracován
s takovou ledabylostí, že na př. za konečný mezník IV. periody
x) Velmi podrobně registruje a kritisuje starší německou (i jinojazyčnou) literaturu této otázky se týkající, V. I. Lamanskij, Ob istoričeskom
izučenii greko-slavjanskago míra v Evropě (Petrohrad 1871).
*) L. c., 816.
*) L. c., 798.
4) L. c., 807.
*) L. c., 810.
·) L. c., 810.
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dějin slovanských, jejíž začátek Hofler klade k r. 1204, na jednom
místě se určuje rok 1358, na druhém rok 1398, na třetím rok 1396.
Pokud se týče článku Budilovičova, klade sobě autor jeho
otázku, je-li možná historie Slovanstva jako samostatná věda, t. j.
patrně jako zvláštní odvětví vědy historické, a odpovídá, že jest
to možné, ježto Slované vždycky tvořili a dosud tvoří jeden historický
organism, jeden plemenný a kulturně historický celek, ježto měli
společné osudy historické a byli si vždycky vědomi, že tvoří ple
mennou a kulturní jednotu. Jak patrno, Budilovič chce postaviti
vědu slovanské historie na these, které teprve vlastně by měly býti
náležitě vyšetřeny a dokázány. Jsou to these slavjanofilské historiosofie, podle které na př. Budilovič slovanství ztotožňuje s byzantskou
kulturou, která prý byla společnou školou všech Slovanů. Byzantská
nebo pravoslavná kultura je tmel, který prý spojuje všecky slo
vanské národy nebo aspoň by jim nejlépe vyhovoval jako símě
budoucího blahodárného rozvoje. Budilovič, chtěje odůvodnit
oprávněnost celkové historie Slovanstva, měl nepochybně na zřeteli
okolnost, že se historické studium soustředuje na bádání o vývoji
takových organických celků, jako jsou státy a národy, a chtěl tudíž
poukázati na to, že nejen národové jednotliví, nýbrž i skupiny
národů příbuzných mohou býti pokládány za takové celky. Jeho
úsilí dokázati, že Slované tvoří organický a historický celek, bylo
by mohlo úplně odpadnout, kdyby si byl uvědomil, že bádání histo
rické ani z daleka se nevyčerpává minulostí národů a států, nýbrž
že předmětem jeho jsou nej rozmanitější vztahy, poměry, styky
rozličných činitelů všelidského vývoje.
Tím dostáváme se k jádru své otázky. Historická věda zkoumá
(a zvláště v novější době velmi usilovně) i dějiny lidských zaměst
nání a povolání, dějiny společenských hnutí, přivozujících vzá
jemný styk a vyvolávajících vzájemný vliv a působení činitelů
často místně velice odlehlých a kmenově nebo rasově naprosto se
lišících. Zkoumáme dějiny obchodu, dějiny řemesel, dějiny křížových
výprav, dějiny reformace, dějiny náboženství, dějiny konfliktů
mezi náboženstvím a vědou. . . Každá jednotlivá stránka života
a vývoje lidstva může mít své dějiny, neboť poznáváním jednotli
vostí zdokonaluje se poznání celkového vývoje. Při každé stránce
historického vývoje jde o to, nalézti zvláštní výslednici této
specielní části celkového vývoje, výslednici, kteráž ovšem pak
se jeví jen jako nová, dosud neznámá, složka vývoje celkového,
jejž nově s jiného hlediska osvětluje. Při dějinách výprav křížových
nebo při dějinách reformace hledá se výslednice jednotlivých složek,
tkvících v různých territoriích, národech, zaměstnáních, vzdělanosti,
tužbách, snahách, zkrátka v rozmanitých vztazích různorodých
Činitelů, hledá se výslednice, jejíž poznání, „vypraeparování"
z živoucího těla universální historie přispívá k hlubšímu poznání
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života bujejícího v tomto těle. O něco podobného šlo by i při dějinách
Slovanstva jako celku. Bylo by to jakési řešení rovnice o několika
neznámých. Slo by o to, nalézti společný podzemní tok rozptýlených
svrchních pramenů téže jakosti, ztrácejících se pod povrchem
vnějších jevů historických. Mělo by se pátrati po tom, co v dě
jinách jednotlivých národů slovanských jest stejného, všem spo
lečného, hledati složky, které by tvořily dohromady jistou vý
slednici společného, jednotného, příbuzného vývoje. Záleží vlastně
jen na tom. aby si příslušní badatelé kladli podobné otázky, aby
jednotlivé své úkoly monografické a specielní pojímali co možná
nejvšestranněji. „Die fundamentale Bedeutung der Fragestellung —
praví Bernheim1) — kann nicht genug betont werden, denn die
Frage, was man wissen will, bedingt Richtung, Umfang und
Resultat der Forschung von vornherein“. Anebo: „Es handelt
sich doch wesentlich nur um ein Herausgreifen dieses oder jenes
Gebietes nach äußeren, praktischen Rücksichten der Themawahl."2)
I v tom případě, že by se na základě tohoto šetření nezdařilo
zbudovati celkovou historii slovanskou, mělo by to za následek
zúrodnění, obohacení historie vůbec, rozšíření historického obzoru.
I v historii vlastní, stejně jako v historii právní — neboť obě těsně
spolu souvisí — hlásí se tudíž potřeba srovnávacího studia, pro jehož
zdar zvláště v historii slovanské mluví řada předpokladů.
Národové slovanští jsou si zeměpisně mnohem bližší, tvoří
mnohem celistvější hmotu, než na př. Románi a Germáni, rozsídlení i na ostrovích a poloostrovích, které s pevninou evropskou
souvisí nepatrně. Jazyková příbuznost (snad právě pro těsné
sousedství) mezi jednotlivými, zejména sousedními národy slovan
skými je mnohem větší než u Románů a zvláště u Germánú.
Vědomí této vzájemné příbuznosti a společného původu je u Slo
vanů prastaré, jeví se již v nejstarších historických pramenech,
dějin slovanských. Jsou tu dále vztahy a vzájemné vlivy jednot
livých národů přímo spolu sousedících; velmi časná, čím dále tím
více se stupňující snaha po vzájemnosti, solidaritě, po sjednocení,
ať již kulturním (literárním), anebo politickém nebo komercielním·,
společné vztahy jednotlivých skupin národů slovanských k sou
sedům (Cechů, Poláků, Polabanů, Chorvatů, Slovinců a Srbů
k Němcům; Rusů, Poláků a Jihoslovanů k Tatarům a Turkům; a
vůbec všech Slovanů k asijským kočovníkům, zejména k Madarům), ke dvěma kulturním sférám evropským, románskogermánské a řecko-byzantské nebo i k orientálně-asijské.
Na základě těchto předpokladů lze již předem s velikou
pravděpodobností očekávati a doufati, že tomu, kdo by jednotlivé
x) Bernheim, Lehrbuch d. histor. Methode (2 r. 1908), str. 253.
*) L. c.

O historii Slovanstva jako celku.

151

zjevy historické zkoumal u všech slovanských národů zároveň,
objeví se některé jiné poznatky, které ujdou tomu, kdo se obírá
pouze vztahy jednotlivých slovanských národů k t. z v. dějinám
všeobecným, za něž se zpravidla pokládají hlavně dějiny západní
Evropy. Poukázal bych na př. jen na to, že pravý význam slo
vanské bohoslužby pro národ český mohl by vyniknout! teprve
po důkladném studiu její historie u jiných slovanských národů.
Podobně má se to s německou kolonisací, kterou byh zasaženi téměř
všickni Slované. Velmi vděčnou látkou bylo by i slovanské obrození,
kdyby pojato bylo jako celek, dějiny stavu selského založené
na podldadě obecně slovanském a různé stránky vývoje sociálního
vůbec. Zejména v tomto oboru nejsme již daleko poznání, že na
východě byl vývoj v podstatě týž jako na západě, na př. feudalism
na Rusi. Zkrátka pojetí historie Slovanstva jako celku přineslo by
do vědeckého bádání nové široké hlediště, s něhož i názor o vývoji
lidstva celého stal by se dokonalejším a pravdivějším.
Klada důraz na srovnávací studium v historii slovanské,
zvláště sociální, nevylučuji tím možnost sestaviti celkový obraz
dějin Slovanstva, ke kterému již dnes pokročilé zbádání dějin
jednotlivých slovanských národů poskytuje daleko spolehlivější
základ než před sto lety. Nelze ovšem sobě tajiti, že obraz takový,
odpovídající všem novověkým požadavkům vědeckým, přesahuje
daleko síly jednotlivcovy. Přes to však mám za to, že nejen praktická
potřeba dne, nýbrž potřeba vědecká vyžaduje, aby se co nejdříve,
aspoň společnou prací několika odborníků, přistoupilo k napsání
dějin Slovanstva pojatého jako celku.
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O vlivu hegelismu na filosofii dějin a na politický program
Františka Palackého.
Napsal Jan Heidler.

(Dokončení.)

Jest známo, že se Palacký filosofií — zvláště německou —
zabýval řadu let a že napsal několik studií aesthetických, uveřej
něných po většině v „Kroku". V této první periodě, kdy se chtěl
věno váti filosofii, byl pod zřejmým vlivem Kantovým, Platonovým
a Jacobiho.
Filosofií dějin, kteréž věnoval Kant jen málo přemýšlení,
počal se zabývati 1819, a byla to romantická filosofie dějin, již
nejprve poznal. Když se vrátili Kollár a Benedikti z Jeny, slyšel
od nich o Ludenovi, známém historikovi, vydavateli liberálního
a nacionálního časopisu „Nemesis“, který bojoval vytrvale o ně
mecké sjednocení a propagoval Fichtovo učení z Reden an die
deutsche Nation o výchoAmém významu historie pro národní
myšlenku: že by rozmachu národního citu co nejvíce prospělo,
kdyby někdo stkvělým slohem napsal úchvatné dějiny německého
národa. Možno, že i to působilo, že se rozhodl pro dějepisectví.
Před tím již se dostavil mocný vliv Herdrův, od něhož přijal Pa
lacký názor o povaze Slovanův i Čechův a o jejich duševním životě
a demokratickém zřízení. Pak na něho jistě působil i Humboldt.
Avšak to jest jen malá část jeho filosofického pojetí dějin.
Ostatní ukazuje jasně na Hegela a hegelism, zvláště methoda
filosofického výkladu dějin.
Palacký přirozeně velmi mnoho uvažoval o dějinách, o hyb
ných silách, směru a cíli jejich a rád předesílal větším partiím
svých dějin filosofické stati, tak před I. dílem, před III. dílem
a před II. částí IV. dílu. A jest pro něho charakteristické, že se
zvláštní zálibou široce vykládal filosoficko-historické názory ve
svých politických studiích. Přímo za povinnost politikovu pro
hlašoval, zakládat politiku na filosofii dějin. V „Manifestu
Národního výboru k Moravanům o žádoucím spojení Moravy
a Slezska s koumou českou“ 6/V. 1848 píše: „Jedna z nej přednějších
úloh každé zdravé politiky jest dozajista pravé poznání a uvážení
těch ideí, sklonův a směrův, které podmiňují státní a národní
živobytí nynějšího věku a dávají pravidlo k vyvinutí budoucnosti.“
Přes to, že tak mnoho filosofoval o dějinách, nenapsal žádného
systému filosofie dějin — snad právě proto, že byl znamenitým
historikem. Nemohl tedy přejmouti celý systém hegelské filosofie
dějin.
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Zbývá proto otázka, pokud přejal hlavni principy její a methodu.
Z toho, co bylo řečeno o hegelském systému, plyne, že hlavní
metafysické předpoklady jeho byly:
1. že podstatou („substancí”) světa je rozum, duch, který
se vtělil v svět a pak jím proniká ve vědomí člověka;
2. že působí život a tedy i dějiny svým zápasem s hmotou,
v níž se vtělil, osvobozováním se od ní;
3. že duch vítězí nad hmotou, poněvadž je vyšší;
4. že duch sjednocuje a osvobozuje lidstvo;
5. duch se probouzí v člověku k vědomí stále šíře, až ko
nečně procitne v celém člověčenstvu.
První z těch praemiss u Palackého nenalezneme; souvisí to
asi zase s jeho praktickou historickou činností, že se nikdy příliš
hluboko, filosoficky nezabýval otázkou o podstatě světa. V jedné
řeči v Kroměříži pravil sice úvodem „Světem vládne síla, říkají
jí duch světa,”1) ale ze souvislosti lze říci, že to nemyslil metafysicky
jako Hegel sám. Termín „duch světa" byl tehdy velmi populární,
brožurek, které jej měly v titulu, bylo dosti. Byly to skoro vesměs
hegelovské brožury, ale termín ten byl již levohegelský a jeho
původní čistě hegelovsky metafysický smysl se již většinou
neznal. Rozumělo se jím již asi to, co jím nazývali francouzští
filosofové dějin z druhé polovice 18. století, totiž tendenci vývoje.
Ostatně to je zjev velmi častý, že užíváme starých metafysických
terminů ve smyslu zcela konkrétním, aniž tušíme jejich pů
vodní význam. Sám upozorním níže na stejný případ s pojmem
„idea".
Za to druhá i třetí praemissa Heglova u Palackého jest, druhá
dosti nepřímo, ale za to třetí ve formě úplně hegelské. Uvedu
nejzajímavější doklad z memoranda hraběti Deymovi „O pro
měnách české ústavy zemské" z r. 1846:
„(Centralisace) s civilisací vůbec jdou ruku v ruce a vespolně
se podporují; obojí je v podstatě vítězstvím ducha nad hmotou,
jediného sjednocujícího rozumu nad nekonečnou rozmanitostí věci.“3}
To se konečně může vykládati tak, že dějiny jsou zápas ducha
s hmotou, civilisace jest přece obsah dějin.
Tím určitěji však ukazuje ten citát — au Palackého jest
několik takových míst — jak Palacký opovrhoval hmotou. A je to
2 Hegla, třebasže idealisté vůbec považovali hmotu za něco nižšího,
zejména Fichte. Zde rozhoduje právě ono pojetí ducha, „sjedno
cujícího rozumu" jako protivy k přírodě, hmotě, „nekonečné
11’zmanitosti věcí“. To jest totiž základní triada Heglova: on říká
*) Reč ve výboru kroměřížském 23. ledna 1849 (Palackého spisy
drobné I. s; 78).
*) Pal. Sp. drob. I. 2.
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rozumu též „Einheit“ a proti ní staví přírodu, hmotu jako „un
bewußte Vielheit".
A jiný citát o vítězství ducha nad hrubou silou, z Manifestu
Slov. Sjezdu k nár. evrop. str. 47: „Národové Románští a Ger
mánští, druhdy slavní v Evropě co mocní podmanitelé, po
jistili od tisíciletí silou meče netoliko státní svou neodvislost, ale
uměli také vyhověti všelijak své panovačnosti. Státní umění jejich
zakládalo se hlavně na právu větší síly.
Tomu naproti u Slovanů, u kterýchž svoboda od jakživa milo
vána byla tím vroucněji, čím méně jevilo se chtivosti pro panování
a podmaňování, u kterýchž touha po neodvislosti vždy překážela
utvoření jakékoli vyšší ústřední moci, upadal během věků kmen
po kmenu v odvislost. Než i toto pošetilé domnění mizí konečně
před slovem božím, mluvícím ohlasně k srdci každému v ohrom
ných převratech doby této; duch dosáhl konečného vítězství."
Palacký převzal i praemissu, že duch působí sjednocování
a osvobozování lidstva: „Duch světa jest také činitelem dějin,
a sice nikoliv snad jeden z nejméně působících; on působí a jeví
se za našich dnů patrněji a mocněji než druhdy. Nej patrnější toho
účinek jest, smíme-li se tak vyjádřiti, centralisace celé zeměkoule,
veškerého člověčenstva“.1)
Konečně by se snad mohlo tvrditi, že u Palackého jest i ono
„probuzení“ ducha. Tak v předmluvě k Dějinám praví: „Děje
pis vůbec jest nejpozdější plod osvěty národův. Dějiny ve vyšším
a pravém slova smyslu jen tam vznikají, kde národ duchem ■pro
citlý a ke společenským účelům ve stát zákony vlastními spojený,
svobodnou vůlí s odpory svými zápasí, a kde zápas ten spolu tak
jímavý bývá, že i pamět jeho ráda se obnovuje.“
Tento skrz na skrz hegelovský odstavec je zajímavý ještě
ve třech směrech:
Palacký tam vykládá, že dějiny ve vyšším a pravém smyslu
slova jen tam vznikají, kde národ duchem procitlý a „ke spole
čenským účelům ve stát zákony vlastními spojený" svobodnou vůlí
zápasí se svými odpory.
Hegel učil, že se dějiny „vyšší" (Palacký má také ten název)
počínají teprve vznikem státu; Palacký to převzal, ale nedržel se
toho a hned po několika stránkách se zabýval prvními obyvateli
Cech a snažil se o nich podati, co mohl.
Druhá významná věc v citátu z předmluvy k Dějinám jest, že
tam Palacký prohlašuje dějepis za „nejpozdější plod osvěty ná
rodův". To jest zase přímo z Hegla, jenž rozlišuje různé druhy
dějepisu, pragmatický, kritický a pod. a naposled „filosofický“,
x) Drobné spisy I., 144. Další doklady o tom, že duch působi centralisaci neboli sjednocováni,podám niže při výkladu rakouských aéjin moderních.
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který ovšem považuje za nej pozdější produkt kultury, poněvadž
se tam již vysvětluje úplně „probuzení ducha".
Není sporu, že filosofie dějin neboli sociologie jest jedna z po
sledních věd, ale ne dějepis, jak jej psal Palacký. Znamenitý
dějepis (Thukydides, Tacitus) byl dříve nežli většina ostatních věd.
A posléze jest v onom citátu i to z Hegla, že se mluví o zápase
národa s jeho „odpory". Tím jsme u dialektické methody, methody
sporu.
Palacký užil dialektické methody, kterou Hegel vykládal
dějiny, k vysvětlení dějin obecných i českých; ovšem pouze ve své
filosofii dějin, nikoli v „Dejinách“ samých. To je velmi důležito,
tím nikterak netrpěl jeho význam jako historika.
I u něho jsou národové nositeli „ideí", principů; proto svá
dějí boj, ty principy jejich se vzájemně pronikají, až dají vznik
novému, vyššímu principu, útvaru:
„Každý skutek dějinný záleží na zápasu, tudíž na sporu dvou
stran“ (D. N. C. I. 6). V paměním spise Deymovi mluví o centralisaci a veřejném mínění: „Centralisace (státní moci) za našeho
věku nejen dosáhla svého vrcholu, nýbrž také jej již překročila.
Soudím tak z toho, že ústřední moc státní již skoro jak se zdá, do
nezměmosti stupňovaná, podle věčného přirozeného zákona po
larity také již v jsoucnost probudila moc protivnou, ještě silnější,
totiž moc veřejného mínění a za druhé, že z lůna veřejného mínění
týmž zákonem polarity začíná se vyvíjeti nový mohutný činitel
dějství světového, princip národnostní, aby byl piotiváhou proti
zjednostejňující moci centralisace“. Podobně objasňuje i úkol
národnostní ideje: „Kdokoliv pohlédne hlouběji, nebude mo^i ne
spatřovat! v ní. . . přirozený totiž a proto nutný odpor naproti pů
sobeni novověké, vše nivelisující a zjednotvařující vzdělanosti.“
A o tom, že spor dvou idejí se nekončí zničením jich, nýbrž
srovnáním v nové vyšší: „Jako ve hmotném světě nic nehyne na
prosto, nýbrž rušíc se v jednom bytu zárodkem bývá bytu
jinému , . “ Neb na jiném místě: „Během dob všude vytvarují
se středy gravitační, které později samy zas spadají v gravitační
dosah těžiště ještě mocnějšího" (Pal. spisy I. 6.). Neb jinde:
„O interessy církve a náboženství zápasili před věky ná
rodové celé Evropy zkrze více než století velmi ukrutně a krvavě,
až vysílení s obou stran sklonili se koneěně k smíru t. j. k uznání
a šetření práv soupeřových, čilik zásadě rovnoprávnosti vůbec."
Také pád Ríma a vznik německé říše vysvětluje Palacký
triadickou methodou podle Hegla. Hegel vysvětluje to takto:
Princip římského národu jest naprosté omezení mravní svo
body individua a obětování jí celku. Impérium římské se
chová tyransky k sebevědomí jednotlivcovu. Jest libovláda
jediného člověka, který utiskuje všechny ostatní. Jeho protivou
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byli Germáni. Principem jejich jest svoboda. Svedli zápas
s Římem. Oba světy, principy se pronikaly (Germáni tak
přijali křesťanství), až vzniklo římské impérium Karla Velikého.
V něm však zase vznikly dvě protivy: církev (papežství) a cí
sařství. To jest skutečný obsah Heglova líčení. Palacký o témž
processu píše stejně: „Císařský Rím byl sice vzdělán uměním pa
novnicí a vladařské moci až k nej vyšší dokonalosti; předce však pro
spívaje v ouhonách a vadách vždy více nežli ve ctnostech, stal se
posléze vzorem vlády, jaková být nemá. Sestřediv veškeru ve
řejnou moc a vůli v jediné hlavě udusil konečně všecko samostatné
vyvíjení se ducha, všecku samočinnost a samohybnost, jak jed
notlivých osob, tak i celých obcí a národův. Panovník, sníživ vše
mimo sebe pod důstojenství člověka, nemohl však sám sebe i po
tomkův svých uchrániti práva přírody a zbaviti křehkostí lidských.
Všeobecné vysílení a zakrsání, ochablost na těle i na duchu, byly
nevyhnutelné následky oustřednosti přepiaté a mnohověké, a konec
všeho neuchranný pád říše římské. Jediný jen živel v ní měl tolik
vlastní síly, že odolav všeobecné záhubě, zárodkem stal se nového
života: to bylo náboženství křesťanské.
Na zříceninách světovládného Ríma postavil své žezlo svět
Německý. Jím roztrhány sítě, dusivší s hůry tak dlouho všecku
v národech samohybnost, člověk nabyl opět práva svého, zničená
politikou Caesarův energie osobní dostávši se na vrch, počala znovu
dávati světu zákony. Tajiti sice nelze, že i tato změna, jakkoli
sama v sobě blahodějná, potáhla nové neřesti za sebou. Němec za
jisté ztroskotal byl římskou vládu ne k obecnému národův pro
spěchu, ale jen ke svému vlastnímu. Bažení po zboží a panství,
nikoli pak cit nebo potřeba svobody, ozbroj ovaly silné rámě jeho,
a pudily ho hledat svého štěstí za hranicemi vlasti. Pročež ani
poroby v Europě nezrušil a zrušiti nechtěl, ale proměnil jen ocha
bující jedinovládu v bujnou mnohovládu. Tou však proměnou
počal jinačiti se i vlastní jeho život národní. Brzy k zásadám ně
meckého ducha, osobní energii a promyslnosti, připojilo se jakoby
dědickým nápadem, cokoli zbývalo jarého z římského světa;
horlivost náboženství křesťanského a umění panovnické jaly se
vzdélávati ústřednost novou a dvojitou sice, ale skrze mnohá století
aspoň svornou: císařství totiž a papežství“.
I to jest z Hegla, že protivy jsou jistou dobu vedle sebe v klidu,
nežli se úplně vyvinou a pustí se v zápas.
Palacký postupuje dialekticky i ve filosofii českých dějin.
Staví proti sobě v Cechách dva kmeny, dva principy zároveň:
Slovany, národ holubičí a zemědělský, demokratický, a Němce,
výbojný kmen feudální. Jsou to zároveň dvě kultury v boji proti
sobě po staletí navzájem se pronikající. Z toho zápasu vyvozuje
české dějiny a věří, že se zápas skončí smířením:
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„Hlavní tedy obsah a základní tak celého dějinstva česko
moravského jest, jakož jsme již podotkli, ustavičné stýkání a po
týkání se Slovanství s Rímanstvím a Němectvím. ve smyslu nyní
vyloženém; a jelikož Rímanství dotýkalo se Čechův ne samo
sebou, ale téměř veskrze jen prostředkem Němectva, může se také
říci, že dějiny české zakládají se vůbec hlavně na sporu s Němectvem, čili na pojímání a zamítání spůsobův a řádův německých
od Čechův . . .
Vykládajíce tedy dějiny národa Českého, budeme vypravovati, jaké úkazy vyvodil na jevo spor a zápas ten od věkův ve
vlasti naší; zápas, vedený netoliko na hranicích, ale i uvnitř země
České, netoliko proti cizincům, ale i proti domácím nejen mečem
a štítem, ale i duchem a slovem, ústavami a obyčeji, zřejmě
i ukrytě, věhlasným horlením i slepou vášní, netoliko k vítězství
aneb k porobě, ale i ke smíření.“
Tím zápasem Cechové ztratili mnoho ze svého původního
ryzího slovanství, prosákli kulturou západní, zocelila se jejich
povaha. Palacký toho snad trochu želí, ale usmiřuje se konečně
vysvětlením, že jen tak se mohli udržeti, kdežto Polabští Slované
zahynuli.
Jedno místo z „Reči při slavnosti Musea" (13. června 1868)
mne s počátku lákalo svým hegelovským rázem: „Národ český —
a tím, pánové, tajiti se nesmíme ani nechceme — jest již drahně
času národem dvoujazykovým. Nepřeme se, kdy a kterak se to
přihodilo: skutek sám jest před očima." T)
Dalo by se to snadno vykládati helegovsky; ten dvoujazyčný
svorný národ by byl vyšším principem, k němuž by vedl zápas
principů českého a německého národa. Ovšem Palacký nepodal
k té větě odůvodnění filosofického, spíš politické, takže myslím,
že je přece správnější pohlížeti na slova ta jako na politický
termín. Palacký se nikdy nemohl odhodlati k myšlence rozdělení
Cech podle národnosti na zvláštní země, ani tehdy, kdy chtěl roz
dělit! celou monarchii na národnostní území (v Kroměříži v lednu
1849). K zemím českým, jež měly tvořiti druhou skupinu území,
počítal i jejich německé krajiny. Aby předešel třenice ná
rodní, byl pro zřízení národních kurií. Když mu namítli, že
všechny země trhá, jen Cechy ne, obránil se slabým srovnáním:
„Nikterak nejsem proti rozdělení německých a českých částí
Cech; kdyby jen prakticky bylo možno, navrhoval bych je. Cechy
jsou kotlina, kotel však, aby nebyl zničen, nemůže se rozděliti."2)
Soudím tedy, že to byl politický termín ve smyslu tehdy propa
gované madarské theorie o) historicko-politických individualitách.
x) Drobné sp. I., 303.
*) Drobné sp. I., 79.
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Obrátím se nyní k události, jež Palackého v českých dějinách
nejvíce uchvacovala, jež mu byla nej dražší památkou minulosti,
k reformaci.
Jsou známa slova Denisova, že věří, že dojde i k smíru národů
po velikých zápasech národních, jako se dostavila tolerance po
velikých válkách náboženských. Tu myšlenku má Denis od Pa
lackého. Jest to dokonalá trioda hegelská: Proti církvi vyvstala
reformace, svedly zápas, jenž dal vznik vyšší idei, zahrnující v sobě
obě, toleranci: „Co 16. a 17. století byla idea církve a náboženství,
to jest našemu veku idea národnosti. Pohled na nejnovější dějiny,
zvláště r. 1848 musí o tom přesvědčiti každého, kdokoli jen chce.
Pravda jest, že idea tato nepronikla ještě mysli a vědomí všech
osob, všech individuí věku a státu našeho; neodpíráme, že mnohým
osobám jest protivná: vždy ale nabyla již, zvláště zkrze maďarské přechvaty, takové síly a expansi do šíře i hloubí, že dle přirozených zákonů
světodějstva již nenastoupí dříve s dějiště, než až vykoná běh svůj
zkrze všechna stadia přírodního vyvíjení svého. Ty krajiny a osoby,
zvláště v Rakousku, které podnes v ohledu národním jsou ne
tečné, nebudou jimi po desíti, po dvaceti, nebo po třiceti létech;..
zpozdilé by bylo již všechno stavení hrází proti tomuto proudu
věku našeho, a všeliké výmysly i prostředky lidské proti němu
neměly by lepšího oučinku, nežli foukání proti větru, kterýmž jeho
směr ani odvrátiti ani změniti se nedá.
O interessy církve a náboženství zápasili před věky národové
celé Evropy skrze více než století velmi ukrutně a krvavě, až vy
síleni s obou stran sklonili se konečně k míru, t. j. k uznání a šetření
práv soupeřových, čili k zásadě rovnoprávnosti vůbec. Má-li idea
národnosti vésti ku podobnému dlouho trvajícímu krve prolévání,
jehožto počátek skutečně stal se roku 1848?“
Podtrhl jsem uprostřed tohoto citátu větu o tom, jak idea
národnostní nabyla takové síly, „že dle přirozených zákonů světo
dějstva již neustoupí dříve s dějiště, než až vykoná běh svůj
skrze všechna stadia přírodního vyvíjení svého“. Podtrhl jsem ji
proto, že je zcela z Hegla; podle něho každý princip, každá idea se
rozvíjí v různých stadiích (tak na př. idea perského státu), až vy
koná svoje poslání, t. j. vzbudí svoji protivu a po zápase se s ní
srovná.
Také výklad vzniku české reformace má velkou podobnost
s Heglovým výkladem německé reformace. Hegel píše, že „stará
veskrze osvědčená vroucnost německého národa byla určena, aby
z prostého, jednoduchého srdce provedla převrat“ (str. 157).
Palacký: „Bylať to idea života křesťanského ve sporu a zápasu
s protivou života skutečného, která nedajíc ukojení hluboce ná
božnému srdci starých Čechův, vedla ji vždy ku pokusům novým
o uskutečnění její ve společnosti lidské.“
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Avšak ještě větší shoda jest ve výkladu o filosofické podstatě
reformace. Palackému jest bojem rozumu proti autoritě, přesněji
řečeno: bojem o svobodný výklad bible podle rozumu svobodného,
proti výkladu bible diktovanému autoritou papežskou. „V tako
vémto stavu věcí (boji papežů) tratily se náhle samy ty prameny,
ze kterýchžto zásada středověké autority prýštila se a nabývala
byla v smyslech lidských moci větší a větší. V době, kde tak po
vážlivě zvikláni byli sami základové přesvědčení lidského, je-li
div, že mužové důmyslní a osvícení, jakovýchž na universitě
Pražské zvláště národ Český hojně počítal, roztoužili se po jiných
pramenech jistoty, po základu pravdy bezpečnějším a stálejším,
než-li byla vrátká nálezův a zákonův lidských autorita? Staloť
se přirozeně, že hledali a nacházeli základ takový v pismé svátém,
co slovu božím, a v rozumu svém, co vykládači ‘jeho” (III. díl str. 4—5).
A na jiném místě III. dílu (str. 158):
„Měl (národ český) zasaditi se o to, že pravda křesťanská neprýští a nezpůsobuje z ustanovení ani sebe vzácnější moci světské,
ani sebe skvělejšího shromáždění církevního, ale z rozumného po
jímání písma svátého, co slova božího, an člověk má přirozené piávo
dáti vésti rozumu a svědomím svým i ve věcech náboženství a víry.
Bylo mu tedy probořiti středověké ouzké ohrady jistoty a pře
svědčení, jakkoli spasitelné byly aneb býti se zdály; pomáhalť
otevřití duchu lidskému nekonečnou dráhu pokroku a osobití
jemu s větší svobodou také vyšší důstojenství."
Hegel o tom přednášel takto: „Odpor Lutherův postihl nejen
jednotlivé výroky papežovy a koncilů, nýbrž celý způsob a povahu
takového rozhodování, konečně i autoritu církve. Luther zavrhl
tuto autoritu a postavil na její místo bibli a svědectví lidského
ducha“ (str. 520). Palacký tedy říká, že Hus stavěl proti autoritě
papežské „písmo (slovo boží) a rozum co jeho vykladač'“; a Hegel
o Luthrovi, že proti téže autoritě stavěl písmo a svědectví lidského
ducha.
I v tom se stýkají, že se výklaci jejich Uší od výkladu před
březnového liberalismu (Rotteck), jemuž byla reformace zápasem
rozumu a autority. Tento výklad jest jistě nesprávný. U Husa
ani u Luthera to nebyl boj rozumu a autority, nýbrž boj dvou
autorit, boj o opravdovou autoritu (písmo, slovo boží) proti auto
ritě znehodnocené, autoritě papežově. Boj rozumu a autority zna
mená boj dvou noetických principů, poznání a víry, a to před
pokládá zavržení dogmatu jako noetického principu. A to je zjev
čistě moderní, spojený se jmény Hume a Kant. V době Husově
a Lutherově ho nebylo.
Ovšem onen výše uvedený správný filosofický výklad hu
sitství má Palacký ve třetím dílu. Na jiných místech leckdy
uvádí i ten nesprávný výklad německých liberálů, že husitství bylo
č. č. H. XVII.

t,
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boj „o právo svobodného zkoumání a přesvědčení ve věcech víry
a náboženství" neb boj „o vymanění ducha lidského ze středo
věké autority" (III. díl str. 3, IV. předmluva VI.), ba jednou podává
i zcela jichtovský výklad,
to byl boj založený na vzájemném
působení víry a rozumu, jehož cílem byla ,,rozumná víra" (IV.
str. 272—3):
„Život duchovní veškeren řídí se bud rozumem aneb auto
ritou, tudíž bud důmyslem a vědomím, aneb návykem a věrou;
a následkem rozdílu tohoto panuje v něm budto právo a svoboda,
aneb moc a pořádek. Nevíme, že by odpor zásad obojí strany byl
neskrotitelným: anobrž máme za to, že spása lidského pokolení zá
leží právé na jejich obapolném spřízněni a pronikání sebe, tak aby
rozum požíval autority a zase autorita aby byla rozumnou·, jakož pak
vůbec ve věcech lidských zásada jedna málokdy jevívá se beze
všeho přimíšení druhé.“
Než obojí tento názor byl pronesen jen letmo, a proto soudím,
že rozhodující jest filosofický výklad české reformace, jejž podal
ve třetím dílu, který jest věnován zároveň výkladu historickému.
Konečně o Palackého politické filosofii. Již dříve jsem po
věděl, jaký důraz kladl při každé příležitosti na to, aby politik
založď svoje snahy na poznání „sil ženoucích dějiny" poslední doby
rakouské monarchie. Sám činil tak téměř v každé větší politické
stati neb řeči a vybudoval svůj názor zase methodou triadickou.
Vyšel od vzpomenuté již úvahy, že „duch světa" vede lidstvo
k jednotě, neboli že působí světovou centralisaci. Jeho výklad o centralisaci dějinné jest jeden z nejnepřesnějších. Myslím, že je’tím
vinna právě ta zjednodušující methoda triadická. On vlastně
rozeznává dvojí centralisaci: centralisaci světovou, t. j. sbližování
lidstva pokrokem vědy, a pak centralisaci státní, jež je vlastně (podle
vysvětlení významu bitvy na Bílé Hoře v memorandu Deymovi)
částí oné světové centralisace. Mezi obojí centralisaci je ten rozdíl,
že, kdežto světová centralisace ještě daleko nedostoupila svého ze
nitu, centralisace státní jej již dávno přestoupila.
Ze studia novodobých dějin Palacký poznal, že se „podle zákona
polarity" staví proti té „idei“ světové centralisace „idea" národnostní,
jež působí proti ní a nutí ji k srovnání. Tak na příklad v Idei státu
Rakouského (Riegrovo vyd. drob. sp. str. 219—220) píše:
„Že cit, povědomí a platnost zásady národnosti, ve smyslu
dotčeném, za našeho věku vzmáhá se a roste ve všech koncích
a krajích vzdělaného světa, to jest pravda, kteréž již nepopírají
ani přátelé ani nepřátelé. Pokroky v mechanice a chemii zjedná
vají duchu lidskému vždy většího vítězství a větší vlády nad pří
rodou. Zvláště parochody a telegrafy, přemáhajíce přirozené pře
kážky prostoru způsobem téměř zázračným, sbližují všecky ná
rody, všecky vlády, všecky vynikající duchy celého vzdělaného
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■světa k sobě vespolek, a usnadňují jejich mezi sebou obcování,
téměř jakoby pospolu byli a pohromadě, tak že se vzdělanstva
veškerého oboru zemského stalo se již jako jediné publikum,
a že city a myšlénky projevené na jednom konci světa prolítají
co nevidět všecky rozličných krajin prostory, a nalézají okamžikem
ohlas i soucit aneb odpor u všech národův i všech vrstev spole
čenských. Jest to zjev oné velké centralisace světa, o níž mně již
často nahodilo se mluviti veřejně. Ale nestihlý onen duch, jenž
uložil světu zákony věčné, pojal mezi ne také zákon polarity, aby
udržela se v něm rovnováha a směr jednostranný, aby nevyvrátil
z kolejí předepsaných. Proto čím více všecko sourodé se pojí i více
různorodé se odstrkuje; čím více národové dohromady se stýkají,
tím více spatřují, pociťují a uznávají rozdíly své, a čím valněji pů
sobí z jedné strany moc jednotící, tím rázněji budí se na druhé
straně odpor proti ní. Směle dá se říci, že uniforma všehomíra
nebyla i nebude přikázáním božím. Protož i zásada národnosti
má i přidrží úlohu svou v oekonomii světa na věky, a všecko
lidské horlení i zbrojení proti ní vždy jen jako foukáním proti
větru; může sfouknouti tu i tam drobty nepatrné, ale proti
spoustám větším ukáže se vždy a všude býti malomocen. Zásada
ta jest jen ještě v počátcích valného svého působení, a konce
jejího nelze předvídati oku smrtelnému."
Avšak jinde to formuluje jinak: Proti centralisaci státní pů
sobí veřejné mínění a pak „idea" národnostní, jež se z něho zrodila
týmž zákonem polarity.
To jest na př. v memorandu Deymovi „O proměnách české
ústavy zemské" z 1846 (Drob. sp. str. 6):
„Dovolte, abych ted ještě jednou se vrátil k centralisaci
státní moci. Tato zdá se, že za našeho věku nejenom dosáhla svého
vrcholu, nýbrž jej také již překročila. Soudím tak z toho, že ústřední
moc státní již skoro jak se zdá, do nezměmosti stupňovaná, podle
věčného přirozeného zákona polarity také již v jsoucnost probudila
moc protivnou ještě silnější, totiž moc veřejného mínění·, o skutečné
již přesile této moci i nad ústřední moc státní přesvědčují mne,
abych o jiných vůbec známých událostech našich dnů nemluvil,
zvláště dvě věci: předně, že další pokroky civilisace bývají ještě
více na prospěch veřejného mínění, nežli na prospěch ústřední
moci; a za druhé, že z lůna veřejného mínění týmž zákonem polarity
začíná se vyvíjeti nový mohutný činitel dějství světového, princip
národnosti."
Jsou však též místa, kde Palacký tvrdí, že centralisaci státní ve
řej né mínění podporuje, a že proti centralisaci a veř. mínění působí
„idea" národnostní jen někdy, ale někdy ji rovněž podporuje. Ta
kový klassický doklad jest v „Manifestu Národního Výboru
o spojení zemí koruny české“ z 6/V. 1848 (Drob. sp. pol. str. 30):
II*

IÓ2

Jan Heidler:

„Jedna z nej přednějších úloh každé zdravé politiky je doza
jista pravé poznání a uvážení |těch ideí, sklonův a směrův, které
podmiňují státní a národní živobytí nynějšího věku a dávají
pravidlo k vyvinutí budoucnosti. Co takové spatřujeme za jedno
centralisací čili soustředivost veřejných moci čím dál tím více pod
porovanou pokroky mechaniky a ulehčenými prostředky kommunikací, jakož i vítěznou sílou obecného mínění; za druhé zásadu
národnosti, která oné prvnější brzy napomáhá, brzy překáží, vždy
k tomu jsouc určena, aby jí vykazovala jisté meze. Obě tyto zá
sady došly za našich dnů vyšší účinnosti než kdy před tím; duch
boží vane zřejmě v obou, ale nikdo neví, kde bude jich cíl a konec,
a žádný národ nevyhne se působení jejich.
Itálii a Německo vidíme jimi právě nyní mocně podjaty
a otřeseny; pro Rakousko staly se již otázkou životní, i nemůžemeť
ani my doufati, že bychom zůstali od nich nedotčeni."
Není těžko vysvětliti tuto dvojakost. Palacký vlastně vždy,
když mluvil neb psal o zápasu „ideje" centralisace s „ideí" národ
nostní, myslil na poměry v monarchii habsburské. Potud bylo
skutečně správné tvrzení, že v moderní době ty dvě „ideje" stojí
proti sobě. Vždyť veliké zápasy dynastie s povstáním českým
a uherským v 17. století to potvrzují, a centralisace tereziánská
a josefínská opravdu též byla v krajně nepřátelském poměru
k české a uherské národní samostatnosti; rovněž centralisační
úsilí 19. století, zvláště absolutism padesátých let, podporovalo
pouze cíle nacionalismu německého. Při tom však zapomínal, že
u národů jako zvláštních celků neb v jednojazyčných státech
centralisace a nacionalismus nejen nestojí proti sobě nepřátelsky,
nýbrž se dokonce posilují. To si uvědomil teprve, když viděl
v Národním Výboru moravský separatism; nalezl pak pro toto
nové poznání velmi závažné doklady ne pouze v minulosti —
ukazoval, jak byla nutná centralisace Cech za Přemyslovcův a jak
zhoubné bylo, že v Polsku k takové centralisací nedošlo — nýbrž
také v době tehdy přítomné: dva velicí národové, Němci a Vlaši,
usilovali o takovou centralisací, o národní sjednocení, a kromě
nich i Slovanům tanulo na mysli něco podobného tenkrát.
Ostatně rozpor ten není pro nás tak závažný; důležitější jest,
že se při vší jednostrannosti polarismus „ideí" centralisační a nacio
nálni hodí pro naše poměry.
Palacký z něho vyvozuje triadicky takto: V nové době ra
kouských dějin stojí proti sobě dvě „ideje“. Jest mezi nimi na
pětí, zápas. Jaké bude jejich srovnání, co bude výsledkem jejich
boje? Na to odpovídá — řeknu to krátce: Výsledkem toho zápasu,
srovnáním jich má vzniknout „idea” státu rakouského. Musím upo
zorni ti, že naše slovo idea jest něco jiného; rozumíme tím „myš
lenku" nebo „názor“ (mluvíme o ideách toho a toho autora a pod.),

O vlivu hegelismu na filosofii dějin a na politický program Fr. Palackého. 16,3

zde u Palackého jest to ještě ten idealistický, metafysický pojem,
do něhož se musíme vmyslit. Dnes by nikdo politické brožuře
nedal nadpis „Idea státu českého“ nebo pod.: nerozuměli bychom
tomu. U Palackého to znamená filosofický, metafysický základ
státu, jejž, právě podle Hegla, každý „historický" (řekl jsem již, co
to znamená) stát musí mít, má-li vykonat ono poslání „ducha"
jemu určené neb má-li býti vyvoleným nástrojem „ducha" světa.
„Idea" je zde termín skutečně hegelovský, nikoli z Humboldta, jak vysvítá z úvodních slov:
Str. 211. „Komu přemýšleti jest o dějinách i o osudech státu
Rakouského, tomu nebude lze na dlouho vyhnouti se otázce: má-li
stál ten svůj zvláštní účel, své zvláštní určení a povolání, ježto by jej
činilo jednotou a celkem a stanovilo také hned s předu a povšechné
jak obor tak i ústrojí jeho? a tudíž je-li to nějaký organismus živý,
jenž potřebuje k živobytí svému jisté míry hmoty a moci a jejího
uspořádání vnitřního? — aneb je-li to pouhý konglomerát zemí
a národův beze vnitřního ladu a skladu, jehož tvůrce byla náhoda,
zdar mečový aneb (dle známého pořekadla) šťastné snoubcův
úmluvy, a jejž toliko meč drží dohromady? Jinými slovy: je-li
stát Rakouský, jak v minulosti, tak i za naší doby, nositelem a zá
stupcem jisté idey, ježto ukládajíc mu zvláštní povinnost, činí se
spolu zárukou jeho trvání — aneb visí-li toto také jen od náhody,
od štědrosti přírody při nadání ducha jeho panovníkův a vladařův,
od měnivé přízně bohyně Bellony a od nestálých choutek národův
domácích i zahraničních?" Heglovský význam slova ;,idea“ patrný
je i ze slov závěrečných: „Když proveden bude opak idee mo
derního státu rakouského, a když říše ta různorodá i jediná svého
způsobu přiřkne, ne všem stejnou spravedlnost, ale nadvládu a
moc jedněm nad druhými. . . .: tu vejde také příroda ve své právo
a odpor její nevyhnutelný promění domácí pokoj v nepokoj, obrátí
naději v zoufalství a vzbudí konečně třenice a zápasy, jichžto směru,
objemu ani konce předvídati nelze .... Byli jsme před Rakouskem,
budeme i po něm!"
Neb jiné citáty:
„Idea, na kteréž Rakouský stát budoucně jedině pevně spočívati a prospí váti může, jest úplná rovnost a rovnoprávnost
všech národův, pod žezlem císaře jeho po celá století spojených"
(Drob. sp. str. 96).
„Centralisace ta pro Rakousko již z té příčiny se nehodí,
poněvadž stojí ve přímém a nevyhnutelném odporu s mravním
základem celé říše a konstituce, s rovnoprávností národů."
Jak jsem svrchu vyložil, učil Hegel, že každý stát, jenž má
býti „historický", jenž má míti trvání, musí býti nositelem nějaké
ideje, jinak se rozpadne.

Jan Heidler:

Výsledkem toho boje obou „ideí" má býti tedy nová vyšší
„idea“, idea státu rakouského. V ní budou obě první ideje vedle
sebe srovnány, centralism bude usmířen s nacionalismem. To roz
víjí Palacký ve své nejobšímější politické studii, v „Idei státu ra
kouského" z 1865 (částečně již v článku „O centralisaci a národní
rovnoprávnosti v Rakousku" z 1849). V „Idei státu rakouského“
také hned podává návrh, jak mají býti ty dvě ideje srovnány.
Jest to jeho federalistický program, jenž chce dát národům mon
archie samostatnost, ale při tom říši vše to, čeho nutně potřebuje
k existenci jako velmoc (to je ústupek centralisaci). Ústava celé
monarchie musí býti založena na naprosté národní rovnoprávnosti,
každý národ má míti svoji plnou samostatnost ústavní, vzdávaje
se pouze práv, jež musí býti obětována jednotě říše. Žádný národ
nesmí panovati a žádný nesmí sloužiti. Odtud ten krajní boj
Palackého proti dualismu a jeho nadšení pro princip národnostní
autonomie, jehož hájil v Kroměříži — vlastně po celý život, jak
to vyznává v „Doslovu" — a jemuž byl hotov úplně obětovati
kontinuitu historického státního práva českého. Každý uzná, že
je to obětování něco tak dalekosáhlého, že se bez onoho filosofic
kého vysvětlení dá těžko pochopit. Tento filosofický základ
vysvětluje též ono „doktrinářství“, které Denis tolik Palackému
vyčítá.
Triadu tuto konstruoval — jak jsem výše ukázal — obdobně
podle triady z náboženských dějin, že tak, jako po velikém zápasu
mezi církví a reformací došlo k vyrovnání v toleranci, tak dojde
i k vyrovnání nacionalismu a centralismu, t. j. v Rakousku: bojů
národnostních.
To jest v hlavních rysech Palackého filosofie rakouské poli
tiky. Heglova triadická methoda, která znamená ve skutečnosti
velmi lehkomyslné zjednodušování dějinného vývoje, Palackému
uškodila. Zjednodušil si příliš dějinný proces naší monarchie.
Není pravda, že jen dvě hlavní síly působí novověké dějiny. Proti
oné světové centralisaci, to jest proti onomu sbližování národů
nepůsobí jen myšlenka národnostní. Marx dokázal, že stejně
mocnou silou, jež zde pomáhá, jsou proměny hospodářské. A my
dnes vidíme to zvlášť jasně na dvou nej kulturnějších snad ná
rodech: na Anglii a Německu.
Neb jiný příklad: Palacký zapomněl, že v rakouských dějinách
působí velmi mocná síla: předsudky a tradice t. zv. rozhodujících
míst. Vždyť je to síla velmi mocná. Způsobila Palackému r. 1850
veliké zklamání. On totiž od počátku 1848 úzkostlivě pozoroval
vývoj věcí uherských. Dokud nedělali Madaři revoluce, byl pro
předlohy Národního Výboru, kterými měla býti zachována,
aspoň do značné míry, kontinuita s dřívějším státoprávním vý-
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vojem království českého. Jakmile Maďaři začali revoluci, tušil,
že prohrají, počítal s tím. Mluvil tak veřejně ve Vídni i v Kromě
říži, dával v tom smyslu ústavní návrhy; netajil se tím ani, že si
přeje, aby prohráli, aby nebyl obnoven a utužen dualism. R. 1849
v prosinci, když byli již Maďaři úplně poraženi a když byl podle
jeho mínění dán předpoklad pro vytvoření nové velkorakouské
ústavy pro celou monarchii, vystoupil s článkem ,,o centralismu
a národní rovnoprávnosti", kde byl filosofický základ programu
úplně týž jako později v „Idei státu Rakouského" a program
celkem též v hlavních rysech stejný: přetvořit i ústavu celé
monarchie ve smyslu federalistickém. Ohlas toho článku byl
neobyčejný. Palacký doufal, že přesvědčí „rozhodující kruhy"
a že je získá pro svoji myšlenku. Zklamal se, nedostalo se
mu tam porozumění. Nedovedu si ani představiti, že by tam
v tom kosmopolitickém ovzduší bylo se mohlo nalézti po
rozumění nacionálni „idei“. Metternichovsko-Františkův systém
a porozumění nacionalismu! A nejen pro ten kosmopolitism,
též pro německou minulost těch „rozhodujících kruhů“ — tehdy
ještě přece nebyli Hohenzollerové nej slavnější německou dynastií.
Zdá se mi, že pro „rozhodující kruhy" by bylo tehdy, když se
chystaly k většímu diplomatickému boji o Německo, přistoupení
na princip národní rovnoprávnosti znamenalo úplnou revoluci,
popření minulosti, jíž se přece ještě nemusily chtít vzdát.
Dovolte mi, abych shrnul, co jsem chtěl ve své stati. Snažil
jsem se ukázat, že to, co již theoreticky se zdálo možné, že totiž
Palacký konstruoval svoje filosoficko-historické názory pod vlivem
hegelismu jakožto nej rozšířenějšího tehdy systému, dá se doloží ti
skutečně z jeho práce; pak, že v hegelismu největší vliv na něho
měla triadická methoda, jež je nejcharakterističtějším rysem
vlastní Heglovy filosofie dějin; že přejal snad z hegelského ovzduší
i některé speciální výklady určitých epoch dějinných. On však
čerpal i z hegelské levice a z Mladého .Německa přes svůj odpor
k jejich mateiialismu a revolučnosti jeden prvek: liberalism.
Ten však změnil dosti značně — jest také znám jeho příkrý úsudek
o liberálech Rotteckovských, které odsuzoval, poněvadž neměli
porozumění pro nacionalism v plném smyslu toho slova — doplnil
jej „ideou" národnostní ve smyslu svobody všem národům neb ve
smyslu úvahy o slovanské povaze, již tak často opakoval, a která
byla též posledními slovy, jež veřejně pronesl 1876: „nechtějíc
trpěti křivd od jinorodcův, sama jim nikdy křivditi nezamýšlí“.
Pokusil jsem se též vysvětliti, že i nej významnější část své filo
sofie dějin, formulaci vývojové theorie moderních rakouských
dějin a rakouské politiky, z níž potom vyvozoval politické před
poklady, provedl methodou dialektickou, triadicky, ač to zname
nalo naprosté zjednodušování poměrů.
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Dá se to omluviti snadno. Palacký nebyl filosof z povolání a
proto dal výsledkům svého íilosoficko-historického přemýšlení nej
populárnější a tehdy v Německu výlučně panující formu. Ostatně
ten hegelism a filosofie vůbec mu až do krve nevnikly. Napsal sice
tři dosti hegelovské předmluvy k svým „Dějinám", takže kdyby
ten hegelism byl v něm docela uvědomělý, byl by musil „Dějiny"
napsati zcela jinak, než napsal. Avšak on přes hegelské předmluvy
napsal znamenité genetické dějiny, namnoze trvalé ceny, a jen
jeho filosofické pojetí se ztroskotalo, neodolalo návalu času proto,
že bylo hegelské, že příliš zjednodušovalo celý problém. Řekl bych,
že svůj hegelism vssál z ovzduší kolem sebe. Proto jej nechci přeceňovati. Obsahově je to, co má Palacký z Hegla, nepatrné, po té
stránce je Palacký originální. Původní je obsah onoho triadického
pojetí českých dějin i nových rakouských. Závislost je ponejvíce
jen formální. Proto také obsahová hodnota Palackého filosofie
dějin zůstává; je trvalá, neboť základní princip politický, jejž z ní
vyvozoval, princip národní rovnoprávnosti, se stal basí našeho poli
tického programu a byl založen na neobyčejně hlubokém po
chopení nacionalismu. To bylo tenkráte něco nového. Nacionalism
byl novou silou politickou, jíž vláda naše ještě téměř neznala a da
leko nedovedla oceniti, protože u většiny národů ještě dřímal;
i u nás v Cechách byla vlastně ještě idylla v poměru k Němcům.
Avšak Palacký tušil, že se nacionalismus stane osou rakouského
politického vývoje, a proto chtěl, aby se k tomu již tehdy, kdy se
jednalo o ústavu, přihlíželo, a aby se myšlenka národnostní stala
základem ústavního zřízení celé monarchie. To byl nepopiratelně
veliký čin.
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Svobody Protivy z Kasejovic.
Napsal Aug. Sedláček.

Kasejovice mezi Blatnou a Nepomukem ležící záhy byly
sídlem panským a městečkem. První známý držitel a se svými
bratřími předek všech erbu osličí hlavy byl Zdeslav. Připomíná se
r. 1264 a nedlouho po tom vyměnil si od kláštera Břevnovského
vsi Krajnice a Kejnice dada za ně Třebovici.1) Bratří jeho jmenovali
se Neostup a Vojslav. Potomky jeho a bratří jeho byli 1356 Protiva
z Kasejovic, Bušek, Bašek a jiní bratří ze Frymburka, Zdeněk
a bratří jeho ze Střely, Habart a bratří jeho ze Lnář2), tedy čtyři
rodiny, z nichž však Střelští brzo vymřeli.
Od dotčeného Protivy obdrželi Kasejovští první své svobody.
List na to není zachován v prvotním znění, nýbrž je vepsán do po
tvrzovacího listu 1. 1576 daného a tento zase do svobod, které dal
Kasejovským (1661, 12. listopadu) Aleš Ferdinand Vratislav
z Mitrovic, pán panství Lnářského.3) Je to tedy starý překlad český
a bezpochyby (aspoň v jedné věci) nikoliv bezvadný, ale ještě horší
proto, že není přesně datován. Datum totiž je „Actum in Horauicz
anno incarnationis Jesu Christi millesimo trecentesimo octavo
in die translationis sancti Wenceslai, martyris Dei gloriosi.“ Kdyby
nebylo jiných známek, muselo by se přestátí na vročení 1308
4. března, ale svědkové v listu uvedení tomu naprosto odporují.
Jsou to Sezima a Protiva z Fraydenburka, Jaroslav z Koczcze,
Bušek ze Hradiště, Drslav ze Smolec (lat. de Smolecz, tedy ze
Smolče, nyní Smolivce) a Karel z Žasanic.
Co se týče obou prvních, zdá se, že je to otec a syn. Sezema
připomíná se poprvé r. 1318 s Protivou (starším bratrancem)
a založil si před r. 1341 tvrz Kašovice u Sušice4). Protiva pak žil
ještě r. 1349, kdež byl ustanoven Karlem IV. za správce statkův,
které měl klášter Vindberský v Čechách.5) L. 1368 je řeč o Karlovi
a Protivovi, sirotcích a synech někdy Sezemových,8) je tedy na
jisto postaveno, že byl Sezema 1. 1368 mrtev a že list Protivův nelze
později klásti, než nanejvýše tohoto roku, byť se za to mělo, že
jsou tu jmenováni bratranec s bratrancem neb otec se synem.
K tomu třeba i to poznamenat!, že tvar Fridenburg vyskytuje se
*)
*)
·)
*)
*j
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Reg. II., 176, 803.
Lib. conf.
Na radnici kasejovské.
Tab. vetust, 133, 265, 301, Reg. IV., 382.
Arch, říšský Mnichovský.
Arch. Svatomářský v Praze.
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v starších listech a ještě 1. 1377, ale od r. 1368 mění se v tvar
Frymburk.
Jaroslav zc Skočec, slove 1318 z Poříčí1), 1. 1320 připomíná se
s Drslavem z Poříčí a Otou z Roupova, bratřími svými a potom
kolikráte jako svědek.2) V 1. 1336—1345 připomíná se se synem
svým Rackem3), žil však ještě 1. 1352.4) Pozdějších pamětí se
o něm nedostává; již 1. 1359 a potom držel Skočce Ota, odkudž lze
znáti, že Jaroslav byl bud mrtev neb stářím tak přemožen, že již
ze svého sídla nevyjížděl. Odtud by následovalo pro vročení listu
Protivova, že byl psán nejpozději 1. 1358 a nejdříve 1. 1318.
Dotčený svědek, nazývající se po Hradišti u Lnář, nejmenoval
se Bušek, nýbrž Buzek a připomíná se r. 1353 též jako svědek.5)
Karel z Žasanic psal se po nynějších Rcsanicích. L. 1357
dva Karlové, otec a syn, dělíce se ještě se dvěma jinými o podací
právo v Resanicích.8)
Co se konečně Protivy dotýče, připomíná se v 1. 1356—1386
jako patron kostela Kasejovského, totiž v 1. 1356—1364 sám koli
kátý a r. 1386 sám o sobě, kromě toho v 1.1377—1381 v rozmanitých
jednáních u duchovního soudu7) a naposled 1. 1394. Tehdá totiž
měl nějaké jednání strany odúmrti v Chuděnicích.8) Jestliže tehdá
byl 60—70 let stár, narodil se kdysi v 1. 1324—1330 a byl-li list
jeho 1. 1348 neb 1358 psán, byl tehda asi 18 let stár, sice podle
středověkého práva již plnoletý, ale přece k vykonávání důležitých
věcí mladý, čímž se vysvětluje zmínka v jeho listu, že darování činí
„s povolením milé matky naší“, ač i toto se mohlo státi i v poz
dějších letech jeho živobytí, měla-li totiž máti jeho věno své za
psané na Kasejovicích. Prohledává-li se však k životopisným
pamětem o Jaroslavovi ze Skočce a k tomu že byl Protiva r. 1394
v letech pokročilých, nelze list jeho klásti do let 1318—1338,
nýbrž teprve do 1. 1348 neb 1358. Voliti mezi těmito léty (před
pokládajíc ovšem, že v datování „třístého osmého“ jsou desítky
vynechány) jest věc nesnadná, protože sice 1. 1348 ještě Jaroslav
žil, ale nelze tvrditi, bylo-li tomu tak 1. 1358, i bude tedy radno
stavětí oboje leta podle sebe. Regest listu byl by tedy takový.
1348? 1358? 4 Mart. Protiva z Kasejehovic prodává obyva
telům městečka Kasejehovic dědiny městské právem zákupným.
D. v Horaždovicích.
*)
*)
*)
4)
·)
*)
T)
·)

Reg. III., 191.
Reg. III., 268, 295, 457, 579, IV. 39, 788 (de Mayerz!)
Reg. IV. 139, 254, 482, 607.
Arch. bibl. Pražské.
Kopiář ve Vyšním Brodě.
Lib. conf.
. .
Viz Tadrova Acta judiciaria.
Desky dvorské 13 F. 116.
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Obsah listu poskytuje tolik zajímavých podrobností, jako
málokterý ze současných listův na zákup sepsaných. Protiva píše
na začátku, že vyminuje ze zákupu dědiny svého popluží, dědiny
kostelní a dědiny Blahoňovy (bezpochyby nějaký statek bud vladycký aneb sousedský a odúmrtí na Protivu spadlý) jiné však dě
diny své prodává právem městu Písku za 60 kop. Patrně prodává
tedy novým právem a to svobodnějším nežli bylo posud, totiž
právem purkrechtním nebo-li svobodných měst, tak že se Kasejovští stali dědičnými držiteli toho, co jim přiměřeno.1) Velmi
pozoruhodná jest rozměra prodaných dědin. Prodává 24 lánův,
změřených na takovouto míru, že každý lán má 48 jiter a každé
jitro pět provazcův Pražské zemské míry, totiž čtyř provazcův
na dél a pátý na šíř a každý provazec aby byl zdélí 52 loket Pražské
míry. Tak podrobného ustanovení tuším nikde není.
Kdyby se jitro počítalo tak, jako bylo ještě za naší paměti,
totiž 1600 čtverečních šáhův, vypadlo by na provazec 20 sáhů
neb 3793 m a loket by měl 072 m, tak že by se rovnal skorém
vídeňskému lokti (078). Všech 24 lánův mělo by plošnou výměru
1,843.200 čtverečních šáhův, což není možné, protože obnášely
1. 1840 všechny dědiny Kasejovské i panské i poddaných 1,624.849
čtverečných šáhův bez obecních lesův a byly by městské pozemky
bez vymíněných dědin a darovaných částí rozsáhlejší nežli je sku
tečná výměra 1. 1840. Avšak takový počet byl by chybný, protože
se počítalo Vídeňským jitrem. Jestliže by se pak za to mělo, že
staré jitro rovnalo se korci neb strychu, který obsahoval 901'2 čtv.
šáhův Českých neb 843.8 Vídeňských,2) dopadla by na všech
24 lánův neb 1152 jiter výměra 972.057-6 čtv. šáhův Vid., což by
asi přibližovalo se výměře 1. 1840, kdež byla asi čtvrtina panských
a tři čtvrtiny poddaných (v tom snad také kněžských). Jest však
tento počet pochybný, protože neznáme výměru popluží panského,
Blahoňových a kněžských dědin, jak byly ve 14. století a ani
z pozdějších dob. Také je pochybno, jestli se jitro 14. století
rovnalo našemu zemskému korci a mohlo by se souditi z listu
1. 1322, 23. dubna, že by se rovnalo jitro dvěma korcům; neb tam
je řeč o 14 lánech, každém o 30 jitrech takových, aby každý měl
výsevek 2 korců neb strychů Berounské míry.3)
Má-li se za to, že jitro jest výměra podléhající libovolnosti
a krajinnému zvyku, třeba se přidržeti přirozené nějaké míry,
a tou se nám zdá býti český loket, jak se jim v soukromí do nel) Bylo by zajímavé, pojednati o právu držby v Čechách před dobou
nakupování, ale přetěžká to práce pro nedostatek paměti.
!) J. Lamače O staročeských měrách polních ve výroční zprávě c. k.
české reálky v Praze III., 1. 1909, na str. n.
·) Přes pilný a obsáhlý článek Lamačův bylo by třeba všechny záhady
vysvětliti bádáním v netištěných pamětech a to po krajinách.
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dávna měříválo a snad někde posud měří. Český loket jest míra
ramene i s hrstí u prostředního člověka, tedy míra taková, která
se přibližuje o-6o metrův. Náš loket totiž měl poslední dobu 0.59 m,
avšak zhruba, avšak Pražský loket, zejména Novoměstský posud
zachovaný měří 0-5938 m. Jest sice známo, že loket nebýval všude
stejný, ale lze také za to míti, že Pražský loket se hrubě neměníval
a nikoliv tak rychle, jak se měnily od r. 1764 naše míry. Protože
pak jest řeč v Protivově listu o Pražské míře, lze za to míti, že se
jeho loket nelišil od lokte českého do nedávna užívaného. K určení
pak, co to je provazec a jitro poslouží nám měření loktem.
Hájek popisuje k r. 1268 míru, jakou zřídil Přemysl král.
Nelze ovšem za to míti, že se tak stalo, jak Hájek čtenáři vnucuje,
nýbrž že vzal míry, jak je popisuje odněkud, bud ze svědectví
současného neb nedávno minulého. Podle něho čtyři ječná zrna
vedle sebe mají tvořiti prst, což činí 15—20 mm. Třicet prstů má
tvořiti loket, což by bylo u špatného ječmene asi 0-45, u Praž
ského dobrého asi o-6o m. Lamač (viz jeho str. 28 v prvním od
dělení) vypočítal prst na 0*01992 m a třicet takových prstů rov
nalo by se 0-5976 m tedy o málo více, než měřil náš loket. Provazec
měl míti podle Hájkova vypsání 42, v Kasejovicích však 52 loket.
Tu ovšem si obě odporují a i nezdá se, že je chyba bud v opise
Protivova listu aneb že se užívalo v Kasejovicích většího provazce, poněvadž jest číslo 52 i jinde doloženo. Ale v tom se srov
návají Hájkovy míry s Protivovými, že se má měřiti jitro na pět
provazců, tolik totiž aby činilo, měříc jednou zdélí a jednou
zšíří. Avšak protože i ve deskách zemských 1. 1400 i u Simona
Podolského vždy se počítá 52 loket na provazec, lze na tom pře
státí a Hájkovo udání pokládati bud za omyl neb menší výměru.
Má-li se tedy za to, že loket Kasejovský byl takový jako náš
český obecní, měřil by provazec starý 30-89 m neb 16-3 Vídeňských
šáhův, měříc po délce 0-59 m aneb 31-87 m (16-81 Vid. s.), jitro
pak by obsahovalo (měříc onou mírou) 1062-76 Vid. šáhův čtve
rečních a bylo by znamenitě menší, nežli jitro posud známé do ne
dávna a z části posud užívané (totiž Vídeňské). Ještě menší než
toto, bylo by Hájkovo jitro, jen že jeho jiter na lán jde 60 a Kase
jovský lán drží jich 48.
Lán není míra stálá jako loket neb sáh, nýbrž určitý a od
jistého místa ustálený součet již napřed určeného množství pozemkův. Lán totiž může býti míra dlouhého pozemku souvislého
a v tom smyslu mluví se posud o lánu jako neurčité velkosti, ale
býval (tuším po většině) rozložen v kuších (zejména v obcích ne
stejné úrody), jež činily dohromady největší míru v obci obvyklou.
Rozsah rozličných lánův nelze všude vyměřiti, poněvadž bývá
nejčastěji řeč o lánech samotných a nikoliv o jejich dílcích. Pro
tivův list se liší od mnohých podobného obsahu tím, že lán určité
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vyměřuje. Podle něho obsahuje lán nebo 48 jiter tolik jako 51012-48
čtverečních šáhův Vídeňských, čtyři a dvacet Kasejovských lánův
neb 1152 jiter bylo by 1,224.299-52 čtv. šáhův Vid. To se dobře
srovnává se stavem dědin Kasejovských jak je nám znám z r. 1840,
když byl vydán VIII. svazek Sommrovy topografie. Tu se dočteme
z katastrálních zpráv, že všechny pozemky Kasejovské (pána a jed
notlivých sousedův) měřily 1578 jiter a 492/« čtv. šáhův čili 1,524.849
čtv. šáhův a obecní lesy 286 jiter, tedy dohromady 1864 jiter neb
1,982.400 čtv. s. V. Z toho byl skorém čtvrtý díl panský a ostatek
obecní a sousedský. Odečteme-li výměru, pak jsme již poznali
z listu Protivova od výměry nové, zbývá 758.111 čtv. s. V. čili asi
474 jiter, která se rozdělí mezi panské popluží, Blahoňovy dědiny
a tuším obce sousedům darované.
Panský majetek 1. 1840 obnášel skorém 402 jiter, tedy byl
zajisté větší než Protivův, ale lze to vyložiti tak, že mnohé dědiny
sousedské byly skupovány, některé pak v 17. stol, zabrány, ale
menšil se později, protože že mnohé byly v prvních desítiletích
(jak bývalo oblíbeno) pod zákup prodány a byvše pak při vy
važování osvobozeny, zůstaly majitelům dědičně.
Srovnáme-li s předešlým nynější stav podlé posledního měření
a odhadování najde se tato rozloha v rovných číslech
Obecních lesův........................... 252 jiter
Jiných obecních pozemkův .... 140 ,,
Farských pozemkův................... 54 ,,
Sousedských.................................1265
Veřejné jmění............................. 45 „
Dohromady bez velkostatku 1756 jiter
Velkostatek má ......................... 17 „
tedy všeho............................. 1773 jiter
Odečteme-li farské pozemky a obecní lesy, jež oboje v lánech
vyměřených nebyly a pravděpodobně i ostatní obecní majetek,
zbude 1329 jiter a vlastně mělo by vypadnouti ještě větší číslo
protože se mohl obecní i farský majetek darováním aneb jiným
způsobem zvětšiti. Zbývajících 1329 jiter je o málo větší než ny
nější sousedský majetek a musilo by se teprve podrobným zkou
máním pozemkových kněh zjistiti, kolik k nim přibylo jiter emfyteutických či zákupních. Odečte-li se od čísla toho míra lánův
Protivových, zbyly by pro panské popluží a dědiny Blahoňovy
necelé 4 lány.
Všechna tato minulá vypočítávání ukazují výsledek toliko
přibližný, neb mezi r. 1348 a 1358 a nynější dobou jest veliká me
zera času, v níž se mohly státi a také se staly mnohonásobné změny.
Avšak i z přibližně postavených čísel jde jen přece na jevo, že se
za základ Kasejovské míry má bráti náš starý, zemský loket.
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V listu se dí, že za každý lán přijato za zákup po třech kopách
grošů „kteréto peníze v sumě přičteny činí 60 kop grošův“ což
není možné. Domnívám se tedy, že v prvotním listu byla číslice
o třech jednotkách a poslední přetržená, což činí dvě a půl. Bez
pochyby byl list vybledlý a zkažený, když na česko vykládán
a předělávané znaménko již se nepoznávalo a potom opisován
tak, že se nic nepřečítalo. Násobí-li se 24 dvěma a polovicí, obdrží
se 60 kop, jak píše Protiva.
Ve výminkách tohoto prodání ustanovuje se předně o meznících
slohem a překladem již zkaženým takto: „Ncjprvé že z každého
jitra v položení vůkol města se všech stran o to mezi městem často
řečeným Kasejehovici v hranicích a u mezníků, kteréžto hranice
a meze jsou a mají býti na věčnost a mezníci jsou, ježto dělí dědinu
lepší od horší, anebo další od bližší; a ty mezníci jsou takovým
obyčejem uděláni, že jsou kamenové postaveni se znamením kříže1)
a ti nemají na věčnost z svých míst na jiná místa přesazováni býti.
S těch a takových dědin“ atd. (následuje vyměření platův). Z toho
jde tuším na jevo, že byly polnosti vykázány na rozličných místech,
aby každý byl podělen lepším a horším a jednotlivé obory odděleny
byly mezníky, na nichž kříže byly vytesány,2) a jednotlivé kusy
mezemi.
Plat neb úrok s jitra role ustanoven na 2 gr. Pr. a platil se
dvakrát do roka po groši, totiž o sv. Jiří a o sv. Havle. Z jitra luk
dvojisečných (sena a otavy) ustanoven týž plat. Pak následuje toto
ustanovení: „Ale z každého jitra luk jednosečných nebo jedno seno
majících každý držitel těch luk nám a potomním našim na též
roky, totižto na sv. Jiří 1 gr. na sv. Havla 1 gr. na každý rok platiti
jest zavázán“. V tom znění a položení protivy k předešlému není
smyslu a týž se dosáhne, opraví-li se groš na půl, jak bezpochyby
ve vybledlém prvopisu stálo a od opisujícího nepozorováno. Z dob
potvrzení tohoto listu byly bezpochyby úroky jinak upraveny
a bylo lhostejno, jak se staré úroky do listu napíší. Kromě toho
ustanoveny ještě jiné platy. Za všecky daně a pomoci, které by se
mohly na pána vložiti, ustanoven plat z lánu 16 gr. z polovice 8
a se čtvrti 4 gr. Pr. o masopustě. Byla-li však berně královská
na celé království uložená, placeno místo předešlého z lánu 24,
s polovice 12, ze čtvrti 6, z krčmy 16, z každého řemesla 5 gr.
a od každého řezníka 4 gr. Pr., což se odvádělo pánu. Z každého
domu dávány 3 gr. při času sv. Jakuba.
Robota hlavně byla vozná a jen výminečně pěší. O tom, kdo je
k robotě zavázán, není řeči, ale vyrozumívám, že ji konali větší
') Křiž vyskytuje se často při vymezování. Kde nebylo kamenných
meznikův, vyřezáván na stromy.
*) Takové měli za naši paměti za Methodějské.
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hospodáři, majíce závazek tři dni v roce voziti, kam by se jim roz
kázalo, ale nikoliv dále nežli „do Bojanovic“ anebo jinam od města
na dvě míle toliko. Vozba do vzdálených Bojanovic, ležících až
u Rabí, vysvětluje se, jak smýšlím tím, že tu měl Protiva statek.
Kdo nechtěl neb nemohl vozbu vykonati, mohl za tři dni 5 gr. zaplatiti. Ti však, kteří pro nějaký nedostatek nemohli ani voziti
ani platiti, byli povinni tři dni pěšky na díle uloženém dělati.
To byly všechny povinnosti a slavně přislibováno, že k větším po
vinnostem nebudou potahováni a že více lánů nežli bylo, nebude
přiměřeno.
Velkou cenu pro obec neb veškeré sousedstvo mělo darováni
pastvin. Protiva jim dal beze všech daní a poplatků v čtverý dráhy
neb průhony dobytčí, jedny jdouc ke Lnářům, druhé u místa slove
Mlýnce, třetí jdouce ke Chřenci (položení tak řečenému) a čtvrté
na Zásedlí, kdež jim také dal chrastinu k pastvám a pro dříví.
O těch zejména ustanoveno, že se z nich nesmějí přiměřovati lány
pro nové osadníky.
Poněvadž městečko vysazeno právem Píseckým, zavedeno
toto právo také při soudech, které konány skrze přísežné konšely
od pána ustanovované. Také viny a pokuty neměl pán jinak bráti,
nežli vedle způsobu práva města Písku a vedle nálezů a přisouzení
přísežných. O odvolávání z nálezu není sice zmínky v listu, ale
lze za to míti, že bráno naučení od Píseckých konšel. Na soudu se
dával pán aneb purkrabě.
Z práva Píseckého též vyplývalo, že nebyl Kasejovský měšťan'
nucen zůstávati v městečku, nýbrž že se mohl stěhovati jinam,
prodada svůj statek, proto také právo to do listu pojato. Kromě
toho dodáno toto ustanovení: Kdyby některý z měšťanův ze své
vlastní příčiny a nikoliv pro útisk pánův od svého statku ušel, že
může pán ten statek prodati, aby mu platu nescházelo a vzav si,
co bylo platu zadrženého, má přebytek trhové ceny dáti příbuzným;
avšak kdyby některý měšťan pro panské útisky neb křivdy ušel,
ten že nebude zavázán k žádnému platu, byť dlouho statku svého
neprodával neb nezapisoval, a dokud by si zlepšení živnosti ne
opatřil, nesmí jeho statkem hýbáno být i a on sám může jej prodati.
Toto ustanovení platilo ovšem pro spravedlivého pána, avšak
nikoliv pro toho, který stavěl moc nad právo. Podobnéž ceny měl
slavný slib, že se může panství Kasejovské jen pod výminkami,
které list Protivův obsahuje, prodávati, nebo ujištění, že by ten,
kdo by výminek těch neplnil, ztratil čest a víru a že by měšťané
měli moc jej napomínati ze slibu, ukazujíce ten list k jeho potupě.
Mnozí nedodrželi slibů sobě rovným, nad nimiž neměli moci,
neřku-li poddaným (také Lnářská vrchnost byla na Kasej ovské
krutá v 18. století), nad nimiž měli moc, jak se domýšlelo, od Pána
Boha danou. Ale ty a takové výminky v listu přece jen dávají znáti.
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že se dříve leccos dálo v Kasej ovitích a že předcházely mnohé
ústrky a kyselosti, než byl list tento měšťanům vydán; neb bez
předcházející zkušenosti byly by se ty a takové výminky neustanovovaly.
Celý list, jak jej opravuji a upravuji, zní takto:
Ve jméno Boží Amen. My Protiva z Kasejovic známo činíme všem
tímto listem zjevně vyznávajíce, že s dostatečným rozmyslem a s radou
všech přátel našich i také s povolením milé matky naší a dědicův
našich všech, zlepšení zboží našich žádajíce, tyto dědiny, napřed vymiňujíce, totižto dědiny k našemu popluží příslušející, a dědiny kostelní
a dědiny také Blahonovy, jiné všecky dědiny naše ležící u městečka
našeho Kasejovic a příslušející k městečku našemu nebolito městu
Kasejovicům se všemi svobodami, cestami i jinými právy, k témuž dě
dictví a městu příslušejícími, prodali jsme a dali i dáváme tímto listem
poctivým mužům, měšťanům našim, odtudž z Kasejovic a dědicům jich
listu tohoto ukazatelům, přijavše od nich šedesáte kop gr. peněz Praž
ských, právem zákupným a jménem práva dedičného, i také jménem
práva města Písku beze vší překážky naší i dědicův našich na věčné
časy pod úmluvami a výminkami podepsanými.
Toho pak dědictví, od nás jim prodaného a daného jest a má býti
24 lánů v počtu, na takovouto mim změřených, totižto že každý lán
z předpověděných 24 lánů jest a míti má 48 jiter a každé jitro z jiter
pověděných jest a má býti ve svém změření pěti provazcův Pražské
vl. zemské míry, totižto čtyř provazcův na dél, a pátý na šíř, a každý
provazec již jmenovaný má býti a jest zdélí 52 loket Pražské vl. zemské
míry. A v těch 24 lánech dědictví naše a dědiny všecky, k městu našemu
nahoře pověděnému příslušející, zavírají se a jsou zavřeny, dědiny
napřed pověděné vymíňujíce. A za každý lán jmenovaný za zákup při
jali jsme od týchž měšťanův našich po 2V2 kopě gr. peněz, kteréžto
peníze v sumě přičteny činí 60 kop grošův, kteréžto peníze od nich
vzaté obrátili jsme na dobré a k užitku našemu.
Ty pak úmluvy a výminky takové jsou: Nejprvé s každého jitra
v položení vůkol města se všech stran a to mezi městem často řečeným
Kasejovici v hranicích a mezech, kteréžto hranice a meze jsou a mají
býti na věčnost a mezníci jsou, ježto dělí dědinu lepší od horší anebo
další od bližší; a ti mezníci jsou takovým obyčejem uděláni, že jsou
kamenové postaveni s znamením kříže a ti nemají na věčnost z svých
míst na jiná místa přesazovány býti — z těch a takových dědin s kaž
dého jitra každý držitel, kterýž bude na věčnost, nám i dědicům našim
platiti má a bude 2 gr. dědičná Pražská jménem pravého platu a to
na roky určité, to jest na sv. Jiří 1 gr. a na sv. Havla 1 gr. v každý rok.
Item s každého jitra luk dvojisečných v jedno každé léto každý držitel
luk nám a potomním našim 2 gr. Pražské dobře berné platiti má na roky
pověděné nahoře, to jest na sv. Jiří 1 gr., den sv. Havla 1 gr. na každý
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rok; ale s každého jitra luk jednosečných nebo jedno seno mívajících
každý držitel těchto luk nám a potomním našim na též roky, totižto na
sv. Jiří V2 gr. na sv. Havla Va gr. na každý rok platiti jest zavázán.
Dále toto znamenitě přimíňujem a připisujem, že každý lánu
držitel, kterýžkoli nyní jest nebo potom bude, z uložení a zřízení spra
vedlivého, kterýmž hýbáno býti nemá, za všecky berně, šacuňky a po
moci zvláště i všecky daně, jakými by ty koliv jmény jmenovány býti
mohly nám a dědicům našim z lánu 16 gr. Pražské mince a půl lánu
8 gr., ze čtvrti 4 gr. každý držitel v každý rok o masopustě věčně platiti
má a povinen bude, berni královskou toliko vymiňujíce, kteráž kdyby
byla obecnou po království Českém, tehdy každý maje lán 24 gr. Pr.
a s půllánu 12 gr. a kdož čtvrt lánu má 6 gr. a s krčmy 16 gr. s každého
řemesla, kdožby kterým živnost vedl, 5 gr. nám a našim potomním
pravé berně královské platiti a dávati jest zavázán, ale s řemesla řez
nického v berni královské toliko po 4 gr. a ne více bráti máme a zavá
záni jsme.
Item z každého domu v městě často řečeném každý hospodář nám
a našim dědicům 3 gr. dáti má na žeň na sv. Jakuba v každý rok.
Item každý, kdož má fůru činiti anebo k činění fůry jest zavázán
má každý tři dni každý rok voziti a vozbu dělati, což by koliv jemu
od nás, od potomních našich rozkázáno bylo, anebo za ty tři dni fůry
5 gr. dá, jestliže by nechtěl anebo nemohl tehdáž fůry činiti. A kdožky
koliv fůry uložené činiti nemohl pro nedostatek nějaký, aneb peněz
předepsaných dáti, tehdy ten pěšky osobou svou tři dni každý rok na
díle jemu uloženém dělati. A ta fůra nemá býti dále nežli do Bojanovic
anebo jinam do města na dvě míle toliko nám činěna býti.
K těmto platům předepsaným naši měšťané z Kasejovic a dědicové
jich jsou nám a potomním našim zavázáni a ne k více a my také slibu
jeme a slíbili jsme dobrou naší věrou beze vší zlé lsti, aniž také můžeme
přes zřízení toto spravedlivé jich potom jako i nyní jakými šacunky
neb poplatky jinými mimo to, což (tento) list v sobě zavírá, obtěžovati,
jakož milujem a žádáme zachovávati víru naši a čest.
Nad to zřetedlně oznamujem, že jsme dali jim a listem tímto dá
váme čtverý dráhy nebo průhony dobytčí, kteréžto dráhy jsou vyňaty
a vysvobozeny od všech daní a poplatkův z starodávna. A ty dráhy
mají býti té dlouhosti a šíře, kteréž jsou byly od starodávna, a jedna
dráha leží ke Lnářům jdouce, druhá u toho místa, kteréž slove Mlýnce,
třetí jdouce k Chřenči, čtvrtá jest na místě řečeném Zasedlé a chrastinu
na místě řečeném Zasedlé k pastvám a pro dříví dali jsme jim
svobodné. A těch svobod užívati mají na věčnost beze vší překážky
a ty dráhy a chrastina nepřimíňují se k dědictví aniž mají přimíněny
býti na věčnost. Mimo to oznamujem všem, že nemůžeme aniž chceme
více lánů neb dědin jim měrou změřovati, ale v tom vyměření mají
býti pod právy nahoře psanými na věčnost.
č. č. H. XVII.
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Item soudy všecky a pře v témž městě našem Kasej ovicích podlé
spůsobu práva města Písku skrze naše přísežné, kteří budou, mají vésti
a souditi. Item všecky viny neb pokuty nemají od nás ani od našich
potomních jinak brány býti než vedlé spůsobu práva města Písku,
a vedlé nalezení a přisouzení přísežných. Item nemůžeme aniž chceme
žádného útisku ani překážky činiti měšťanům našim v soudech nebo
přech, ale všecky pře máme s nimi s pravou spravedlností práva města
Písku přesuzovati.
Item dané a poplatky předepsané ne prve než na roky napřed
pověděné máme a chceme od týchž měšťanův našich vybírati a dobývati. Dále toto ještě pripisujem, jestliže by který z týchž našich
měšťanův ne naší nebo potomních našich příčinou nebo útiskem, ale
ze své vlastní příčiny jakékoli že by od statku svého ušel neb utekl,
tak že by skrze jeho nebytí nám a našim potomním na tom gruntu plat
scházel, tehdy my nebo naši potomní můžeme týž statek prodati, aby
chom platu svého postihnouti mohli a to aby svědomo bylo přísežným.
A což by zbylo mimo náš plat peněz, máme tomu nebo přátelům jeho
příbuzným dáti beze všeho prodlévání; než jestliže by kdo z gruntův
a statku svého ušel pro naše nebo budoucích našich útisky a křivdy,
že bychom jemu činili, čehož Bože nedej, ten žádný žádného peníze
za plat a úrok nám, dědicům našim, není dávati zavázán, jakžby koli
dlouho statku svého neprodal nebo nezapsal skrze sebe neb skrze nás
a dědice naše, dokudž by statku svého a živnosti zlepšení pokojně sobě
neopatřil, aniž kterak statkem jeho hýbati máme nebo jej prodávati,
ale ten sám můž slušně i moci bude statek svůj prodati nebo odciziti
pod týmiž právy, jakž jej sám držel, beze vší naší i dědicův našich
překážky.
Item kdožby koliv z měšťanův našich častoj menovaných chtěl se
od nás jinam táhnouti a odebrati na obydlí, v tom má i míti bude plnou
a nezpozdilou moc prodati statek svůj a to beze vší překážky.
Nadto přidáváme toto: Jestliže by se kdy událo nám neb našim
potomkům městys naše řečené Kasej ovice od sebe odciziti prodáním
neb zapsáním nebo jakýmžkoliv obyčejem, vždycky to učiniti máme
pod úmluvami a výminkami nahoře položenými i také pod těmi právy,
kterýmiž jsme to městys sami zdrželi; přes to slíbili jsme upřímnou
věrou naší i slibuj em tímto listem, že my i potomní naší máme všecky
věci v tomto listu zapsané a položené týmž měšťanům našim, častokrát
jmenovaným z Kasej ovic stále neporušitelně zachovati a jim žádných
křivd nečiniti věčně, aniž můžeme kterých příčin ani máme proti nim
a proti tomuto listu hledati nebo nalézati, ale právě a věrně všecky zá
vazky a sliby naše splniti a zachovati máme. A jestližeby kdo z nás
nebo potomních našich co jinak učinil, čehož pane Bože ostřež, pro ta
kový účinek ztratil by před Bohem i před lidmi víru svou i čest a od
toho času hned tíž měšťané mají plnou moc napomínati nás nebo po
tomní naše z slibu našeho, jakž nej touže budou moci, všudy list tento
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náš k potupě a lehkosti víry naší a cti ukazujíc; a potom také mají plnou
moc právem Píseckým a tímto listem proti křivdám jakýmžkoli se brániti beze vší odpornosti naší i potomkův našich.
Svědkové těch věcí jsou pan Sezima a pan Protiva z Fraidenburka,
pan Jaroslav z Skočec, pan Buzek z Hradiště, pan Drslav ze Smolče
a pan Karel z Žasanic. Pro kteréžto věci svědomí a věčnou jistotu list
tento udělati jsme kázali a pečetmi totižto naší a svědkův již dotčených
utvrditi jsme dali. Stalo se v Horažďovicích léta od vtělení Ježíše Krista
tisícího třístého............ osmého na den Přenesení svátého Vácslava,
mučedníka Božího slavného.
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Boj o konsistoř pod obojí
v letech 1562—1575 a jeho historický základ.
Napsal Kamil Krofta.

II. Snahy o církevní osamostatnění strany pod obojí za vlivu
luterství. Obrat po r. 1547. Obnova konsistoře r, 1562.

Přehlížíme-li zprávy o dosazování administrátorův a konsistoře
až do pol. XVI. stol., jak byly sestaveny v předešlé kapitole,
shledáváme, že způsob toho dosazování nebyl tak neustálen,
jak se někdy myslívá. Vidíme, že se stavové čeští hned na počátku
svého odboje proti Rímu, na sněmu Čáslavském r. 1421, zcela
rozhodně a vědomě přihlásili k právu dosazovati nej vyšší správce
strany pod obojí, že se práva toho nikdy nevzdali a že jim ani
od českých králů nebylo nikdy upíráno. Ano, když šlo o volbu
arcibiskupa po smrti Konrádově, král Zikmund přiznal stavům
výslovně právo volby. Platilo to sic nepochybně jen pro určitý
případ, ale přes to skutečnost, že král byl nucen se smířiti se
způsobem volby v tehdejší době přímo revolučním, všem tehdejším
zvyklostem obecné církve se příčícím, že byl nucen přiznati
stavům českým právo, jakého tehdy jistě nikde jinde na celém
území církevním nevykonávali stavové, byla mocnou posilou
stavovského nároku na právo rozhodováti o nej vyšší správě české
církve. Nároku tomu učinil dokonce vážný ústupek sám zástupce
nej vyšší církevní autority, legát Filibert, svoliv, aby stavové
proti Rokycanovi zvolili administrátorem Křišťana. Význam
tohoto ústupku byl arci oslaben tím, že kurie nikdy neuznala
ani volby Rokycanovy, ani kterékoli pozdější volby administrátora
a konsistoře, ale z králů českých žádný se neodvážil zaujmout!
podobné stanovisko a popírati platnost těchto voleb nebo uváděti
v pochybnost správnost způsobu, jak byly konány. Až do pol.
XVI. stol, také ani jednou konsistoř nebyla obnovena pouhou
vůlí královou. Administrátoři a konsistoř byli do té doby vždy
dosazováni z moci stavů. Jestliže někdy obnovovali konsistoř
pouze Pražané, není pochyby, že tu byli, vyjímaje mimořádné
případy z prvního období husitského hnutí, vždy jen zástupci
stavů, že jednali jejich jménem a s jejich svolením. Neuvádí-li
se to někdy výslovně, dlužno to přičísti zajisté jen nedostatečnosti
zachovaných zpráv o některých volbách administrátorův a kon
sistoře, protože, kdykoli máme zprávy podrobnější, vysvítá z nich
zřejmě, že Pražané, osazujíce konsistoř, činí to jako zástupci
všech stavů. Podobně dlužno rozuměti zprávám o volení admini
strátorův a konsistoře od duchovenstva. Záleželo jen na stavích.
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přenechali-li volbu administrátorův a konsistoře Pražanům nebo
duchovenstvu, a jejich práva se to nijak nedotýkalo.1)
Bylo to právo významu vskutku dalekosáhlého. Stavové
se jím stávali nejvyšší instancí církve pod obojí, jejími vrchními
pány. Králi zbývalo ovšem formální právo potvrzovat! volbu
stavův, ale až do pol. XVI. stol, nenabylo právo to praktického
významu, protože ho králové nikdy neužili k nepotvrzení osob
zvolených od stavů. Oplně vyloučen byl všechen vliv kurie.
Theoreticky sice Cechové pod obojí—vyjímaje Tábory a Bratří —
nedospěli před reformací Lutherovou k popírání papežství, ano
znova a znova se pokoušeli o smír s ním, ale v praxi, a jmenovitě
ve správě církevní, autority kurie neuznávali. Byl-li takto vliv
kurie na církevní správu strany pod obojí ve skutečnosti úplně
odstraněn a vliv moci královské byl téměř bez významu, nabýval
tím větší váhy vliv stavů.
Vliv ten se projevoval nejen ve způsobu osazování konsistoře,
nýbrž i jinak. Výtky činěné Hilariem Rokycanovi již r. 14622)
Jak si strana pod oboji představovala pravidelný způsob volby
administrátorovy a konsistoře, dobře vysvítá z usnesení jejího sjezdu
z r- 1537· kde se praví: „Najprvé, jakož jest pan administrátor žádost na
stavy strany naší pod obojí zpuosobú vzložil, aby úřad jeho obnoven byl
také i konsistoř, i podle dobrého pořádku, poněvadž on administrátor té
práce na sobě držeti dále nechce, aby páni mistři, děkanové, farářové
a kněžstvo z prostředku svého vydali osm osob k stavóm vyšším, pánóm
Pražanom a pánóm poslóm z měst, a tu o kteroužkoli osobu z pánuov mistruov aneb z kněžstva snesení se stane, aby úřad administrátorství na se
přijala, ta osoba pak volená tomu nebude moci odpírati, než bude povinna
tu práci k sobě přijíti bez vymlúvaní.“ (Sněmy české I., str. 414.)
2) Srov. nahoře str. 48. Podle laskavého upozornění p. dra. Volfa list
Hilariúv, v němž je obsažena ona výtka Rokycanovi, nepochází ,,asi
z r. 1465", jak jsem se domníval, nýbrž z r. 1462. Je to zřejmo ze slov
„Tu scis, cui maximus pontifex diebus his administrationem concessit“
(str. 87), jež se mohou týkati pouze ustanovení Hilariova administrátorem,
a to se stalo v dubnu 1462. P. dr. Volf mě také upozornil, že i v disputaci
Hilariově s Rokycanou z r. 1465 je důležitá zmínka o konsistoři a o admi
nistrátorství Rokycanově. Uvádím ji tu dodatkem k výkladu podanému
v předešlé kapitole. Hilarius vytýká Rokycanovi: ,,Et tamen tu, magister
Rokycana, pnmus es, qui unitatem ecclesiae divisisti. Cum enim sit unus
episcopatus, quia una dioecesis Pragensis, tu usurpasti pro te presbyteros
tuae partis et fecisti tibi consistorium et nominas te administratorem* et
uteris sigillo mortuo. Dic mihi, rogo, qua auctoritate administras et illud
officium exerces? Non potes dicere, quod a Conrado, quia ille propter
excessus suos depositus fuit et caruit adhuc vivens administrandi potestate.
Cui fuit substitutus episcopus Olomucensis dom. Joannes, deinde dom.
Cunsso. Unde ex commissione dom. Eugénii papae patet expresse, quod
sibi data et commissa administratio. Et postea tamen fuit in regno Philibertus, qui per se exercuit administrationem, et quando eam tibi commisit,
ostendas, cum omnes sacerdotes a die receptationis compactatorum usque
ad diem, quo introisti Pragam et divisisti clerum et populum, semper habe
bant respectum ad ecclesiam Pragensem. De sigillo vero, quo uteris, dico,
quod mortuum est et exspiravit cum illo, cuius erat. . .(Strahi, Hilarii
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a zpráva o obnovení konsistoře r. 1465 dokazují, že se již za Roky
cany světský živel domohl významné účasti v církevním soudnictví
strany pod obojí. Účastenství zástupců stavu městského v soudní
působnosti konsistoře, o němž se tu dovídáme, vyplynulo asi
spíše z důvodů věcných než z pohnutek politických. Soudu
konsistoře náleželo rozhodovati pře manželské, což se ovšem
dotýkalo světského obyvatelstva. Je přirozené, že toto světské
obyvatelstvo chtělo, aby na soudě tom byl zastoupen také živel
laický, a že k tomu zvoleni mužové právnicky vzdělaní z řad
měšťanstva. Nevíme, jaký úspěch ve skutečnosti měl tento
významný pokus zjednati laickému živlu vliv na církevní soud
nictví, významný zvláště! proto, že zajímavě ukazuje, jaké
tendence ovládaly husitství doby Rokycanovy. Poněvadž z po
zdější doby nemáme zpráv o účasti zástupců stavu světského
v soudní působnosti konsistoře, zdá se, že po smrti Rokycanově
zvyk ten brzy zanikl.
Ale tou dobou se domohl světský živel jiným způsobem vlivu
na církevní správu strany pod obojí. Slyšeli jsme, že r. 1478,
pokud víme, po prvé byli zvoleni konsistoři k ruce tři pánové,
kteří měli ve zvláštních potřebách strany pod obojí svoláváti
sjezd bud jen některých jejích členů, nebo celé strany. Již tím
se konsistoř jaksi stavěla pod ochranu, ale zároveň také pod
dozor stavů. Určitější tvářnosti nabyl tento poměr stavů ke
konsistoři teprve později v instituci defensorů. Víme již, že první
bezpečnou zprávu o defensorech máme z r. 1531 a že r. 1539 byla
jejich pravomoc usnesením synodním vymezena tak, že se defensoři
stali nejen vrchními ochránci konsistoře a strany pod obojí, nýbrž
také takřka nej vyšší instancí v trestních záležitostech ducho
venstva1). Jestliže se za Rokycany vliv světského živlu dotýkal
spíše jen soudnictví ve věcech manželských, zde již samo soud
nictví nad duchovenstvem postaveno pod svrchovanost stavů. Je
možné, ano pravděpodobné, že se to stalo vlivem luterství, který
v těch letech mocně působil na smýšlení ve straně pod obojí.
Vliv a příklad luterství jistě také vedl k pokusům o to, aby
se konsistoři pod obojí dostalo pravomoci rozsáhlejší a vzhledem
k obecné církvi úplně samostatné. První takový velmi smělý
pokus se stal působením Caherovým r. 1524. Z článků přijatých
na velikém sjezdu duchovenstva i stavů o hromnicích toho roku
některé se týkají také církevní správy strany pod obojí. 2) Určuje
disputatio cum Rokyczana, str. 35). — Dodávám také ještě, že žalobný list
českých pánů pod jednou na Rokycanu z r. 1445, jehož se na str. 46,
pozn. 2, dovolávám podle Palackého, byl vydán úplně od Nejedlého při
článku Mládi M. Jana z Rokycan v Čas. čes. mus. 1899, str. 532.
x) Viz výše str. 55—56.
*) články sjezdu hromničného z r. 1524 jsou otištěny v Bartošovi
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se jimi podrobněji pravomoc administrátora a konsistoře nad
duchovenstvem celkem asi v tom smysle, jak byla od nich již
před tím vykonávána; měli dosazovati kněží k úřadům, bdíti nad
jich kázní a trestati provinilé. Ale nepřímo se moc administrátora
a konsistoře rozšiřuje velmi podstatně. Ačkoli se tu podrobně
vypisuje, jak mají býti ustanovováni kněží k svým úřadům,
ani slovem se neděje zmínka o tom, co nejen v církvi obecné,
ale také u českých husitů bylo pokládáno za nezbytné k dosažení
kněžského úřadu, o svěcení na kněžství. Podle článků hromničného sjezdu z r. 1524 kněžím strany pod obojí nemělo býti potřebí
kněžského svěcení, kterého lze dosáhnout! pouze od biskupa,
měli vykonávati jurisdikci kněžskou bez biskupské ordinace, jen
z ustanovení administrátora a konsistoře. Uskutečnění této zcela
nekatolické zásady bylo by mělo ohromný význam. Strana pod
obojí byla by bývala zbavena nedostatku duchovenstva, jímž do
té doby tolik trpěl její vnitřní vývoj. Byla by zároveň nadobro
přestala závislost strany pod obojí na milosti katolických biskupů,
jíž byla do té doby nucena se do voláváti, chtěla-li mí ti kněží
řádně svěcené, a tak bylo by zmizelo poslední pouto, jež pojilo
stranu pod obojí s ústrojím obecné církve. Církevní organisaci
strany pod obojí byla by tím bývala zjednána úplná samostatnost
a její konsistoři zvýšený význam. Byla-li do té doby pravomoc
a působnost administrátorův a konsistoře v oboru církevní správy
©chromována tím, že si nemohli sami opatřovati dorost kněžský,
nemajíce biskupského práva světití kněží, nedostatek toho práva
byl by pozbyl všeho významu. Administrátor a konsistoř byli by
nad stranou pod obojí měli stejnou moc jako katolický biskup
nad svou diecesí, ano ješte větší, protože nebyli omezováni svrcho
vaností kurie.
Je známo, že revoluční články hromničného sjezdu z r. 1524
nenabyly platnosti. Zřekli se jich ještě toho roku Pražané x) a brzy
se jich vzdali sami administrátor a konsistoř; již r. 1525 přijali
výslovně katolickou zásadu, že k vykonávání úřadu kněžského
je potřebí biskupské ordinace. 2) Ale snaha zjednati straně pod
Kronice Pražské (vyd. Šimák v Prám. děj. č. VI.), str. 21. Pro nás je
dôležito prvých šest článků „O správcích duchovních", zvláště čl. 3 a 5.
') Viz články přijaté ve shromáždění obce Pražské den přede Všemi
svátými r. 1524 v Bartošovi Kronice (vyd. Šimák) str. 72. Tu se výslovně
uznávají (čl. 3) „všechny svátosti Kristovy pánem Kristem ustanovené
a v cierkvi svaté křesťanské ode všech věrných zvyklé a zachovávalé",
tedy také svátost svěcení kněžstva, a dále se mluví o „kněžích řádně svě
cených" (čl. 11 a 16).
*) Viz artikule, „quos pars sub utraque tenet quoad sacramenta et
vitam christianam“, z r. 1525, jež z úřední knihy akt konsistornich vydal
Borový, Akta konsist. utrakvist., str. 10 č. 2. Tu se praví zcela určitě:
„Item ordinem clericorum Christi ordinationem nemo est, qui dubitat. ..
Tamen .vero excludimus omneš, qui ordinem clericorum contemnunt, se
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obojí správní samostatnost ve smyslu článků z r. 1524 neutuchla
v době potomní. Projevila se zas zřejmě v usnesení sjezdu strany
Eod obojí konaného v červnu r. 1531,
*)
na němž, jak víme, po prvé
yli voleni defensoři. Mluví se tu sic podrobně o dosazování
duchovních správcův a důrazně se vytýká, že nikdo nemá býti
přijímán na faru bez povolení a podání administrátorova a konsistoře, ale stejně jako v článcích z r. 1524 se tu nečiní ani zmínka
o kněžském svěcení, které se patrně nepokládá za nezbytné k vy
konávání úřadu kněžského. Usnesení z r. 1531 obsahuje však též
důležitý článek, jímž se po jiné stránce konsistoři formálně při
znává vzhledem k obecné církvi samostatnost, jaké již dříve
skutkem požívala. Stanoví se tu, že od soudu konsistoře není
odvolání, *) a protože není pochyby, že toto ustanovení směřuje
proti kurii, vyjadřuje se tím zcela jasně, že konsistoř ve vykoná
vání soudní pravomoci nepodléhá její svrchovanosti.
Ani články z r. 1531 nemohly býti ve skutečnosti zachovávány.
I po r. 1531 bývali vysíláni mladí theologové pod obojí do Itálie,
aby tam docházeli kněžského svěcení,3) a když se r. 1533 přihodilo,
že jedna ze stran stojících před soudem konsistoře ohlásila appellaci k papeži, konsistoř neměla odvahy vzepři ti se tomu rázně.
Usnesla se jen, že se teprve uradí, co v té věci, patrně zcela nezvyklé,
ipsos omneš consecratos a Christo summo pontifice aiunt vel qui temerarie
soli non consecrati alios consecrant, manus imponunt et per sortem ex se
eligunt aut uxoribus et liberis omisso sacerdotio se ipsos tradunt." Srov.
Borový, Die Utraquisten in Böhmen, str. 259.
*) Usneseni to je otištěno u Borového, Akta konsist. utrakv., str. 6u
č. 75. Důležit je zvi. článek 9, kde se stanoví, ,,s pilností to aby opat
rováno bylo, žádných na kněžský úřad aby nepřijímali ani zlopověstných,
ale dobrého svědomí a zachovalé lidi, a na ně se vyptávajíce, těm aby
dimisoře dávali. PakJi by kdo takový jakžkoli bez dimisoře kněžského
úřadu došel, žádný pán, ani rytířského stavu, Pražané, města ani žádná
obec toho nepřijímali za kněze . . .“ O svěceni kněžském, jako podmínce
dosaženi kněžského úřadu, není tu řeči.
’) V čl. 7 se jpraví: „Item což se soudův konsistořských dotýče, po
něvadž strany naši žádný se jest od toho soudu nikam neodvolával, ještě
to aby na tom bylo, aby od toho soudu žádný s strany naší aby se neodvo
lával, a my administrátorovi nebo administrátorům a konsistoriánům toho
se důvěříme, že oni s pilností takové věci opatrovati budou, pamatujíce na
své povinnosti.“ Domnívá-li se Borový, Die Utraquisten in Böhmen,
str. 247, že toto ustanovení směřovalo především toliko proti budoucímu
arcibiskupovi, je to jistě nesprávné. Na arcibiskupa se tehdy téměř ani
nemyslilo, a když se v potomních letech počalo vyjednávat! o jeho dosazení,
rozumělo se tomu zprvu všeobecně tak, že by to byl arcibiskup společný
oběma stranám, jemuž byla by ovšem podléhala i konsistoř pod oboji.
Že by konsistoř pod obojí mohla býti podřízena arcibiskupovi strany pod
jednou, jako se to stalo na konci XVI. stol., r. 1531 jistě nikoho ve straně
pod obojí ani nenapadlo.
’) Doklady toho u Borového, Akta konsistoře utr. č. 76, 84 a j. Není
ovšem vyloučeno, že konsistoř dosazovala někdy za správce duchovní
i osoby bez biskupské ordinace, jako se později nejednou stávalo.
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třeba činiti; jaký byl výsledek té úřady, nevíme.1) Nicméně
články z r. 1524 a 1531 jasně naznačují cíl, k němuž směřoval
vnitřní vývoj strany pod obojí; byla to naprostá samostatnost
její církevní organisace naproti obecné církvi, naprostá nezávislost
jejího nejvyššího církevního úřadu, administrátorův a konsistoře,
na římské kurii. Je zjevno, jakého významu bylo by nabylo právo
stavů na konsistoř, kdyby se bylo podařilo dosáhnouti tohoto cíle.
Články z r. 1524 a 1531 jsou pozoruhodné i proto, že v nich
není ani zmínky o budoucím arcibiskupovi Pražském, ačkoli jeho
opatření bylo tehdy ještě, aspoň formálně, částí officiálního stavov
ského programu. Jako r. 1471 Vladislav a r. 1509 Ludvík zavázal
se také Ferdinand hned po svém zvolení za krále r. 1526 reversem
stavům českým, že se přičiní, aby brzy ke kostelu Pražskému
byl zjednán, stvrzen a posvěcen takový arcibiskup, „kterýž by
Cechy i Moravany při kompaktátích zachoval a držal", t. j. který
by uznával i české husity za příslušníky obecné církve a byl
i jejich vrchním správcem. 2) Ale články z r. 1524 a 1531 ani
nevzpomínají možnosti, že by strana pod obojí mohla takovým
způsobem dostati vrchního správce církevního, čímž by vlastně
administrátor a snad i konsistoř pod obojí stali se zbyteční. Naopak
o církevní organisaci strany pod obojí, jak se vytvořila v době,
kdy nebylo arcibiskupa, se tu mluví jako o čemsi definitivním,
tak, že administrátor a konsistoř nejeví se dočasnou náhradou
za arcibiskupa, nýbrž institucí trvalou. Původcové článků z r. 1524
a 1531 a snad většina strany pod obojí patrně již o arcibiskupa
nestáli.
Kdyby se bylo podařilo zjedná ti platnost zásadě, že k vyko
návání kněžského úřadu není potřebí biskupské ordinace, bylo by
církevní zřízení strany pod obojí vrcholící v administrátorovi
a konsistoři vskutku úplně stačilo k řádné církevní správě. Pokud
však se to nestalo, bylo zřízení to stále kusé, neúplné. Je proto
přirozené, že se v letech potomních ve straně pod obojí přece
zase objevuje snaha, aby její církevní zřízení bylo doplněno
činitelem požívajícím práv, jichž se nedostávalo administrátorům
a konsistoři, jmenovitě práva světití na kněžství. Jak si ve straně
pod obojí představovali toho činitele, viděti poněkud z návrhu
žádosti, která měla jménem strany té býti přednesena králi. Podle
V zápise konsistorním z 2. října 1533 čteme o tom, že po vynesení
rozsudku zástupcové hraběte Buriana Šlika „editam sententiam accipere
renuentes, ad sedem Romani pontificis appellationem fecerunt, quapropter
quid amplius in hac re nos facere oporteat, in aliud tempus distulimus,
et (quod) de hac appellatione sáno consilio determinatum fuerit, generosam
dominám Argulam per ipsius procuratorem certiorem efficiemus.“ (Borový,
Akta konsist. utrakv. str. 82, č. 112.)
*) Revers Ferdinandův z 15. pros. 1526, též z 4. kv. 1528, viz u Kalouska,
české státní právo (2. vyd.), str. 579, nebo ve Sněmích I., str. 272.
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návrhu toho, vzniklého na konci r. 1535 na radnici Staroměstské,
kde vládl mírnější směr strany pod obojí, se mělo od krále žádati,
aby pod obojí „tolikrát, kolikrát by toho potřeba byla, nyní i v bu
dúcich časech sobě Čecha pravého z naší strany na biskupství
volili, kterýž by se Boha bál, písma boží v pravdě znal a kterýž
by ... tělem i krví pána Ježíše Krista i jinými svátostmi křesťan
skými lidu posluhoval", a koho by zvolili, toho aby král „na schvá
lení a potvrzení od najvyššího biskupa milostivě zjednati a zpuosobiti ráčil, poněvadž bychom se v takové věci zúmyslně neradi
od pořádku najvyššího biskupa oddělili." x) To je zajisté něco
značně rozdílného od stavovského požadavku, který král po svém
zvolení byl slíbil splniti. Strana pod obojí nežádá tu arcibiskupa,
který by spravoval stranu pod obojí i pod jednou, nýbrž biskupa,
který by byl vzat z jejích příslušníků, podával pod obojí způsobou
a byl pouze jejím správcem, biskupa, kterého by sama volila.
Pro tohoto biskupa měl král vymoci papežské stvrzení, měl tedy
tento biskup strany pod obojí býti členem obecné církve, biskupem
„katolickým“, uznávajícím papeže za „nejvyššího biskupa". Jinak
se tu nemluví o poměru toho biskupa ke kurii a nelze uhodnout!,
jak si jej původcové toho návrhu představovali. Již to, že strana
pod obojí, tedy stavové, sami chtěli biskupa voliti, ukazuje, že
poměr ten nebyl by mohl býti stejný jako u biskupů katolických.
Nicméně tento návrh žádosti za biskupa, při němž nesluší zapomínati, že je patrně dílem mírnějšího, starých řádů se přidržujícího
směru strany pod obojí a že byl učiněn pod dojmem zprávy
o úmyslu svolati koncil i se snahou nakloniti krále požadavku
stavů, ukazuje, že se ve straně pod obojí pokládalo za možné
zachovati své samostatné zřízení církevní, značně odchylné od
zřízení ostatní církve, ve shodě s králem i papežem a zůstati
tak přece ve svazku obecné církve.
Nevíme, zda žádost za dovolení voliti biskupa byla podle toho
návrhu skutečně přednesena králi. Ale mezi články, které strana
*) Návrh žádosti té je v arch. m. Prahy: Chaos rerum memorab.
fol. 212. Že vznikl na konci r. 1535, je patrno ze zmínky obsažené v jednom
z dalších článků, podle níž pan „legát od papeže Petrpaul v úterý den
sv. Ondřeje apoštola (30. listop.) v hodinu na noc na rathúz Starého města
Pražského se pány preláty hradu Pražského jest přišel“ a tu oznámil, že
„člověk dobrý, starý mezi šedesáti a sedmdesáti lety, svátý........... jest na
papeže nyní volen a že hodlá svolati koncil v Mantově." Zpráva legátova
se týká Pavla III., který byl zvolen r. 1534; příchod legátův (vlastně
nunciův) na radnici se udál 30. listopadu r. 1535, v kterémžto roce svátek
sv. Ondřeje byl v úterý. Byl to Petr Pavel Vergerius, z jehož vlastních
zpráv skutečně vysvítá, že byl asi od 20. list, do 7. prosince 1535 v Praze;
viz Fríedensburg, Nuntiaturberichte aus Deutschland 1533—1530, Bd. I.
(1892), str. 552. Tomek, Děi. Prahy XI., nic neví o pobytu Vcrgeriově
v Praze, a naopak vydavateli jeho zpráv Friedensburgovi není nic známo
o jeho jednáni se stranou pod obojí.
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pod obojí podala straně pod jednou na velkém sjezdu obou stran
r. 1537, se objevuje ve formulaci zcela stejné.4) U strany pod
jednou nedošel požadavek strany pod obojí souhlasu. Prohlásila
ve své odpovědi, „kdyby obecní byl pastýř a všeho království
jeden biskup, že by dobré bylo," ale za nynějších poměrů „bylo
by těžce od otce svátého k tomu obdržeti povolení." 2) V sou
vislosti s ostatními projevy strany pod jednou je smysl té odpovědi
jasný; strana ta byla ochotna podporovat! požadavek pod obojích,
kdyby se byli vrátili ke kompaktátům a na jich základě se sjednotili
se stranou pod jednou. Takové bylo i stanovisko královo. Proto
nebylo žádosti strany pod obojí vyhověno, tak že sjezd strany té
konaný o dvě léta později byl nucen znova naléhati na její splnění.3)
Brzy potom nabyl ve správě strany pod obojí převahy směr
rozhodnější, klonící se k luterství. R. 1541 postaven v čelo konsistoře pod obojí horlivý stoupenec toho směru, administrátor Jan
Mystopol, a vedle něho do konsistoře zvolen energický a vzdělaný
dr. Václav Mitmánek, který byl, jak se zdá, vlastním vůdcem
a duší toho směru, jehož mocným zastáncem mezi stavy byl Jan
z Pernštejna, přední z defensorů. Stoupenci toho směru, kteří
sami sebe počali nazývati evangelíky, pojali odvážný úmysl
učinit konec nerozhodnému postavení strany pod obojí tím, že
by si strana sama zvolila biskupa na Rímu zcela nezávislého, který
by byl nejvyšším duchovním správcem nejen strany pod obojí,
nýbrž i Bratří. Sjednocením Bratří se stranou pod obojí měla
vzniknouti samostatná národní církev česká, zahrnující v sobě
všechny, kdo se hlásili k zásadám čistého evangelia.4) Po prvé se
!) Viz Sněmy České L, str. 418.
2) Sněmy české I., str. 419.
3) Sjezd stavů pod obojí v květnu 1539 se usnesl: ,,Item, poněvadž
pro nedostatek biskupa v kněžstvu řádném nedostatek trpíme a naše žákovstvo daleko těžce s velikými náklady pro potvrzení k úřadu kněžskému
pracovati musí, taková věc aby opatřena byla podle artikule o tom v sněmu
předešlém položeného.“ (Sněmy I., str. 464.)
4) Bratrský historik Matěj Červenka, jehož spis ,,Poznamenání ně
kterých skutků Božích pamětihodných“ (v rukopise XVII. C. 3 Pražské
universitní knihovny) je hlavním, ač ovšem silně stranicky zbarveným
pramenem pro památné události r. 1543, takto vykládá o záměrech strany
Mystopolovy a Mitmánkovy. Bylo prý jejich úmyslem, ,,aby sobě mocné
a povýšené, kteříž v světě mnoho mohou, zejskali, čehož nevelmi snadně
dosáhli, a potom skrze ty jednali, aby udělali mezi sebou punt a zvolili
sobě biskupa, a majíce biskupa, aby nepotřebovali jiných a tak snažněji
mohli se zprotiviti sobě odporným a nedali sobě rozkazovati, zvláště Ří
manům. A chtěli-li by Bratří pěkně a pokojně je podniknouti, ty aby
k sobě připojili, však ne pro víru, ale jedno pro ty pány, kteříž s strany jich
byli, a druhé, aby od nich překážky neměli svému předsevzetí; pak-li by
nechtěli dobrovolně, aby mocí byli přinuceni, byť pak k tomu byli měli
požiti i sobě odporných. A potom, jsouce tak spuntováni, aby Činili, což
by^chtěli. Jakož pak o to i mluvili s některými z pánů, kteříž při nás sou.
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tu vynořuje veliká myšlenka, za kterou o několik let později
v podobě poněkud změněné bojoval bratrský biskup Augusta,
chtěli-li by Bratří s nimi v jich puntu býti, ale naši sou tomu odepřeli a po
věděli, že v to nepůjdou. A to jest bylo nemalým počátkem některých
povýšených z strany pod obojí i kněží jich většího se rozzlobení proti Bratřím,
když srozuměli, že jim totiž Bratří tak volni v tom, jakž se snad oni nadáli,
nebudou” (fol. 1963. Červenka, jehož dílo, literárně i historicky nadmíru cenné,
je prodchnuto nejen přesvědčením o naprosté dokonalosti Jednoty, nýbrž
1 velmi nekřesťanskou nenávistí k jejím skutečným a domnělým odpůrcům,
posuzuje záměry a skutky strany Mystopolovy a Mitmánkovy se svého
stranicky omezeného stanoviska, spatřuje v nich pouze útok na samostat
nost Jednoty a jejich původce podezírá, jistě namnoze neprávem, že jed
nají z pohnutek sobeckých. Jeho tvrzení, že Mitmánkovi Šlo pouze o to,
aby se stal biskupem, sotva zasluhuje víry, protože je z něho příliš zjevná
osobni nechut Červenkova k bývalému členu Jednoty, ale zajímavě osvět
luje snahy Mitmánkovy. Prý ,,se strojil býti biskupem českým a tu dojiti
moci a slávy, pročež i titul doktorský přijal a pod tím chtěl utískati Bratří
a pod poslušenství své je podvésti, Čehož mám důvod mocný, že jest na to
myslil, když se jest v tom i slyšeti dal, nebo nedávno před tím svým vy
pověděním . . ., sedě na kvasu při dvou staroměstských konšelích, toto jest
promluvil: ,Když teď (prý) složíme ty některé ceremonie a budeme svého
piskupa míti, musejíť i Bratří skrotnouti a podvedeme je bohdá pod svou
consistoř, musejíť se námi zpravovati a kněží od nás bráti, ne aby sami
světili a tím lid od nás odtrhovali, jakož vždycky činili s tou svou obzvláštností, než jakž my budeme míti rádného biskupa podlé zákona Páně, přestaneť jim to, jejich řečmi a psáním je uháníme.” (fol. 253’). Ani z tohoto do
mnělého výroku Mitmánkova nevysvítá, že by on sám byl chtěl býti biskupem.
Naopak jeho vlastní, velmi krásné a zajímavé listy, jež zachoval ve svém
díle Červenka (vydal ie odtud J. Jireček v článku Dr. Václav Mitmánek
z Uherského Brodu v Čas. Mat. Mor. V., 1873), a zvláště jeho mužné jednání
pozdější ukazují, že nebyl to pouhý malicherný ctižádostivec. Pokud
jde o Mystopola, je jisto, že se nevyrovnal Mitmánkovi ani duchem, ani
silou povahy, a jeho pozdější nemužná poddajnost a jeho vystupování
proti tomu, zač dříve sám zápasil, jistě naň nevrhaj! příznivého světla. Ale
přece se mi zdá, že soud o něm rozšířený v naší historické literatuře (viz
zvi. Denis-Vančura, Konec samostatnosti) je nespravedlivě přísný. Je
založen jednak na stranickém úsudku bratrském, jednak na domnění, že
Mystopol v posledních letech svého života měl důvěrné styky s jesuity
a dokonce snad se jejich působením poddal arcibiskupovi, domnění, jak
ještě uvidíme, docela bezpodstatném. Myslím, že Mystopol nebyl ani tak
mrzké povahy, jak se tvrdívá, jako slabý, nesamostatný. Nejlépe jej
tuším charakterisuie jeho vlastní výrok, kterým se r. 1562 hájil z obviněni
Gelastova, že před lety hlásal rozličné bludy; nepopíral toho, ale uváděl
na svou obranu, že ,,jsúc tehdáž on, Mistopolus, kněz mladý, jakž vyučen
byl a jak jej vedli, tak po jiných říkal.” („Pře kněžská” z r. 1562 v registrech
komorního soudu, jejíž opis mi laskavě zapůjčil p. dr. V. Chaloupecký.)
Třetí hlavní účastník akce z r. 1543, Jan z Pernštejna, je znám svým dopisem
z r. 1539. jímž králi Ferdinandovi s podivuhodnou otevřeností vykládá, proč
není u Čechů oblíben (Arch. Č. XX., str. 82; sr. Tomek, Děj. Prahy XI.,
str. 191 až 196). Jeho náboženské stanovisko pak zvláště pěkně osvětluje jeho
list z 19. října 1542 psaný členu Jednoty p. Bohuši Kostkovi z Postupic
(Arch. Č. XX., str. 117). Stěžuje si v něm, že Bratří v Ml. Boleslavi ne
přátelsky vystupují proti kněám pod obojí, a dodává: „Považte toho
u sebe, můj milý pane švagře, chýlí-Ii se to k lásce a k pokoji, kterým se
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která se vtělila v českou konfessi z r. 1575 a skvělého vítězství
dobyla Rudolfovým majestátem z r. i6oq. První vážný pokus
o uskutečnění této myšlenky se stal na sjezdu strany pod obojí
v dubnu r. 1543. Tu strana administrátorova učinila mimo jiné
návrh, aby si pod obojí zvolili po příkladu Bratří a luteránů
biskupa, který by jim světil žáky na kněžství.1) Tomuto návrhu
dodávalo obzvláštního významu to, že současně bylo navrženo
Mystopolem, aby bylo Bratřím nabídnuto slyšení k pokusu o srov
nání ve víře.2) Vzpomeneme-li, jak se do té doby pohlíželo na
Bratří nejen u dvora královského a ve straně pod jednou, nýbrž
i ve straně pod obojí, pochopíme, že to byl čin velmi odvážný.
Je proto velmi významné, že návrh Mystopolův přes odpor starověmých odpůrců Jednoty byl přijat většinou přítomných. Také
návrh na zvolení vlastního biskupa došel souhlasu většiny; když
však starověmá menšina, jistě proti úmyslu navrhovatelů, žádala,
aby byl nejprve požádán král, by svolil k volbě biskupově a zvole
nému zjednal potvrzení, od papeže, nikdo se neodvážil odporovati
této žádosti, jejíž splnění takřka předem mařilo odvážné pod
niknutí strany Mystopolovy.3) Jestliže se strana ta oddávala
jednota vaše velmi chlubí. Pak co takoví způsobové dobrého přinésti
mohou, toho při rozvážení vašem nechávám; než já toho nerad vidím
v pravdě tak mnoho pro Jednotu vaši jak pro stranu naši, neb bych rád
viděl, aby všude láska a svornost byla. Neb těch rozdílů, kteří jsou mezi
námi, za víru nemám a za viru nedržím, než o všech věřím, kteříž v Kristu
věří, že jsou křesťané; a protož pro ty rozdíly, kteříž jsou mezi lidmi, tak
držím, že pán Bůh ráčí všudy své míti, kteří se jeho svaté milosti líbí, tak
jak jest Petr pověděl, že u pána Boha není přijímání osob/' Celkem zdá
se mi nepochybné, že památný pokus strany Mystopolovy o vybudování
jednotné a samostatné církevní organisace české strany pod obojí nebyl
učiněn z tak malicherných osobních pohnutek, jak tvrdí Červenka, jehož
názor opanoval naši historickou literaturu, nýbrž z pohnutek daleko
hlubších, opravdovějších.
*) Podle vypravování Červenkova (1. c. fol. 222) ,,strana páně z Pern
štejna a administrátorova vzala k rozjímání" také artikul, ,,aby sobě
volili biskupa, ten aby jim žáky světil doma, a že by jim nebylo třeba
takových nesnází a posílání do Vlach, a že sou tak učinili již prvé Pikharté
a po nich Luteryáni, a protož že oni ovšem to mohou uČiniti slušně, poněvadž
pak jim ani světití kněží Římané nechtějí.“
2) Podle Červenky (1. c. fol. 227) strana Mystopolova učinila návrh
„o slyšení Bratří a o nějaké s nimi srovnání neb jich napravení. A tu
opět administrátor učinil řeč ke všem svým spůsobem lahodně a pěkně,"
přimlouvaje se, aby Bratřím bylo dáno slyšení. Návrh ten podporoval
zvláště p. Jan z Pernštejna a jiní. Proti tomu se ozvali stoupenci směru
staroutrakvistického namítajíce, ,,že toho není žádná potřeba s Pikarty
mluviti a s nimi se přízniti, a že jest větší škoda nežli zisk, neb se Pikharté
napraviti nedadí." Ale řeč jejich ,,za bláznovství počtena byla a obrácena
od strany páně z Pernštejna a administrátorovy, a předce pán z Pernštejna
s administrátorem, majíce při sobě větší počet všech stavův, na tom zavřeli,
aby Bratřím slyšení dali.“
3) Červenka vypravuje (fol. 222), že Mystopol a jeho strana artikul
o zvolení biskupově (viz výše pozn. 1) ,,na všecky podávali, až již i na opata,
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naději, že si pro ně získá souhlas králův, záhy byla vyvedena
z toho klamného domnění. Ferdinand odepřel zcela rozhodně
dáti svolení k volbě biskupově a slíbil jen, že se přičiní, aby kněží
strany pod obojí byli svěceni v blízkých zemích, tedy s menšími
útratami, od biskupů římských.1) Neméně rozhodně se král vy
slovil proti úmyslu nabídnouti slyšení Bratřím, není prý toho
potřebí, protože Bratří již dávno byli odsouzeni od církve.2) A také
jiné novoty, jež se strana Mystopolova pokoušela zavěsti ve straně
pod obojí, zakázal král s naprostou rozhodností. Nepoddajný
Mitmánek, který se odvážil s podivuhodnou statečností do očí
odporovati králi, byl nejprve uvězněn a pak na vždy vypověděn
z Cech, administrátor Mystopol, který neměl statečnosti Mitmánkovy, pokořil se vůli králově a Jan z Pernštejna odešel z Prahy.3)
Rázné zakročení královo proti vůdcům rozhodnějšího směru
ve straně pod obojí odňalo většině této strany odvahu pokračovat!
v počatém zápase. Většina strany pod obojí s konsistoří zbavenou
Mitmánka se zase vrací k staršímu stanovisku, podle něhož měla
dostati biskupa působením krále samého v dohodě se stranou
pod jednou i s kurií. Již na počátku r. 1544 Pražané Starého
a Nového města vznesli znova na krále žádost, aby straně pod
obojí opatřil biskupa, který by jí světil žáky na kněžství, ale
dostalo se jim jen vyhýbavé odpovědi.4) Nicméně roku následujícího
došlo ve věci té k dohodě mezi králem a stavy pod obojí i pod
jednou. Na sněmu konaném v srpnu roku 1545 přednesena králi
jménem všech stavů žádost, ,,aby biskupa, kterýž by kněžstvo
pod jednú i pod obojí zpuosobú, v tomto království jsúc, světil,
Havelského faráře s jich stranou, a oni také tomu všickni povolili, že by
to bylo dobře, a někdo z nich přidal to, aby krále za to žádali, aby tomu
své povolení dáti ráčil a při papeži aby jim toho biskupa, kteréhož by
vyvolili, potvrzení zjednal. I povolili tomu všichni a tak ten artikul zavřeli,
za to majíce, že jim již to tak musí jiti, jakž oni chtěli. .."
x) K žádosti, aby si strana pod obojí mohla zvoliti biskupa, odpověděl
král (podle Červenky fol. 236), že ,,k tomu jim žádného povolení dávati
neráči, alebrž že jim takovou věc zastavuje, však toho -úmyslu býti ráčí,
aby jim někde blíže spůsoben byl biskup, k kterémuž by posílali na svěcení
žáky své s menším nákladem nežli do Vlach, bud do Moravy neb do Rakous
neb do Slezska, však aby předse od římských biskupů brali to svěcení."
*) Červenka 1. c. fol. 229.
’
*) O tom o všem podrobně vypravuje Červenka a podle něho Gindely,
Gesch. der bohm. Brůder I., str. 262 násl., a Tomek, Děj. Prahy XI.,
str. 234 násl.
«) Viz list Ferdinandův Pražanům z 21. února 1544 (opis z rukopisu
kníž. Lobkovické knihovny v Praze v zem. archivě), z něhož se dovídáme,
že Pražané prosili krále, „když nyní na sněm říšský (do Speyera) J. Mti.
král, příjezd bude, aby to J. Mt. král, jednati ráčil, aby straně pod obojí
biskup křesťanský, hodný a muž dobrý, propůjčen byl, tak aby žákové
jich měli od koho svěcení a ouřady kněžské přijímati.“ Je pozoruhodne,
že se podle toho Pražané v své žádosti nezmiňovali o tom, že by strana
pod obojí sama biskupa volila.
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zpuosobiti, což nejspíš možné jest, ráčil," a hned také navržen
kandidát úřadu biskupského — kněz Jan Horák, jinak Hasenberger, praeceptor dětí královských a probošt Litoměřický.
Biskup ten podle žádosti stavů měl toliko světití kněží a vykonávati trestní pravomoc nad nimi spolu s konsistořemi pod jednou
i pod obojí. Žádost tato směřovala, jak viděti, k něčemu docela
jinému, než oč se strana pod obojí byla pokusila r. 1543. Kdežto
tenkráte chtěla si zvoliti sama biskupa své strany, jehož pravo
moc by se vztahovala také na Bratří, nyní se domáhala biskupa
společného se stranou pod jednou a navrhovala k tomu příslušníka
této strany, přenechávajíc formální jeho ustanovení králi. Byl to
veliký ústupek králi a straně pod jednou, a není divu, že se strana
pod obojí snažila oslabiti jej aspoň tím, že pravomoc budoucího
biskupa měla býti značně omezena. Králi stačilo i to. Projevil
souhlas se žádostí stavů i s navrženým kandidátem a slíbil, že se
přičiní, „aby ten úřad biskupský na se přijal, i také aby jemu od
otce svátého papeže ten úřad dán byl."1)
Úmluva učiněná na sněmu r. 1545 mezi králem a stavy pod
obojí i pod jednou se nestala skutkem. Odbojem stavů proti
Ferdinandovi r. 1547 byl zasažen také vývoj poměrů církevních.
„Přátelské snesení", jímž odbojní stavové vyjádřili svůj program,
jen málo se dotýká otázek náboženských. Určité usnesení o cír
kevním zřízení strany pod obojí se nestalo nejspíše proto, že v té
věci nebyla shoda mezi oběma stranami, jež učinily ono „přátelské
snesení“, vlastními pod obojí a Bratřími. Ale stanovisko spo
jených stavů dostatečně charakterisují dva články tohoto snesení.
Jedním se stanoví, že král nemá žádné přísahy nebo sliby činiti
papeži, protože se papežové vždy osvědčili nepřáteli království.
Druhý ustanovuje, že soudní moc ve věcech víry nad duchovními
osobami strany pod obojí náleží výhradně konsistoři a defensorům
a král že v ni nemá zasahovali.2)
*) Viz příslušný článek usneseni sněmovního ze 17. srpna 1545 ve
Sněmích českých I., str. 633. Podle toho článku pravilo se v žádosti stavů,
že budoucí biskup „nemá se na více potahovati než toliko kněží pod jednou
i pod obojí zpuosobú světití a neposlušné kněží trestati, však kteráž by koli
osoba bud pod jednou nebo pod obojí zpuosobú čeho se takového dopustila,
aby každá při přítomnosti a s rozvážením konsistoře té od biskupa trestána
byla bud pod jednú neb pod oběma.“ Je zajímavé, že se tu vůbec ne
mluví o tom, jaký vliv by měl mlti biskup na osazováni duchovních úřadů.
Zdá se, že strana pod obojí nechtěla mu vliv takový vůbec přiznati.
2) „Přátelské snesení ze 17. bř. 1547 viz u Tieftrunka, Odpor stavův
českých proti Ferdinandovi 1. 1547 (1872), str. 364 násl., jakož i ve Sněmích
II., str. 150. O přísaze královské jedná v naznačeném smyslu čl. XXXIII.
Pravomoci panovníkovy nad duchovenstvem pod obojí se týká článek II.,
jenž zní: „Lidé duchovní a kazatelé naší strany pod obojí způsobou, jestliže
by na ně co scestného a bludného pravili, a tím že by před J. Mtí. král,
obžalováni byli, aby skrze administrátora a konsistoř naší strany pod
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Nezdar stavovského odboje způsobil, že po r. 1547 král Fer
dinand mohl proti stanovisku stavů zjednávati s větším důrazem
platnost stanovisku svému. Vskutku jal se nyní král ušilo váti
o to, aby konečně obsazeno bylo Pražské arcibiskupství tak, aby
arcibiskup byl hlavou jak strany pod jednou, tak strany pod
obojí, pokud by se spravovala kompaktáty. Proto naléhal, aby se
obě strany dohodly na základě kompaktát, jimž ovšem dáván
smysl co nej mírnější. Pro stranu pod obojí znamenalo to, že se měla
zříci všeho, co přesahovalo rámec kompaktát takto vykládaných,
jmenovitě všech novot vniklých do ní vlivem luterským, a vrátiti
se k starému husitství v jeho nejmírnější podobě. To byl smysl
artikulů, jež král předložil r. 1549 sjezdu strany pod obojí a za
jichž přijetí se přimlouval sám zkrotlý administrátor Mystopol.
Ale stavové a část kněží se rozhodně vzepřeli těmto článkům.1)
Záměr králův vyčistiti stranu pod obojí ode všech živlů rozhod
nějších, jmenovitě luterských, a umožniti tak její sjednocení se
stranou pod jednou se nezdařil ani pod svěžím ještě dojmem
jeho vítězství nad stavovským odbojem. Ano, stavové pod obojí,
přesvědčivše se o Mystopolově nespolehlivosti, žádali na sněmu
r. 1553 krále, aby směli zase jako v dřívějších letech zvoliti z ka
ždého stavu po dvou defensořích, kteří by byli přidáni konsistoři
tak, aby nemohl bez jejich rady nic podnikati.2) Chtěli tak patrně
obojí způsobou i také od osob ze všech tří stavův za defensory naše volených
v tom ohledáni a rozeznáni byli, a ne hned na zprávu holou a bez obecního
a pořádného slyšení aby od J. Mti. král, aneb od kohožkoli jiného jakkoli
trestáni aneb z země vypovídáni bývali." Podobné usneseni učinil již
sjezd strany pod obojí r. T 543, na němž se stal onen pokus o biskupa. Byl
tu přijat artikul „o trestání kněží", jímž se žádalo, ,,aby se J. Mt. král,
neráčil jim v to vldádati a kněží jich trestati, že oni je sami trestati chtějí,
kdož by se kde čeho dopustil; a pakli by kdo co tak znamenitého se kde
dopustil, že mají od svých defensorův trestáni býti, a král aby jim na to
nesahal" (Červenka 1. c. fol. 233).
Akta sjezdu strany pod obojí konaného v prosinci 1549 jsou otiš
těna ve Sněmích II., str. 604—618; viz také Borový, Akta konsist. utrakvist. č. 438 a 439. Sr. Gindely, Gesch. d. böhm. Brüder I., str. 344 násl.
a Tomek, Děj. Prahy XII.» str. 20 násl.
*) Sněmovní usnesení z 20. února 1553 obsahuje prosbu k arciknížeti
Ferdinandovi, ,,aby se k J. Mti. král, přimluviti aneb na místě J. Mti. král,
k tomu povoliti ráčil, aby páni, rytířstvo, Pražané, strana pod obojí zpuosobou přijímající mezi sebou z každého stavu po dvou osobou volili, kteréž
by tak, jakž předešle bývalo, k administrátorovi a k konsistoři přidány
byly, a on administrátor bez rady jich a konsistoře aby nic nového před
se nebral a zvláště, což se dotýče farářuov pánuom, z rytířstva, do měst,
městeček, i kdež by toho potřeba byla, na fary nepodával, ani jich bez
hodných příčin vyzdvihoval, ani jich ničímž mimo náležitost neztěžoval
bez rady a jistého uvážení osob k němu přidaných i vší konsistoře; a byla-li
by kdy toho jaká potřeba konsistoře změnění neb dosazení kněžstva, aby
toho též bez vůle těch pánuov a osob svrchu psaných a Pražan podlé staro
bylého zpuosobu jinak nečinil" (Sněmy II., str. 655). Z žádosti té ovšem
vysvítá, že působnost defensorů v posledních letech přestala. Kdy se to
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zabrániti, aby se administrátor nepropůjčoval králi za nástroj
k potírání rozhodnějšího směru ve straně pod obojí.
Zamítnutí článků předložených sjezdu stavů pod obojí
r. 1549 a žádost za dovolení k volbě defensorů ukazovaly jasně,
že ani pokořením odboje z r. 1547 nebylo odvráceno nebezpečí
dokonalé roztržky strany pod obojí s církví obecnou, že se většina
stavů nevzdala snahy zachovati a upevniti samostatnou, na
Rímu a pokud možno i na králi nezávislou organisaci církevní,
snahy, která mařila všechno úsilí královo přivésti stranu pod
obojí zase na půdu kompaktát a jejím sjednocením se stranou
pod jednou umožniti obnovu církevního zřízení v Cechách v rámci
obecné církve a potírání všech „sekt". Bylo jasno, že toto úsilí
královo nemůže dojiti trvalého úspěchu, pokud rozhodující vliv
na církevní správu strany pod obojí budou mí ti stavové této
strany. Není divu, že nyní, když se vítězstvím z r. 1547
upevnilo postavení královo proti stavům, vznikla myšlenka, že
je třeba odstranit! tuto překážku mařící záměry královy, že je
třeba omeziti vliv stavů na církevní správu strany pod obojí
a především vyrvati z jejich moci konsistoř.
Již zánikem instituce stavovských defensorů, o němž ne
víme určitě, zda k němu došlo hned po r. 1543, kdy král tak rázně
zakročil proti novotám ve straně pod obojí, či teprve po pokoření
stavovského odboje,1) byl vážně oslaben vliv stavů na církevní
správu strany pod obojí. Je přirozené, že se stavové domáhali
obnovení této instituce. Žádali ovšem, aby byla obnovena po
dřívějším způsobu, aby si tedy defensory mohli voliti sami.
Žádosti té Ferdinand nevyhověl, nýbrž dosáhl toho, že na
sněmu konaném v srpnu roku 1554 stavové dali mu moc, aby
s radou nejvyšších úředníkův a soudců zemských sám přidaíl
administrátorům strany pod jednou i pod obojí po čtyřech osobách
ze stavu panského a rytířského na způsob dřívějších defensorů.8)
stalo, neumím povědět. Jistě byli defensori ještě r. 1543, jak patrno
z usnesení sjezdu tehdejšího, jež citováno v pozn. 2. str. 189. Také přátelské
snesení z r. 1547 v článku uvedeném v téže poznámce se zmiňuje o defensorech, ale tak, že není jisto, zda tehdy ještě trvali, či měli teprve býti
voleni. Je možné, že defensori přestali působiti r. 1543, kdy král také
zapověděl straně pod obojí konati sjezdy bez jeho svolení (Červenka fol. 236);
nestalo-li však se to r. 1543, jistě zanikla instituce defensorů po r. 1547.
*) Viz předešlou poznámku.
2) Důležitého fakta, že moc voliti defensory byla Ferdinandovi dána
od stavů na sněmu, se dovídáme z listu králova Vilémovi z Rožmberka
z 21. záři 1554, jehož, pokud vím, nebylo dosud v literatuře užito. V listě
tom, jehož originál je v arch. Třeboňském (opis v zem. arch.), praví Ferdi
nand: „Jakož sou stavové království našeho Českého......... při nyní jmi
nulém sněmu obecném, kterýž na hradě Pražském při přítomnosti osoby
naši královské držán byl, nám týmž sněmem moc dali, abychom s radou nej
vyšších ouředníkuov, soudci zemských, rad našich dotčeného království
č. C. H. XVII.
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A vskutku několik dní po skončení sněmu, 21. září 1554, ustanovil
oběma stranám po čtyřech defensořích. Defensory konsistoře
pod obojí jmenováni vesměs horliví stoupenci starých husitských
řádův a odpůrci směru novoutrakvistického: Jan st. z Valdštejna,
Zdeněk Meziříčský z Lomnice, Jan Salava z Lípy a Jan Leskovec.1)
českého administrátoróm pod jednú i pod oboji věřícím po čtyřech osobách
z stavu panského a rytířského přidati ráčili, aby v čas potřeb případitých
k těm osobám útočiště ml ti mohli, kdež znajé slušnú i potrebnú věc býti,
a že jest i to předešle zachováváno bývalo, protož chtíce my, aby ke cti
a chvále pánu Bohu všemohoucímu k přikladu dobrému administrátoři
ouřady své sobě poručené pobožné a chvalitebně zpravovali, a jaké by
kdy neřády neb výstupky při kněžstvu znali, k nápravě přivozovali a to
s vědomím těch osob jim přidaných řidili, tebe sme podlé uroz. Jana ml.
z Lobkovic na Tejně Horšovském, nejv. purkrabí Pražského, a stát. Volfa
z Vřesovic na Doubravské Hoře, nejv. písaře král. Českého a presidenta
v zřízené komoře naší v témž království, a Petra Bechyně z Lažan na
Pičině, hejtmana našeho v St. městě Pražském, .... administrátoróm pod
jednú s radů nejv. ouřednlkuov, soudci zemských a rad království tohoto
na hradě Pražském před nynějším odjezdem naším (král odjel okolo 10. září
z Prahy do Pardubic; viz Tomek, Děj. Pr. XII., str. 56) až do vůle naší
královské voliti, přidati a zřiditi ráčili, poroučejíc, aby spolu s těmi osobami
obzvláštní zření své jměl, v čemž by se na místě našem k tobě a k těm
osobám jmenovaní administrátoři pod jednú utekli, aby jich v tom radů
a pomocí svú neopouštěl, nébrž nad tím .... skutečně ruku držel, aby tak
pn administrátonch jako i při jiných kněžích a duchovních osobách pod
jednou dobrý, chvalitebný řad držán a zachován byl a žádných výstupův
se nedopouštělo, tolikéž jestliže by od týchž administrátorův na tebe a osoby
k tobě přidané vzneseno bylo, že by se jim neb kněžstvu od kterýchžkoli
osob, stavuov v čem ublížení jaké dálo, abyšte též to k slušné nápravě
přivozovali a jich neopouštěli. A my sme již také týmž administrátorům
pod jednú, že sme tebe a svrchu dotčené osoby zřídili, psaním naším ozná
mili a jim poručiti ráčili, aby na místě našem zření své k tobě a k těm
osobám jměli; pakli by jaké takové věci připadly a brzkého opatření po
třebovaly, ježto by bez zvláštního vědomí našeho k slušnému vyřízení
přijiti nemohlo, tehdy aby ty to s týmiž osobami na nás aneb na nej jasnější
kníže Ferdinanda, arcikníže Rakouské . . . ., aneb osoby, bez přítomnosti
naší a I. Lásky arciknížete od nás zřízené, vznášel a v tom se dále J. Láskú
bez přítomnosti naši zpravoval.... Však toto naše poučení nemá býti
k nižádné£újmě předešlým smlúvám mezi stranami pod jednú a pod obojí
zdělaným a dskami zemskými zapsaným." Podal jsem v podstatě celé
zněni listu Ferdinandova, protože je to zároveň instrukce pro defensory,
dobře osvětlující jejich působnost a pravomoc i jejich poměr ke konsistoři
a ke králi. Týká se sic defensorů pod jednou, ale nelze pochybovati, že
současně byla dána zcela analogická instrukce také defensorům pod obojí.
O úřední působnosti těchto defensorů pod jednou není mi ostatně nic známo;
zdá se, že nebyla valná. — Připomínám ještě, že v usnesení sněmu kona
ného koncem srpna 1554, jehož se zcela nepochybně týká zmínka Ferdi
nandova listu z 21. září, není obsaženo nic o defensorech (Viz Sněmy IIstr. 667 č. 240.)
J) Jmenovací dekret královský pro defensory pod obojí se nezachoval;
byl asi vydán současně a v podobném znění jako dekret pro defensory pod
jednou, o němž viz předešlou poznámku. Zprávu o jmenování defensorů
pod obojí podává Slávata ve svém rukopisném díle historickém (v knize
VIII., díle XXXV. na konci), kde vypravuje, že král, ,,přijev do království
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Neporušiv zvykového práva stavů pod obojí voliti si defensory,
dosáhl tak Ferdinand velikého úspěchu. Jednak oslabil význam
této instituce tím, že současně dáni defensoři také administráto
rovi a konsistoři pod jednou, jednak způsobil, že se defensory kon
sistoře pod obojí stali mužové, jichž smýšlení bylo mu zárukou,
že nejen nebudou podporovati rozhodnější směr ve straně pod
obojí, nýbrž že se mu budou stavětí na odpor.
Brzy potom vztáhl Ferdinand ruku na úřad administrá
torský.1) Byl tehdy pořád ještě v rukou Jana Mystopola, někdej
šího horlivého stoupence rozhodného směru ve straně pod obojí,
který v posledních letech zdál se pro svou povolnost požívati
dokonalé přízně královy. Ale všechna ta povolnost nestačila. Byl
přece obviňován, že je odpůrcem starých řádů husitských, že
brojí proti shodě se stranou pod jednou a nadržuje bludným a
nepořádným, to jest neordinovaným nebo ženatým, kněžím?)
Českého na zámek svůj Pardubice, aby tím snažněji obmyslům pikhartským,
též hostinské sektě cesta zamezena byla, nechtěl jest k tomu povoliti, aby
stavové pod obojí konsistoře své bud administrátory neb, jak oni je jme
novali, defensory sami sobě voliti mohli, anobrž on sám koho mu se vidělo
jsa na Pardubicích v pátek den sv. Matouše dne 21. měsíce září volil a na
řídil, imenovitě Jana st. z Valdštejna, nejv. sudího král, českého, Zdenka
Meziříckého z Lomnice a na Ledči, Jana Salavu z Lípy a na Malešově,
Jana Leskovce a z Leskovce na Nové Cerekvici a vedlé nich též některé
Pražany Starého a Nového měst Pražských.“ Tato zpráva Slavatova,
která, jak patrno z listu Ferdinandova citovaného v předešlé poznámce,
není zcela přesná, přešla do Beckovského» Poselkyně (vyd. Rezek)» I.,
str. 216, kde již čteme, že král dokonce stavům pod obojí „přísně zapo
věděl, aby oni sami v svý dolejší konsistoři administrátory neb vrchní
správce duchovní aneb (jak oni je obyčejně jmenovali) defensores, to jest
opatrovníky neb ochrance, více nevolili, ale sám král takový defensory . . .
volil.“ Podle Slavaty vypravuje o jmenováni defensorů pod obojí Pubitschka» Chronolog. Geschichte Böhmens, Teil VI., Bd. III., str. 178,
kdežto Tomek, Děj. Prahy XII., str. 57, asi čerpal z Beckovského. Jejich
vypravování proto není přesné potud, že Učí věc tak, jako by král byl
defensory jmenoval ze sve moci zcela libovolně a tak porušil zvykové právo
stavů, což, jak viděti, je nesprávné.
*) Kameniček, Zemské sněmy a sjezdy moravské III., str. 406 (pozn.),
se zmiňuje o listě krále Ferdinanda z 15. května 1533, kterýmž prý král
vyvrací domnění, jako by sám chtěl obsazovati konsistoř. Z toho by se
mohlo souditi, že se již r. 1533 přece na něco takového pomýšlelo. Ale
v onom listě Ferdinandově (arch. Třeboňský Nr. 371 e), za jehož opis děkuji
p. dru. Markusovi, nemluví se vůbec o obsazování konsistoře, nýbrž jen
o ustanovování farářů pod obojí.
’) Obvinění taková proti Mystopolovi přednášel již tehdy hlavně známý
Havel Gelastus Vodňanský, Člověk velmi pochybné mravní hodnoty a poz
dější důvěrník jesuitů. Ve své žalobě z r. 1561, (Borový, Akta konsist.
utrakv. I., str. 374) praví: „In senatu feria II. post festům Joannis Baptistae .... ao. 1554 dum Mystopolus cum aliqua parochorum Pragensium
parte staret a partibus erroneorum presbyterorum Joannis Andělíček et
Viti Peterka, item feria III. post festům ss. apost. Petri et Pauli ao. 1555,
dum idem Mystopolus staret a partibus eorum, qui negant sanctos pro
LS*
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To působilo. Arcikníže Ferdinand, který tehdy byl královým
místodržícím v Cechách, nabyv patrně přesvědčení o vině Mystopolově, radil 22. března 1555 v souhlase s pěti nejvyššími úředníky
králi, aby Mystopol byl sesazen a na jeho místo aby byl ustanoven
od krále nový administrátor ze dvou nebo tří osob, které k tomu
navrhne konsistoř. To bylo by ovšem docela odporovalo dotavadní zvyklosti. Král Ferdinand také neuposlechl této rady.
Listem z 27. března odpověděl arciknížeti a nejvyšším úředníkům,
že se nepamatuje, aby byl kdy sesadil nebo dosadil administrátora
pod obojí, a že si proto přeje, aby věc byla odložena do nejbližšího zemského soudu; zatím však ať se arcikníže uradí s nej
vyššími úředníky, jak by se mělo zaříditi sesazení administrátorovo
a dosazení jeho nástupce bez porušení staré zvyklosti strany
pod obojí tak, aby jí nebyl dán důvod ke stížnosti.1) O několik
intercessione invocandos, illi aperte restiti/' (O kněžích Andělíčkovi a Pe
terkovi viz tamtéž č. 508 str. 318). Řada jiných obvinění je obsažena
v žalobě, kterou Gelastus podal na Mystopola někdy v létě r. 1554. Jsou
většinou osobního rázu, ale některé týkaly se i zásadních otázek. Gelastus
tvrdí v té žalobě na př.: „Item dum sacrificarem pro benefactoribus uni
versitatis Pragensis in sacello Corporis Christi, habui orationem ad scholae
nostrae alumnos, in qua ut lectio evangelica diei postulabat, hortatus sum
eos, ut caverent haereses Czvinglii, Lutheri, Arii et sequerentur maiores
nostros, qui unitatem amaverunt et sententiam de eucharistia atque ora
tione pro defunctis catholicam retinuerunt; propter hanc exhortatoriam
(quia blanditiis dolosis in suam perditam sententiam me privatim allo
quendo flectere non potuit) acerba lingua me adorsus, etiam minas adiecit.
Praeterea propter contionem a me ad S. Petrum habitam, in qua ad con
cordiam, pacem et unitatem populum hortabar, acerba ab illo audivi."
Na konec pak prohlašuje Gelastus, že Mystopol „deum non timet, homines
non veretur, consistorium contemnit, ordinem iuris contemnit, regiam
Mtem. V. contemnit, serenissimum archiducem contemnit, status regni
contemnit," že „pro administratore et iudice agit tyrannum, calumniatorem,
praevaricatorem, tergiversatorem et sub utraque specie communicantium
adversarium," a konečně, že je „filius diaboli, quia ultra enumerata est
etiam suspectus prohibitae artis magicae." (Žaloba Gelastova je v arch,
místodrž. sub R 109—15; opis v zem. arch.) Z těchto ukázek je, myslím,
patrno, jak asi dlužno souditi o žalobách Gelastových na Mystopola. 'Na
smýšlení arciknížete a jeho rádců i samého krále však patrně působily;
viz dvě následující poznámky. Srov. Tomek, Děj. Pr. XIL, str. 62.
x) V listě z 27. března 1555 (orig. v arch, místodrž. sub R 109, 1—9;
opis v zem. arch.) psal král Ferdinand arciknížeti: „Deiner Lieb.........
schreiben neben derselben auch der fünf geheimen officier und rat guetbedunken Prag den 22. presentis den administrator sub utraque betreffend
haben wir vor dato empfangen, und dieweil sich D. L. zu erinnern haben,
dasz die zwo handlungen, die unordinirten priester und Pikharden be
treffend, bei diesen geschwinden leuften grosz und wichtig, auch wir uns
bei unser regierung nicht zu erindern wissen, dasz je durch uns ein admi
nistrator sub utraque entsetzt oder eingesetzt worden sei, ist unser ....
guetbedunken, dasz alle solche handlung bis auf das nechstkunftige landrecht
eingestellt, damit obgemelte zwo Sachen, sovil muglich, zuvor erledigt
werden. Doch mögen jetziger zeit D. L. mit den obgemelten geheimen
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dní později, 17. dubna, psal král arciknížeti o té věci poněkud
jinak. Přesvědčil prý se, že administrátor je skutečně špatný
člověk, a souhlasí proto s návrhem, aby byl sesazen a nahrazen
jiným, přeje si však, aby se to stalo podle staré zvyklosti, aby si
strana pod obojí neměla nač stěžovati.1)
Chtěje vyhověti přání císařovu, radil se arcikníže o věci tajně
s defensory konsistoře, nejv. sudím Janem z Vajdštejna, Zdeňkem
Meziříčským z Lomnice a Janem Leskovcem. Protože také oni
souhlasili s míněním královým, aby se sesazení administrátorovo
stalo toliko podle staré zvyklosti, dohodl se s nimi arcikníže, že
Mystopol sám má požádati za propuštění z úřadu vzhledem
k své slabosti a stáří. Král Ferdinand to schválil (dopisem z 9. čer
vence), vyzývaje zároveň arciknížete, aby zatím vyhlédl vhodnou
osobnost pro úřad administrátorský.2) Ještě v červenci byl Mysfunf officieren beratschlagen, wie zu derselbigen zeit obgemelter admini
strator zu entsetzen und ein anderer zu ordnen sein werde, dieweil er gar
kein nutz sein soll, auf das wider die sub utraque nichts irem alten gebrauch
zuentgegen furgcnommen werde und si sich in keinem weg zu beschweren
haben.“
x) V listě ze 17. dubna (orig, v arch. míst, sub R 109, 1—9; opis v zem.
arch.) král Ferdinand, vzpomněv svého listu z 27. března (viz předešlou
pozn.), pokračuje: ,,So wir dann zuvor wol wissen, dasz vielgedachter
administrator sub utraque ganz ein böser mensch, auch mehr vor Wider
rufung der zween priester die leut und gemein volk, Deiner L. und unsers
obristen kanzlers in Böhmen beschehenen bericht nach, zu aufruhr, dann
einigkeit vermanet, auch wider Deiner L. befehl den geweihten priester,
so vor Deiner L. die ehe der priester bestätiget, welches wider die compactata deren sub utraque ist, nit eingezogen und gestraft, sähen wir gnä
diglich gerne und möchten wol leiden, dasz solcher administrator sub utraque
je ehr, je besser Deiner L. selbst zuvor uns zugeschriebenen wolmeinung
nach . . . der administration entsetzt, und uns nachmalen von dem con
sistorium zwo oder drei taugentliche personen, daraus unsers gefallens zu
eligiren, fuergeschlagen würden.. Derhalben stellen wir Deiner L. solche
handlung . . . anheim, so man sich ferner allerlei von wegen des admini
strators sub utraque gefährlichkeit befahren müszte, dasz er alsbald nach
erforderung der officier und räte sub una et utraque obgemeltermassen, wie
dann neben Deiner L. die vertrautesten fünf Offizier beratschlaget und der
selben wolmeinung ist, doch zuvor mit unserm vorwissen, wie sich die sub
una und sub utraque diesfals mit einander vergleichen, entsetzt und nach
malen andere an seine statt fürgeschlagen werden. Könnte aber solches
bis zu den nächstkünftigen landrechten eingestellt werden, stellen wir
auch Deiner L......... anheim, doch nach altem gebrauch und gewohnheit,
damit sich die unter beiderlei nicht zu beschweren." Z toho listu králova
jasně vysvítá, proč Mystopol byl v jeho očích „ganz ein böser mensch"
a proč si přál, aby byl sesazen; byla to jeho příchylnost neb aspoň shoví
vavost k rozhodnějšímu směru novoutrakvistickému.
*) Podle listu Ferdinandova z 9. července 1555 (koncept v arch. míst,
sub R 109, i—9; opis v arch, zem.) přáli si jmenovaní defensoři, aby sesa
zení Mystopolovo se stalo „allein alten gebrauch nach und auf sein selbst,
des administratores, beschehen begern, in seiner Schwachheit und alters
halben der administration zu erlassen." Král, jenž tu o Mystopolovi pravi.
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topol sesazen,' ale o způsobu, jak se to stalo, ani o okolnostech,
za jakých došlo k volbě jeho nástupce, nemáme podrobnějších
zpráv.1) Víme jen, že 4. října 1555 za přítomnosti velikého počtu
osob stavu panského a rytířského, které se sešly při soudě zem
ském, jakož i duchovenstva Pražského a děkanů krajských,
zvoleni za administrátory Μ. Jan Kolínský, arcijáhen Králové
hradecký, a Μ. Matěj Dvorský (Curius) z kolleje Karlovy, a do
konsistoře ustanoveno jiných deset osob. Volbu tu schválil král
Ferdinand listem z 10. října.2)
Že „bisher verdächtig gewesen und zu aller unruhe gehandelt,” tedy na
řídil, „damit obgemelter administrator seinem selbst begern nach in unserm
namen geurlaubt werde. Mittlerweil werden D. L. neben vorgeender beratschlagung bedacht sein auf eine fromme, gotsfurchtige, cristliche, gelerte person, die treulich solichen ampt fürsteen müge.”
Vysvitá to z listu králova arciknížeti z 24. července 1555 (koncept
tamtéž), jímž král potvrzuje, že dostal od arciknížete psaní „die absetzung
des administrators sub utraque betreffend”, dále pak píše: „und dieweil
Deiner L. guetbedunken und exekution des handels sich mit unserm zuvor
ausgangenen beveich vergleicht, lasen wir es ... . darbei verbleiben.”
Protože se ještě 27. září 1555 v aktech konsistoře (Borový, str. 331) jmenuje
administrátor, zdá se, že Mystopol zastával úřad administrátorský i po
své resignaci až do zvolení svých nástupců.
2) V listě Ferdinandově psaném nejv. úředníkům českým z 10. října
r· *555 (starý opis v arch, místodrž. sub R 109, 1—9) čteme: „ferner hat
wohlgemelter erzherzog Ferdinand .... uns . . . bericht, welchergestalten
den freitag nach Hieronymi Μ. Joannes archidiaconus zu Hrádek und Μ.
Mathäus Dvorský ex collegio magno zu administratoribus sub utraque in
beisein vieler personen von herren- und ritterstande, so damals sich aufs
landrecht verfüget, eligirt und erwählt worden sein, doch dasz sie nicht
der administration gebrauchen sollen ohne unser gnedigsten bewilligung,
zulassen und konfirmation. So wir dann mit solchen 2 personen, den admi
nistratoribus, gnädiglich wohl zufrieden, die uns für gelehrt, frei und ehrbar
berühmt worden, lassen wir uns dieselbigen, auch die 10 personen, so des
selben tags in das consistorium gesetzet worden, ohne deren rat und vor
wissen die administratores nicht handln sollen, wohl gefallen. Dieweilen
wir aber itzt die confirmation so eilend auf gedachte beide administratores
nicht fertigen mügen lassen, ist unser gnädiger und entlicher befehl an
euch, dasz ihr vielgedachte administratores alten löblichen brauch nach,
die von uns zu der administration zugelassen und hiemit bewilliget werden,
neben denen zugeordneten 10 personen des consistorii publiciert, damit die
fürfälle und geistliche Sachen deren sub utraque gefördert werden. So
wollen wir auch den administratoribus auch mit allerersten zu unsern ....
ankunft zu Wien die confirmation, wie sich gebührt, fertigen, gegen Prag
überschicken und ihnen alsdann überantworten lassen.” Ve stavovských
„Výpisech” z r. 1567, zachovaných v Orací Codicillově z r. 1582 (Sněmy VL,
str. 173) a v allegátu k stavovské sněmovní replice z r. 1609 (S lavata, I.,
str. 237), je tato zpráva, na obou místech položená chybně k r. 1558: „Jich
Mti. stavové pod obojí, panský, rytířský stav a Pražané s vyslanými z měst,
s povolením J. Mti. král, do Kolleje veliké cis. Karla se sjeli a povolavše
kněžstva Pražského a obeslavše děkany krajské, obnovili jsou konsistoř.”
Následují pak jména čtyř pánů, kteří „řídili volence”, jména obou zvo
lených administrátorův a tři předních členů konsistoře. Pozoruhodnou
záminku o obnově konsistoře r. 1555 obsahuje žalobní spis Havla Gelasta
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Ve způsobu obnovení konsistoře r. 1555 se již dosti patrně
obráží změněný poměr králův k stavům. Ač při něm podle přání
králova úzkostlivě dbáno toho, aby nebyla porušena stará zvyk
lost, podle níž právo osazovati konsistoř náleželo stavům, přece
ve skutečnosti vliv králův na obnovení konsistoře byl velmi
značný, jistě mnohem větší než v dobách dřívějších. Král přede
vším fakticky způsobil sesazení administrátorovo, a když ztvrzoval
volbu jeho nástupců, neopominul vytknouti s důrazem, že volba
ta nabývá platnosti teprve jeho potvrzením a že mu přísluší
zkoumati způsobilost zvolených osob.
Při následující obnově konsistoře postoupil Ferdinand v tom
směru ještě mnohem dále. Došlo k ní r. 1562, tedy v době, kdy
království České mělo již svého arcibiskupa. Arcibiskup ten byl
ustanoven pouze pro stranu pod jednou, a ne také pro stranu
pod obojí, jak bylo původně úmyslem královým, ale snaha přivésti také tuto stranu pod společnou vrchní správu se stranou
pod jednou, nebyla tím pochována. Obnova Pražského arcibi
skupství dala této snaze pouze poněkud jinou tvářnost. Šlo nyní
o to, aby se strana pod obojí dodatečně podřídila arcibiskupovi
dosazenému bez jakékoli její účasti. Především ovšem záleželo
na administrátorech a konsistoři, aby k tomu byli ochotni. A pojistiti si trvale jejich ochotu bylo možno jen jich vymaněním
z vlivu stavů. Skutečně se stal o to vážný pokus při obnově kon
sistoře r. 1562. Již na podzim r. 1561 oznamoval jeden z defensorů
pod obojí, Jan z Valdštejna, císaři, že ze čtyř defensorů dosa
zených r. 1554 jeden zemřel, druhý se úřadu vzdal a v konsistoři
podaný císaři r. 1561 (u Borového, Akta konsist. utr. I., str. 375), kde čteme
po zmínce o jiné události r. 1555: „Huc accessit. . . dd. administratorum
et consistorii a dd. tribus statibus sub utraque specie communicantium excluso
presbyterorum ordine contra antiquam consuetudinem repentina quaedam
«lectio et pronuntiatio, in qua cum quaedam mihi suspecta animadver
terem . . ., electionem et pronunciationem valde exhorrui et quid ageretur
V. Caes. Mti. per gen. ad. defensores in supplici libello .... necessario
significandum putavi." Z té zmínky vyplývá, že se r. 1555 kněží neúčast
nili volby činně, ale tvrzení Gelastovo, že to bylo proti dřívější zvyklosti,
není ovšem správné. Víme, že také při dřívějších volbách administrátorů
a konsistoře duchovenstvo nevolívalo, ač volbě bývalo přítomno. Zdá se,
že formálně byla volba r. 1555 vykonána způsobem zcela pravidelným.
Stručnou zprávu o volbě té má také Stránský, De republica Bojema, str. 313,
podle něhož r. 1555 zvoleni ,,M. Johannes Colinus senior, ei est adjunctus
M. Mathias Curius, collegae magistri tres, pastores septem." Dodávám
ještě, že v článku Tomkové, O církevní správě strany pod obojí (v Čas.
česk. Musea 1848), str. 455, a podobně u Gindelyho, Gesch. der bóhm.
Brůder I., str. 465, je nesprávné tvrzeni, že r. 1555 odňali „nenáviděnému“
Mystopolovi úřad administrátorský stavové, protože nesmýšlel dost lutersky,
a tvrzení to že přešlo do Vančurova překladu Denisova Konce samostat
nosti české, str. 431 pozn. Celkem správně vypisuje obnovu konsistoře
r. 1555 Tomek v Děj. Prahy XII., str. 62.
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samé že sedmi osob se nedostává. I žádal, aby císař poručil osaditi
uprázdněná místa. Při tom poznamenával, že „předešlých časů,
jak se zpráva o tom dává, když který osoby se nedostávalo v konsistoři, pan administrátor s radou pánů Pražan Starého a Nového
města Pražského jsou muže vědomé a pokojné k těm místům vy
bírali a je tu, kdež místa prázdna byla, sami dosazovali,“ přes to
však prý p. z Valdštejna nechtěl nic takového dopustiti bez vůle
a poručení císařova.1) Nezdá se, že by tato zmínka o způsobu
osazování konsistoře, jaký prý býval za „předešlých časů", ale
později ustoupil způsobu jinému, totiž volbě od stavů, byla smě
řovala proti právu stavův osazovati konsistoř, jehož Jan z Vald
štejna, jak uvidíme, později velmi horlivě hájil. Pan z Vald
štejna chtěl jí snad jen osvědčiti králi svou oddanost a ovšem byl
by si přál, aby konsistoř byla osazena stoupenci směru staroutrakvistického, k němuž se on sám hlásil. Ale u Ferdinanda
došla zmínka ta náležitého povšimnutí.
Když v srpnu následujícího roku podali Pražané a konsistoř
císaři žádost za dovolení, aby se směli stavové pod obojí tehdy
na sněmu přítomní sejiti k volbě nového administrátora a konsi
stoře, k čemuž byli by obvyklým způsobem obesláni i krajští
děkani, císař, odpovídaje listem z 5. září na tuto žádost, vyslovil
přímo mínění, že by nej lepší cesta k osazení konsistoře byla ta,
kterou roku předešlého naznačoval p. z Valdštejna, kdyby tehdejší
konsistoř a Pražané dali mu poznamenané osoby, t. j. kdyby sami
zvolili administrátory a členy konsistoře, které by on ještě před
svým odjezdem potvrdil. Nicméně dovolil, aby se sjezd volební
konal, nikoli však v době zasedání sněmu, nýbrž teprve po jeho
skončení. Namítal totiž císař, že doba sněmu není k volbě pří
hodná jednak pro nebezpečí moru, jednak pro mnohé zaneprázd
nění stavů při sněmu a při korunovaci Maximiliánově, a proto
ustanovil, že se má volba vykonati tím způsobem, že strana pod
') Žádost Jana z Valdštejna viz u Borového, Akta konsist. utrakvist.,
str. 383, č. 542. Není jisto, týká-li se této žádosti zmínka obsažená v listě,
jejž psal arcibiskup Prus 23. února 1562 císaři z Tridentu (vyd. Steinherz,
Briefe des Prager Erzbischofs Anton Brus von Müglitz 1562—1563, Prag
1907, str. 32). Arcibiskup tu píše: „Ich kome in erfarunge, das man bei
E. kais. Μ. anhelt oder ja anhalten will umb ersetzung des consistori sub
utraque zu Prag, welches ich wol weis, das es von etzlichen ingeniis, die
nur lust zur neuerung haben, erdacht und furgenommen wirt; wolt auch
in ernennung der person nit viel fehlen. Aber es ist gleich in dem gueten
werk, so E. Mt. angerichtet (myslí se patrně jednání o povolení kalicha a co
s ním souviselo), die erste tentation. E. Mt. wollen genedigist nichts be
willigen und nur die petition aufschieben, damit nichts neues, so begert wirt,
confirmirt werde; denn daran ist am maisten gelegen, das man die anfenge
solcher dinge wol fundire, wie E. Kais. Mt. selbst genedigist in steter Übung
haben. Man wil es nur zu ainer Spaltung richten, damit die catholici
und die sub utraque separiert blieben."
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obojí zvolí na sněmu deset nebo patnáct osob stavu panského a
tolikéž stavu rytířského, aby se v určený den, k němuž by se
obeslali také děkanové z krajů, sjeli zase do Prahy a tu s konsistoří
a s Pražany zvolili hodné osoby, jimiž by císař obnovil konsistoř.1)
Zdá se, že se tento odklad volby stal za určitým úmyslem. Císař
patrně nechtěl, aby se volba konsistoře konala, pokud zasedal
sněm, protože v době sněmu byl nucen dbáti více ohledů na stavy
pod obojí. Odkladem volby chtěl si zjednati proti nim větší vol
nost a již předem se asi zanášel úmyslem užiti této volnosti k útoku
na zvykové právo stavů k osazování konsistoře. Jde o to, zda
a pokud se mu záměr ten podařil.
(Pokračování.)

*) Cisatova'odpovéd z 5. září 1562 je otištěna ve Sněmích III.. str. 129.
os. 70.
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Stavovské apologie z roku 1618.
Napsal Antonín Markus.

(Pokračování.)

I.
Dva dny po vypuknutí osudného českého povstání předložena
byla menší apologie shromážděným stavům k schválení. Z této
rychlosti usuzoval Gindely, že na apologii bylo pomýšleno a o ní
pracováno již před defenestrací.18) Gindely však nebyl prvý, jenž
vyslovil toto domnění; konšelé Starého města pražského, omlou
vajíce v listě zaslaném Liechtensteinovi své jednání za vzpoury,
tvrdí zjevně, že není možno, aby obrana v době tak krátké byla
složena.1·) Přímý doklad toho lze vyčisti z výpovědi samého
autora menší apologie Martina Fruveina z Podolí. Praví totiž
ve svém výslechu o známé schůzce v domě Smiřického dne 22.
května odpoledne konané, že již na ní bylo ujednáno zříditi vládu
direktorův a svolati brannou hotovost zemskou.20) A tu patrně
je netoliko pravděpodobno, nýbrž lze za zcela jisté míti, že sou
časně také přetřásána otázka, jak takové jednání ospravedlniti
před císařem i širší veřejností, kterak dovoditi nezbytnost všeho
podnikání, a že tam bylo usneseno, aby se tak stádo zvláštním
spisem — apologií. Nasvědčuje tomu též výrok pana Václava
Viléma z Roupova, když nazítří v kanceláři místodržitelské —
těsně před samým svržením s okna obou náměstků králových —
pravil k přítomným stavům: „Jest nejlépe, abychom jim (sc.
Slavatovi a Smečanskému) jen konec učinili, budeme potom
skrze apologii naši dobře to zastávati, že jsme slušné příčiny
měli, to před sebe vžiti a učiniti.“21) Není tudíž pochyby, že myš
lenka vydati apologii vznikla již dříve, než byl vykonán skutek,
jehož oprávněnost měla dovoditi.
l8) Gindely, Dějiny českého povstání, I., str. 258. — Srv. MayrDeisinger, Die Flugschriften der Jahre 1618—20, str. 6.
*·) ..... Nebo apologie ta, že jest již byla dávno od nich bez našeho
(t. konšelů) vědomí kdekoliv uvážena a sebrána, může se z toho poroz
umět!, že se ten hrozný skutek (t. j. defenestrace) stal v středu předchá
zející památku Krista Pána na nebe vstoupení, a defensí jich (sc. stavův)
spolu s apologií v pátek po též památce již na hotově a z katedry skrz
Benjamina Fruveina vuobec publikována a čtena byla . . ." Archiv král,
hl. místa Prahy, kniha č. 326, fol. 152.
*“) ..... vor der letzten zusambenkunfft in collegio Carolina von
dem grauen von Turn, Wilhelmben Poppl, von Vels, Budovecz, Ruppa,
im Beiwesen des Fruwein, Sixt, Khochan, Steffekh und andern eines defension und directionwesens gedacht. . .“, protokoll výslechu Fruveinova,
ad 8. Podle této zprávy zúčastnilo se pak památné schůzky u Smiřických
o něco více osob, než jak uvádí Gindely, 1. c., str. 227.
n) Pamíti Slavatovy, rukopis musejní, II., list 200.
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Následujícího dne po defenestraci — tedy 24. května —
když se prudké pobouření myslí do jisté míry již bylo uklidnilo,
stavové sešli se na hradě pražském k poradě. Po obvyklém za
početí schůze modlitbou navrhl pán z Roupova22), aby byl zaslán
císaři list omluvný s doložením, proč místodržící byli oknem vy
hozeni a z jakých příčin pohotovost zbraní nařízena býti mu
sila.23) Tento návrh — jednomyslně přijatý — zajisté však nebyl
nežli pouhou formalitou, aby s věcí vlastně již hotovou byl získán
souhlas také ještě od těch osob ze stavů — a byla to převážná
většina —jež nebyly zasvěceny do všech tajů zákulisních. Neboť
den po té v zasedání nově zvolených direktorů — jež tehdy po
trvalo téměř celých osm hodin — jednáno již jen o definitivní
úpravě toho, co pán z Roupova byl včera navrhoval — o prvé
apologii. Byla prý sepsána na šesti arších24) a mladší (Benjamin)
Fruvein ji předčítal, pan Daniel Škréta ze Závořic s jinými ještě
direktory ji opravili, načež všemi shromážděnými stavy schválena
a k vytištění určena.28)
Ptvá apologie na konci svém má datum 25. května. Je
zřejmé, že to je datum jejího officiálního vyhotovení, po případě
schválení stavy. Nicméně vyskytuje se někdy tvrzení, že uvede
ného dne menší obrana vydána byla již tiskem.26) Proti tomu
však svědčí netoliko technická nedokonalost tehdejších tiskáren27)
nebo okolnost, že se dlouhá porada direktorů toho dne jistě pro
táhla do pozdních hodin odpoledních, nýbrž i důvody jiné. Cí
sařští místodržící, píšíce 26. května panovníkovi do Vídně, vědí
pouze o usnesení stavů vydati tiskem nějakou apologii; prvý
její výtisk doručen jim teprve o čtyři dny později.28) O tištěné
22) Fruvein (v protokolle svého výslechu) připouští možnost, že snad
tak učinil pan Berka z Dubé; nejspíše byl to však asi přece jen pán
z Roupova.
22) Protokoll výslechu Fruveinova, ad 8.
24) Z vídeňského státního archivu (v pozůstalosti Gindelyově v zem
ském archivu, sešit 30). — Výmarská zpráva o defenestraci, věcně ne zcela
spolehlivá (srv. Macháček, Defenestrace pražská, CČH. XIV., str. 204)
mluví o devíti arších. Jde tu patrně bud o omyl, nebo míněn snad rukopis
apologie s „důvody".
“) Skála, Historie česká, II., str. 144. — Protokoll výslechu Fruvei
nova, ad 50.
2B) Na př. u Gindclyho, Děj. čes. povst., I., str. 258.
27) Není též pravděpodobno, že by apologie 25. května již byla bývala
v sazbě, jak na přiklad se domnívá Mayr-Deisinger, 1. c., str. 68, pozn. 3.
Rukopis byl v direktoriu, a sotva existoval ještě jeho opis pro tiskárnu.
Nad to — jak víme — v sedění toho dne rukopis ještě byl opravován, takže
nemohl do sazby dán býti dříve než po skončené poradě, to jest až v ho
dinách večerních. O korrektuře rukopisu na kanceláři Mayer-Deisinger
neví; pozn. 30.
1S) Dva listy místodržících z Prahy do Vídně císaři, ze dne 26. a 30.
května, podle opisů zemského archivu z archivu českého místodržitelství.
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apologii prvou zmínku má Skála, a to ke dni 28. května.2·) Císaři
26. května zaslána obrana ještě jen psaná,30) kdežto o několik
dnů později panovníkům a stavům zemí sousedních posílány již
exempláře tištěné.81) Zdá se tudíž, že menší apologie vyšla tiskem
26. nebo spíše ještě teprve 27. května.
Podle usnesení stavů měla apologie vydána býti v řeči české,
německé a latině.82) Nejprvé tištěna byla česky a německy, obojí
u Samuele Adama z Veleslavína. Pozoruhodno jest, že po česku
vydána apologie jediné u tohoto tiskaře, a to ještě nikoliv samo
statně, nýbrž připojena k ,, artykulu o defensí,“ za ní pak při
dáni „důvodové“, že také poddaní pánův duchovních mohou si
svobodně stavětí kostely. Tato třetí část knížky, pocházející
patrně rovněž z péra Fruveinova, tvoří podstatný doplněk obrany,
o němž bude promluveno ještě níže. Naproti tomu německý
překlad netoliko od stavů samých vydán také samostatně i s „dů
vody“, nýbrž i přetiskován později ještě mnohokrát, doma
i v cizině, s „důvody“ i bez nich. Ty vyšly časem také ve formě
úplně samostatných tisků. Nestejné toto rozšíření vydání českého
a německého vysvětluje prostě praktická potřeba: české exem
pláře docházely odbytu jediné v oblasti jazyka českého, a proto
ovšem postačily výtisky pořízené Veleslavínem. Německý pře
klad rozšířen byl však po celé říši římské, a dokud nebylo pře
vodů do řečí jiných, asi i v zemích, kde němčina nebyla
sice řečí domácí, přece však známější nežli jazyk slovanský. Ve
liké rozšíření německého vydání stavovské obrany svědčí ko
nečně též o značném zájmu, který se jevil v cizině o českou otázku,
a ukazuje, že odboji českému přikládán význam větší než pouze
místní.33)
O něco později než české a německé vyšlo v Praze vydání
latinské. V téže řeči ještě jednou vydána pak apologie prvá o rok
později v Haagu (1619). Bez bližšího udání letopočtu tištěno
bylo v Amsterodámu vydání hollandské. Podnět k němu zavdalo
patrně jednání stavů českých se státy nizozemskými.
“) Skála, II., str. 161.
•°) Ibidem, str. 158. — Mayr-Deisinger, nevěda, že císaři zaslán pouze
opis, vyslovuje tvrzení (str. 68, pozn. 3), že apologie byla již 26. května —
aspoň v omezeném počtu exemplářů — vytištěna. Ale sám zároveň také
vylučuje možnost, že by apologie tištěna byla už 25. května; srv. pozn. 27.
w) Skála, II., str. 159.
·) Zpráva výmarská o defenestraci, v opise zemského archivu.
") Srv. Mayr-Deisinger, 1. c., str. 21. — Kdo opatřil německý pře
klad, nevime; snad to byl Jáchym Šlik. Mayr-Deisinger, str. 69, pozn. 4
domnívá se, že překladatel byl nějaký Němec, a to prý proto, že české
zněni jmen Košumberk, Bořita z Martinic v edici německé přeměněno na
Koschenberg, Borzita von Martenitz, atd.
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Jednotlivá vydání německá, pokud — a mimo české jediné
ta — byla mi přístupna, neliší se mezi sebou valně. Rozdělení na
odstavce nebývá všude stejné, tu a tam jest i znění některého
slova odchylné,34) jmenovitě po stránce orthografické je mnoho
úchylek, ale celkový smysl tím nebývá nijak porušován. Pokud
se týče poměru českého originálu k překladu německému a Londorpiovu latinskému (jiných překladů nemohl jsem se v Praze dopíditi), možno říci, že převody ty jsou celkem přesné a přiléhavé.
Řídké odchylky naprosto nemění původního smyslu.
Po sepsání a vytištění bylo další starostí stavů, aby apo
logie došla rozšíření co největšího. Určena jsouc v prvé řadě císaři,
byla mu hned 26. května — jak výše již bylo připomenuto —
v opise zároveň s listem omluvným zaslána. O dva dny později
pak tištěné již exempláře rozesílány po krajích a do měst českých
s rozkazem, aby veřejně byly předčítány a tak ve všeobecnou
známost uvedeny.36) Téměř současně stavové počali jednati se
stavy a panovníky zemí sousedních, dovolávajíce se smluv s nimi
pro případ defense uzavřených a dožadujíce se u nich pomoci a
podpory zvláštními listy, k nimž přikládali rovněž výtisky apo
logie. Tak 30. května poslán list s připojenou obranou na Mo
ravu,36) do Uher i jiných zemí,37) do Slezska, Lužic i říše Ně
mecké,38) 16. června generálním státům Nizozemským.39)
Za autora menší apologie lze bezpečně prohlásiti Martina
Fruveina z Podolí. Fruvein jsa osvědčený, hbitý právník,
i obratný stylista, byl plně s tuto úlohu. Ve svém výslechu
se přiznává, že apologii sepsal, a není příčiny, proč nevěřiti jeho
doznání.40) Kdyby spisovatelem prvé obrany byl býval Petr
Milner z Milhausu, jak tvrdí Gindely a po něm jiní,41) co bylo by
34) Na př. v jednom vydáni: ,,vrsach", v jiném „vervrsach“.
Mj Skála, II., str. 161. —
. za to žádáme, že povolajte před sebe
obec vaši, jí túž nařízenou defensí s apologií v známost uvedete a zjevné
přečisti dáte .. .", píší direktoři Kutnohorským dne 28. května. Opis zem
ského archivu z městského archivu kutnohorského. — Srv. Sedláček, Dě
jiny m. Písku 1911, I., str. 105.
’·) List direktorů Moravanům ddo. 30. května 1618. Opis zemského
archivu z archivu kutnohorského.
”) V dopise mistodržícich císaři ddo. 30. května 1618. Opis zemského
archivu z archivu českého místodržitelství.
*8) Skála, II., str. 159.
**) Z archivu v Haagu, Bohemen 1618—21 (z pozůstalosti Gindelyovy
v zemském archivu, sešit 31).
*’) Protokoll výslechu Fruveinova, ad 50. — „Martinus Frubeinius . . .
primám apologiam concepit“. Rukopis knížecího archivu v Roudnici,
sign. A. 65.
tt) Gindely, Děj. čes. povst., str. 258. — Gebauer, Publizistik ůb. d.
bohm. Aufstand, str. 3. — Krebs, Publizistik d. Jesuiten, str. 222. — MayrDeisinger, 1. c., str. 69, pozn, 7, souhlas! s Gindelym; nalézaje jinde jméno
Jana Milnera, vyslovuje domněnku — arci mylnou — že by snad to byla
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Fruveinovi bývalo snazšího, než svalití vinu na druha, jenž uprch
nuv s Bedřichem, zimním králem, byl v bezpečí, a jemuž takové
svědectví více škoditi nemohlo?
Nemnoho lze pověděti o pramenech a předlohách menší
apologie. Když v březnu 1618 svolán od defensorů sjezd prote
stantských stavů do koleje Karlovy, předčítána jim proposice
shrnující příčiny tohoto shromáždění. Tento spis, také Fruveinem
sepsaný, má sám sebou již do jisté míry ráz apologetický a přešel
z části — jmenovitě pokud se týče audience hraběte z Thurnu
u císaře na Brandýse — téměř doslovně do apologie.*2) Jinak
údaje stavovské obrany čerpány jsou asi větším dílem z politické
zkušenosti autorovy, ač se patrně též opírá o různé dokumenty,
ať již veřejné nebo více soukromého rázu, jako na příklad jest
známý list císaře Matyáše ze dne 21. března 1618 nebo stížnosti
do protivníků se strany měst Pražských. Pokud se tkne jesuitů,
je tu patrná spisovatelova znalost současné jesuitské i protijesuitské literatury; jeví se to zejména ve vytčení známých hesel
„haereticis fidem non esse servandam“, a že kacíře nutno vyhubiti ohněm i mečem.
Není snad již více pochybnosti, že pražská defenestrace ne
byla jen spontánním výlevem hněvu a rozhořčení shromážděných
stavův. Inscenování její od náčelníků hnutí již dříve bylo umlu
veno a obratně nastraženo tak, aby průběhu krvavé události
byl dán ráz správného soudního řízení: řeči a žaloby proti místodržícím na kanceláři pronesené měly býti přelíčením dokazujícím
vinu jejich, rušení obecného pokoje; zřízení zemské stanovilo na
takové provinění trest smrti. Co následovalo, bylo tudíž jenom
exekuce zaslouženého ortele.*3)
Tento fingovaný moment právní zrcadlí se také v apologii, jež
má býti obranou a ospravedlněním jednání stavů protestant
ských, stává se však obžalobou strany katolické v Cechách vůbec
a jmenovitě obou ztrestaných náměstků králových. Ti prý, jsouce
ve vleku jesuitů — „té tomuto království nej škodlivější sekty“ —
a spoléhajíce na plnou důvěru svého pána, vynasnažovali se,
aby straně u víře protivné opět odňali svobodu náboženskou
jediná osoba: Jan Petr Milner. — Také některá lexika anonymů připisují
první apologii Milnerovi. Srv. Volfův článek v ČCM. 1907, str. 127. —
Prvně Bílek (Dějiny konfiskací, I., str. XLIV, 109) menší apologii při
čítal Fruveinovi, dovolávaje se jeho výslechu; tvrzení Bílkova nebylo
však náležitě dbáno, takže ještě v době nedávné otázka autorství prvé
obrany byla považovaná za spornou.
“) Proposice tato v nepřímé řeči uvedena u Skály, II., str. 90—93;
úplná je v opisech zemského archivu z archivu kutnohorského. — Otištěna
je také v přílohách druhé apologie pod číslem 90. — Fruveinovo autorství
vysvítá z protokollu jeho výslechu, ad 8: „ . . . welche proposition er
Fruewein selber concipiert ..."
a) Srv. Machálek, 1. c., str. 442.
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majestátem zaručenou. Apologie vyčítá řadu nátisků, jež se dály
po léta protestantům od strany katolické pod patronancí a často
přímým působením místodržících, kryjících se jménem panovní
kovým. Stížnosti byly marné, čímž odvaha katolíků znamenitě
stoupla. Ovládše císaře úplně, dopouštěli protizákonná na
řízení, jakými byly též rozkazy vyšedší proti Broumovským a
Hrobským. Když pak defensoři na obranu práv svých souvěrců
svolali sjezd do Prahy — k čemuž moc jim propůjčena byla sně
mem — protivníci vymohli císařský list, jenž defensory vyhlašoval
téměř za velezrádce, kteří patří na soud. Jak by to s nimi bylo
dopadlo, netřeba dokládati — záměr katolíků dal se zameziti
jenom rázným činem. Duší této nástrahy byli Slavata a Martinic,
vedle nich Michna. Tento v čas uprchl, ony dva stihla odplata.
Co se jim však stalo, stalo se jim „podlé starobylého obyčeje“
a po právu. Jednání stavů čelilo jediné proti nim, nikoliv proti
císaři, jenž vyhozením svých náměstků neměl býti urážen. Měl
tak býti zabezpečen klid a dobro jak vlasti, tak i panovníka.
To jest asi stručný obsah a myšlenkový postup prvé apo
logie, jež, promlouvajíc jménem všech tří stavův pod obojí, uhla
zeným slohem a klidnou řečí, hlavně pak vývody svými na zá
kladě fakt působí dojmem značně sympathickým.
Proti hodnověrnosti apologie ozvali se konšelé staroměstští
v citovaném již listě omluvném, tvrdíce, že stížnost Pražanů na
katolíky, do apologie vložená, stavům vůbec podána býti nemohla
a nebyla. Důkazem toho prý jest, že města Pražská 24. května
byla ještě „u velikém nedorozumění“ se stavy, kdežto apologie
publikována byla už den po té.44) Zdálo by se tedy, že se sta
vové dokonce snad dopustili falsa. Než list konšelů již pro svou
tendenci jeví se pramenem podezřelým, a pak nejsme zcela bez
pečně zpraveni o tom, co se dálo v Praze za oněch bouřlivých
dnů.46) Obyvatelstvo měst Pražských převážnou většinou bylo
protestantské, kdežto vláda v obci — po instrukci z r. 1617
— spočívala v rukách katolíkův a vlažných pod obojí. Tak se pa
trně stalo, že officiálně Staré město Pražské (a s ním Nové i Menší)
se nepřidalo ke vzpouře, kdežto měšťané šli s odbojnými stavy.
Příslušná stížnost měst Pražských byla bezpochyby některým
měšťanem sepsána a do apologie vložena. Tím na správnosti
údajů položených v oné stížnosti i v apologii vůbec se pranic ne
mění, třebas je konšelé v omluvě své co nejdůrazněji popírali.
Stala se tu asi úmyslná formální chyba, jež se však vysvětluje
snahou stavů, dáti také v apologii výraz svornému postupu všech
protestantů českých. Věc ta byla daleko nevinnější, než když
“) Archiv kr. hl. m. Prahy, kniha č. 326, fol. 152.
·“) Srv. Gindely, 1. c., str. 228 sl. — Machálek, 1. c., str. 306 d.
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před tím katolíci, na radnici majorisovavše protestanty, nebo do
konce snad i potají bez vědomí obce úředně psali císaři jménem
všech měšťanů, že se nechtějí účastniti stavovských porad.4·)
Zbývá ještě zmíniti se také o „důvodech“ k apologií při
pojených. Spor broumovsko-hrobský zajisté nebyl jedinou pří
činou českého povstání. Kořeny povstání tkví také jinde a sahají
jistě dále nazpět. Ale třeba přiznati, že Broumov a Hroby byly
podnětem bezprostředním, jiskrou vznítivší nashromážděný prach.
A také by tomu tak bylo podle apologie. Při tom však stavové vy
cítili, že by jejich obrana valně ztratila v ceně, ba pozbyla snad
významu vůbec, kdyby předpoklad, jenž stavěl právo na jejich
stranu byl, nesprávný. Předpokladem tím byl výklad toho, co
se mělo rozuměti „statky královskými“. Katolíci pod těmito
slovy majestátu rozuměli pouze dominia, jež byla v bezprostředním
držení koruny, a nikoliv, jak tomu chtěli protestanté, také panství
hodnostářů církevních anebo klášterů. Bylo tedy na straně pod
obojí, aby dovodila správnost svého stanoviska, a to jmenovitě
pro veřejnost ciziny, neznalou českých poměrů, jíž však — vedle
císaře — apologie především byla určena. Za tím účelem k obraně
připojeno dvanáct důvodů, z nichž vyplývalo, že statky du
chovní jsou majetkem české koruny, tak že poddaní na nich mají
táž práva jako přímí poddaní královští, a tudíž jednání defensorů
v konfliktu broumovsko-hrobském bylo správné. Argumenty
stavův opírají se větším dílem o zřízení zemské a dovolávají se
praxe, jíž Habsburkové sami důsledně se přidržovali, kdykoliv
se octli ve finanční tísni. Názor protestantů jistě nebyl bezpod
statný;47) Gindely rozhodně se staví na jejich stranu.48) Opačné
stanovisko samozřejmě zaujal jesuita Duhr49) a — což celkem
překvapuje — také protestant Peschek dává katolíkům za pravdu.80)
Rozhodně bylo chybou stavů, že se včas nepostarali o přesné
vymezení sporného termínu. Těžce se na nich vymstilo toto opo
minutí, nechť již bylo bezděčné, nebo snad dokonce úmyslné. 81)
Apologie se dotkla také jesuitů, kladouc jim za vinu, že stálým
podněcováním katolíků vlastně přivodili nynější situaci, čímž
♦·) List ddo. 30. března 1618, otištěn v přílohách druhé apologie pod
čís. 86.
47) Jako zřízení zemské z r. 1549, čl. A 19, tak i sama katolická vládni
strana nejednou uznávala za právo totéž, co protestanté. Rudolf II. ze
své panovnické moci dal vybírati pro sebe desátek na panstvích duchovních
— vizKro/ta, Kurie a cirk, správa v ČCH. XVI., str. 275, pozn. 2. — a ještě
po bitvě bělohorské — r. 1623 — radové královští dovozují, že statky
duchovní jsou královskou komorou (Kollmann, Acta s. congr. I., str. 283
až 284).
48) Díj. iesk. povst., str. 55 sl.
*·) Jesuitenfabeln, Freiburg, 1892, str. 118 sl.
M) Gesch. d. Gegenreformation, I., str. 272.
S1) Srv. Mayr-Deisinger, 1. c., str. 74, pozn. 33.
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ovšem nenávist proti tomuto řádů beztak značná jen ještě byla
zvýšena. Je tudíž přirozené, že se nová vláda postarala v prvé
řadě o jejich odstranění. 1. června vydán k jesuitským kollejím
rozkaz, aby do týdne byly prázdny království.62) Devátého dne
téhož měsíce publikován dekret — rovněž Fruveinem sepsaný —
v němž se oznamují obšírně příčiny, pro které žáci Loyolovi se
na věčné časy vypovídají z Cech.63) Vypisují se v něm cíle Tova
ryšstva vůbec a jmenovitě v zemích českých. Přední snahou
jesuitů prý jest, všecky panovníky a jejich země podrobiti moci
Ríma; za tím účelem rozeštvali proti sobě krále a stavy, vrch
nosti a poddané, dopouštěli kralovraždu a hlásali vyhlazení prote
stantů, jež nazývali kacíři. Jejich škodlivost i jinde seznána, a
proto byli již z mnohých zemí vypověděni.64) A v Cechách ne
bylo prý působení jejich lepší: majestátu dávali vyklad stra
nický, platnost mu upírali, stranu pod obojí haněli a utiskali,
kostely protestantské zavírali a bořili, tak že nemohl nastati mír,
dokud tato „jedovatá řehola“ by v Cechách trpína byla.66) Jak
dalece jsou oprávněna tato obvinění, je s dostatek známo. Třebas
jimi všecko jednání českých stavů nebylo ospravedlněno, alespoň
poskytují možnost pochopili velké záští a rozhořčení, jež chovali
protestanté proti jesuitům. Radostně přijata od protivníků zvěst
o jejich vypuzení z Cech; jakmile se sousední země přidaly k po
vstání, bylo prvým činem revoluční vlády, že vypudila jesuity.
Není bez zajímavosti, že se vypovídací dekret moravský dovolává
pro škodlivost jesuitů mimo jiné i české apologie. Přesvědčení
o zhoubném působení jesuitů bylo tak veliké, že stavové pro
vrácení míru a klidu považovali jejich odstranění za conditio
siná qua non. Ovšem poštvali tak na sebe hněv a nenávist moc
M) Gindely, 1. c., str. 262. — Srv. Bílek, Děj. Tov. Ježíšova, str. 414
až 415. — Písemné rozhodnutí direktorů z 1. června zaslané jesuitům
u sv. Klimenta, viz též u Peschka, Gesch. der Gegenreformation, I., str.
345—6; Krumlovským, ibidem, str. 347—8. — Německá vydání ve formě
letáků uvádí Krebs, Publizistik, str. 222—3.
M) Dekret ze dne 9. června vydán jako volný leták 40 formátu o čtyřech
listech. Podle úpravy zdá se, že byl tištěn u Veleslavína. — Samostatného
vydání německého jsem neviděl, právě jako Krebs, jenž v spise uvedeném
na str. 223 cituje pouze leták německý, v němž mimo jiné také dekret jest
obsažen. — Jako mandát z 1. června, také tento dekret je ve větších dílech
o této době jednajících otištěn, tak u Skály, II., str. 171—4, Bílka, Děj.
Tov. Jež., str. 416 sl., Peschka, I., str. 341—5.
M) Snad v této věci opírá se dekret o ,,Rozmlouváni jednoho mlá
dence rytíře se starým Cechem“, obsažené ve sborníku Sonnensteinově (o tom
viz pozn. 135), kdež na listu 332. čteme podobný passus o jesuitech jako
y dekretu: ,,A summou nejsou než bouřek a divných nevolí původ, pročež
je i z Frankreychu a Engllandu vyhnali a tam jich trpěti nechtí. Nebo tomu
ta pobožná vrchnost dobře rozuměla, že by tam žádného pokoje nebylo,
dokavadž by oni v zemi byli“.
“) Srv. Krebs, Publizistik, str. 96 sl.
C. č. H. XVII.
T,
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ného řádu katolického, jehož účast při pozdějším krutém pokoření
odbojníků jistě byla nemalá.
Apologie a dekret jesuity vypovídající poskytovaly hojnost
látky opětnému zpracování, čehož také v tehdejší nadmíru četné
publicistice66) patrně náležitě také bylo použito, ať již ve formě
letáku, paškvilu nebo písně pouliční-67) Rovněž tak pochopitelným
důsledkem povždy značné, jak apologií tak i dekretem ještě více
rozdmýchané nálady proti jesuitské bylo, že spisovány nové a
* opěr překládány a tištěny starší spisy proti řádu Loyolovu čelící.68)
Vydáním apologie stavové netoliko chtěli neslýchaný čin
a jednání svoje před císařem a celým světem omluvit!, nýbrž
sledovali jistě i jiné ještě cíle praktické. Správná informace o stavu
věcí jednak měla nakloniti císaře k obratu v jeho jednostranné
politice protireformační, jednak také zjednali ze spřátelených
sousedních zemí protestantských účinnou pomoc, jíž bylo tolik
mladé české revoluci potřebí. Císařská odpověd ze dne 18. června
r. 1618 potvrdila, co bylo lze očekávati, že totiž apologie ve Vídni
nepřesvědčila.69) Hlubším snad dojmem působila v cizině, ale na
rozhodujících místech neujasněnost situace v prvé chvíli, okol
nost, že událostem pražským nepřikládán hned ten význam,
který vskutku měly, různé ohledy na císaře, důvody politické
nebo osobní byly příčinou, že ti, kdož byli dožádáni za pomoc
vydatnou a rychlou, přestávají na vysílání deputací a listů pří
mluvných k císaři, aby povolil spravedlivým požadavkům prote
stantův a tak smírně snažil se o zjednání opětného klidu v Cechách.
Karel, z Žerotína pokládal důvody, jež stavové v apologii
na obranu svého jednání uváděli, za nedostatečné k činům, jichž
následky byly nedozírné.60) Úsudek počhopiteTný”při známém
M) Léta 1618—20 vykazují proti dřívějšku neobyčejně vysoký počet
tisků: 1757, 1668 a 1377 kusů. Schwetschke G., Codex nundinarius Ger
maniae bisecularis, HaUe, 1850.
67) Na příklad leták: „Wahrhaffte summarische Erzehlung. .
o němž viz Mayr-Deisinger, 1. c., str. 32, jenž pokládá jej za officiální tisk
stavovský, a článek Volfův v Čas. Ces. Mus., 1907, str. 128. — Srv. Skála,
II., str. 175; tamže otištěny dva protijesuitské pamflety, jež přejal také
Bílek, Děj. Tov. Jež., str. 421—5. Viz též Mayr-Deisinger, str. 80, pozn. 60.
M) Desiderius z Friedberka, autor jinak neznámý (viz Jiréček, Rukovět, I., str. 199), napsal „Cil a praktiky papeženců a jesuitů“. K této
brožuře připojen ještě překlad Cambilhonova traktátu „De jesuitarum
studiis abstrusioribus.“ — Úplně anonymní jest podobný tisk „Zrcadlo
Jezuvitův“ t 1619. —Viz též Krebs, Publizistik, str. 99, 224. — Srv. MayrDeisinger, 1. c., str. 31.
6t) Známý list císařský, bezpočtukráte přetiskovaný, na př. u Londorpia. Acta publica, I., kap. 13, str. 49—50.
•°)
. so Uber sendte ich doch . . zueforderst die Apologiam so
die Stándte haben lassen inn drueck aussgehen, inn welcher sie die Vrsachen
ihres Fůrnehmens weutleuffig erczehlen ob aber dieselben Zue einem solchen
wichtigen unnd weutaussehendem werkh genuegsam, erwarte ich des Herrn
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stanovisku Žerotínově k českému odboji, ale snad také ne zcela
nesprávný. I současný protestantský hlas tvrdí, že z ohledů na
císaře apologie vedla si příliš mírně,61) a konečně stavové sami
do jisté míry připustili nepostačitelnost apologie slibem, že vydají
v čas po’řeby obranu další a obšírnější. První apologie nebyla
úplná, neboť _spěch, s jakým byla spisována, jakož i ohledy na
císaře nedovolily, aby byl do ní pojat všechen závažný materiál,
jenž snad již tehdy proti straně katolické byl po ruce.
II.
Protivníkům nejevila se apologie tak nicotná, aby ji mohli
prostě pominouti mlčením. Se strany stavům nepřátelské proti
celému jejich konání byla rozvinuta po zemi značná agitace,
jež jistě nebyla bez nebezpečenství pro novou vládu, pročež 6. čer
vence 1618 direktoři novým dekretem rozkázali správcům du
chovním předčítati každé neděle mimo artykul o defensi též
apologii s ,,důvody“, aby prostý lid, jenž čisti neuměje nejsnáze
řečmi protivníků mohl býti získán, seznal pravé příčiny tohoto
pozdvižení.62) Než záhy ukázala se reakce proti apologii též jiným
způsobem. Jak Skála vypráví,63) nedlouho po vydání menší
apologie vyskytl se prý v Praze nějaký rádce bouřlivý, jenž sepsav
spis o třiceti sedmi artykulích, radil v nich císaři, kterak by mohl
a měl ztišiti bouři českou. Krajně nesmířlivý fanatismus vane
z celého tohoto dobrého zdání a jeví se zřejmě též tam, kde se
dotýká apologie: v čtvrtém článku zcela paušálně ji nazývá
lživou a pak v pátém prohlašuje za „crimen laesae majestatis“.
vrtheil darüber.“ Karel z Žerotina v dopise panu Hartvíkovi ze Slietenu,
ddo. Náměšť, 10. června 1618, otiskl Chlumecky, Carl von Zierotin, II.,
Beiband, str. CIC.
61) Citát z letáku ,,Diseurs aus Prag“ z doby Fridricha Falckého,
otištěný u Peschka, I., str. 298—9.
*-).......... (direktoři) toho zprávy mají, kterak by se od protivníkův
a nepřátel náboženství jejich pod obojí proti této nynější nařízené defensi,
ano také vůbec vydané pravdivé apologii jejich mnohé škodlivé a nedůvodné řeči mezi lidi vtrušovaly a mínění všech stavův zle a převratlivě
vykládalo . . . Čemuž však aby časně v cestu vkročeno bylo, . . . vidělo se
direktorům za dobré, stavům tu věc v známost uvésti a jich podlé toho
dle moci jim od stavův dané . . . napomenout!, aby jedna každá vrchnost
na gruntech a panstvích svých, tak 1 Pražané všech tří měst i jiná města,
kteříž jsou ... i apologii společně a jednomyslně na hradě Pražském za
vírat! a o ní se snášeti pomáhali, při správcích duchovních to nařídili a
opatřili: poněvadž lid obecný ne všickni čisti umějí, aby tíž správcové
duchovní každého dne nedělního aneb jiného času, když konají se služby
boží a slovo boží káže, jim to vše mírně, bedlivě a prozřetedlně předkládali,
k jakému konci táž defensí nařízena jest . . .“, Skála, II., str. 327.
“) II., str. 183 a 184.
14*
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jehož původcové by měli býti odsouzenihrdla.84) Sotva se tehdy dalo
tušiti, že tOcO zbožné přání neznámého horlivce dojde jednou tak
přesného vyplnění! Projev tento tiskem nevyšel a má tudíž ráz
více jen soukromý, přes to však dobře vystihuje náladu a stano
visko strany katolické k apologii a hnutí stavovskému vůbec.
Uvedený hlas římského straníka nezůstal osamocen. Kar
dinál Khlesl 9. června 1618 vyjadřuje se velmi ostře o stavovské
apologii,66) a již v měsíci červenci66) vyšla tiskem — bez udání
autora a místa, patrně však ve Vídni — úřední odpověď dvoru
vídeňského na českou apologii. Je to spisek známý pode jménem
,,Informací neb zprávy císařské z strany pozdvižení českého".67)
Brožura tato má šest oddílů. Pro nás jsou důležitý pouze první
dva. Ostatní čtyři tvoří pouhé přílohy, otisky císařských fistův
a patentů, jež české vzpoury se sice týkají, avšak nemají nutné
spojitosti s oběma částmi prvými. Proto také v přetiscích „In
formace“ otištěny bývají jen prvá a druhá část knížky této.
Část prvá, uvnitř spisu nadepsaná „Ihr keyserlichen Ma
jestät Information vber den Böhmischen Auffstand“, jest vlastně
jen otisk druhé poloviny císařského patentu o zastavení čes
kého verbování ze dne 30. června 1618, jehož prvá polovina jest
přiložena pod číslem šestým. Referuje o událostech českých
počínaje defenestrací, a pokud po ní se zběhly. Neobracejíc se
k událostem předchozím a stranou nechávajíc skutečné příčiny,
pro které se stavové čeští chopili meče, viní je, že nesprávnými
výklady štvali císařské poddané, ba i kurfiřty proti císaři, že
vyhodili oknem náměstky panovníkovy, vyhnali jesuity atd., že
M) Palm H., Das Verhalten der schlesischen Fürsten und Stände
im ersten Jahre der böhm. Unruhen. Zeitschrift f. Gesch. u. Altertum
Schlesiens, V., str. 262—3, uvádí týž diskurs německý podle lehnického kopiáře. Podle tohoto pramenu jest prý „salvo aliorum iudicio conscriptus"
s poznámkou: „Hierbei soll Glösel mit im Rathe gewesen sein." Pak
ovšem nevzniklo toto dobré zdáni v Praze, jak tvrdí Skála, nýbrž asi ve
Vídni. Časově klade Palm jeho vznik do měsíce června a vyslovuje mož
nost, že je pouhou fikcí, nicméně pro mínění v něm obsažená dosti dů
ležitý.
“) Khlesl píše uvedeného dne z Prešpurku hr. Khevenhillerovi, že
čeští stavové „haben sich auch understanden, andere Ir Mayest. Künigreich
und Länder mit ungleichen ihren informationibus aufzuwiglen, öffentliche
Manifesta und Apologias mit grossem uögrundt Angefült, in Trukh derhalben verfertiget, damit Sy Ir Rebeihon bedeckhen, menikhlich wider
Ir Μ. verbittern und Ire vngerechte Sachen dadurch billichen möchten."
Hammer-Purgstall, Khlesl’s Leben. IV. příloha 864, str. 77. — Stejně se
vyslovuje Khlesl v instrukci později dané osobám vyslaným ke kurfiřtům.
Ibidem, příl. 866, str. 83.
··) Mayr-Deisinger, 1. c., str. 87, pozn. 82, na základě důvodů vnitřních
dovodil, že vyjití této publikace dlužno klásti asi na počátek druhé polo
viny července.
*7) Tak překládá Skála, II., str. 232 název této brožury, jejíž úplný
titul viz výše ve výčtu všech publikací sub II. a.j.
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se opovážili vydati apologii, do níž vložili „viele ungereumte und
ungegründte Sachen“ — slovem vyčítá protestantům jejich po
čínání způsobem takovým, že čtenář nezbytně nabývá dojmu,
jako by věci v Cechách byly rebelie způsobená neústupností
stavův, jejíž ostří čelí ne tak na obranu víry, jako spíše přímo
proti císaři. Tyto výtky, přešedše pak do instrukce císařského
rady Petra Strahlendorfa, vyslaného k stavům slezským, staly se
předmětem polemické publikace stavovské, o níž však v jiné sou
vislosti bude promluveno níže.
Zajímavější a věcně cennější je část druhá, nadepsaná „Lateynische Information vber den Böhmischen Uffstand“ (s při
pojeným překladem německým pod titulem „Diese Information
zu Teutsch“), jež zachází daleko nazpět, až k samému počátku
sporu broumovského v roce 1611 a vidí kořen všeho zla hlavně
v přílišné povolnosti vlády. Císař měl prý — seznav, že žádost
protestantů v záležitosti poddaných panství duchovních slušná
není — zakročiti rázně. Defensoři nebyli by se stali tak troufa
lými a věci nebyly by dospěly k přítomnému konci. Jest pak
jen přirozené, že rovněž odsuzuje činy stavů po defenestraci a nad
jiné lituje vypuzení jesuitův i zkázy jejich akademie.
„Informace“, líčíc se svého hlediska spor broumovský, musila
se dotknouti otázky práva lidí poddaných stavětí kostely na
panstvích duchovních, čímž se stává polemikou také proti „dů
vodům“. Pro ni jest jediné rozhodující doslovné znění majestátu
— a tu pak arciť má pravdu. Ale ostatním důvodům, jež prote
st anté pro svůj výklad uvádějí, obezřetně se vyhýbá a krátce
resumuje, že císař, rozhodnuv v neprospěch Broumovských, učinil
tak právem a podle zákona. Povinností defensorů bylo poslechnout!.
Ti však měli prý úmysly politické a bylo jim jen vhod, že pod
pláštíkem víry mohou ukrýti jiné svoje záměry a cíle.
Část prvá, výňatek z císařského patentu, je koncipována
patrně v kanceláři panovnické — snad Khleslem — a tvoří jaksi
úvod k části druhé,®8) která teprve je vlastní „Informací“, pravým
výkladem dvora na události české. Snad spisovatelem jejím byl
jesuita A. Tanner: jednak originál — stejně jako pozdější jeho
„Jesuitská apologie“ — psán jest latinsky, jednak je nápadná
velká lítost autorova nad osudem Tovaryšstva a konečně jediné
v „Informaci“ a pak ještě v „Jesuitské apologii“ nalézáme tvrzení
týkající se majestátu, že privilegium zasahující rušivě do zájmů
třetího jest neplatné.69) Naproti tomu Mayr-Deisinger rozhodně
•8) Skála, II., str. 234, je téhož mínění; pravit o prvé části: „To bylo
jako za předmluvu položeno, jíž zatím následuje sama v sobě informaci
císařská“.
··) Srov. ,,Informace”, str. 9. a ,,Apologia pro Soc. Jesu”, kap. VIII.
str. E,·
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za pisatele císařské brožury vyhlašuje nej vyššího kancléře Zděnka
Popela z Lobkovic.70)
Jako apologie se strany stavů, tak „Informace“ se strany
císařské měla poučiti cizinu o pravém stavu věcí; „Informace“ byla
úředním popřením žalob apologie, nebo správněji řečeno jen poku
sem o jejich vyvrácení. „Informace“ neuznává ničeho, než mrtvou
literu zákona a svrchovanost panovníkovu, nevidí tudíž v počínání
stavů než pouhý odboj, rebellii. Je pravděpodobno, že přesvědču
jící síla „Informace“ nebyla značná; škodila jí nedůvěra, již
vzbuzovala všeobecně známá protireformační politika vlády ví
deňské. Přes to však není radno podceňovati její vliv. Třebas
nepůsobila dojmem tak mocným, aby mysli stavům nakloněné
převedla do svého tábora, přece jen mohla vznítiti u méně dobře
zpravených jiskérku nedůvěry v oprávněnost jednání protestantův
a zdržeti tak jejich přátele od jakéhokoliv ráznějšího zakročení na
prospěch věci české. Najdeme později toho doklad ve Slezsku.
„Informací“ polemika proti apologii nebyla skončena. Vyšlať
asi nedlouho po ní brožura nadepsaná „Dostatečné evangelické
vysvětlení na apologii českou“.71) Pisatel její, prohlašuje se za
mluvčího jisté frakce protestantské, vypráví, kterak s lítostí četl
stavovskou obranu, tento „apologetický paškvil“, referuje nejprvé
o událostech českých a šíře dotýká se defenestrace i vypuzení
jesuitů. Obojí odsuzuje a přechází k věci třetí, jíž se počíná
teprve vlastní jádro této publikace. Poukazuje na to, že stavové
pod obojí neměli příčiny k steskům, poněvadž svoboda víry
v Cechách upevněná majestátem „bohužel“ prý byla tak roz
sáhlá jako nikde jinde. Nad to císař privilegií ani sám nerušil,
ani nedopouštěl jich rušiti a také prý neměl záměrů tohoto druhu.
Na svých panstvích dovoloval protestantům, čeho by byl ne
strpěl na své půdě ani pán nejposlednější. Protestanté byli v radě
panovníkově a nej vyšších úřadech. Zdaž prý hrabě z Thurnu
70) Mayr-Deisinger, 1. c., str. 43 a dále str. 87, pozn. 83, v niž se
protvrzeni své dovolává listu tajného rady Trautmannsdorfa králi Ferdi
nandovi ze dne 14. srpna 1619. Při tom ani neudává, kde list ten se nalézá,
ani necituje příslušné místo z něho, nýbrž jediné slibuje, že jej na jiném
místě uveřejní. Nevím, zdali slibu svému dostál; aspoň listu tohoto jsem
se nedopídil. Vyslovuje-li v něm Trautmannsdorf skutečně, že Lobkovic je
autorem „Informace“, pak o tomto faktu nelze více pochybovali. Ale zdá
se, že tomu tak není; pravíť v jiné souvislosti Mayr na str. 46: ,,. . . Trautmannsdorf sagt in dem oben erwähnten Schreiben nur, dass die „Infor
mation" in der böhmischen Kanzlei entstanden sei". Podle toho autorství
nejvyššiho kancléře jest velmi podobno pravdě, ovšem — stejně jako Tannerovo — ne zcela jisté.
,
n) Cituji zde název této brožury, vyšedší rovněž jen v řeči německé,
opětně podle překladu Skálová, II.,str. 241. — Gebauer (Publizistik, str. 10)
klade její vydání do měsíce srpna. Důvodů pro tvrzeni své sice neuvádi,
ale datování to podobá se pravdě a není proti němu co namítati.
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nebyl z nejpřednějších hodnostářů země, a přece byl při tom také
defensorem? Ovšem prý to císař viděl nerad. Ale stalo-li se sku
tečně, že na panstvích soukromých majestát byl porušen, zda
může býti za to zodpověděn císař? Ostatně prý protestanté také
nejsou bez viny: vytýkají-li katolíkům hanění své víry, nechť
vzpomenou, že sami rovněž nezůstávali pozadu v nájezdech a
útocích na jinověrce. Vždyť apologie hromadí prý spoustu žalob,
jež jsou beze vší podstaty a zůstanou jen ,,ein verdächtiger
Ungrund, bis das Widerspiel auf einen oder andcrn erwiesen
wird." Stavové neměli nejmenší příčiny se bouřiti. Jim — „den
Rebellen“ — nešlo o víru nebo majestát, což zjevně prý ukazuje
nedostatečnost apologie, nýbrž o vládu světskou, o sesazení ne
toliko panovníkovo, ale celého rodu Rakouského vůbec. A i kdyby
tomu lak bylo, jak chtějí světu namluviti protestanté, tedy přece
ryzí víra evangelická učí chápati se prostředků jiných, nežli jsou
krve prolévání, válka a vraždění.
„Evangelické vysvětlení“ jde jinou cestou než „Informace“,
o niž se místy opírá, ale dospívá k stejnému výsledku: čeští sta
vové jsou rebe Ílové, jimž víra je plášt íkem k zakryt i cílů politických.
Aby se jednání protestantů jevilo v kontrastu tím ostřejším
proti spravedlnosti císařově, klade značný důraz na mírnou a po
volnou jeho povahu. Jestliže se v přílohách uvádí na doklad bezpodstatnosti výtek jesuitům činěných — list Thurnův z r. 1611,
svědčící, že v kolkji jejich nebylo nalezeno zbraní, nebo citují-li
se listy měst Pražských o tom, že se nechtějí připojiti k defensorům,
o kterýchžto psaních je přece známo, že jsou výhradným dílem
umělé katolické majority jednotlivých radnic, vzpomeneme-li
výše dotčeného přiznání, že Thurnovo defensorství u dvora viděno
bylo nerado: jsou to zajisté příznaky vratké argumentace celého
spisu, jenž pak ovšem jako celek mohl imponovat! jediné člověku
skutečných poměrů naprosto neznalému. Jak dále možno seznati, věcná cena historická pro posouzení taktiky strany vládní
není právě nepatrná, byla by však mnohem větší, kdyby „Evan
gelické vysvětlení“ bylo vpravdě tím, zač se vydává: projevem
nespokojenosti části protestantů českých s jednáním a politikou
celku. Ale na prvý téměř pohled seznáváme, že tu máme
činiti s podvrženinou. Věc sama nebyla právě novinkou; již dříve
také se shledáváme s faktem, že spis psaný jménem strany jedné
pocházel z péra příslušníka táboru protivného.72) Ale v tomto
”) Viz Krebs, Publizistik d. Jesuiten, str. 79. — Podobné po/.dější
publikace „Secretissima instructio Gallo-Britanno-Batava" z r. 1620 vydává
se za dílo vychovatele Bedřicha Falckého, ač nepochybně pochází se strany
jesuitské. Viz H. Becker, Die S. J. G.-B.-B., ein Beitrag zur Kritik der
Flugschriften des jojähr. Krieges. Dissert. Göttingen 1874, str. 22 a 41. —
Souhlasné tvrzeni Gebauerovo, 1. c., str. 12, že totiž „Evangelické vysvětlení“
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případě byla tendence raffinovanější nežli kdy před tím, a to ne
pochybně dvojí. V Cechách mezi stavy samými „Evangelické vy
světlení“ mělo nalézti pro svoje úvahy a důvody úrodnou půdu,
aby se utvořila opposice a tak byl vnesen rozkol v tábor český
dotud svorný a jednolitý. Na druhé straně v cizině publikace tato
měla čtenáři podati makavý důkaz, že čeští stavové sami mezi
sebou jsou nesvorní, že umírnění protestanté vlastně souhlasí
s katolíky, z čehož nejlépe vidno, kterak vše, co se v Cechách
děje, není než velezrádou a vzpourou, zakrývanou pláštíkem
víry. Tomu nasvědčuje také výzva této publikace, aby knížata
a panovníci rozhodně Cechům nepomáhali; jsouť to pouzí rebellové, jejichž úspěch by znamenal potvrzení principu, že vladař
pod záminkou libovolnou může býti zbaven trůnu od svých vlast
ních poddaných.73) Naproti tomu — mimo jiné — narážkou, že
vůdcové odboje jsou nedomácího původu, měly býti vzbuzeny
třenice roznícením momentu národnostního, jenž však právě
v českém povstání z r. 1618 byl úplně do pozadí zatlačen zřeteli
náboženskými a politickými.
„Evangelické vysvětlení“ bylo tedy zbraní útočnou a mimo
to ještě s dvojím ostřím; kdyby se mu nezdařil záměr rozdvojiti
české protestanty, vždy ještě zbývala naděje, že aspoň v cizině
jím bude vyvoláno zdání nesvornosti mezi odbojnými stavy, ba
je podvrženo, prohlašuje Mayr-Dcisin%er, 1. c., str. 88, pozn. 90, za ne
správné a praví (str. 46, dále 88, pozn. 87), že se „Evangelické vysvětleni“
naopak zcela otevřeně vydávalo za úřední produkt císařské strany už
tím, že s císařským orlem na titulním listě vytištěno bylo pospolu s „Infor
mací“ pod titulem „Erhebliche Beschwerung . . .“ Vskutku se velmi pravdě
podobá, že „Evangelické vysvětlení“ vyšlo z prostředí vídeňského dvora,
ale přes to vláda okázale to asi na jevo nedávala; evangelická rouška
neměla být — jak tomu chce Mayr, str. 47 — pouze „ein etwas läppischer
Kniff,“ nýbrž měla skutečně vykonati své poslání, jak výše v textu je vy
loženo; vždyť sami protestanté tuto publikaci označili za podvrženou, jak
vidno z citátu při poznámce 74. Proti Mayerovi lze pak dále uvésti, že
nepochybně ono vydání, jež ve výčtu našem jest uvedeno sub II. b) na
prvém místě, jest vydání původní; schází mu pro přetisky charakteristické
označení „Erstlich gedruckt. . .“ (srv. Mayr, str. 70, pozn. 90), nemá
císařského orla a je tudíž bez vnějšího úředního rázu. Když pak dvůr
vydal „Evangelické vysvětlení“ spolu s „Informací' také pod svým znakem,
neučinil tak proto, aby „Evangelické vysvětlení“ okázale vyhlašoval za
svůj produkt (byť jím i byl), nýbrž chtěl tak projeviti pouze svůj souhlas
s vývody této publikace a přispěti k jejímu pokud možná největšímu roz
šíření. Srv. pozn. 80.
w) „ . . . Darbey aber, haben alle christliche Obrigkeiten wol in
acht zu haben, dass sic sich dieser Rebellen nit annemen, solchen fauorisieren vnd bereden lassen, als were dises ein Religionssachen, vnd hetten
dise vngehorsame Vnderthanen gar recht, damit sie nicht durch solche
coniuentz zusehen, vnd assistenz in jhren aignen fridlichen Landen der
gleichen auffstand, Tumult vnd Rebellion verursachen, vnd also künftig
vmb Land vnd Leut gebracht werden.“ Ev. Erki,, str. E4.
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nebyla vyloučena možnost, že obojí tato tendence bude provázena
zdarem. Léčka však byla přece jenom příliš průzračná, příliš
neobratně nastražena, aby v čas nebyla bývala prohlédnuta.
„Vielfaltige Exempla zu erkennen geben, dass man durch sonderliche grieff und artificia die Evangelische selbsten vnder verhastem
Nahmen in einander flechten vnd collidiren will.. .“ píše Came
rarius,74) a v druhé apologii pak čteme: „Ale jakého jest autor
i spis ducha, není nesnadné . . . vyrozuměti“.75) Zdá se však, že
protestantům českým vlastní účel brožury nebyl dosti jasný;
nezřeli nebezpečenství, že by tato publikace měla a mohla mezi
nimi vznítiti rozpory, oni připisovali jí jediné snahu dokázati,
„dass Sie (t. stavové) unter dem schein dess freyen Religionis
Exercitij, merckliche verenderung im Regimenth, ja der hohen
Obrigkeit selbsten Ruin, vntergang vnd verderben suchen“.76)
Na konec „Evangelieké vysvětlení“ sklidilo jen morální ne
úspěch, tak že — jak praví Gebauer77) — ani císařsky smýšlející
publicisté Londorpius a Khevenhiller neodvažují se přičítati tento
spisek nějaké opposici mezi stavy samými. A lze uvésti doklad
obdobný původu domácího, Slavatu, jenž ve své „Obraně je
suitů“78) praví: „Ucítili ste, smejšlím, vohaříkové, že toho vy
světlení Evangelitského na Českou Apologii (kdo koli jeho skla
datel byl) německým jazykem vydaného nebylo měkké a snadné
k hryzení maso: ale tvrdá a kamenitá kost, takže jste sobě na ní
i třenovní zuby polámali“. Slovy „kdo koli jeho skladatel byl“
mlčky sice, ale přece jen výmluvně Slavata doznává, že spisovatele
dlužno hledati jinde než v táboře protestantském. V případě
opačném Slavata byl by věci té využil jináče pro svoji polemiku
a při nejmenším aspoň by byl nemlčel. Protestanté sami hledají
autora „Evangelického vysvětlení“ mezi jesuity. Ale tato do
mněnka nezdá se dosti podstatná. Naproti tomu vláda měla
veliký zájem o to, aby protestanté čeští jednak co nejvíce byli
rozhlášeni za rebelly, jednak aby byli oslabeni vnitřními spory
mezi sebou samými. Tudíž vláda vydání této publikace nejen ne
zřela nerada, nýbrž je zcela přípustná domněnka, že vyšla — do
konce k jejímu popudu.79) A Mayr-Deisinger jde ještě dále; pro7<) Memoriál Ludvika Cameraria Achácovi z Donina ze dne 17. (27.)
listopadu 1618 z dvorní a státní knihovny v Mnichově, opis v archivu
zemském.
75) Apologie druhá, str. 78. (Cituji druhou apologii vždy podle tisku
Karlsbergova, ježto má číselnou paginaci; z téhož důvodu cituji vydání
německé podle výtisku knihovny Musea král, českého, sign. 42. D. 13.)
7·) Apologie druhá, německé vydání, str. 112.
”) L. c., str. 12.
7S) Traktát III., kapitola 1.
’·) Srv. Gebauer, 1. c., str. 12.
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hlasuje, že pravdě nejpodobněji autorem „Evangelického vy
světlení“ jest — Pavel Michna, českými stavy tak nenáviděný.80)
Dosud uvedená, proti apologii namířená publicistika bere
sice také jesuity v ochranu, nicméně pohřešujeme ještě officiální,
přímo jménem řádu promlouvající odpověd na výtky od prote
stantů Tovaryšstvu činěné a korunované jeho vypověděním
z Cech. Úkolu toho se podjal a také jej provedl vzpomenutý již výše
jesuita Adam Tanner.81) Asi na podzim roku 1618 vyšla ve Vídni
anonymně jeho „Apologia pro Societate Jesu“, nejprvé latinsky
a později také v překladu německém. Publikace tato čelí hlavně
proti vypovídacímu dekretu ze dne 9. června, méně proti apo
logii, poněvadž to, co ona klade jesuitům za vinu, v dekretu se
šíře opakuje. Nicméně není snad zbytečné, také tohoto spisku
aspoň stručně se dotknouti.
Tanner obranu své řehole rozdělil v osm kapitol. V prvé uvádí
příčinu, proč sepsán tento spis, a žaloby stavů, jichž vypočítává
dvanácte. V kapitole druhé dokazuje, že direktorům nenáleželo
jesuity vypověděti. Počínaje hlavou následující až do konce snaží
se jednotlivá obvinění vyvrátiti. Nezdá se však, že by námitky
Tannerovy skutečně porážely důvody protivníků. Nelze mu
upříti, že má pravdu, pokud z jeho práce vysvítá, že také stavové
nebyli zcela bez viny, celkem však apologie Tannerova spíše ža
8l)) Mayr Dcisinger, 1. c., str. 46, pro svoje tvrzení předpokládá, že
Trautmannsdorf ve výše citovaném listě (viz pozn. 70) jménem ,,Infor
mation“ rozumí onen tisk, jenž obsahoval zároveň i „Evangelické vy
světlení“, totiž t. zv. „Erhebliche Beschwerung“, a tudí^ že 1 „Evan
gelické vysvětlení“ má svůj původ v České kanceláři. Tento výklad
nezdá se býti dosti pravdě podobný, poněvadž v tom případě Trautmanns
dorf byl by nepochybně jmenoval přímo „Erhebliche Beschwerung“, a ni
koliv , .Informaci“, kteréžto slovo se v titule této brožury ani nevyskytuje.
Přes to důvody prof. Mayra pro autorství Michnovo mají svou váhu. Při
dvoře nebylo nikoho, kdo by podrobněji a důkladněji byl zasvěcen v politické
poměry české mimo Khlesla, Lobkovice a Michnu. Za spisovatele ,,Evan
gelického vysvětlení“ nelze prý Khlesla dobře považovat!; rovněž proti
Lobkovicovi mluví některé důvody vnitřní: zbývá tedy jediné Michna,
pro jehož autorství Mayr uvádí i tu okolnost, že místy — kde běží o vy
vrácení výtek proti jeho osobě — vede si způsobem tak vášnivým a roz
trpčeným, že se maní vzbuzuje zdání, jakoby pisatel mluvil o sobě. Dů
vody tyto jistě autorství Michnovo činí velmi pravděpodobným. Ale plyne
z toho asi ten závěr, že ,,Evangelické vysvětlení“ v tomto případě nemohlo
býti úřední publikací císařského dvora. Na rozdíl od „Jnformace“, jež přece
jen zachovává tón klidný a celkem důstojný, z jizlivého místy slohu v ,»Evan
gelickém vysvětlení“ byli by Čeští stavové poznali pero sekretáře Michny,
o němž věděli, že se zdržuje při dvoře ve Vídni. A víme, že se podezření
stavů neslo směrem docela jiným.
81) Za autora prvé jesuitské apologie označil Tannera nejdříve Schmidl,
Hist. Soc. Jesu, IIL, str. 129. — Nejnověji dr. Volf. Kdo byl autorem jesuit
ských apologií z let 1618—20? (posud netištěno), uvádí některé vnitřní
důvody pro autorství Tannerovo.
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loby protestantů potvrzuje nežli vyvrací. Je vlastně doznáním,
že na poctivý mír mezi evangelíky a katolíky nebylo lze myslit i.
jesuité obrali si za úkol pracovat i k navrácení kacířů do lůna
církve římské. Ta věc sama sebou nebyla by tak závažná, kdyby
zároveň nebylo zřejmo, že tím předem zmařeny naděje, aby se
proces toho dál mírně; zde za daných okolností musilo dojiti ke
konfliktu a konečně i krvavému boji “)
Rovněž způsob Tannerovy polemiky nemůže býti jeho
obraně řádu valně na prospěch. Ustavičné citáty z Písma, na
mnoze ne zcela přiléhavé k přítomným poměrům, nepůsobí zvláště
přisvědčivě, a téměř úsměv budí několik nejapných, jakoby z ne
chápavosti vzniklých tvrzení, jež ve skutečnosti nejsou než dosti
nepodařená soíismata. Sem spadá často citované Tannerovo
tvrzení proti výtce, že řád se snaží uvésti všecky země a jejich
panovníky pode jho papežské; není mu prý známo, aby kdy od
dob, co existuje družina Loyolova, nějakému knížeti odňata byla
skrze jesuity jeho země a dána papeži! Podobně proti nařčení, že
jesuité porušovali majestát, odpovídá, že neví, byl-li v kolleji
pražské vůbec jaký opis této listiny, jejž by členové řádu byli
měnili a tak porušovali! A to by prý bylo jen dílo jednotlivcovo,
za něž nesluší volati k zodpovědnosti celý řád.
Je tudíž jen pravděpodobno, že apologie Tannerova velkého
rozruchu asi nezpůsobila, jmenovitě ne v Cechách. Zde snad jen
jedna partie spisu více pozornosti k sobě upoutala, a to tam, kde
se jedná o majestátu. Je to místo zajímavé a charakteristické pro
nazírání řádu na tuto listinu. Theoreticky se zde přiznává, co po
celé desetiletí předchozí v praxi bylo prováděno. Majestát ne
platí, poněvadž jednak na císaři Rudolfovi zajetím byl vynucen,
jednak nebyl od papeže potvrzen. A Tanner ještě dále dodává:
císař neměl prý ani práva majestát udělovati, neboť to jest věc
patřící do kompetence papežovy; panovníkovi nepřísluší roz
hodovat! o věcech duchovních právě tak, jako nesluší, aby biskup
římský zasahoval do světských záležitostí jednotlivých států.
Zásada tuto reprodukovaná jest jediná z jesuitské apologie, na niž
stavové ve větší obraně reagovali. V ostatních věcech nenalezli
ničeho, nač odpověděti by byli pokládali za vhodné. Mlčeli, ne
že by se byli cítili přemoženi, nýbrž prostě proto, že další polemiky
nebylo proti Tannerovi potřebí.
(Pokračování.)

w) Srv.

Krebs,

1. c., str. 101 sl.
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DROBNĚJŠÍ ČLÁNKY.
3. Vladislavice, zaniklá ves u Mn. Hradiště? V Cod. diplom. I.
č. 390 otiskuje Friedrich domnělou darovací listinu kníž. Vladislava
klášteru kladrubskému z r. 1115. V listině udávají se dvě jména pomístná, Vladislavice a Sezemice, jako zvi. statek.
Zboží to jmenuje se ještě později ve dvou pravých listinách
z r. 1237, jimiž opat Reiner (1231—1251) mění je s Havlem z Lemberka za Cížkov u Blovic (Erben, Regesto I. 928, 929); a pak v pravé
listině, jíž papež Rehot IX. (1227—1241) stvrzuje majetek mnichů
kladrubských (Reg. I. 979); listinu tuto Erben položil do let okolo
1239, nutno však ji zařaditi mezi léta 1227—1237.
Sezemice ves do dnes trvá u Mn. Hradiště, o Vladislavicích po
znamenal Friedrich „villa quondam prope Sezemice, distr. pol. Mn.
Hradiště“. Také Sedláček (Místop. slovník 798) uvádí obc vsi, vy
kládaje, že Vladislavice splynuly se Sezemici. Opravdu po Vladisla
vicích není s*opy, a to vedlo přirozeně k úsudku, že zanikly, ať už
docela či splynutím.
Jsou v Pojizeří místa, jež se v listinách starých připomínají a jichž
polohy nelze dnes určití. Ale obyčejně o těchto vsích vůbec nevíme,
kde byly, a bývají to obce nevelké. Tuto však již v listinách samých
poloha jest určena a můžeme ji do dnes přesně stanovití. Vladislavice
by pak byla obec přední a tudíž tím podivnější, kdyby ona jediná zmi
zela a ostatní se udržely.
Všimněme si listin, v nichž Vladislavice a Sezemice jsou jme
novány:
a) podvrž. listina A: „Wadizlawicih dedi circuitum a flumine
Mohelnic usque ad quercum“;
b) podvrž. listina B, domnělé potvrzení od knížete Fridricha
z r. 1186: pouze „Wladizlauici, Zezemici“;
c) pravá listina Řehoře IX.: „in provincia Bolezlauensi: „Sesemici,
Radovanovici, Cobili et Souinici villas cum decimis et pertinentiis
suis“;
d) pravá listina Reinerova první: „cambium feci cum Gallo, milite
domini regis, filio Marquarti, tradens ei circuitum monasterii mei,
nomine Wladislausco pro suo circuitu, qui vocatur Chizcov“;
e) pravá listina Reinerova druhá: ,.feci concambium cum Gallo
filio Marquardi de circuitu, Vadislawitz sive Zezemicz nuncupato,
Ciscovo et omnibus pertinentiis ejus.“
Podvržení listin a, b stalo se ve 13. stol., nejspíš v ten čas, kdy
žádáno bylo o vydání listiny c. Není pochyby, že statky, v nich vy
čítané, vskutku byly majetkem kláštera; avšak formu, jíž jsou jme
novány, není nutno míti za authentickou.
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A tu je nápadno, že v pravé listině c) nejmenují se Vladislavice
vtí&ďc; za to na příslušném místě čtou se čtyři vsi Sezemice, Radvanovice, Kobyly a Sovenice. Rovněž v listinách opatových ď), e) ne
jmenuje se ves Vladislavice, nýbrž celý újezd, jednou Vladislavsko
zvaný, po druhé Wladislawitz sivé Sezemitz. Tuto namítá se ještě
otázka, je-li listina správně vydána, nemá-li se čisti spíše „de circuitu
Vadislavitzensí sivé Sezemitcensi“. Spojku „sivé“ možno překládat!
„čili“, nejen „a“.
Ony čtyři vsi tvoří vskutku „újezd“ až do dnes, přesně ohra
ničený. Až do r. 1420 činily zvláštní klín panství dubského, se tří
stran isolovaný zbožím cizím. Jejich území je úzký, táhlý pruh ná
horní plošiny, omezený na jihu údolím Jizery, na severu příčním údolím
Mohelky, na východě potoční roklí, jížto do dnes běží hranice obcí
i okresu, na západě jen dvě vsi Chocnějovice i Drahotice, oddělují je
od podélného údolí Mohelky. Všecka údolí jsou hluboká, nelze si mysliti přirozených hranic patrněji vytčených. Ves Vladislavice nemohla
tudíž býti někde v sousedství a v tomto obvodu není pro ni místa.
A ježto neuvádí se jako ves v listinách pravých, nýbrž jen podvržených,
je víc než pravdě podobno, že vesnice té nikdy nebylo.
Kníže daroval klášteru, jak se zdá, pouze vesnici Sezemice, k ní
pak přibyly ve XII. stol, ještě Radvanice, Kobyly a Sovenice, takže
vznikl újezd od Mohelky až k nějakému dubu.1) Tento újezd slul
klášteru podle přední vsi Sezemský anebo na pamět po dárci, újezd
Vladislavův, Vladislavský či krátce Vladislavsko. Falsátor pak ne
znaje nejspíše pravého významu jmen — vzpomeňme, jaká vzdálenost
jest od kláštera! — učinil z podvojného názvu jediného újezdu dvě
samostatné obce.
J. V. Šimák.

lY Lákal by výklad, že falsátor, nerozuměje textu své předlohy,
položil „quercus" místo „Dub"; neboť obvod obce města Dubu opravdu
leží v samém sousedství; jenže mezi Dubem a Radvanovici rozkládá se
ještě kostelní ves Letařovice. — Dokud nevyšel Codex Dipl., v němž listiny
rozdruženy, pokládal jsem i já Vladislavice za ves skutečnou, jenže hledal
je v nynějším Seifersdorfu (špatně Větislavice, někdy i Vratislavice)
u Lemberka. Lask. čtenář oprav dle toho tuto chybu mou v Čechách
XII., 22^1 ve Zpov. seznamech arcidiecese pražské I. passim.
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Jos. Letošník, Dějepisný rozbor rukopisu Kralodvorského. V Brně
1910. Nákladem vlastním. 104 str. 8°.
Od počátku posledního sporu o RKr. uplynulo čtvrt století. Jest
litovati, že „Rozbor“ Letošníkův nevyšel před r. 1886, kdy se onen
spor počal, jako odpověd na můj spis s podobným titulem, podobného
rozsahu (95 str.), který tenkráte též vyšel „nákladem vlastním“. Ne
našel „Historický rozbor“ r. 1886 nakladatele, protože to byl — útok;
nenašel nyní „Děj. rozbor“ nakladatele, protože to je — obrana?
Kdyby byl „Dějepisný rozbor“ vyšel hned r. 1886, byl by měl
spisovatel před většinou tehdejších obránců prioritu v jedné věci, totiž
v tom, že jeho obrana je složena veskrz slušným tónem, jaký se na vě
decké spory sluší a patří, ač se v nich vždycky nezachovává. Dnes
Letošník v té věci a, pokud je to zásluhou, v té zásluze má předchůdce;
je to Herm. Jireček. Ale i jináče jeho „Dějepisný rozbor“ připomíná
Jirečkovy „Volné rozpravy“, které také vycházely „nákladem auto
rovým“, tak že bych zde mohl opakovati některá místa ze svých refe
rátů o obou číslech „Volných rozprav“, věnovaných obraně a výkladu
některých básní RKr. (v ČCH. XL, 78 a XIV., 90) doslovně nebo s ně
kterými změnami. Jako bylo řečeno o Jirečkových „Volných roz
pravách“, tak lze říci též o „Dějepisném rozboru“, že jsou v něm obsa
ženy „příspěvky k věcnému rozpoznání“, k výkladu RKr., že i v něm se
rozbírají otázky, „které si musí položití věřící i nevěřící“. S H. Jirečkem
se autor nového „Dějepisného rozboru“ srovnává také v tom, že i on
je věřící, t. j. také jeho dosavadní spory nepřesvědčily o podvrženosti
RKr. (v Lib. Soud již nevěří, dobře-li rozumím místu na str. 100), ale
v jeho knize je vedle výkladu více obrany a více polemiky, přímé i ne
přímé, nežli jsme našli u Jirečka. Mělo jí býti ještě více; uvedu dále
některý příklad.
Když jsem před 25 lety skládal svůj „Hist. rozbor“, ztížil jsem
práci sobě a tuším i čtenáři tím, že jsem se postavil na stanovisko jaksi
neutrální, t. j. že jsem se vzdal práva postaviti se hned na stanovisko,
ke kterému již tehdy stačily důvody Gebaurovy a jiných, důvody,
které přinesl Gebaurův článek v Athenaeum v únoru 1886 a které při
byly od něho i od jiných do června t. r., kdy vyšel můj „Hist. rozbor .
Pokusil jsem se v něm o důkaz podvrženosti jen obsahovým roz
borem tří básní RKr., „vzdávaje se práva, přibírati si na pomoc dů
vody vážené z oborů jiných, jmenovitě historické grammatiky a palaeografie“. Na podobném stanovisku najdeme nyní též autora „Děje
pisného rozboru“, ovšem s tím rozdílem, že jemu je cílem, t. j. že jemu
je výsledkem důkaz pravosti založený na obsahu všech (ne toliko tří)
epických básní RKr. „Účelem práce této“, tak zní doslovně poslední
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odstavec knihy jeho, ,,nemohlo býti a nebylo, vyvrátiti námitky protirukopisné různých oborů, jež s výkladem historickým nesouvisejí;
avšak přes to přece, jak doufám, tolik je dokázáno, že RKr. není možno
pokládati za práci moderní. Není to možno proto, jelikož z obsahu
a někdy i z výrazu RKr. plyne nevyvratně, že nemohl vzniknout!
v dobe nove.“
Řekl jsem, že jsem si před 25 lety práci ztížil sám; o spisovateli
nového „Dějep. rozboru“ by bylo lze říci podobně. Článek Gebaurův
v únoru 1886 spor začal jmenovitě se stanoviska historické grammatiky.
Od té doby Gebaurem a jinými přidáno tolik a bylo od obhájců platné
vyvráceno tak málo, že „filologický boj“, jak to nazývá Letošník v před
mluvě, dlužno prohlásit za rozhodnutý, ovšem proti RKr., i kdyby se
počet vyvrácených nebo zeslabených námitek ještě o něco rozmnožil.
Letošník ovšem soudí o výsledku filologického boje jináče. Podle něho
(celá předmluva jedná o té věci) filologický spor octl se jaksi na mrtvém
bodu mezi Gebaurem a jeho přívrženci, kteří „přijali fakticky stano
visko normálního jazyka, na kterémžto základě bylo vítězství věci ruko
pisné nemožné“, a Jos. Jirečkem, potom také V. Flajšhansem, kteří
„se postavili na stanovisko nářečí a vykládali některé odchylky ruko
pisné jako zvláštnosti nářeční na základě několika rukopisů původu
moravského i českého“. A dále čteme: ,,S normálním jazykem staro
českým XIX. století se RKr. neshoduje. Může býti tedy památkou ná
řeční; ale nářečí staročeských neznáme, proto po stránce jazykové
nelze RKr. obrániti. Naopak jazyk normální XIV. století nelze rozšířiti
na veškerou tehdejší oblast národa Českého a spisovný jazyk se mohl
teprve v budoucnosti vyvinouti; proto na základě jazyka normálního
nelze bezpečně RKr. za padělek prohlásiti. . .“ Dejme tomu, že skutečně
by nebylo lze filologicky RKr. ani obhájiti ani z podvrženosti usvědčiti;
dnes přece máme ještě jiné cesty, které již k bezpečnému výsledku vedly.
Stačí jen připomenout dovršení důkazu o padělanosti písní RKr., které
přineslo již r. 1899 pojednání J. Máchala v Listech Filologických. Dnes
ani na novo dokazovat podvrženost epických básní netřeba, ano jich nepodvrženost obhájiti nelze; s lyrikou RKr. padá také jeho epika ne
úprosně a bez odvolání. Ovšem i vice versa. Než důkaz o tom, jak vznikly
písně RKr., je tak jednoduchý a přesvědčivý, že zde již experiment,
t. j. isolování na jeden odbor, v tomto případě rozbor historický, je prací
zcela zbytečnou.
A přece „Dějepisný rozbor“ není kniha, která by měla býti odbý
vána jen několika slovy, nebo dokonce pomíjena mlčením. Vězí v ní kus
opravdové, třeba nevděčné práce, podobně jako ve „Volných rozpravách“
Herm. Jirečka. Někdy je dosti zajímavé, co trpělivé píle, ale také ostro
vtipu autor vynaložil, aby našel výklad některého místa, s kterým již
dávno měli „kříž“ ti, kdo v době víry i potom za sporů RKr. se obírali,
výklad, který by nebyl pravosti nebezpečný. Budiž mi dovoleno uvésti
některé příklady.
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První pojednání „Děj. rozboru“ je věnováno básni, kterou krátce
nazýváme Oldřich. Při výkladu této básně, ale také pH sporu o její
pravost záleží, jako známo, na výkladu veršů:
Slyše stráže volánie pastušino,
otvoři mu bránu přes Vltavu.
Kde stála, t. j. kde si představoval básník tuto bránu? Odkud přichází
pastucha, jenž na stráž volá? Herm. Jireček zde navrhoval emendaci,
Letošník, jako již před tím Tomek, klade (v představě básníkově) věž
i bránu na levý, západní konec mostu, jeho pastucha přichází z Malé
strany; zde, „někde západně od Vltavy musíme si představovat! pas
týřskou chýši“. Tento výklad brány „přes Vltavu“, že totiž stojí
(v básni), kde by měla stát, t. j. na západním konci mostu, podporuje
autor výkladem jiného verše: „ide pastucha po šerém jutře“, jejž „posud
uspokojivě vyložiti se nepodařilo“. Nový a uspokojivý výklad, který
autor „Děj. rozboru“ navrhuje, by byl: jde směrem k šerému jitru, t. j. od
západu k východu, z Malé strany směrem k Starému městu. A přece
jde pastucha směrem opačným, t. j. chce přijití se svým stádem — od
východu k západu, ze Starého města na Malou stranu! Proč? Pověděl
jsem to již ve svém Hist. rozboru: protože pastucha u Dalimila je na
hradě. Dalimilův pastucha
za jutra, chtě stádo vyhnati,
jě sě náramně trůbiti.
Letošník ovšem praví: „shoduje-li se báseň RKr. pokud se týče
pastuchy s Dalimilem, je nesnadno říci, jelikož je Dalimil na tom místě
velmi stručný a tím temný“. Skutečně je snadno říci, že se báseň s Dali
milem shoduje, protože je Dalimil při vší stručnosti zde velmi jasný:
pastucha vyhání stádo z hradu ven.
Co zde uvedeno, je karakteristické pro methodu této nejnovější
obrany. Obrana přestává na rozhodném místě. Autor její jeví proti
starším obranám namnoze i pokrok, někdy se již zdá, že porozuměl, oč
tu vlastně běží, t. j. o prameny. Měl jsem v poslední době (srovn. CCH.
XVI., 419) příležitost připomenout, že podstata mého „Hist. rozboru“
je to, co se německy nazývá „Quellenanalyse“, než tak, že tu neběží
jen o mechanické srovnávání jednotlivých částí, nýbrž zároveň o celý
vývoj látky, v příčině Oldřicha od Kosmy až do Dalimila, od Dalimila
až do Hájka, od Hájka až k Dubraviovi. A tu nabývají významu i ta
kové podrobnosti, jako že teprve v básni RKr. „Cechové“ při vskočení
do Prahy vystupují s korouhvemi, jako není bez významu, že v „Jaro
slavu“ teprve u Beckovského lepá Kublajcvna k své ostatní „strojené
kráse" obdržela také perly. Jestliže Letošník (str. 28) podotýká: „Že
perly dávno před Beckovským zdobívaly středočeské dámy, o tom není
pochyby“, je to šermířská paráda proti ráně, která nebyla sečena.. ·
Bylo svrchu pověděno, že v „Děj. rozboru“ je méně polemiky, než by
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mělo býti, t. j. přímé polemiky. Čtenář zde na př. se nedozví, proti komu
se polemisuje; v mém „Hist. rozboru“ se nic o Beckovském nenajde.
Zde chybí odkaz k Athenaeum IV., 41, Dodatek k histor. rozboru Jaro
slava.
Než vraťme se ještě jednou k „Oldřichu“. O žádném verši této
básně nebylo tolik psáno, jako o verši, jenž zní:
Vstane jedno slunce po vsiem nebi,
vstane Jarmír nad vsiú zemiú opit.

Verš končící se slovem opit byl pokládán za pravé palladium RKr., ovšem
podle výkladu, který mu dal Palacký, že se tu totiž naráží ve shodě
s historickou pravdou na druhou vládu Jaromírovu po „vyhnání Po
lán ův“. Jak by to byl mohl věděti falsátor, když Palacký sám prvotně
(v r. 1829, když psal do Wiener Jahrbücher) to nevěděl? Připomínám,
že tento verš, ovšem s výkladem Palackého, mimo jiné důvody zdržoval
samého Gebaura, že se svými pochybnostmi, které měl jako filolog,
hned nevystupoval.
Ve svém „Hist. rozboru“ jsem ukázal, že výklad Palackého pro
pravost RKr. není výhodný, ba že je spíše nebezpečný, podotýkaje však,
že výklad Palackého není jediný možný a tedy nutný. Navrhoval
jsem jiný výklad, sice také ne nutný, ale aspoň možný, vyslovuje při
tom naději, že „obránci RKrého za tento druhý výklad mi budou
vděčni“. U Letošníka najdeme nyní výklad podobný, ale bez té vděč
nosti, ke které jsem se před 25 lety napřed hlásil. Zde bych měl právo
hlásiti se k prioritě, t. j. „Dějepisný rozbor“ měl zde poukázat k svému
předchůdci, k „Histor. rozboru“ z r. 1886.
Výsledek nového rozboru Oldřicha by byl tento: Obraz Prahy, jaký
měl básník, odpovídá Praze 1235-1257; „nikdy před tím, ani potom
neměla tohoto vzezření“. Poměry ty objasnil teprve Tomek. „Z toho
plyne, že začátkem 19. století nikdo báseň napsati nemohl, a že tedy
báseň ona je původu starobylého“.
Rozboru „Jaroslava“ je věnováno nejvíce místa (38 str.). I zde
dospíváme ku podobnému konci (str. 62): „Úborem Kublajevny hlásí
se Jaroslav do první a jmenovitě do druhé čtvrtiny XIV. století. Na tom
nic nemění poměr Jaroslava k lat. a českému Millionu. Dle některých
míst textu Milí, českého lze souditi, že Jaroslav je starší než tento překlad.
Boje mezi křesťany a Tatary předpokládají znalost středověkého vál
čení, jakou nemohl míti falsátor z XIX. stol.... Svým velikým nadáním
povznesl se básník vysoko nad schopnosti všech básníků českých až do
Celakovského, tak že se mezi ně naprosto nehodí“. Je patrno, že i tu
se důkaz vede hlavně (ne výlučně) i po tolikerém zklamání, které již
věřícím způsobila, podle formule: a non posse ad non esse válet conclusio.
Kolem r. 1817 by to byl nikdo nedovedl... I to se zde vrací, že prý
teprve my — zde teprve Letošník — dovedli jsme některé verše uspokoč. č. H. XVII.
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jivě vyložiti, kterým Hanka et cons. nerozuměli. Tak u Oldřicha verš:
ide pastucha po šerém jutře .. . Obyčejně autorovi „Děj. rozboru“
shoda s historií je důkazem pravosti, ale někdy i neshoda. Tak prý
„vadami historickými, kterých se básník Jaroslava dopustil při líčení
událostí opěvaných, vylučuje se z básníků moderních“. Jen že tyto vady
mu „Děj. rozbor“ někdy imputuje dosti důvtipně sice, ale přece ne
právem anebo bez dostatečného důkazu. K těm vadám a vinám, které
na básníku Jaroslava zůstanou, ať již do kterékoli doby patří, náleží,
jak známo, že mu je Hostýn horou „nevysokou“. Letošník dobře praví,
že ,,si představu o Hostýně svou obrazivostí dle vlastní potřeby utvořil“.
Ale i tato vada nebo chyba stává se autoru důkazem — pravosti. Že básník
nicméně měl na mysli známou horu Hostýn patrno podle něho i z toho,
že se události, jež pak líčí, shodují ve značné míře se starou tradicí li
dovou o této hoře, jak ji Cruger v 17. století zaznamenal. Avšak Cruger
uvádí, že hora Hostýn je vysoká a příkrá. Nazývá-li básník Hostýn
clúumkem, dává tím na jevo, že Crugera neznal. Takové chyby moderní
básník by se byl nedopustil. .. U středověkého skladatele je to ovšem
jinak; byl-li domovem v Cechách neb na západní Moravě, snadno mohl
neznati krajinu hostýnskou.. . Argumentace tato ve prospěch básníka
starého a v neprospěch básníka moderního sotva koho přesvědčí. Ale
zde běží přece ještě o něco jiného. Básník Jaroslava i při nesprávné
představě o Hostýnu Crugera znal. Když r. 1886 sbírány byly „parallely“,
obhájci se tomu posmívali — snad většinou z neporozumění, jakou váhu
ta věc má. Autor „Děj. rozboru“ se neposmívá, ale také on nepoznává
anebo nedoceňuje, jakou váhu mají jak vývoj látky, tak shody ve vý
razech a obratech, jakou váhu má zvláště spojení věcí jedné s druhou,
když se vyskytuje. Co se týče Crugera, viz „Histor. rozbor“ str. 81-82.
S Crugerem se básník shoduje a rozchází zároveň: u Crugera se pro
žíznivé křesťany země rozstoupí a z ní vyrazí pramen, v básni přijde
bouřka — ovšem po modlitbě křesťanů — a „déšť zživí horský pramen“.
Proti výkladu, že rozdíl vzniká jakýmsi racionalisováním zázraku,
Letošník chýlí se k výkladu jinému. „Co historické pravdy skrývá se
v událostech hostýnských, ovšem nelze určití.“ Historické pravdě
bližší a tudíž starší než pověst (Cruger) jest podle něho báseň, ve které
se zázrak jeví jenom v jakémsi post hoc — propter hoc! I zde autor
Děj. rozboru nepoznal, jaký význam má vývoj látky, jenž vychází od
Crugera a jde dále k Tannerovi, k Pubičkovi a k básni RKr. Že básník
„přímo čerpal látku k své básni ze starých pověstí“ (t. j. přímo, ne skrze
Crugera), „to ovšem dokázati nelze“ — v tom třeba autoru přisvědčit,
ne však v tom, co praví hned dále, že totiž by „ani opak toho, že pozděj
šími písemními podáními se řídil“, dosvědčen nebyl. Ze zde básník „upadá
v podezření“, že čerpal z Crugera, připouští autor sám, upokojuje se
však hned zase podotýkaje, že moWčerpati též z tradice starší Crugera.
A tak i dále Letošník připouští, že při líčení souboje Jaroslavova
s Kublajevicem líčení RKr. se Pešinovi podobá více než jiným kroni-
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kárům, ale jemu přece ušlo, že právě zde máme velmi instruktivní
příklad vývoje látky, na jehož konci stojí báseň RKr.
Z článku „Děj. rozboru“ věnovaného Jaroslavu ještě jednu po
drobnost! Na str. 53 v pozn. zmiňuje se autor o Paměti Přibyslavské,
podotýkaje však, že jí nelze užiti, pokud nebude podrobena lučebnímu
a mikroskopickému rozboru. Autoru „Děj. rozboru“ ušlo, že po článku
(i. Friedricha v CCH. 1908 není třeba ani jednoho ani druhého.
Po Jaroslavu následuje Beneš, při jehož výkladu se Letošník při
držuje Palackého, co se týče datování příběhu (zač. 13. století). Také
tu máme příklad, že by mělo býti polemiky více, zvláště určitější.
Zde měl býti určitě citován článek Pekařův (v Ath. VIII.) a neměl
se autor spokojit připomenutím, že do nedávna všickni vykladatelé
RKr. považovali „hrubou skálu“ (tak se píše v „Děj. rozboru“ vždycky)
za jméno hradu, až teprv v novější době vznikly v té příčině vážné po
chybnosti. Podle Letošníka v básni není ani stín narážky na hrady
(Hrubá Skála a Trosky) v nej bližším okolí. Z toho, co hrozilo RKrému,
stává se i tu prostředek obrany. Hanka a Svoboda nerozuměli básni,
čtouce Hrubá Skála a Trosky. Ergo ...
Po Jaroslavovi nejobšímější výklad obdržela báseň Ludiše a Lubor
(24 str.). Závěr zní i zde: z textu (t. j. z obsahu) plyne, že báseň je
původu starého. Mnohem méně (10 str.) věnováno oběma básním
Záboji a Čestmírovi s látkami pohanskými, jichž původ autor „Děj.
rozboru“ klade do doby pohanské. Neklade sice Záboje hned do doby
událostem, které se v básni opěvají, zcela blízké, ale „že skladatel její
byl pohanem,“ je podle něho nepochybné. Také Čestmír nenáleží do
doby křesťanské. Obě básně udržely se v ústním podání, až je potom
v 14. století „ovšem křesťan kromě jiných básní z doby křesťanské
pojal v jednu sbírku“. Ale básně prý se v ústním podání nejen udržovaly,
nýbrž také měnily, pohanství však vybledlo, z bohů zůstali jen Ve=na
a Morana; tím se čelí výtce, že RKr. mluví většinou jen o „bozích“
beze jmen. Tato poslední stať (Záboj a Čestmír) jeví již jakousi únavu
autorovu a působí podobně i na čtenáře.
Jar. Goll.

Dr. Rudolf Koss, Zuř Kritik der ältesten bôhmisch-mährischen
Landes privile gien. (Prager Studien, hrsg. von Dr. Ad. Bachmann und
Dr. E. Werunsky, Heft XV.) Prag, 1910, 8°, str. 143.
Privilegia vydaná králem Janem Lucemburským při jeho nastou
pení Cechům a Moravanům stala se znovu předmětem kritického zkou
mání. Co se týče privilegia domněle vydaného Cechům, dochází p. Dr. Koss
k podobným výsledkům, k jakým jsem i já dospěl v obou svých pojed
náních1), že je to totiž pravděpodobně návrh práv a svobod, který králi
Janovi před korunovací byl předložen repraesentantem české a moravské
šlechty, biskupem Pražským Janem z Dražie, jenž však od krále Jana
*) Čes. Čas. Hist. XV. (1909), str. 52 n. a XVI. (1910), str. 407 n.
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nebyl potvrzen a tudíž nikdy vydán (str. 77 n.). Kdežto však všichni
dosavadní badatelé, Češi i Němci, o pravosti privilegia Janova ze dne
18. června 1311, jehož originál se chová dosud v zemském archivu mo
ravském, byli pevně přesvědčeni, snaží se p. Dr. Koss otřásti vírou
i v tuto listinu, a proto podrobuje ji jak kritice formální, tak věcné.
Všimněme si nejprvé, k jakým výsledkům došel p. Dr. Koss kritikou
formální.
Studiem originálů z prvých let vlády Janovy dospěl autor
k tvrzení, že privilegium B x) není psáno žádným písařem královské
české kanceláře z těchto let. Uznává však, že to nijak proti pra
vosti B nesvědčí. Praví: „Palaeografická kritika musí se omeziti pouze
na zjištění, zda písmo B odpovídá době, do níž se klade, čili nic." Ačkoli
pak podle celkového dojmu by B kladl spíše do druhé polovice XIV. stol,
(podezřelé jsou mu jmenovitě tečky nad i), nalézá i pro tyto některé
nepravidelnosti analogie v časově blízkých diplomech Janových,
a loyalně vyznává, že nelze co se jednotlivých písmen dotýče, na nic
ukázati, co by vůbec v listinách krále Jana bylo nemožné. Vyznává
také, že proti pravosti pečeti nemá námitek. „A podobně jako zkoumání
po stránce palaeografické neskýtá ani zkoumání diktátu B rozhodných
známek“, které by proti němu mohly svědčiti; praví však, že ze sou
hlasu formulí v B s těmi, jichž užíváno v královské kanceláři Janově,
nedá se ještě souditi, že B skutečně z kanceláře Janovy pocházelo, „po
něvadž tyto zcela dobře mohl falsátor přejmouti z pravé předlohy“
(str. 52). Krátce a dobře p. Dr. Koss nedovede proti formální stránce
privilegia B namítati ničeho, poněvadž pomocí smyšlených ideálně korrektních falsátorů bylo by možno odpraviti snad každou nepohodlnou
listinu. * 1
Jinak však podle p. Dra Kossa má se s právním obsahem privilegia B,
s jeho věcnou stránkou.
Návrh českého privilegia (A) i privilegium moravské (B) týkají se
1. berně, 2. zemské hotovosti, 3. královského práva odúmrtního, resp.
dědického práva Šlechty, 4. osazování úřadů cizinci.
Dr. Koss sleduje vývoj těchto institucí právních jednu po druhé
se zřetelem k oběma písemnostem (A i B), jakož i poměr právního obsahu
jednoho ke druhému. My věcným poměrem A a B nemusíme se zdržovat;
my víme, že tam, kde se věcná ustanovení A a B nekryjí, je poměr jich
jako toho, co šlechta žádala a co skutečně obdržela. Tedy B je vlastně A
s jistým minus, po př. plus ku prospěchu kráknu.
Nás zajímá hlavně otázka, zda a pokud právně-historický vývoj
těchto institucí svědčí proti B. Pan Dr. Koss snaží se řešiti otázku
x) P. Dr. Koss užívá téhož označení jako já i Hrubý, totiž pro
návrh privilegia Čechům a Moravanům písmene A, pro privilegium Mora
vanům ze dne 18. června 1311 písmene B; dále pak nově pro formuli, v niž
Karel IV. potvrzuje moravské privilegium, písmene C.
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vydání privilegií Janových se širokého hlediska a srovnání se zeměmi
okolními; dochází pak k zajímavému poznatku, že změna dynastie dá
vala tam vždy příčinu a příležitost, aby si šlechta dala svoje výsady
a privilegia písemné zaručiti, po případě, aby stará rozmnožila novými
(str. 73-77). A právě upravení povinností berních, vojenských, osazování
úřadů cizinci, úprava dědického práva byly kol r. 1300 obyčejnými
postuláty šlechty. Pan Dr. Koss má také za to, že jak Cechové, tak
Moravané, obojí s vynikajícím repraesentantem svým — Pražským
a Olomouckým biskupem (str. 63) — v čele, za potvrzení a rozšíření
svých práv žádali. Návrhy těchto žádaných privilegií (patrno z kontextu)
se zachovaly ve formě A a B, — (A zlistinění nedošlo; B prý „zlistinil“
nějaký velmi dovedný falsator z druhé polovice XIV. století.) Avšak
král Jan prý ani A ani B nikdy nepotvrdil a potvrditi nemohl, poněvadž
ustanovení o berni a právu odúmrtném odporují vývoji těchto institucí
(str. 81, též 13).
Co se berné týče, vidí p. Dr. Koss závadu v tom, že privilegium
moravské (B) dovoluje prý králi častěji vybírati berni než pozdější
reversy (z r. 1323, 1325, 1327,1331 a 1339). Podle B má král právo na
berni: 1. při korunovaci; 2. kdyby se sám ženil; 3. kdyby ženil syna;
4. kdyby vdával dceru.1) 0 případě sub 1 a 4 mluví i reversy Janovy,
kdežto ustanovení, že král český má právo na berni při svatbě své
i synově, odporuje prý právnímu vývoji. Na tuto okolnost ukázal již
r. 1902 p. Dr. Klier2), avšak není tento rozpor jen zdánlivý? A je-li tu,
může otřásti vírou v moravské privilegium (B)? Přece falsátor šlechtou
14. stol, inspirovaný by její berní povinnost spíše hleděl zmenšiti než
zvýšiti. Mám však za to, že odpor tento je skutečně jen zdánlivý. Re
versy Janovy jsou stilisovány výhradně se zřetelem k jeho osobě, a ne
jako státní prohlášení, v nichž by na všechny možnosti bylo pamato
váno. Král sliboval prostě, že již více žádné berně žádati nebude.
Všecka ostatní ustanovení diplomů měla tento slib pouze vysvětlovat!
a nejsou nějakým taxativním výčtem královských neb zemských
berních práv; tudíž také nějaký důkaz ex silencio na základě jich není
možný. Mimo to otázka berní povinnosti šlechty není dosud spolehlivě
pro starší dobu rozřešena, a jasnou ji neučinil ani IV. exkurs p. Kossův.
Berně byly v starší době časté i různé, a nevíme vždy dosti dobře,
o jakou berni běží. To možno uvésti i o reversech Janových.
Konečně p. Dr. Koss hlavní váhu na rozpor, co se práv berních
týče, neklade, nýbrž na vývoj práva dédického. Tak z poslední doby
máme již druhou práci ze semináře p. prof. Werunského, která se touto
*) „Nisi nos uxorem ducere contingeret, seu in liberorum nostrorum,
filiorum et filiarum, conjugali copulacione". (Koss, str. 93 = Emler, Reg.
III., pag. 11, No. 29.)
*) Klier, Dr. Čeněk, Bemictví král, českého před válkami husitskými.
Cas. Mus. král. Čes. LXXVI. (1902), str. 218.
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otázkou obírá1) a staví se proti názoru Kalouskovu1) dosud vládnoucímu.
Spor je skutečně o Kalouskův výklad.
Jisto je — a odtud i Koss vychází, že teprve král Vladislav r. 1497
zřekl seodúmrti ke statkům vzpupným8), totiž tak, aby připadaly nejbližším příbuzným (dávaje přednost nedílným před oddělenými, krevně
bližším před vzdálenějšími a mužským před ženskými).4) Vydání tohoto
zákona bylo výsledkem dlouholetého úsilí a zápasu šlechty s mocí králov
skou, o němž od XIV. stol, máme zprávy. Jak mohl však, ptá se Koss,
Vladislav r. 1497 pyšnému a práv svých bedlivě střehoucímu panstvu
a rytířstvu českému činiti „tuto zvláštní milost“, když již 18. června 1311
král Jan přiznal práva dědická všem svobodným Cechům a Moravanům
po meči i po přeslici až do čtvrtého kolena? Proto není možné, aby pla
tilo obojí. A v názoru, že privilegium Janovo neplatilo, utvrzuje autora
prý i právní praxe ze XIV. stol., kde král Jan i Karel udělují svým
věrným statky odúmrtné, ba zemský i dvorský soud je králi přisuzuje
(str. 26 n.). — Mínění toto není nijak nové. Prof. Kalousek vykládá
rozpor tak, že privilegium z r. 13116) přisuzuje jenom nedílným příbuzným
zůstavitelovým (a to je ten sporný bod) až do čtvrtého kolena právo
dědické, nikoli odděleným, po nichž odúmrť, jsou-li bez „dědiců“ spadá
na krále. Názor svůj opírá spolehlivými a hojnými prameny z doby
před r. 1497. Výkladem tímto není však Dr. Koss uspokojen a praví:
„Co se týle neoddělených příbuzných, nemůže býti vůbec o dědickém právu
řeči. Zemřel-li některý člen nedílu (Hausgemeinschaft), nenastalo vůbec
žádné dědění statků, které držel (Grundbesitz), poněvadž statky tyto
byly společným majetkem všech nedílníků (Hausgenossen). Solange die
Hausgemeinschaft beisammen blieb, konnte es kein Erbrecht geben“
Dědické právo mohlo se teprve tehdy vyvinouti, když potřeba nedílu
(Hausgemeinschaft) přestala, „und konnte selbstverständlich als solches
sich nur auf die abgeteilten Verwandten beziehen.“ — „Haben erst die
böhm. u. mährischen Stände6) vom König Johann ein Privileg ver
langen müssen, dass den unabgeteilten Verwandten nach dem Tode
x) R. 1909 vyšla jako XIV. sešit Prager Studien práce p. Dra Frant.
Blocha, Dei Entwicklung d. königl. Heimfallsrechtes im böhmisch-mährischen
Landrecht. Srv. č. č. H., XVI. str. no.
*) Kalousek, O staročeském právě dědickém a král, právě odúmrtném^
Rozpravy české Akademie, roč. III., č. 1. —V Praze, 1894, 8°. — Kalouskův
názor akceptovali Kadlec, Rodinný nedíl čili zádruha v právu slovanském,
Praha, 1898, str. 79, Kapras, Manželské právo majetkové (Zprávy Král.
Čes. Spol. 1908), str. 11, pozn. 41, Demel, Gesch. d. Fiskalamtes in den
böhm. Ländern, I. Teil, str. 13 a j.
Archiv Český V., str. 467.
4) Ib. V., str. 219. (Zřízení zem. 1500.) Srv. níže str. 229.
·) Kalousek (Státní právo, 2. vyd., 1892) pokládá i privilegium
české z r. 1310 (^4) za platné, v čemž se od něho uchyluji.
·) Koss důsledně užívá pojmu „Stände", ač v době Jana Lucembur
ského nemůže býti ještě o stavech řeči.
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eines der Gemeinder ihr Gesamteigentum nicht entzogen werde?
(str. 33)·
Toto tvrzení, že, dokud trvá nedíl, nemůže býti o dědickém právu
řeči, a že český nedíl a německá Hausgemeinschaft jsou táž instituce,
měl by p. Dr. Koss především dokázati. Ale autor toho nečiní, a sveden
tímto zásadním omylem, dává se unášeti k větám: „Es ist zweifellos
eine der auffallendsten Tatsachen in dem Entwickelungsgange der mate
riellen Kultur bei den germanischen und slavischen Völkern, dass das
Erbrecht bei den slavischen Völkern jene Entwickelungsstufe, welche
es bei den germanischen Völkern im V. und VI. Jahrhunderte erlangt
hatte, erst nach einem Jahrtausende im XIV., ja im XV. Jahrhunderte
erreicht'4 (str. 100.).
Pan Dr. Koss dopouští se tu stejně nekritického romantismu, když
identifikuje český nedíl stol. XIV. a XV. se starou německou Haus
genossenschaft, jakého se dopustil Kadlec tvrzením, že rodinný nedíl
a staroslovanská zádruha jsou jedno a totéž, a jejž Pekař1) — a p. Koss
zná jeho názor lépe než kdo jiný!2) — mu správně vytknul.
Proti Kossovi zcela určitě mluví Všehrd (TV., 6) v odstavci „o dě
dicích“3): „Jménem dědicóv,“ praví, „ve dskách netoliko synové se
mienie, ale také vnuci i pravnuci a tak níže; a netoliko bratří jménem
dědicóv se mienie, ale i strýci a obojích bratřie, totižto i strýcóv i jich
dětí, děti. Ale to vše má rozumieno býti o nedielných\ neb když bratřie
nebo strýci jsú sebe dielní, tu se jménem dědicóv ani bratřie nezavierají
ani strýci, poněvadž ani vnuci ani synové, když by byli odděleni, jménem
dědicóv rozumieni a zavřieni nemohú býti. Ještě, pod jménem dědicóv
i dědičky se zavierají4), neb v právě českém někdy dcera také dědí.
(Toho dôvod v I. dskách Zdislavových B. 47 Jan z božie milosti etc.)“
Ale dcera dědí jen když není synů, „anebo že je od sebe otec oddělí
a dcera sama bez bratří při otci (t. j. neodbytá, neprovdaná) zóstanúci
dědí-----jakož to vše týž nález v sobě plnějé zavierá.“6)
Znění tohoto dokladu snad stačí za důkaz, že existence nedílu ne
vylučuje dědického práva, nýbrž je potvrzuje. Zásadní omyl Kossův,
tak jako Kadlcův, záleží v tom, že si nepředstavuje nedíl tak, jak nám jej
líčí prameny, nýbrž jako onu německou Hausgenossenschaft, útvar to
sociálního života, který snad byl také v Cechách, ale který staletým
vývojem stal se něčím jiným.
Institucí nedílu (aspoň v XIV. a XV. stol.) nemíní se tak rodový
statek a držba sama, jako spíše dědický nárok, a tudíž je pojem nedílu
x) Pekař Jos.t K sporu o zádruhu staroslovanskou (Čas. Čes. Hist.
VI„ str. 243—267), srovn. str. 259 n.
*) Závislost Kossova na práci Pekařově, byt se od něho uchyloval
a s ním polemisoval, jeví se v celé Kossově knize.
·) Jireček, Codex juris boh. III. 3 str. 175.
4Í Podobně Všehrd VI., 39 (u Jirečka str. 292).
·) Srovn. Emler, Pozůstatky desk zem. I., str. 403. Též Kalousek,
O stáročeš, právě dědickém, str. 21 n.
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analogický asi modernímu pojmu z práva dědického: pojmu pozůstalosti.
Nedli patří dědicům. A proto také ti z dědiců, kteří již svůj díl obdrželi
(kteří se oddělili!), tím samým pozbývají dědických nároků. Zvláštní
proti moderním názorům právním na dědictví je to (a v tom zdá se
je strnulý názor doby starší, že totiž statek nepatří jednotlivci, nýbrž
rodu), že plnoletý syn (dědic) může ještě před smrtí otcovou (zůstavitelovou) vyžádati si svůj díl (může se oddělíti), a tento mu musí
býti vydán. (Všehrd, VI, 7.) Tedy máme v starém českém právě
něco zcela opáčného, než tvrdí Koss (str. 101): nikoli kollektivní na
stupování, nýbrž dědic uplatňuje se individu lně velmi záhy.
Nedli je jaksi jen přirozená, pokrevenstvím uzavřená smlouva
dědická, jež má jisté výhody i nevýhody. Vedle takové přirozené smlouvy
dědické existuje v českém právu dědická smlouva umělá: spolek1)
Podstata nedílu nezáleží pak v tom, že by neoddělení členové rodiny
na rodinném statku společně chlebili (ač tak mohlo býti a někdy bývalo2),
nýbrž že všichni nedílníci tvořili jedinou právní osobu,3) a sice tak
dlouho, dokud se nerozdělili neb nevymreli. Individuelními majiteli
pozůstalosti stávali se dědici provedením rozdílu, t. j. právním řízením,
kterým každému z nich přiřčeno to, co mu podle práva patřilo, a kterým
každý prohlášen za samostatnou a svéprávnou osobu. Rozdíl je tedy
jaksi právním uvedením v dědictví. Tak vznikal nový nedíl neb nové
nedíly, které opět patřily „dědicům“, a historie se opakovala. O tom
o všem možno se poučiti ze Všehrda a jiných pramenů právních
této doby.
Proti tomu mohl by namítnouti p. Koss, že Všehrdem se moravské
privilegium (B) interpretovat! nedá, poněvadž v něm se o nedílnosti
zmínka nečiní. — Ovšem, odpovídám s Kalouskem, poněvadž se to až
do r. 1497 rozumělo samo sebou. Podobnou podmínkou dědických nároků
byla ku př. i legitimita. Myslím však, že ani p. Kcssa nenapadne tvrditi,
že by illegitimní děti byly měly v Cechách dědické nároky prostě proto,
že v zmíněném privilegiu z r. 1311 nejsou vyloučeny, a že se o nich nijaká
nečiní zmínka. Starým Cechům obsažen byl v pojmu dědic již pojem ne
dílnosti, a bylo to, podle toho, co výše vyloženo, zcela logické. Mimo to
Všehrdova kapitola VI., 34 jasně svědčí a s ním „všecky dsky dvorské,
potom zemské, od nejprvnějších počna až do nynějších“, že se aspoň
od dob krále Jana v dědickém právu českém zásadní změny nestaly.
A skutečně také výše citovaný odstavec ze Všehrda (IV., 6) „o dědicích“
obsahuje jen jasněji vyloženo to, co praví již moravské privilegium (B).
Všehrd také mohl uvésti p. autora na správnou cestu, kdyby si byl
x) Všehrd (vyd. Jirečkovo), str. 268. Spolek mohl býti uzavírán jen
na soudu zemském, a tudíž za vlivu král, komory.
;
Kalousek, 1. c., str. 8.
·) Všehrd, VI., 12 (u Jirečka, str. 266) „Neb ani odsazeniem jednoho
od druhého, ani seděniem a drženiem oddielným dielnost se neztvrzuje,“
nýbrž jedině zákoným provedením rozdílu.
v)

Literatura.

231

všiml, že se klassický právník náš dovolává především desk dvorských.
Desky dvorské pak.ajm. t. ř. kvatemy proklamační, zachovaly se nám
až na naše časy ve vzácné úplnosti, a v nich je pro léta 1380—1481 nej
lepší materiál pro řešení našich otázek. Ale p. Koss má jistou nechut
k novému materiálu a vždy raději diskutuje, než bádá. — Třeba ještě
se zmíniti o Majestas Carolina (kap. 65), kde se dědické právo přisuzuje
i odděleným příbuzným. Tu však lze opět správně namítnouti s Ka
louskem1), že Majestas se zákonem nestala a že odporuje právní praxi
pozdější. Důležité je, že Karel se v paragrafu tom nedovolává staré
právní zvyklosti, nýbrž jej prostě prohlašuje.2) Ba nepokládám za ne
pravděpodobné, že ústupky v dědickém právě byly cenou, kterou chtěl
Karel přijetí.svého zákoníka vykoupiti. Majestas Carolina, rozšiřujíc jistá
dědická práva i na oddělené, cítila teprvé potřebu činiti rozdíl, kde se
mluví o pokrevencích oddělených a kde o nedílných. Podobně to vytýkají
listy královské, ku př. list p. Kossem (str. 27) citovaný, z 6. února 13533),
kde král Karel činí Jindřichovi z Hradce a jeho bratřím tu milost, aby
po zemřelém bratrovi Heřmanovi dědili jeho dědický díl „non obstaňte
eo, quod sil divisus ab ipsis et non obstantibus juribus devolutionum
ad — — fiscum spectantibus“. (Překážka jejich dědických nároků zá
ležela v tom, že Heřman byl oddělen.) Citovaný list je zároveň dokla
dem, že ani před odvoláním Maj. Car. (1355) a tudíž ani potom její usta
novení o dědickém právu neplatila. Ale vraťme se k hlavní otázce:
Odporuje morav. privilegium vývoji dědického práva? Po uvážení toho,
< 0 řečeno i hojnějších důvodů v knize Kalouskově, zajisté že nikoli.
A nám nezbývá, než abychom místo privilegia v originálu zachovalého
zavrhli pochybenou theorii o vývoji staročeského práva dědického se
strojenou p. Drem Kossem.
*

♦

*

Zůstaneme-li pak pouze při výkladu pramenů, snažíce se je uvésti
v souhlas a užívajíce opatrně zpětných soudů, můžeme si vývojovou
linii českého dědického práva až do konce stol. XV. představiti takto:
Kde vzalo původ české právo dědické i se svojí institucí rodinného
nedílu? Určitou odpověd dáti nelze, a budeme opakovati s prof. Pe
kařem4), že je možné, že české a polské rodinné nedíly byly prostě recipovány ze západu. A poněvadž je tato instituce v jisté souvislosti se
zeměpanským právem odúmrtním, o němž Všehrd6) tvrdí, že existovalo
v Cechách od dob pradávných, a Kalousek*) ukazuje, že pravděpodobně
x) O staročeském právě dědickém, str. 21.
*) Ib.
*) Cod. dipl. Mor. VII., n. 227.
4) Pekař, K sporu o zádruhu. Čes. čas. Hist. VI., str. 265.
8) Všehrd, O právích země české VI., 34 (Jirečkovo vydáni, str. 283 n.).
·) Kalousek, O staročeském právě dědickém, str. 10. Míněni Ka
louskovo pokládá i prof. Pekař za přesvědčivé. (Srv. Čes. čas. Hist. VI.a
etr. 263.)
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svým původem sahalo až do století desátého, můžeme se domnívati, že
také rodinný nedíl byl snad někdy v této době s jinými institucemi zá
padními recipován.
O vývoji této instituce a dědického práva až do statut Konráda
Oty nemáme dosti jasných zpráv. Zpětnými soudy na základě
pramenů ze XIV. a XV. stol, můžeme souditi, že v pojmu „dědici“
obsaženi jsou vždy (až do r. 1497) jen pokrevenci nedílní. V době před
statuty Konráda Oty je také potomstvo po přeslici z dědického nástup
nictví vyloučeno. Zdá se, že dědí jen děti. Je však pravděpodobné, že
umřel-li předčasně otec, děti dědí i po dědovi.1) — Statuty Konráda
Oty (1139) dědické právo šlechty se rozšiřuje tak, aby, není-li synů,
i dcery zůstavitelovy mohly děditi; kdyby ani těch nebylo, mají
děditi nejbližší příbuzní (proximiores heredes).2) Kdo všecko se tímto
označením rozumí, není dobře možno prameny statutům blízkými vyložiti. Nejspíše nedílní bratři zůstavitelovi, snad i jich „dědicové“,
snad i strýcové. Ostatně není nade vší pochybnost dokázáno, že statuta
Konráda Oty platila i v Cechách. Je však pravděpodobnější, že ano,
a že při utvrzení panovnické moci v Cechách v stol. XIII. a zavedení
lepšího pořádku králové čeští zbavili se této novoty.3) Jisto je aspoň,
že v 2. pol. 13. stol, statky těch, kdo zemřeli bez dětí, spadaly na krá
lovskou komoru.4) Okolnost, že v listinách XIII. stol, se jaksi důsledně
mluví o bezdětných (sine liberis decedentium), a nikoli o zemřelých bez
synů, mohla by svědčiti, že prvá část statutů Konráda Oty, totiž aby,
není-li synů, dcery (ovšem jen neodbyté) dědily, zůstala v platnosti.6)
Práva testamentu tehdá česká šlechta neměla, a poslední pořízení bylo
možno činiti jediné se svolením královým®). Jiným opatřením proti
tomu, aby statek bezdětných nespadl na král, komoru, bylo uzavírání
x) O tomto úzkém rozsahu pojmu „dědic'1 možno souditi také podle
toho, že pojem s tímto rozsahem jaksi ustrnul v dědických institucích
selských poddanských dědin, jež známe z konce stol. XIV. (O tom traktá
tová literatura, srv. moji knihu Jan IV. z Dražie, str. 32, pozn. 181, k níž
se hodlám vrátit samostatnou studií.) Vrchnosti označovaly poddaným
slovem dědic asi týž pojem, jak platil jim samým. Na statcích poddanských
v stol. XIV. dědí pak pouze synové zemřelého. Ovšem že u sedláků
o nějakém nedilu nemůže býti řeči.
*) Jireček Herm., Cod. jur. boh. I., Nr. 29, 30, 31.
·) Pro tento názor by mohla svědčit okolnost, že šlechta česká ve
svém návrhu privilegia krále Jana (A) přeje si míti slova: „Antiquum eciam
regnicolarum ipsorum jus, quod aliquorum predecessorum nostrorum
re gum Boemie temporibus abolitum et abusu revocatum fuerať* atd.
4) Kalousek, 1. c., 11, pozn. 16, kde jsou příklady.
·) Proto snad také, když r. 1321 „páni nalezli", že i dcera dědí (Všehrd
VI., 6), nedovolávají se privilegia B, poněvadž měli asi doklady starší. —
Že „liberi" jsou synové i dcery, ukazuje právě morav. privilegium krále
Jana, kde pojem vyložen: „liberis, filiis vel filiabus".
·) Kalousek, 1. c., str. 12.
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spolků nebolí, jak se v pramenu z konce stol. XIII. praví, „sstúpků“.1)
Sstúptk stol. XIII. byl asi stejnou institucí, jako spolek stol. XIV.
a XV., totiž „v nedílnost uvedenie lidí prvé od sebe dielných“ (Všehrd*),
tedy jaksi umělý nedíl. To mohlo se stati též jen na základě královského
privilegia, snad též na soudě zemském.3) Zdá se, že zařízení to je velmi
staré, že jsou to německé „ganerbschafty“, jež recipovány, po př.
časem modifikovány s celým zařízením nedílu.
Obrat ve vývoji českého práva dědického způsobilo stol. XIV.
Šlechta využila zmatků a změn na trůně českém po vymření Přemy
slovců, aby si dala stará práva svá zajistit!, jakož aby nabyla nových.
Mezi těmito bylo i rozšíření práva dědického. Zejména r. 1310, při
nastoupení krále Jana, dovedla šlechta jeho kritické situace užiti ve
svůj prospěch4) a předložila mu své postuláty ve formě listiny, již měl
potvrditi (= A). Co se dědického práva týče, žádala: 1. aby dědili zůstavitelovi synové; když by jich nebylo, dcery; kdyby však ani dcer
nebylo, nej bližší příbuzní mužského i ženského pohlaví až do čtvrtého
kolena; 2. právo testamentu6).
Král Jan však návrhu tohoto nepotvrdil. Vydal sice jak Cechům,
tak Moravanům privilegium (= B), v něm však požadavky šlechty, co se
dědického práva týče, zredukovány o postulát svobodného testamentu;
prvému požadavku král však vyhověl a rozšířil dědické právo šlechty
na všecky nedílné pokrevence po meči i po přeslici až do 4. kolena.
I to bylo značné plus, proti době, kdy dědily jediné děti zemřelých.
Karel IV., hodlaje vydati svůj zákoník pro Cechy, Majestas Carolina, chtěl tuším vykoupiti přijetí jeho novými ústupky a novým rozší
řením práva dědického. Aspoň se dědické právo v Maj. Car. rozšiřuje
i na pokrevence oddělené6). Avšak Majestas se zákonem nestala, Karel
ji r. 1355 odvolal, a tak zůstala v platnosti dědická ustanovení Janova,
která Karel při korunovaci potvrdil.7)
r) Jireček, Cod. jur. boh., II., 2 (Kniha starého pána z Rožmberka
B. XIV.), str. 93. — Srv. Kadlec. 1. c., str. 79.
*) Jireček, 1. c., 268.
·) Dokladů však pro uzavíráni spolků na soudu zemském z doby
před XIV. stol, nemáme. Ale je to pravděpodobno, poněvadž i král na
soudu zasedal, a nebylo tudíž možné uzavřití spolek proti jeho vůli. —
Doklad o uzavření spolku r. 1263, který uvádí Kadlec (1. c. str. 80), není
vlastně dokladem, poněvadž spolek, o němž tam řeč, zavřen za jiným účelem,
než dědickým.
4) Srv. můj článek v Čes. Čas. Hist. XVI., str. 407 n.
·) Koss. str. 90. Kalousek, čes. stát, právo, str. 564. Mimo to žádala
šlechta (ale marně) i dědictví po odsouzených politických zločincích, jimž však
testovati dovoleno býti nemělo. Ale to je jiná otázka.
·) Jíreček, Cod. jur. boh. II., 2, str. 155 (Majestas Carolina kap. LXV.).
Tento názor činí pravděpodobnější okolnost, že právě Karel zřekl se odúmrtí
v městech královských. (Srv. Celakovský, Právo odúmrtné, str. 21 n.)
’) Znova otisla Koss. str. 94 n. Tu jsou i údaje, kde listina tato,
zachovaná ve formuláři Jana z Geylnhusen (vydal Kaiser). je otištěna.
Námitky Kossovy, str. 66—72 nepřesvědčují. Srv. níže.
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Také na králi Zikmundovi r. 14191) žádali stavové, aby odúmrtí
nebral, jen ty, kdyby někdo zemřel bez příbuzných, čili žádali rozšíření
práva dědického i na pokrevence nedílné; a podobně r. 1435;2) ale mamě.
A také Jiří, byv za změnu zákona dědického žádán, nepovolil a zůstal
při staré praxi.8) Tak teprve r. 1497 od krále Vladislava dosáhli stavové,
že dědické právo rozšířeno bylo i na pokrevence oddělené. Zákonem
Vladislavovým se však instituce nedllu a rozdílu neruší, nýbrž se
pouze rozšiřuje dědické právo i na příbuzné oddělené. Čili: nejprvé
měli nárok na jmění zůstavitelovo „dědici“, t. j. nedílní příbuzní až
do 4. kolena, mužští majíce přednost před ženskými a krevně bližší
před vzdálenějšími. Teprvé v nebytí těchto — a to je nové — na
stupují asi podobným řádem i příbuzní oddělení.4)
Třeba ještě dodati, že i v době 1311-1497 dědické právo bylo modi
fikováno různými zařízeními starými i novými, jako spolky, nápadními
zápisy, listy mocnými, o nichž pojednal Kalousek (1. c. 28 n.) i Kadlec
(1. c.). Šlo mi zde především o vyznačení celkové linie vývoje, jež se
uchyluje svým pojetím jak od Kossa, tak od Kalouska a Kadlce.
*

♦

*

Zbývá nám ještě dotknouti se několika námitek Kossových. Také
co se týče osazování úřadů zemských a práv cizinců žádali Cechové
více, než dostali. Ustanovení pakB kryjí se skoro slovně s Janovými re
versy.6) Tím bychom byli hotovi s hlavními věcnými námitkami Kossovými proti pravosti moravského privilegia, jakož i privilegia stejného
znění vydaného r. 1311 Cechům, jež se však nezachovalo.
„Další důkaz,“ argumentuje Koss, „že čeští stavové žádného inaugu
račního diplomu krále Jana neměli, je ta okolnost, že se nezachovala po
něm stopa ve velkých seznamech českých privilegií. Mamě bychom tam
hledali A, B neb C*) Ale i v této části své práce dopustil se Koss velikých
omylů. Moravské privilegium (B) bylo asi vydáno v stejném znění
x) Arch. Čes. III., 207. — Kalousek, 1. c., 32.
·) Archiv Čes. III., str. 419—20. — Kalousek, 1. c., 33.
·) Všehrd, O právich země čes. (vyd. Jirečkovo), str. 284 n. — Ka
lousek, 1. c., 34.
4) Archiv Český V., str. 467; ib. 219. Kalousek, 1. c., str. 35 n. Tu se
s důrazem praví: „Jestli by kto umřel bez dédicuov------- a měl bratra------vlastního aielného, že ten statek----------- na něho připadnout! má."
*) Pan Koss v polemice proti A píše (str. 42): „A bylo by si lze
vůbec myslíti aby král Jan takovými ustanoveními (míní zakupování cizinců)
každé stěhování německých osadníků (do Čech) zakázal, a tak omezil
rozkvět svých měst, která mu skýtala oporu proti pyšné šlechtě" atd.
Jde jenom o neporozumění p. Kossovo. Je přece zcela jasné, že
privilegia Janova se oněch nižších vrstev v království nijak netýkala
a týkati neměla. Ona pyšná šlechta, o níž p. Koss mluví, měla pro německé
přistěhovalce měšťanské jiný výraz než „alienigena", šlechtic cizinec, jež
je protikladem „terrigena" (šlechtic domácí). Srvn. Dalimil, Piam. děj. čes.
III., str. 216.
_ ·) Srvn. Koss, str. 81.
, ;
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i Cechům,1) čemuž nasvědčuje zejména potvrzení tohoto diplomu pro
Cechy i Moravany od krále Karla. Ale tato konfirmace nezachovala
se nám v originále, nýbrž pouze ve formuláři Jana z Geylnhusen.2)
Ačkoli Kcss dobře ví, že tento formulář vznikl především na základě
register Karla IV., a zná i studii Kaiserovu o Janovi a jeho formuláři,8)
přece dává se svésti k názoru, že Jan z Geylnhusen této listiny z register
královských nepřevzal, nýbrž seznal za svého pobytu v Brně listinu
oním dovedným (pcdle Kossa) falsatorem zhotovenou (o níž dosud
všichni historikové jsou — a tuším zůstanou — přesvědčeni, že je to
originál diplomu krále Jana z r. 1311) a se změněnou intitulací přejal
do své sbírky asi tak, jako sestavovatel formuláře Jana z Dražíc for
mulář Tobiáše z Bechyně.4) Ale mezi formulářem Jana z Dražie a Jana
z Geylnhusen je rozdíl: to, co je ve formuláři Jana z Dražie pravidlem,
bylo by u Jana z Geylnhusen ojedinělou výjimkou. Mimo to Kaiser
ukázal, že lze ve formuláři Janově rozeznávati skupiny podle pro
venience; a potvrzení privilegia Janova Karlem IV. je právě ve sku
pině (č. 62-71) o níž možno na základě Kaiserovy práce souditi, že pra
menem byla jí registra královská. Tu zvláště padá na váhu, že před po
tvrzením práv české šlechty ve formuláři předchází Karlovo před
korunovací udělené potvrzení práv a výsad českého duchovenstva.6)
To vše činí dojem, že se nám zachovaly tak dvě listiny skutečně vydané,
aneb aspoň je tento názor mnohem pravděpodobnější než neodůvod
něné kombinace p. Kossovy. — Proč se tedy nezachovalo Janovo privi
legium, neb aspoň jeho konfirmace od Karla, v seznamu zemských pri
vilegií? Otázka ta znepokojovala již Celakovského;6) překvapuje však, že
právě autor, jenž chystá studii o vývoji stavu panského v Cechách,7)
může dospěti k takovýmto závěrům. Pan Koss hledal totiž sporné diplomy
v seznamech a inventářích korunního archivu, a ovšem jich tam ne
našel a nalézti nemohl. I tu můžeme snadno jeho výsledky mnohým doplniti. Nejstarší seznam korunního archivu království Českého zachoval
se z doby Karla IV. v rukopisech p. Kossem str. 82, pozn. 1. citovaných.
K nim třeba připojiti i ruk. roudnické Lobkovické bibliotheky sign. VI.
Fb. 5. i některé jiné. Tu dovídáme se z poznámky písařovy i o vzniku
x) Srvn. Hrubý, 1. c., str. 304, a můj článek tamže, str. 409, pozn. 8.
2) Vydal Kaiser, Collectarius perpetuarum formarum Johannis de
Geylnhusen, Innsbruck, 8-, 1900.
8) Kaiser Hans, Der Collectarius perpetuarum formarum des Joh.
von Gelnhausen. Strassburg, 8°, 1898.
4) Srv. Novák J. B., Formulář Tobiáše z Bechyně, str. XXII. n. —
Ale B a C neliší se pouze intitulací, nýbrž i jiným; Geylnhusen by byl
musel pioti B doplniti vše. co tam je o Češích tedy především jména „regnum
Bohemiae" „Bohémo in Bohemia" atd. Příklady, kde sestavovatel formu
láře jména vynechával, známe, ale kde by listiny po této stránce doplňoval,
nikoli.
6) Srv. Kaiser, No. 70 a 71.
·) Právo odúmrtné, str. 6.
’) Koss, str. 142.
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tohoto archivu a jeho kopiářů. V korunním archivu byly listiny „de
libertatibus, iuribus et honoribus regum et regni Boemie“, a nikoli „oby
*
vateľ
království.1) Listiny i kopiáře jich uloženy byly v královské po
kladnici na Hradčanech. Tak zůstalo i za nástupce Karlova Václava
a teprve asi r. 1436 neb 1437 dostal se korunní archiv i dsky zemské
na Karlštejn.2) Z té doby (z r. 1437) zachoval se nám zase inventář všech
privilegií, pořízený na rozkaz pana Menharta z Hradce.3) Charakteristické
je, že ani v kopiáři z doby Karlovy, ani v tomto seznamu privilegií
a listin chovaných na Karlštejně o diplomu Janově r. 1311 neb Karlové
konfirmaci z r. 1348 není stopy, ale také ani zmínky o reversech Jano
vých (z r. 1323,1325,1327,1331 a 1339) neb jiných listinách obyvatelům
království svědčících. Z toho by mohl důsledně podle své methody p. Koss
soudit, že ani tyto listiny neb při nej menším ty, o nichž se ani r. 14664)
zmínka nečiní, vydány nebyly. R. 1466 vznikla totiž kontroversa mezi
králem a stavy, „co se svobod zemských dotýče“, a p. Zdeněk ze Štern
berka s kommissí stavovskou našli jen Janovy reversy z r. 1323
(= Emler, Regesta III.,č. 893), 1325 (=ib.č. 1046) a 1339 (=ib. IV.,č. 693),
nepraví se však, že na Karlštejně. Ale právě z této doby máme zprávu
jak o diplomu Janově vydaném r. 1311 „všem království Českého
a markrabství našeho Moravského věrným“,6) tak i o potvrzení tohoto
x) Rukopis roudnické bibliotheky knížat z Lobkovic, sign. VI., Fb. 5,
pag. 72. Tustojí: Nota, quod litere antiquorum imperatorum et regum Roma
norum obtente super libertatibus, iuribus et honoribus regum et regni Boemie
confirmate sunt per dominum Čarulum imperatorem quartum predictum
cum auctoritate imperiali quam Romana regia, et iacent in thezauro
regni penes literas alias imperatorum et regum, et sunt dictate per ma
gistrum Nicolaum Sortes sub titulo regio, partim autem sub titulo imperiali
consimilis confirmacionis sunt per venerabilem in Christo patrem dominum
Johannem, Luthomislensem episcopum, domini imperatoris predicti kancellarium, emendate, qui eciam cancellarius ordinem posuit in conservacione
et registro literarum talium et eciam subsequencium, que fuerunt actenus
mixtim hinc et inde confuse ac eciam in multis partibus segregate, sic quod
eciam necessitatis tempore cum dificultate maiori poterant inveniri. Touto
zprávou možno doplniti údaje JireČkovy o založeni korunuiho českého
archivu. (Cod. juris boh. II., i str. 1 n.) — Když tato stať byla již vy
sázená, dostalo se mi do rukou nejnovější číslo ,,Neues Archiv“ roČ.
XXXVI. (1911), kde p. Salomon R. (Reiseberichte 1908/1909) str. 495 n.
rovněž otiskuje tuto ,,notu“, a vyčítá 7 rukopisů, které obsahují kopiár
korunního českého archivu, z nichž ve dvou (roudnickém a Nostitzském)
je výše citovaná ,,nota“. Upozornil jsem již r. 1909 p. Dra Hofmeistra
na důležitost této zprávy i na omyl Jirečkův, který zase názor můj tlu
močil p. R. Salomonovi.
*) Jireček, Cod. jur. boh. II., 1» str. VII.
·) Seznam tento nalézá se v archivu Třeboňském pod sign. Historica
Nr. 395 v latinském originále i v českém překladu. — Děkuji ochotě
pana ředitele knížecích švarcenberských archivů Frant. Mareše i kollegy
Dra Ant. Markuse, že byl mi zaslán opis tohoto seznamu.
*) Archiv Český V., str. 362.
6) V ruk. pražské knížecí bibliotheky Lobkovické „Cancellaria regii
Georgii“ fol. 156b. Srv. Kalousek, České státní právo str. 567.
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privilegia Karlem IV. r. 1348, v seznamu zemských privilegií z r. 1471.1)
V této době stala se i důležitá změna s právním názorem na hrad
Karlštejn. Až do této doby patřil hrad ten koruně, t. j. králi. Král Vladi
slav však vyhověl r. 147 r dne 16. června žádosti stavů a slíbil hradu
Karlštejna nikomu bez vůle jich neporoučeti. R. 1488 místo jednoho
^královského?) purkrabí ustanoveni purkrabí karlštejnští dva, kteří
přísahají králi i vší obci království Českého.2) Snad s tím souvisí
i změna zařízení a obsahu karlštejnského archivu, kde v XVI. stol,
vedle starších oddělení, s nimiž se setkáváme v seznamu z doby Karlovy
a jm. v seznamu z r. 1437 a z r. 1511, nalézáme oddělení nové, „Reversové a listové rozliční na obyvatele království Českého se vztahu
jící“.8) Teprve v XVI. stol, korunní archiv stal se i archivem zemským,
teprve v té době můžeme v seznamech „zemských“ privilegií hledati
diplomy Janovy a jejich konfirmaci Karlem. Neuvádí-li však kommisse
z r. 1501, jež registrovala privilegia karlštejnská, tyto diplomy v svém
seznamu *) možno věc vysvětlit! i tím, že diplomy ty r. 1497 platnosti
pozbyly a snad ani na Karlštejn se nedostaly. Kde byla privilegia „na
obyvatele království Českého se vztahující“ před tím, než se korunní
archiv stal i archivem zemským, nevíme. Z toho, (co uvedeno, však
dosti patrno, že mlčením seznamů privilegií, jichž se p. Koss str. 81-86
dovolává, existenci našich diplomů negovati nelze.
Třeba se ještě zmíniti o dvou exkursech p. Kossových „o královské
a zemské bemi“ (str. 96-100) a „o významu slova suppa“. Prvý exkurs
je několik gloss k práci Klírově (Cas. Musea král. Ces. 1902, 1905-7),
kde znovu jí vytčeno asi to, co Pekař o ní napsal;6) také exkurs o župách
liší se od názoru Pekařova*) asi jako 99 od 100, a je tu ještě otázka, zda
správně.7) Vůbec celá práce p. Kossova činí dojem spíše referátu o řadě
českých studií, než práce samostatné. A tam, kde se autor od prací
svých předchůdců uchyluje, je názor jeho pravidelně pochybený. Autor,
aby zakryl tuto tíživou závislost a recepci cizích názorů, pouští se do
*) Koss existenci tohoto seznamu, ač se ho Celakovský (Právo odúmrtné
pozn. 6 a 9) dvakráte dovolává, popírá, ale důvodů proč neuvádí. Seznam
takový je však dosud v rukou p. dvoř, rady p. Dra Jar. Čelakovského,
ač v poslední době je někde založen. Pan dvorní rada Celakovský sdělil
mi laskavým prostřednictvím pana Ph. & JUDr. Teigeho, ředitele archivu
král, hlavního města Prahy, že seznam z r. 1471 existuje v přepise otce
jeho. Kde originál však jest, p. dvorní rada neví.
2) Sedláček, Hrady a zámky VI., str. 59.
·) Sedláček, Hrady a zámky VI., str. 35.
4) Matouše z Chlumčan, Registrum desíti truhlic s privilegiemi zem
skými na Karlštejně. Ruk. praž. univ. bibliotheky XVIL, E. 26. (Srv.
Truhlář, Katalog čes. rukopisů No. 202 a 415.) Seznam tento obsahuje
zase jen korunní archiv.
6) Čes. Čas. Hist. IX., str. 226.
·) O správním rozdělení země české, Gollův sborník, str. 81 n.
’) Tu neměl p. Koss opominouti velmi důležitých článků Sedláčkových
.,O rozdělení Čech na kraje“ (Čas. čes. Mus. 1876) a „Gedanken über den
Ursprung des böhm. mähr. Adels" (Věstník král, české spol. nauk 1890).
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nevraživé polemiky, ale pravidelně, kde nejvíce polemisuje, bývá nej
závislejší. Ovšem největší vada Kossova spisu je pochybená methoda.
Vím, že věda si může dovoliti o všem pochybovat a vše kriticky zkoumat,
ale zavrhovat pravé listiny, jichž celá povaha nasvědčuje, že jde o listinu
v originále zachovalou, proti níž se formálně nedá ničeho namítati,
prostě proto, že se nehodí do „vývojové linie“, je vždy velmi choulo
stivé. Vždy třeba se pokusiti o vysvětlení rozporů, jež pH pronikavějším
studiu ukáží se skutečně jen zdánlivými.
Pan Dr. Koss slibuje ještě další práce o starých českých právních
dějinách („o županech“, str. 139, „o vzniku českého stavu panského
a instituci kmetů u praž, zemského soudu“ str. 142). Doufejme, že
v nich bude méně romantickým kritikem a více samostatným badatelem,
doufejme, že v těchto pracích nebude tak nevděčný a netaktní vůči
českým badatelům, jimž přece vděčí skoro zavše, co z jeho debutu obstojí
před věcnou kritikou, a že nebude své práce proplétati úžasy nad jich
naivností. Kdežto u p. Kossa vše, co tvrdí prof. Bachmann neb Werunsky, je „sehr beachtenswert“ a „treffend“, užívá o českých badatelích
výrazů, jako: „Es ist geradezu absurd, wenn Kalousek meint“ (str. 128);
„Findet Kapras die Behauptung Kalouseks zutreffend, so kann er
absolut keinen klaren Begriff... haben“ (str. 128); „In einem grossen
Irrtum befindet sich Novotný“ (str. 79); „Hrubý operiert.. mit sehr
wagen Möglichkeiten“ (str. 65) atd.
Zajímavost předmětu svedla mě k tomu, že poněkud podrobněji
zabýval jsem se knihou Kossovou, která i pro studii jeho kollegy ze
semináře prof. Werunského, Blocha, má tu přednost, že Koss zná více
slovanských jazyků1) a tak může těžiti pro německou literaturu z prací
tuto vykonaných. A byť neinformoval všude správně, přece aspoň
upozorňuje.
Václav ChalQupecký.

Z jubilejní literatury o bitvě Grunwaldské. N. N. Ljubovič,
Grjunvaľdskaja bitva. Istoričeskoe značenie eja. — Μ. Oehler* Der
Krieg zwischen dem deutschen Orden und Polen-Littauen 1409—1411
(Elbing 1910). — L. Sommerfeldt* Die Lage des deutschen Ordens
nach der Schlacht bei Tannenberg und die Anfänge der Verschwörung
des Georg von Wirsberg (Zeitschrift des Westpreussischen Geschichts
vereins 1909). — A. Prochaska* Dlugosz a Cronica conflictus o grunwaldskiej bitwie (Kwartalnik historyczny 1910).
Půltisíciletá památka bitvy Grunwaldské vyvolala celou plejádu
jubilejní literatury. Stačí jen odkázati na to, co z ní uvedeno bylo
v C. C. Μ. 1911, 189—191, aby si někdo učinil představu o její počet
nosti. Kwartalnik historyczny přinesl v posledním svém sešitě r. 1910
x) Zdá se, že umí velmi dobře česky. Proto překvapuje, překládá-li
„správní rozdělení země české“ v „richtige Eintheilung“.
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referáty A. Prochasky, předního znalce té doby o některých význač
nějších pracích polských a německých. Mnoho nového celá tato lite
ratura nepřinesla již proto, že disponujeme jen poměrně skrovným
počtem pramenů, na základě nichž možno konstruovati obraz bitvy
a celého tažení. Proto rozdíly, mezi jednotlivými pracemi pozorované,
týkají se jen podružných podrobností. Ani v celkovém nazírání na histo
rický význam bitvy Grunwaldské, jakožto epochální (ovšem neuvě
domělé) srážky světa germánského a slovanského není velikých rozdílů
mezi jednotlivými badateli nebo synthetiky, ač názor, který já jsem
vyslovil v České Revue 1910, sešit 7., že totiž bitva Grunwaldšká je
pouhým exponentem síly, jež spočívala v utužení unie Polsko-Litevské
po r. 1399, zůstává, pokud vím, v celé této literatuře ojedinělý. Bylo
by zajisté naprosto zbytečné obírati se každou jednotlivou prací o bitvě
Grunwaldské zvláště. Chci se zde zmíniti jen o několika kuších, bud
zajímavých stanoviskem autorovým nebo přinášejících opravdu něco
nového.
N. N. Ljubovič, ruský professor všeobecné historie ve Varšavě,
vydal pod hořejším názvem svoji přednášku, kterou měl v universitním
Varšavském spolku pro dějiny, filologii a práva. Spisovatel zná dobře
příslušnou literaturu, zvláště tu, která se týká rozvoje státu řádového,
nezná však Gollových „Cech a Prus“ (mluvě o českých žoldnéřích).
Spisek jeho jeví tendenci protipolskou, hledí zmenšiti polské zásluhy
o zastavení germánské expanse. „Mluviti, že postup germánského
světa na slovanský byl zastaven bitvou Grunwaldskou, není ničím
odůvodněno. Poláci patrně i později nebyli si vědomi tohoto nebezpečí,
které jim hrozilo od Němců.“ Ljubovič poukazuje na to, že by jinak
nebyli mohli připustit zřízení knížectví Pruského. Polsko ani uvnitř
nestaralo se o to, aby se zbavilo německého živlu, ovládajícího jeho
města a prosakujícího jeho kulturu. „Ani před Grunwaldem ani po
něm Polsko nebylo záštitou Slovanstva proti germanismu...“ „Mluviti
proto, že u Grunwaldu střetly se dvě kultury, jak to dělají mnozí histori
kové, není důvodu.“ „Grunwald — jest stkvělé válečné vítězství,
které Polsku nezabezpečilo trvale ani toho všeho, nač mělo právo,
když začínalo válku s řádem německým.“ Tato věta vyjadřuje positivní
mínění Ljubovičovo o významu bitvy Grunwaldské, se kterým, tuším,
málo kdo z dnešních historiků bude souhlasiti. V tom zajisté má Ljubovič
pravdu, že nějakého nacionálního uvědomění a nacionálních motivů
na straně polské nebylo (leč jen v míře nepatrné), ale to objektivně
vzato přece nevylučuje (třebas nezamýšlený) účinek bitvy Grunwaldské
nebo spíše unie Polsko-Litevské v poměru živlu německého k slo
vanskému východu. O tom nemůže být pochybnosti, že široká brána
výboje, kterou dotud živel německý se hrnul na východ, byla mu spoje
nectvím Polska s Litvou zavřena, takže mu zbyly jen postranní úzké
vchody —kolonisace a převaha kulturní, které měly daleko menší význam
a rozměry v Polsku a na Litvě, než v Rusku po nastoupení Petra Velikého,
č. č. h. xvii..
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Práce Oehlerova jest jedním z nejlepších příspěvků jubilejní lite
ratury. Na základě důkladné znalosti literatury a samostatného zbádání
pramenů podává objektivní dějiny celé „veliké války“ přičiňujíc
poučné a trefné vysvětlivky, svědčící o vyspělém historickém smyslu
i o odborných vědomostech spisovatelových. Velmi sympaticky působí,
že spisovatel, ač stojí na straně řádu, přece s uznáním a pochvalou
vyslovuje se zvláště o králi Vladislavovi. Mohu říci, že týž dojem,
jako na Oehlera, i na mě činí činnost Vladislavova, třebas že z pramenů
(z Dlugoše) vystupuje jako osobnost slabé, nesamostatné povahy.
„Celé počínání Jagellovo jeví od samého počátku jeho vystoupení
neobyčejnou svědomost cíle, jeho kroky směs moudře podle okolností
uvažující rozvahy, zdrženlivosti a rozhodnosti, jež v historii často
úspěchem bývá provázena.“ I pro mě, jako pro Oehlera, je směrodatné
jeho vystupování v Litvě před povoláním za krále Polského, kde
situace jeho nebyla nikterak snadná a samo dosažení koruny Polské,
která mu nespadla sama do klína. Oehler věnuje dosti mnoho místa
zřízení státu řádového a poměru jednotlivých vrstev jeho obyvatelstva
k němu. M. j. poukazuje též na to, že jest nesprávné mínění, jako by
stavové tamější vůbec nebyli měli účastenství ve vládě. Podává do
klady toho, že leckteré věci děly se se svolením stavů, na př. měst
nebo i všech stavů. Spisovatel zase znovu poněkud jinou methodou,
než jeho předchůdcové, odhaduje počet vojska válčících stran — vý
sledek jeho neliší se od novějších odhadů, které vesměs stanoví počet
vojsk dosti nízko (okolo 15.000 křižáků, okolo 20.000 vojska polskolitevského). Více, než kdo z jeho předchůdců Oehler zdůrazňuje novou
taktiku vojska polsko-litevského, která se podstatně liší od obyčejné
taktiky středověké. „Kroky vojska polsko-litevského před bitvou
u Tannenberka jeví obdivuhodnou promyšlenost. Již vůdčí, jasně
poznatelná myšlenka: postup do nitra území řádového se sraženými
silami má ráz rozsáhlého podniku a odchyluje se úplně od obvyklých
loupeživých vpádů té doby, které vůbec ani nezaslouží názvu války.
Proto a pro nesmírné tehdejší obtíže, stavějící se v cestu jejímu pro
vedení, dlužno myšlenku tuto nazvati geniální. V celém středověku
mamě bychom hledali nějaký podobný velkolepý strategický plán.
Obdivuhodné jest i provedení její, které vydrží každou kritiku. Při
vypršení prvního příměří 24. června byly všecky síly — ve 4 skupinách
rozptýlené — 150—250 km od sebe vzdáleny. Sotva o osm dní později
jsou již pohromadě, a to na místě bez odporu pro to příznivém a bez
prodlení následuje vtrhnutí do nepřátelského území... Není jen
přirozené domnívati se, že celý plán pochází od toho, kdo operace řídí,
nýbrž plán tento nese v celém svém rozumovém, cíle vědomém založení
spíše ráz klidné rozvahy královy než divoce se rozhánějící vášnivosti
Vitoldovy.“ Připomínám k tomu, že já sám jsem vyslovil mínění (v Ces.
Revue 1910, 7), že Vitolda polští historikové jako vojevůdce přeceňují.
Oehler chválí i další postup vojska polského, když u řeky Drv^ci nalezlo

241

Literatura.

brod dobře chráněný. Polská offensiva přinutila řád nejprve k defensivnímu rozptýlení svých sil a na to pak k předsevzetí offensivy se
silami nedostatečnými. Oehler správně zamítá přemrštěné líčení
mírumilovnosti královy. Jeho zdrženlivost v bitvě samé, unikání
vlastního boje a náležité opatření jeho osobní bezpečnosti — to svědčí
Oehlerovi o moudré prozíravosti králově, jenž proti obyčeji tehdejší
doby osobně nebojoval, jak to dělali velmistr a maršálek řádu, takže
„o nějakém řízení bitvy na straně pruské není ani řeči.“ Dlužno sou
hlasí ti úplně s Oehlerem co do účinků paniky po bitvě, jako hlavní
příčiny hromadného odpadání měst a šlechty od řádu. Závěrečné věty
spisu Oehlerova, obírající se otázkou souvislosti konečného úpadku
státu řádového s bitvou Tannenberskou, zasluhují pozornosti. Při
vší chvále, věnované Polákům a jejich králi, Oehler bitvu Tannen
berskou a následující obranu Marienburku pokládá za slavné činy
řádu rytířů německých. Byla to porážka slavná, která neměla pro
řád vlastně žádných dalekosáhlých škodlivých následků. Ty symptomy
rozvolněné kázně, které se objevily po bitvě, trvaly vlastně již v dobách
dřívějších a chvíle politické slabosti byly vždycky odstředivými živly
využitkovávány. To, co se uvádí obyčejně za příčiny úpadku, byly spíše
jen průvodně příznaky jeho. Příčinu úpadku státu řádového vidí Oehler
v současném shluknutí se několika nepříznivých okolností vnitřních
i vnějších. „Všecky poměry, které (dříve) měly příznivý účinek na
rozkvět státu řádového, se do základu měnily: změněné „konjunktury“
to jsou, které moc řádovou přivedly ku pádu.“ ,,Z venčí naléhalo
Polsko, kdysi ve slabošské roztříštěnosti pokleslé, nyní však mocně
se zdvíhající a s Litvou spojené. Uvnitř hleděla se města a stavové,
kteří jen ochranné ruce řádu děkovali svůj život a vzrůst, zbaviti ne
pohodlného řízení silné ruky, domnívajíce se, že více již ochrany ne
potřebují.“ Obrácením Litvy ke křesťanství vyschl pramen váďečné
pomoci západoevropského křesťanstva proti pohanům. Zkrátka,
úpadek státu řádového lze krátce redukovat na účinek unie polskolitevské, jak jsem to učinil já.
Článek Sommerfeldtúv přináší nové zprávy, vysvětlující příčiny,
proč král Vladislav po stkvělém svém vítězství Grunwaldském upustil
od obléhání Marienburka a proč zavřel poměrně málo úspěšný mír
Toruňský (1411). Sommerfeldt našel v knihovně Eichstädtské zajímavou
zprávu poslů krále Sigmunda, kteří měli zjednati mír mezi válčícími
stranami p. t. „Copia literarum palatini et Styborii de cursu regis
Cracoviae et Prutenorum“. Zpráva tato svědčí o dosti značných
a čím dále, tím více rostoucích silách křižáckých v době obležení
Marienburka. Z listu velikého šafáře řádového, Jiřího Wirsberga
z 11. 9. 1410 z Prahy, kde u krále Václava IV. dosáhl půjčky ve
prospěch řádu, dovídáme se, že se ucházel i o brannou pomoc u Václava
i u markraběte Jošta a nabyl přesvědčení, že se mu to podaří. Wirsberg kromě toho najal do služeb řádu 4000 kopinníků z Moravy.
16*
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Sám Václav IV· ujišťoval 11. 9. biskupa Wiirzburského, že vytáhne
proti „pohanům a nevěřícím“.
Článek Prochaskův řeší, jak se zdá definitivně, několikrát již před
tím přetřásanou otázku vzájemného poměru dvou hlavních pramenů
bitvy Grunwaldské. Že bud „Cronica conflictus“ nebo její předloha
byla pramenem Dlugošovým, o tom, tuším, nemůže být pochybnosti.
Prochaska dovozuje, že Dlugoš čerpal z kroniky, která se nám ovšem
dochovala v pozdním nedostatečném přepise, přímo. Poněvadž Dlugoš
měl exemplář správnější, proto jeho údajům dlužno dáti přednost,
ale i proto, že Dlugoš maje jiné prameny a tradici po ruce, vědomě
od ní se odchyloval, dávaje přednost jiným versím, které dle jeho
mínění byly lepší. Ostatně rozdíly týkají se věcí podřízených. Kronika
vznikla r. 1410 — nečerpala z polemických spisů, předložených konciliu
Kostnickému. Sepsána byla očitým svědkem (snad královským kap
lanem) za tím účelem, aby spisek jeho jakožto jakési memorandum
byl rozeslán po dvorech panovnických a kurii papežské. J. Bidlo.

Noěl Valois: Le pape et le concile (1418—1450). Paris. Picard.
1909, T. I. II. (XXIX + 407 + 426).
Nemáme dosud souhrnného díla vědeckého o krisi papežství
a o ústavních bojích v církvi 15. století. Práce známého vydavatele
akt koncilu basilejského J. Haliera, Papsttwn und Kirchenreform (C.
C. H. XII., 393), jediná z nové literatury, která řeší otázku v plném
rozsahu, není ještě dokončena. Dílo Thudichumovo (Rf. Goll C. C. H.
XI., 339) názvu podobného nemá ceny vědecké, a dobrá práce Bliemetzriederova, Das Generalkoncil im grossen abendlandischen Schisma
(viz C. C. H. XI., 126), poskytuje jen přehled vývoje myšlenky konciliámí od počátku schismatu až do konce koncilu pisského, a její
význam jest hlavně v tom, že věnuje velkou pozornost koncilu pisskému, dosud málo známému přes základní důležitost jeho pro další
vývoj. Ke jménu Hallerovu rovnocenně se druží jména J. Finke
a N. Valois, kteří se nesnažili sice podati celkový obraz vývoje, ale v řadě
prací monografických hleděli spíše korrigovati nesprávné názory o jednot
livých jeho stránkách. Finkovy Quellen u. Forschungen (Rf. Atheneum
1890) a bohužel nedokončená Acta concilii Constanciensis (Rf. Novotný
C. C. H. III., 252) jsou základními kameny pro novou stavbu dějin
koncilu kostnického, hlavní práce Valoisova se obrací k době předchozí.
Ctyřsvazkové dílo „La France et le grand schisme ďOccident“ (Rf.
Krofta C. C. H. II., 314; IX., 451), výsledek I3tiletého studia, je
pečlivá monografie o politice Francie v době schismatu, založená na
zevrubné znalosti současných poměrů evropských vůbec. Perioda
schismatu je důležitá pro dějiny církve ve Francii zvláště tím, že tehdy
položeny první základy k vybudování gallikanismu. Že Valois měl
především zájem o tuto stránku věci, o tom svědčí jeho jiná mono
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grafie, Histoire de la Pragmatique Sanction de Bourges, 1906 (C. C. H.
XIII., 134).
Synoda v Bourges r. 1438, přizpůsobivši zvláštním zájmům Francie
dekrety basilejské, stala se důležitým článkem ve vývoji gallikanismu.
Ale při studii synody té Valois nutně musel krok za krokem narážeti
na předchozí fase krutého boje dvou ústavních systémů v církvi, na
spor konciliarismu a papalismu, jehož základy tkví již před r. 1378.
Podstata nauky konciliámí, suverenita koncilu nad papežem, odpovídá
úplně duchu doby. Papežství, jehož římské tradice byly přerušeny
„zajetím babylonským“, jehož stinné stránky byly odhaleny sporem
s minority a s Ludvíkem Bavorem, jež na hlasy volající po reformě
odpovídalo zvyšováním svých požadavků, ztratilo rozkolem kouzlo
neochvějné moci. Ale potřeba autority všecírkevní byla [v době
schismatu ještě samozřejmá a tak došlo k vyzdvižení nové autority,
koncilu. Dnes je nesporné, že počátky nauky konciliámí jsou staršího
původu, nežli bylo známé vystoupení mistra pařížského Konráda
z Gelnhausenu. Jemu připadá jen zásluha, že myšlenek starších protipapežských publicistů (zejménaOccamových), zesilovaných naukou o su
verenitě a právu přirozeném, v době akutní potřeby užil k řešení
otázky rozkolu. Jeho spis (Epištola concordiae) dal impuls celé
další traktátové literatuře konciliaristické Jindřicha z Langenštejnu,
Petra ďAilly, Gersona, Mikuláše z Clemanges etc. Vliv publicistiky
té na veřejné mínění byl mocný a v koncilu vzdělanci na počátku
15. věku začali viděti zázračný lék pro všechny rány církve. Vývoj
další ukázal ovšem, jak mnoho z nadějí těch bylo planých. Koncil
pisský nepřinesl ani žádoucího sjednocení, ani nerozřešil otázek
reformy. Úkol ten připadl koncilu, který hlavně zásluhou Sigmundovou
se v Kostnici sešel. Že bylo vědomí kontinuity mezi Pisou a Kostnicí,
že vědomě kostnický koncil navázal na tradice Pisou zanechané, toho
je nejlepším svědectvím výrok kardinála Fillastra: Origo concilii Constanciensis ex Pisano čepit. Nový koncil dal základní formulaci theorii
konciliámí, prohlásil koncily nejvyšším orgánem církve, jemuž pod
léhá také papežství, a ustanovil závazně jejich periodicitu. Proto vy
světlíme si, proč význam koncilu kostnického byl od současníků tak
přeceňován, zvláště v tom, že v něm viděli vůbec počátek nové, ústavní
éry v církevních dějinách. Vývoj přesvědčil ovšem o opaku, a násle
dující koncil basilejský stal se bojištěm, na němž theorie konciliámí
utrpěla porážku rozhodnou.
Tomuto dalšímu vývoji věnoval Valois novou monografii: Le
pape et le concile. Práce je založena na pečlivém studiu pramenů
tištěných i nevydaných. Autor vypočítává řadu archivů, z nichž
čerpal. Škoda jen, že bližšího v tomto směru mnoho neudává a že
se nepokusil ani o bibliografii svého thematu. Naproti tomu stejně
jako dřívější i tato práce tvoří pěkný zaokrouhlený, jednotné myš
lence podřízený celek. Autor s nevšední trpělivostí a přesností sbírá
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nitky vývoje, sleduje jich splétání až k vrcholnému závěru — jeho
živému vypravování nelze upříti dramatický spád. Několik vy
obrazení zvyšuje pěkný dojem celku tím, že dovoluje představit! si
vedoucí osoby doby té hmotněji.
Těžisko celé monografie jest v pontifikátu Eugena IV., vláda
Martina V. (1418—1431) je jen jakýmsi úvodem. Papež ten neztratil
víry ve vítězství papalismu a celý jeho pontifikát nese se k zmenšení
významu dekretů kostnických. Ale jsa vázán jimi, je nucen svolati koncil
do Pavie 1423; odtud koncil pro mor přenesen do Sieny. Jakmile však
se začaly zde k slovu hlásiti prudčeji myšlenky konciliaristické, roz
pustil papež koncil. Martin V. svým nevšímavým stanoviskem k po
žadavkům reformním a nepotismem zavinil z části neúspěchy politiky
svého nástupce. Z důležitých otázek záalpských pouze česká otázka
vzbudila jeho větší pozornost. Je přirozené, že v době, která tolik
cenila snahy reformní, proti jeho politice vznikl odpor. Nucen ve
řejným míněním, pod vlivem krále Sigmunda a svých nepřátel ital
ských odhodlal se ke svolání nového koncilu do Basileje; jeho sejití
se však už nedožil.
Jeho nástupcem zvolen Gabriel Condulmario Eugen IV. Starší
historiografie nedovedla chápati osobnost tohoto papeže. Zejména
Creightonův soud o něm (History of Papacy IL, 269 a nn.) je v každém
směru upřílišený a neodpovídá historické pravdě. Říci, že Eugen
byl muž nízké kultury, naprosto nelze. Je nutno uvědomiti si rozdíl
kultury středověké a moderní a nesouditi měřítkem naší duševní vy
spělosti. Ať už byly jakéhokoli rázu knihy, kterými Eugen obklopoval
hlavy svého lůžka a jež za bezesných nocí za svitu svíček čítával —
tolik se dá jistě soudit, že měl pochopení pro vnitřní život a že měl
žízeň po duševní stravě. Nezáleží na tom, byly-li to traktáty rázu
středověkého o andělích, o nebi a p., neboť ani jim naprosto nelze
upírati v kulturním ovzduší středověkém jistou a dosti značnou výši.
Víme dále, že Eugen znal řecký. A to i bez hlubších duševních potřeb
znamenalo v XV. století velmi vysoký stupeň duševní vyspělosti.
Ale i v jiném ohledu objevila se postava Eugenova v nové knize Valoisově v lepším osvětlení. Badatelé předchozí líčili Eugena IV. na
mnoze jako člověka neschopného politické úvahy, který neobratným
jednáním uvedl především papežství v těžkou krisi. Valois obhajuje
papeže poněkud i v tomto směru. Před nastoupením na stolec papežský
v Bologni a při správě Romagni a marky Ankonské Eugen IV. měl pří
ležitost k osvědčení praktických schopností, a ty také osvědčil. Po
nastoupení byl nesen proudem událostí více, než se za to mělo. Že
brzy po svém nastoupení bullou ze dne 12. listopadu 1431 chtěl pře
ložit! koncil do Bologně, nesmíme považovati za čin nerozumný.
Uvažme jen, za jakých okolností k němu došlo! Válka vévody bur
gundského s rakouským, malý počet účastníků, vůbec celková zpráva
o pouhém živoření koncilu v Basileji, kterou přinesl do Ríma Jean
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Beaupěre, stačily, aby mohl papež nevěřiti v možnost úspěšného za
sedání koncilu. Ale to není vše. Zda mohl papež za sporu s rodem
Colonna, stižen jsa návalem mrtvice, a v neustálém strachu před nepřá
telstvím Filipa Maria Viscontiho pomýšleti na odjezd do Basileje
a vůbec mysliti na koncil? A konečně! Což nevrhla ona hrstka shro
mážděných v Basileji v tvář papeže a církve nejtěžší urážku tím, že
o své vůli pozvala k jednání do Basileje Cechy, dekrety konciliámími
a bullami papežskými zavržené a za kacíře vyhlášené? Jen nečekanou
změnou okolností a odvážnou hrou otců překlonilo se vítězství při
vzniklém sporu na stranu koncilu! Dalo by se ovšem namítnouti,
že papež později, kdy už mohl z dopisů Cesariniových znáti změnu
stavu a síly koncilu, neústupně trval na svém rozhodnutí. Pak
nebyla to jen tvrdohlavost, ale také strach před koncilem, který za
bránil ústupkům. A dále nesmíme zapomenouti, že právě to, čím
koncil nejvíce urazil papeže, stalo se jeho hybnou silou a raison ďétre.
Byla to teská otázka, která tak hluboko zasáhla do života Eugenova
a dějin koncilu basilejského.
České otázce Valois ovšem mnoho místa nevěnoval. Pro historika
specielně českého, zabývajícího se poměrem Cechů ke koncilu basilej
skému, má v knize jeho hlavní cenu vylíčení ovzduší a rámec, do
něhož česká otázka byla vsazena. Pouze tři obšírnější zmínky spisu
týkají se české otázky přímo, a uvedu je zde předem. První jedná
o poslání pomoci Husitům z Dauphiné, které znal již Palacký; na
jiném místě Valois cituje v poznámce dopis biskupa z Arrasu (30. březen
1432) adressovaný koncilu: Pululant in dies in dyocesi ista hereses
et zizania Bohemorum, quibus nisi viriliter restitissem cum coadjutoribus et modo jugiter vigilias gregis custodirem, in agro Domini non
frumentum veritatis, sed infelix lolium doctrine erronee germinasset.
Impugnatur a quibusdam juridictio ecclesiastica. Detrahitur vestre
sancte unitati almeque congregationi sacri concilii Basiliensis, dicendo
quod prorogatum est et dissolutum. Quibus pro viribus malis ob
sisto. Arbitror hic manens vobis magis proficere, quam illic existens.
Konečně v poznámce k str. 143 prvního dílu upozorňuje Valois na
nevydaný traktát: De justificatione vocationis Bohemorum (Bibl.
nat. ms. lat. 1548, fol. 43—52). Obsah traktátu je asi tento: Autor
probírá mínění doktorů, cituje příklady, kdy koncily měly veřejné
hádky s kacíři, upozorňuje i na jednání mezi židy a křesťany a pak
se ptá: Proč se nikdo nepokouší přesvědčit! Cechy, jichž kacířství
není starší patnácti let, když se činí pokusy obrátiti Reky, kteří
opustili správnou cestu před více než 300 lety? A dále: Et pro illis
jam inveteratis hereticis novum indicitur concilium; cur pro istis no
vellis, ex quibus majus timetur periculum, non permittitur manere
concilium ceptum et longe ante indictum? Ostatně Valois české otázce
nevěnuje pozornosti, nýbrž obmezuje se na vylíčení vlastního sporu
Eugenova s koncilem. Ve sporu tom král Sigmund měl značnou účast.
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Valois souvislého soudu o osobě Sigmundově nepodává, dochází však
k správnému ocenění činnosti Sigmundovy a k výsledku, že politika
jeho byla plodem zralé úvahy a že nebyla to jen dobrodružná touha,
která jej pudila do Itálie a dlouho vzdalovala od Basileje. Sigmund
cenil si vysoko koncil, ale nechtěl, jako kdysi v Kostnici, míchati se
do otázek čistě církevních. Stál na straně koncilu, ale nikdy nepřestal
brániti mu v příliš radikálním vystupování proti papeži. Jakou moc lze
přičísti jeho smírnému počínání, ukázalo se po jeho smrti, kdy mnohohlavý koncil, nevázán jsa jinou autoritou než vlastní, vystoupil proti
papeži takovým způsobem, že skoro veškeru intelligenci od sebe od
pudil a tím nepřímo působil k svému znicotnění. Druhá velká úloha
připadla publicistice. Ani zde nepodal Valois všeobecného závěru, ale
i tak jeho příspěvky k publicistické činnosti doby té jsou cenné. Dvě
osoby tu hrají hlavní úlohu: Mikuláš Cusanský na jedné aTorquemada
na druhé straně. Zde možno ostatně upozomiti na přehledný článek
Wernerův'. Kirchen- und sozialpolitische Publicistik im M. A. (Deutsche
Geschitsblätter VI. 65), kde velmi pěkným způsobem'přehled vývoje
publicistiky byl podán.
Je zajímavé sledovati aspoň v hlavních rysech vnéjsí historii
sporu papežova s koncilem. Po vydání rozpouštěcí bully otcové odpo
rují. Zprvu nesměle, ale čím dále tím odvážněji, opírajíce se o českou
otázku, vstupují na pole doktríny kostnické, vzpírají se přeložení
koncilu a mluví konečně i o případném sesazení papeže. Na naléhání
Sigmunda a kurfirstů, bojících se možnosti nového schismatu, papež
rozhoduje se povoliti otcům zasedání v Basileji. Papež pak hleděl
zmímiti radikalismus koncilu přítomností velkého počtu vyššího du
chovenstva, nepřejícího namnoze stejně jako papež přílišnému roz
machu hnutí konciliámího. Ale marně. Koncil, pocítiv svou sílu,
stupňuje požadavky a hrozí, nebudou-li splněny suspensí. Papež
nevidí jiné cesty, leč naprosté odmítnutí požadavků koncilu. (Bulla
In arcano n. srpna 1433.) Otcové, využivše nepříznivého dojmu způso
beného tímto rozhodným krokem papežovým, dosáhnou toho, že Sigmund
(tehdy již v Basileji) dává své ultimatum. Papež, opuštěn jsa všemi,
ohrožen vzpourou Fortebracciovou, vévodou Filipem Mariem Viscontim, kapituluje (Bulla Dudum sacrum 15. prosince 1433). Je to
hrozná kapitulace. Papež odvolává vše, co kdy prohlásil proti koncilu,
přistupuje ke všem podmínkám koncilem položeným, uznává supremacii
konciliámí... — Nastává otázka, sklonil-li se navždy a opravdu před
koncilem. Vývoj ukázal, že nikoli, a chyby odpůrců papežství k tomu
přispěly zjevně. Světská moc papežova v Itálii tehdy byla naprosto
ohrožena, papež prchá z Ríma a usazuje se ve Florencii. Koncil bez
slitování chladně dívá se na zhoubu zaplavující Itálii a ruinující moc
papežskou. Špatnou politikou tou rozhněvává si Sigmunda, a i ostatní
mocnosti, které skládaly do koncilu všechny naděje, začínají pochy
bovat! o úspěšnosti jeho zasedání. Otcové, dávajíce tvrdě pociťovat!
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papeži svou moc, zbavují ho většiny důchodů a vnucují mu znovu
zoufalé odhodlání k boji na život a na smrt — shoda mezi ním a kon
cilem je nemožná.
Zatím však poměry se mění. Italští protivníci papežovi jsou bud
přemoženi, nebo skládají zbraně. S hlediska světské moci posta
vení papežovo se značně zesiluje. Papež vysílá na všechny strany
posly, mající vrhnouti pravé světlo na počínání otců, prý odváživších
se převrátiti pravý smysl dekretů kostnických. Papežem vydaný
Libellus apologeticus (červen 1436), obsahující ospravedlnění kuriálni
politiky a těžkou obžalobou koncilu, znamená officielní vypovědění
války koncilu. Mezitím (21. květen 1436) odcházejí z Basileje praesidenti
koncilu, jmenovaní papežem, což znamená skoro úplné přerušení styků
papežových s koncilem. — Ale jako otázka česká v první části pontifikátu
Eugenova byla oporou koncilu, tak nyní oporou papežovou je otázka
řecká. Při jednání o řecké otázce vzniká v koncilu rozvrat. Minorita se
spojuje s papežem a podaří se jí získati pro sebe Reky. V Basileji se
útoky na moc papežskou stupňují. Mamě snaží se Cesarini brániti
krajním útokům. Papež na útoky odpůrců odpovídá (bullou Doctoris
gentium 18. srpen 1437) rozpuštěním basilejského koncilu a přene
sením jeho z moci autority apoštolské a za souhlasu kardinálů do
Ferrary. Zatím Sigmund umírá 9. prosince 1437 a Cesarini, vida
marnost smírného jednání, opouští Basilej (g. ledna 1438). Otcové
zbavují Eugena funkcí. To jednání otců, podnikané bez hlubšího roz
vážení, nemá už naděje na úspěch trvalý — vítězství Eugenovo je skoro
jisté.
Léta 1438—40 jsou pro papeže dobou zvolného získávání spo
jenců. Koncil z Ferrary přenesený do Florencie uskutečňuje (5. čer
vence 1439) unii s Reky. Otcové se mamě snaží zabránit! své porážce
sesazením Eugena, zvolením a korunováním protipapeže Felixe V.
Postavení papežovo jest posíleno do té míry, že se odvažuje na pole
doktríny. Jednáním s předními účastníky koncilu florencského byly
otázky základní rozhodnuty ve prospěch papežův; 20. dubna 1441 vy
dána bulla „Etsi non dubitemus“, vymezující moc a právo papežství
a koncilu — úplná porážka koncilu tu jest již jen otázkou času. Ani
smrt Eugenova (23. únor 1447) nezastavila vývoje.
Jeho nástupce Tomáš Parentucelli (Mikuláš V.) pokračuje s úspě
chem v díle, nalézaje oporu ve spolku s císařem Fridrichem III., zís
kaném hlavně obratným jednáním Eneáše Sylvia, který docílil spojení
zájmů rodu habsburského se zájmem kurie, spojení, které se pro dějiny
evropské stalo tak významným. Felix V. abdikuje a koncil přiznává
svou porážku, třebas že ve formě šetrné. Ovšem plně ani potom nauka
o supremacii konciliámí potlačena nebyla, po celá čtyři století nauka
byla hájena hlavně ve Francii, nikdy však již s takovou vášnivostí
jako ve století XV. Století XV. věřilo, že církev mění podstatně základy
své ústavy, byla to však jen dočasná krise; texty dekretů kostnických
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nebyly vtesaný, jak si přál Gerson, do kamene všech svatyň křesťan
ského světa. Princip absolutní moci papežské v církvi zvítězil nad
snahami episkopálními, a na vlysu nádherné stavby, která nahradila
starou basiliku vatikánskou, čte se: „Tu es Petrus et super hane petram
aedificabo ecclesiam meam.“ Slova ta, umístěná na místě tak vý
značném na počátku 17. věku, ovšem nemluví již k celému křesťanstvu
západnímu, nýbrž jen k části Rímu věrné; neboť ostatní křesťanstvo
reformací 16. věku zatím odvrátilo se nejen od papežství, nýbrž vůbec
od pojmu církve universální.
Jar. Papoušek.
Jecht R., Quellen zur Geschichte der Stadt Görlitz bis 1600·
Görlitz, im Selbstverläge des Magistrats 1909, 8°, VII—247.
Více než dvacet let pracuje neúnavný a svědomitý archivář měst
ského archivu zhořeleckého prof. dr. R. Jecht o spořádání a prozkou
mání pramenů archivu sobě svěřeného a archiválií zhořeleckých vůbec.
Všichni, kdo před ním se zabývali dějinami Zhořelce, uvázli v práci
pro nesnáze, které jim působilo množství neprozkoumaného materiálu,
od Sculteta až po Theodora Neumanna. Jecht, kterého známe hlavně
z jeho výborných edicí hornolužických listinných pramenů, přemohl
neúmornou pílí látku, která jiným tarasila cestu ku předu a předkládá
nám v této knize dílo, které bude nezbytnou pomůckou pro každého,
kdo se bude zabývati nejen dějinami zhořeleckými, nýbrž dějinami
lužickými vůbec. Svůj systematický přehled pramenů dovedl Jecht
až k r. 1600, obávaje se, že by byla kniha příliš vzrostla. Měl však
ještě důvod praktický, dějiny Zhořelce ve století 17., 18. a 19. bude
nutno psáti hlavně na základě akt radního archivu a ta jsou nyní dobře
spořádána a katalogisována, ovšem jen zásluhou Jechtovou, a možno
v nich lehce všechno nalézti. Nám by bylo ovšem příjemnější, kdyby
byl volil hranici aspoň o 20 let pozdější až do přemožení českého od
boje, a hranice ta by byla také přirozenější. Ostatně pokud šlo o knihy»
překročil Jecht sám častěji mez, kterou si určil a to k prospěchu věci.
Obzvláště sluší vytknouti, že se Jecht nespokojil pouhým mechanickým
soupisem archiválií, nýbrž připojil aspoň k větším kusům kritické
poznámky a odkazy k literatuře a k materiálu rukopisnému. Z díla
Jechtova poznáváme, jaké bohatství pramenů chová zhořelecký archiv
a to nejen pro dějiny politické, nýbrž i pro vývoj hospodářský a kul
turní; podle jeho úsudku se mu málokterý z německých archivů měst
ských vyrovná. Pro nás má význam s dvojího hlediska: předně jde
tu o archiv důležitého střediska jedné součásti České koruny, za druhé
podává nám tento archiv obraz vývoje německého města, které vy
rostlo jako kolonie ve slovanském území.
Nejdříve nás autor seznamuje s osudy vlastního radního archivu
(Ratsarchiv), jemuž se teprve asi od r. 1350, kdy byla založena radnice,
dostalo náležitého umístění. Proti dřívěj ším domněnkám ukazuje
Jecht, že radní archiv až na malé výjimky se zachoval bez pohromy.
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vypočítává všechny ztráty a omezuje je na pravou míru, tak zejména
náhledy o ztrátách spojených s událostmi r. 1547. Pak nás stručně
poučuje o dalších třech důležitých historických střediskách zhoře
leckých: knihovně Milíčově, knihovně a archivu Hornolužické spo
lečnosti věd a knihovně Zobelově. Na to věnuje autor především
pozornost listinám a kopiářům listin, rozepisuje se o vlastních listi
nách zhořeleckého archivu radního od r. 1282—1800, jichž je okrouhle
1300 a upozorňuje na oddělení Selecta, v kterém jsou umístěny vý
znamné a krásně vyhotovené listiny; jsou mezi nimi z konce XIV.
a z XV. století i některá bohemica. Kopiářům a knihám listin, v nichž
jsou také originální listiny zavázány, je věnována značná pozornost.
Mezi nej důležitější patří sedm knih listin, dříve nesprávně zvaných
„Collectanea Sculteti“; z nich pro naše dějiny nej významnější je kniha
č. III., obsahující množství hussitik. Rovněž velkou cenu pro nás
mají tak zv. „Annales Sculteti“ (Scultetus 1540—1614); je to vlastně
diplomatář o pěti svazcích. Svazek druhý z doby husitské, zahrnující
v sobě léta 1400—1449, byl vydatně použit jak Palackým, tak Grünhagenem a nyní zejména Jechtem, který z něho uveřejnil neb aspoň
použil z let 1419—1437 325 kusů. I následující svazky chovají v sobě
mnoho bohemik. Promluviv ještě o některých menších sbírkách li
stinných, přechází Jecht k městským knihám zhořeleckým.
Nechci srovnávati význam knih zhořeleckých s vratislavskými,
o nichž též r. 1909 vyšla důkladná a soustavná studie Pavla Rehme
(srovn. referát Borovičkův v C. C. H. XVI., str. 426), ale také Zhorelec
patří mezi ona šťastná města, která si dovedla uchovati celé neporušené
řady svých městských knih. Jecht začíná popisem tak zvaných Libri
resignationum (t. j. resignace na majetek po převedení jeho ve vlast
nictví druhého), z nichž nejstarší začíná rokem 1305. Knihy ty vedeny
byly až do r. 1580, kdy byly rozděleny na dvě serie, knihy kupní
a knihy testamentů; až do té doby byly kontrakty i závěti ještě s ji
nými právními pořízeními zapisovány společně do knih resignationum.
Toho roku začíná ještě další diferenciace a vedle kupních knih vcházejí
v život Libri donationum; do nich se zapisovaly smlouvy, jimiž se
někdo vzdává nemovitého majetku ve prospěch druhého (Auflassungs
bücher). Rokem 1581 začíná také serie knih dlužních a kniha žalob.
Starší hypoteční knihy má Zhořelec od r. 1384—1555, i ty jsou Jechtem
zevrubně popsány a posouzeny. Totéž platí o Libri actorum (knihy
civilních žalob a notářských zápisů), které jdou od r. 1389—1581.
Tak zv. Entscheidebücher (hlavně rozsudky v záležitostech majetko
vých pro venkov) začínají rokem 1396. Velmi důležité jsou sbírky
magdeburských právních nálezů (Magdeburger Schöpfensprüche), jimž
Jecht věnoval ve svém díle náležitou pozornost, nezanedbávaje ani
jiných sbírek soudních akt a soudních knih zhořeleckých. Upozorňuji
z nich na: Libri proscriptionum od r. 1370, Libri vocationum od roku
cca. 1390, „Protokollbuch über kriminalle Sachen“ 1466—1488 a ná
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sledující řadu protokollů ve věcech trestních, denníky soudcovské,
jdoucí od r. 1517 (mezi nimi denníky Scultetovy).
Z dalšího materiálu archivního popsaného Jechtem zasluhují
zvláštní zmínky zhořelecké „Kurbücher“ (knihy úřadníků radních)
od r. 1400—1819, statuty městské z let 1304—1565, seznamy měšťanů
počínající již rokem 1444, městské účty zhořelecké jdoucí od r. 1375,
radní diaria a protokoly ze XVI. a XVII. století, knihy missiv od
r. 1487—1662. Knihy missiv jsou podle Jechta jedním z nejobsaž
nějších a nej spolehlivějších pramenů pro dějiny města Zhořelce, Horní
Lužice a zemí sousedních, také pro české dějiny obsahují mnoho
cenného materiálu. Knihy účetní, důchodní, berní a celní jsou dů
ležitým pramenem pro dějiny hospodářské zhořelecké a hornolužické;
zvláště hojně zastoupeny jsou knihy a akta účetní: účty obilní, pivo
varské, solní atd. Pro nás zvláštní význam má oddělení „Landtags
verhandlungen“, z nichž nejstarší jsou z r. 1479; Pro edici „Českých
sněmů“ poskytují tato akta mnoho důležitého materiálu.
V poslední části své knihy rozepisuje se Jecht o kronikách, annálech, kalendářích, diariích, záznamech nekrologických, heraldických,
topografických a j. a jednotlivá díla a rukopisy kriticky oceňuje; ku
konci přidává tabulky provenienční a rejstřík osob a věcí. Teprve
na základě této výborné práce Jechtovy bude možno vzbudovati dějiny
nejen Zhořelce, nýbrž i Horní Lužice; bylo by jistě přání všech od
borníků, aby jemu samotnému bylo dopřáno dílo takové uskutečniti.
Jan Bedřich Novák.
*

♦

♦

Věstník Král. České Společnosti Náuk. Třída filosoficko-historicko
jazykozpytná. 1910. — Obsahuje tyto historické práce: H. Opočenský,
Zajetí a vyšetřováni Františka Tengnagla r. 1611. (Opíraje se o hojný ma
teriál pramenný, z části nevydaný, vypisuje autor podrobně zajímavou episodu z posledního období velikého sporu mezi Rudolfem a Matyášem, jmeno
vitě výslech Tengnagla zajatého na cestě z Prahy ke kurfiřtům říše německé,
kam byl vypraven arciknížetem Leopoldem žádat o pomoc pro Rudolfa
proti Matyášovi. Najdeme tu nové podrobnosti o zatýkání Rudolfových
rad a služebníků, kompromitovaných výpověďmi Tengnaglovými. Byli
mezi nimi také Slavata a Martinic, jichž vyšetřování se rovněž podrobně
líčí. Oba se očistili z podezření a byli osvobozeni, Opočenský však soudí,
že „poslední slovo o vině neb nevině Slavatově bude moci říci teprve ba
dáni. které osvětlí onu roli, kterou v náboženských a politických dějinách
let 1609—1618 hrál Slavata*. Úvodem k vlastnímu thematu své práce píše
autor o dřívějším životě Tengnaglově, zvláště o jeho poslání do Španělska
v r. 1609, jehož účelem bylo domáhati se podpory Španělského dvora pro
Leopolda). — K. V. Adámek, Josef Čejka, český emigrant a uherský emissat
evangelický (Josef čejka, poddaný panství rychmburského, odešel asi
r. 1735 pro víru z Čech do Uher, vrátil se však později dvakráte do vlasti.
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Za druhého pobytu v Cechách r. 1752 byl zajat, protože rozšiřoval knihy
kacířské. O výslechu, jemuž z té příčiny podrobeni on, jeho otec i jiní
svědkové na děkanství skutečském v říjnu 1752, se zachoval podrobný
protokol, jejž Adámek otiskuje. Na něm je z největší části založena úvodní
stať autorova, ač ovšem v ní užito také jiných pramenů). — V. Novotný,
Zur böhmischen Quellenkunde. II. Der Mönch von Sazawa. (Novotný se tu
vrací k thematu, o němž pojednal již r. 1903 důkladnou rozpravou v Mitt.
des Instituts für öst. Gesch. XXIV. Kdežto tehdejší rozprava nevyplňo
vala ani 30 stran, vzrostlo toto nové pojednání na objemný spis o 124
stranách. Vysvětluje se to tím, že se tu autor velmi podrobně zabývá vý
klady Bachmannovými o sázavském pokračovateli Kosmově, uveřejněnými
r. 1909 v Zeitschr. für. Gesch. Mährens und. Schles. XIII. (srov. výtah
odtud zde doleji). Přirozeně má práce Novotného veskrze ráz pole
mický. Vyvracejí se tu podrobně rozličné námitky a nápady Bachmannovy,
z nichž mnohé snad ani tolik pozornosti nezasluhovaly. Proti mínění
Bachmannovu, že sázavské pokračováni kroniky Kosmovy je složeno z ně
kolika Částí, pocházejících od rozličných autorů, hájí Novotný jistě s plným
zdarem svého dřívějšího názoru, podle něhož v díle tom dlužno rozeznávat!
pouze dvě části, z nichž.starší jedná hlavně o založení kláštera Sázavského
a jeho začátcích, druhá o dějinách let 1126 — 1162. Tento rozdílný názor
o povaze Sázavské kroniky má ovšem značný význam pro kritiku jejích
zpráv. Kdežto na př. Bachmann známé vypravování této kroniky o udá
lostech r. 1126 — bitva u Chlumce — pokládá za samostatné dílo součas
ného autora a proto jeho zprávám přiznává velikou důležitost, Novotný
jistě právem zastává názor, že vypravování to bylo sepsáno teprve po
r. 1173 autorem, od něhož pochází také všechna další část kroniky Sázavské,
a že se v něm, zvláště ve známých řečech Lotharových a Soběslavových,,
obrážejí názory o poměru německých králů k volbám českých knížat,
jaké se vytvořily teprve vlivem politiky Fridricha Barbarossy. Nepřímého
potvrzení se dostalo tomuto názoru, jenž se v podstatě objevuje poprvé
v článku Válkově vyšlém z historického semináře Gollova (v Čas. mat.
mor. XVI.), nedávnou statí Dietricha Schafera o tažení Lotharově do Čech,
jíž Novotný teprve v dodatku mohl užiti (sr. Č. Č. H. XVII., str. 126).
Svědčí o svědomitosti a spolehlivosti starší práce Novotného z r. 1903, že
ve své odpovědi na článek Bachmannův není nucen ustupovati od svého
tehdejšího stanoviska. Přirozeně nemůže tato odpověď podávati mnoho
věcně nového. Některé doplňky však tu plece najdeme. Tak upozorňuje
Novotný při rozboru vypravování kroniky Sázavské o událostech r. 1126
na jeho formální i věcnou podobnost s vypravováním německé rýmované
Kaiserchronik, kteréžto věci, pro kritiku kroniky Sázavské jistě dosti dů
ležité, dosud nikdo si nevšiml. Pozoruhodné jsou dále poznámky Novotného
o způsobu osazováni českého trůnu a vlivu německých panovníků na ně.
Nový je konečně výklad o poměru Prokopově ke klášteru Sázavskému
a o významu jeho známého proroctví, o němž vypravuje první část kroniky
Sázavské. Ve své starší studii (str. 570) vyslovil Novotný mínění, že Prokop
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pouze svému synovci Vitovi a synu Jimramovi slíbil, že se vráti z vyhnanství,
do něhož po jeho smrti budou vypuzeni, a že pak až do smrti budou klidně
přebývati v klášteře. Proti námitkám Bachmannovým, který soudil, že
slib platil všem mnichům, snaží se nyní toto své mínění podrobněji vyložiti
a odůvodniti. Bachmannovi se zdálo nepřirozené, že by se byl Prokop staral
toliko o své příbuzné a nikoli o celý konvent, jehož byl hlavou. Novotný
však to naopak pokládá za zcela přirozené. Soudí totiž, že Prokop jako
zakladatel kláštera Sázavského byl v duchu tehdejších názorů také jeho
vlastníkem, že klášter byl jaksi rodinným majetkem jeho a jeho příbuzných.
Toto vlastnické právo Prokopova a jebo rodiny ke klášteru Sázavskému
bylo brzy ohroženo tím, že čeští knížata, udělivše klášteru hojné statky,
sami se toho práva domáhali a posléze je úplně na sebe strhli. To se pro
jevilo již tenkráte, když kníže Spytihněv prostě první mnichy z kláštera vy
pudil a dal jej jiným. Ale Prokop podle kroniky ještě po smrti reklamoval pro
sebe a své příbuzné staré vlastnické právo ke klášteru tím, že odtud vyhnal
německé mnichy přivedené Spytihněvem. Tímto výkladem Novotného na
bývalo by vypravování kroniky o založení kláštera Sázavského zcela jiného
smyslu, než jak mu dotud bylo rozuměno. Ale myslím, že výklad ten není
správný. Nemáme především dokladu, že by byl Prokop klášter založil
na svých statcích a že by jej byl nějak obdaroval. Naopak víme, že se
Prokop před svým odchodem do samoty zřekl světa i pozemských statků.
Jeho účast při založení kláštera byla podle všeho více mravní. Vlastními
fundátory a proto také vrchními pány neb vlastníky kláštera byli knížata
Oldřich a Břetislav, s nichž právo vlastnické přešlo na jejich nástupce.
Proto knížata fakticky rozhodovali o volbách opatů. Jestliže vedle toho
také konvent měl vliv na volbu, jistě to neplynulo z vlastnického práva
prvních mnichů, příbuzných Prokopových, nýbrž z toho, že tak předpi
sovala pravidla řádová. Ve vypravování kroniky Sázavské nikde nenacházím
stopy názoru, že by Prokopovi a jeho příbuzným náleželo vlastnické právo
ke klášteru. Místa, jež Novotný uvádí, jistě nelze v tom smyslu vykládati.
Vkládá-li kronikář Prokopovi, zjevivšímu se po smrti svému nástupci,
do úst výrok ,,Filiis meis spiritualibus a domino impetravi hunc locum",
je zcela nepřípustné vztahovati výrok ten na Prokopovy příbuzné. ,,Filii
spirituales" je právě opak synů tělesných, příbuzných, jsou to duchovní
synové Prokopovi, mniši kláštera, jehož byl duchovním zakladatelem.
Nedovoláva se tedy Prokop, resp. kronikář, který o tom vypravuje, tímto
výrokem svého vlastnického práva ke klášteru, nýbrž svého práva duchov
ního. A podobně ostatní vypravováni skladatele této první Části kroniky
Sázavské nesvědčí o tendenci, kterou v něm hledá Novotný. Tím však ni
kterak netvrdím, že by názor Novotného o vzniku této části byl nesprávný;
naopak myslím, že i v té věci má pravdu spíše on než Bachmann). — J, F.
Šimák, Listár fary turnovské z let 1620—1696. (Listář obsahuje 300 kusů.
Čerpaných jednak z archivu turnovského, jednak z archivů pražských,
jmenovitě arcibiskupského a místodržitelského. Některé z nich jsou obecně
zajímavé, na př. ty, jež se týkají selského povstání na Turnovsku v prvních
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letech po Bílé Hoře nebo prováděni protireformace, valnou většinou však
je to materiál významu Čistě místního, který by snad bylo stačilo zpracovati
ve formě pojednání. Jistě dlužno schvalovati, že veliká část listin se podává
pouze v regestech, ale myslím, že se mohlo krátiti ještě více. Tak u č. 3,
45, 62, 100, 172, 176, 177, 179, 187, 211, 212, 219, 221 a snad i u jiných
byl by úplně stačil stručný regest. Vydávati německé listiny složitým
a nepřehledným pravopisem tehdejší doby je v českých edicích jistě zby
tečné, když sami němečtí vydavatelé pravopis velmi radikálně zjednodušují).
— J, Volf, Příspěvek ke sporu o českou konfessi v Sasku v l. 1631—7. (Volf
otiskuje tu dva dříve neznámé spisy, historicky velmi zajímavé. Za autora
jednoho z těch spisů pokládá Volf asi právem Pavla Stránského, s jehož
jiným spisem nás nedávno seznámil (viz Č. Č. H. XVII., str. 117), autorem
druhého je Jan Regius, bývalý děkan v Žatci. Spis Stránského, jenž má
název ,,Omluva jednoho Čecha starého při konfessi české stálého, řádům
církevním německým obcovati nechtícího, sepsaná in exilio 1632“, byl
napsán česky, spis Regiúv, vlastně podrobný zápis o jeho rozmlouváni
s luterskou konsistoří ve Freiberce r. 1631, byl původně latinský, ale zachoval
se jen v českém překladě. Překlad ten jest obsažen v témž rukopise jako
oba spisky Stránského a jsou k němu připojeny latinské verše, které k jeho
originálu připsal Stránský. Je na snadě domněnka, není-li snad Stránský
původcem toho překladu, který některými slovy a obraty upomíná na pů
vodní spisy Stránského. Domněnka ta byla by ještě pravděpodobnější,
kdyby se ukázalo, že Stránský také sám celý sborník napsal. Volf to sice
tvrdí ve svém článku v Č. Č. M. 1910, str. 26, ale poznámka v rukopise,
jíž se dovolává a kterou v nové své práci plně otiskuje, to nikterak nedo
kazuje. Tvrdí-li v onom článku, že sbomlček byl napsán asi v 1. 1630—32,
neshoduje se to s tím, že podle tohoto ,,Příspěvku“ Stránského ,,Omluva“
v rukopise obsažená, byla by dokončena teprve r. 1637, což ovšem nezdá
se mi jisté. Tyto neshody bylo by slušelo lépe objasniti a pokusiti se o urči
tější rozřešení otázky, byl-li Stránský písařem celého sbomíčku. Pro
Stránského nebylo by to bez významu. Obsahově mají oba spisky Volfem
uveřejněné značnou důležitost. Vidíme z nich velmi jasně, jak neústupně
trvali čeští vystěhovalci na své české konfesi, jak se vzpírali přijmouti
prostě řády luterské a jaká příkoří bylo jim za to zkoušeti od orthodoxních
luteránů saských. Stanovisko Stránského, silně nacionálně zbarvené, nej
lépe se obráží v těchto hrdých slovech jeho ,,Omluvy“: ,,Národ Český jest
gens liberrima, ovšem nad svědomím svým panovati sobě nedá. Pro tu
příčinu věrní jednomyslně raději z milé vlasti, oželejíc tam přátel milých
i hojného jmění, poustoupili, aby víru Bohu, čisté svědomí, duši, dobrou
pověst světu a svobodu svému národu zachovali. Já pak měl bych jednomu
knězi proti svému svědomí k vůli a s mocí něco učiniti, ježto sem toho, co
by proti Bohu býti mělo, k vůli císaři, ani jeho komisařům na žádné vojenské
přístrachy, vězení, statečku odnětí a z vlasti vypovědění nechtěl vykonati?“
Vydáním Stránského ,,Omluvy“ jako již dříve vydáním jeho ,,Okřiku“
přispěl Volf velmi podstatně k lepšímu poznání jeho zajímavé osobnosti.
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Ale historicky snad ještě důležitější je spis o rozmlouváni Regiově s luter
skými theology. Poznáváme tu namnoze velmi podrobně náboženský názor
uvědomělého stoupence české konfese, která se Majestátem Rudolfovým
stala společným vyznáním české strany pod obojí, a vidíme, jak vytrvale
snažili se zachovati češti evangelíci i v cizině svou svéráznost).
j
K. Kr.
Zeitschrift des deutschen Vereines für die Geschichte Mährens und
Schlesiens, ročník XIII. (1909). — A. Altrichter, Iglau im Jahre 1848
(autor, známý svými pracemi z dějin jihlavských, podává v této studii
na základě bohatého materiálu aktového a dvou současných soukromých
kronik názorný a poutavý obraz veřejného života probuzeného ústavou
v největším tehdy na Moravě městě po Brně; z článku samého dalo by se
soudit, Že autor mohl povědět víc o českém Živlu v Jihlavě). — Ad. Bachmann, Das Geschichtswerk des Klosters Sazawa (V. Novotný obrátil se v po
jednání „Studien zur Quellenkunde Böhmens" MJOG. XXIV., 552 nn.
proti vývodům Bachmannovým, ibid. XXI., 229—323, o nejednotnosti
kroniky sázavské. V tomto obšírném článku snaží se Bachmann dokázat
podrobným rozborem správnost svého tvrzení. Za samostatné části po
kládá, jak shrnuje na konci svojí studie: 1. nejstarši legendu o sv. Prokopu,
složenou ještě před r. 1095; 2. rozličné klášterní záznamy jako podklad
vita Bozetiechi a vita Diethardi; 3. dosti značný počet údajů prostě pře
vzatých z nekrologii sázavských a břevnovských; 4. zprávu o událostech
roku 1126; 5. údaje a delší vypravování mnicha sázavského, vrstevníka
opata Silvestra, který psal mezi léty 1156—1161 a snad taky složil vitae
Viti a Emmerani a jejž nutno kromě toho považovat za kompilátora a red
aktora celého dějepisného díla sázavského až do roku 1161; 6. údaje k letům
1162—1163 a vita Reginhardi, složené teprve po roce 1173. Práce kompi
látorova záležela, jak dovozuje Bachmann, asi v tom, že do klášterního
exempláře kroniky Kosmovy kromě známých starších zpráv z německých
pramenů zanesl legendu o sv. Prokopu, doplněnou daty o Vítovi a Emmeranovi a životy Božetěchovy a Děthartovy, jež nalezl v klášteře, a připojil
taky ještě ony kratičké poznámky, jež právě měl po ruce, od roku 1126
však chtěl podat pokračování díla Kosinová. Ale po obšírném vylíčení udá
lostí roku 1126, které našel hotové, pomáhá si opět krátkými poznámkami,
které nalezl a sám doplnil zvláště údaji o opatu Silvestrovi, až dostane se
k dějinám let 1157—1161, jež vypravuje jako bezprostřední vrstevník.
Ostatek pochází od někoho jiného. Skladatel legendy Prokopské a životo
pisec Reginhardův jsou asi Češi, dodatky k životu Božetěchovu jsou patrně
od Němce. O národnosti ostatních nedá se nic určitého tvrdit). — K. Berger,
Geschichte der Stadt Römerstadt (pokračování a dokončení velmi ob
sáhlé monografie o dějinách moravského města Rymařova, založené
na velmi bohatém materiálu, který místy podává se nezpracovaný, časově
vypisuje tato část velmi podrobně události od konce třicetileté války do
konce XVIII. století a vedle vnějších příběhů sleduje i vnitřní dějiny města;
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v dodatku pak jde stručně až do roku 1866). — B. Bretholz, Theodor von
Sickel (otisk přednášky, která obsahuje zajímavé a cenné podrobnosti
o počátcích činnosti Siekelovy v Rakousku, čerpané z autobiografického
jeho vypravování). — H. Brunner, Die Herren von Lippa (pokračování
v rodopisné studii podobným mechanickým způsobem jako v části před
cházející; užito v ní i nevydaného materiálu; časově jde až do začátku
XV. století). — Alb. Rille, Nikolsburg und Umgebung zur Zeil der mährischen
Rebellion von Juli 1619 bis Jänner 1620 (dle listů posílaných kardinálovi
Františku z Dietrichštejna do Vídně vylíčena krátká válečná episoda
z doby povstání). — Em. Rzehak, Ein Bracteatenfund bei Austerlitz. — Týž,
Zur Kenntniss der neolitischen Keramik Mährens. — Otto Schier, Die Zer
nierung von Brünn durch die Preussen und Sachsen im Jahre 1742 (na základě
velmi bohatého archivního materiálu zpracované a velmi podrobné vylíčení
uvedené válečné události z doby Tereziánské.) — Fr. Snopek, Vorkommen
von Bibern auf den Herrschaften des Hoch- und Erzstiftes Olmütz (uvádí
zprávy, z nichž vysvítá, že v XVII. století byl bobr pěstován na panstvích
olomouckého arcibiskupství). — M. Simbóck, Sgraffitomalereien im Schlosse
zu Teltsch. — Týž, Zwei wahrscheinlich gefälschte römische Inschriften aus
Mähren (jsou zachovány toliko v opisech ve sbírce moravských a slezských
nápisů, která byla pořízena r. 1828 z rozkazu gubernia a za součinnosti
hospodářské moravsko-slezské společnosti a nyní je uložena v zemském
archivu; vzbuzují podezření nehledě k nerozluštitelnosti smyslu tím více,
že ani v Olomouci ani v Tovačově, kde prý byly nalezeny, není po nich
nejmenší stopy; pisatel článečku soudí na Bočka, který je snad později
vložil do sbírky).

Č. Č. H. XVIL
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Archivní rada, založená nej vyšším rozhodnutím ze dne 9. listopadu
1894, konala dne 29. března t. r. svou 24. schůzi za předsednictví ministra
vnitra hrab. Wickenburga. Po zahájení schůze oznámil referent, ministerský
rada Dr. rytíř von Mündel, že jednání komise, která měla po návrhu dvor
ního rady prof. dra čelakovského učiněném ve 23. schůzi archivní rady
dne 29. června 1909, uvažovati o odevzdání zemských desk zemskému
archivu království českého, stalo se proto bezpředmětným, že ministerstvo
práv prohlásilo, že hodlá v Praze zříditi justiční archiv. Na to přednesl
prof. dr. Redlich svou zprávu o potřebě reorganisace c. k. archivní rady
nastalé proto, že c. k. centrální komise pro zachováni památek archaeologických a uměleckých usnesla se III. sekci věnovanou ochraně památek
archivních rozpustiti a agendu její postoupiti c. k. archivní radě. Ministr
hr. Wickenburg dával na uváženou, nebylo-li by s prospěchem, aby archivní
rada přestala býti sborem pouze poradným při c. k. ministerstvu vnitra
a stala se institucí samostatnou se zvláštním předsedou. Uváděny důvody
pro i proti tomu návrhu. V zásadě usneseno, že reorganisace má býti pro
vedena, že archivní rada má ze středu svého voliti zvláštní výbor jednací,
že má býti opatřena kanceláří, ve které by se nacházeli odborně vzdělaní
úředníci a že má býti postaráno o potřebnou dotaci na provádění úloh
archivní radě přikázaných. Dosavadní konservatoři III. sekce centrální
komise, jichž je ve všech zemích rakouských asi 60, mají býti nadále dosazeni
při archivní radě. Dvorní rada prof. dr. Čelakovský dával na uváženou, že
při rozhojnění počtu členů c. k. archivní rady mělo by býti přihlíženo k in
stitucím v jednotlivých zemích již zřízeným k ochraně památek archivních
(jako ku př. v Čechách je hist. komise zemská a komise zřízená při I. třídě
České Akademie). Dosazen 5členný komitét (prof. dr. Čelakovský, Kretschmayr, Mayer, v. Ottenthal a Redlich), jemuž uloženo, aby vypracoval
nový statut archivní rady a v nejbližší schůzi jej předložil. Na konec oznámil
referent ministerstva železnic, minist. rada Ziffer, že obsáhlý archiv téhož
ministerstva je úplně uspořádán a zval členy c. k. archivní rady k jeho
prohlídce. Vydáni inventáře toho archivu se připravuje k tisku. Nk.

O Vatikánském registru papeže Jana VIII., pro nás svrchovaně dů
ležitém tím, že jen odtud jsou známjř čtyři bully tohoto papeže z 1. 879—881,
týkající se církve moravské (Friedrich, Cod. dipl. Boh. I., č. 22 — 25),
jmenovitě slavná bulla „Industriae tuae“, jíž se dovoluje konati služby boží
jazykem slovanským, uveřejnil důkladnou studu E. Caspar, Studien zum
Register Johanns VIII. (Neues Archiv XXXVI., 1910, str. 77 —156). Je
známo, že proti pravosti bully ,,Industriae tuae“ byly vysloveny mnohé
námitky, a že posledně Fr. Hýbl v článku Slovanská liturgie na Moravě
v IX. věku (v Č. Č. H. XIV., zvláště str. 292 a 406) prohlásil ji s určitostí
za padělek. Přirozeně byl Hýbl nucen pokusiti se o vysvětlení, jak se pa-
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délek mohl dostati do papežských register. Oporou byla mu vlašská studie
G. Leviho o registru Jana VIII., dovozující, že toto registrum, o némž se
již dávno vědělo, že to není originál, nýbrž opis XI. století, není věrným
opisem ztraceného originálu, nýbrž pouhým výborem z něho, že to je po
zdější sbírka, do niž vedle listin zapsaných v původních registrech Janových,
mohly se dostati také listiny jiné, třeba i neauthentické. Hýblovi bylo
sice známo odchylné mínění francouzského jesuity Lapôtra, Že zachované
registrum Janovo je věrný opis ztraceného originálu, ale právem napsal,
že Lapôtre svého mínění dostatečně nedokázal. Nová studie Casparova
pokouší se o takový důkaz, a dlužno přiznati, že se zdarem. Caspar, jenž
připravuje pro Monumenta Germaniae kritické vydání registra Janova,
dospívá podrobným formálním rozborem této vzácné památky k určitému
a nepochybně správnému úsudku, že je to vskutku pouhý mechanický opis
ztraceného originálu. Tím je dáno, že všechny listiny v něm obsažené,
tedy také bullu „Industriae tuae“, dlužno pokládati za authentické. Nejsou
tím ovšem odstraněny závažné věcné obtíže vnitřní, jež především vedly
k pochybnostem o pravosti tohoto listu. Studie Casparova se však
neomezuje na zjištění pravé povahy zachovaného registra Janova, nýbrž
se snaží zjistiti na jeho základě, jak byla zařízena původní registra
tohoto papeže, a řeší také důležitou otázku chronologie listin obsažených
v registru. U některých je totiž původní datum buď vynecháno nebo
nahrazeno slovy ,Data ut supra*. Těmto slovům bylo dosud rozuměno
většinou tak, že se jimi odkazuje k datu poslední v registru předcházející
datované listiny, a toto datum bylo přijímáno pro listinu datovanou ,,ut
supra“. Této zásady se přidržel jmenovitě Ewald ve svém zpracování
Jafíéových Regesta pontificum a také Friedrich ve svém Codexu při č. 22
a 23. Caspar však ukazuje, že to je nesprávné, že listinám označeným slovy
,,Data ut supra“ nenáleží datum listiny předcházející, že to označení másmysl povšechný, vyjadřujíc jen příslušnost oněch listin k určité indikci,
podle nichž registra byla uspořádána. To znamená pro nás, že obě uvedené
bully Janovy, otištěné u Friedricha pod č. 22 a 23 s datem 14. Juni 879, nelze
bezpečně klásti k tomuto datu, že datum jich bylo by třeba teprve určití.
Caspar v připojené tabelle (str. 152) datuje obě ty bully: ,,879 Jun. ex. —
Juli“. Rozdíl v datování není tedy značný.
K. Kr.
Frant. Snopek, známý svými pracemi v otázce cyrillomethodějské,
vydal počátkem letošního roku objemný spis v jazyce německém (Konstantinus-Cyrillus u. Methodius, die Slavenapostel, Kroměříž 1911, 471 str.),
jehož podtitul: Ein Wort der Abwehr fůr die Freude der historischen
Wahrheit — naznačuje základní ráz celého díla. Největší část knihy jest
obrana obou bratří proti známým názorům Brůcknerovým; jest to
vlastně rozšířené zpracováni autorovy České knihy (Konstantin-Cyrill
a Metoděj) z r. 1908 a některých částí jeho Studií cyrillometodějských,
na něž upozornil jsem čtenáře tohoto časopisu v roč. XIV., 329. K tomu
přistupuje nově obrana pravosti listu papeže Jana VIII. z r. 880 proti
17*
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Goetzovi a mojí rozpravě o slovanské liturgii v IX. stol. (Č. Č. H. XIV.),
vydaná současně také česky v Č. Μ. Μ. 35, str. 1—60; posléze kapitoly
o dvou nových spisech ,,biskupa Chrabra-Klimenta“ a o nedávno nalezené
legendě Naumově. O obraně pravosti listu ,,Industriae tuae“, jež obrací
se z největší Části proti pochybnostem mnou v tomto časopise r. 1908 piedneseným, netřeba se mi šlřiti. Důvody, jimiž tu Snopek hájí pravost toho
listu, zakládají se vesměs na jeho názorech, předpokladech a thesích,
známých z jeho dřívějších prací a nevnášejí do kontroversy nic v podstatě
nového. Jenom jedné věci jsem nucen se dotknouti pro domo. V českém
zpracování své obrany (Č. Μ. Μ. 35, str. 1) ,.pozastavuje se“ Snopek nad
mou , .neobyčejnou“ prý češtinou; z toho, co dále praví, jest patrno, že
se mu moje čeština zdá německou. Neměl bych takový úsudek p. Snopkovi
za zlé, třeba že ovšem neuznávám jeho správnosti, a nezmiňoval bych se
o věci, kdyby byl p. Snopek tento svůj úsudek nevyslovil také v německé
svojí knize (co jest Němcům v tomto piípadě do jazykové správnosti české
práce?) a to způsobem, nad nimž jsem se zase já byl nucen ,, pozastav iti“.
Tam praví totiž na str. 329: ,,Wenn ich aufrichtig sein soll, so muss ich
gestehen, dass die oberwähnte Abhandlung Dr. Hýbls .. . auf mich und
auch auf andere Leser den Eindruck einer wörtlichen Übersetzung aus
dem Deutschen machte“. Snad tu nechtěl p. Snopek říci nic jiného nežli
v českém zpracováni, ale byl by dobře učinil, kdyby byl uvážil, jaké do
mněnky o mojí práci může tato formulace vzbuditi u vzdáleného věci
čtenáře německého. Či chtěl p. Snopek vzbuditi takové domněnky
úmyslně? Hlava 19., jednající o dvou nových spisech biskupa ChrabraKlimenta, týká se památek, jež r. 1880 vydal Popov pod názvem Slovo
na rožďstvo Christovo a Čtenije na kr’ščenie gospodie a jež Vondrák
(Studie z oboru církevněslovanského písemnictví 1903) přičítá žáku Me
todějovu bisk. Klimentovi. Snopek shledává proti tomu, že památky ty
byly napsány v 1. poL 10. stol, v Makedonii nebo v některém sousedním
území od pisatele fotiovsky smýšlejícího a že tímto pisatelem nebyl Me
todějův učennik Kliment, nýbrž jiný Kliment, jehož Snopek již ve svých
Studiích cyrillometodějských prohlásil za totožného se známým mnichem
Chrabrém (o této identifikaci srv. Č. Č. H. XIV., 329). — O legendě Nau
mově snaží se posléze Snopek dokázati, že nezakládá se přímo na zprávách
uČenníků Metodějových, vypuzených do Bulharska, nýbrž vidí v ní fo
tiovsky zabarvenou tradici pozdější generace (klade sepsání do počátku
2. polovice X. stoL), vyrostlé již zcela v ovzduší východním.
Hýbl.
V officiální publikaci řádu premonstrátského „Analectes de ľordre
de Prémontré“, vydávané v Brusselu, vycházela od r. 1908 do konce r. 1910
rozsáhlá latinská práce o znamenitém biskupu Olomouckém Jindřichu
Zdíkovi ,,De b. Henrico II. Zdikt septimo episcopo Moraviensi seu Olomucensit ord. Praemonstratensis (f 25. Junii 1150)”t jejímž autorem je P. Alfons
Zakt vlastně Žák (179 stran samostatně paginovaných s mapkou). Je tu
pilně sneseno snad vše, co bylo možno o Zdíkovi najiti v pramenech a celkem
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i-v literatuře — autor zná i drobnější práce české —, ale materiál ten je
zpracován způsobem až neuvěřitelně primitivním. Jeví se to hlavně v tom,
jak autor užívá pramenů. Zprávy pozdních historiků, Balbína, Hammerschmida a pod., klade klidně vedle zpráv současných kronik i listin, jako
by je pokládal za stejně cenné. Přes rozpory v pramenech přenáší se
s překvapující lehkostí. Zvláště zajímavé jest jeho stanovisko k nepravým
nebo podezřelým listinám, jež se týkají Zdika. Je známo, že takových listin
je značné množství a jsou mezi nimi nade vši pochybnost dokázané pa
dělky Bočkovy. Žák zná literaturu o těchto padělcích, uvádí dokonce
podrobně známé důvody Šemberovy a Jirečkovy proti listinám, jež vy
pravují o úkladném přepadení Zdíkově, uznává, že jsou podezírány ,,non
absque verí specimine“, ale užívá jich klidně jako pramenů zcela nepochyb
ných. Také si povšiml upozornění, jež Friedrich připojil ke svému referátu
o jeho edici Listů probošta Steinfeldského (viz Č. Č. H. VII., str. 213),
že totiž celou íadu listin týkajících se Zdíka, jež Friedrich jednotlivě vy
početl, dlužno pokládati za padělky Bočkovy, ale užil upozornění toho jen
tak, že při každé z těch listin poznamenává, že ,,a modernis scriptoribus —
Friedrich se nikde nejmenuje — falsae declarantur“ nebo pod. a na konci
všeobecně vyslovuje politování, ,,quod tot diplomata a d. Boczek publicata
hodie falsa vel suspecta habentur“, ale jinak s listinami těmi nakládá,
jako by byly pravé; otiskuje snad všechny téměř celé v textu své práce
a uvádí jejich obsah, jako by o něm nebylo pochybností. Podobně vkládá
do svého vypravování také celé texty pravých listin a celé odstavce kronik.
Tím jakož i autorovým zvykem vykládati široce o osobách a věcech, s nimiž
se Zdík dostal ve styk, se vysvětluje rozsah jeho práce, která snad může
vědeckému badání posloužit! upozorněním na některou podrobnost, ale
jistě není ani dost málo spolehlivým obrazem života Zdíkova nebo správným
a výstižným oceněním jeho významu v českých dějinách církevních a po
litických.
K. Kr.
V 33. svazku Repertorium /. Kunstwissenschaft sestavil IV. Scheffler
seznam vyobrazení a literárních portrétů panovníků německých od sklonku
13. do počátku 16. století. Pro nás zvláště zajímavé jsou části, jednající
o panovnících rodu Lucemburského a jejich manželkách.

Zaznamenáváme zatím novou anglickou knihu k dějinám husitství:
Kitts E. J., Pope John XXIII. and Master John Hus of Bohemia (London
1910).
_____
J. Susta dává v Článku K otázče stáří Žižkova (zvi. otisk z ,,Přehledu“
1911, str. 28) za pravdu názoru Tomanovu, že Žižka byl r. 1420 mužem
nejméně šedesátiletým. Pojednáni, jež vychází od závažných svědectví
Eneáše Sylvia (která ušla Tomkovi), je zajímavé bystrým a přesvědčivým
vedením důkazu, že Jan Žižka z Trocnova v několika listinách kol r. 1380
jmenovaný musí býti osoba identická se slavným vůdcem Táborů, že jméno
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Žižka není jménem rodovým, ale osobni přezdívkou i vysvětlením omylu
Tomkova. Stať je psána polemicky proti článkům Č. Pinskra v „Časti“ a
vyvolána nálezem domnělé lebky Žižkovy v kostele čáslavském.
J. P.

V Zlaté Praze (č. 20—22., roč. 1911) uveřejnil J, V. Simák studit
tPrvni humanismus a české dějiny*. Probírá v ní, jak psali o českých dějinách
první humanisté, především E. Sylvius. Většina jich píše o nich nekriticky,
ale někteří z nich přece, Čerpajíce ze starých středověkých kronik, mají
tu a tam o nejstarší době české správné údaje, jež si osvojilo teprve nově
probuzené kritické bádání 18. stol. Nejvýše mezi těmito humanisty stojí
Beatus Rhenanus, který dle Šimáka .shrnuje již všecky snad vědomosti
o Bojích, Markomanech a Quadech .
tak že nová doba sotva co může
přidati*. Před Pelciem má první a jediný zprávy, že Čechové válčili s Dagobertem franckým. Ale výsledky Rhenanovy nedošly u nás povšimnutí
a o staré době České psáno až do 18. stol, pod vlivem E. Sylvia a jiných
humanistů méně kritických; z nich na př. Cocceius Sabellicus první stotožnil
Markomany s Moravany, kterýžto názor vyvrácený teprve Dobnerem,
nejvíce asi u nás rozšířila Sobkem přeložená a hojně čtená kronika Carionova.
Glch.
Cenným příspěvkem k náboženským dějinám českým XVI. stol, je
Článeček známého jesuity A. Krössa, Die Unterwerfung des utraquistischen
Administrators Heinrich Dworsk^ (Curius) von Helfenberg unter den katho
lischen Erzbischof Anton fírus im J. 1572, uveřejněný v Zeitschrift für
kathol. Theologie 1910, str. 702 —712. Kröss především ukazuje, že zpráva
Schmidlova o podrobení se administrátora Mystopola arcibiskupovi, jíž
někteří historikové, jako Vávra, Winter a Kryštúfek, věřili, je nesprávná
potud, že neplatí o Mystopolovi, nýbrž o jeho nástupci Jindřichu Dvorském,
jak správně poznal již Tomek, a otiskuje pak nové, podrobné zprávy o této
události z pramenů jesuitských.

Příspěvek k dějinám umění doby Maxmiliána II. a Rudolfa II. při
náší monografie známého numismatika Eduarda Fialy: Antonio Abondi,
keroplastik a medajlér ve službě císařů a králů Maximiliana II. a Rudolfa II.
(Str, 58 + 10 tab. Praha, 1909, nákladem vlastním.) Pečlivě sestaveny
zprávy životopisné spolu s listářem k jeho činnosti, přidán popis medajlérských a keroplastických prací a konečně v dodatku popsány některé práce
školy Abondiovy. Při popisu udávána biografická data zobrazených osob,
avšak vlastní historicko-umělecký rozbor jeho díla chybí. Reprodukce
jsou velmi pěkně provedeny a přinášejí portréty celé řady významných
osobností.

O populární knize Alfreda Jensena „Svenska minnen frán Böhmen och
Mähren**. (Švédské památky z Čech a Moravy) s podtitulem „Kultumě1 historické náčrty z třicetileté války“ (u Gleerupa v Lundu, 1910, 242 str·)
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podávám rád zprávu; dojímá mě nadšení auktorovo pro věci slovanské
a České vůbec a styky švédskoslovanské zvlášť. Jeho kniha, která vydána
současně s jeho ,,Smdrre bidrag etc,“ (Drobné příspěvky k dějinám joleté
války 1369—1648; srv. výše str. 131), obsahuje arciť většinou věci nám
známé, ale jest zajímava způsobem auktorova podání, bystrými úsudky a
obratnými šlehy zkušeného znalce světa, dále leckterým rysem detailněji na
kresleným, posléze některými daty novými. Ovšem materiál, který se autoru
nabízel, není úplný a ne všude prvořadý. Jen s tohoto zorného úhlu za
chováme se spravedlivě ke spisu přirozeně více extensnímu, vzhledem
k počínání vítězných Švédů apologetickému, a ve prospěch českých dějin
a i dnešních snah našich ušlechtile propagačnímu. Kapitoly jeho jsou:
I. Husův duch. II. Pohled na starou Prahu. III. Klenotnice císaře Rudolfa.
IV. Bílá Hora. Touto kapitolou končí se dosavadní uvedení do českých
dějin a následují pak vlastní kapitoly „švédské“; v páté jest řeč i o Valdštejnovi, ale ne o životním jeho cíli a jednání se Švédy, nýbrž o hrobu jeho
a vztazích Švédů k němu (str. 108 n.). V. Ukrutný loupežník (Banér). VI.
Vítěz u Jankova (Torstensson). VII. Obléhání Brna. VIII. švédové na
Moravě. IX. Velký čin (přepadení Malé Strany Kónigsmarkem r. 1648).
X. Poslední rok vojny. S Jensenem lze souhlasiti, když hájí svých krajanů
proti výtce, že zle hospodařili v Čechách a vyloupili poklady Pražského
hradu: vojna tenkrát nezříkala se ještě loupeže. Historiky bude zajímati
Jensenovo obhájení důstojníka Arnošta Ottovalského z Odenwaldu proti
nařknutí ze zrady (str. 157 n.), dále rozhorlení jeho nad podstrčením Jana
Nepomuckého, pak pěkné odstínění prudkého, v jádru as lepšího Banéra,
vojevůdce bez odporu znamenitého, a „velkého podagristy“, naskrz sympathického a geniálního Torstenssona. Méně se mi zamlouvá poněkud
jednostranný výměr, že „všeobecnou osvětu evropskou středověk zdědil
po antickém světě prostřednictvím Němců“ (což Keltové a vůbec Ger
máni a Románi?). Než toto vše jsou drobnosti; jako celek kniha je roz
hodně záslužná, nad míru sympatická a má pro nás mezinárodně kulturní
význam.
J, Janko,

J

Máme málo memoirů, ale ještě méně takových sepsání vzpomínkových,
kde by osobní příhody autorovy hrály malou nebo žádnou úlohu a zä to
plně a sytě, s věrnou a plastickou pamětí kresleno bylo prostředí na př. ven
kovského města, v němž autor vyrostl, v letech dejme tomu šedesátých
až sedmdesátých 19. stoL Takové knihy se dostalo městu Mladé Boleslavi
v Starých obrázcích boleslavských, sepsaných Václ. Fr, Rudolfem, (Druhé
vydání v Ml. Boleslavi 1910, stran 250.) Kniha nečiní nejmenšlch nároků
vědeckých, ale zasluhuje býti pochválena ve vědeckém časopise jako velmi
zdařilý pokus o živé a bystré vystiženi života Českého venkovského města
v udané době. Zejména že líčení její je všestranné: vypravuje nejen o mě
šťanské domácnosti, o hostincích a zábavách, ale i o životě dětského světa,
škole a piaristickém gymnasiu, nejen o starém obraze města, kommunikacích a pod., ale uvádí nás i do obecního zastupitelstva, do života spolko
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vého, do probuzeni národního a politického, nemluvě o některých kapitolách
speciálních, dosvědčujících také šíři a odbornost autorova zájmu (rybáři,
ptáčníci, komedianti, kostelní hudba a j.). Kniha je psána slohem feuilleto
nistickým a ovšem oživena anekdotou, ale to nic neubírá její trvalé ceně.

____

/· *

Pojednání K. Krofty. Zámecký archiv v Opočné (v právě vyšlém třetím
svazku Zpráv zemského archivu, str. 181-198; také zvi. otisk) obsahuje vy
líčení, jak urovnal autor hospodářský archiv panství Opočenského na zá
kladě starého inventáře jeho z r. 1800-1808. Práce je velmi poučná pro po
znání vrchnostenské správy v stoL 17-18, podávajíc zároveň dosti úplný
obraz toho, co v archivu opočenském se dosud zachovalo, částečně i toho,
co dostalo se do archivů jiných.

Dne 15. ledna t. r. zemiel na Smíchově tit. ředitel zemského archivu
na odpočinku a historik Julius Pažout.Nai. se r. 1837 ve sv. Petru u Komárna
v Uhřích. Studoval práva na Pražské universitě a působil tri leta jako
žurnalista v redakci ,,Pražských Novin". R. 1864 byl přijat Gindelym za
kopistu do zemského archivu a roku následujícího jmenován skoro současně
s Fr. Dvorskvm adjunktem toho archivu. Svou pílí a svědomitostí dobyl
si záhy plné důvěry Gindelyovy, který jej učinil svým pomocníkem v pracích
úředních a vědeckých. Pracoval buď sám nebo s Gindelym v archivech
v Chebu, Vídni, Výmaru, Mnichově, Drážďanech, Berlíně, Brusselu, Paříži,
v uh. Eisenstadtě a také v mnohých archivech českých, sbíraje tu materiál
pro novější dějiny České, především arci pro veliké práce Gindelyovy. Také
v úřední Činnosti zemského archivu užíval Gindely až do své smrti vždy
jen jeho pomoci. Když se po smrti Gindelyově stal správcem zemského
archivu Dvorský, sloužil Pažout zase oddaně jemu v úřadě i v jeho sou
kromých pracích. Nejen v úřední publikaci „Sněmů Českých“, nýbrž i ve
známých velikých edicích Dvorského z doby, kdy stál v Čele zemského
archivu, jest uloženo tolik práce Pažoutovy, že by namnoze spíše za
sluhovaly býti označeny jeho jménem. Vlastní publikační činnost Pažoutova nebyla veliká. Roku 1867 uveřejnil ve „Světozoru“ vedle dvou jiných
příspěvků populární, ale na pramenech založené pojednání „Bouře selské
v severních Cechách v L 1625—1631“. Na základě pramenů nalezených
v archivu Výmarském napsal pak cennou rozpravu německou „König
Georg von Böhmen und die Concilfrage im J. 1467“, která vyšla r. 1869
v XI. svazku „Archivu“ Vídeňské Akademie. Pro veliké populární dílo
„Oesterreichische Geschichte für das Volk“ zpracoval spolu s T. Tupetzem
období reformační; práce ta vyšla r. 1879 o názvu „Oesterreich im Refor
mationszeitalter. 1526—1617“. Největší samostatné dílo Pažoutovo je edice
„Jednaní a dopisy konsistoře pod obojí z l. 1562 —1570** t jež vyšla r. 1906
nákl. Historického spolku (srov. Šustúv referát v č. Č. H. XIV., 92). Několik
drobnějších příspěvků Pažoutových bylo uveřejněno v Památkách archaeologických, v časopisu českého musea a ve Zprávách zemského archivu.
1
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Vstoupiv po službě vice než čtyřicetileté v archivě zemském na odpo
činek, jal se psáti své ,,Vzpominky na léta ve službě král, česk, zemského
archivu ztrávená, 1865—1909“, ale napsal jen malou část, která byla otištěna
po jeho smrti v příloze ,,Nár. Listů" z 12. března 1911.
K. Kr.
Dne 17. března t. r. zemřel školní rada prof. Vavřinec Jos. Dušek
(nar. 1858 v Praze), který se vedle svého hlavního oboru, dialektologie,
zabýval hojně také pracemi historickými. Již r. 1885 vydal důkladnou
monografii ,,0 připojeni knížectví Slezských ku koruně České11 (v Cas.
česk. mus.). Později si všímal především dějin polských a ruských. Napsal
z toho oboru řadu článků do Ottova Slovníka naučného a několik povšechně
informujících rozprav do Naší doby (r. 1894, 1897, 1901, 1902). Pochází
od něho také svědomitý a záslužný překlad rozsáhlého trojdílného spisu
..Obrazy z dějin ruské vzdělanosti" od Miljukova (viz Bidlový referáty
a- č. Č. H. X., 84, a XVI., 446). Nemalou zásluhu si Dušek získal vzorným
uspořádáním městského archivu v Lounech, o němž podal podrobnou
zprávu statí„Archiv král, města Loun“ (Věstník spol. nauk 1898). Z jiných
jeho prací dlužno ještě uvěsti pozoruhodnou úvahu „Záhuba našich archivů**
(Naše doba 1900) a rozpravu „Dobnerův původ a příbuzenstvo** (Č. Č. H. III.,
1897)·
_____

V ,,Almanachu České Akademie" na rok 1911 (ročník XXI.) nacházíme
jako obyčejně, řadu posmrtných vzpomínek na zemřelé členy Akademie,
z nichž nás zajímají vzpomínky na Jos. A. Helferta od Konst. Jirečka, na
Hermenegilda Jirečka od K. Kadlce (zde se polemisuje s nekrologem, jejž
do Č. Č. H. napsal Pekař), na Otakara Hostinského od Zd. Nejedlého a na
Ferdinanda Tadru od Vojt. Nováčka. Na konci je otištěna slavnostní před
náška prof. K. Stcckera, Otakar Hostinský a jeho význam ve tvorbě Bedřicha
Smetany, v níž se poměr Hostinského ke Smetanovi líčí se známého stano
viska autorova. Hostinskému nepříznivého.

Dosti zajímavé zprávy o revoluci uherské roku 1849 poskytuje ně
kolik depeší Američana Dudleye Manna, který byl vládou Spojených Států
vyslán do Rakouska jako officiální zpravodaj o věcích uherských. Mann
stranil jako vášnivý stoupenec principu republikánského jednostraně věci
maďarské, jeho zprávy přinášejí však dosti dobrou kresbu nálady doby
(Affairs of Hungary 1849—1850. Message from the President of The United
States transmitting Correspondance with A. Dudley Mann. Washington 1910.)

Spory o původu starých Bulharů (srv. přehled jejich v Niederlových
Starožitnostech II. 527) a o počátcích Slovanů na poloostrově balkánském
lze sice pokládati vědecky za rozřešeny, ale přec mají, zejména mezi Bul
hary, dosti zastanců staré theorie o slovanskosti původních Bulharů a jiných
starších národů na poloostrově balkánském. Nejnověji vystupuje jako
nástupce tohoto směru Gančo Cěnov, který po některých menších pracích
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vydal loni o věci té obšírnou, pěkně vypravenou knihu: Proizchoďť na
B’lgarité i načalo na b'lgarskata ďrlava i b'lgarskata cr*kva (Sofia 1910). —
Obsahem jejím jest důkaz, že Gotové = Getové, Hunové, Longobardi,
Vandalové, Avaři, Bulhaři a Slověné jsou příbuzné větve ,,skytské čili
keltské“ ( = slovanské) rasy, která již od pradávna sídlila ve východních
končinách Evropy a jmenovitě v Podunají. O podrobnostech netřeba se
zmiňovati; odkaz na Niederlovy Slov. Starožitnosti stačí úplně, aby si
český čtenář učinil náležitý úsudek o ceně všech těchto a podobných důkazů.
V Sofii vychází od r. T909 nový časopis, který ač má účel pěstovati
vědu vůbec, přece svým dosavadním obsahem řadí se mezi Časopisy hi
storické. Nazývá se Míňalo, Blgavsko-makedonsko naučno spísanie. Red
aktorem jest G. D. Balaščev. Mezi Články ročníku I. (1909) dlužno vytknouti:
G. Balaščev, Vrchu državnoto i voenno ustrojstvo na staroblgarskata država,
Balaščev, Staroblgarskitě kamenní nadpisi ot vrěmeto na velikija kan
Omrtag. G. J. Kacarov, Etnografičeskoto položenie na staritě Makedonci.
♦ ♦ ♦ a D. Ichčiev, Turkitě vak’if v blgarskoto carstvo i dokumenti vrchu těch.
V XIII. svazku Roczniku Krakowského (1910) uveřejnil J. Ptašnik
práci Wčoski Kraków za Kazimierza Wietkiego i Wladyslawa JagicHy, v níž
na základě bádání v archivech vlašských podává nové cenné a zajímavé
příspěvky, svědčící o starých stycích Polska s Itálií, opírajících se přirozeně
o spojitost církevní, jež měla za následek dosti značný příliv obchodního
živlu vlašského do Polska. Vlachové v Polsku se zdržující měli nejen
veliký význam obchodní, nýbrž připadla jim i úloha politická (na př. v po
měru Vladislava Jagelly k Sigmundovi Lucemburskému, jemuž Polsko
mohlo pohrozit po bitvě Grunwaldské spolkem s Benátkami). — Ve studii
Z dziejów Krakowskiego kupiectwa od XIV. do XIX. wieku týž Ptašnik
pojednává o národnosti kupců polských a dospívá k výsledku, že až do
konce 16. století vůbec nebylo v Krakově kupců polských, třebas že na
počátku století se vyskytuje již mnoho jmen polských — jsou však jen
jména polonisovaná; na př. Zatorští jsou vlastně Weinbergové atd. „Nejdéle,
neboť více než dvě století, nalézal se Krakov pod proudem kultury ně
mecké. Z těch dob také zůstalo nejvíce toho, co dnes jmenujeme „Starý
Krakov“; tehdy vznikly gotické kostely, domy, radnice, sukiennice.. .u
„Krakov, jeho stará sláva, jeho kultura a ty stkvělé trosky, které z těch
dob, zůstaly toť dílo cizinců od Rýna, Isary, Labe, Odry, Pádu i Arna. . .“
Vedle kupců německých zvláště italští přispěli k okrášleni Krakova umě
leckými výtvory. V 15. století poměrně hojně zastoupeni byli krajané
čeští mezi kupci Krakovskými, z ciziny příchozími. Ptašnik podává
(str. 24—25) seznam českých kupců od r. 1435 —1635 z t. zv. „libri iuris
civilis“, Nej význačnější kupci čeští pocházeli z Chebu — byli to tedy Němci.
Několik Čechů však jest nepochybných. Zajímavo, že „nobilis Joannes
Pelicanus natione Bohemus“ z Litoměřic přinesl sobě r. 1704 rodný list
^»idiomate schlavonico“ napsaný, jak se vyjadřuje zápis „libri iuris civilis".
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Jest velmi příjemné při nynější hyperprodukci historické, jestliže
badatel sám usnadní orientaci ve svém díle tak, jak to učinil L. Finkel
v práci Elekcya Zygmunta I, Sprawy dynastyi Jagiellonskiej i unii polskolitevskiej, (Kraków 1910). Na počátku své práce označuje, oč v ní běží,
záhadu čili problém, dosavadní mínění a rozsah svého thematu. Ke konci
pak formuluje stručně výsledky svého bádání. R. 1501 při volbě krále
Alexandra uzavřena mezi Polskem a Litvou smlouva, podle které měly oba
státy míti společného panovníka, voleného na společném sněmu v Polsku.
Ale již nejbližší nástupce jeho Sigmund I. ujal se trůnu a vlády v Litvě
(1506) dříve, než jej Poláci zvolili za krále Polského. Finkel na základě
nových pramenů a důkladného bádání dospěl k výsledku, že příčinou po
rušení této smlouvy byl sám Sigmund I., jenž se nechtěl vzdáti dědičného
práva Jagellovců na Litvu, kde byl základ jeho moci panovnické. Proto
také konečné splynutí Polska a Litvy v unii reální protáhlo se tak dlouho
(do 1569) a uskutečněno hlavně proto, že Sigmund II. August neměl legi
timního potomstva.

K poznání povahy polských antitrinitářů (sociniánů) podává příspěvek
St. Kot v práci Szkola lewartowska. Z dziejów szkolnictwa aryaüskiego
w Polsce (Lwów 1910), ve které ukazuje na to, že školy antitrinitářské
nevychovávaly jednostranně konfessionelně, nýbrž především humani
sticky. Rektor školy Lewartovské, Vojtěch Kaliszczyk (1587—1597) byl
následovníkem Štrasburského Jana Sturma.

Ve Varšavě bude vycházeti kvartalník Slara Warszawa, věnovaný
dějinám ulic, budov veřejných, kostelů, paláců, domů, životopisům vynika
jících Varšavanů, memoirům, dějinám patricijských rodů a reflexům života
Varšavského v umění a literatuře.
Spis M, Diakonova, Očerki obščestvennago i gosudarstvennago stroja
drevnej Rusi, jehož 3. vydání vyšlo minulého roku (1910) v Petrohradě,
náleží mezi nejlepší příruční knihy ke studiu dějin společenského a státního
práva ruského. Chronologicky sáhá do konce století 17. (do reforem Petra
Velikého) rozeznávajíc do té doby dvě periody v rozvoji práva státního.
Pojednává 1. o pramenech právních, 2. o státní organisaci a 3. o státní
správě. Výklad je stručný a jasný, formuluje různá mínění a podává své
vlastní. Jednotlivé odstavce opatřeny jsou údaji literárními.

Z kruhu universálně historických snah Lamprechtových v Lipsku
vyšla společnou prací P. Herre—A. Hofmeistera a R. Stube „Quellenkunde
tur Weltgeschichte11 (Lipsko, Dieterich 1910), pokus o výběr nejdůležitějších
prací historických od dob nejzazších až k době naší.

Th. Lindner vydal 7. svazek své Weltgeschichte seit der Völkerwanderung.
(Stutgart, Cotta 1911) obsahující vývoj Spojených Států Amerických, revo
luci francouzskou a dobu Napoleona I.
L
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Sotva dospěla ke konci (1910) svým 12. svazkem, sáhajícím obsahem
až do přítomnosti, The Cambridgi, modem history, ohlašuje se podobný
literární podnik pro středověk The Cambridge medieval history, vypočtený
na osm svazků. Dva první svazky vyšly již a jdou až k době Karla
Velikého; mezi spolupracovníky nalézáme také známé badatele neanglické,
jako G. Seeliger, P. Vinogradov, L. Schmidt, L. Μ. Hartmann, R. Alta
mira.
Prof, N. Kariev vydal spisek Kratkaja istorija proštago stoUtija
(Petrohrad 1911), jenž jest zkrácením jeho Običij kurs istorii 19. stol, (viz
Č. Č. H. XVI., 478).
Kolonát římský byl v posledních letech předmětem horlivého bádání.
Pokus o souhrn jeho výsledků a jejich prohloubení učinil ruský badatel
N. Rostovcev v německé knize „Studien zur Geschichte des römischen Kolonates“ (Teubner, Lipsko 1910), v níž dokazuje, že rozřešení problému cestou
dosavadní, která brala ohled většinou jen na provincie západní, dosáhnouti
nelze. Pomocí bohatého materiálu provincií východních ukazuje, že kolonatát vznikl především na rozsáhlých doménách státních na východě
a odtud se šířil k západu.

Jako program university Lipské r. 1910 vyšel pozoruhodný Článek
G. Seeligerüv „Staat und Grundherrschaft in der älteren deutschen Geschichte“,
který jest takřka synthesou názorů Seeligerových o významu velkostatku
v hospodářských i politických dějinách německých, které byly v posledních
letech předmětem živé diskusse vědecké. Podobným otázkám platí práce
známého dějepisce německé církve ve středověku A. Haucka, Die Ent
stehung der geistlichen Territorien“ (Abh. d. philos. hist. Klasse der köngl.
Sachs. Gesellschaft der Wiss. XVIII. 1910).
Ve Článku „Zum Siedlungswesen im Klevischen (Westdeutsche Zeit
schrift 20.) Th. Ilgen dokazuje z památek listinných, že na Dolním Rýně
v době ranného středověku obec vesnická není podkladem ústroje společen
ského, jak starší názor za to měl, nýbrž že ves se vyvinuje teprve zvolna
v rámci velkostatku. Ilgen dokazuje, stejně jako tak učinil Caro pomocí
pramenů homorýnských, že lán (Hufe) není původně jednotkou svobodného
majetku selského, nýbrž údělem svěřeným od pána poddaným rozličného
původu. Vystupuje zároveň přesvědčivě proti staršímu názoru o původu t. zv.
Markgenossenschaft, která podle něho vznikla rovněž v rámci velkostatků,
článek má význam všeobecný a jest symptomatický pro šířící se reakci
proti starším thenriím, jež na počátek společenského vývoje středověkého
kladly obec vesnickou, demokraticky ustrojenou a plnoprávnými svobodníky osazenou.
V Štutgartě vyšla nová práce známého badatele v oboru dějin hospo
dářských měst středověkých. G. Schönberga ,,Die Technik des Einanzhaushalts der deutschen Städte im Mittelater“ (Cotta, 1911).
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Ke sporu o původ ducha kapitalistického mezi Μ. Weberem aTroeltschem
na jedné straně a Rachfahlem na straně druhé (viz C. C. H. XVII. 140.) vyšel
nový důležitý článek Μ. Weberův v 31. svazku Archiv f. Sozialwissenschaft
und Sozialpolitik (2. sešit). Otázky dotýká se také nová práce W. Sombarta
Die Juden und das Wirtschaftsleben (Lipsko 1911), o níž v příštím čísle bude
dána podrobnější zpráva.
H. Eckert, Die Krämer in süddeutschen Städten bis zum Aus gang des
Mittelalters (Abh. z. mittleren u. neueren Geschichte. XVI. Berlin 1910.)
Podrobná práce, založená hlavně na pramenech měst Augšpurku, Ulmu,
Štrassburku a Wonnsu, v níž se líčí vývoj stavu kramářského, jeho poměr
k jiným obchodníkům a řemeslům a zajímavým způsobem osvětlují se
některé stránky hospodářského života středověkého.
Důležitý příspěvek k ústavním dějinám německým jest spis štras
burského professora H. Blocha ,,Die staufischen Kaiserwahlen und die Ent
stehung des Kurfürstentums” (Lipsko, Teubner 1911). Spisovatel se snaží
spornou otázku o vzniku kollegia kurfirstského vyložiti z vývoje názorů
o státoprávní podstatě říše a císařství, které přinesl zápas mezi papátem
a rodem štaufským. Zvláště důležitý jest také vliv požadavků Innocence IV., založených na právu kanovnickém, jevící se jak na říšském sněmu
brunšvickém roku 1252, tak při volbě roku 1257.

Nová práce A. Schulte, Der Adel und die Deutsche Kirche im Mittelalter (Kirchengeschichtliche Abhandlungen. Hg. von A. Stutz. Heft 63—65.
Stuttgart 1910), vlastně snůška článků dosti volně spojených, obrací se
především proti názoru, že by církev ve středověku byla vždy zastávala
demokratický princip postupu schopných osob z nižších vrstev k hod
nostem duchovním. Ukazuje, že ve starším středověku skoro veškerá lepší
místa duchovní i v klášterech byla v rukou lidí urozených nebo svobodných,
že teprve ve středověku pozdějším ministerialita a polosvobodné třídy
národa vnikají četněji do hierarchie. Celá práce vůbec přináší řadu nových
myšlének o společenských poměrech středověkých a jest zajímava, jako
všechny práce téhož autora.

Kritika odborná přijala s uznáním dílo G. Richarda, La femme dans
Vhistoire. (Paris, Doin 1909, Bibliothěque biologique et sociologique de la
femme), v němž jest učiněn pokus o synthesu rozličných složek právního
a kulturního postavení ženy ve společnosti od dob nejstarších až k novo
dobému hnutí emancipačnímu.
Neúnavný historiograf řádu františkánského P. Eubel vydává pomocí
materiálu vatikánského nové kritické vydáni známého spisu Gamsova
Hierarchia catholica tak, že podává vlastně dílo zcela nové, rozšířené v mno
hém ohledu a přezkoumané na základě archivalním, obsahující nejen vý·
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počet biskupů a arcibiskupů, nýbrž také seznam kardinálů a nejdůleži
tějších hodnostářů kurie. Právě vyšel díl třet, věnovaný 16. století (Hier
archia catholica medii aevi sive Summorum Pontificum, S. R. E, Cardinalium,
ecclesiarum antistitum series. Vol. III. Saeculum XVI. ab anno 1503 com
plectens. Münster 1910).
Veliké dílo, vydávané učenou společnosti v Gotinkách „Regesta Pon
tificum Romanorum“, jehož hlavním vydavatelem jest ředitel pruského
ústavu historického v Římě P. Kehr ve čtyřech dosud vydaných svazcích
(viz C. Č. H. XV. 144) se obracelo k střední Itálii. Svazkem pátým vstupuje
na půdu německou jako „Germania pontificia sive repertorium litterarum
a Romanis Pontificibus ante annum 1198 Germaniae ecclesiais etc. conces
sorum“. První svazek serie té je věnován arcibiskupství Solnohradskému
a vydán A. Brackmannem (Berlín, Weichmann 1911).
Vývoj · desátku církevního jest jednou z důležitých a nesnadných
kapitol dějin církevních. Dobrou knihu, založenou ovšem především na
znalosti poměrů francouzských, věnoval otázce té P. Viard Histoire de la
Dtme Ecclésiastique jusqu’au Décret de Gratien. (Dijon 1910).

V programmu university Lipské, vydaném v říjnu 1910 vyšel článek
A. Hauckův „Deutschland und die päpstliche Weltherrschaft“, v němž s vy
sokého hlediska jest načrtnut poměr papežů k Německu hlavně v době
od Innocence III. až do Karla IV.
Příspěvek k dějinám vývoje theorie konciliámí v 14. věku přináší
H. Arquilliére ve článku „L'appd au Concile sous Philippe le Bel et la
genése des theories conciliaires“. (Revue des Questions historiques 1911 vol.
177)·
_____
V 61. sešitu Stutzových „Kirchenrechtliche Abhandlungen“ vyšla
práce A. Werminghoffova „Nationalkirchliche Bestrebungen im deutschen
Mittelalter“ (Štutgart 1910), jejíž hlavním předmětem jest církevně poli
tické hnutí v Německu v 15. století, v době velikých koncilů a pokusů
o reformu říše. Autor ovšem úvodem vyličuje zjevy podobné v době starší
a podává perspektivu jejich vývoje v době nové.
Spis L. Cardaunse, Zur Geschicht der kirchlichen Unions- und Reformbestrebungen von 1538—1342 (Bibl. des Preuss. Hist. Institutes in Rom V.
1910) jest snůška důležitých, vydavatelem nalezených pramenů k dějinám
reformace katolické a irenických snah Karla V., v jichž středu stojí nábo
ženský rok Rezenský.

Po útočné práci dominikána H. Denifle, kterou také katoličtí učenci
nevzali zcela za svou, přichází jesuita H. Grisar s rozsáhlou prací o Luthe-
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rovi (Luther, Freiburg i./Br. Herder 1911). ^rvní svazek vyšel právě a obsah
jeho jest označen nadpisem „Luthers Werden, Grundlegung der Spaltung
bis 1530°· Přijdou ještě dva svazky; dílo jest založeno na rozsáhlém
studiu pramenů, jeho duch jest dán řádovou příslušností spisovatelovou.

Vyšel třetí svazek práce „Die rómische Kurie und das Konzil van
Trient unter Pius IV“, vydávané J. Šustou nákladem vídeňské Akademie
věd (Vídeň 1911 A. Holder; viz Č. Č. H. XV. 257). Dii třetí se obírá jednáním
koncilu v době od září 1562 až do května 1563. Jest to doba vyznačená
vlivem praelátů francouzských na jednání v Tridentě; hlavní osobou, na
kterou se Soustřeďuje zájem účastníků koncilu, jest kardinál Karel Lotrinský.
Následující, čtvrtý svazek bude ukončením rozsáhlé práce.
G. Steinhausen vydal stručný výtah svého velikého díla o kulturních
dějinách německých ve středověku: „Kulturgeschichte des Deutschen im
Mittelalter (Lipsko, Quelle 1910, cena i M).

John of Salisbury jest zajisté jeden z nejzajímavějších literátů 12. stol.,
repreaesentujících starší vzdělání založené na studiu antiky proti tehdy
novému směru scholastiků francouzských, a nám namnoze bližší nežli oni.
Jeho veliký spis Policraticus vyšel v novém, kritickém vydání, jež ukazuje,
jak rozsáhlá byla sčetlost anglického biskupa v literatuře klassické. (Joannis
Saresberiensis Policratici sive de Nugis curialiam et Vestigiis, Philosophorum
Libri Vlil. Recognosit C, Webb. Oxford 1910).
Spis amerického badatele L, J. Paetowa, The art course at medieval
universities with special reference to grammar and rhetoric (University of
Illinois. The University Studies III. 7), jest zajímavý pokus, o vylíčeni
stavu gramatického a slohového studia v 13. a 14. století, stísněného methodou scholastickou na jedné straně a odbornou ,,ars dictaminis“ na
straně druhé; stýká se v ledačems s prací J. B. Nováka o středověkých
školách diktátorských.

Ve zprávách Akademie Berlínské (1910, XXXII) vyšel pozoruhodný
článek K. Burdacha „Sinn und Ursprung der Worte Renaissance und Refor
mation“, v němž autor dokazuje, že heslo náboženské obnovy v 13. století
hlavně řádem františkánským do popředí postavené, svými původy sahá
až k Augustinovi. Zároveň ukazuje, jak heslo to u Danta, Petrarky a Coly
di Rienzo nabývá nového obsahu a k antice profání se obrací.
Vyšel třetí oddíl rozsáhlého díla „Geschichte der Deutschen Rechts
wissenschaft“ prací E. Landsbergovou (Geschichte der Wissenschaften in
Deutschland XVIII.) věnovaný především dějinám vědy právní v 19. stoh
Kniha jest důležitá i pro historika, který zde nalezne podrobné poučení
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o mužích jako Savigny, Eichhom, Mommsen, Gneist a p., jejichž dílo mělo
rozsáhlý vliv nejen na vývoj vědy právní, nýbrž na dějiny i na dějepisectví.

Professor berlínský Max Lenz vydal sbírku starších i novějších článků
pod názvem ,,Kleine historische Schriften“ (Mnichov, R. Oldenbourg 1910).
Vedle duchaplných ’essayů o Humanismu a renaissanci, o Lutherovi,
Napoleonovi I., Bismarkovi, o slavném historikovi Ranke a j„ nalézáme
tu také pojednáni o dějinném postavení Němců v Čechách, které není
spravedlivé k dějinnému dílu národa našeho a přeceňuje význam živlu
německého v našich zemích značně.

V Lipsku vydal H. Hdmolt podrobný seznam prací a článků o slavném
historikovi L. Ranke v pamět 251etého dne úmrtí mistrova (Rank.-Biblio
graphie. Leipzig, Dyk 1910).

Pro dějiny liberálních stran německých v době Bismarkově jest zá
kladním dílem nová, dvousvazková práce H. Onckenova ,,Rudolf von Ben
nigsen, ein deutscher liberaler Politiker“. Štutgart, 1910. V ní spravedlivě
přicházejí k slovu živly politické, značně zasloužilé o nové Německo, ale
velikou postavou Bismarkovou předčasně zatlačené do pozadí.
Ve sbírce Les Grands écrivains de France vyšly první tři svazky
nového vydání, podniknutého Akademií francouzskou dopisů Bossuetových
z let 1651 — 1688, pramen zvláště důležitý pro dějiny církevní a kulturní
Francie Ludvika XIV, (Correspondancc de Bossuet. Nouvelle edition per Ch.
Urbain et E. Levesque. I. —III. Paris Hachette 1909 —1910).

V Paříži (u Alcana) vyšla sbírka nej důležitějších smluv meziná
rodních po r. 1815 s titulem Les grands traités politiques. Recueil des principaux textes diplomatiques depuis 1815 jarqu’ a nos jours.
Výbor „Historického Klubu“ oznamuje, že vyšel prvý díl učebnice
všeob. dějepisu pro vyšší třídy škol středních, sespaný prof. Fr. Hýblem
(Dějiny starého věku ve zvL vydání jednak pro gymnasia a reálná gymnasia,
jednak pro reálky a že se mu dostalo úředního schválení. Díl druhý (jejž
sepsali prof. Šusta a Bidlo) je v tisku.

Kritické příspěvky k starším dějinám českým.
Napsal Václav Novotný.
I. Solunští věrozvěstové a Řím.

Není mým úmyslem dotýkati se v následujících několika
řádcích známého sporu o orthodoxnost Cyrillovu, a zvláště
Methodiovu, jejich poměru k Fotiovi a k Filioque. Jsem sice pře
svědčen — a lze, jak za to mám, snadno dokázati, — že stanovisko
Methodiovo (a tím vlastně i Cyrillovo) krylo se s tím, co v otázce
Filioque bylo tenkrát v církvi Římské formulováno, a zejména
také s osobním stanoviskem Jana VIII., ale věc sama platí dosud
za spornou. Rešiti pak spor tento na tomto místě nemám ani chuti,
ani možnosti. Ale ať již ve sporu zaujmeme hledisko jakékoli,
jedno faktum přece jest nesporné: Cyrill a Method, třeba z východu
přišli a s východem jistě zvláštními svazky byli spiati, přece spo
jují nás s Římem, nikoli s východem. Ačkoli však o faktu samém
pochybovati nelze, způsob, jakým k tomu došlo, není tak samo
zřejmý. Jako v celé činnosti obou apoštolů jest mnoho spontánního,
tak také spojení s Římem má na sobě ráz čehosi spíše nahodilého —
mám ovšem na mysli toliko začátky, první návštěvu Říma.
Zprávy legend zasluhují zde zvláštního povšimnutí. Legenda
italská po zmínce o missii Moravské praví:1) His omnibus auditis
papa gloriosissimus Nicolaus, valde laetus super his, quae sibi
ex hoc relata fuerant, redditus, mandavit et ad se venire illos
litteris apostolicis invitavit. Kam jim obsílka byla poslána, Gauderich nepraví výslovně, ale mohlo by se zdáti, že na Moravu,
poněvadž o jiném jejich pobytu neví. S tím se, aspoň zdánlivě,
srovnává i t. zv. pannonská legenda o sv. Methodiovi,2) oznamujíc:
Uvěděví že takova m^ža apostoliki Nikola, posila po nja, želaje
viděti ja jako angela božija.
Také legenda o sv. Konstantinu má zprávu podobnou:3)
I uvěděví o niemi Rimisky papežb, posila po nb, ale klade toto
* ) Leg. ital. c. 8 (FRB. I. str. 97).: Otázky její authentičnosti nemohu
ovšem zde řešiti, nicméně neváhám prohlásiti, že po všech námitkách,
jež jsem vesměs zrale uvážil, a po novém probrání legendy samé za ustavič
ného zřeni k nim, nevidím nejmenšího důvodu, pro který by bylo lze pochybovati, že legenda jest skutečně částí práce biskupa Gaudericha z Velletri,
ano mám za to, že důkazy dosud podané o její authentičnosti lze ještě z ní
samé rozhojniti.
*
) Leg. Met., kap. 6 (FRB. I., 44, Pastrnek str. 226 n.).
·
) Leg. Konst. kap. 17 (FRB. I., 35, Pastrnek 210).
č. č. H. XVII.
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vyzvání určitě až za hádky v Benátkách'vedené. O hádkách těchto
byly již nejednou vysloveny pochybnosti, a nelze upři ti, že se v nich
velmi často vyskytují loci communes, což spolu s jinými okolnostmi
činí pravděpodobným, že máme před sebou jen apologii slovan
ských písem, již sem vložil teprve autor legend, nebo jejich vzděla
vatel na jazyk slovanský, že tedy hádky takové ve skutečnosti
nikdy vedeny nebyly. Ale odmítneme-li tendenční zprávu o tomto
hádání, není tím ještě dokázáno, že by také pobyt obou bratří
v Benátkách by jen smyšlenkou, třeba se o něm zmiňovala
jediná legenda Konstantinova. Pro jeho možnost mluví řada
momentů jiných.
V legendě Konstantinově čteme před zmínkou o Benátském
hádání:1) 40 že měs^cb sbtvorb vi> Moravě ide sv^titt učenik
svoichb. Ani zde není řečeno výslovně, kde je mínil dáti vysvětliti,
ale jistě nej přirozenější bylo by mysliti,
*)
že se tak mělo státi
v Cařihradě, jak ostatně i legendista aspoň připouští, mluvě te
prve potom o obeslání a cestě do Ríma. A pro výklad tento lze
nalézti oporu i ve zprávě života Methodiova:3) I triím, lětomi.
išbd'bšem'b vbzvratiste s^ iz Moravy učeníky naučiša. Slova „vrá
tili se" určují směr jejich cesty. Ovšem doslovně toto sdělení
není správné, ale legendista sotva chtěl říci něco jiného, než že se
mínili vrátiti — proto lze najiti v legendě ještě jeden doklad.
Umírajícímu Cyrillovi životopisec Methodiův vkládá do ůst
slova:4) se, brate, vě s^pr^ga běachově, jediný brázdy t^ŽQsta; i azí
na lěsě padaje, svoj dbm, sbkonbčavb, a ty Ijubiši gor^ velbmi;
to ne mozi gory radi ostaviti učenija svoj ego . . . „Horou" zde
míněn jest klášter Olympský, v němž Method před svou missijní
výpravou se zdržoval a k němuž velmi přilnul.6) Ale pak arci
smysl těchto slov nemůže býti jiný než ten, že Method, zatouživ
opětně po klidném životě kontemplativním, mínil vrátiti se domů
a do útulku klášterního. Upírati v tom legendě Methodiově víry,
není důvodů. Její líčení jistě jest mnohem správnější, než mnoho
mluvná apologie slovanství na obdobném místě LKonstantinovy.
Obě legendy, a tedy i leg. Methodiova, jsou ovšem spisy tendenční,
ale proč by byl autor vymýšlel právě tento fakt, který pro jeho
tendenci není nutný, naopak spíše by jí mohl překážeti? Nepochybně
tedy oba bratří, Konstantin s plány církevními a s úmyslem
získati pro ně pomocníky svěcením nových žáků, Method z touhy
po klidu klášterním, vraceli se do Carihradu přes Benátky, odkud
bylo lze plaviti se po moři.
) Leg. Konst. kap. 15 (FRB. I., 31, Pastrnek 204).
*) Jak chtěl již Lapôtre, ĽEurope .. .108.
·) Leg. Met. kap. 5 (FRB. I. 44, Pastrnek 226).
Leg. Met. kap. 7 (FRB. I. 45, Pastrnek 227).
·) Srvn. Pastrnek str. 90.
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Bud jak bud, citovaná slova LMet. 5 o jejich návratu jistě
mohou býti důkazem, že ani její autor nechce následující potom
zmínkou o pozvání papežově říci nic jiného, než aspoň tolik, že
jich pozvání nedošlo již na Moravě. A tomu ostatně ani legenda
italská není na odpor, přes svoji zdánlivou určitost. Její slova
(kap. 8): „post aliquot dies (po obsílce) Romam applicuerant", ne
mají sice nutně jenom toho významu, který v nich hledá Pastrnek,1)
a mohou zcela dobře býti vysvětlena i Gauderichovou neznalostí
distancí, nicméně autor sám mimovolně jaksi naznačuje, že obsílka
došla jich po vzdálení z Moravy, vylíčiv předtím (kap. 7) jejich
působení na Moravě, a zakončiv své líčení slovy: scripta ibi reli
querunt omnia . . ., což tedy spíše předpokládá jejich odchod
z Moravy dříve, než se jim pozvání do Ríma dostalo.
To vše tudíž dosti určitě svědčí, že odchod z Moravy, nebo
aspoň odhodlání k němu náleží již době starší, než pozvání papežské.
S tím pak i jiné zprávy jsou ve shodě. Cestou oba bratří zastavili
se u Kocela. Ani této zprávě, třebas zachována byla jenom v nej
podezřelejší Leg. Konst., nelze nevěřiti, neboť faktum této návštěvy
dalším vývojem potvrzeno jest nezvratně. Ale jsme-li nuceni
přijmouti zprávu samu, musíme nevyhnutelně přijmouti i to, co
z ní nade vši pochybnost vyplývá, totiž že tento pobyt nebyl jen
chvilkový. Také zde budoucnost mluví určitými slovy pro pří
pustnost jenom tohoto výkladu.
Setkáváme se někdy na jeho odůvodnění s pokusem vysvětlit!
tímto způsobem nesrovnalá data legend o délce pobytu obou
Soluňanů v zemích slovanských před návštěvou Ríma. Kdežto
totiž leg. Met. (kap. 5) udává délku jejich pobytu na Moravě
na tři léta, mluví leg. Konst. (kap. 15) o čtyři, eti měsících na
Moravě ztrávených, a legenda italská (kap. 7) praví dokonce,
že se na Moravě zdrželi 4% roku. Výklad dosti často se vyskytu
jící, že legenda italská počítá do své dlouhé lhůty i pobyt u Kocela,
*)
bylo by sice možno smířiti se slovy legendy, ale zdá se mi přece
umělým a dávám proto přednost mínění, že v legendě italské béii
o pouhou písařskou chybu místo 3 % léta, takže potom data všech
tří pramenů celkem se shodují, ovšem tak, že leg. Konst. má
zprávu nejurčitější, kdežto leg. Met. a italská spokojují se čísly
okrouhlými, tato vyšším, ona nižším.
*) Pastrnek, Dějiny slov. ap. 89, pozn. 79 soudí ze slov výše citovaných,
že pozvání musilo stihnouti oba bratří ,,na místě jen několik dnů od Říma
vzdáleném, a to by mohly býti Benátky“. Ale výklad tento, ač možný,
není jedině nutný, lze, jak svrchu pověděno, připustiti i neznalost Gauderichovu.
*) Tak na př. Pastrnek, str. 72, Vondrák Studie z oboru církevněslov.
písemnictví (Praha 1903) 115 a j.
18*
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Ale i když tedy onoho obvyklého výkladu pro změření pobytu
u Kocela nepřijmeme, musíme přece pobyt sám představovat! si
poměrně dosti dlouhý, mohla-li jejich návštěva tak hluboké
stopy zde zůstaviti, o jakých se určitě dovídáme, ačkoliv o nějaké
jejich široce rozvětvené práci duchovní v panství Kocelově pro
tu chvíli nelze dobře ml uviti. A tu jistě správně ukázal Hýbl,1)
jak jest nepravděpodobné, aby oba Soluňané tak dlouhou zastávku
byli učinili cestou do Ríma, kdyby v té době již výslovného po
zvání nebo obeslání bylo se jim dostalo. Spíše tedy, není-li možno
o jejich delším zdržení na dvoře Kocelově pochybovat!, nutno
míti za to, že tenkrát určitého předvolání dosud neměli, že
tenkráte ještě Rím cílem jejich pouti nebyl, jistě aspoň ne cílem
vyzváním papežským určeným.
Uvážíme-li všecky tyto okolnosti, sotva se můžeme vyhnouti
tomuto závěru: Soluňané utvrzením víry křesťanské na Moravě
a získáním schopných učeníků pokládali prozatím své dílo na
Moravě za skončené, potud totiž, pokud rozmnožením jejich
kněžstva vysvěcením nových učeníků nebude dána možnost
širšího působení na tomto novém základě. Světit žáky a snad i pro
sebe dojiti vyšší jurisdikce mínil Konstantin patrně v Cařihradě —
celá jeho minulost vede přirozeně k tomuto výkladu, jemuž pra
meny netoliko neodporují, nýbrž jej i přímo, třebas ne zcela určitě,
naznačují; (srvn. „vrátili se" legendy Meth.). Zastávka u Kocela
a jeho přilnutí k slovanskému obřadu — a nepochybuji ovšem,
jako ani prameny nedovolují pochybovati, že původcem jeho
jest Konstantin a že začátky padají již do doby prvního jejich
působení na Moravě2) — mohly toto rozhodnutí jenom podporo váti.
Methodia zase touha po klidném životě klášterním vábila domů.
Cesta vedla je tentokráte přes Benátky — není důvodu pochybo
vati o tomto jejich pobytu, i když snad zpráva legendy o tamním
hádání není plně zaručena. A teprve zde asi, nebo málo dříve
došlo jich pozvání Mikulášovo, které změnilo směr jejich cesty.
Místo do Cařihradu obrátili se do Ríma. Nemůže to překvapovat!
již proto, že duší celého podniku do té chvíle byl Konstantin,
o němž nemáme nejmenší příčiny domnívati se, že by proti Rímu
nějak zaujat býval, a jemuž nad to jistě záleželo na urychlení
další missie, jehož stykem s Římem mnohem snáze bylo lze dosíci,
než dlouhou cestou do Cařihradu.
A s tím jsou také v plné shodě slova známého listu Hadrianova,
v jehož pravost přes neauthentickou formu lze, tuším, bezpečně
věřiti:8) „Ona že (Soluňané) uvěděvtša apostoltskajego stola
* ) Hýbl, Slovanská liturgie na Moravě v IX. stol., ČČH. XIV., str. 8 n.,
pozn. 3.
·
) Srvn. mé České dějiny 324 n.
·
) Srvn. české dějiny 333 n., pozn. 1.
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dostojqštq vaš^ strany, kromě kanóna nesbtvoriste ničbsože, m>
kb namb pridoste . .
Konstantin i Methodius jistě zvěděli již
dávno o nárocích, jež si na Moravu činí hierarchie sousední, Rímu
podléhající, toho se tedy zmínka papežova týkati nemůže. A tak
i tato slova sotva mohou míti jiný význam, než že pozváním
Mikulášovým byvše upozorněni, oba bratří obrátili se o splnění
svých požadavků do Ríma a nikoli do Cařihradu, jak snad pů
vodně chtěli.
2. Qui, quamdiu vixit, imperátori fidelis et utilis mansit.

Každý, kdo se jen poněkud obíral staršími dějinami českými,
jistě dobře zná tato slova. Jsou vyňata ze zprávy, již letopisec
Widukind zachoval o výpravě Jindřicha I. do Cech r. 929 — o její
chronologii bude zmínka ještě později, —jejíž výklad jest velmi
nesnadný a zůstává sporným, ač o něj již mnoho pokusů učiněno.
Jest obsažena v 35. kapitole první knihy jeho díla. Vylíčiv tu
nejprve boj s Havolany a Glomači, pokračuje Widukind takto:1)
Post haec Pragam adiit cum omni exercitu, Boemiorum urbem,
regemque eius in deditionem accepit; de quo quaedam mirabilia
praedicantur, quae quia non probamus, süentio tegi iudicamus.
Frater tarnen erat Bolizlavi, qui quamdiu vixit, imperátori fidelis
et utilis mansit. Igitur rex Boemias tributarias faciens, reversus
est in Saxoniam.
Výklad slov těchto jistě jest obtížný. Záleží na tom, na koho
se vztahuje ona relativní věta svrchu uvedená, kdo jest onen im
perátor. Zpravidla vyskytovaly se dotud dva výklady. Podle
jednoho, k němuž se mimo jiné přiklonil později i Waitz,2) Watten
bach,3) Köpke,4) také Pekař a j., třeba ,,qui“ připojovati ,ku
jménu Boleslavovu bezprostředně předcházejícímu, a imperatorem
rozuměti Otu. Druhý, jehož původně hájil Waitz,6) a k němuž
přihlásila se většina badatelů, na př. Kalousek,6) Bachmann,7)
4) Widukind, Res gestae Saxon. I., 35 (vydání in usum schol, ed.
Waitz, str. 29, ed. Kehr str. 43).
*) Waitz ve vydání Widukinda in us. sch., str. 29, pozn. 5, a ve třetim
vydání Jahrbücher des deutschen Reichs unter Heinrich I. (3 vyd. Leipzig
1885), str. 126, pozn. 6. Waitz, pohnut nesnázemi, jež místo působí, nebyl
neochoten přisvědčiti míněni, že celá věta jest pozdější přídavek. Ale nefřípustnost takového výkladu ukázal nejnověji Bretholz NA. XXXIV.,
1909) 661 n.
·) Wattenbach, Geschichtsschreiber der deut. Vorzeit (překlad Widu
kinda 1852, str. V.).
4) Köpke, Widukind v. Corvey (Berlin 1867), str. 16.
s) Waitz ve vydání Widukinda v MG. SS., III. (1839), Jahrbücher
(2. vyd.) 129.
·) Kalousek, Obrana knížete Václava sv. (Praha 1901) str. 15.
’) Bachmann, Geschichte Böhmens I., 129.
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Strakosch-Grassmann,1) Manitius2) a zprvu poněkud i Pekař3) a j.,
má za to, že relativum „qui" náleží k nejmenovanému „králi"
českému, jímž míněn Václav, jak ze zmínky o zázracích určitě
plyne, a že imperátor jest Jindřich I.
Oba výklady však narážejí na četné obtíže. Zejména druhému,
tedy tomu, jenž míní Václava a Jindřicha, staví se v cestu některé
překážky. Grammaticky jest ovšem dobře možné a tedy i úplně
oprávněně vztahovati relativum qui na vzdálenější substantivum
fráter ve větě předcházející,4) přece však jest to poněkud nucené;
jistě nejpřirozenější bylo by mysliti na vztah k bezprostředně
Sředcházejícímu substantivu, tedy vlastnímu jménu „Bolizlavi".
limo to i označení „imperátori“ nutno vžiti v úvahu. Jest sice
známo, že Widukind podle klassických vzorů dává i vítězného
Jindřicha na bojišti od vojska pozdravovati jakožto imperátora6)
a také sám nazývá ho imperátor,6) ač Jindřich císařem se nikdy
nestal, přece však pravidelněji užívá titulu imperátor (vedle rex)
pro Otu I. A konečně pro výklad, že míněni Boleslav a Ota, mohlo
by mluviti i parallelní místo, kde Widukind, mluvě o čtrnáctiletém
boji Boleslavově s Otou, poznamenává: 7) Perduravitque illud
bellum usque ad quartum decimum regis imperii annum; ex eo regi
fidelis servus et utilis permansit. Slohová příbuznost obou těchto
míst jest tak nápadná, že o úmyslném užití této stylisace v obou
případech snad ani pochybovat! nelze. Z těchto důvodů rozhodl
jsem se před léty rovněž pro výklad, že záhadnou větu nutno
vztahovati na Boleslava a Otu.8)
Ale tento výklad jest nemožný. Nejnověji zabýval se touto
otázkou B. Bretholz,c) a jemu se zejména podařilo i názorným
substituováním vlastních jmen i věcným rozborem obou zpráv
*) Strakosch-Grassmann, Geschichte der Deutschen in ÖsterreichUngarn (Wien 1895), str. 522.
*) Manitius, Deutsche Geschichte unter den sächs. und sal. Kaisern
(Stuttgart 1889) str. 66.
’) Pekař, Nejstarší česká kronika 120; ale Pekař, Legenden 260 pozn.
rozhoduje se určitě, že relativní qui náleží k Boleslavovi; v. svrchu.
[K tomu poznamenávám, že v Nejstarší kronice na citovaném místě
dávám na uváženou, zda by se „qui“ a t. d. nemělo vztahovat spíše na
Boleslava. Navrhuji vlastně řešeni totéž, k němuž se v německé knize
hlásím. Vše je vlastně jen důsledek nového datování smrti Václavovy
k r. 929.
J. Pekař.]
«) Srv. Bretholz NA. XXXIV., 658
5) Srvn. na př. Widukind I., 39 (vydáni Waitzovo str. 33).
·) Na př. Widuk. I., 38 (str. 33) imperatoremque in přimis, mediis et
ultimis versantem videntes.
’) Widukind II., 3 (str. 39).
·) V. Novotný, Ad. Bachmanna Gesch. Böhmens, ČČH. IX., 263
(zvi ot. 39).
,
·) B, Bretholz, [Studien zu Cosmas von Prag I. Uber K. Heinrichs I.
Feldzug nach Böhmen im J. 929. NA. XXXIV.» 653 n.
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a konečně bystrým upozorněním, proč v prvním z obou výroků
bylo nutno užiti označení imperátor (aby vynikl rozdíl proti če
skému knížeti, jemuž Widukind dává titul rex) atd. dokázati
základní neslučitelnost obou stylisticky obdobných zpráv, a tím
i nemožnost výkladu právě dotčeného.1)
Není to však jediné novum, které článek Bretholzův přináší.
Bretholz dále pokouší se dokázati, co tušil již Pekař,2) že totiž
výprava Jindřichova do Cech neplatila Václavovi, nýbrž již Bole
slavovi. Mínění podobné nemohlo vyskytnout! se dříve, poněvadž
od delší již doby ustálil se v historiografii nejenom naší nýbrž
vůbec názor, že smrt Václavova náleží k 28. září 935; datum toto
platilo za tak neochvějné, až se mohlo ozvati mínění, že žádné jiné
datum není tak bezpečně pověřeno, jako toto datum smrti Václa
vovy.8)
A přece také toto datum, tak dlouho platné a zdánlivě
tak pevné, objevilo se mylným. Náleží k positivním výsledkům
Pekařova pokusu o důkaz authentičnosti Kristiánovy, že poukázal
na jednosvomou domácí tradici kladoucí smrt Václavovu k r. 929
a platnými důvody zastal se její správnosti.4) Také Bretholz
přijímá toto datování a podává pro jeho odůvodnění některé do
klady nové a cenné,6) takže tuto korrekturu lze pokládati za plně
prokázanou, a bude tedy nutno smrt Václavovu klásti k 28. září 929.
Ale přijímám-li toto datování Pekařovo a Bretholzovo,
pokládám-li také Bretholzův důkaz, že zprávy Widukindovy
nelze vztahovati na Boleslava a Otu za plně průkazný, v detailech
nemohu souhlasiti, a zejména pokus o důkaz, že výprava Jindři
chova platila již Boleslavovi a náleží tedy až za 28. září 929, ni
kterak mne nepřesvědčuje. Bretholz nevyhnul se úkolu, který mu
tímto pokusem nastával, úkolu velmi obtížnému, totiž srovnati
s tímto novým výkladem záhadná slova Widukindova, naopak
nutno uznati, že mu věnoval bystrý kritický důvtip. Snažil se
dovoditi,®) že Widukind líčí nejprve výpravu Jindřichovu proti
Boleslavovi, a Boleslav prý tedy jest míněn slovy regemque eius
in deditionem accepit. Potom Widukind vzpomněl na zázraky,
*) Bretholz na uv. m. 659, 661 n., 660.
*) Pekař, Nejst. česká kronika 120. Jistě zasluhuje zvláštního upozor
něni, že tentýž výklad podává již Dalimil, kap. XXXI. (FRB. III., 62),
ač ho za správný nepokládám.
’) Budinger, Zur Kritik altbohm. Gesch. (Zeitschr. fůróst. Gymn. 1857)
zvi. ot. Wien 1857, str. 24, pozn 38: „Kein Dautm kann besser bezeugt
sein, ais es nunmehr der Todestag des heil. Wenzel am 28. September 935 ist“.
Není zapotřebí sledovati, jak se datum ustálilo, hlavni data podává Bret
holz 667 n.
4) Pekař, Nejst. česká kronika 115 n., Die Wenzels- u. Ludmilalegenden 255 n.
8) Bretholz na uv. m. 667.
·) Bretholz na uv. m. 663 n.
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které o jednom knížeti českém slyšel, a připojil tedy větu: De quo
quaedam mirabilia praedicantur . .. Ale v tom již rozpomenul se,
že ten kníže, o němž zázraky se vypravují, není totožný s tím,
jenž se Jindřichovi poddal, a proto hned se korriguje dodatkem:
Fráter tamen erat Bolizlavi, qui quamdiu vixit, imperátori fidelis
et utilis mansit, kde slůvko „tamen" ukazuje, že Boleslav není
onen kníže, o jehož zázracích pověst vypráví, ale relativní závětí
vztahuje se opět k onomu pověstí proslavenému knížeti, totiž
Václavovi.
Nelze upříti, že výklad tento jest velmi ostro vtipný, a také
s tím možno se smířiti, že u Widukinda podobné stylistické zmatky
připouštěti lze. Ale ani sebe větší důvtip nedovede odstranit!
jedné závady tohoto výkladu, té totiž, že při vší přípustnosti
nepřestává býti strojeným, umělým, ano téměř násilným, takže
jen v případě nej krajnější nevyhnutelnosti lze ho uznati za jedině
možný. Ale tato krajní nutnost může nastati jen tehdy, nepodaří-li
se nalézti východiska přirozenějšího, a nekladou-Ii se výkladu
samému v cestu překážky jiné, jako jest tomu v tomto případě.
I na to nutno upozorniti, že protiklad ve stylisaci tohoto místa
Widukindova a jeho zmínky o podrobení Boleslavově Otovi r. 950
obsažený, protiklad úmyslný a zamýšlený, výkladem, o kterýž
se Bretholz pokusil,1) vysvětlen není. Musíme se tedy dříve po
ohlédnout! po tom, lze-li mínění, že výprava Jindřichova platila
již Boleslavovi, s ostatními prameny srovnati.
Nechci Idásti důrazu na to, že legendy vědí o přátelských
stycích Václavových s Jindřichem I., kterýmžto zprávám, třebas
pozdním a neurčitým, věcného základu upírati nelze, a kteréž
tedy nejpravděpodobněji náležely by době — třebas krátké —
mezi podrobením a smrtí Václavovou, neboť dříve nemáme zpráv
o nějakých stycích Cech s říší. Výprava Amulfa Bavorského do
Cech r. 922 nebyla jistě podniknuta v intencích říše, jejíž svrcho
vanosti se Amulf tenkrát ještě nepodroboval, a také o jejím vý
sledku nemáme bezpečných zpráv. Domnívati pak se, že Václav
bez přinucení uznával svrchovanost říše, pro to není nejmenšího
důvodu. Nicméně nechci užívati tohoto argumentu, poněvadž
není plně průkazný. Právě naopak mohl by někdo míti za to,
že zavražděním Václavovým nastala změna v poměru Cech k říši,
již Jindřich I. svou výpravou odčiniti se pokusil.
Že s důvodem takovým skutečně se setkáváme,2) toho pří
činou jest, že jinak výprava Jindřichova není v pramenech vůbec
motivována. Jest známo, že hledány rozličné pohnutky a spatřo
vány na př. v domnělé pomoci poslané od poručnické vlády Drahol) Bretholz na uv. m. 665, 668, 673.
*) Srvn. na př. Bretholz na uv. m. 673 n.
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miřiny Stodoranům, krajanům to jejím, v jejich bojis Jindřichem,
a vyslovovány i jiné podobné domněnky, jichž ničím opříti nelze.
Myslím však, že není vůbec třeba nějakých motivů zvláštních
hledati, že dostatečného vysvětlení podávají prameny samy.
Bezprostředně před výpravou do Cech mluví Widukind o výpravě
Jindřichově proti Havolanům čili Stodoranům a proti Glomačům.
Ani zde neudává nějaké pohnutky, a nikomu nenapadne po ní
pátrati. Motivy ležely již v expansivním programu říše, skrytém
již v jejím jméně, jemuž právě Jindřich I. hleděl získati plného
zvuku. Z území Havolanů a Glomačů do Cech vedla přímá cesta,
tytéž motivy, které daly podnět oněm výbojům, rozhodly zde,
běželo o to, uplatniti nárok říše také na české území.
To ovšem mohlo se státi za Václava i teprve za Boleslava,
nutno tedy ohlédnouti se, lze-li chronologii výpravy Jindřichovy
do Cech nějak lépe stanovití. O výpravě samé zachovalo se několik
stručných annalistických zpráv,1) z nichž některé kladou ji k r. 928,
jiné 929 i 930 a 931. Poněvadž, jak se svorně uznává,8) na r. 928
a 931 dobře mysliti nelze, a 930 snadno mohl vzniknouti omylem
písařským, ujalo se celkem mínění, že výprava náleží k r. 929.
Pokud jde o bližší určení doby roční, jest celkem shoda, že s vý
pravou souvisí listina Jindřichova datovaná v Nabenpurce u Rezna
dne 30. června, v níž sice jiná udání (indikce atd.) hodí se k r. 930,
ale léta vlády Jindřichovy ukazují na r. 929. Z toho se zavíralo,
že jednání listinné provedeno v Nabenpurce za návratu Jindřichova
z Cech, ale zlistinění samo, k němuž se ona přesnější data vztahují,
stalo se až později.3)
Také proti tomuto datování| obrací se nyní Bretholz, upozor
ňuje vedle námitek již uvedených i na to, že pobyt Jindřichův
v Nabenpurce mohl by souviseti i s jinými okolnostmi. To jest arci
možné, ale nezcela pravděpodobné. Neznáme bohužel dopodrobna
itineráře Jindřichova, zprávy jsou tu velmi kusé a neúplné,4) ale
přece mimo první půli, nebo nejvýše první dvě třetiny roku 929
nenajdeme vhodné doby, do níž by výprava do Cech zapadati
x) Jsou to zejména vedle Widukinda, jenž roku neuvádí, Auct. Garst,
k r. 929 (MG. SS. IX., 865), Ann. S. Rudb Salisb. k r. 929 (tamže 771), Ann.
Ratisb. kr. 929 (MG. SS. XVII., 583), pokračovatel Reginonův k r. 928 (šk.
vyd. str. 158), Herm. Aug. (MG. SS. V., 113), Chr. Suev. (MG. SS. XIII., 67).
Sigib. Gembl (MG. SS. VI., 347), Ann. Saxo (tamže, 596, oba z Widukinda);
všeobecné zmínky mají Vita Math. c. 4 (MG. SS. IV., 285), Vita Math. reg.
ant. (MG. SS. X., 577), Adam Brém, Gesta I., 58 (str. 39). Srvn. Ottenthal,
Regesten č. 23 e, jenž také (č. 23 a) správně uvádí za důvod výprav plán
systematického podrobení Slovanů.
*) Srv. Bretholz na uv. m. 674.
’) Ottenthal, Reg. č. 23 e, 28.
*) Ottenthal str. 18—21. Jindřich jest v září 929 v Quedlinburce,
koncem prosince ve Strassburce, r. 930 v dubnu ve Frankfurtě, 5. června ve
štrassburce a po celý červen v Porýní.
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mohla, jako také v r._ 930 nelze nalézti doby pro možný pobyt
Jindřichův v Bavořích. Nelze tedy uvésti rozhodného důvodu,
který by nutil výpravu do Cech klásti až na podzim 929, po za
vraždění Václavově, spíše ona záhadná listina může souviseti s vý
pravou a určovati ji tedy na dobu letní. A tu jistě smíme, ba musíme
se ptáti, není-li přece pro záhadná slova Widukindova možno
nalézti jiný, uspokojivější a přirozenější výklad, s nímž by i onu
nápadnou stylisaci druhého jeho obdobného místa bylo lze srovnati.
Mám za to, že takový výklad jest možný, ano že jest dosti na snadě.
Zmínka Widukindova o českém králi pověstném zázraky
může platiti ovšem jenom Václavovi, ale tím není řečeno, že mu
platí také ona relativní věta. Víme již, že ve větě Fráter tamen
erat Bolizlavi, qui quamdiu vixit imperátori fidelis et utilis mansit,
relativum qui nej přirozeněji lze spojití s bezpros ředně před
cházejícím jménem Boleslavovým. Ale kam náleží quamdiu vixit?
Na Boleslava se vztahovati nemůže, poněvadž přežil Jindřicha
o plných třicet let, na Václava nelze mysliti, vztahujeme-li před
cházející „qui" na Boleslava. Ale najdeme tu ještě jedno substan
tivum, k němuž vsuvku quamdiu vixit vztahovati lze. Což váže-li
se k slovu imperátori? Grammaticky i syntakticky jest to úplně
přípustné a správné, ale tím také padají rázem všecky obtíže.
Slova Widukindova nemohou platiti o Boleslavovi a Otovi,, to jsme
viděli drive, nelze jich bez obtíží vztahovati na Václava a Jindřicha,
ale jest možno rozuměti jim o Boleslavovi a Jindřichovi.
Vysvětlení jest pak zcela snadné. Podle toho Boleslav to byl,
o němž Widukind áí, že zůstal Jindřichovi věrný a užitečný, pokud
Jindřich byl živ. Tím padají všecky nesnáze, tím se vysvětluje
ono „tamen", kterého, jak se zdá, Widukind zde úmyslně užil.
Kdežto proti Václavovi Jindřich byl nucen zakročiti válečně,
Boleslav nedal mu příčiny k zakročení. Jindřich neměl příčiny zakročovati, zůstal-li Boleslav věren, přátelství Václavovo nemělo
pro něho té ceny, aby jeho zavraždění pohnulo ho k válce, když
poměr k říši jím zůstal nezměněn. Není nejmenšího důvodu mysliti,
jako Bretholz,1) že kronikářské zprávy proto neuvádějí jména
knížete, proti němuž výprava namířena, poněvadž Boleslav nebyl
dotud od říše uznán. Říše uznávala toho, kdo v zemi byl za pa
novníka přijat, a není dokladu, že by nastoupení Boleslavovo,
třebas v okolnostech mimořádných, bylo se potkalo s větším
nějakým odporem. A neprojevil-li Boleslav úmysl odtrhnouti
se od říše, neměl Jindřich proč zakročovati.
Ale tímto výkladem vystupuje také náležitě onen úmyslný
rozdíl ve stylisaci tohoto a druhého parallelního místa Widukin
dova. Rozdíl tkví právě v určení počátku tohoto poměru. Boleslav,
*) Bretholz na u. m. 674.,
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který způsobem násilným ujal se vlády, jistě nemínil postavení
svého ohrožovati odbojem proti pevné vládě Jindřichově, teprve
když Ota ujal se vlády, mínil počátečních nesnází jeho užiti pro
sebe. Jindřichovi zůstal Boleslav věren od začátku své vlády
dokud J indřich byl živ, Otovi zůstal věren ex eo, od svého podrobení.
Obratu „quamdiu vixit" v druhém případě, o Ottovi, Widukind
užiti nemohl, poněvadž Ota Boleslava přežil. V době, kdy Widu
kind začal psáti své dílo (po r. 967), Boleslav I. nebyl již živ.
Podle toho výprava Jindřichova, z expansivních snah říše
vzniklá, platila Václavovi. Václav se poddal, sotva bez boje. Snad
právě tím vření v zemi dostalo nových podnětů, snad tím i urychlen
pád Václavův. Boleslav užil toho pro sebe, ale odbojem proti
říši nemínil se vydávati v nebezpečenství. Proto, dokud Jindřich
byl živ, zůstával mu věrným a užitečným. Teprve začátky Otovy
pohnuly ho k pokusu o svržení jha německého, jemuž se teprve
po Ivetám boji znovu podrobil.
Zbývá na konec všimnouti si ještě blíže výkladu svrchu
dotčeného, vztahují-li se slova v nadpisu položená k Jindřichovi
a Boleslavovi, zda výprava Jindřichova neplatila přece Bolesla
vovi, takže tedy vražda Václavova byla snad její příčinou. Nelze
zapííti, že také tento výklad jest dosti blízký, a proto snad ani
nepřekvapí, že není tak nový, jako by se mohlo zdáti, vyskytuje
se již poměrně velmi dávno. Vedle dotčené již zmínky Dalimilovy
také známý Mikuláš Cech ve svém zpracování kroniky Pulkavovy,
klada výpravu k r. 931, sděluje o ní toto:1) Eodem anno Henricus
rex Bohemiam petit et adiit Pragam, Bohemorum, urbem, ducemque
eius Boleslaum accepit in deditionem, qui dum rex vixit, regi
fidelis fuit et utilis. Boemia itaque tributaria facta rex reversus
est in Saxoniam et Boleslaus post mortem regis Henrici rebellavit
filio eius Ottoni . . .
Mikuláš Cech užíval některých pramenů dnes neznámých,
ale v tomto případě nelze nepoznati, že se z jeho slov ozývá upra
vený Widukind (jak již v edici správně uvedeno, a jak také znalost
Widukinda u Mikuláše i často jinde se jeví), ať již úprava vznikla
vlastní kombinací Mikulášovou, nebo pomocí jiného pramene
(pro kteroužto možnost mohla by mluviti zmínka Dalimilova).
Také Mikuláš Cech vztahuje slova quamdiu vixit k Jindřichovi,
míní však, že k potomní věrnosti Boleslavově došlo až po jeho
přemožení, že tedy výprava Jindřichova platila již jemu. Že
však zde neozývá se nějaký ztracený pramen, nýbrž běží jen
o výklad zprávy Widukindovy, jak jí rozuměl Mikuláš Cech,
prozrazuje slovná shoda i zvláště to, že tento výklad není správný.
Widukind sám po mém soudu totiž výkladu takového nepřipouští.
x) FRB. V., 20 pozn.

♦♦).
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Zmiňuje se o odboji Boleslavově proti Otovi, praví totiž
Widukind:1) Interea barbari ad novas res moliendas desaeviunt,
percussitque Bolizlaf fratrem suum, virům Christianům et, ut
ferunt, dei cultura religiosissimum. Správně pověděl sice Bretholz,8)
že nelze, jak se dlouho stávalo, z těchto slov souditi, jakoby Widu
kind smrt Václavovu kladl teprve do této doby, ale stejně určitě
vyplývá ze slov Widukindových také, že dobře rozeznává tento
odboj a jeho náčelníka od války před 7 léty a proti jinému českému
knížeti vedené. Widukind tedy bud neznal nebo nechtěl uvésti
jména Václavova, přece však zcela jasně dává na jevo, že tento
nejmenovaný „fráter Bolizlai", muž „nejzkřesťanilější a v službě
boží horlivý", jest onen kníže, o němž mnoho zázraků koluje,
a jemuž platila výprava někdy Jindřichova; ten však není totožný
s oním českým knížetem, který Jindřichovi po celý jeho život
zůstal věren. Viděli jsme, že stylisace obou míst u Widukinda
není nahodilá, nýbrž úmyslná. A tu nelze přehlížeti, že zpráva
druhá (II., 3) zní pro Václava mnohem sympatičtěji, nežli první
(L, 38); tam Widukind zmiňuje se o zázracích Václavových, ale
třeba o nich přímo nepochyboval, nechce jich podrobněji uváděti;
zde (II., 3) jeho „ut ferunt" neznamená rozpaků, nýbrž jest jen
udáním pramene, přiznáním, že vypravuje z doslechu, neboť bez
rozpaků nazývá tu nejmenovaného Václava „virům Christia
nům“. Kontrast tkví právě v jejich poměru k říši. Na prvém
místě Widukind vyslovuje se zdrželivě, poněvadž ten slavený
Václav to byl, proti němuž Jindřich viděl se nucen vytáhnouti,
kdežto Boleslav, došed trůnu, zůstal věren. Na druhém místě jest
poměr opačný, Boleslav jest odbojníkem, a tu se tedy Widukind
nerozpakuje zmíniti se pochvalně o jeho zabitém bratru.
To vše tedy zaručuje správnost výkladu svrchu podaného.
Záhadu celé prvé zprávy Widukindovy nejsnáze rozřešíme inter
punkcí, která v nadpise článku již uvedena: qui, quamdiu vixit,
imperátori fidelis et utilis mansit.
Za zmínku stojí ještě zajímavý doklad, jak pověst roste, který
podává t. zv. Kaiserchronik z druhé půle 12. stol.3) Čteme tu:
er (Jindřich) rait ze Béhaim in daz lant,
si nemahten im niht vorgehaben.
den vursten hiez er diu houbet abslahen.
Kronikář patrně spojuje vraždu Václavovu s výpravou
Jindřichovou, ale i jemu tedy výprava míří proti Václavovi.
x) Widukind II., 3 (str. 38).
*) Bvetholz na uv. m. 668.
·) MG. Deut. Chr. I., 1 str. 307 — 308 v. 15.835 n.
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Boj o konsistoř pod obojí
v letech 1562—1575 a jeho historický základ.
Napsal Kamil Krofta.
II. Snahy o církevní osamostatnění strany pod obojí za vlivu
luterství. Obrat po r. 1547. Obnova konsistoře r. 1562.

(Pokračováni.)

V naší literatuře historické je rozšířeno mínění, že obnovení
konsistoře r. 1562 znamena naprostý převrat v dotavadním způ
sobu jejího osazování. Administrátor a konsistoř byli prý tehdy
ustanoveni prostě králem, který tím na sebe strhl právo stavův
a zbavil je tohoto práva na dlouhou dobu, do vydání majestátu
Rudolfova r. 1609, definitivně. Toto mínění se zakládá na dvojí
autoritě, Tomkově a Gindelyově, kteří psali o obnovení konsistoře
r. 1562 podle pramenů —· Tomek r. 1848 ve své známé rozpravě
O církevní správě strany pod obojí (v Cas. česk. mus.),1) Gindely
r. 1861 v prvém díle svých Dějin Jednoty bratrské2) — a celkem
souhlasně vyslovují toto mínění, jež pak přešlo do všech novějších
spisů jednajících o této otázce,3) vyjímaje spis jediný. Je zajímavé,
že autorem tohoto spisu je právě Tomek, který v posledním díle
svého Dějepisu města Prahy, vyšlém r. 1901,4) vypisuje obnovení
konsistoře zcela jinak než ve svém článku z r. 1848, a to tak, že
by se podle tohoto novějšího líčení Tomkova obnovení konsistoře
r. 1562 bylo stalo zcela pravidelně a o převratu ve způsobu jejího
osazování nebylo by lze mluviti. Vypravuje totiž Tomek, že si
i tentokráte stavové zvolili administrátory a konsistoř, a že král
osoby od nich zvolené prostě potvrdil. Mezi starším míněním Tom
kovým z r. 1848, s nímž souhlasí v podstatě Gindely a všechna
naše novější literatura historická, a mezi tím, co Tomek napsal
r. 1901 v Dějepise města Prahy, je tedy naprostý rozpor, a pro
tože tu jde o otázku značné důležitosti, je třeba pokusiti se o vy
světlení tohoto rozporu, o rozřešení otázky, které z obou odporu
jících sobě mínění je správné a jak byla vlastně obnovena konsistoř
r. 1562. To se může státi pouze rozborem pramenů, na nichž se
Čas. čes. musea 1848, str. 456.
*) Geschichte der böhm. Brüder I., str. 168.
*) Viz na př. Borový, Die Utraquisten in Böhmen, str. 246; Borový,
Antonin Brus, str. 175; Winter, Život cirkevní I., str. 328; Denis-Vančura,
Konec samostatnosti české, str. 443; Novotný v Laichterově české Poli
tice I., str. 620; Krofta, Majestát Rudolfa II., str. 10.
_ *) Dějepis m. Prahy XII., str. 133.
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zakládají naše dosavadní vědomosti o této věci, i takových, jichž
pro tuto otázku ještě nebylo užito.
Hlavní pramen, z něhož se dovídáme o obnově konsistoře
pod obojí r. 1562, je dekret královské kanceláře české z 28. září t. r.,
jímž se ustanovují dva administrátoři a deset členů konsistoře.1)
Odtud se dovídáme, že císař na žádost stavů pod obojí, aby obnovena
byla konsistoř, dovolil jim, ,,aby se spolu sjíti a společné z strany
obnovení a dosazení dotčené konsistoře rozmluvení jmíti mohli,“
a že stavové, majíce „s milostivým povolením J. Mti. cis. v úterý po sv.
Matouši evangelistu Páně nyní minulém (22. září) léta toho 1562
společné shledání u Veliké koleji císaře Karla v Starém městě
Pražském, některé osoby, které se jim vhodné viděly k ouřadu
administrátorskému i také k osazení konsistoře, J. Mti. cis. pozna
menané jsou podali.“ Stavové pod obojí tedy dne 22. září vykonali
se svolením královským — kterého se jim dostalo, jak víme, již
5. září — volbu administrátorův a konsistoře. Koho zvolili, z de
kretu se nedovídáme. Vysvítá však z něho dosti určitě, že to byly
osoby rozdílné od těch, jež byly tu od císaře ustanovovány za
administrátory a členy konsistoře. Praví-li se v dekretu, že císař
pro krátkost času „neráčil jest moci tak spěšně, pokud náleží
a potřeba ukazuje, toho opatřiti, ani se volně na to vyptati a rozmysliti a toho jim (t. stavům) potvrditi", a proto že jim ustano
vuje za administrátory kněží Jana Mystopola a Martina Mělnic
kého a deset jiných osob za Členy konsistoře, nelze tomu zajisté
rozuměti tak, jako by císař potvrzoval osoby zvolené od stavů,
že osoby od císaře ustanovené nebyly zvoleny od stavů, dosvěd
čuje určitě pramen jiný, současná „Pamět“ o slyšení tří pánů
pod obojí u císaře 5. října r. 1562.2) Tu se vypravuje, že dne
5. října 1562 císař Ferdinand, povolav k sobě tři pány pod obojí,
oznámil jim, „že administrátory pod obojí způsobou ráčil jest poruručiti Pražanům vyhlásiti i taky konsistoř obnoviti tak, jakž jest
v spisu svým předešlých dnů v o tom oznámiti ráčil; a mluvil
T) Vyd. Borový, Akta konsist. utrakvist., str. 386, č. 546; též ve
Sněmích III., str. 155, č. 79.
*) Pamět ta, pro naši otázku velmi důležitá, se zachovala v archivu
Jindřichohradeckém v současném opise s nadpisem „Tato pamět pro bu
doucí časy se poznamenává, co jest se stalo 1. P. 1562 v pondělí po sv.
Jeronýmu“. Znal ji, jak se zdá, již Gindely, protože se s ní shoduje jeho
vypravování v Geschichte der böhm. Brüder I., str. 470; jako svůj pramen
cituje tu Gindely (str. 522) ,,MS. Višegradense. Eine Abschrift im Diplomatar des böhm. Museums“, ale v diplomatáři musejním jsem opisu té
paměti nenašel — je tam pouze Palackého opis dekretu z 28. září ,,E cod.
MS. Wysegradensi“ —, a také na Vyšehradě i jinde jsem mamě pátral
po prameni Gindelyově. Teprve po mé přednášce o tomto.thematě v Krát
společnosti náuk upozornil mě laskavě arcibiskupský archivář p. P. Fr.
Tischer na „Pamět" v archivě Jindřichohradeckém a zapůjčil mi její opis,
začež mu vyslovuji svůj upřímný dík.
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J. Mt. při tom to, že jest jinou osobu za administrátora obmysliti
ráčil i také 2 neb 3 osoby k dosazení konsistoře mimo ty od stavův
volený.“ Proti tomu se ozval nejv. sudí p. Jan z Valdštejna, prose
císaře, „aby to, oč jsou se a o které osoby stavové snesli, měniti
neráčil, než milostivě při starobylém způsobu a při takovém
volení, jaké jsou osoby J. Mti. podány, aby ráčil zůstaviti." Když
císař prosbu tu zamítl, ohradil se pán z Valdštejna, „že on proti
svědomí svýmu k takovému změnění a jinejch osob mimo všech
tří stavův volení nemůže povoliti, a taky proto že toho učiniti mu
nenáleží, aby od stavův pod obojí způsobou domluvy k sobě
neměl, že jest mimo starej pořádek i taky, kterýž osoby jest po
máhal za administrátory sám voliti a oč jednomyslně se snesli,
že jest potom to měnil a k jinýmu povoloval."
Z toho ze všeho plyne s naprostou určitostí nesprávnost tvrzení
Tomkova v Dějepise města Prahy, že stavové 22. září zvolili za
administrátory a do konsistoře právě ty osoby, jež potom král
28. září potvrdil. Je jisto, že od stavů byly zvoleny osoby jiné.
Stejně jako královský dekret z 28. září, neuvádí jich jmen ani
.Paměť z 5. října, ani jiný známý pramen současný. Ale Tomek
v rozpravě z r. 1848 i Gindely v Dějinách Bratří udávají souhlasně,
že 22. září zvolen byl od stavů za administrátora Matěj z Loun,
farář v Nymburce. Na čem se zakládá toto tvrzení? Tomek vůbec
svého pramene neudává, a v prameni, jehož se dovolává Gindely,
nic o tom nenacházíme,1) za to však starý Pubitschka, který rovněž
má zprávu o zvolení Matěje z Loun, poučuje nás, že zprávu tu
zachoval Stránský ve svém známém spise Respublica bojohema.2)
Tam skutečně čteme, že r. 1562 při obnově konsistoře proti Matěji
Lounskému, zvolenému od stavů, postaven Jan Mystopol, jenž přes
odpor stavův ustanoven od císaře.3) Zpráva Stránského je sice po*) Gindely ke zprávě o zvoleni Matěje, faráře v Nymburce, za admi
nistrátora (vedle Mystopola) cituje za doklad (str. 522, pozn. 85): ,.MS.
Raud. Schönfeld Miscellanea S. 256“, ale v rukopise tom na udané straně
je toliko zpráva vypsaná z Veleslavínova Kalendáře historického o volbě
z 30. záři, při níž byli zvoleni Mystopol a Martin Mělnický — o zprávě
té, jíž se Gindely o něco dále dovolává, bude ještě řeč —, kdežto o zvolení
Matěje z Loun není zmínky v celém rukopise.
’) Pubitschka, Chronologische Geschichte Böhmens, VI. Teil, III. Bd.,
1801, str. 208.
s) V kap. VI., odst. XIX, Stránský vypravuje: „Johannes Mystopolus
1562 electo ab ordinibus Matthiae Lunaeo, tum apud1 Nimburgam pastori,
contra morem veterem, Johanne et Henrico Waldsteiniis Burianoque Trczka
frustra ordinum nomine contradicentibus, ab imperatore Ferdinando rege
oppositus. Adiunxit illi rex mandato suo seniorem Martinům Mielnicium,
collegas vero magistros duos, doctores duos, pastores sex“. Podrobnosti,
jež tu Stránský uvádí o odporu stavů proti nepotvrzení Matěje Lounského
a jmenování Mystopolovu administrátorem, shodují se, jak uvidíme, úplně
se současnou „Pamětí“ o slyšení pánů z Valdštejna a Buriana Trčky
u císaře dne 5. října. Stránský tu patrně čerpal z dobrého pramene, a proto
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měrně pozdní, ale zakládá se patrně jako celá kapitola o konsistoři
pod obojí na starých zápisech a je tak určitá, že není příčiny
pochybovat! o její správnosti, a to tím méně, že se velmi dobře
srovnává s nepochybnou skutečností, že od stavů zvolen byl
jiný administrátor, než kterého potvrdil král.
Možno tedy pokládati za jisté, že 22. září zvolen byl od stavů
administrátorem Matěj Lounský, farář v Nymburce. Kdo byl vedle
něho zvolen za druhého administrátora, byl-li to My stopol, jak
tvrdí Gindely,1) či někdo jiný, nevíme, a rovněž není známo,
které osoby byly zvoleny za členy konsistoře. Císař, jak již víme,
této první volby stavů proti veškeré dotavadní zvyklosti nepotvrdil.
Dosadil sám ze své moci, ovšem toliko „na ten čas a do milostivé
vůle své", tedy zatímně, za administrátory Jana Mystopola a Mar
tina Mělnického i deset jiných osob za členy konsistoře. Ačkoli
tento skutek svůj odůvodňoval mimořádnými okolnostmi (nedo
statkem času, potřebou rychlého odjezdu pro nebezpečí moru),
ačkoli osazení konsistoře označoval za zatímní, bylo to přece velmi
povážlivé porušení zvykového práva stavů. Porušení tomu do
dávalo významu pro stavy nepříznivého dotčené již prohlášení
císařovo v odpovědi, kterou byl dal 5. září na žádost za obnovení
konsistoře, prohlášení, podle něhož nejlepší cesta k obnovení
konsistoře byla by ta, kdyby pouze bývalá konsistoř a Pražané
dali císaři'poznamenané osoby, jimiž by konsistoř nově osadil,2)
t. j. kdyby konsistoř byla obnovena pouze volbou konsistoře od
stupující a Pražanů, kteří byli by mnohem více podléhali vlivu
císařovu než stavové.
Není divu, že rozhodnutí královo z 28. září vzbudilo u stavů
nelibost. Projevilo se to v slyšení tří pánů pod obojí u císaře dne
5. října, o němž se již stala zmínka. Podle současné „Paměti"
o tomto slyšení3) císař Ferdinand, chystaje se odjeti z Prahy do
Frankfurta, povolal k sobě řečeného dne do pokoje na hradě
Pražském p. Jana z Valdštejna, nej vyššího sudího a defensora
strany pod obojí, a král, podkomořího p. Buriana Trčku; s nimi
se dostavil také p. Jindřich z Valdštejna. Oznámiv jim, že poručil
obnoviti konsistoř z části jinými osobami, než které byli stavové
možno věřiti i jeho zprávě, že původně byl od stavů za administrátora
zvolen Matěj Lounský. Zda Gindely a Tomek zprávu o zvoleni Matěje
Lounského čerpali ze Stránského, či měli pro ni pramen jiný, těžko rozhodnouti. Protože v jejich pracích nenacházím stopy toho, že by k nim
byli užívali Stránského, klonil bych se spíše k názoru, že onu zprávu mají
z pramene jiného. Byl-li to pramen na Stránském nezávislý, potvrzovala
by se jím zpráva Stránského. Ale pramen takový se mi nepodařilo najiti.
2) Tvrzení to se asi zakládá na zmatení zprávy o volbě Matěje Lounského
se zprávou o domnělé pozdější volbě Mystopolově; viz pozn. 1 na str. 285.
*) Viz o tom výše str. 198.
·) Viz o ni pozn. 2 na str. 284; srov. též str. 285 pozn. 3 a str. 293 pozn. 1.
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zvolili, sliboval straně pod obojí svou královskou ochranu. Tu se
ujal slova p. Jan z Valdštejna, jenž, ujistiv krále svou oddaností,
prohlásil, „že také ta potřeba jest, poněvadž se druhý nejpřednější
a ještě vyšší vrchnosti, jakožto pána Boha všemohoucího, víry
svaté křesťanské pod obojí způsobou a při tom dobrejch pobožných
starejch pořádků dotýče, aby J. Mti. císařský to všecko oznámeno
a v vědomost uvedeno bylo, jak jest od starodávna bej válo.
A předkem že oznamuje, kterak ten artikul strany volení ad
ministrátora jest v moci stavův pod obojí způsobou vždycky byl,
a o kohož jsou se a o které osoby stavové snesli, to že jest jináč
učiněno nebývalo, než při tom zůstáváno, a toho že jsou starý a
mnohý paměti jako sněmové i také sjezdy, který jsou se činívali
s povolením Jich Mti. předešlých králův českých slavné paměti,
tolikéž i za J. Mti. cis. nad námi milostivého panování že jest
strana pod obojí způsobou při tom zachována bývala.“ I prosil
p. z Valdštejna císaře, aby potvrdil volbu stavů.
K tomu císař odpověděl, „že to jináč bej ti nemůž, poněvadž
jest již to J. Mt. vyhlásiti ráčil, než který jest osoby ráčil jmenovati,
že ty za administrátory bej ti předce mají; však poněvadž se ta
ková zpráva J. Mti. cis. činí, že jest to pouze v moci stavův bylo
voliti administrátory, jestliže to před J. Mti. při nejprvnějším pří
jezdu šťastným do tohoto království stavové ukáží, že připovídá
a přísahou svou se zavazuje, že zase k tomu stavy připustiti a jim
v to sáhati neráči." Když pán z Valdštejna znova prosil císaře,
aby neměnil usnesení stavů aneb aspoň „aby dále jeho v to mimo
takový oznámení neráčil, aby vůli svou k tomu dávati měl, potahovati," císař znova prohlásil, že „toho jináč měniti neráči moci,
než aby přece ti administrátoři, které J. Mt. ustanoviti ráčí, vedle
poručení J. Mti. vyhlášeni byli tak, jakž i o tom Pražanům poroučeti
ráčil, však že na tom můž se přestátí, co jest připovědíti a v čem
i pod přísahou se zavázati ráčil, jestliže to bude ukázáno, že jest
tak od starodávna bývalo, že toho potomně zase v moci stavův
zůstaviti a nechati ráčí". Obrátiv se pak k oběma svým synům,
kteří byli přítomni, totiž k arciknížatům Ferdinandovi a Karlovi,
promluvil k nim, „že to také i jim osvědčuje, že stranu pod obojí
způsobou, když to ukáží, že jest předešle tak bejvalo, že jsou
stavové administrátory volili, zůstaviti při tom ráčí a v to že jim
neráči sáhati, a vždy velikou svou přípovědí to stvrzujíc, že se
jináč státi nemá; a na ten čas že již toho není možný J. Mti. jinačiti,
než co jest vyhlásiti ráčil, aby to před se šlo, poroučejíc z moc
nosti své císařský, aby se tomu místo dalo.“
Z „Paměti“ o rozmluvě císařově s p. Janem z Valdštejna
dne 5. října vysvítá sice, že stavové pod obojí nebyli spokojeni
s rozhodnutím o konsistoři učiněným od císaře 28. září, ale nic se
tu nedovídáme o tom, že by po tomto rozhodnutí byli o věci vyč. č. H. XVII.
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jednávali s císařem nebo cokoli jiného podnikli k uhájení svého
práva na konsistoř. S tím se nesrovnává zpráva, kterou uvádí
Gindely,1) že se druhého dne po rozhodnutí císařově z 28. září sešli
stavové pod obojí v Karolíně a že řízením Jana z Valdštejna
a Buriana Trčky zvolili za administrátory a do konsistoře právě
ty osoby, které dva dny před tím byly jmenovány královským
dekretem. Víme-li, že právě p. Jan z Valdštejna ještě 5. října
naléhal na císaře, aby netrval na svém rozhodnutí z 28. září, nýbrž
potvrdil osoby zvolené od stavů, nemůžeme nepochybovat! o prav
divosti zprávy, podle níž stavové pod obojí již několik dní před
tím, smířivše se s rozhodnutím císařovým, byli by řízením téhož
pána z Valdštejna vykonali novou volbu administrátorův a kon
sistoře a zvolili prostě osoby, které proti jejich původnímu usnesení
byly ustanoveny královským dekretem z 28. září. Dlužno tedy
přihlédnouti, z jakého pramene pochází tato zpráva. Gindely
praví, že zprávu tu mají „tři historikové"; ale zkoumáme-li jeho
odkazy, přesvědčíme se, že tři prameny Gindelyovy možno uvésti
na pramen jediný.
Tento pramen jsou známí nám již „Výpisové", které stavové
pod obojí dali poříditi r. 1567, snažíce se dokázati své právo na
konsistoř.2) Jak víme, je to pramen takřka úředního rázu, zalo
žený na úředních zápisech v knihách konsistomích a v podstatě
zcela spolehlivý a v tomto případě i časově velmi blízký události,
o kterou ]de. Nelze proto beze všeho zavrhovat! zprávu o volbě
z 30. září, třeba se nesrovnávala s podrobnou a jistě zcela hodno
věrnou „Pamětí" o rozmluvě císařově s pánem z Valdštejna dne
5. října. Je však potřebí pokusiti se o vysvětlení této neshody mezi
oběma prameny. Zpráva obsažená v stavovských „Výpisech“
x) Gesch. der böhm. Brüder I., str. 469.
*) „Drei Geschichtschreiber“, kteří podle Gindelyho (str. 469)
podávají zprávu o druhé volbě administrátorů a konsistoře, jsou (podle
poznámky 87 na str. 522) tito: „MS. Raud. Schönfeld Miscellanea S. 256.
MS. Bibl. Univ. Prag 15 C 16. Veleslavín Kalendář historický zum 30. Sept.
1562". Oba „historikové“ uvedení na prvém a druhém místě jsou pouhé
pozdější sborníky historických pramenův a zápisů, mezi nimiž je také
zpráva o volbě z 30. září, úplně shodná se zprávou obsaženou v Historickém
Kalendáři Veleslavínově. Ve sborníku Schonfeldském je přímo udáno, že
je ona zpráva vypsána z Kalendáře Veleslavínova, čímž svědectví tohoto
, .historika“ úplně pozbývá ceny. Ani Veleslavín ovšem není pramen prvotní.
Udává sám, že zprávu tu přejal z Petra Codicilla. Nezáleží na tom, který
spis Codicillův byl Veleslavínovou předlohou, zda některý z kalendářů
nebo minúci, jaké Codicill vydával v 1. 1563 — 1590, či známá nám jeho
„Oraci k stavům pod obojí“ z r. 1582, kde zpráva ta vskutku jest, protože
je jisto, že prostřednictvím Codicillovým čerpal tu Veleslavín ze stavov
ských „Výpisů“ z r. 1567, o nichž viz více na str. 30 v pozn. 1. Ve sbor
níku universitním je stejná zpráva obsažena jako součást stavovského
„allegátu“ z r. 1609, známého ze Slavaty, který podává rovněž ony „Vý
pisy" z r. 1567; viz i o tom str. 30 pozn. 1.
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z r. 1567x) zní v podstatě takto: „L. P. 1562 na den sv. Jero
nýma (t. j. 30. září), stavové pod obojí s povolením J. Mti. císaře
Ferdinanda sjeli se do kolleje Veliké a starobylým řádem zvolili
jsou administrátory a konsistoř. Řídil volence uroz. pán p. Jan st.
z Valdštejna, nej v. komorník (!) království Českého, s pány bratry
svými a uroz. a stát, rytíř p. Burian Trčka z Lípy ... Tu přijat
jest k straně naší J. Mt. pán p. Petr Vok z Rožmberka, a vyhlášení
osob zvolených se stalo v outerý po sv. Diviši (13. října) skrze
pány Pražany. Administratores zvoleni: kněz Jan Mistopolus,
kazatel v Betlémě, a kněz Martin Mělnický, farář na Malé Straně;
a přidáni k nim do konsistoře M. Jan Kolínský, vicerektor academiae, M. Jindřich Dvorský, opat kláštera v Slovanech, doktor
Jiřík Guttemberský z Sudetu, rector academiae, doctor Thomas
Hussinecius medicus a jiní."
Kdyby tato zpráva, která sama o sobě nevzbuzuje podezření,
shodujíc se formálně se zprávami o jiných volbách, byla ve všem
pravdivá, znamenalo by to, že stavové pod obojí osm dní po první
volbě konsistoře a dva dny po vydání královského dekretu o konsistoři vykonali se svolením císařovým zcela formálně novou volbu,
při níž zvolili za administrátory a do konsistoře osoby jmenované
dekretem královským a ovšem z části rozdílné od těch, jež byli
zvolili při prvé volbě dne 22. září. Věc není sama o sobě nemysli
telná. Gindely dobře vystihl, jaký význam byla by měla tato druhá
volba, otázkou, zda stavové, aby uhájili své volební právo, nechtěli
touto volbou dáti svou sankci jmenování královu. Dodatečným
zvolením osob jmenovaných dva dny před tím od krále byli by
stavové dali na jevo, že králi nepřiznávají práva dosazovati admi
x) Otištěna ve Sněmich VI., str. 272, u Slavaty I., str. 237 a ovšem
i ve Veleslavínové Kalendáři historickém ke 30. záři. Krom rukopisů uvede
ných podle Gindelyho výše v pozn. 2 na str. 288 se zpráva ta zachovala také
ve známém Vyšehradském rukopise M. Marka Bydžovského z Florentýna
, .Maximilianus rex“ (jehož užití bylo mi umožněno vzácnou ochotou veled.
pana děkana Vyšehradského p. Ih. Dra P. Buriana), kde na fol. 6 je
zapsána poněkud zkráceně, ale jinak věcně i formálně zcela stejně jako
u Codicilla a Veleslavína, až na to, že zde má jiné datum. Podle Bydžov
ského volba Mystopola a Martina Mělnického se stala ,,v outerý po sv.
Matouši Evangelistu Páně“, to jest 22. záři. Protože starší a spolehlivější
zápisy této zprávy — spis Bydžovského vznikl teprve po r. 1595 — mají
datum ,,den sv. Jeronýma“, dlužno míti za to, že Bydžovský datum to
vědomě proměnil. Proč to učinil, je snadno vysvětlit. Hned za zprávou
o volbě Mystopola a Martina Mělnického následuje ve spise Bydžovského
opis císařského dekretu z 28. záři, kde se mluví o volbě konsistoře konané
se svolením císařovým ,,v úterý po sv. Matouši“. Podle toho patrně opravil
Bydžovský datum oné zprávy, nevěda, že se nemůže týkati volby z 22. záři,
při niž nebyli zvoleni Mystopol a Martin Mělnický, nýbrž Matej Lounský.
Předatovaná zpráva Bydžovského svedla pak asi Tomka (v Děj. Prahy)
k nesprávnému tvrzení, že Mystopol a Martin Mělnický byli zvoleni od
stavů již 22. září. Srov. další poznámku.
19*
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nistrátory a členy konsistoře, že neuznávají platnosti královského
dekretu z 28. záři. Nechtějíce králi odporovati, byli by mu povolili
ve věci, byli by se vzdali administrátora svého a přijali králova,
ale zásadně byli by setrvali na stanovisku, že právo voliti admi
nistrátory a osazovati konsistoř patří pouze jim, a stanovisku tomu
byli by dali zcela formální výraz volbou z 30. září.
Leč obsah rozmluvy císařovy s p. Janem z Valdštejna z 5. října
svědčí tak rozhodně proti volbě z 30. září, že zprávě o ní přes její
úřední ráz a patrně i úřední původ nelze věřiti. Je prostě vyloučeno,
že by císař a zvláště pán z Valdštejna nebyli 5. října věděli o volbě
vykonané šest dní před tím se všemi formálnostmi s povolením
císařovým a řízením samého pána z Valdštejna, aneb vědouce
o ní, že by byli mohli mluviti tak, jak skutečně mluvili. Dlužno
tedy míti za to, že 30. září volba administrátorův a konsistoře,
o níž vypravuje ona zpráva, konána nebyla. Zamítneme-li však
obsah této zprávy, vzniká tím otázka, jak vysvětliti, že se zpráva
taková octla r. 1567 mezi stavovskými „Výpisy“ z úředních knih
a pamětí konsistorních. Domnívati se, že se zpráva ta vlastně týká
první volby z 22. září, a že jen bezděky a bez úmyslu bylo v ní
změněno datum i jména zvolených osob, pokládám za nepřípustné.1)
Myslím, že zpráva ta je fikce, vzniklá vědomě, za určitým účelem,
a ovšem ve straně pod obojí, nejspíše při konsistoři. Že to je
fikce vědomá, soudím proto, že pokládám za nemožné, aby její
původce nebyl věděl o volbě z 22. září, při níž byl zvolen Matěj
Lounský. Účel fikce takové je zajisté jasný; šlo o to, aby obnova
konsistoře r. 1562 jevila se v takovém světle, jako by se byla udála
obvyklým způsobem, jako by administrátoři a konsistoř byli usta
noveni volbou stavů pod obojí. Tím je také dáno, že původ fingo
vané zprávy o volbě z 30. září dlužno hledati ve straně pod obojí,
což plyne i z toho, že se zpráva ta zachovala v stavovských ,,Vý
pisech“ z r. 1567.
Zbývalo by určití, zda fingovaný zápis o volbě z 30. září vznikl
teprve r. 1567, když byly sbírány zprávy, jak v předešlých dobách
byla obnovována konsistoř, s úmyslem dokázati tak právo stavů
na konsistoř, či již dříve, snad hned po obnově konsistoře r. 1562.
Obojí možnost nelze předem vylučovati, ale pro možnost druhou,
která se sama o sobě zdá pravděpodobnější, svědčí, jak za to mám,
zajímavá zmínka o obnově konsistoře z doby velmi blízké této
události. Již v květnu r. 1563 arcibiskup Prus ve svém dobrozdání
x) Na piseckou chybu při datu jistě nelze pomýšleti, protože datum
se udává zřetelně slovy ,,den sv. Jeronýma“. A stejně nemožno je předpo
kládat!, že by se podobnou chybou Matěj, děkan v Nymburce, byl pro
měnil v Mystopola nebo Martina Mělnického. Ovšem může zápis o volbě
z 30. září býti vědomým přepracováním podobného zápisu o volbě z 22. září,
který se nezachoval
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o náboženských poměrech v Cechách, dotýkaje se této obnovy
konsistoře, zřetelně naznačuje, že strana pod obojí tak o ní mluví,
jako by císař byl prostě potvrdil volbu stavů.1) Podle toho fikce,
že Ferdinand r. 1562 potvrdil za administrátory a do konsistoře
osoby zvolené od stavů, fikce, jejímž výrazem je zápis o volbě
z 30. září, ujala se ve straně pod obojí záhy po oné obnově konsistoře
v září a říjnu r. 1562, a tedy snad také zápis sám vznikl asi ještě
toho roku, nedlouho po vyhlášení konsistoře dne 13. října, o kterém
se v něm děje zmínka.2)
*) Arcibiskup vykládá v dobrozdáni z 28. května 1563 (vyd. Pažout,
Jednáni a dopisy konsistoře pod oboji, 1906, str. 20 č. 22), že konsistoř
pod obojí sice nelze zrušiti, zato však opraviti, „nam ImperatoriaMajestas
m ea, quae Pragae in praeterito Octobre facta est, administrátorům, ut
ipsi vocant, ratificatione, sibi emendationem eorum seu mutationem de
menter reservavit“. I kdybychom slova ,,ut ipsi vocant“ vztahovali ku
předcházejícímu „administrátorům“, přece také slovo „ratificatione“ mů
žeme pokládati za vyjádření stanoviska strany pod obojí. Se stanoviska
králova mluvil by tu arcibiskup spíše o „electio“ nebo „institutio“. Roz
hodně, nazývá-li se skutek králův, jmenováni jiných administrátorův, než
které byli zvolili stavové, „potvrzením“, předpokládá to fikci, že admini
strátoři jmenovaní králem byli zvoleni od stavů. Kdybychom slova „ut
ipsi vocant“ vztahovali k následujícímu „ratificatione“, což, myslím, není
nemožné, svědčilo by to ještě určitěji pro názor, že ona fikce v straně
pod obojí tehdy již byla rozšířena. Když se r. 1567 zase jednalo o obnovení
konsistoře, mohli již stavové, opírajíce se patrně o tuto fikci, líčiti volbu
administrátorův a konsistoře v r. 1562 tak, jako by byla vykonána pouze
od nich, ovšem se svolením Ferdinandovým. Píše o tom sám cís. Maximilián
v listě ze 7. února 1568, jímž žádá arciknížata Ferdinanda a Karla za
zprávu o tom, co r. 1562 bylo v jejich přítomnosti slíbeno od císaře stavům
pod obojí; tvrdili prý stavové na posledním sněmě, konaném v březnu
r. 1567, že jim císař Ferdinand, když ho byli žádali, aby směli obnoviti kon
sistoř, „noch in verschienem 62. Jahr auf ihr gleichmässig Suechen gnä
digste Vertröstung und Zuesag gethan hätten, sie diesfalls nit allein bei
ihrem löblichen Gebrauch und Gewohnheiten verbleiben zu lassen, sonder
ihnen auch obberurte gebetne Vemeuerung des Consistorii, Erwählung
der Administratoren und Zuordnung der Defensoren gnädiglich zuegelassen“
(Pažout, Jednání, str. 431). — Podobně vypravuje Codicill ve své „Orací“
z r. 1582, že r. 1567, když cís. Maximilián chtěl, aby stavové dokázali své
právo na konsistoř, „v domě dobré paměti p. Jiřího Chvalkovského z Hustiřan, na ten čas místosudího krát českého, při rozjímání o konsistoři
připomenutí se stalo, kterak J. Mt. cís. na onen čas jakožto král Český
v nově korunovaný jsa žádán zato 1. 1562 některého dne po sv. Matouši
(21. září), aby se k J. Mti. cís. císaři Ferdinandovi přimluviti ráčil za stavy,
aby jim dopuštění se stalo sjeti se do kolleje a konsistoř i administrátory
dosaditi vedlé starobylého práva svého, to za odpověď dáti ráčil, že v dobré
vědomosti míti ráčí i z historií, že stavové pod oboji v tomto království
sami svou konsistoř sobě obnovují a spravují. A tu tehdáž se za to k J. Mti.
cis., panu otci svému, přimluviti a to obdržeti ráčil, že se 1. 1562 obnovení
stalo** (Sněmy VI., str. 167). Je pozoruhodno, že se tu o volbě konsistoře
mluví tak, jako by se byla konala teprve několik dní po sv. Matouši, což
by se hodilo k 30. září lépe než k 22. září.
*) Nelze ovšem pominouti mlčením okolnost, která by mohla svědčiti
pro pozdější původ toho zápisu. Pan Jan z Valdštejna se tu nazývá nejv.
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Shmeme-li hlavní výsledky tohoto rozboru zachovaných
zpráv o obnově konsistoře r. 1562, shledáme, že se udála v pod
statě takto. Dne 5. září 1562 svolil císař k žádosti strany pod obojí,
aby byla po ukončení sněmu vykonána volba administrátorův
a konsistoře, a to od volenců ze stavu panského a rytířského. To
se skutečně stalo 22. září, kdy zvolen administrátorem Matěj
Lounský, farář v Nymburce, a vedle něho nepochybně druhý
administrátor (Mystopol?), do konsistoře pak několik osob, jichž
jména se neuvádějí, o nichž však víme, že byli mezi nimi skoro
všichni pozdější členové konsistoře ustanovení královským de
kretem z 28. září. Císař proti veškeré dotavadní zvyklosti této
volby nepotvrdil, nýbrž dotčeným dekretem z 28. září sám ze
své moci jmenoval jiné administrátory, totiž Jana Mystopola a Mar
tina Mělnického, a deset členů konsistoře velikou většinou z osob
zvolených 22. září od stavů. Stavové tomu odporovali, žádajíce,
aby císař podle zvyku do té doby zachovávaného prostě potvrdil
jejich volbu. Císař nepovolil vymlouvaje se, že nemůže měniti
své rozhodnutí, ale prohlásil 5. října slavnostně pod přísahou a za
přítomnosti arciknížat Ferdinanda a Karla, dokáží-li stavové, že
za předešlých časů (,,od starodávna“) volili administrátory, že jim
právo to ponechá i budoucně. Dne 13. října byli pak administrátoři
a členové konsistoře jmenovaní králem formálně vyhlášeni od
Pražan. Strana pod obojí, byvši tak donucena ustoupiti vůli
králově, snažila se aspoň dodatečně oslabiti význam jeho skutku
fikcí, že administrátoři a konsistoř ustanovení r. 1562 od krále
byli zvoleni od stavů a králem toliko potvrzeni, fikci, jíž pamět
o volbě Matěje Lounského upadla téměř v zapomenutí.
Z toho plyne, že není správné vypravování Tomkovo v Děje
pise města Prahy, jako by r. 1562 administrátoři a konsistoř byli
bývali zvoleni zcela obvyklým způsobem od stavů a králem toliko
potvrzeni. Naopak starší zmínka Tomkova o obnově konsistoře
r. 1562, obsažená v jeho rozpravě ,,O církevní správě strany pod
komorníkem, ačkoli r. 1562 byl nej v. sudím, kdežto nej v. komorníkem se
stal teprve r. 1570 a byl jím do své smrti r. 1576. To by ukazovalo, že
zápis v té podobě, jež se nám zachovala, pochází z doby po r. 1570. Je
však možné, že onen titul byl do původního zápisu vsunut teprve při jeho
pozdějším opisování. Protože se v tom shodují oba texty této zprávy,
Codicillův i Slavatův, bylo by to důkazem, že texty ty nejsou zcela na
sobě nezávislé, nýbrž nějak spolu souvisí. Možnost, že zápis o volbě z 30. září
vznikl teprve po r. 1570, nelze ovšem úplně zamítati, ale i v tom případě
zdá se mi nepochybné, že sama fikce, že administrátoři r. 1562 králem
ustanovení byli zvoleni od stavů, vznikla brzy po obnově konsistoře r. 1562;
toho důkazem jsou citáty uvedené v předešlé poznámce. Připomínám,
ještě, že také ,,Paměti sněmův království Českého, kdy konsistoř od koho
obnovena byla“, zapsané v aktech university Pražské k r. 1609 (rkpis. 62.
B. 10 zem. archivu, fol. 25), mají stručný záznam, že ,,1. 1562 dne 30. Sept,
stavové s povolením krále Ferdinanda obnovili konsistoř“.
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obojí",'jakož i podrobnější vypsání této události v Gindelyových
„Dějinách Bratří" se objevují v podstatě správnými.1) Jen zprávu
Gindelyovu, že stavové 30. září vykonali novou volbu, při níž
zvolili osoby jmenované dva dny před tím od krále, dlužno zamítnouti. Také s celkovým názorem o významu obnovy konsistoře
r. 1562, projeveným v obou těchto pracích a přešlým do veškeré
pozdější literatury historické, s názorem, že bylo tenkráte stavům
trvale odňato právo osazovati konsistoř,2) nelze, myslím, zcela
souhlasiti. Ani dekretem z 28. září neupíral císař stavům tohoto
práva zásadně, nýbrž odůvodňoval nepravidelný způsob osazení
konsistoře mimořádnými okolnostmi a své rozhodnutí prohlašoval
za zatímní. Když se stavové proti tomu ohrazovali, Ferdinand
ve své odpovědi netvrdil, že by jemu náleželo osazovati konsistoř,
nýbrž se toliko dovolával práva, které již r. 1555 velmi důrazně
byl stavům připamatoval, práva potvrzovati volbu stavův a tudíž
také zkoumati způsobilost osob od nich zvolených. Z práva toho
nebylo nesnadno odvoditi právo další, nepotvrditi osob zvolených,
jestliže nebyly uznány za způsobilé. Ferdinand r. 1562 vskutku
užil nejen toho práva, nýbrž učinil ještě více; místo osob nepo
tvrzených sám hned ustanovil jiné. Tím, že svůj skutek omlouval
nedostatkem času, sám přiznával, že vlastně k němu neměl práva,
nicméně byla to praecedence velmi nebezpečná právu stavů, a je
pochopitelné, že se stavové záhy pokoušeli oslabiti její význam
fikcí, o níž bylo mluveno. Z tohoto faktického, třeba mimořádnými
příčinami odůvodňovaného, porušení starého zvykového práva
stavovského hrozilo, zdá se mi, pro budoucnost stavům větší
nebezpečenství než z vyzvání králova, aby dokázali, že od staro
dávna sami osazovali konsistoř. Důkaz takový nebylo nesnadno
x) Je zajímavé, že již Slavata celkem správně píše o obnově konsi
stoře r. 1562. Vypravuje: ,.Potomně 1. 1562, ačkoliv stavové pod oboji
na J. Mt. cis. Ferdinanda ... poníženou prosbu vzložili, aby konsistoř
dolejší obnoviti mohli, však J. Mt. císař sám jak dva administrátory, tak
i konsistoriány, a to na jistý spůsob a vedlé jisté instrukci vyhlásiti a těm
stavům pod obojí se zakázati ráčil, když to prokáží, že konsistoř jim
stavům náleží, že je při tom zachovati chtíti ráčí“ (Paměti I., str. 383).
Slavata patrně znal oba nejdůležitějíš prameny, král, dekret z 28. září
a , .Paměť* o slyšení pánů pod oboji u cisaře 5. října.
*) Tomek v Čas. česk. mus. 1848, str. 456, zmíniv se o odpovědi
Ferdinandově na protest stavů proti osazení konsistoře z moci královské,
dodává: „Král Ferdinand se však více do země nevrátil a stavové zůstali
důležitého práva, na kterém osud strany evangelické záležel, zbaveni“. —
Gindely, Gesch. der böhm. Brüder I., str. 470, onu odpověd královu pro
vází poznámkou: „Da aber fůr die Befugnis der Stände (t. volit konsistoř)
kein königliches Privileg vorlag, so war leicht zu erachten, dasz der König
einen gewaltigen Schritt gegen die utraquistische Partei gethan und end
gültig ihr ein Recht entrissen habe ... Er kam ... weder in diesem noch
in dem folgenden Jahre nach Böhmen mehr und schnitt auf diese Weise
den Ständen die Möglichkeit einer Gegenvorstellung ab.“
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podati, a lze říci, že to stavové brzy po r. 1562 skutečné učinili,
ale nepomohlo jim to. Rozhodné obojím způsobem, skutečným
porušením dotavadní zvyklosti, podle níž vždy stavové sami
volívali administrátory a konsistoř, i královým veřejným pro
jevem pochybnosti, zda právo k tomu jim opravdu náleží, zvykové
právo stavů na konsistoř bylo velmi povážlivě otřeseno. Ač ne
bylo jim r. 1562 zcela odňato, ba ani přímo upíráno, přece byl tu
pro budoucnost dán velmi nebezpečný příklad. Příklad ten mohl
pozbýti významu, kdyby stavové při obnově konsistoře, k níž
potom prvně došlo, byli dosáhli toho, aby zase byla vykonána staro
bylým způsobem, jejich volbou. Protože se to stavům nepodařilo,
naopak nástupce Ferdinandův cis. Maximilián za příkladem
daným od jeho otce r. 1562 pokročil r. 1571 ještě mnohem dále,
stala se obnova konsistoře r. 1562 počátkem nového způsobu
jejího osazování, který pak potrval do Rudolfova majestátu
z r. 1609.
Leč význam této obnovy pro dějiny konsistoře a strany pod
obojí není tím vyčerpán. Stránský vypravuje, že r. 1562 nově
jmenovaným administrátorům a konsistoři „norma, ad quam in
obeundo munere alligabantur, exemplo novo est iis a rege quoque
praescripta“.1) To zajisté znamená, že nové konsistoři byla tehdy
po prvé dána od císaře instrukce, jíž se měla spravovati v konání
svých úředních povinností. Z pozdější doby se zachovaly takové
královské instrukce pro konsistoř jako zjevný důkaz její dokonalé
závislosti na moci královské, ale z r. 1562 zvláštní nějaké instrukce
pro konsistoř neznáme a naopak máme určité svědectví z r. 1572,
kdy na žádost samé konsistoře měla jí taková instrukce býti dána,
že tehdy v registratuře královské kanceláře nemohl býti nalezen
doklad, „aby jaká té podobná instrukcí bud za času cis. Ferdinanda
. . . nebo prvé vyjiti měla.“2) Přes to však tvrzení Stránského není
nesprávné. Sama konsistoř se již r. 1565 v úřední své výpovědi
dovolává instrukcí vydané od císaře3) a myslí tím nepochybně
často jmenovaný královský dekret z 28. září, jímž byli ustanoveni
administrátoři a členové konsistoře. Dekret ten obsahuje skutečně
jakousi instrukci, normu, jíž se měla nová konsistoř říditi v své
úřední působnosti. Král tu „přísně poroučí a přikazuje,“ že kon
sistoř má míti péči o to, „aby všecko kněžstvo pod obojí spůsobou,
1
x)JDe republica Bojema kap. VI., odst. XIX., str. 313. Také Slavata;
Paměti I., str. 383 se zmiňuje o instrukci dané konsistoři; srov. str. 293 pozn. 1.
*) List cis. Maximiliana z 12. ledna 1572, jehož koncept je v arch,
místodrž. sub R. 109, 1—9, opis v zem. archivě.
·) Napomínajíce Pražské faráře k zachovávání starých řádů, admini
strátoři a konsistoř 12. bř. 1565 prohlašuji, „že by neradi ublížili straně
naší pod oboji a instrukci vydané od J. Mti. císařské“ a „nyní že podlé
instrukcí musejí před sebe to vžiti“ {Pažout, Jednání a dopisy konsist.,
str. 153).
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řádně živi jsouce, jednostejně lid obecný víře svaté obecné křesťanské podlé starobylého spůsobu a kompaktátuv vedli a vyučovali,
od sekt jiných pikhartských a bludných, které se stranou pod obojí
kryjí, ostříhali a odvozovali, nového učení mimo starobylé křesťanské
pořádky církevní neuvozovali, nýbrž při mši svaté a jiných svá
tostech církevních i při jiných všech dobrých křesťanských, církví
svátou nařízených pořádcích z strany zpívání a ceremonií, tak
jakž jsou to předkové jich činívali, aby se zachovali a z toho nevykračovali a lid podle slova Božího a ustanovení církve svaté
obecné křesťanské k tomu napomínali a v tom se jedni od druhých
nedělili.. Z*1) Smysl tohoto nařízení není zajisté potřebí vykládati.
Konsistoř měla podle něho pečovati o to, aby v straně pod obojí
byly přísně zachovávány staré řády husitské, a aby tu nebyly
trpěny nauky a řády bratrské neb luterské a vůbec nic, co by vy
bočovalo z mezí vytčených kompaktáty.
Aby toto nařízení císařovo bylo ve skutečnosti zachováváno,
aby se konsistoř skutečně stala baštou starého husitství v straně
pod obojí, k tomu bylo by bývalo potřebí, aby byla spravována
muži oddanými starým řádům a odpůrci novot bratrských i lu
terských. Není pochyby, že se nezvyklé zasáhnutí královo do volby
administrátorův a konsistoře r. 1562 nestalo jen proto, aby bylo
otřeseno právo stavů na konsistoř, nýbrž také s tím úmyslem, aby
se konsistoř nedostala do rukou mužů, kteří by mařili snahu císa
řovu, po obnovení Pražského arcibiskupství v r. 1561 zvláště pocho
pitelnou, očistiti stranu pod obojí od oněch rozhodnějších živlů,
přivésti ji zas do lůna obecné církve a v poslušenství nového
Pražského arcibiskupa, naopak, aby v čele konsistoře byly osoby,
o nichž bylo lze očekávati, že se této snaze nebudou příliš stavětí
na odpor. Abychom poznali, jaký význam mělo obnovení konsistoře
r. 1562 po této stránce, je třeba přihlédnouti ještě k osobnostem,
o něž při tom šlo, především k mužům, kteří tehdy byli zvoleni
za administrátory, ať úřadu toho skutečně nedosáhli, jako Matěj
Lounský, či v něm se udrželi, jako Mystopol a Martin Mělnický,
a jmenovitě určití, pokud možno, jaké bylo jejich stanovisko
a chování v zápase starověmého kališnictví s rozhodnějším směrem
pod obojí, klonícím se k luterství.
To nám usnadňuje událost časově velmi blízká obnově konsi
stoře v r. 1562, známá pře kněze M. Havla Gelasta s některými
kněžími pod obojí. Již v 1. 1554—5 Gelastus přednášel rozličné
žaloby na tehdejšího administrátora Mystopola, vině jej mimo jiné,
že nadržuje bludům a bludným kněžím a staví se proti naukám
katolickým, a jeho žaloby tehdy asi hlavně způsobily sesazení
Mystopolovo s úřadu administrátorského.^) Gelastus však ani
x) Borový, Akta konsist. utrakvist., str. 387; Sněmy III., str. 156.
*) Viz o tom více na str. 193 v pozn. 2.
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potom nepřestal žalovati; žaloval na administrátory zvolené po
sesazení Mystopolové, žaloval na mistry Pražské university a opa
koval žaloby na Mystopola.1) Konečné počátkem r. 1562 podal
spolu s jinými knéžími strany pod obojí císaři novou stížnost.2)
Žalovali, že se jim činí překážky, zachovávají-li staré řády pod
obojí, že se dává přednost novotářům a bludařům. Byvše vyzváni
císařem k podání důkazů, Gelastus a jeho společníci obvinili z blud
ného učení a z přestupování starých řádů strany pod obojí celkem
třiadvacet kněží té strany.8) Mezi obviněnými nacházíme všechny
tři muže, o něž nám jde, Matěje Lounského, Jana Mystopola
a Martina Mělnického. Všichni tři byli tedy Gelastem označeni za
odpůrce starých řádů husitských a podporovatele luterských
novot, za stoupence stejného směru ve straně pod obojí. Důleži
tější je, že se k stejnému směru náboženskému přihlásili sami
tito mužové veřejným vyznáním víry, jež písemné předložili císaři
jako odpověd na obvinění Gelastova.4) V tomto spise, zajímavém
i tím, že se tu za hlavního spolupůvodce žalob Gelastových zjevně
prohlašuje M. Jindřich Dvorský, opat na Slovanech a pozdější
administrátor,5) jedenadvacet kněží obviněných Gelastem, mezi nimi
tři jmenovaní, přiznává se slavnostně k usnesením dvou velikých
synod strany pod obojí, k usnesení první husitské synody z r. 1421
a k revolučním článkům přijatým na velikém sjezdu hromničném
r. 1524 za vlivu prvních úspěchů reformace Luterovy, které hned
*) Srov. Tomek, Děj. m. Prahy XII., str. 84, 93, 129 násL K tomu
Borový, Akta konsist. utrakvist., str. 374 násl.
*) Stížnost ta (nedatovaná) se zachovala v arch, místodrž. sub R.
109, 15; opis v zem. archivě. Srov. Tomek XII., str. 130.
3) Jejich' jména viz u Pažouta, Jednání a dopisy konsist., str. 1 a 2.
4) Prosebný spis kněží obžalovaných Gelastem k císaři, na nějž
jsem byl upozorněn p. farářem drem Hrejsou, je obsažen ve spise ,, Antiqua
et constans confessio fidei ecclesiae Christi in regno Boiemiae et marchionatu
Moraviae, quam vulgo partem sub utraque sacramentum venerabile corporis
et sanguinis dom. Jesu Christi communicantium appellant“, vydaném
tiskem r. 1574 s předmluvou M. Matěje Kolína z Chotěřiny. Je datován
v Praze ,,in communi nostra congregatione 19. Junii“ a opatřen podpisy
všech 21 kněží, uvedených v seznamu u Pažouta 1. c., str. 1.
5) V úvodě prosebného spisu se praví o Gelastovi a jeho žalobě:
,,Etenim quamvis coram proceribus regni et iudicibus praesente magnifico
Joachimo de Nova Domo, supremo regni cancellario, palam protestatus
sit, se actionem eam voluntate et mandato V. Caes. Mtis. suscepisse, eiusque
rei ipsum dominum cancellarium apprime esse conscium: tamen nos ne
tum ei fidem dedimus neque nunc eiusmodi persuasioni dare possumus . . .
Universa autem accusatio, licet pluribus et variis, prout erga singulos
nostrum erat adfectus (semper enim habuit prodigam linguam) propositio
nibus constet et astute, temere atque insidiose quorundam turbatorum et
alienorum ab humanitate, tam politicorum quam ecclesiasticorum, consilio
et auxilio constructa sit: praesertim vero cuiusdam sacerdotis Magistri
Heinrici, abbatis Slovanici coenobii, qui etiam hoc plaustrum parte posteriori
urget: tamen propositiones illae plurimae ad hosce locos referuntur ..
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po sjezdu byly králem přísně zakázány a jichž sama strana pod
obojí se brzy zřekla.1) Toto vyznání víry, sepsané v červnu 1562,
tedy jen čtvrt roku před obnovením konsistoře, a podepsané
Matějem Lounským, Mystopolem i Martinem Mělnickým, podává
tak určité svědectví o jejich příslušnosti k rozhodnějšímu směru
novoutrakvistickému, že o ní nelze pochybovati.
Mohlo by se tedy zdáti podivné, proč Ferdinand, nepotvrdiv
volbu Matěje Lounského, jmenoval místo něho administrátory
Mystopola a Martina Mělnického, když všichni tři byli stoupenci
téhož směru náboženského, směru, proti němuž Ferdinand vždy
vystupoval. Jednání Ferdinandovo se však stane pochopitelnějším,
seznámíme-li se lépe s osobami těchto mužů.
O Matěji Lounském víme jen málo, ale i to stačí, abychom si
mohli učinit náležitou představu o jeho smýšlení a povaze. Podle
vlastního svědectví byl v r. 1562 učitelem Písma již od čtyřiceti
let a věkem sešlý.2) Byl tedy pamětníkem prvních zápasův o učení
Lutherovo v Cechách a náležel nepochybně od počátku k jeho pří
vržencům. O jeho účasti v těchto zápasech nic určitého není
J) V Estě prosebném se praví: ,,Ut autem V. Caes. Mts. clementer
cognoscat, quale sit fundamentum nostrae fidei, quid docemus et quos
ritus retineamus, secuti exempla nostrorum maiorum . . ., offerimus V.
Caes. Mti. confessionem fidei nostrorum maiorum paucis comprehensam
in duabus principalibus synodis, prima videUcet et postrema, ad quarum
utramque omnes ordines regni Boiemiae et marchionatus Moraviae, magistri
Pragenses et presbyteri ecclesiarum, necnon decani atque pastores omnium
civitatum et districtuum convocati et collecti fuerant et unanimiter pie
et catholice in fidei confessionem describi voluerunt . .. Nos enim huic
maiorum nostrorum confessioni reEgiose et secundum normam verbi divini
adhaeremus et adhaerere tantisper deo iuvante intendimus, donec ex sacris
literis certiora et veriora fuerimus edocti“. K žádosti je pak skutečně
připojen úplný text synodního usnesení z r. 1421 (namnoze značně odchylný
od textu otištěného Paláckem, Urk. Beiträge zuř Gesch. des Hussitenkrieges, str. 128 násl.) i latinský text článků přijatých na sjezdu strany
pod obojí 29. ledna 1524, jež česky jsou v podobě poněkud odchylné obsa
ženy v Kronice Bartoše Písaře (vyd. Šimakovo, str. 21; o jejich významu
viz výše str. 180—181). V tisku z r. 1574 jsou krom toho otištěny rozUčné
latinské písně obsahu věroučného, jež se tu vydávají za skladby vynika
jících theologů husitských.
s ) Odpovídaje v červnu 1562 před soudem komorním na obvinění
Gelastova, Matěj Lounský mluvil, ,,že jsúc on učitelem Písma svátého
od čtyřicíti let, ježto tehdáž někteří z těchto kněží, kteříž se o něj, aby
jeho již léty sešlého v těžkost uvedE, mnohý na světě nebyl, vždycky se
tak, jakž na kněze pořádného a věrného učitele náleží, choval . Zápis
o výslechu kněží obžalovaných Gelastem před soudem komorním se za
choval v registrech soudu komorního v archivě musejním; jeho opis zapůjčil
mi laskavě p. dr. Chaloupecký, který hodlá vydati tento důležitý pramen
pro poznánf vnitřních poměrů strany pod obojí v pol. XVI. stol, spolu
s doplňujícími akty. Zápisu toho užil dosti podrobně Wtnter, Život církevní
I., zvi. str. 133. Pře kněží pod obojí s Gelastem se týká také práce Schulzova.
Svědomí o kněžich pod obojí z r. 1562 (Věstník spol. náuk, X7O3), která
však pro naši potřebu nic nepodává.
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známo.1) Teprve z r. 1549 máme o něm první určitou zprávu.
Když se toho roku část kněžstva pod obojí nátlakem královým
a na přímluvy administrátora Mystopola usnesla o artikulích, jež
znamenaly úplné zřeknutí všech nauk vniklých do strany pod
obojí vlivem luterským a návrat k staré víře husitské v její
nejmímější podobě, byl Matěj Lounský, již tehdy děkan v Nym
burce, mezi těmi venkovskými kněžími, kteří se rozhodně vzepřeli
článkům Mystopolovým.2) Proto nepřekvapuje, že se r. 1562
objevuje mezi těmi, na něž žaloval Gelastus, že straní luterství,
a kdo se přihlásili k článkům z r. 1524. Nazýval-li však Gelastus
Matěje Lounského otcem bludných i arcikacířem,3) naznačoval
tím, že je větší bludař než ostatní obžalovaní. A vlastní výpovědi
Matěje Lounského, jimiž před soudem komorním odpovídal na
žaloby Gelastovy, ukazují, že se svými názory nejvíce uchyloval
od učení obecné církve a že se k tomu neváhal přiznati. Jako
stařec blízký hrobu — zemřel již 1565 — neměl potřebí tajiti své
pravé smýšlení. Přiznal se skoro ke všem článkům, z nichž byl
viněn, dávaje jim ovšem poněkud jiný smysl než jeho žalobníci.
Popíral sice, že by byl svaté tupil, ale přiznal se k učení, že není
bezpečné svaté vzývati, že svatost svátých záleží pouze na víře,
že odpuštění hříchů docházíme toliko zásluhami Krista Pána,
přiznal, že kázal proti postu i proti učení o nanebevzetí P. Marie.4)
Je patrno, že náboženské názory Matěje Lounského, k nimž se on
sám r. 1562 přiznával, byly zbarveny silně lutersky.
O Mystopolovi je obecně známo, že býval zprvu velmi hor
livým a bojovným stoupencem rozhodného, k luterství nakloněného
směru ve straně pod obojí. Víme, že po r. 1541, kdy se stal prvně
administrátorem, usiloval spolu s Václavem Mitmánkem o to,
aby strana pod obojí přijala některé základní články učení Lutherova, a že na sněmu r. 1543 učinili památný pokus o vybudování
x ) Gelastus jej sice vinil, že ,,v čas toho pozdviženi 1. 1547“ knížky
písní s obcí Žateckou složil ,,a ty hrozné a bludné jsou", ale Matěj Lounský
to rozhodně popřel.
’ ) Srov. Tomek, Děj. m. Prahy XII., str. 28. Zmínky o Matěji Loun
ském jako děkanovi v Nymburce z 1. 1549 a 1553 jsou též u Borového,
Akta konsist. utrakvist., str. 259 a 313; z doby pozdější u Pažouta, Jednání
a dopisy konsist., str. 166 a 262, 297. Podle zmínky na str. 262 zemřel
krátce před 5. říjnem 1565.
’ ) Při výslechu před soudem komorním Matěj Lounský byl nucen
odpírati tvrzení Gelastovu, ,,aby otcem bludných a kacířem býti měl“.
A v prosebném spise kněží obžalovaných Gelastem čteme: „Principio
accusat nos de praedicatione verbi dei ac si plerique nostrum spargant
haereses et erronea atque ab ecclesia damnata doceant plebemque seducant.
Hinc est, quod ex nostro numero sacerdotem Mathiam Luneum, virům
integerrimum, eruditum atque pium, decanum ecclesiae Nymburgensis,
compellat dictis et scriptis archihaereticum“.
· ) Jeho výpovědi jsou dosti podrobně zaznamenány v zápise, o němž
viz pozn. 2 na str. 297.

Boj o konsistoř pod obojí v letech 1562 — 1575 a jeho historický základ.

299

jednotné, také Bratří v sobě zahrnující a při tom na Rímu zcela
nezávislé církevní organisace této strany.1) Ač se zdá, že vlastním
původcem tohoto odvážného podniknutí byl Mitmánek, přece
i Mystopol velmi horlivě a odhodlaně se ho účastnil. Odporem proti
králi a zvláště demonstrativním kázáním o slavnosti Husově
projevil při tom nemalou odvahu. Ale vytrvati v odporu proti
králi se neodvážil. Zatím co jeho druh Mitmánek pro svou ne
ústupnost uvržen do vězení a potom na vždy vypověděn ze země,
Mystopol potrestán toliko zápovědí kázati a ponechán v úřadě.
Po odchodu Mitmánkově se změnilo, jak se podobá, i jeho smýšlení.
Když ve sporu r. 1562 bylo od jeho odpůrců vzpomenuto také
jeho minulosti, bránil se, že tehdáž, jsa mlád, „jakž vyučen byl
a jak jej vedli, tak po jiných říkal.“2) Toto přiznám je pro Mystopola jistě velmi charakteristické. Co tu přičítá svému mládí, bylo,
jak se zdá, jeho trvalou vlastností i ve věku pozdějším, totiž nedo
statek vlastního samostatného přesvědčení a slabost povahy,
způsobující, že lehce podléhal všelikým vlivům cizím a snadno se
přizpůsoboval proměnlivým poměrům. Odvážil-li se v počátcích
svého úřadu administrátorského, maje po boku Mitmánka, vzepříti
se samému králi, později, jsa zbaven této opory, poddával se bez
vážného odporu nátlaku jeho vlády. Za odboje r. 1547 účastnil se
sice, ač nikoli vynikající měrou, tehdejšího hnutí, ale když odboj
byl pokořen, nejen se ochotně propůjčoval králi za nástroj proti
Bratřím, jež byl r. 1543 vlídnými slovy vyzýval ke sjednocení se
stranou pod obojí, nýbrž i podle vůle královy předložil sjezdu své
strany r. 1549 dotčené již články reakční, přimlouvaje se za jich
přijetí.3) Protože od stavů podporovaných částí kněžstva články
ty byly rozhodně zamítnuty, upustil od nich i Mystopol.4) Byl-li
v potomních letech viněn z nadržování luterským bludům a blud
ným kněžím a z téže příčiny také zbaven úřadu administrátorského,
možno v tom spatřovati důkaz, že se ve svém nitru ani v té době
neodcizil docela někdejšímu svému přesvědčení. A jeho podpis na
prosebném spise kněží obviněných Gelastem, jímž se přiznal
* ) Srov. výše str. 185 — 188. Viz k tomu nyní také moji stať „Václav
Mitmánek“ v Lumíru 1911.
*
) Srov. výše str. 186 pozn.
·
) O tom o všem podrobně jedná Tomek, Děj. m. Prahy XII.
‘ ) Když Gelastus ve sporu r. 1562 vzpomněl jednáni Mystopolova
v r. 1549, hájil se Mystopol takto: „Kde jej také nějakým přiznáním při
sněmu 1. 49 stíhá, za jakou příčinou se to stalo, o tom zprávu činí, když
J. Mt. cis. velikou těžkost a lítost nad nejednotou z strany náboženství
nésti a o to, aby ta věc k jednotě přivedena býti měla, snažně pečovati
ráčil, k tomu jest s jinými kněžími svolil, ujmou-li stavové to, oč jednáno
bylo, že oni také k tomu přistoupí. Ale když stavové k tomu přistoupiti
nechtěli, jest přísné poručení, aby to v pokoji zůstalo, jsúc té naděje, že
J. Mt. cis. s Jich Mtmi. při témž sněmovním tehdáž snešení zůstavíti .. .
ráčí“.
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k artikulům z r. 1524, je přímým toho svědectvím. Ale všechno jeho
jednání v letech předešlých i jeho výpovědi, jimiž se v červnu 1562
před soudem komorním hájil z obvinění Gelastových, ukazovaly,
že nemá síly znáti se k přesvědčení tomu s takovou rozhodností
jako Matěj Lounský a nedati se od něho odvrátit vnějším nátlakem.
To asi byla příčina, proč Ferdinand, odepřev potvrzení volbě
Matěje Lounského, ustanovil administrátorem Mystopola. Nechtěje
příliš podrážditi stavy jmenováním některého ze starověmých
kněží strany Gelastovy, ustanovil administrátorem Mystopola,
který sice náležel ke směru novoutrakvistickému, císaři nemilému,
o němž však bylo možno doufati, že nebude vážně odporovati
snahám Ferdinandovým o vyplenění živlů luterských ze strany pod
obojí, o její sjednocení s církví obecnou.
A zdá se, že se v tom Ferdinand nezmýlil. V historické litera
tuře se tvrdívá, že Mystopol měl za svého druhého administrátorství
po r. 1562 velmi důvěrné styky s jesuity, ano, že jejich působením
na konci svého života zcela formálně odvolal své bludy a stal se
katolíkem. Zdrojem takových tvrzení je známé historické dílo
jesuity Schmidla z poloviny XVIII. stol., kde se vypravuje, že
Mystopol měl na školách jesuitských dva synky, z nichž jeden
působil při slavnosti Božího těla, pořádané od jesuitů k veliké
radosti otce slavnosti přítomného, že veřejně na kázání vychva
loval školy jesuitské a posléze r. 1572 působením jesuitů odvolal
své bludy a poddal se úplně arcibiskupovi.1) Že zpráva Schmidlova
o Mystopolově odvolání r. 1572 nemůže býti správná, protože
Mystopol zemřel již r. 1567, historikové záhy si uvědomili. Snažili
se odstraniti nesrovnalost v ní obsaženou tíni, že ji datovali bud
k r. 1562,2) nebo k r. 1567?) Tomek však již r. 1848 poznal, že
zpráva ta sice patří do r. 1572, ale netýká se Mystopola, nýbrž
jeho nástupce Jindřicha Dvorského. Užil jí v tom smyslu v roz* ) Schmidt, Historiae societatis Jesu provinciae Bohemiae pars I.
(1747), lib. III., str. 226, 229 a 314.
* ) Do r. 1562 klade zprávu o odvoláni Mystopolově Pubitschka,
Chronolog. Gesch. Böhmens VI. T., III. Bd., str. 207. Opírá se při tom
o Crugeria, Sacri pulveres mensis Julii (1670), kde zpráva o odvolání Mysto
polově, celkem souhlasná se zprávou Schmidlovou, je položena k 8. čer
venci 1562. Crugerius se zas dovolává tištěné Sacchinovy Historia socie
tatis Jesu III., vyšlé 1649, kde vskutku zprávu tu nacházíme (str. 410),
ale k r. 1572, jako u Schmidla. Kdežto v Historii Sacchinově se mluví
pouze o husitském administrátoru bez určitého jména, rukopisné Paměti
kolleje jesuitské u sv. Klementa (rkp. univ. knihovny I. A 1, foL 166),
vzniklé později, ale založené na starších pramenech, dávají tomu admini
strátoru neprávem jméno Mystopolovo. Odtud omyl ten patrně přešel do
Schmidlovy Historie.
· ) Dor. 15 67i položil zprávu tu J. Vávra, Počátky katolické reformace
(Sborník hist. kroužku III., 1894), str. 25, a to prostě z toho důvodu, že
prý se tehdy jednalo o sjednocení strany pod oboji s církví katolickou.
Datum Vávrovo přijal Winter, Život církevní I., str. 328.
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pravě „0 církevní správě strany pod obojí"1) a potom znova
v posledním díle „Dějepise města Prahy".1) Správnost tohoto mí
nění plně potvrzují nové prameny jesuitské, z nichž vysvítá s na
prostou určitostí, že Schmidlovo vypravování o revokací Mystopolově dlužno vztahovati na jeho nástupce Jindřicha Dvorského,8)
že se tedy Mystopol nezřekl své víry a nepoddal arcibiskupovi.
Vzniká-li tím podezření proti ostatním zprávám Schmidlovým
o Mystopolovi, jimž, jak se zdá, i Tomek věřil,4) srovnání s prameny
ukazuje jasně jejich nespolehlivost. Současné, velmi ‘ podrobné
diárium Pražské kolleje jesuitské, v němž nepochybně dlužno spat
řovat! prvotní pramen oněch zpráv Schmidlových o Mystopolovi,
vypravuje toliko, že na škole jesuitské byl hoch z příbuzenstva
Mystopolova, jejž prý tam Mystopol dal zapsati, aby se naučil
hudbě (musicis), že hoch ten o slavnosti Božího těla v květnu 1567
s jinými žáky jesuitskými přednášel své básně, že nedlouho před
tím Mystopol, setkav se v královské kanceláři s dvěma jesuity,
podal jim ruku a vlídně s nimi hovořil o onom hošíku, tvrdě, že
navštíví jesuitského rektora, aby s ním o něm pojednal, a vychva
luje školy jesuitské i pilnost jejich učitelů.6) O jakýchkoli jiných
x) Čas. česk. mus, 1848, str. 457.
*) Děj. m. Prahy XII., str. 210; srov. také tamtéž pozn. 49 na
str. 209.
3) Prameny ty uveřejnil A. Krósz, Die Unterwerfung des utraquistischen Administrators Heinrich Dworský von Helfenberg unter den
katholischen Erzbischof Anton Brus im J. 1572 (Zeitschrift fůr kathoL
Theologie 1910, str. 702—712).
*) V Čas. česk. mus. 1848, str. 457 píše, že „Mystopol a jeho konsistoriáni bratrovali s Jesuity“.
6) Diarium collegii I. ab ao. 1560 usque ad a. 1575 et ab ao. 1580—3,
zachované v knihovně kláštera Strahovského, má pouze tyto dvě zmínky
o Mystopolovi. Na fot 91 vypravuje k 11. květnu 1567: „Administrator
Hussitarum Mistopolus nomine ad P. ministrum in cancelaria regni veniens
humaniter cum eo locutus est, manum porrigens ipsi et socio, rogans, ut
puerum, quem nostris scholis addixerat, musicis instrueremus, insuper
asserebat se Bo. rectorem conventurum, cum quo fusius aget de hoc puero,
tandem plurimum commendabat scholas nostras et diligentiam praecep
torum“. O něco doleji (fol. 92) se vypravuje k 27. květnu 1567 o slavnosti
Božího těla, při níž působili žáci školy jesuitské, a poznamenává se: „Inter
hos erat unus consanguineus Mistopoli, qui carmina sua (ut caeteri) reci
tavit. Hic Mistopolus administrator est Hussitarum“. Zpráva o slavnosti
Božího těla přešla do rukopisných Pamětí kolleje jesuitské u sv. Kle
menta, vzniklých teprve někdy v pot XVII. stol. (rkp. univ. knihovny
I. A 1, fol. 125). Tu se však zmínka o Mystopolovi objevuje v podobě
značně změněné. Vypravuje se: „Maximam inter adolescentulos ex dictione
(t. j. přednášeni básni) laudem retulit Mistopoli administratoris utraquistarum, ut appellant, parvus filius incredibili parentis, qui aderat, solatio“.
Z příbuzného Mystopolova se tu stal jeho syn a přibásněna Mystopolova
přítomnost při slavnosti a radost z úspěchu synkova, o čemž současné
Diarium nic nevypravuje. Schmidl ve své Historii soc. Jesu I., lib. III.,
str. 229 zprávu Pamětí ještě zdokonalil. Vypravuje: „Maximam inter
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stycích Mystopolových s jesuity současné jejich diárium se nezmi
ňuje, a lze s určitostí tvrditi, že jich vůbec nebylo, protože toto
diárium jistě nebylo by opominulo je zaznamenati. Ač podle toho
poměr Mystopolův k jesuitům v posledních letech jeho života
daleko nebyl tak důvěrný, jak se tvrdívá na základě zpráv Schmidlových, ač jeho styky s nimi byly jen povrchní a neměly hlubšího
významu, přece je patrno, že se nedovedl ubrániti mocnému
dojmu z horlivé paedagogické činnosti jesuitův a jejích úspěchů.
O jeho po volnosti k snahám královým i arcibiskupovým o sblížení
strany pod obojí s obecnou církví svědčí sám arcibiskup, jemuž se
již v srpnu 1563 zdál Mystopol jen málo vzdálen od poslušenství
katolické církve,1) a svědčí o ní také některé skutky jeho úřední
působnosti, o nichž ještě uslyšíme.
Jaké bylo smýšlení druhého administrátora, Martina Mělnic
kého, není dosti jasno. Ač se jako Mystopol hlásil k rozhodnějšímu
směru v straně pod obojí, . ač odpovídaje na žaloby Gelastovy,
byl nucen přiznati se, že oddal kteréhosi kněze v manželství, přece
nejevil takovou rozhodnost smýšlení a povahy jako Matěj Lounský
a jako administrátor vystupoval podle přání králova a arcibiskupova
proti bludům luterským, čině se zastáncem staré víry husitské.2)
Z desíti členů konsistoře, ustanovených Ferdinandem, nej význač
nější byl Jindřich Dvorský z Helfenburka, opat na Slovanech,
rozhodný odpůrce směru, k němuž se hlásili oba administrátoři,
pokládaný od nich, jak víme, za spolupůvodce žalob Gelastových.
O něm se můžeme domnívati, že nebyl mezi osobami zvolenými
do konsistoře od stavů, že byl jmenován z pouhé vůle královy.
adolescentulos ex declamatione laudem retulit Mystopoli administratoris
utraquistarum, ut appellabant, minor filius (duos enim in scholis nostris
habebat), incredibili parentis, qui aderat, solatio“. Zpráva o dvou synech
Mystopolových však neni výmysl Schmidlův, nýbrž je vzata z oněch
rukopisných Pamětí XVII. stol., kde se výslovně tvrdí (fol. 123), žeMystopol
„duos ex liberis insigni et forma et ingenio adolescentes in scholis nostris
habebat“. Zpráva ta, nenacházející potvrzení v současném Diáriu, ano
přímo jemu odporující, nezasluhuje ovšem víry, stejně jako rhetorické
vypravování ,,Pamětí“ o projevech Mystopolovy lásky a úcty k jesuitům.
Jestliže pisatel současného Diaria nahodilé setkání Mystopolovo s jesuity
v kanceláři královské zaznamenává jako událost neobyčejnou a takřka
s podivem vytýká zdvořilé chování husitského administrátora k jesuitům,
je z toho patrno, že aspoň do té doby nebylo mezi Mystopolem a jesuity
důvěrnějších styků. A to bylo rok před smrtí Mystopolovou.
x) ,,Oui se, cum nuper Pragae essem, ostendit non longe abesse ab
oboedentia catholicae ecclesiae, modo cum usu calicis in nostrum gremium
recipi potuisset,“ praví Prus o Mystopolovi v listě z 26 srpna 1563
u Steinhevze, Briefe des Prager Erzbischofs Ant. Brus 1562—1563 (1907),
str. 132.
*) V IX. foliantu archivu bratrského fol. 2 se o něm tvrdí, že byl
„Člověk nevážný, lhář, ožralec, kurevník zjevný", ale tuto charakteristiku
dlužno přijímati opatrně.
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aby bděl nad pravověmostí konsistoře, jež nebyla dostatečně
zajištěna jmenováním obou administrátorů. Mezi ostatními členy
konsistoře nacházíme jednoho z Gelastových společníkův a jednoho
z knězi od něho obžalovaných,1) čímž je dobře vyznačen kompro
misní ráz této konsistoře.
Celkem lze říci, že obnova konsistoře v r. 1562 stejně jako ve
formě ani ve věci neznamená naprostý převrat ve vývoji konsistoře.
Jako nebylo tu stavům úplně odňato právo na konsistoř, tak nebyla
konsistoř osazena spolehlivými stoupenci starých řádův a odpůrci
novot luterských. Ferdinand se spokojil tím, že v čelo konsistoře
postavil muže, kteří se sice hlásili k směru rozhodnějšímu, od nichž
však nebylo třeba obávati se vytrvalejšího odporu proti snahám
směru tomu nepříznivým. Teprve jeho nástupce, císař Maximilián,
při první příležitosti dovršil v obojím směru dílo započaté Ferdi
nandem.
(Dokončení.)

*) Ze společníků Gelastových ustanoven do konsistoře kněz Jan
Černý, farář u sv. Pankráce, se strany protivné kn. Jan Rlčanský, farář
u P. Marie před Týnem.
C. č. H. XVII.
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Stavovské apologie z roku 1618.
Napsal Antonín Markus.
(Pokračováni.)

III.
Konflikt mezi císařem a českými stavy byl takového rázu,
že sám sebou neskýtal valné naděje na brzké a smírné narovnání.
Další vývoj situace nezlepšil, naopak spor se priostroval více a více,
takže nedlouho po samém započetí rozepře propast mezi Prahou
a Vídní jevila se již téměř nepřeklenutelná. Vleče-li se přes to dále
vyjednávání, jehož těžiště spadá až na samý počátek roku 1619,
není to než umělý průtah, aby obě strany získaly více času ke
zbrojení. Za takových okolností pak bylo zřejmo, že potřeba vy
datí apologii větší a obšírnější, o níž na konci svém se zmiňuje
obrana prvá, nastala dříve, než asi stavové sami se nadáli. Sotva
měsíc po defenestraci poměr mezi císařem a stavy bvl tak napiatý,
že direktoři uznali nutným vydati slíbenou apologii druhou,
jejímž sepsáním pověřili — jak tvrdí Skála — Krištofa z Fictumu
a Jana Milnera. Prohlásil to veřejně pán z Roupova na stavovském
sjezdu ke dni 25. června do Prahy svolaném, ale dodal ještě, že
s publikováním tohoto spisu bude posečkáno, ježto direktoři se
prý obávají, aby obsažená v něm nová odhalení o piklech strany
protivné nevznítila zase bouři proti ní.83) To vše bylo ovšem asi
jenom z Části pravdivé. Nešloť tak o strach z bouří proti kato
líkům, jako spíše o to, aby diplomatické jednání s panovníkem
se ještě udrželo a nebylo publikací dokumentů, namnoze tak těžce
kompromit ujících protireformační politiku dvoru císařského, na
ráz přerušeno a dokonce i naprosto znemožněno ve chvíli snad
právě nejméně vhodné. K témuž cíli pracovala také politika
kurfirstů falckého a saského; nebyloť by bývalo jejich záměrům
na prospěch okamžité vzplanutí rozhodného boje. Proto žádají
stavů českých, aby na ten čas s publikací větší apologie posečkali,
ježto prý „by se to Jeho Milosti Císařské těžce dotýkalo."84) A tak
tedy direktoři, uposlechše také rady kurfirstův, odložili vydání
druhé apologie, jež vyjiti měla již koncem července,86) na dobu
pozdější a příhodnější. Ale k rozhodnutí tomu přispěl bezpochyby
též vliv okolnosti jiné.
M) Skála, II., str. 210.
M) Relace vyslanců slezských z Prahy vévodě Janovi Kristiánovi ze
dne 31. července 1618. Otiskl Palm, Acta publica, rok 1618, str. 172.
M) Soukromý dopis z Prahy dne 21. července 1618 do Slezska zaslaný.
Otiskl Kvebs v M. V. G. D. B., XXVI., str. 177.
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Bylo by totiž pro diplomacii císařskou bývalo zajisté vítěz
stvím nepopiratelným, kdyby se jí bylo zdařilo získati pro sebe
stavy těch zemí, jež s Cechy byly navzájem zkonfederovány, pro
případ, že by z náboženských příčin saženo bylo k meči; jednak
by tím bývalo dáno za pravdu tvrzení, že vzpoura česká jest
odbojem ryze politickým, jednak byla by značného zesílení došla
branná moc habsburská. Obezřetnou politikou Karla ze Žerotína
zdařilo se skoro po celý rok ještě udržeti Moravu v poslušenství
císařově. Jinak však se věci měly ve Slezsku, kdež se stavové hned
s počátku konfliktu netajili se svými sympathiemi k českému
hnutí, budíce tak oprávněné naděje, že věrni své smlouvě s Cechy
se spojí na obranu ohrožené svobody víry. Rozhodnutí mělo se
státi na sjezdu knížat do Vratislavě ke dni 3. července svolaném.
Je přirozené, že obě strany byly tam zastoupeny; se strany vládní
byl tu císařský rada Strahlendorf, jemuž dána instrukce,86) ve které
se opakují známá obvinění na stavy „Informací“ vznesená. Těmi
měli být velmožové slezští o bezpodstatnosti počínání Čechův
přesvědčeni. Ale rozhodnutí Slezanův, přidati se ke vzpouře,
nebylo tím zmařeno, nýbrž pouze oddáleno. Byla usnesena ne
utralita a vyslání poselstev do Vídně a do Prahy. Poselstvo na
místě samém mělo se přesvědčit! o správnosti a hodnověrnosti
stížností císařských.87)
Skoro současně — to jest asi v polovině července — vyšla
„Informace císařská“. Pravděpodobně stavové nepomýšleli na ni
zvláště odpovídati, poněvadž beztak — jak výše bylo povědíno —
ve třech, čtyřech nedělích měla vyjiti větší apologie. Když však
stavové soukromě zpraveni byli o obsahu proposice Strahlendorfem
ve Vratislavi přednesené,88) tu ve věci tak vážné, kde šlo o získání
neb ztracení vydatné podpory země sousední, nezbývalo než
na výtky protestantům českým jak v „Informaci", tak v řečené
instrukci činěné reagovati a je co nejrychleji vyvrátiti. Direktoři
shrnuli je ve dvanácte odstavcův, dali napsati jejich vyvrácení a
bezpochyby odevzdali je vyslancům slezským v Praze meškajícím,
kteří je pak jako přílohu některé své relace odeslali domů.89)
*·) Otiskl Palm, Acta publ., 1618, str. 93 — 6.
·’) Ibidem, str. 137 sl. — Srv. citovaný článek Palmúv v Zeitschrift
í. Gesch. Schles., V., str. 256—7.
M) List otištěný Krebsem v M. V. G. D. B., XXVI., str. 177.
··) Tomu nasvědčuje také odpověd stavů slezských ze dne 12. října,
tištěná u Veleslavína pod názvem: „Odpověd jich milosti knižat a panův
hořejšího i dolejšího Slezska . .. atd“ (BibL Mus. král. Čes., sign. 31. C. 13).
Tamtéž čteme na listu E,: „I poznalo se netoliko z jii dotčených vyslaných
relací, ale také z některých psaní a oustnich zpráv, kteréž jsou skrze
své rozdílně vyslané osoby, poslušným knížatům a stavům učiniti dali,
tak mnoho, že jsou se v tom patrně pronesli, že sobě to před bohem, J. M.
Císařskou a vším světem osvědčují, že J. M. Císařské věrni, poslušní a stáli
poddaní jsou a zůstati chtějí ...“
20·
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Z těchto relací zachovala se nám toliko jediná, a to ještě bez příloh;
všecky ostatní i s přílohami dnes jsou ztraceny, čímž si vysvětlíme,
že v korrespondenci ani stavů českých ani slezských, pokud se nám
dochovala z oné doby, nenacházíme stopy po tomto vyvrácení.
Prvá zmínka o něm děje se teprve na sněmě českém v úterý po
sv. Bartoloměji (28. srpna) v Praze držaném, kdež oněch dvanácte
artikulů zároveň s odpovědí na ně danou bylo předčítáno.90)
Po celé dva měsíce téměř direktorská vláda nevydávala tuto od
pověď tiskem, spoléhajíc patrně na brzké vydání větší apologie.
Když však s publikací touto ze svrchu uvedených příčin stále bylo
odkládáno, a spisů proti menší apologii přibývalo, nebylo lze na
veřejnost déle mlčeti. Vydána tudíž asi počátkem září91) odpověď
stavův na výtky císařem jim činěné, značné rozšířená a nově
upravená pod názvem ,,Krátká zpráva a odvod stížností, kteréž
stavům evangelitským . . . připisovat! se chtějí." 92)
•°) Skála, II., str. 356. — Srv. zprávu poselstva Kutnohorského ze
sněmu domů. Opis v archivu zemském z měst, archivu Kutnohorského. —
Srv. též Bitek, Děj. Tov. Ježíšova, str. 428—9. — V článku Tonnerové
(Ottův slovník naučný, II., str. 529, z něhož pak čerpán asi souhlasný
údaj Volfův, č. Č. M., 1907, str. 127) nalézáme tvrzení, že 28. srpna na
tomto shromáždění stavů druhá apologie byla schválena. Pro tento fakt
nenalezl jsem nikde dokladu; vznikl nepochybně povrchním čtením Skály
a záměnou ,,Krátké zprávy** s apologií.
w) Okolnost, že relace poslů slezských vyjma jedinou na ten čas
(ne-li vůbec) jsou ztraceny (srv. pozn. 5), ztěžuje možnost datovati tuto
publikaci. Gebauer, 1. c., str. 8, pozn. 4 na základě věty v artikulu 10..
kdež je narážka na „poslední** („letztern") list císařův, jímž patrně se
zde rozumí psaní Matyášovo ze dne 24. června, a ježto následující dopis
dán byl ve Vídni teprve 9. července, usuzuje, že „Krátká zpráva** byla
zkoncipována koncem června nebo počátkem července. Poněvadž však
stavové o instrukci Strahlendorfově se mohli dověděti nejdříve asi 6. nebo
7. července, spadá tedy sepsání ,,Krátké zprávy** v tom zněni, jak je
uvádí Skála (Il„ str. 356 sL), do doby mezi 7. červencem a příjezdem slez
ského poselstva do Prahy. O té úpravě, v jaké byla tištěna, pracováno
dále, když vydání druhé apologie bylo odloženo; „Krátká zpráva** 28. srpna
tiskem vydána ještě nebyla, ale vyšla nedlouho později. — Gebauer o da
tování tisku se vůbec nepokouší; Mayr-Deisinger, 1. c., str. 90, pozn. 98,
klade vyjití této publikace nejpozději na počátek srpna — tedy o měsíc
dříve — poněvadž v ní není zmínky o vpádu Dampierrově do Čech, jenž
se právě tehdy udál. Tento důvod však rozhodně nevyváží positivní tvrzení
Skalovo, že „Krátká zpráva** vyšla teprve po 28. srpnu.
·*) Skála, II., str. 371. — Tento tisk Uší se od „vyvrácení" čteného
28. srpna jak rozsahem (jest značně větší), tak i jiným pořadem stížností
a poněkud změněnou argumentací. Věcně nemá tato okolnost té důleži
tosti, aby bylo nutno déle se jí obirati. — K otázce autorství „Krátké
zprávy" není v pramenech žádných údajů. Podle značných podobností mezi
apologií a „Krátkou zprávou** soudí Mayr-Deisinger, 1. c., str. 55, že
autor obou je týž, podle něho tedy Petr Milner. Řešení toto — až na osobu
spisovatelovu — jest asi v podstatě správné, jenže neběží tu jen
o jedinou osobu autora apologie menší. Víme, že v té době byla už pohro
madě kommisse spisující obranu větší, a tak — jak se pravdě podobá —
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Stížnosti vlády do českého povstání, v instrukci Strahlendorfově a v „Informaci" proslovené, vztahují sé vesměs na události
při defenestraci a po ní zběhlé; stavové ve své odpovědi podle mož
nosti sahají dál do minulosti. Jeví se v tom zásadní rozpor v na
zírání dvoru a stavů na spor český. Kdežto stavové dovozovali,
že, co se stalo, státi se musilo pro události předchozí, vláda hledí
naopak jen na fakta po 23. květnu, v nichž nezří nežli pouhou
rebelii. Tím je dán ráz „Krátké zprávy"; blíží a podobá se značně
apologii. Je to zřejmé jmenovitě při odstavci prvém a osmém, kde se
reaguje na vyhození místodržících a vypovědění jesuitů. Shledáme
tu leccos, co už jsme slyšeli v apologii prvé, co najdeme později
v druhé, ale také co není ani v té, ani v oné. Nutnost zakročení
proti místodržícím i jesuitům je motivována známým způsobem
jako v menší apologii a dekretu, ale uvádí se více žalob nových
a zachází více v podrobnosti. Jmenovitě na jesuity je více nového
povědíno, mimo jiné již zde nalézáme známý a pověstný list
Rumerův. Pak ještě nejobšímější je článek desátý, v němž se od
mítá výtka, že stavové porušili svoji poslušnost k panovníkovi.
Protestanté snaží se odpověděti tvrzením, že majestát byl poru
šován, a uvádějí řadu dokladů, obviňujíce namnoze panovníka
samého, že proti majestátu odevzdal své kollatury do správy
arcibiskupovi, že císařští poddaní nuceni k přestupu, že v záleži
tosti broumovsko-hrobské stalo se bezpráví stavům na rozkaz
císařův. Lze říci, že to jest nejprudší partie z celého spisu. Z věty
na počátku tohoto oddílu: „stavové tu silnou víru a naději mají,
že J. M. C. budoucně k tomu milostivě nakloněn býti ráčí, aby
majestát v lepší podstatě zachován byl" rovněž již Gebauer
správně usuzoval, že poměr mezi vladařem a zemí od defenstrace
značně se přiostřil.93) Významu podružnějšího jsou odstavce
ostatní, jež se týkaly opatření stavů provedených v Cechách po
23. květnu: že místodržící uvěznili, berní se ujali, vartu zá
meckou v přísahu vzali, důchody královské zabavili,94) a podobné.
Výtky ty direktoři dílem vůbec odmítají jako nepravdivé (uvěznění
místodržících), dílem se poukazuje na to, že se tak státi musilo,
ale že při tom nebylo intencí proti panovníkovi. Tyto partie jsou
velmi krátké a stručné; při odstavci třetím (že stavové „jsou
novou správu a řád na zámku nařídili“) mimo jiné nalezneme též
poukaz na vývody apologie prvé.
Možno-li véřiti svědectví Thurnovu, že „Krátká zpráva"
vedle menší obrany otevřela oči nejen stavům slezským — kteří
později opravdu s Cechy se spojili —, nýbrž i jiným knížatům
„Krátká zpráva“ jest nepochybně dílem týchže osob, jež sepsaly apologii
druhou.
“) L. c., str. 9—10.
M) Srv. Gindely, 1. c., str. 258, pozn.

308

Antonin Markus:

a také kurfirstům,95) pak byl to úspěch publikace, jež i jinak
mohla býti vítána, ježto byla aspoň dočasnou náhradou za usta
vičně odkládanou druhou apologii. Ale přes to, že přinášela leccos
nového, nepostačovala trvale. Proslýchalo se sice též, že stavové
nemíní již více vydati větší obranu,96) ale ve skutečnosti přece jen
zůstalo v platnosti ustanovení prvotní. V době od konce července,
kdy druhá apologie měla vyjiti, až do chvíle, kdy skutečně
tiskem byla publikována, pracováno o jejím zdokonalení; jmeno
vitě po vydání „Evangelického vysvětlení" obsah její rozšířen
o polovinu druhou, s tímto spiskem právě polemisuiící.
Z důvodů a příčin již vytčených stavové ustavičně odkládali
s edicí větší apologie, netajili se však tím, že jest již hotova. Svůdnost přesvědčivého materiálu v ní shrnutého byla pro direktory
tak značná, že neodolali, aby ji nepředkládali také osobám jiným,
jmenovitě zástupcům cizích zemí k nahlédnutí; chtěli je tím
snáze získati pro svoji věc. Tak podána v rukopise deputaci Mora
vanův, jež v září 1618 meškala v Praze vedením Zerotínovým
a slíbila uvažovati o vývodech apologie.97) Také falckému vyslanci
Achácovi z Donína důvěrně doručen byl výtah z větší obrany
za jeho pražského pobytu dne 19. listopadu šestičlennou depu
tací z direktorů (po dvou z každého stavu), jež podotkla, že
apologie celá jest již hotova a v době nej bližší vydána bude také
tiskem; direktoři dosud otáleli s jejím vytištěním, poněvadž prý
chtěli ukázati svoji povolnost a ochotu ke smíru, čemuž by však
zřejmě bylo odporovalo publikování tohoto spisu.98)
Zatím v poli bylo již došlo k prvým vojenským srážkám,
situace se tak přiostřila, že sotva kdo více věřil v možnost positiv
ního výsledku vyjednávání mezi císařem a stavy, jež se mělo díti
v městě Chebu v lednu 1619. Většinou převládalo mínění, že ne
zbývá než mečem přivésti rozhodnutí. Za takových okolností pak
těžce pohřešována druhá apologie, a direktorům veřejně vyčítáno
jejich otálení. Podle svědectví Skálová vyšel v řeči německé někdy
na rozhraní listopadu a prosince 1618 diskurs odjinud mi neznámý,99)
v němž se mimo jiné také praví: „.. .dosavad odkládají (t. direktoři)
s vytištěním té druhé apologie obšírnější, kterouž lidí dosti dlouho
troštovali, k níž však mají dáno sobě dosti příčiny tou odpovědí
na první apologii, kterouž proti ní kdosi z jesuitské stvůry nad
* ) List Thurnúv při jeho vtrhnuti do Rakous ze dne 1. prosince 1618.
Skála, II., str. 447.
H ) Memoriál Anhaltův Achácovi z Donina ddo 18. října. Dvorní
bibl. v Mnichové, opis v archivu zemském.
·
’) Acta bohemica, str. R,.
• 8) Relace Acháce z Donína ze dne 27. listopadu 1618. Dvorní bibl.
v Mnichově, opis v zemském archivu.
°) Skála, II., str. 560 st
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míru důtklivě a jízlivě sepsal . . 10°) Podobá se pravdě, že s ná
zorem tuto projeveným souhlasila tehdejší česká protestantská
veřejnost, a tak snad také pod jejím nátlakem vláda stavovská
v prosinci101) konečně se odhodlala vydati větší apologii, tak dlouho
slibovanou, tiskem u Jonaty Bohutského z Hranic. Prvý náklad
byl záhy rozebrán — šlyť české exempláře, ježto nebylo dotud
Žádného překladu, i do ciziny102) —, takže roku následujícího
pořízeno bylo — snad již v únoru103) — vydání druhé, a to u jiného
impressora pražského, Karla z Karlsbergu.
Širšímu obecenstvu zahraničnímu ovšem originál stavovské
publikace stále ještě uzavřen byl zámkem sedmerým, takže se je
vila potřeba překladů do jazyků cizích, piedevším do němčiny.
Se strany falcké naléháno na to už v listopadu 1618,1M) ale teprve
po půl skorém roce prvý výtisk německého překladu (lépe řečeno:
zpracování) vyšel z lisu tiskařského. Bylo to vydání s počátku
dubna 1619 a nemělo příloh;105) ty vyšly o měsíc později (v květnu)
v samostatném doplňkovém svazku, když zároveň také u Jonaty
Bohutského z Hranic vyšlo německé vydání znovu, a to již s pří
lohami,106) kterážto edice pak několikráte, netoliko doma, nýbrž
nepochybné též v cizině byla přetiskována. Pro zajímavost uvádím,
zač německá apologie Bohutského prodávána; tři exempláře stály
pět zlatých, tedy jeden asi něco méně než dva zlaté tehdejší měny.107)
Direktorům samozřejmě záleželo na tom, aby také druhé
apologii se dostalo rozšíření co největšího, a proto nemínili se spo
kojit! s překladem jejím do němčiny, nýbrž pomýšleli ještě na
10°) Ibidem, str. 561. — Odpovědi na prvou apologii rozumí se tu
patrně ».Evangelické vysvětlení“.
101) Gebauer, L c., str. 14, pozn. 11, za terminus post quem považuje
den 1. prosince, ježto Thurn ve výše vzpomenutém listu svém (datovaném
toho dne, viz pozn. 83) zmiňuje se pouze o apologii menší. — Podobně
svědčí drive citovaný leták u Skály (II. str. 561 sl.). — Též z relace Doninovy (ze 27. listopadu) vysvítá, že koncem listopadu apologie byla již
hotova; ježto pak vyšla ještě téhož roku, spadá vydání její nesporně v měsíc
prosinec 1618.
1<e) Memoriál Camerariúv ddo 17./27. listopadu 1618, ad 5.
1W) V knihovně Musea král. Českého pod signaturou 31. C. 20 jest
exemplář tisku Karlsbergova pospolu svázán ve staré, asi současné vazbě
pergamenové s Juellovou apologií víry evangelické, u téhož tiskaře tištěnou,
jež má datum svého vydání „13. Februarij 1618“. Oba tisky mají touž
úpravu a sešlost jejich papíru je stejná, takže se zdá, jako by tištěny byly
současně; usuzuji z toho, že druhé [vydání větší apologie vyšlo asi v touž
dobu. Není to ovšem důkaz, ale nenalezl jsem také dokladu, jenž by
možnosti tohoto datování byl odporen.
1M) Mem. Camerariův, ze 17./27. listop., ad 5.
105) Relace Lebzelterova ze dne 11. dubna 1619. Opis v archivu zem
ském ze státního archivu saského.
106) Relace Lebzelterova ze dne 16. května 1619; ibidem.
l07) Ibidem·. ,,. .. ich habe fůr solche 3 Exemplár 5 fl bezahlen
můssen ..
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překlad latinský a vlaský.108) K žádnému nedošlo z příčin nám blíže
neznámých, ale mimo vše nadání shledáváme se s vydáním francouz
ským, a to hned dvojím. Prvé obsahuje převod apologie menší
a větší s připojenou odpovědí „á un libellecalomnieuxsurcemesme
subject"; která publikace je tím míněna, nedovedu pověděti,
ježto jsem nebyl s to, abych si toto vydání opatřil.
Neméně pozoruhodne je vydání další, jež pomíjí apologii prvou,
poněvadž — jak překladatel praví v úvodu — vše důležitější, co
je v obraně prvé, obsahuje také druhá.109) Je tu otištěn francouzský
překlad pořízený podle německého a připojen též převod „důvodův",
jakož i výňatek ze známé publikace Kašpara Scioppia „Classicum
belli sacri".u0) Tato edice francouzská, jež vyšla asi v druhé polovině
r. 1619,m) opatřena jest předmluvou překladatelovou a dedikována
jím princi Mořicovi Nassavskému a generálním stavům spojených
provincií nizozemských. O překladatelově osobě není téměř zhola
nic známo. Kratičká věta s monogramem: „Le tout traduit en
fran^ois par S. W." napovídá příliš málo. Za těmito písmeny
kryje se prý Samuel Weiss;112) kdo to byl, nedovedu pověděti.
Jen z narážky v předmluvě uvedené, že bez porušení smyslu, kde
bylo lze, pokusil se „ďesclarcir la version allemande, qui tenoit
de ľobseurité du style Bohemien“,113) lze souditi, že asi Cech
nebyl a pravděpodobně také neznal dobře českého jazyka.
Francouzský překlad nemá příloh druhé apologie, buď že po
řízen byl podle německého vydání z dubna 1619, jež rovněž ještě
příloh nemělo, nebo že ta spousta dokumentů pro vzdálenou
cizinu, jako je Francie, neměla toho významu a byla jen zbytečným
balastem. Co se týče poměru textu francouzského k originálu
českému, platí o něm totéž, co dále bude povědíno o vydání ně
meckém. Nesnadno jest pověděti, stal-li se tento překlad francouzský
k rozkazu direktorů nebo aspoň s vědomím jejich; nezdá se však
pravděpodobné, že by v té věci osoba soukromá byla chtěla
nésti jistě dosti značný náklad na překlad a jeho tisk. Možná, že
byl v tom popud se strany falcké, aspoň výtah ze Scioppia pořízen
10í) Soukromý list, otištěný Krebsem v M. V. G. D. B. XXVI.,
str. 177.
1M) ,,.. . puis que tout ce qui est de quelque importance en la pre
miére, est aussi compris en la derniere. ..“, v proslovu překladatelově k čte
náři (Le translateur au Lecteur salut), str. (8).
uo) Viz Krebs, Publizistik, str. 88, pozn. 2, str. 161 a 213.
m) Tak datuje tento překlad Gebauer, 1. c., str. 15, pozn. 13, na
základě faktu, že výtah z publikace Scioppiovy byl pořízen teprve v čer
venci 1619, dovolávaje se při tom údaje Londorpiova. — Nenalezl jsem
ničeho, co by přispěti mohlo k datováni bližšímu.
*“) Podle tištěného katalogu č. 103 mnichovského antikvariátu Rosenthalova, odkudž vzat též údaj Zíbrtovy bibliografie, III., č. 11477.
“j V úvodu str. 4 — 5.
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byl vyslancem falckým k volbě císařově ve Frankfurtě;114) snad
touže stranou zjednán byl neznámý blíže překladatel.
Podobně asi jako při prvé apologii pečovali direktoři také
o rozšíření druhé. Rozesílána po dvorech panovnických116) a hojná
vydání její svědčí opět o velikém zájmu, jejž veřejnost projevovala
o povstání české.
Pokud se týče otázky o autorství větší obrany, nelze na ni tak
přesně odpověděti, jako tomu bylo při apologii menší. Jisto jest,
že není tento spis dílem spisovatele jednoho, nýbrž několika.
Nehledě k Slavatovi, jenž ve svém obhajovacím spise jesuitů
mluví důsledně o původcích druhé stavovské apologie, a nikdy
o původci jediném, nasvědčuje témuž faktu také důležitý pro tuto
otázku pramen, výslechy jednotlivých direktorů. Ty jmenují
několik osob při apologii pracovavších, totiž Václava Budovce
z Budova, dra Eisena, Martina Fruveina, Bohuslava z Michalovic,
Jana Milnera, Otu z Losu, Daniele Škrétu, Albína a Jáchyma
hrabata Šliky ;116) těžko však rozhodnouti, co na údaj ích těch pravdy.
Seznam tuto uvedený doplňuje pak citované již výše místo vypra
vování Skálová117) Kryštofem z Fictumu. Snad lze všem těmto
osobám jisté účastenství při skládání druhé apologie přiznati,
není však možno na základě našich pramenů stanovití přesné
a bezpečně, kdo tu neb onu partii sepsal.U8)
u<) Srv. poznámku ni.
llfi) Nemáme o tom tolik podrobných zpráv jako při apologii prvé,
ale věc — celkem samozřejmá — vyplývá z jiných údajů; byla-li větší
obrana zaslána prostřednictvím Lebzelterovým (relace ddo 11. dubna)
dvoru saskému, 12. záři 1619 Bethlenovi Gaborovi (Londorpius, Acta
publica, I., kap. 76., str. 230), pak jistě jiné dvory panovnické také opo
menuty nebyly. Srv. výpověď Thurnovu uvedenou v pamětech Slavatových (ed. Jireček, I., str. 80).
ue) Výslech Fruveinův, ad 50; Kaplirův, ad 50; Michalovicův, ad 50;
Pétipesského, ad 50, srv. 144 a 151; ŘiČanův, ad 49, 50.
u7) II., str. 210, srv. k pozn. 83.
u8) Snad z tohoto seznamu pracovníků o apologii lze škrtnouti
dra Eisena; zdá se, že stařičký Kaplíř spletl si tu apologii s dedukcí, již
opravdu — aspoň z větší části — napsal dr. Eisen. Výpověď Oty z Losu
k odstavci 225 týká se sice dedukce, nicméně uvádím ji pro charakteristiku
Eisenovu: ,,Die Deduction ist verfasst, Schlickh und Eisen habens gemacht, weis nit ob man dem Eisen etwas gegeben, er hab begehrt, aber
sei khein geld da gewest.“ Podobně se vyjadřuje Kaplir při témže bodu:
. dr. Eisen die schriíft nit hab wollen hergeben, bis ihm seines ausstandes
richtigkeit gemacht worden.“ Kdyby Eisen byl býval pracoval též o apo
logii, pravděpodobně byl by za to také něco požadoval, a nějaké svě
dectví o tom by se bylo zachovalo. — Účast Michalovicova omezovala se asi
na to, že v jeho domě apologie opravována. Viz o tom níže! — Snad poněkud
značnější účast při této publikaci bylo by lze přiznati Fruveinovi a Bu·
dovcovi, kteří byli oba spisovatelé již osvědčení. O Martinovi Fruveinovi
2 Podolí nedá se dobře mysliti, že by jako přední zastánce stavovské pře
a tak hbitý právník, autor apologie prvé a dekretu o vypovědění jesuitů
i množství písemností jiných — (Bílek, Děj. koní., str. 109, připisuje mu
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K revisi dokončené práce direktoři jmenovali kommissi, v níž
podle tvrzení Bohuslava z Michalovic zasedali Jáchym hrabě Slik,
Budovec, Ota z Losu, Martin Fruvein a Sixt z Ottersdorfu. Skréta
apologii v domě Michalovicově předčítal, jmenovaná kommisse však
prý již ničeho nezměnila.119) Kdy se tato korrektura prováděla,
není nikde povědíno, ale bezpochyby bylo to někdy na podzim
roku 1618 a snad bylo schůzí té kommisse několik.
Edice německá není otrockým překladem české, nýbrž vy
dání přepracované a značně rozšířené; tu pak přirozeně vystupuje
otázka, čí se to stalo prací? Snad bylo účastno zase několik osob;
Slavata mluví důsledně o „překladačích“ druhé apologie, a výslechy
direktorů uvádějí řadu osob, jež koncipovaly německé písemnosti,
německého sekretáře Gunzla,120) Albína121) a Jáchyma Slika, dra.
Eisena, Riegla122) a jiné. Možná, že některé z těchto osob pracovaly
též o překladu větší apologie, zdá se však, že hlavním, ne-li je
diným (překladačem a upravovatelem německého tisku byl hrabě
Jáchym Slik. Lze to vyčisti z výslechu Fruveinova i z relací Lebzelterových,123) Slika pro výbornou znalost němčiny již dříve bý
valo užíváno za tlumočníka i mluvčího, když stavové měli audienci
též účast při spisováni pozdější dedukce) — byl býval nepřiložil Činně
ruky své též k apologii druhé. Podobně pro Budovce by mluvilo nejen
to, že při druhé obraně užito bylo jeho ,,akť*, nýbrž i, že též nej vyšší
kancléř Zdeněk z Lobkovic — koncipuje vlastní rukou návrh trestů ma
jících stihnouti odbojníky — napsal o Budovcovi: „conscripsit apologiam
cum aliis“. (Rukopis roudnický, sign. A. 65. Nevím, zda na základě tohoto
či jiného pramene připisuje Budovcovi účast při větší obraně Jungmann
v Hist. lit. české, str. 538, odkudž vzat je souhlasný údaj Jirečkův, Rukověť,
I., str. no. Srv. J. Malý, Vlastenský slovník historický. Praha, 1876,
str. 51.) Lobkovic pracoval nepochybně na základě výslechů jednot
livých obviněných — patrně Budovec, byv vyslýchán, sám se k účasti
při druhé obraně přiznal. Svědectví toto je tím závažnější, že poznámku
podobnou uvedené nenalezneme při žádném z odsouzených, vyjma právě
jen u Budovce.
u·) Výslech Michalovicův, ad 50. — Jeho dům stával v Celetné ulici,
dnes č. 520—20. (Ruth, Kronika Prahy, I., str. 105.)
u0) ,,Gunzl, teutscher Secretari“, výslech Michalovicův, ad 144. —
Fruvein, ad 132 sl. jmenuje ho „Khinzel".
ul) Výslech Michalovicův, ad 144.
Výslech Fruveinův, ad 132 st
“*) Fruvein vypověděl (ad 50) o druhé apologii toto:
. mit der
andern ist Graf Joachim Schlickh lang umbgangen.“ Výslech konán byl
po němečku, a tu se mohlo státi, že Fruveinovi jaksi bezděčně zatanula
na mysli edice v této řeči. Anebo — poněvadž Fruvein při druhé české
obraně rovněž byl zúčastněn a přiznav se k autorství prvé nechtěl si
přitížiti doznáním novým, ale také ne mluviti vědomě nepravdu — vypo
věděl o apologii německé, s níž skutečně neměl nic společného. Ať by byl
již správný kterýkoli z obou uvedených výkladů, z každého vyplývá, že
Fruvein zde mluví o překladu německém a že o něm pracoval Jáchym
Šlik. — S Lebzelterem o apologii (německé) jedná rovněž jen hrabě Jáchym
Slik (relace z 11. dubna 1619).
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před císařem, on koncipoval po němečku řadu věcí a také pře
kládal do této řeči.124)
Po stránce vnější druhá apologie má dvě části, ve většině edicí
dokonce zvláště paginované, totiž text a přílohy.
Pokud se týče textu, skládá se rovněž ze dvou dílů, ne sice
vnější formou, ale obsahově podstatně odlišných.128) Rozsahem
jsou si obě části přibližně asi rovny, prvá z nich jest vlastně jen
rozšířeným a více do podrobností zabíhajícím přepracováním
apologie prvé. Ale najdeme tu také leccos nového. Hned na počátku
jest vytčen cíl, jehož stavové apologií chtějí dojiti, totiž dokázati:
,, I. Ze to vše, cokoliv v té věci od dotčených stavův posavád před se
vzato jest, pro znamenité a veliké jim v náboženství jejich křes
ťanském činěné nesnesitedlné outisky a příkoří, z donucené
potřeby a nouze, pro ujití budoucího horšího zlého se státi musilo.
II. Ze na žádné novoty neb proměny k ourážce důstojnosti J. M.
Královské od nich nikdy ani myšleno nebylo." Vypravování zau
číná se z daleka až od dob husitských a odtud počínajíc chce
vyličovati historii církve české. Vede si však nadmíru stručně;
obšírnější stává se teprve tam, kde přichází k minulosti nedávné,
na počátku věku sedmnáctého a pak v letech po vydání majestátu.
Zdálo se prý, že nikdo se neodváží sáhnouti na svobodu majes
tátem protestantům zaručenou, ale naděje ta zklamala, jak svědčí
o tom řada křivd a útisků se strany katolické. Stavové nejprve
jich všeobecně slušný počet registrují a uvádějí pak několik kon
krétních případů, události v Novém Strašecí, Broumově, Hrobech
i jednání opata Strahovského. Defensoři už roku 1614 si stěžovali
místodržícím, 1615 při sněme a císaři osobně, rozhodnutí však
oddalováno a bylo na konec zamítavé. Svolán tedy sjezd na březen
a druhý na květen 1618. Mezi oběma schůzemi stavů došlo však
psaní císařské, jež zakazovalo všeliké sjezdy a stigmatisovalo
defensory za rebely, kteří patří na soud, a jimž tudíž od té chvíle
šlo o život. Nezbývalo než jednati rychle a zakročiti proti hlavním
toho všeho původcům, Slavatovi a Martinicovi. Tímto místem
počínajíc apologie se obírá těmito dvěma, vyličujíc netoliko jejich
stranické počínání v úřadě, nýbrž i mimo kancelář. Slavatovi
vyčítá se účast při vpádu pasovském a jeho úskoky, aby si do po
mohl k bohatému dědictví po Rožmbercích, uvádějí se skutky vlády
jeho a Martinicovy; rozsudky vynášeny prý bývaly dříve, nežli
se stalo slyšení, strany byly vydírány, ke jmění klášterům pod
loudně dopomáháno, snesení sněmovní libovolně měněna. Defenes
trace je motivována jako v apologii prvé „starobylým obyčejem“,
ale dodáno, že je to zvykem netoliko v Cechách, nýbrž také že se
‘“l Jireček, Paměti Slavatovy, str. 164, 294.
“*) Rozhráni spadá v edici Karlsbergoví na list 78.
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toho příklady nacházejí v lidu israelském i „u Římanů a jiných
slavných národů, kteříž takové obecného dobrého rušitele s skal
a jiných vysokých míst metali."128) Zakončují pak stavové tuto
prvou polovinu větší apologie té naděje jsouce, že se nikdo nena
lezne, kdož by neuznal, že trest vinníky stihnuvší byl zasloužen,
zvláště když tehdy nebylo po ruce jiných prostředků, aby nebez
pečenství hrozící mohlo býti odvráceno.
Tato prvá část jest vlastně celou větší apologií, a to v té formě,
v jaké asi ji stavové původně zamýšleli vydati. Jen té okolnosti,
že ustavičně s publikováním jejím bylo odkládáno, nutno přičístí
připojení části druhé, jež sepsána byla teprvé po vyjití „Evangelitského vysvětlení" a proti němu čelí. Spisovatelé obrany odstavec za
odstavcem obracejí se proti výtkám protivníků, namnoze přicházejí
k věcem, jichž v partii předchozí vzpomenuto není, a tak stává se
tento oddíl vhodným, ucelujícím doplňkem stavby původní.
Dovídáme se podrobností o Michnovi, Vilémovi z Vřesovic a ji
ných; o jesuitech opakuje se celkem totéž, co je většinou už
v „Krátké zprávě", nová jsou některá svědectví doložená přílo
hami a pak polemika s apologií Tannerovou pokud se dotýká maje
státu a popírá jeho platnost. Jak už bylo připomenuto, mnoho
je přejato z „Krátké zprávy“, ale je tu také dosti nových, i histo
ricky ne právě bezcenných drobností. Mimo jiné zde nalézáme
známá, často opakovaná proroctví katolíků o tom, jak bude, až
dosedne na trůn český Ferdinand, a jiná, jichž vyplnění nebylo
nemožné a děsilo protestanty i naplňovalo je obavami o budoucnost,
snad nedalekou. Možno říci, že celkem polemika proti „Evangelic
kému vysvětlení“ vedena je tu se zdarem, a trefně charakterisují
stavové počínání svých protivníků: „chtěli by jiného biti, však
aby se jim nebránil.“
Jestliže překlady dosavadních stavovských publikací do řečí
jiných byly právě jenom překlady, nelze totéž tvrditi při apologii
druhé. Německé její znění jenom z části jest překladem českého,
namnoze je to však nové zpracování. Celkový obsah díla nedoznává
tím podstatné změny, jakkoliv jeho rozsah jest oproti originálu
českému značně větší. V německém překladu nalézáme především
o něco více, což někde se omezuje na několik slov nebo vět, jinde
zase nabývá dimensí větších. Vysvětlení tohoto fakta není ne
snadné; přihlédneme-li blíže, seznáváme, že pravidelně to, co
v apologii německé jest přidáno, vloženo bylo pro lepší porozumění
se strany čtenářů cizích, českých poměrů neznalých, kdežto lidem
domácím nebylo toho potřebí a stačilo jim o téže věci několik slov.
Neplatí to ovšem veskrze. Je tu leccos, co mohlo bez újmy zřetel
nosti býti pouze přeloženo, a přece nalezneme v textu německém
“*) Apologie druhá,

str. 68.
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netoliko překlad příslušného místa, nýbrž rozšířenější zpracování
i dodatky věcné. Ale nebývá v německé apologii vždy více, bývá
někdy také méně, což se však vyskytuje již řidčeji.
Liší-li se tímto způsobem od sebe český a německý text prvého
oddílu větší apologie, jest obojí znění části následující ještě rozdíl
nější. To není již překlad, nýbrž úplně nové zpracování, v němž
jen tu a tam, a pak hlavně na konci můžeme najiti místa shodná.
Rozsah této druhé partie v německých tiscích apologie je o mnoho
větší než v českých. Stavové obracejí se tu proti „Evangelickému
vysvětlení“ se zjevnou tendencí, aby dokázali, že nejsou rebely,
jak to tvrdí právě uvedená publikace.127) Je tudíž jen zcela přiro
zené, když německá úprava apologie v této části věnuje boji proti
obviněním se strany svých odpůrců více pozornosti a místa než
v edici české, kde toho nebylo tou měrou potřebí, ježto veřejnost
domácí věděla dobře, jak se věci ve skutečnosti mají. Větší rozsah
způsoben pak nejen tím, že se tu otiskují dosti rozsáhlé citáty
z „Evangelického vysvětlení“ (čehož v českém vydání není), nýbrž,
že je tu také po stránce věcné povědíno více. Mnoho místa věno
váno událostem souvisícím s defenestrací, jakož i tomuto faktu
samému; též o jesuitech je něco přidáno, exkurs o jejich vý
borném hmotném postavení v Cechách, při čemž opětně je pře
třásána látka obsažená v „důvodech“. Zde se též dočteme historky
cambilhonovsky znějící o frejířkách jesuitů; v českém vydání ta
věc není, snad proto, že v Cechách samých o její nepravdivosti ne
bylo pochyby? I v jiných odstavcích nalezneme o něco více; o Michnovi a jinde je leccos povědíno, čeho v originále bychom marně
hledali; i pořad myšlenek a uspořádání věcné místy je různé.
Slovem, rozdíly mezi oběma tisky jsou velice značné, takže dojde-Ii
kdy k nové edici apologií, bude nutno k četným těm odchylkám
náležitě přihlížeti.
(Dokončeni.)

w) Srv. poznámku 76.

316

Drobnější Články·

DROBNĚJŠÍ články.
4. Hodkovice = v Chodech? Neb. prof. Martin Kolář ve článku
„Památky na Plzeňsku“ upozornil první, pokud víme, že „městysu
Hodkovicům (Liebenau) v severních Cechách in Chodonibus, v chodech
se říkalo“ — a odvolávaje se na jiné Chodovy na Plzeňsku, soudil
z toho, že Chodové byli stráží zemskou kolem Cech rozestavenou.
(Pam. arch. X., 259.) — Toho dovolává se i Píč (tamže XIV., 34)
a všichni potomní, kdož o Hodkovicích psali, mne nevyjímaje.
Kolář ke svému výzkumu cituje pramen Libri confirmationum
k r. 1376, rukopis.
Dnes máme knihy konfirmační vydány a tu snadno nalezneme
Kolářův doklad v kn. III.-IV., str. 61. Avšak, co bylo nesnadno Ko
lářovi, měl-li jen rukopis v rukou, možná provésti nyní, totiž srovnati
zápis tento s jinými, kde mluví se o Hodkovicích. A tu svrchovaně
překvapí, že v knihách konfirmačních čteme o Hodkovicích na 25
místech, ale zápis „in Chodonibus“ jest jediný! Již to budí podezření.
Zní pak zápis takto: „Hodcouicz. Jenczo etc. et Johannes etc.
quod nos ad present d. Johannis de Bebrsteyn presb. Prag. dioc. ad
eccl. in Libenow alias in Chodonibus, per mortem Gregorii vac. discr.
virům d. Johannem presb. de Libaw Misnensis dioc. pleb. instit. Prage
a. d. 1376. die 1. Dec.“ Jistě podivno, že místo dvou, máme jména
tri. Cekali bychom „in Libenow alias in Hodcouicz“ podle titulu; místo
toho jest „in Chodonibus“, jež logicky se naprosto nehodí.
Přes to, i když víme, že knihy konfirmační jsou psány velmi zma
teně, nesnadno bylo by vysvětliti, odkud tento název přišel. Cteme-li
však zápisy knih soustavně, ukáže se právě na předešlé levé stránce
naproti, že písař sedm zápisů napřed zapisoval stvrzení kněze ke ko
stelu S. Crucis in Chodonibus, v Újezdě Chodovém. Patrně vytržen
byl, píše o Hodkovicích, a pokračuje, v roztržitosti napsal jiné jméno,
na něž snad prve mechanicky se díval nebo byl upozorněn.
Je tudíž zjevno a vysvětleno, že Hodkovicům nikdy neříkalo se
„v Chodech“, a že tedy všecky dedukce odtud jsou nesprávné.
Dr. J. V. Šimák.
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LITERATURA.
Dr, Ed. Hahn, Die Entstehung der Pflugkultur (unsres Ackerbaus).
Heidelberk 1909, Car] Winter's Universitätsbuchhandlung; 192 str.
za M 3-60. Věnováno botaniku a cestovateli po Africe G. Schweiníurthovi.
Zoolog, z něhož se všestrannými studiemi hospodářsko-zeměpisnými a všeobecně kulturními vyvinul přední hlasatel nového směru
v jeho nynějším oboru ethnologii, Eduard Hahn, shrnuje tuto
a doplňuje a dalšími fakty odůvodňuje originální theorie své již dříve
propagované, které, způsobivše opravdový rozruch v oborech kulturněhistorických, byly uznávány a ještě častěji vášnivě odmítány, které
však dnes možno posuzovati s klidem a rozvahou.1)
Abych předem vytkl vůdčí zásady ethnologické, kterými se Hahn
spravuje, pojmenuji ho rozhodným idealistou proti většině kulturních
historiků praktiků, kteří za jediný podnět, jedinou pružinu veškeré
činnosti hospodářské pokládají praktický užitek, jejž sledoval prý již
člověk na nejnižším stupni osvěty; Hahn naproti tomu učí a znázorňuje
(str. 57, 63, 71 n.), že ideální a zejména náboženská stránka
vyžaduje zprvu bedlivé ba jedinečné pozornosti, že potřeba prvotného
člověka, aby se vypořádal s mocnostmi nadsmyslnými, zpravidla ho
přiváděla k novým obřadům a tím i k novým vymoženostem a po
krokům kulturním. Dokladem toho jest právě Hahnův výklad celého
komplexu orby (Pflugkultur), jejž níže poznáme, důvody pak jeho
jsou čerpány především ze života a konání národů primitivních a z těch
zbytků a přežitků prvoosvětových, které se dochovaly do dob pozdějších
ba až podnes. V oblasti tohoto materiálu průkazného, zvláště co se
hojnosti jeho dotýká, Hahn podle vlastního doznání (str. 78) postoupil
od své knihy o domácích zvířatech z r. 1895 znamenitě; tím vývody
jeho vývojové dnes již pozbyly z valné části povšechně fantastického
rázu, který jim tak těžko zjednával přívrženců. Nový a vznešený jest
také Hahnův názor na úkol ethnologie, která není jen určena minulosti
a přítomnosti, nýbrž má přímo povinnost raditi člověčenstvu i do
budoucnosti, ano klásti mu určité požadavky, na př. aby coelibát še
trným způsobem byl zrušen (127 n.). Z drobnějších nauk ethnologických
častěji se ozývá heslo, že člověk, lidstvo je důsledné toliko v nedůsled
nosti (65,130 a j.), tak že Hahn všeobecné zjevy a ideje nechce, protože
1) Dřívější díla Hahnova, posud každému prospěšná a neobyčejně
nabádavá, buďte zde zastoupena aspoň takto: Die Haustiere und ihre
Beziehungen zur Wirtschaft des Menschen (1895—6), Demeter und Baubo,
Versuch einer Theorie der Entstehung unseres Ackerbaus (1896), Das
Alter der wirtschaftlichen Kultur der Menschheit, Ein Rückblick und ein
Ausblick (1905), Die Entstehung der wirtschaftlichen Arbeit (1908).
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nemůže objasňovati principem nějakým všeplatným, jak filosofové
na př. si vykládali zposvátnění zvířat a pod. Právě ethnolog se pře
svědčí, že pojem a pochod zdánlivě zcela jednotný zhusta byl stvořen
a ustálen ze složek myšlenkově naprosto různých, tak jak to dokázal
o vzniku oběti K. Th. Preuß, jejž Hahn několikrát cituje; obět totiž
zahrnuje v sobě zpravidla představu, že i nižší bytost, očekává-li co od
vyšší, musí této něco poskytnout! — avšak obět může po případě míti
také smysl ten, že je potřebí božstvu slabému neb dokonce umírajícímu
(na př. měsíčné bytosti se zatměvší) přispěti na pomoc (137). Časem
jeví se tu arciť, jako všude, kde lidé ať nevzdělaní ať vzdělaní něco
konají, sklon k mechanisaci,1) t. j. z jednotlivých případů obětních
vyvíjí se „obřad“ (ceremoniál) a z toho se ustaluje „rituál“, určený
již co do času a místa a zejména i způsobu oběti (82 n.).
Vlastně běží tentokrát Hahnovi o prastarou hospodářskou formu
orby pluhem nebo zemědělství řečeného vyššího, o výklad jeho vzniku
a rozbor jeho ve všecky živly základní. Při tom stále přehlíží obrovskou
tu plochu zeměpisnou, po níž se orba rozšířila a dosud se pěstuje, totiž
celou skorém Evropu, severní Afriku, Egypt a Habeš, západní Asii,
Arábii, Persii, Indii a s postavením ovšem poněkud rozdílným též
Cínu. Na ohromném tom území vracejí se alespoň nejzávažnější z desíti
as prvků, srostlých v kulturu orby, pokud je Hahn rozeznal a stanovil;
ký div, že původ jejich, východisko tohoto stupně osvětového on hledá
tam, kde všecky ty prvky nejdřív nalézá sloučeny, v staré Babylonii
a Mesopotamii u prvoobyvatelů jejich Sumerův a Akkadů?
Abychom Hahnovi dobře porozuměli, seznámíme se s názorem
jeho i na ostatní formy hospodářské, kterých se dotýká, zvláště v prvních
třech kapitolách nové své knihy.2) Zde opakuje především svou a ob
novuje tím A. Humboldtovu nauku o tom, že kočovné pastýřství ne
předcházelo nutně usedlého zemědělství, nýbrž že druh tohoto a tudíž
rostlinná výživa, zjednávaná zprvu pouze ženou, mohla býti a byla
tu od prvopočátku; to, že by muž jakožto lovec nebo rybář, zpravidla
více sportovní, byl mohl uživiti celou rodinu, převážná většina dnešních
prostých národů nedotvrzuje. Žena tedy nejdříve rukou trhá plody
nebo rydlem (Grabstock) dobývá ze země kořínkův a hlíz, a tudíž vůbec
sbírá potravu rostlinnou, jsouc podrobena při tom náhodě; později
však opět rydlem a zvláště motykou okopává půdu a sází neb
i seje do záhonů rozličné výživné rostliny, na př. z obilních druhů
proso, z luštěnin boby, čočku, hrách a j. Tento tak zvaný nižší stupeň
l) Hahn se při této nauce a též jinde dovolává Vierkandtova spisu
„Stetigkeit im Kulturwandel“ (1908), jehož problémem jest vyšetřiti,
kterak byly znásobovány naše statky kulturní, odkud lidstvu přicházely
nové myšlenky a methody — s výtěžkem, že samostatných myšlenek
a samostatných vynálezů jest na všech stupních osvěty daleko a nepoměrně
méně nad výpůjčky a přejatky.
*) O vzniku a podmínkách hospodářství nomadického slibuje Hahn
na str. 74 spis nový.

Literatura.

319

zemědělství, původem prastarý, Hahn samostatně a podobně jako
F. Ratzel r. 1891 nazval „Hackbau“, což se ujalo (po česku snad kopinářství, rusky „motyžnoje zemľedélije“).1) Tento způsob zemědělský
není však nutně a vždy nižší než orba; jest schopen velké rozmanitosti
a vyvrcholuje v zahradnictví a vinařství dnešní doby. S primitivní
činností shora dotčenou byl zajisté záhy spojován náboženský ba čarodějský rituál, aby výnos práce se zabezpečil, vegetační démon se na
klonil.
Když pak Hahn provedl na první pohled již přesvědčivé a — jak
z vlastní zkušenosti mohu potvrditi - i v důsledcích velmi prospěšné
rozlišení zemědělství nižšího a vyššího, obrací se k tomuto, které jest
v prvé řadě dáno prvky svými všeobecně rozšířenými, totiž užíváním
vozu a tažného zvířete vola, dále kalendářem nebo rozdělením roku
na 12 měsíců a 360 dní. Původ kalendáře klade se obecně dnes
do Mesopotamie, kde zvláštní hospodářské poměry, způsobené letní
záplavou Eufratu a Tigridu, dávno vedly k pozorování nebe a k vytvoření
agrárního a to astrálního náboženství, které přes znalost slunečního
roku setrvalo při roku měsíčním. Z Babylonie šířil se potom podle
Hahna kalendář s orbou na východ i na západ, s místními ovšem změ
nami a ztrátami, na př. u klassických národů; za to u Keltů a zvláště
u Germánů kalendář ten uchoval se v podobě ryzejší, což vysvítá
Hahnovi z náboženství venkovského lidu německého, dlouho i přes
křesťanský nátěr povahy agrární, z existence středečních dnů quatembrových, z existence týdne a dnů týdenních patrně již před zavedením
křesťanství. Keltové a zvláště Germáni zachovali ze všech Indoevropců
sobě sklon k soustavě šedesátinné (srv. das Schock „kopa“, výrazy
pro 70 a dále das GroBhundert = 120 a j.) a stýkali se proto asi nejúže
s Babyloňany.
První mechanické, strojovité nářadí specielně agrikultumí, vůz
s koly, Hahn rozhodně nevykládá ze spojení prvotní vleče (Schleife)
s válcem, nýbrž, vytýkaje původní samostatnost kola nebo kruhu
(na př. u vřetena), klade vynález malých vozíčků, nábožensky vý
znamných, před sestrojení vozů velkých. Staří Babyloňané zobrazovali
prý oněmi vozíky putování nebeských hvězd, řídících jejich osud,
také na zemi, a podle těchto symbolických vozíků sestrojili pak velký
vůz k dopravování napřed božstva (na pole neb do chrámů), po té
božského krále nebo stejně uctívaného kněze. Že se doprava vozy
v Řecku původně dála v znamení kultu po síti posvátných silnic, tomu
učil kdys i Curtius. Hahn sám vytýká mimo jiné obřadní význam
vozu královského a vozu lodního (lodi na kolách; srv. „currus navalis“
jakožto základ našeho slova „karneval“), který se rovněž hlásí ke
2) Čtenáře poučné recense Bidlový o Pokrovského velkém díle
, ,Russkaja istorija“ v letošním 1. sešitě ČČH. (str. 81 n.; na str. 83, ř. 8. shora
jest tisková chyba „patriarchální" m. „matriarchální") upozorňuji, že P.
buduje tu již na theoriích Halinových, jehož také cituje.
č. č. H. XVII.
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kultu agrárnímu, k osvětě „pluhové“. Potom teprv, po dlouhé po
měrně době, užíváno vozu k účelům i hospodářským.
K tomu bylo arciť třeba tažného skotu, a Hahn odpovídá tu
na otázku po začátcích jeho chovu tím, že nelze jich stotožňovali
s ochočováním divokých, ale potom v zajetí neplodných zvířat; podle
něho ani případ psa, nejstaršího sice, ale vlastně ne hospodářského
zvířete domácího, nemožno jen tak zhola obrátiti na skot, ovci, kozu.
Za to lze beze všeho usouditi, že, byl-li vůz posvěcen obřadem, skot
jej táhnoucí byl zajisté rovněž posvátný. Aby však posvátnost a zdo
mácnění skotu vyložil pospolu, Hahn poprvé se zde utíká k vlastnímu
náboženství prababylonskému, památkami dodnes nedoloženému,
kteréž podle blízkých a vzdálenějších (mexikánských) analogií, v nichž
měsíc hraje významnou pro člověka i přírodu roli, konstruuje v ten
rozum, že Babyloňané klaněli se ženskému nebeskému božstvu, jež
bylo měsícem a zemí zároveň. A symbolem této měsíčné
bohyně na zemi byl právě skot, mající jako měsíc rohy.
Odbočkou k poměrům reálnějším Hahn zatím (str. 70 n.) vyslovuje
závažnou zkušenost tu, že všude hospodářství orbou je sloučeno s uží
váním mléka domácích zvířat a zejména skotu’); ano zrovna
u zemědělců vypěstovala se vydatná produkce mléka (nejen mleziva)
kravského a teprve nápodobením jejím podobně hojná produkce
mléka kozího a ovčího — to tedy podle Hahna nutně předcházelo vznik
oněch velkých stád ovcí a koz, jejichž mlékem beze všeliké orby se živili
a dosud živí tak řečení nomádove.
Byla-li bohyně měsíce mocným činitelem vší pozemské vegetace,
bylo třeba jí obětovat i, aby se na člověka nehněvala neb aby
slábnouc a bojujíc byla posílena. To se dálo nejúčinněji obětí krvavou
toho zvířete, jež bohyni bylo posvěceno, jehož mléko jí rovněž při
nášeno darem a proto často dojeno. Aby pak posvátného skotu bylo
vždy s dostatek po ruce, uzavírali jej do ohrad a tam skot zdomácněl,
nabyl as i bílé barvy, krávy tam vydávaly poprvé užitkového mléka.
Časem obklopovali první tvůrci naší osvěty svou bohyni, na vozíku
dopravovanou, zvířaty jí milými, anebo posazovali zvíře samo na vůz;
tak se ocitl skot v organickém spojení s vozem a byl konečně živý
zapřažen do velkého vozu. Získáním tažného dobytka nastala
očividně nová epocha.
Jest dále vysvětliti původ skotu ve vlastním slova smyslu tažného,
pohlavně indifíerentního, vola. Na základě mythu o TammuzuAdonisovi, mythu o Atysovi, posléze se zřetelem k coelibátu, považova
nému na všech stupních osvěty za jakýsi stav vyšší, Hahn totéž před
pokládá o babylonských kněžích eunusích\ ti jakožto vlastní tvůrcové
neb strážcové dávné kultury naší vtiskli býčkovi, odcházejícímu z ohrady
x) Podle toho by také Hahn ethnolog nikdy nepřistoupil na stanovisko
Peiskerovo, jenž přece upíral Slovanům zemědělcům požívání sladkého
mléka!
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k vozu neb pluhu, t. j. ku práci bohulibé a posvátné, ještě zvláštní
trvalý znak svatosti, sounáležitosti k božstvu tím, že jej rovněž oklestili.
Vůl u pluhu, nářadí zprvu jistě posvátného a významu fallického —
toť vrchol kultury ,,pluhové“. Ale jak byl tento poslední krok učiněn?
Hahn (152 n.) nevykládá nijak zdlouha vynález pluhu, nýbrž po
dotknuv, že motyka se velice podobá pluhu (egyptská hieroglyfa pro
oboje je skorém stejná), vytýká, že muž pracuje pluhem zrovna opačně
než žena motykou; radlice zarývá se tu do mateřského lůna země,
která není vždy jen dobrotivou pramateří naší, která naopak, jsouc
nesvolná, musí k úrodnosti býti teprve donucena. A tento „pohlavní“
akt vykonává muž, když posvátného sluhu božstva, vola, zapřáhá do
pluhu, symbolického nářadí plodnosti, a když hned za posledního
orání (jako dosud na východě) zasévá do brázdy obilí.
Výsledkem této činnosti jest pole obilní, jehož zemědělství
zvané nižší prostě nezná. Hahn (173 n.) nespokojuje se tím,*že naše
úzké, táhlé pole souvisí s použitím tažného zvířete orajícího, nýbrž
pátrá i zde po podnětu hlubším a nachází jej v přirozené povaze Mesopotamie, jež jest alluviálním územím dvou veletoků, kde (jako vůbec
na východě) provozována orba za umělého zavodňování. Když hrnula
se letní záplava na nivy, bylo potřebí s jedné strany hráze, jež by chrá
nila od přívalu dravých vod; když nastalo sucho, přiváděl na druhé
straně kanál vláhu, nezbytnou k zúrodnění. Z poměrů babylonských
a tudíž čistě agrárních vyrůstá takto Hahnovi pojem podélného pole
obilního; pojem ten je nerozlučným znakem celé osvěty „pluhové“,
jež právě jím se podstatně liší od záhonovité kultury starší. Hahn se
domnívá, že zavedení kultury pokročilejší neudálo se jen tak v klidu
a míru, nýbrž spíše reformou převratnou, skutečnou byť ne okamžitou
revolucí, spojenou snad s úsilovným šířením onoho náboženství agrár
ního ...
K podanému nástinu Rahnových theorií hodlám nyní, nepřihlížeje
ovšem k přečetným jeho detailům, připojit! několik slov kritických
s hlediska discipliny mně nej bližší, srovnávacího jazykozpytu. Ať
kdo soudí o myšlenkové budově Rahnově jakkoli, jedna věc jest po
mém názoru jista — ignorovat! se nesmí, naopak, je povinností každého
ji znáti a podle možnosti kontrolovat!. Jeť právě Hahn badatel, který
otvírá nové výhledy, jemuž „jde více o celkový obraz“ (06), tak že
mu na podrobnostech a přesném hodnocení jejich zhusta nezáleží;
význačný jest pro něho, „romantika“ v nejlepším, totiž v Ostwaldově
smyslu, způsob vyjadřování na př. na str. 135: von Eunuchen, wie sie
in Babylonien nachgewiesen oder vorauszusetzen sind atp. Zejména
filologických nepřesností jest tu několik, zmíním se jen o té, že Hahn,
přidržuje se archaeologie, praví na str. 170, že „die Pflugkultur bei
uns etwa mit dem Beginn der Bronzezeit zusammenfällt“ (170). A přece
jazykozpyt nás učí neklamně, že již Indoevropci, ještě v jedno spojení,
pěstovali orbu a to za údobí neolithického, nej později v 3. tisíciletí
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př. Kr. A v Evropě vůbec sama archaeologie svědčí svými nálezy
(zrnky obilními) tomu, že již v mladší době kamenné, ne-li na přechodu
od starší kamenné doby k mladší, bylo vyšší zemědělství provozováno
(srv. H. Hirt, Die Indogermanen L, 1905, str. 254).
Co se týče jádra vývodů Rahnových, myslím, že již referát můj
znatelně odstínil věci reálnější od těch, které jsou výslednicí kombinace
a konstrukce, byť většinou pravděpodobné. Přece však budeme tu
žádati a přáti sobě, aspoň v budoucnosti, důkazův a dokladů listinných,
tak v příčině vlastního obsahu náboženství prababylonského; zatím
jsme tu odkázáni na důvěru v zdravý ethnologický instinkt auktorův.
Velké váhy zdá se mně býti, že povolaný badatel uchopil se ráznou
rukou celého komplexu osvětového, poukázav názorně na ohromnou
rozšířenost jeho prvků, k nimž patří také tažný vůl\ kdyby tedy i Korš
měl pravdu (ač není to jisto), že slovanské voh> je slovo cizí, předmět
sám Slovanům zemědělcům nemohl býti cizí.1) Úkol, jejž Hahn řeší,
jest ovšem velenesnadný proto, že sahá do dob téměř nepamětných;
předpokládá to na př. velmi úzké styky Babyloňanův (neb dědiců jejich
Semitů) s Indoevropci v nejdávnějším obapolném pravěku. Hahn
nepohybuje se tu arciť nikterak na šikmé ploše; neboť takové styky
byly uznávány už dříve Joh. Schmidtem a stopy shledávány v číselných
výrazech soustavy šedesátinné (nejen u Keltův a Germánů, ale i u Reků)
a v terminech jednotlivých, tak v řecko-indickém slově pro „sekyru“
{néXsicvs). v slovanském ruda „kov“ a slovích jemu příbuzných. Ba
v nejnovější době ještě větší oporu může Hahnovi poskytnouti nauka,
hlásaná Heim. MöUerem a podporovaná H. Pedersenem, o původní
jazykové jednotě prasemitštiny a praindoevropštiny, nauka, která
dnes od hláskoslovných střídnic korenných postoupila již k srovná
vacímu slovníku indoevropsko-semitskému, o němž Möller právě
pracuje. Ačkoli nedošel dosud souhlas semitistů, věc sama je s naší
strany v rukou nejlepších linguistů a nebude se směti podceňovat,
zvláště když úkazy jazykové budou doplňovány naukami jinými, na př.
Halmovými. Schválně jsem prohlédl předběžné dílo Möllerovo,2) abych
vyčetl z něho kulturní terminy nebo kořeny, oběma jazykovým čeledím
společné a slovně stejné nebo blízké; v nich možno skutečně shledávati
jazykový ohlas oněch pravěkých — byť vlastně již nepřímých —
styků, při Hahnově výkladu nezbytných. Jsou tu zastoupeny pojmy,
které by ovšem bylo nutno pro onen dávnověk přesněji teprv ohraničiti:
„skot, rýti a orati, zrno a mlácení, mletí, sladký a sladké mléko“ a j.
Přes tuto patrně kladnou stránku pohřešuji právě u Hahna vědomé
rozlišování různých etap řečených styků, což se v jazycích obráží jako
x) Za to učení Hahnovu, že prvním dojným zvířetem byl skot, zdá se
odporovati původní význam slov, jako jest latinské pecus\ ta značila zprvu
brav a zvláště ,,ov :e(<, jejichž vlnu škubali (srv. řecké tux©).
*) Herm. Möller, Indoeuropoeisk-semitisk sammenlignende glossarium>
Kodaň 1909, 152 str. (v slavnostním spise tamní university).
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výpůjčky pravěké (něm. Schock a j.) a výpůjčky pozdější, zejména
řecké a odtud římské, tím pak i keltské a germánské, třeba ještě předkřesťanské (sem počítám dosud jména dnů týdenních, souhlasná s latin
skými a již proto pozdější, že předpokládají stupeň mythologie již vy
vinutější). Mám vůbec dojem, že Hahn sám vlastně se zpronevěřuje
zásadě také jím hlásané a uvedené mnou v úvodě, že zjevy kulturní
neprýští se vždy z jednoho jediného pramene, ale že se zpravidla shlukují
z prvků několika; a proto bych se nijak nerozpakoval vedle ideálních,
náboženských zřídel osvěty ,, pluhové“ připouštěti a uznávati vý
chodiska čistě praktická, jak vidíme to na samém pluhu, jenž právě
u evropských národů samostatně se zdokonaluje z pouhého háku
v pluh skutečný na kolečkách — jistě také z ohledů praktických. Neboť
to zdá se mně jakožto linguistovi samozřejmé, že pluh prababylonský
nemohl býti dokonalejší než ten prostý nástroj, jejž třeba přisouditi
spojeným ještě Indoevropanům: strom s větví a na ní jednoduchá
(kamenná) radlice. A tohoto vynálezu mohli zajisté dospěti a také
podle všeho samostatně dospěli tak zvaní praobyvatelé Evropy, jak
dokazují nálezy v kolových stavbách. S praobyvateli těmi Indoevropané jistě se silně pomísili, čehož důkazem jsou stopy číslic podle
soustavy dvacetinné (srv. francouzské quatre-vingt, dánskou šedesátku,
německé Stiege = 20), které se tedy mísily se soustavou vlastně indoevropskou, desetinnou (něm. eilt = gótskému ain-lif ,,1 nad 10“ atp.).
Slovem, rozbor kulturních zjevů indoevropských není rozhodně tak
hladký, jak by se leckde podobalo u Hahna; jest to úctyhodná na
plavenina, jejíž vrstvy rozebrati dosuo se nám nepodařilo ani zdaleka.
Mnohé zjevy budou se musit prohlásit! — zejména také v názorech
bájeslovných — za vlastní majetek indoevropský, než bude lze
s jistotou říci o jiných, že jsou přežitkem, pravěkou výpůjčkou
orientální. Pravda, nově nalezeným indoevropským jazykem, tocharštinou, jakoby se i kolébka specielně indoevropská posunovala opět
do Asie, avšak ani to dnes není zabezpečeno a nezbývá pro nynějšek
než v detailech pilně jiti dále; skutečné ověření neb opravení po
dobných kombinačních a bez příhany jasnovidných nauk, jako jest
Hahnova, budiž nám v nesmírném moři podrobností světlým majákem.
Josef Janko.
Dr. Julius Glücklich: O historických dílech Václava Budovce z Budova
z let 1608—1610 a jejich pomíru k Slavatovi, Skáloví a neznámému
dosud diáriu lutherána Karla Zikmundova. (Rozpravy České Akademie
císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnosť a umění. Třída L, číslo 42.)
Praha 1911. Str. VIII + 132.
Již v úvodě ku Korrespondenci Václava Budovce z Budova1) před
třemi lety vydané slíbil Glücklich, že se pokusí jinde o řešeni otázky.
*) Srv. ČČH. 1908, str. 234—239.
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napsal-li Budovec historické dílo o událostech z r. 1608—1610. Vyplněním
tohoto slibu jest dílo letošního roku publikované. Otázka, psal-li Budovec
skutečně jakési dílo o událostech r. 1608—10 stala se otázkou teprve
po Gindelym. Literatura starší (Balbín, Dobner) připisuje Budovcovi
některé latinské spisy (o přitažení arciknížete Matiáše do Cech r. 1608,
spisek o sněmu r. 1609 t. zv. Historica narratio); Jungmann v Historii
literatury české zná dokonce čtyři rukopisy t. zv. Budovcových Akt.
Teprve Gindely vnesl do otázky autorství Budovcova zmatek.
V ,,Geschichte der Ertheilung des böhmischen Majestätsbriefes von
1609“ a v „Geschichte der böhm. Brüder' prohlásil bez udání důvodů
manuskript Warmbrunnské bibliotheky Y. D. 54. obsahující diárium
sněmu 1609/10 za dílo Budovcovo. Vedle tohoto rukopisu užil Gindely
pro zpracování svých dějin ještě tří rukopisů bibliotheky musejní,
z nichž jeden (nyní v mus. archivu IX. A. 8) označuje za rukopis pů
vodem svým luterský. Dle Gindely-ho měli bychom dvě řady rukopisů
o událostech r. 1600—10, jednu bratrskou, jejíž autorem jest Budovec,
Glücklichem pojmenovanou kategorií A, a druhou luterskou nezná
mého autora kategorii B; Glücklich zná celkem 11 rukopisů akt o letech
1608—10 (4, které znal Gindely a 7 jiných) a porovnáním jich textů
došel dvojího výsledku, za prvé, že rukopis warmbrunnský Y. D. 54,
Gindelym Budovcovi připsaný, je pouhým a místy dosti zběžným
výtahem rukopisů kategorie B, které Gindely pokládal za dílo nezná
mého dosud luterána a že za druhé tato luterskému skladateli připiso
vaná kategorie rukopisů B jest dílem Václava Budovec z Budova.
V čem spočívá rozdíl mezi oběma kategoriemi rukopisů? Kategorie A
rukopisů krátí zprávy rukopisů kategorie B a to zhusta nestejným,
individuelním způsobem, jednotlivé rukopisy krátí zde více, tu méně,
její plus ukazují se při bližším zkoumání bezcennými, rozdělením
vypravování na patero oddílů a marginálními regesty ukazuje bezpečně
svůj mladší původ. Vznik obšírných Budovcových aktů illustrují relace
poslů kutnohorských ze sněmu 1609. Poslové přidávali ku svým zprávám
psaným hlavně se zřetelem na poměry kutnohorské, zprávy o tom,
co se na sněmu dálo, zprávy, které jsou doslovným opisem Aktů Budov
cových. Lze souditi, že Akta byla považována namnoze za officielní
Protokoll sněmu a z této okolnosti si vysvětlíme, že částečný německý
jich překlad se zachoval připojený k současným novinám posílaným
z Prahy v rukopise universitní knihovny v Gotinkách.1) Podobné
officielní protokolly zachovaly se zejména ve Štýrsku; dle popisu, který
podal o nich Loserth (Acten und Correspondenzen zur Geschichte der
Gegenreformation in Innerösterreich F. R. Austriae. II. Abt. D. L. Bd.
str. XLL sq.); — srv. C. C. H., podobají se v nejedné příčině Budovcovým Aktům.1)
x) Podepsaný má za žádoucí zdůvodnit! tvrzeni, že Akta jsou dílem
Budovcovým, bezpečněji. Glücklich měl po soudu jeho obrátiti zřetel svůj
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Pro události roku 1608 a 1609 byly dosud hlavním naším pramenem
Paměti Viléma Slavaty. Glücklich věnoval valnou část svého spisu
(str. 74—98) poměru Budovcových Aktů ku Pamětem Slavatovým.
A tu došel k překvapujícím výsledkům, že vypravování Slavatovo
pro rok 1608 spočívá hlavně na Budovcově Kratičkém poznamenání;2)
Slavata'sám cituje příčinu toho: byl toho roku co purkrabí karlštejnský
většinu doby sněmovní na hradě Karlštejně. Jiný je poměr Slavatův
k Budovcovým Aktům při líčení událostí r. 1609. Zde Slavata je mnohem
samostatnější, ba na mnohých místech Budovce opravuje a doplňuje.
Aby objasnil poměr Budovcových Akt k dějepisnému dílu Slavatovu,
otiskl Glücklich na str. 76—91, z rukopisu IX. A 8 zápis o schůzi sně
movní 13. února 1609 spolu s příslušnými partiemi ze Slavaty a spisu
M, S. z Dražova: Pět a třicet důvodů, pro které všichni evangeličtí
Cechové za jedno býti povinni jsou 1636.3) Z porovnání textů vysvítá,
že všichni tři citovaní autorové užili jednoho pramene, ale nezdá se,
že by pramenem tím byl, jak Glücklich tvrdí, pro Slavatu Budovec,
Glücklich sám připouští, že pro celou část citovaného zápisu, v níž se
jedná o námitkách, které Štěpán ze Šternberka kladl proti postupu
luteránů s Bratry, měl Slavata a M. S. z Dražova jeden pramen, z kterého
oba čerpali; šel bych ve svém tvrzení ještě dále a připustil bych, že
spisovatel rukopisu IX. A. 8, ve kterém jediném tento zápis se vyškytá,1)
pojal do líčení Budovcova tento zápis, vynechav všechna místa, která
na Jednotu vrhala odiosní světlo. Lze litovati, že Glücklich neotiskl
více parallelního textu Budovcova a Slavatova,5) aby poměr obou
spisovatelů, kteří oba píší b těchže událostech s touže apologetickou
tendencí zamlčeti všechno, co by na stranu jejich mohlo vrhnouti odium
rušitelů míru, stal se jasnější.
Mimo zprávy, které Slavata čerpal z Akt Budovcových, nalezneme
v jeho Pamětech celou řadu zpráv jiných, které Budovec neuvádí,
které mu však jistě byly přístupny. Jsou to zprávy vzaté dle všeho
z protokollů porad direktorských;6) officielní charakter Aktů určených
i k možnosti, zda Akta nejsou vskutku pouhými protokoly sněmovních
jednání, pořizovanými placenými sekretáři pro potřebu strany pod oboji
a pouze redigovanými více nebo méně od pana z Budova.
J. P.
x) Je zajímavo, že i pro rok 1611 existují podobné officielní záznamy
sněmu, přiložené k relacím poslů kutnohorských.
2) Viz níže.
a) Spisy J. A. Komenského, č. 3, str. 6 a násl.
4) Sr. Glücklich, str. 20.
5) Parallelní text otištěný na str. 40 a násl. nelze bráti v úvahu, po
něvadž zde Slavata Budovcova Akta přímo cituje.
·) Protokolly ty, které by byly pro nás pramenem svrchovaně důle
žitým, se nezachovaly. O osudu podobných protokollů z r. 1618—20 zachoval
zprávu sekretář direktorů a exulant ve Freiberce Jan Peldřimovský z Vyskořic. (Archiv třeboňský Familie Peldřimovský nr. 1. f. 184:) Jeho Mt....,
Karel vladař domu Liechtensteinského, etc., ráčí toho jistou správu míti,
že by poctivý Jan Peldřimovský z Výškořic měl za sebou nějaký protokol.
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k informaci širší veřejnosti přinášel s sebou, že Budovec'nemohl, aniž
by poškodil celou stavovskou akci, do svého spisu pojmouti zprávy
o důvěrných poradách direktorů, v nichž se probíraly otázky zahraniční
politiky, otázky najímání a vydržování vojska, při nichž věc sama
s sebou přinášela, že se mínění jednotlivých osob tu více, tu méně srazilo.
Vedle tohoto pramene osobě Budovcově celým svým rázem tak blízského zná Slavata ještě záznamy Budovcovi nepřístupné: zápisky
z porad nejvyšších úředníků. V místodržitelském archivu v oddělení
R 109, zachovaly se zápisky o poradách nejvyšších úředníků z 13. ledna;
15, 20 února; 5, 7, 15, 26 března; 6, 24, 29 dubna; 15, 16, 18 května;
2, 4, 5, 6, 10, 19 června; 3, 4, 16 července; 17, 27 srpna 1609. Zápisky
tyto po straně nejdříve udávají přítomné osoby při poradě, pak za
čínají proslovem nejvyššího purkrabí, který oznamuje předmět jednání,
načež následují mínění jednotlivých nejvyšších úředníků, k nimž
přidružuje se někdy formule návrhu, kterou ostatní přítomní přijímají.
Srovnáním těchto zápisků s tím co Slavata přináší o průběhu porad
nejvyšších úředníků, dojdeme k závěru, že Slavata zápisků místodržitelského archivu nepoužil, ač je v nich pokaždé co účastník porady jme
nován, nýbrž že se zde opírá patrně o zápisky svoje vlastní, o kterých
z jeho vlastního přiznání víme, že si je činil.1) Proti Slavatovi mají však
do kteréhož se některé věci těch rebellantův a protivníkův J. Mti cis. v radě
jich poznamenávali, jmíti a protož ráčí jménem a na místě J. Mti. cis. krále
a pána, . . . etc. témuž Janovi Peldřímovskému o tom přísně a dostatečně
poroučeti, aby on pro dokázání své věrné poddanosti J. Mti cis. takový
protokol J. Mti král, neprodleně odvedl. A jestli že by ho za sebou neměl,
kde by zuostával a v jistotě uptati mohl, o tom J. Mti král, svou místnou
a pravdivou správu učinil. Jinače nečiníc etc. Karel z L. Decretum per
suam illustrissimam celsitudinem. Praga 20. Februarii Anno 1621. In
margine poznamenáno rukou Jana Peldřimovského: ,,Podle tohoto Jeho
Mti kniž. poručení odvedl jsem ten protogol panu Pavlovi Michnovi v antikomoře Jeho Mti kníž. v domě na Malé straně, kdež na onen čas komora
dvorská držívána bejvala . . . Stalo se 22 dne a leta ut supra.“ Dle laskavé
zprávy p. dvorního archiváře p. Kratochvíla a ředitele místodržitelského
archivu ve Vídni Wilhelma nezachovaly se protokoly tyto ani v dvorním
archivu ve Vídni ani v archivu vládnoucího knížete z Liechtensteinu.
*) K illustraci poslouží zápis 19. června
Míst. Archiv R./iog/i.
Slavata I 311I12.
19. juni hora 10.
Páni stavové vyslali větší počet
V patek po památce božího těla
osob, že středu pominulou několik strana pod oboji dostávši omylnou
sudův pod soudnou světnici bylo zprávu, že při úřadu appellaci i vedle
vznešeno. Pak aby z toho domnění něho do některých sklepův, kteří
vyvedeni byli aby se tam osoby právě pod soudnou světnicí jsou,
ihned vyslali. Na to Jeho Mt pan mnohonácte tun ručničního prachu
purkrabě post habitam consulta jest vloženo, k tomu cíli a konci,
tionem: Porozuměli jsme etc. Že by kdyžby páni stavové pod obojí
chtěli s nimi hned jiti, ale že hrad v soudní světnici pospolu shromáž
pražský jest Jeho Mti cis., pročež děni byli: protož dotčení páni sta-
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Budovcova Akta jednu výhodu, že jsou pramenem pro celý sněm
1609/10. Slavata přestává na Učení sněmu až do doby vydání majestátu,
kdežto Akta Budovcova pokračují dále a zpravují nás o dalším jednání
sněmovním, zejména o zavádění církevní organisace, kterou stavové
podnikli a o úporném jich boji proti kancléři Zdeňkovi z Lobkovic.
Daleko jednodušší je poměr Budovcových Aktů k dílu Petra Skály ze
Zhoře. Skála přijímá pro rok 1608 Kratičké poznamenání a pro první
polovici sněmu 1609 Budovcova Akta; než úplného jich exempláře
Skála neměl v rukou, proto pro dobu, o níž nemá původních záznamů
Akt, drží se BudovcovyHistoricaNarratio1) a reprodukuje různé listiny.
Vůbec proti staršímu pojetí historické ceny Skálová Učení, které tohoto
spisovatele často přeceňovalo na úkor Slavatův, ztrácí rozborem Glücklichovým Skála valnou část svého významu; dílo jeho jeví se kompilací
současných letáků a listin, které mu byly přístupny.
Ve většině rukopisů kategorie B předchází Aktům spisek s titulem
„Krátké poznamenání o příjezdu arciknížete Matyáše do Cech, o jeho
odchodu a o sněmu 1608“. Vedle textu českého uvádí Glücklich také
text latinský a německý tisk. Že autorem tohoto spisku je Budovec,
dokázal Glücklich již v úvodě ku Korrespondenci Budovcově (strana
XXXVIII. sq.), zde podává ještě některé doklady pro jeho autorství.
Již nahoře bylo řečeno, že na pramenu tomto spočívá celé Učení událostí
r. 1608 jak je nalezneme u Slavaty a Skály; Glücldich vedle toho do
kazuje při rozboru tohoto pramene, že byl pojat Beckovským doslovně
do jeho Poselkyně starých příběhů českých. O sněmu r. 1609 zachoval
se vedle obšírných Aktů ještě malý historický leták latinský 019 str. 40
drobnými typy potištěných, vytisknutý několikráte, jehož titul zkrácený
zní: Historica narratio de rébus in Bohemia inter proxima regni comitia
in negotio religionis gestis . . . etc. Obsahuje tři dopisy, z nichž první
zmíniv se o bezvýsledném prvním sněmu, obšírně líčí sjezd stavů na
radnici Novoměstské, druhý o nově ku dni 25. května 1609 svolaném
sněmu, třetí, psaný důvěrnému rádci císařovu, má vyUčiti výhody,
které císaři poplynou z povolení svobody náboženské. Autorství Budovcovo srovnáním s jeho Akty je nesporným, zbývající otázku, zda dopisy
byly fingovány, jako bylo obyčejem v současných letácích anebo zda
měly adressáta, nepodařilo se GlückUchovi přesně rozřešiti, kloním se
k mínění, které autor na str. 60 uvádí, že pravděpodobným adressátem
jich byl sekretář Petra Voka z Rožmberka, Theobald Hock z Zweyaby hned osoby z obouch stran
voleny byly a k císaři poslány byly
Respondend um
Že většímu počtu oznámí

x) Viz o ní níže.

vové pod obojí prve nežli jsou se
na hrad pražský najiti dali, některé
osoby z prostředku svého do kan
celáře České vyslali žádajíce, aby jim
ty pokoje a sklepy, kteří pod pa
lácem a soudnou světnicí otevřeny
jsou, vykázány byty, že chtějí tam
něco shlídnouti . . . etc.
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brucku. Zdá se, že Historica narratio měla býti agitačním letákem»
který měl proniknout! tam, kam obšírná Akta těžko se dostávala a
zvláště protestantskou cizinu (podle pozdějšího způsobu užívaného
stavy r. 1618—20) informovat! o boji stavů českých za svobodu svědomí
a požadavkům jich zjednávati příznivou náladu.
V archivu Jindřichohradeckém objevil Glücklich ještě jeden denník
sněmu 1609—10. Autorem jeho je posel kolínský Karel Zikmundů;
luterán, však bratřím přející; měšťan. Postavením autorovým je dáno
stanovisko jeho spisu, jeho spis je proti oficiellním zprávám Budovcovým mnohem prostším, z jeho zpráv vášnivé debatty na sněmu
prohlédají spíše než z upraveného díla Budovcova.
Shmeme-li, co tuto pověděno, jeví se výsledky namahavé práce
Glücklichovy asi takto:1) Pro sněmy r. 1608 a 1609/10 existují tři pra
meny a sice Kratičké poznamenání, Historica narratio a obšírná Akta
sněmu 1609/10 jejichž autorem jest Václav Budovec z Budova. Obšírná
Akta převzal Skála, jehož význam Glücklichova práce zatlačila do
pozadí a čerpal z nich Slavata pro sněm roku 1608. Pro rok 1609
Slavata oproti Budovcovi použil pramenů více, částečně takových,
k nimž Budovec neměl přístupu, anebo jichž nepoužil z obavy»
aby nepoškodil politické postavení stavů protestantských. Pro druhou
polovinu sněmu je pramenem Budovec a nově objevené diárium Karla
Zikmundova.
Hanul Opočenský.

Dr. Bela Obal: Die Religionspolitik in Ungarn nach dem westfälischen Frieden während der Regierung Leopoldi. Halle a. S. 1910. Str. 240.
Theodor Mayer: Verwaltungsreform in Ungarn nach der Türkenzeit.
Herausgegeben von der Gesellschaft für neuere Geschichte Österreichs.
Wien und Leipzig 1911. Str. VI + 119 + XLV.
Právní postavení protestantů v Uhrách založeno bylo na ustano
veních míru vídeňského (1606, 23. června). První článek jeho stanoví
svobodu náboženskou, absque tarnen praeiudicio ecclesiae romanae.2)
Toto všeobecné ustanovení bylo rozšířeno články, které roku 1608
byly Matiášovi předloženy před korunovací. Jimi bylo povoleno volné
vyznání náboženství všem obyvatelům bez rozdílu, protestanté mohli
zvoliti si superintendenty a odbývali synody. K volbě palatina měly
býti králem navrhnuty 4 osoby, dva katolíci, dva protestanté; Jesuité
nesměli v Uhrách nabývati žádných statků. Ferdinand II. potvrdil
artikule vídeňského míru, a jeho volební kapitulace byla později Ferdi
nandem III., IV. a Leopoldem I. potvrzena. Než Uhry nedovedly se
uzavřití evropskému převratu protireformačnímu, rekatolisace pod
porovaná kardinálem Petrem Pázmanem pokračovala stále vpřed.
Katolické vrchnosti braly poddaným protestantům kostely a nutily
J) Srv. práci Glůcklichovu, str. 132.
*) Srv. Dr. Heinrich Marrali, Ungarische Verfassungsgesciiichte, str.
77-93·
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je k přestupu. Od r. 1638 jsou stížnosti náboženské hlavním obsahem
sněmovního jednání. Že protireformace nemohla býti prováděna po
dobným způsobem jako v Cechách po r. 1620, toho příčinou byly poměry
politické. Vláda vídeňská musila se obávati, že krajní násilí vehnalo by
protestanty v náruč říše turecké. Vedle toho měli protestanté v panov
nících sedmihradských mocné obránce. J iří Rakoczy opíraje se o švédskofrancouzskou allianci vtrhl do Uher a vymohl v míru lineckém (1645)
protestantům nové potvrzení jich právního trvání. Podmínky míru
lineckého staly se, potvrzeny na sněmu 1646—47, základem po
stavení protestantů v Uhrách. Obsahovaly vedle potvrzení míru víden
ského a artikulů z r. 1608, ustanovení, že 90 ze 400 odňatých prote
stantům kostelů má jim býti vráceno, rušitelům, kteří by kostely od
nímali, uložena pokuta 600 zl. Ve sporných případech měla rozhodnout!
kommisse, složená ze stejného počtu zástupců obou stran, od níž
šlo odvolání k sněmu. (Art. V. 1647.)
Než jakmile moc vojvod sedmihradských 1657 výpravou do Polska
se zhroutila, počala protireformace za Leopolda I. znovu. Líčení této
části dějin protestantismu v Uhrách věnována je kniha Obálova. Za
hraniční poměry dovolovaly vídeňské vládě pomýšleti na zničení prote
stantismu v Uhrách, neboť nemusila se obávati ani vévodů sedmihrad
ských, kde vládl Michael Apafi odvislý od turecké říše a po vítězství
u Sv. Gotharda 1664 a míru v Železném Hradě byla protestantům
uherským vzata naděje na pomoc Turků. Katolicism v Uhrách mohl
pomýšleti na to, aby si nahradil ztráty století 16. a 17. Však zůstávaly
z něho pouhé trosky, v arcibiskupství ostřihomském, ku př. zbylo
z dřívějších 1000 far nepatrný zbytek; sotva 185 far bylo po smrti arci
biskupa Pázmanyho nalezeno osazených; na místě biskupství katolických
nastoupily protestantské superintendence, kterých se již v 16. století
na 14 počítalo. Centrum protestantské kultury byl dvůr vévod sedmi
hradských, jimi založená akademie v Šaryšském Potoce, kde se zdržoval
(1650—54) Komenský, odchovala celou řadu žáků. Kulturní protiváhou
protestantům byli Jesuité, kterým sice bylo zabráněno nabývání ma
jetku, než přízní dvora domohli se 1635 v Trnově university a během
17. století 22 gymnasií většinou s konvikty spojených. Na sněmu
uherském byl ve prospěch katolicismu změněn 1655 článek (I : 1608),
dle něhož opatové, prelátové a proboštové měli dohromady jeden hlas
(votum curiatum) v hlasování individuelní (votum separatum), jímž
získali katoličtí stavové as 50 hlasů. Několika přestupy magnátů ztratili
protestanté valnou část z 90 jim mírem lineckým vrácených kostelů.
Větší spor vznikl v Prešpurku, podobný sporu v Broumově, kde prote
stanté vystavěli si 1636—38 modlitebnu, později 1658 kostel s věží
a zvony. R. 1659 byla stavba zakázána a deputace, která ve Vídni o odvo
lání zákazu žádala, uvržena do žaláře. Na sněmu 1655 podařilo se kato
líkům dosíci úspěchu, stížnosti náboženské byly artikulem sněmovním
(XVIII: 1655) odkázány ze sněmu; teprve po skončení sněmu mělo
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o nich dle ustanovení míru lineckého býti zavedeno soudní řízení. Za
to nepovedlo se Jesuitům, aby zrušen byl nepříznivý jim artikul VIII:
1608, vylučující je z nabývání půdy v Uhrách. V inaugurálním diplomu
na témže sněmu zvoleného Leopolda I. jsou výslovně artikulem (1.1659)
potvrzeny zákony z let 1608, 1647; mimo to slíbil král, že všechny
stížnosti, které by do jeho korunovace byly přednešeny, dá vyříditi
na prvním sněmu svolaném nanejdéle půl roku po svém nastoupení
na trůn.
Na tomto prvém sněmu Leopoldově r. 1659 podaly obě strany
svoje náboženské stížnosti, aniž by protestanté dosáhli jakési nápravy,
nebo úspěchu mimo inartikulování nahoře zmíněného článku I. koruno
vačního diplomu. Protireformace v lůně magnátských rodin pokračovala
neustále. Z přestupů, které vyvolaly vzrušení u protestantů, byl přestup
Gabriele Uleshazyho a hlavně Žofie Báthory, vdovy po Jiřím Rákoczy II.
Jím protireformace dosáhla přístupu do zemí, které byly dosud doménou
protestantů; symbolem jejím bylo předání Akademie v Šáryšském
Potoce v ruce Jesuitů (1671). Do této doby spadá svolání nového sněmu
1662. Ve vypsání sněmu byl passus, obrácený proti stížnostem prote
stantů: omnino decreuimus, ut sepositis et in aliud opportunius tempus
dilatis quibusvis odiosis et privatis questionibus, nonnisi ea, quae bonům
publicum concemunt, atque adeo pro salute et conservatione regni
nostri necessaria šunt, agitentur, který jasně naznačoval stanovisko
vlády k případným náboženským stížnostem protestantů. Naproti
tomu komitáty kladly svým vyslaným v instrukcích hlavní váhu na
odstranění náboženských stížností bud smluvením s katolickými stavy
(amicubili compositione), anebo mocí zákona a rozhodčího výroku
králova (vigore diplomatům et autoritate regia). Síla oposice záležela
tentokráte na komitátech, z 33 komitátů 25 poslalo oposiční prote
stantské vyslance. O gravamina náboženská, která protestanté podali
přímo králi, strhl se hlavní boj; protestanté nechtěli se sáčastniti žád
ného sněmovního jednání, dokavad jich stížnosti náboženské nebudou
vyřízeny a když sněm přešel přes jejich stížnosti k dennímu pořádku,
opustili 2. září sněm. Tím byl započat boj mezi panovníkem a zemí
o ústavu, trvající až do roku 1711. Oposice protestantských komitétů
se vzmáhala a byla živena nepříznivým mírem, který Montecucoli
uzavřel v Železných Hradech 1664 po vítězství u sv. Gotharda. Výsledek
nespokojenosti bylo spiknutí, nazvané v historii podle hlavního vůdce
baňa chorvatského Petra, Zrinyiho a povstání Františka Rákoczy I.
Ale špatně připravená revoluce skončila nezdarem, který Nadásdy
a Zrinyi zaplatili životem, ačkoliv se za Nadásdyho sám papež při
mlouval. Líčením politického processu, který vláda vídeňská počala,
aby zničila protestantismus a do něhož byl zapleten z českých exu
lantů mezi jinými i známý Drabík, končí dílo Obálovo.
Kniha Obálova ačkoliv nikdy nezapře svého protestantského sta
noviska, čte se příjemně, pouze věty jako: „diese Politik verfolg-
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ten die Habsburger bis in das 19. Jahrhundert hinein, als sie dann
anfingen, wie in Österreich, so auch in Ungarn die Nationalitäten gegen
einander auszuspielen“ neměly by míti místa v díle, které klade nároky,
aby bylo jako dílo vědecké posuzováno.
Proč vznikl v Uhrách takový odpor proti míru v Železném
Hradě? Uhři instinktivně vycítili, že vláda vídeňská mírem s říší
tureckou chce si opatřiti volné ruce nejen k potlačení protestantismu,
ale í k reorganisaci uherské správy, k revisi stávajících zákonů a k cen
tralistickému ovládnutí království uherského.
Jezajímavo, že první projekt úpravy uherské správy podal právě
Montecucoli ve spise L’Ungheria nelľ anno 16771). Montecucoli tlumočící
názory vojenských kruhů vídeňských, vidí v Uhřích pouze rebelly,
s nimiž mírností se nepořídí, jimž vládnouti se musí metlami a přísností.
V konkrétních otázkách navrhuje reformování zákonníka (Werböczyho:
Jus tripartitum), protireformaci, která se nemá ani nejkrutějších pro
středků obávati, zrušení úřadu palatina a zavedení daně, kterou by
i šlechta platila. Zdá se, že názory jeho došly na rozhodujících místech
ohlasu, úřad palatina zůstal neobsazen, privilegia uherská dobrozdáním
rady theologů prohlášena za propadlá a v Uhrách ustanoven gouvemeur
kníže Jan Kašpar von Ampringer, jemuž k ruce dána rada, sestávající
ze 4 členů uherských a 4 rakouských. Než úřad gouvemera se neudržel
a byl již r. 1679 zrušen.
Teprve když po r. 1683 celé Uhry dostaly se v moc císařskou,
přikročeno poznovu k reorganisaci správy uherské. Touto reorganisaci
uherské správy obírá se kniha Th. Mayera: Verwaltungsreform in Ungarn
nach der Türkenzeit.2) Části Uher dobyté po roce 1683 na Turcích nebyly
přivtěleny, co se správy jich dotýče, k ostatním dosud císařským částem
Uher, nýbrž byly spravovány dvorní komorou. Dvůr vycházel ze sta
noviska, že části tyto byly přivedeny ,,in unsere kaiserliche devotion
und rechtmäßige Gewalt . . . und folgsamb uns de jure belli ... zu
freier disposition und aigenem genuss unwidersprechlich gebühren
tuet. Dvorní komora ustanovila Štěpána von Werflein inspektorem
kamerálním v Budíně a přenesla na něho dokonce provisorně i civilní
pravomoc soudní. Kamerální inspekci v Budíně podřízena byla
administrace v Košici pro Horní Uhry a v Cakovaci pro Slavonii.
Však nastalé spory kamerální inspekce s vojenskými komandanty
o pravomoc soudní vedly k rozhodnutí o definitivním uspořádání
uherských poměrů. Již v říjnu 1687 nařídil císař, aby v konfe
rencích chefů české kanceláře, vojenské rady a dvorské komory u příx) Ausgewählte Schriften des Raimund Fürsten von Montecucoli.
Generalleutnant und Feldmarscha 1s. Herausgeg. vom k. k. Kriegsarchiv,
bearbeitet von Hauptmann Alois Veltzé, 1899, III.» p. 421—471.
8) Kniha Mayerova má poněkud široký titul; hlavním obsahem jejím
je rozbor tak zv.: ,,Einrichtungswerk des Königreichs Ungarn vom Jahre
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tomnosti kardinála Koloniče zařízení nových dobytých území bylo
probráno. Pro válku sTurky byla věc odložena. Teprve 10. června 1688
podal císař nový rozkaz tentokráte knížeti Ferdinandovi z Ditrichštejna,
aby ve spolku s jmenovanými osobami, k nimž měl ještě přibrán býti
rakouský kancléř, podal určité návrhy o zavedení nové správy v zemích
uherských. Poněvadž chefové pro nedostatek času nemohli se schůzí
súčastniti, bylo usneseno předati věc radům jednotlivých jmenovaných
úřadů, aby pod vedením kardinála Koloniče probrali příslušné otázky a
podali hlavní kommissi své návrhy. Bylo potřebí 80 schůzí, než byly pro
brány všechny otázky v subkomisi, v níž vůdčím duchem byl Leopold
Karel hrabě Kolonič. Kolonič pocházel z rodiny chorvatské, která se
vystěhovala do Uher a pak do Rakous. Rodina byla původně prote
stantská, teprve Leopoldův otec vrátil se ku katolicismu. Leopold, na
rozený 26. října 1631 v Komárnu, obdržel přísně katolické vychování,
sám zelota, jak je přirozeno u lidí nedávno přestoupivších, stal se 1666
biskupem v Nitře, 1670 ve Vídeňském Novém Městě, 1672 presidentem
komory uherské, kde vytrval až do r. 1685, kdy stal se biskupem v Rábu.
Od r. 1692—94 vedl dvorní komoru ve Vídni, 1695 stal se arcibiskupem
v Ostrihomu a primasem království uherského. Jeho snaha nesla se
k zjednodušení správy za každou cenu, a tu docházelo často k pře
hmatům; než ve věcech uherských bylo slovo jeho ve Vídni rozhodující.
Výsledek své práce podala tato kommisse v pamětním spisu na
zvaném Das Einrichtungswerk des Kcnigreiches Ungarn. V první kapitole
jedná o reorganisaci uherské dvorské kanceláře a s ní spojené soudní a po
litické správy. V čele kanceláře měl zůstati kancléř, vedle něho 4 radové,
z nichž jeden měl býti Němec (t. j. ze zemí předlitavských); na oddělení
politické správy od justice nepomýšlela kommisse, také nechtěla ničeho
měniti na zřízení komitátů. Ale právo v Uhrách platné, mělo jak již
Montecucoli navrhoval, býti podrobeno revisi, tak aby bylo přiblíženo
právu v ostatních zemích pod vládou Habsburků platnému. Správa
země měla býti decentralisována, země nespravována z Budína, nýbrž
roztržena na tři díly, z nichž jeden měl by centrum v Prešpurku, druhý
v Košici, třetí v Budíně. Nejvyšší institucí soudní měl býti král, ne již
společný nejvyšší soud. Dvě tendence vystupují v návrzích na reformu
justice: jednak tendence katolická, která zejména klérus chce angažovat!
ve správě soudní a politické a pak tendence směřující k zlomení privilegií
■šlechty. Zvláště tento směr všechny poddané učiniti rovné před zákonem
je dle Mayera hlavní známkou dobrozdání komise.
Největší vliv přirozeně měl Kolonič na tu část pamětního spisu,
která jedná o tom, jak uspořádati církevní poměry. Co se katolické
církve dotýče, pojato do elaborátu ustanovení, že synody 1676 zavedené
měly býti pravidelně konány, biskupům vykázán stálý plat 1200 zl.,
také farářům vyměřena určitá minimální část pozemků. Materielními
výhodami měla nově organisovaná správa zameziti tvoření se nových
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sekt a starší lákati k přestupu. Co se protestantů dotýče, zamýšlí spis pa
mětní zúžiti jejich svobody co možná striktním výkladem koncesí
jim učiněných. Následující nejzajímavější část díla je nadepsána Politicum a jedná o hospodářském povznesení země. Hlavně běželo o získání
nového obyvatelstva; ti, kteří by chtěli se usídliti, mají býti přijati bez
rozdílu národnosti a náboženství, ovšem Němcům a katolíkům má
býti dána přednost. Tendence germanisační v této části díla nejvíce
vystupují do popředí, a nelze se diviti, že pamětní spis je po této
stránce tak nepříznivě od uherských historiků posuzován.1) Aby byl
úvěr pozdvižen, navrhuje komise zavedení knih pozemkových dle
vzoru knih v Cechách obvyklých. Návrhy na povznesení obchodu
nesou obvyklý v té době ráz merkantilistický, poslední účel všech oprav
je konečně vždy pozvednutí příjmů fiskálních. Sem náleží také,
navrhuje-li komise zřízení nových gymnasií a akademií, aby domorodé
obyvatelstvo nemusilo peníze do ciziny zanášeti. Vysoce důležité je,
co navrhuje komise k povznesení stavu selského, idee, které zde potká
váme, přišly teprve za dlouhá desetiletí k svému provedení. Poddaným
měla býti robota snížena na tři dny v týdnu, jich poměr k vrchnosti
neměl býti osobní, nýbrž čistě věcný; každý majitel selského statku
měl převzíti jisté stanovené roboty, ostatně měl býti volný, mohl se
statkem svým nakládati jak mu je libo. Ovšem má tento programm
také své stinné stránky, hlavní tu, že zůstal jen programem a neukázal
žádné cesty k uskutečnění. V „Camerale“ nejdříve definuje elaborát
komise pojem t. zv. „neoacquisita“ K tomu počítá všechny části země
poddané dříve Turkům nebo jim tributní. Co se dotýče statků dřívějších
majitelů ležících v této části Uher, dobrozdání navrhuje císaři, aby je
(ačkoliv k tomu není povinen) z milosti své navrátil dřívějším majitelům
prokáží-li listinami své nároky; ale s tou podmínkou, že statky ty budou
nésti břemena veřejná jako kontribuce, ubytování vojska etc. Dále navr
huje elaborát zavedení stálé daně; dosud měl král právo jen v čas války
vybírati daň. Daň tato byla vyměřována dle t. zv. „port“. Portu tvořili
pravidlem 4 koloni, t. j. sedláci s 4—6 kusy tažného dobytka. Ale
i 8 kolonů, měli-li jen po obyčejnémpotahu. Vedle kolonů byli „inquilini“
t. j. chalupníci, kteří neměli potahu, těch počítalo se 4 na jednoho
kolona nebo 16 na 1 portu. V celém království (bez Sedmihrad a tří
stolic slavonských) počítá elaborát komise 70.000 takových port.
Původní daň byla 4 zl. z porty, r. 1682 stoupla na 42 zl., v turecké
válce potomní až na 166 zl. Vybírána byla způsobem vojenské exekuce.
Komise navrhuje snížiti daň na 24 zl. z porty a na 12 zl. reluice za roboty
při pracech opevňovacích, proměniti ji v daň každoroční a vybírati
jako v zemích německých. Z daně neměly býti ani statky šlechtické
vyňaty. Za to v Sedmihradech mělo se od daně z port vůbec upustiti
(pro zachování věrnosti poddaných) a v Chorvatsku a Slavonii měla
x) Srv. Mayer str. 95 a násL
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býti snížena na polovic, vzhledem k svobodám a vojanským povin
nostem hraničárů.
Pamětní spis probírá vůbec všechny královské důchody v Uhrách
a dovoluje tak nahlédnouti hluboko do starých řádů země. Za zvláštní
a v jiné zemi neslýchaný označuje kálovský regál desátku, t. j. právo
královo, pronajímati desátky církevní ve prospěch utvrzení pevností
uherských. Gruntovní páni strhli desátky ty namnoze na sebe. Pamětní
spis chce, aby nároky krále byly všude obnoveny. Radí dále setrvati
při akcizech z vína, piva, medu, kořalky a masa (nikoli však mouky
a chleba) a pronajímati je po okresech tomu, kdo nejvíc podá. Radě
i důchod z mýta, zvaný třicátek (bylo to vlastně clo na zboží ze země
vyvážené i dovážené) vymáhati v celém rozsahu a prohlásiti, že naň
se jednotlivá osvobození nevztahují. Pamětní spis konečně uvažuje
zvýšení důchodu z regálu solních dolů, dolů kovových, mince a pošty,
Tím by byl asi dán obsah elaborátu, jak vyšel z rukou subkomise,
jejímž předsedou byl Kolonič, a byl přikázán hlavní komisi nej vyšších
dvorských úředníků k revisi. Zde zejména vlivem nejvyššího kancléře
českého Kinského mnoho bylo změněno, omezen přílišný vliv, který
pamětní spis vlivem Koloničovým vyhrazoval duchovenstvu. V posudku
této hlavní komise uplatňují se zásluhou Kinského více tendence
vládnoucího při dvoře absolutismu a centralismu; bohužel právě tyto
partie líčící ducha, který byl vůdčím při vídeňském dvoře, jsou v Mayerově práci nejstručněji zpracovány. Vina snad spočívá na tom, že
Mayer použil pouze materiálu z vídeňských archivů; nepochybuji, že
v důvěrné korrespondenci hraběte Kinského s Václ. Euseb. z Lobkovic1)
chované v Roudnici a v korrespondencích archivu v Chlumci n. Cidl.
by Mayer byl našel ledacos pro posouzení názorů, které tehdy pře
vládaly na císařském dvoře.
Než spis zůstal archivním materiálem, nikdy nepřikročeno
k provedení návrhů v něm obsažených. Situace vojenská jednak r. 1690
se změnila v neprospěch císaře a v době, kdy šlo o territoriální uhájení
Uher, nebyla doba vhodná k jich správní reformě; později však zase
ústupnost dvora v reorganisaci správy, zejména v otázce zdanění
šlechty a v otázkách přivtělení dobytých částí k Uhrám byla rekompensací za ústupnost stavů v — otázkách dědické posloupnosti trůnu
uherského.
Hanus Opočenský.
Georg Loesche, Von der Duldung zur Gleichberechtigung. Str. LII
a 812 (Jahrbuch der Gesellschaft für die Geschichte des Protestantismus
in Österreich, 32. a 33. ročník).
Spis tento vznikl při příležitosti soletého jubilea protestantského
patentu z 8. dubna 1861. Obsáhlé dílo je výsledkem neúmomého studia
x) Za laskavou zprávu o korrespondenci této děkuji dru Chaloupeckému.
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dokumentů o poměru rakouské církevní politiky k evang. církvi do
r. 1861, uložených v přehojném počtu zvláště v archivu c. k. ev. vrchní
církevní rady ve Vídini, dále v archivu ministerstva kultu a vyučování
a Vídeňském domovním, dvorském a státním archivu jakož i v řadě
archivů jiných. Autor sám označuje v podtitulu svůj spis jako „archivální příspěvky k dějinám protestantismu v Rakousku 1781—1861“.
A vskutku nejsou to dějiny vnitřního náboženského života evangelické
církve v Rakousku, nýbrž dějiny rakouské evangelické církevní politiky
a cirkevné právních pornérů, v nichž se vyvíjela evangelická církev
v té době. Autor odhaluje tu na základě přečetných archiválií, z nichž
velmi mnohé důležité kusy obšírně v textu otiskuje, vlivy politických
i církevních činitelů, jichž výsledkem je rozvoj tolerance k náboženské
svobodě zaručené protestantským patentem.
V úvodě líčí několika pevnými rysy v pozadí řadu tehdejších
rozhodujících osobností, v prvé řadě rakouské panovníky a jich přední
rádce, jakož i papeže a církevní hodnostáře. Spis sám počíná vypsáním
náboženských výsad, z nichž se evangelíci v některých zemích rakouských
a pohraničních obcích, jako ve Slezsku, Aši, Fleissenách, Haliči atd.
těšiti mohli již před r. 1781 v době náboženské nesvobody. Bylo potřebí
výsady ty uvésti ve shodu s patentem tolerančním. Vláda si počínala
v celku blahovolně, ponechávajíc co možná výsady ty v platnosti
i na dále. Za to na veliké potíže narazil toleranční patent v Tyrolsku (33).
Vyšší úřednictvo sice, smýšlejíc josefinisticky, bylo v celku provanuto
duchem humanity a spravedlnosti ve smyslu zákonů, ale tyrolský
klérus viděl v protestantismu kacířství a v náboženské svobodě pohromu
pro náboženskou jednotu v Tyrolsku a bezpráví na církvi, a lid tyrolský,
svým klerem veden, vzepřel se toleranci. Mamě se proto domáhali
tajní evangelíci v Zillertalu tolerance: císař jim jen dovolil se vystěho
vat! (r. 1834). Zvláštním způsobem byl toleranční patent vymezen
proti sektám (82). Když se jednalo o usazení Ochranovských Bratří
v Cechách a na Moravě, vzpíral se tomu zvláště český nejvyšší purkrabí
kníže z Fúrstenberka, kníže Kaunitz se za ně vřele přimlouval. Z obavy
však, že by k Bratřím mohli tisícové přestoupiti, jednání bylo přeru
šeno. O Husitech a Deistech je tu rovněž rada dokumentů. Zajímavé
je, že vláda bděla také, ovšem v zájmu svém vlastním, i nad tím, aby
duchovenstvo evangelické aug. a helv. vyznání zachovávalo věrnost
k svému vyznání, a aby jedno vyznání s druhým se nesměšovalo, ale
zůstalo odděleno (115 a 268). Monograficky jest vylíčeno evangelické
hnutí vzbuzené Martinem Brosem v Gallneukirchenu v Hom. Rakousích (116 nsl.).
Osvětliv tak řadou archiválií zásadní toleranční poměr vlády
k evang. církvi a různým příbuzným směrům, probírá spis toleranční
poměry církevně právní v jednotlivostech (159—535) podle jednotlivých
církevně správních odborů. Uvádí opět množství dokladů o přestupu,
o církev, zřízení, o církevním jmění, o censuře a šíření biblí, o občanských
č. Č. H. XVIL
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právech nekatolíků atd. Pozoruhodné jsou zprávy o stanovisku vlády
k přestupu českých a moravských některých evangelíků aug. vyzn.
k vyznání helv. (211 a 234), o fondu určeném pro konvertity z evangelíků
k církvi katolické (215), zvlášť významná je monografie o zřízení evange
lického studia bohosloveckého v Rakousku (240 nsl.) a obsáhlá zpráva
o překážkách při evang. pohřbech (337). Všude tu je řada dokladů,
z nichž vysvítá nesnadnost tolerančních poměrů, v nichž evang. církev
se mohla udržeti jen s velikými potížemi. Zahanbující je při tom čisti
doklady, jak moravští a čeští stavové (1790) snažili se toleranci, ač
byla sama sebou tak chudičká, ještě více omeziti (517).
Teprve rok 1848 a doba následující (536 nsl.), osvětlená opět řadou
listin z té doby, přináší další uvolnění. Mezi mnohými jinými německými
hlasy volajícími po náboženské svobodě, ozývá se i hlas Cechů, faráře
Košuta a katechety Rů ičky v Praze z 18. dubna 1848 (str. 543), českého
superintendenta helv. vyzn. z 1. května 1848 a evangelíků moravských
(552). Jejich tužby dosud nejsou zcela splněny a dosud ozývají se v srdci
jich potomků. Sympaticky doporučuje náboženskou svobodu krajský
hejtman z Mladé Boleslavi 7. dubna 1849 (582—586), poukazuje pěkné
i na národní a sociální ráz českých evangelíků a zvláště českého evang.
duchovenstva. Samy o sobě hlasy ty by byly ovšem zanikly bez vý
sledku. Ale tenkráte byly posíleny a zdůrazněny hlasem probouzející
se svobody národů, až se i jim dostalo příznivé odpovědi vládní ve vý
nosech z r. 1848 a 1849. Potlačením svobody národů a vzrůstem abso
lutismu obmezena byla i svoboda náboženská za doby konkordátu.
Teprve když na poli válečném byla vláda absolutická otřesena, pociťo
valo se, že svoboda nedá se déle potlačiti, nemá-li stát v základech
svých býti otřesen, ale že je nutno uspokojiti národy. Tu uvažováno
vá?ně i o tužbách evangelických z r. 1848 dosud nesplněných, až konečně
vydán protestantský patent 1. dubna 1861 a jím zaručena náboženská
svoboda a rovnoprávnost. Tak byl v Cechách zase obnoven, ač v nové
podobě, Rudolfův majestát. Zbývá tu ovšem dosud řada vážných
desiderií (str. L.—LIL).
Kdo se bude zabývati dějinami českého protestantismu 1781—1861,
nalezne v knize Loescheově nejen dějiny tehdejší rakouské ústavní
politiky, ale i bohatou zásobu archivních dokladů o církevně právních
poměrech a vládních projevech té doby.
Ferd. Hrejsa.

Eduard von Wertheimer: Graf Julius Andrássy. Sein Leben und
seine Zeit. Nach ungedruckten Quellen. I. Band. Bis zuř Emennung
zum Minister des Äussem. Stuttgart, Deutsche Verlagsanstalt 1910.
Str. XXII + 650.
Hraběte Julia Andrássyho nazval Eotvos dítětem Štěstěny
a odcházející Schäffle uherským králem. Oba měli pravdu, hrabě
měl štěstí. Pohromu r. 1848 a emigraci oslazovaly mu pařížské
salony, kde mu dámy říkaly „le beau pendu de 1848“ (ve skutečnosti
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byl in eífigie oběšen 1851). Zatím obstarávala jeho záležitosti
restaurace bachovská, a když se směl vrátit, mělo jeho snažení vý
bornou podporu v rakouské zahraniční politice. Po r. 1866 těžil
plnou měrou z rakouské touhy po revanchi, dovedl jí však také
v rozhodném okamžiku zabránit a octl se vůbec ve šťastném sou
hlasu s největším státníkem své doby, jenž Uhrám, kterých ostatně
vždycky potřeboval, nikdy nezapomněl rok 1870 a 1871. Potom
zmařil poslední pokus rozřešiti českoněmeckou otázku, což by bylo
ne ústavně, ale politicky působilo i na poměr k Uhrám, dočkal
se při tom Beustova pádu, dosedl na jeho místo a mohl dělat,
co chtěl, proti Rusku a pro zabezpečení maďarské nadvlády. Jeho
audience u krále a u královny přinášely rozhodnutí v jeho smyslu
bud hned, anebo co nejdříve. Připočtěme k tomu ke všemu nebezpečí,
jemuž vždy podléhají biografové, a nedivme se, že od nezdaru říjnového
diplomu pozvolna uherská a skoro celá říšská historie stává se u Wertheimera skoro jenom historií Andrássovou, že je tam potom tak málo
z jeho doby i z jeho spolupracovníků, z jeho rakouských odpůrců pak
jenom stín.
Wertheimer, professor prešpurské akademie, psal svoje dílo na
vyzvání uherské akademie věd. To mu vedle rodinného hraběcího archivu a listů i denníku hraběte Orczyho, jehož Andrássy
posadil do ministerstva zahraničních záležitostí, aby mu tam hlídal
Beusta, otevřelo i archiv zahraničního ministerstva a pruský státní,
potom akta archivu kabinetního i obou ministerských praesidií. Ořezy
a pruští vyslanci ve Vídni svými zprávami dávají dílu jeho cenu a ovšem
i jeho slabost, neboť se jim všude absolutně důvěřuje, a to i tam, kde se
mluví o protivnících, kdy tedy vyslanec cizí velmoci může přece vždy
znáti jenom kombinace. Ještě horší však je, že Wertheimer dává
pruským vyslancům mluviti i tehdy, když je po ruce řada svědectví
bližších a přesnějších, jako je tomu ku př. pro rakouské veřejné mínění,
národní a politické strany a pod. Souvisí to s líčením prostředí, jehož
vůbec nedbá. Cena knihy záleží tedy převážnou většinou ve sdělení
nových pramenů, které jmenovitě velmi obohacují znalost zahraniční
politiky po válce r. 1866 i událostí r. 1871, otřásajíce při tom značně
i tím, co zbývá z hodnověrnosti pamětí Beustových. Také Przibram
odchází pošramocen. Pro českého historika ovšem svým líčením ce
lého průběhu rakousko-uherského vyrovnání je to velmi vítaná, lehce
přístupná kniha, při tom s nepopiratelným politickým dosahem.
Vždyť příklad Madarů pro nás tolik znamenal!
Andrássy narodil se r. 1823 v Košicích z otce publicisticky činného a
bohaté matky, studoval gymnasium u piaristů a v Pešti, s neznámým
úspěchem práva, vykonal cesty a jevil záhy, už r. 1844, politický zájem
v jednáních v zemplinském komitátu. Následujícího roku zastával tam
už čestný úřad táblabiró (soudce) a začal i publicisticky vystupovat!
proti všemohoucí tehdy konservativní straně, ujímaje se Deáka proti
22·
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Emilu Dessewffymu. Za to ho r. 1847 jeho komitát zvolil do sněmu.
Cekalo se, že půjde se Széchenyim, chytil se však Košuta, vynikl mezi
opposicí, byl pro ústavnost v Rakousku a politická práva měst v Uhrách,
avšak proti všeobecnému právu hlasovacímu, jež prý by v Uhrách
zabilo nejenom jako jinde svobodu, nýbrž i národ. Ale v poměru k Ra
kousku původně naprosto nebyl radikálem. Revoluce strhla ho však
s sebou jako vrchního župana jeho komitátu, jímž se stal po pádu
Mettemichově. Jako všichni vrchní županové byl jmenován majorem
a prohrál u Švechat. Košut ho však záhy určil pro diplomacii. Když
14. dubna 1849 debrecínský parlament, Košutem neočekávaně od
stěhovaný do kostela plného lidu, jenž hlasoval spolu, takže se úředně
nedalo zjistit, kdo z poslanců tam vůbec byl, zbavil dynastii trůnu,
stal se A. uherským vyslancem u Porty, kterou měl v předvečer ruského
vpádu získati pro pomoc Uhrám. Od bělehradského paši za slib to
kajského — prostředek proti choleře — dostal falešné pasy, pokoušel
se získati Srby, ano i Chorváty všeobecnými sliby, prohlašuje při tom
své vládě otevřeně, že to nezavazuje. Turci mu pomohli po Dunaji
do Vidina, šťastně uklouzl rakouským agentům, po suchu dostal se
do Varny a po moři koncem června do Cařihradu. Ale při beznadějné
situaci Maďarů nepořídil víc než Teleki v Paříži a Pulszki v Londýně.
Nepodařilo se mu zaplésti Turecko do války s Ruskem, ano byl rád,
když se u Porty, a to ještě ne jemu, nýbrž Anglii podařilo dosíci, že
nedbajíc Ruska a Rakouska, nechala Košuta s jinými Maďary a Poláky
odejiti z Vidina; jenom generál Bém— původně všichni byli k tomu vy
zýváni — přestoupil k islamu. Poslední illuse jsou rozptýleny, koncem
listopadu odchází do Londýna a odtud do Paříže, 1. ledna 1850 je
„ediktabiliter citiert“, 15. dubna r. násl. odsouzen a 22. září s 35 jinými
jeho jméno na černé tabuli přibito na šibenici. Odtud „le beau pendu“.
Žil ve vyhnanství jako veselý, bohatý muž, ale nadobro se vzdal re
volučních pokusů doma i v cizině. Snažil se spíše o smír s Rakouskem,
ale tak, aby s tím souhlasila protiruská Evropa. V cizině zbývala mu
jenom studia a potom dobrodružství, z nichž jedno r. 1856 vedlo
k sňatku. Loyální rodina jeho choti přiměla ho, že napsal vlastnoruční
žádost za milost, jíž bylo vyhověno. Andrássy r. 1857 podepsal revers
slibující loyalitu císaři, odmítl však vysloviti také politování nad
svým jednáním za revoluce, a v září toho roku se konečně s ženou
a dítětem vrátil domů. Mladý věk byl za ním. Nemůžeme se však
ubrániti dojmu, že nevíme skoro nic z jeho života duševního, a všude
vzpomínáme na mladého Bismarcka a jeho nedávného biografa
Marckse.
Andrássy nalezl Uhry pod němčícími Bachovými husary, zba
vené připojených zemí a rozbité na pět správních obvodů. Konservativci z doby predrevoluční, nyní „starokonservativci“, byli jedinou
uznanou politickou stranou a užívali proti Bachovi — ačkoliv se mu
sami za revoluce nabídli — svých styků s dvorem a doufali v obnovu
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poměrů z r. 1847. Jejich „petice 24“ z r. 1850 je ostře protibachovská,
ale vzdává se zákonů z r. 1848, což vyvolává odpor veřejného mínění.
Ale Bach, ačkoliv, jak Wertheimer s Eisenmannem připouští, byl jelté
las, odmítl obnoviti staré poměry. Jediné, čeho šlechta dosáhla, bylo
jmenování arciknížete Albrechta uherským guvernérem, jinak zbýval
jí pouze boj proti poněmčování země. Z Rakouska ji vedl baron
Jósika, dobře zpravovaný o úmyslech ministerstva, a v Horních
Uhrách baron Sennyey. Musila čekat až do r. 1857, kdy přijel do
Uher císař s mladou chotí, a tehdy připravila druhou petici, stejně
v přáních skromnou jako 1850, císař ji však odmítl přijmouti a tak se
rozhněval, jmenovitě na biskupy, kteří také podepsali, že mnozí z podpisovatelů se omluvili. Ve „Wiener Zeitung“ objevil se pak císařský
list, v němž pochválen Bach a mluveno „o zachování národních in
dividualit a jazyků." Při tom všem A. stál úplně stranou, jenom hned
po návratu navštívil Deáka a rok na to byl zvolen předsedou šlechtic
kého kasina. Ani Deák nevystupoval ze svého zátiší. Cítili, že sama
doba pracuje pro ně. Hospodářská situace v celé říši stávala se ne
snesitelnou, veřejné mínění nabývalo zase odvahy, a zahraniční situace
budila na všech stranách naději. 1859 Pa<^ Buol se svou politikou
nevděku proti Rusku, ale válečná pohroma v Itálii nedala se už zadržeti.
Nyní byla francouzská agitace v plném proudu a Uhry na prahu nové
vzpoury, takže rychlý mír byl nezbytný. Také ve Vídni' ozvalo se
opět volání po ústavě. Pád Bachův se už čekal každý den. Napřed
však odmítla řada osob, mezi nimi Clam-Martinic, jenž „nenašel
půdy pro svoje plány ve smyslu aristokraticko-konservativní opposice“,
a potom teprve padl syn revoluce a nastoupil „vášnivý energický
federalista“ Agenor Goluchowski. Ale policejní ministr Hubner, jenž
řekl císaři: Maďar se dá usmířiti jen ústavou pro Uhry, snížením daní,
odstraněním tabákového monopolu a zavedením maďarštiny, musil
ještě podati demissi. Na štěstí padl současně s ním císařův nesmírně
vlivný adjutant Grúnne. Nyní odvážila se maďarská šlechta mocného
projevu: za přítomnosti arciknížete Albrechta, hr. Lva Thuna a kar
dinála Rauschera promluvila na banketu u primasa odhodlané řeči
na oslavu „uherského krále“ a „uherské vlasti“. Arcikníže udělal
z toho aféru, ale nestalo se už nic. Vláda už vyjednávala se starokonservativci a všude náleželo k dobrému tónu vše, co ministerstvo
dělá, ostře kritisovati. Sebevražda hraběte Széchenyiho 8. dubna 1860,
snad ze zoufalství nad vlastí, dala podnět k projevům v celé zemi.
Na jaře 1860 odstoupil arcivévoda Albrecht, nastoupil „až na další“
Benedek, a 19. dubna bylo odvoláno Bachovo rozdělení země na pět
obvodů, ale Maďaři prohlásili to za almužnu a Benedek odvolán. Nyní
byli starokonservativci pány situace, jim v čele Emil Dessewffy.
Z jeho péra hned po míru ve Villafrance vyšel pamětní spis —
zárodek říjnového diplomu z následujícího roku. V něm žádá od koruny
„úplný Jiistoricko-právní státní prevrat^. Na podzim už Dessewffyho
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pozval Rechberg do Vídně, tuše v něm sílu, se kterou bylo by možno
dociliti urovnání vnitřních poměrů říše, velmi žádoucího vzhledem
k tomu, že příštího roku měl se panovník s cárem a pruským princem
vladařem sejiti ve Varšavě. Tento ohled na zahraniční poměry zůstane
rozhodující pro počátky i konce vládních systémů. Zatím se udělal
jenom pokus se „zesílenou říšskou radou“, jež však 28. září náhle
uzavřena (přes to zasluhovala, aby o ní Wertheimer více po
věděl). 15. srpna podal tedy Dessewffy nový pamětní spis, jemuž
hrabě Szécsen už připravil půdu. Císař byl jím konečně získán pro
konstituci a po dlouhých poradách vydán za účasti starokonservativců
říjnový diplom·, výlučně jejich vlivu sluší přičísti jeho ustanovení, že
se má diplom sděliti sněmům, při čemž ovšem věděli, že to má smysl
jen pro sněm uherský. Pro nás dualismus, skrytý v říjnovém diplomu,
dnes ovšem jinak je patrný nežli tehdy, za to v Uhrách diplom úplně
zklamal, což brzy pocítili i starokonservativci. Uhry chtěly ústavu
svou, nikoliv darovanou. Hned potom následovalo však nové pře
kvapení: baron Mikuláš Vay, hlava uherských protestantů, r. 1852
vojenským soudem odsouzený k smrti a místo toho na čtyři léta na
pevnost, kde však byl jen osm měsíců, byl jmenován uherským dvorským
kancléřem a hned jmenoval v komitátech vrchní župany. Rada
osob, mezi nimi Andrássy, odmítla, ale velice mírnou formou, tak že
Košut, snící stále o revoluci Uher pod župany z r. 1848 a povolání
prince Napoleona, prudce je napadl. Komitáty se ovšem vyslovily
pro zákony z r. 1848, mnohé však demonstrovaly i tím, že zvolily
Košuta, Garibaldiho, Cavoura a Napoleona do svých výborů. Pokus
starokonservativců, získati liberální opposici, byl Andrássym odmítnut,
avšak také ministerstvo nebylo pevné. Pro jeho vnitřní rozvrat žádal
hr. Goluchowski za propuštění, a dosti snadno nalezen jeho nástupce.
Napřed se myslilo na Clama, jenž měl pověst znalce správy, ale podle
svědectví ruského vyslance „lekli se jeho libovůle a málo snášelivé
povahy“, poněvadž pak pro říšskou radu bylo třeba řečníka a pro
veřejnost liberála, dal se dvůr příměti k povolání Schmerlinga, jehož
také velmi dobře přijali starokonservativci. 15. prosince byl jmenován.
Záhy se však ukázalo, že nastává obrat. Revolučnímu hnutí v Uhrách
musilo se čeliti vojskem, Deáka, jehož si císař s Eotvo^em do Vídně
zavolal a jenž stál na půdě právní kontinuity a zákonů z roku 1848,
nebylo dbáno, 16. ledna 1861 vydán ostrý reskript proti maďarským
revolučním pokusům, 4. února jmenován ministerským předsedou
místo hr. Rechberga, jemuž zůstal portefeuille zahraniční, arcikníže
Rainer, a Schmerling stal se v kabinetě rozhodujícím činitelem.
Jurista ryt. Perthaler většinou sestavil a Schmerling 26. února
vydal únorový patent. Ve čtyři odpoledne toho dne šel císař schválné
po Vídni procházkou, ale vrátil se bez dojmů, teprve večer přišlo zvolna
osvětlení a massy. Ale na patentu chyběl Vayův podpis, Deák jej
nazval „maskou svobody“, Maďaři prohlásili okamžitě, že ze sněmu
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svých 85 poslanců do Vídně nepošlou, a sněm sám skládal se skoro
úplně z osmačtyřicátníků. Revoluční propaganda horečně pracovala,
a ještě ke všemu hrabě Teleki, minulého roku jako revolucionář
v Sasku zatčený, ale na slib loyality císařem propuštěný, neviděl, obvi
ňován emigrací, jiného východiska než pistoli, tehdy však rozhlášeno,
že ho vládní strana dala zavražditi. Za mocného vzrušení sešel se
uherský sněm, Deák 13. května velkou a slavnou řečí odmítl únorový
patent, nabídl však koruně vyrovnání na základě zákonu z r. 1848
a navrhl příslušnou adressu. Andrássy tehdy už mluvil s hlediska
mezinárodní politiky. Podle jeho mínění „zabránil by smír s Uhrami
rakouskému orlu třepetati se nad Římem, Toskanou, Hessenskem
a Holštýnem“, Uhry pak staly by se „na východě baštou svobody“.
Ve sněmu byly dvě strany: jedna pod Kolomanem Tiszou chtěla se
vůbec vyhnouti styku s nekorunovaným králem a proto zamítala
adressu a žádala, aby sněm o svém stanovisku učinil pouze „usne
sení“, podle čehož nazvána; Deákovci byli „stranou adressy“. 5. června
hlasovalo s Deákem 155 poslanců, s Tiszou 152. Opposice se ostatně
svého vítězství sama bála. Adressa tu tedy byla, ale jak panovníka
osloviti? Na zakročení Andrássyovo přijato: nejjasnější pane! Ve
Vídni ovšem vypuklo krajní rozhořčení, a adressa odmítnuta. Nyní
A. radil ustoupiti a sám navrhl titul: „nejjasnější císaři a králi!“
V radě koruny nebyla jednota. Němečtí ministři stáli na stanovisku,
že pokud trvá říjnový diplom a únorový patent, nelze uherskou otázku
považovati jenom za věc Uher a koruny. Ještě větší odpor budil po
žadavek adressy za přivtělení „partes adnexae“, „Sedmihradska a Chor
vatska“. Po dlouhých poradách zvítězil v min. radě odmítavý Schmerlingův reskript, načež Vay, Szécsen, Apponyi a Majláth propuštěni, a to
ještě než za to žádali. Vaye nahradil hrabě Forgach, nenáviděný
v Uhrách, poněvadž tam r. 1849 jako císařský komisař vedl Rusy,
a Szécsena věčná hádanka, hrabě Moric Esterházy, kterého před tím
musili odvolati z Ríma, protože čtyři měsíce nedal o sobě vůbec věděti.
Sněm odpověděl skoro jednohlasným Deákovým protestem a byl na
to 22. srpna rozpuštěn. Mezi Uhrami a Rakouskem byla na novo pro
past. Schmerling císařským listem zahájil v Uhrách t. ř. „provisorium“
a suspendoval místodržitelství i komitátní výbory, jež nahradily vo
jenské soudy. Jako mnozí jiní i A. policejně udán jako rebel, ale sotva·
právem. Byl přesvědčen, že Schmerling co nejdříve musí padnout.
Z Vídně se však ozývalo jeho pyšné „můžeme čekat“, ač sám starý
Mettemich tehdy radil k obnovení predrevoluční správy v Uhrách
a autonomista Kaiserfeld užil o něm slov „marasmus neúspěchů“.
Poslední ránu dala mu neúčast Pruska na frankfurtském „Fiirstentagu“
16. srpna 1863, kde zbytečně angažoval císaře. Od té chvíle byl už
mrtvým mužem.
;
„Provisorium“ bylo v Uhrách vyplněno prací pro smír s korunou.
Policejní ministr Mecséry referuje Schmerlingovi v prosinci 1861, že
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starokonservativci snaží se proti němu získati Clama, Esterhazy in
trikoval proti němu v ministerstvu samém, a konečně zasáhl Deák
sám. 16. dubna 1865 vyšel v „Pešti Napló“ jeho slavný článek,
appellující s důvěrou ke koruně, a v květnu potom ve vídeňské „De
batte“ tři jím inspirované články o věci nejdůležitější: společných
záležitostech. Deák je uznává v dnešním rozsahu, zavrhuje však pro
ně centrální parlament a žádá paritu: „dvě rovnocenné deputace, opat
řené plnými mocmi, jež by se navzájem a s korunou o nich doroz
umívaly“; kde by pak plná moc nestačila, směla by deputace většinou
hlasů rozhodovat! sama. Ale A., jenž už dávno ve společných zále
žitostech viděl nejdůležitější část vyrovnání, nebyl s tím srozuměn,
což velmi zarazilo Deáka. A. navrhoval — dnešní delegace, tedy samo
statné sbory bez závazků od sněmu, v případě neshody pak výměnu
nuncii. Naprosto však zase nepřipouštěl pro ten případ Deákovo
společné sedění, až konečně v onom povolil Deák a v tomto zas on.
Tak vznikly delegace, a tak byla také zásadně získána koruna. Nyní
bylo vyrovnání opravdu už jen záležitostí Uher a jejich nekoruno
vaného panovníka, jenž netázav se ani jednoho ze svých ministrů,
6. června 1865 navštívil Pešť. V hradě promluvil o své „vůli uspokojiti
národy uherské koruny“, obnovil hned potom místodržitelství a za
stavil vojenské soudy a úplně bez vědomí Schmerlingova jmenoval
místo oddaného jemu Zichyho Jiřího Majlátha dvorským kancléřem.
27. června zažádal Schmerling za propuštění a s ním i uražený arci
kníže Rainer. Schmerling nevěřil do té chvíle, že musí jít. Přenesl
svoje mínění byrokrata na celý stát a užil jednou v přípisu titulu
„c. k. předsednictví poslanecké sněmovny“, neznal však lidí a neuměl
s nimi zacházet, leda když je porážel a po nich stoupal výše. Zůstal
ostatně velmi dlouho potom ministerským kandidátem a císaře pod
nej různějšími záminkami obtěžoval audiencemi, jen aby se o nich
mluvilo. W. myslí, že by se mu nikdy nebylo podařilo dostati Madary
do ústředního parlamentu, prozrazuje však při tom, že si hrabě Forgach,
přijímaje po Vayovi úřad dvorského kancléře, vymínil, že v Uhrách
nesmějí býti všeobecné přímé volby. Jaké by při tom byly vyhlídky?
W. odpovídá: slabé měšťanstvo šlo se šlechtou, jež byla vládnoucí
stranou, sedláci poslouchali statkářů, proletariátu nebylo, a národnosti,
ač by byly Schmerlinga poslechly rády, neměly ještě dosti síly, aby
rozhodly pro něho. . . Nemyslíme, že je to tak evidentní, a rozhodně
není vhodné říkat, že názor o úspěšnosti případných přímých voleb
„straší v hlavách“, jak se vyjadřuje Wertheimer.
Přišel, doporučen byv Esterházym pro svou zkušenost a energii, pře
svědčený federalista Belcredi. Němečtí liberálové, kteří do té doby celkem
šli se Schmerlingem proti Uhrám, dostali strach, že je Madaři vydají
absolutisticky smýšlejícím federalistům, ale A. je upokojil, že ústavnost
je nezbytná v obou částech říše. Komitáty zůstaly prozatím tak, jak
je obmezil Schmerling, bez práva voliti úředníky, provedly volby
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a v prosinci 1865 sešel se nový sněm. Vedle něho nemohla však sou
časně zasedati rakouská říšská rada, a proto byla manifestem ze dne
20. září 1865 hlavně návodem hr. Esterházyho ústava sistována. Roz
hodující byla zase politika zahraniční: ohled na konflikt s Pruskem,
pro který bylo uvnitř potřeba klidu. Jmenovitě vojenská strana
u dvora byla přesvědčena, že musí v Uhrách klid býti zjednán třeba
děly. Sněm, v němž A. zvolen místopředsedou, zahájen trůnní řečí,
kladoucí důraz na říjnový diplom i společné záležitosti, připojení Chor
vatska a Sedmihradska se v ní slibovalo, o ministerstvu se však ne
zmiňovala a d zákonech z r. 1848 pravila, že potřebují revise. Nyní
počal A. s velkou rozhodností pracovati, aby se koruně vyhovělo ve
společných záležitostech, nutných pro velmocenské postavení říše.
Deákův adressní návrh odbýval to pouhými slovy „společná bezpečnost“.
A. však neváhal odpověděli, že se v trůnní řeči za to nabízí celé vyrorovnání, a od říjnového diplomu vše, co se pro Uhry stalo, vyšlo jenom
z ohledu na velmocenské postavení říše. Svými styky s dvorem byl
o tom dobře poučen. Deák se však prozatím nedal přemluvit!, a sněm
jednomyslně přijal jeho adressu, žádající předem obnovení zákonů
z r. 1848 i komitátů a jmenování ministerstva. Reskript z 3. března byl
— odmítavý a vzbudil rozhořčení, za kterého A. a Apponyi jenom s ná
mahou přivedli k místu novou adressu, činící opět rozdíl mezi osobou
panovníkovou a ministerstvem. Ale císař stále ještě myslil, že jmenování
uherského ministerstva bylo by signálem k nové revoluci, kdežto
óyčlenná kommisse pro společné záležitosti s igčlenným subkomitétem,
kterou sněm zvolil, odpírala dříve závazně jednati. Porady svoje
však ještě před válkou dokončila, jak si Deák pro všecky případy
rozhodně přál: v případu vítězství proti centralistické vojenské straně,
v případu porážky pak, aby dvůr mohl volit mezi vyrovnáním a re
volucí, kterou by spolu s vítězným nepřítelem rozpoutali emigranti.
Pak přišla válka.
Na císařské manžely zpráva o prohrané bitvě strašlivě působila.
Seděli pozdě do noci, čekajíce noviny, a několik dní potom, 9. čer
vence, přijela císařovna do Pešti jednat s Maďary. Naučila se ma(larsky, celá země ji milovala, a už před tím řekla na plesu Andrássymu:
„Když se císaři v Itálii špatně vede, bolí mě to, ale když v Uhrách,
to mě zabíjí.“ A. a Deák jí čekali na nádraží a napjali potom
všecky síly proti revolučnímu hnutí, jež se celou zemí rozlilo. Bez
nich, soudí W., bylo by došlo k revoluci. Nyní bylo už rozhodnuto
pro ně a proti staro konservativcům. Deák pozván do Vídně, přijel
drožkou do hradu, učinil na zničeného císaře velký dojem, že teď ne
žádá více než před válkou, a doporučil mu A. za předsedu ministerstva.
Císařovna už o tom věděla, a 16. července uložil šťastný A. do archivu
maďarské psaníčko, v němž stálo: „Právě jsem dostala odpověď, že Vás
císař čeká ve Vídni. Ostatní ústně dnes odpoledne, zase u hraběnky
Konigseggové.“ A. přijel do Vídně, a od té chvíle počíná se jeho histo
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rická úloha jako císařova důvěrníka. A. naléhal především na to, aby
císař povolil hned. Potom prohlásil, že dualismus musí spočívati na
Němcích a Maďarech, načež císař namítl, že národnostní otázka bude
nyní dělati ještě větší obtíže než r. 1848. Právě proto, odvětil však
A., musí býti definitivně (!) řešena nyní. Doba, kdy se jednoho národa
užívalo proti druhému, už minula, a mimo to bylo by to nebezpečné,
nemorální a monarchickému principu mnohem zhoubnější než re
publikánské ideje (!), konečně pak i velmi nákladné, čemuž se císař
srdečně zasmál. A. byl v milosti propuštěn a měl se poraditi s Deákem,
29. pak dostavil se opět k slyšení. Vyřídil od Deáka, že žádá ústavnost
v obou polovinách říše, pro společné záležitosti pak úpravu kommisse
sedmašedesáti, kterou sněm přijme, bude-li za to ministerstvo z ma
jority utvořené žádati. Hned na to se však dověděl, že císař pravil:
A. žádá velmi mnoho, neslibuje však nic. Tu zasáhla opět císařovna,
pozvala opět A. k sobě do Schonbrunnu, a A. si zapsal: Jisto je, že
docílíme-li úspěchu, budou míti Uhry krásné prozřetelnosti, která nad
nimi bdí, děkovati za víc, než tuší. Císařovna vymohla asi A. třetí
audienci, ve které podal obšírně německé memorandum. Mluvil proti
federalismu a řekl císaři, že ,,obnova české koruny a její spojení se
slovanskými provinciemi zahájilo by v Rakousku dílo, jež by pak
musilo býti dokončeno mimo ně“. Mluvil za Němce jako Všeněmec
a nic se při tom neostýchal současně mluviti o odstředivé politice Slo
vanů. Nejsou však možné ani jednotné Uhry a federalistické Ra
kousko, protože by vláda často musila v jedné polovici potírati, co
udržuje v druhé. Se spoustami takových loci communes sejdeme se
ve zprávách o každé A. audienci; rozumí se samo sebou, že mu nešlo
o nic jiného, než o to, aby ani v Rakousku Slované nemohli vydychnout
a nerušili maďarisační dílo v Uhrách. Neostýchal se mezi důvody
proti federalismu uváděti ani ten, že by pak jednotné Uhry měly příliš
velkou převahu nad rozdrobeným Rakouskem, ač by prozatím však
trocha převahy v říši Uhrám neobyčejně lichotila. (Od té chvíle pletou
se maďarští politikové, v první řadě A., při každé příležitosti do ra
kouských poměrů.) Císař však s ještě větší rozhodností trval na sta
novisku, že než jmenuje ministerstvo, musí býti revidovány zákony
z r. 1848. Zdálo se již, že vše je ztraceno — tu přišel Beust se svým
naléháním, aby monarchie pro známý cíl zjednala si klid uvnitř,
a s ním obrat.
Beust chtěl zprvu společné parlamentní projednávání společných
záležitostí, ale záhy toho nechal. Proti Belcredimu vymohl svolání
odročeného uherského sněmu reskriptem ze dne 19. listopadu, ve
kterém chyběl už slib manifestu z 20. září 1865, že výsledek jednání
se Zalitavskem bude předložen „než se rozhodnu“ zástupcům Předlitavska, o revisi zákonů z r. 1848 pak se už pravilo, že je podnikne
teprve vláda, jež bude jmenována. Byly to veliké koncesse, ale tak
zakrytě' stilisované, že A. napsal své choti, že Beust s ministry jsou
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oslové, a Deák tak tak jenom držel sněm. Tu Beust 20. prosince přijel
do Pešti, provázen jsa Majláthem, jenž ho měl asi hlidat; byl velmi do
mýšlivý na tuto cestu, ale Maďaři o něm soudili všelijak, a pro případ
nezdaru radila se už ministerská rada o policejních opatřeních. Také
„mimořádná říšská rada“, svolaná patentem z 2. ledna 1867, měla býti
hrozbou proti Maďarům, ačkoliv Beust chtěl dokonce „všeobecné
zastupitelství“ říše. I vlastnoruční list císařův z 28. prosince, kterým
schválil návrh nového branného zákona, pobouřil Maďary, Když však
ministerská kommisse předložila svůj návrh o společných záležitostech,
ukázalo se, že jde už jenom o rozsah kompetence delegací. V násle
dujících konferencích však Maďaři docílili, že za základ vůbec byl vzat
operát isčlenného subkomitétu óyčlenné kommisse. Podle pruského
vyslance Werthera „dosáhli víc, než ještě před rokem doufali v nej
smělejších snech“. Na operátu provedeny některé změny, císař jej
schválil a svolil konečně jmenovati uherské ministerstvo hned, jak
operát přijme ne sněm, nýbrž jen óyčlenná komisse. Několikahodinná
audience Belcrediova 27. ledna nic nedocílila, mamě poukazoval na
náladu slovanského obyvatelstva i na to, že mu čest nedovoluje porušiti manifest z 20. září 1865. Byl hotov; padl pro Maďary. V násle
dující konferenci znal Beust už jenom sliby Maďarům dané a dopo
ručoval předlitavskou sněmovnu postaviti před fait accompli.
Císařské manžely vedly k vyrovnání nejenom ohledy politické,
nýbrž i psychologické vlivy. Oba přáli si korunovace, císař už r. 1861,
a imponoval jim maďarský názor, že svatoštěpánská koruna je pra
menem všeho státního a vůbec každého práva v Uhrách, a že ko
runovace není pouhým obřadem, nýbrž i podmínkou ústavního vy
konávání panovnické moci. Císařovna zase pocítila záhy o Uhry
zájem, ocenila jejich dynastický cit, naučila se maďarsky, už r. 1857
na své cestě povšimla si Andrássyho, titulovala ho později v dopisech
„milý příteli“, schválila, když se jí sám přihlásil za osobu vhodnější
k rozřešení situace než Beust, a udělala pro něho u císaře, co vůbec
mohla.
* *
*
Jako ministerský předseda podržel Andrássy vliv, který u císaře
měl, zvýšenou měrou. Jeho výmluvnosti, poukazům jednou na za
hraniční situaci, pak na Slovany, potom zas na nepříznivou náladu
v Uhrách, se dařilo vše, co chtěl, a to bylo: učiniti Maďary nejenom
ve vnitřní, nýbrž i v zahraniční politice říše rozhodujícím činitelem.
Dvakrát pak zvítězil ve věcech velkých: zdržel dvůr od zasažení do
prusko-francouzského konfliktu a zmařil vyrovnání s Cechy.
O Beustovi se vědělo, že je persona gratissima u císaře Na
poleona 1IL, a jeho povoláním měla asi býti získána císařova pomoc
v budoucí válce s Pruskem. O tu šlo, a pro tu byl dualismus pouhým

346

Literatura.

prostředkem. Přirozeně byla hned po válce odmítnuta Bismarckova
nabídka spolku, v srpnu 1867 uspořádána schůzka obou císařů v Salzburku a v říjnu přijel František Josef do Paříže. A. sledoval to stejně
nedůvěřivě jako Bismarck; on by byl proti Prusku šel jen tehdy, kdyby
na východě podporovalo Rusko nebo některý jiný stát, neboť A, cílem
bylo obrátiti politiku říše od německých věcí na východ. Snažil se
získati Srbsko, aby pak nepůsobilo na Srby uherské, a rozhodně byl
proti plánům na Bosnu a Hercegovinu, o něž se chtěl leda rozděliti
se Srbskem a tak je odtrhnouti od Ruska a znepřáteliti s Chorváty.
Když Beust ve své protipruské politice neustával a zúčastnil se v srpnu
1868 střelecké slavnosti, obeslané hlavně Bavory a Sasy, dráždivou
řečí, zakročil v lednu 1869 u císaře a přinutil Beusta k obratu.
Šlechtická a vojenská strana ve Vídni, v čele arcikníže Albrecht, pra
covala pro francouzsko-italsko-rakouský spolek proti Prusku. Pruský
vyslanec Werther sdělil Bismarckovi, že Beust chce po případě udělati
Halič nezávislým královstvím proti Rusku a odškodniti se na Dunaji.
Bismarck plánům věřil, ale soudil, že by tomu Rusko zabránilo, neboť
má své polské provincie v rukou, byl však přesvědčen, že by Beust
pro revanche rozbil i právě udělané vyrovnání a že je vůbec považuje
za provisorním až do vítězné války. Nyní Beust obrátil, ale jen čás
tečně. Poněvadž však Itálie trvala na požadavku získati Rím, zůstalo
jen při tom, že v září 1869 všichni tři panovníci vyměnili listy, kde
slibovali, že se s jinými velmocmi dorozumějí jen společně, a Napoleon
císaři slíbil pomoc, napadne-li ho Prusko. Bismarck naproti tomu
poslal do Vídně korunního prince, jenž se pak v Cařihradě sešel s A.
Styky prusko-rakouské se však značně zhoršily, když v březnu 1870
arcikníže Albrecht, hlava ................. nesmiřitelných v jistých kruzích“,
jak napsal z Vídně pruský vyslanec Schweinitz, odjel do Paříže.
Albrecht předložil tam císaři Napoleonovi III. plán jarního tažení tří
velmocí proti Prusku; nejprve měla Francie podniknout! prudký útok
na horním Rýnu, za šest neděl pak Rakousko, jež nemohlo býti dříve
připraveno, spolu s Itálií mělo se k ní připojiti a někde u Lipska svésti
rozhodnou bitvu. Francouzští generálové tento plán pro počáteční
isolaci Francie odmítli. Vzbudila se jím však ve Francii víra ve vo
jenskou součinnost Rakouska, a ta se zle vymstila. Františku Josefovi
překážela tu jak sama povaha — netoužil po pomstě slepě, byl podle
Schweinitze „pružný“ — tak odpor Uher. Všecko však rozhodl
Bismarck tím, že vyvolal konflikt náhle. V přesvědčení, že RakouskoUhersko půjde spolu, dal se Napoleon zavěsti ve sporu o španělskou
kandidaturu tak daleko, že ho už Prusko nepustilo zpět. Ted, když
byle zle, dostal ovšem ubohý pařížský vyslanec Mettemich od Beusta
rozkazy varovati, ale bylo už pozdě. 14. července šel k císaři;
císař mu sdělil, že je rozhodnut zachovati mír, ale od něho šel do rady
jež rozhodla pro Gramontovo prohlášení ve sněmovně. Emžskou depeší
získal Bismarck celé Německo na svoji stranu.
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Snad nikde neozývá se tak staré Rakousko, jako z pamětního
spisu, který té doby císaři podal ministr války Kuhn. Pro případ
vítězství Pruska domníval se, že je monarchie ztracena, neboť se jí
zmocní Německo až po Rumunsko. Proto musí za každou cenu s Francií
do války, kterou pak vyhraje. Poněvadž se pak Rusko jistě postaví
Prusku po bok, musí býti obětována Halič, aby se revolucionovala
celá Polska, Itálie pak budiž v případě potřeby získána jižním Ty
rolskem. Po vítězství bylo by dosti času odškodniti se Dunajskými
kní žetství mi, Bosnou, Bavorskem, W urtenberskem a Badenskem
a konečně rozbiti dualismus a obnoviti jednotu říše. Wertheimer nepo
chybuje, že to na císaře působilo. Jediný, kdo se rozhodně válce vzpíral,
byl A. a s ním maďarská vládní strana, jmenovitě pak generál honvédů,
známý Klapka, což velmi dobře věděli v Berlíně. A. přijel do Vídně
a přesvědčil se, že císař chce ve prospěch Napoleonův mobilisovati; s A.
šel pouze Potocki. Tak se sešla 18. srpna korunní rada: císař, arcikníže
Albrecht, oba min. předsedové a spol. ministři. Zde Beust vyložil,
že dělal posud politiku passivity, a žádal, aby promluvili ostatní. Chtěl
se zkrátka všemu vyhnouti, neboť chtěl revanche, ale neměl určitého
plánu. Naproti tomu žádal A. prohlášení neutrality s jistými válečnými
přípravami; jen když se Rusko připojí k Prusku, chtěl ihned do války.
,,Na Rusko myslí vstávaje léhaje,“ řekl o něm severoněm. gen. konsul
v Pešti. Snad chtěl dokonce, kdyby Francouzi vítězně pronikli až do
Drážďan, táhnouti pak s nimi na Rusko. Císař, arcikníže i Kuhn byli
proti. Arcikníže stále ještě čekal na září u saských hranic bitvu, kdy
bude už nutno vystoupiti; nelze s mobilisací začíti až pak. Kuhn byl
otevřeně pro válku, Beust aspoň pro energické přípravy, neboť abso
lutně Prusku nedůvěřoval, a když už připustil neutralitu, rozhodně
se vzpíral, aby se Prusku důvěrně zvlášť ohlašovala. Byl jen pro
okružní notu. Císař konečně ohlásil rozhodnutí ve smyslu Beustově:
velmocem ohlásí se neutralita, počne se s opevňovacími pracemi a ná
kupem koní. A. nepodařilo se jiti Prusku vstříc tak daleko, jak by
byl chtěl,1 ale co dosáhl, stačilo pro jeho vlastní cíl, aby totiž Rakousko
v případě vítězství Francie neobnovilo své staré německé politiky. Ve
Vídni se však všeobecně myslilo, že Prusko a Rusko monarchii v pří
padě vítězství, „sežerou“. Události na bojišti ovšem úžasně ve Vídni
překvapily. Beust v září chtěl ještě za změnu pařížské smlouvy
z r. 1856 získati Rusko pro zprostředkování, ale Rusové odmítli a ozná
mili to Bismarckovi. Beust vlastně padl už teď.
*

♦

*

Maďaři vyhlásili vyrovnání za otázku týkající se pouze jich
a koruny, udrželi to stanovisko a odtud odmítali jakékoliv zasa
hování z Předlitavska co nej ostřeji. Když však šlo o vnitřní poměry
Předlitavska, žádali v každé situaci pro sebe neobmezené právo roz
hodovat! spolu. Byla to otázka moci, a poněvadž se jim to dařilo,
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tedy to konec konců také směli. Úkolem historikovým nesmí však býti,
aby to zakrýval. Je dále docela přirozené, že Andrássův biograf svoje
hodnoty bere si od něho. A. však jako politik mohl se před panov
níkem skrývati za jiné zájmy, mohl zveličovat!, osočovati a t. d.,
a v tom už ho historik má pouze vykládati, ne sledovati, nechce-li
býti tendenční. Wertheimer však tendenční je. Přistupuje vždy
s hotovým názorem, u něho tendence nevyrůstá z díla, nýbrž je při
nášena z venčí. Andrássymu se podařilo skoro všecko, co chtěl. W. mohl
usouditi, že to také tak bylo vždy nejlepší, ale těžko je pohřešovat!
úvah, jimiž tam došel. Co se pak týče odpůrců, zále/í jeho strannickost
v tom, že se velmi zřídka dobře dovíme, co vlastně chtěli; zde vždy
nastoupí všeobecné mluvení a polemika, která tam, kde jde o Cechy,
opravdu knihu přibližuje pamfletu. Je jisto, že se v Předlitavsku
o věcech uherských nedostali k slovu a že tedy skutečnost jim nedala
za pravdu; ale z toho vyplývá pouze tolik, že velké okamžiky řešily
otázku nesprávně a proměnily ji ve vleklou krisi. To platí jak o úpravě
společných záležitostí, tak o ústavách obou polovin říše. Toto vyšší
Hedisko — hledisko ne nepřátel, nýbrž říše — u Wertheimera chybí.
A přece se ho A. tak často dovolával — ovšem, jen když se mu to
hodilo.
Plnou silou A. v každé situaci pracoval proti českému národu. Vy
rovnání s ním prohlašoval za útok na dualismus, ale ve skutečnosti bál
se rakouských Slovanů k vůli uherským. A když císař, přesvědčen jsa
o pochybené vnitřní úpravě Předlitavska, ale hlavně znepokojen úspěchy
Pruska proti Napoleonovi, chtěl z Českého království učiniti baštu říše
na severu, jako jí byli Poláci a dole Chorváti, A. zmařil tuto panovní
kovi, jak dnes už bezpečně víme, velice milou ideu.
Když se roku 1868 na přání Uher počalo jednati o nové pojme
nování říše a titul panovníkův, byl Alfred v. Ameth, ředitel státního
archivu, vyzván, aby podal dobrozdání. Ameth byl centralista a po
važoval vyrovnání z r. 1867 toliko za vnitřní státoprávní a ne mezi
národní akt, tak že nemůže míti vliv na pojmenování říše na Venek.
Aby však Uhrám vyhověl, připustil, aby se do císařského titulu při
jalo slovo „apoštolský“, tak že by zněl: „císař Rakouský, apoštolský
král Uherský, král Český a Haličský“ atd. Andrássy navrhoval na
proti tomu pro malý titul znění: „císař Rakouský a apoštolský král
Uherský“, dovozuje, že vynecháním Cech neporušuje se žádné jejich
právo, neboť nemají zvláštního nároku na součinnost při uzavírání
smluv, za to však se jim uvedením v titulu má udělí ti jisté formální
právo, aniž by se jim sice propůjčovalo příslušné politické materiální,
ale přece je to nebezpečné precedens. 14. listopadu 1868 vyšel císařský
vlastnoruční list, jenž rozhodl: vyhověl Andrássymu úplně v po
žadovaném názvu „Rakousko-uherská monarchie“ nebo „Rakouskoúherská říše“, v malém titulu ponechával však Cechy a určoval jeho
znění: „císař Rakouský, král Český atd. a apoštolský král Uherský“,
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a jenom podle diplomatického zvyku připouštěl v kontextu smluv
zkrácení: „císař Rakouský a apoštolský král Uherský“, „Jeho Veli
čenstvo císař a král“ nebo „Jeho císařské a královské apoštolské Ve
ličenstvo“.
Mnoho nového světla vrhá kniha Wertheimerova na vyrovnávací
pokusy v prvních letech po prosincové ústavě. To jest: vrhají je
pruští vyslanci. W. spokojuje se jejich zprávami, nedbá zákonodárných
sborů, veřejného mínění, tisku; odtud nedostatek barev v jeho díle.
Ale zprávy pruských vyslanců ukazují, kolik tu souviselo i se zahraniční
situací. Jen z toho důvodu byl Beust zprvu pro Cechy a v odporu proti
ministerstvu zahájil s nimi při císařské návštěvě v Praze 1868 první
vyjednávání. Téhož roku chtěl císař i do Haliče; cesta byla odřeknuta,
ale ne proto, jak se myslí, že sněm odhlasoval resoluci proti ústavě,
nýbrž z ohledu na Rusko, znepokojené chováním Poláků. Když se
pak do Haliče jelo přece, odstoupil Carlos Auersperg, a připisovalo se
Beustovi, že pracuje pro federalistický kabinet. Pravda je, že do
poručil císaři Taaffa, že se odvrátil od německých liberálů, když viděl,
že nejsou pro revanche, a že císař byl přesvědčen, že se pro Neněmce
musí něco státi. Beust šel se známou minoritou tohoto kabinetu
v otázce voleb do říšské rady a přidal se potom k Potockému. Bismarck
počátkem ledna 1870 sdělil v této věci vídeňskému vyslanci Schweinitzovi: ať se změní n. a 14. §. prosincovky a zjedná se tak větší pole
oktroji, sic bude nutno vrátiti se k absolutismu nebo utvořiti fede
raci velkých skupin. Prozatím šel císař s centralistickou většinou
ministerstva, v čemž už zasáhl A.; poněvadž se však ústavověmí ne
mohli mezi sebou dohodnouti, bylo následující, Hasnerovo, ministerstvo
příliš slabé, nemělo úspěchu v otázce přímých voleb, počátkem dubna
1870 padlo a nastoupil pessimista Potocki. A. — z toho času je jeho
výrok o rozdělení panství mezi Madary a Němci k' pruskému gen.
konsulu v Pešti — nesl to nerad, ano byl prý sklíčen. Bál se, že Ce
chové a feudálové přimějí zahraniční politiku ke sblížení s Ruskem.
Beust s Taaffem chtěli zase pomocí Cechů přemoci na říšské radě ně
mecké liberály. Potocki však, podle Orzyho, rozbil se o, nepovolnost
Cechů. Ale po něm — všeobecné překvapení — přišel Hohenwart.
Zastihl už značné německé sebevědomí, následek pruských válečných
úspěchů, bylo už po Worthu, po Sedanu, padl Strassburg, Mety, a Paříž
byla obležena. Beust cítil změnu, urazil Riegra a dále se ucházel o pří
zeň Němců, namlouvaje jim, že on zdržel říši od války. Hohenwarta však
držel císař nevěřící v patriotismus ústaváků. Bismarck věděl, že
ústaváci touží po připojení „německých zemí rakouských k Německu,“
ale sám byl proti tomu. Císař byl přesvědčen, že se mu podaří
Cechy získati. Mimo to přemlouvala ho vysoká šlechta, jmenovitě
nejvyšší hofmistr kníže Konst. Hohenlohe, státní rada Braun, ředitel
kabinetní kanceláře, i jeho matka, arcikněžna Žofie, všichni protipruští. Císař 21. února řekl Schweinitzovi: Otěže se musejí trochu
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pHtáhnouti, liberalismu se příliš zneužívalo. Žádná národnost nesmí
druhou potlačovali, a vládnouti se ted bude „opravdu rakouský“.
To měl provésti Hohenwart, velmi císaři sympathický, a „konfusní
sociální demokrat“ (Schweinitz) Schdffle, jenž u císaře rozvinul svoji
myšlenku o zachování Rakouska jako státní jednoty pomocí lidových
mass proti liberální plutokratické třídě. Němci se obraceli k Bismarckovi, v Berlíně byli rovněž znepokojeni, a Maďaři nedali na sebe
dlouho čekati. Kabinet nemohl jmenovitě nic dobrého čekati od
srpnové schůzky císařovy s Vilémem I. v Išlu, kde Vilém L skutečně
mluvil o rakouských Němcích (Wertheimer má, neříkaje od koho, že se
tam nemluvilo o „výkřicích bolesti“, jak praví Schäffle), a Hohenwart
chtěl se vyhnouti setkání následujícímu, ale A. ho přinutil, že jeli do
Salzburku oba. Zde A. po prvé mluvil s Hohenwartem o Ceších a řekl
mu: „Podejte tu věc císaři jako přání Cechů, jež se mají ústavní cestou
projednati, neangažujte však ani císaře, ani sebe“. Ale 12. září vyšel —
reskript, sepsaný podle Schweinitze Clamem. Beust nic nevěděl.
Bylo už dosti často — posledně Przibramem — pověděno, že
osnovatelé vyrovnání nejvíc chybili svým požadavkem, aby vyrovnání
s Uhrami „dodatečně uznali“. Historie Andrássova výtku poněkud
mírní: byl by si našel záminku jinou. Ale dané plně využil. Teď šli
s Beustem společně. Cechové mimo to A. zbytečně podráždili, vy
hrožujíce mu, že na něho prozradí, jak jedná tajně s Bismarckem
o věcech rumunských, mimo to se také lekl vládní předlohy o národní
rovnoprávnosti. Jak císař smýšlel, ukázala Beustovi příhoda v aule
a její následky. Když Hohenwart odpověděl Beustovi demissí, císař
odřekl v Ebensee ihned hony, nikdo celé dopoledne nesměl do pokoje,
kde mluvě hlasitě k sobě rychle přecházel, a jeho okolí nikdy ještě
nevidělo prý ho v tak špatné náladě. A. se ostatně spálil už dříve:
pokusil se, asi po reskriptu, mluviti proti Hohenwartovi, císař se však
okamžitě odvrátil, a A. myslil už vůbec na demissi obávaje se, že se
hrabě Esterházy stane říšským kancléřem. Beust však chtěl, aby A. za
všech okolností sdílel osud s ním, a nutil ho k nové intervenci. Přes to
však musil svoje známé memorandum proti Hohenwartovi podati sám.
Ale tu se na něho ještě naposled usmálo štěstí. Císař se vrátil
14. října — otřesen. Agitace samozvané „chorvatské národní vlády *
pro illyrský stát, jenž se měl utvořiti z Chorvatska, Slavonska, Dalmácie,
Krajiny s Istrií, slovinské části Štýrska a Bosny a Hercegoviny vedlo
v Ogulině k vojenské vzpouře. Polní zbrojmistr Mollinary ji potlačil
ještě týž den — ale stačila, aby ji císaři vylíčili jako věc zosnovanou
Cechy. Wertheimer to po nich opakuje a jako pramen uvádí — vy
slance Schweinitze; tato partie je psána přímo nechutně. Na císaře
však naléhala ještě jedna mocná strana, totiž hierarchie pod kardi
nálem Rauscherem, která v zájmu církve chtěla silný stát. Pod tako
vými dojmy četl císař Beustovo memorandum a rozhodl se tázati se,
než odpoví na adressu českého sněmu, společné ministerské rady.
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Poněvadž se jednalo o kompromiss, byla rada několikráte od
ložena, A. měl dvě audience a řekl panovníkovi, že místo sporů princi
pielních vyvolala rakouská vláda rakový boj, při tom že by však
„děla střílela nazpět“. Mimo to opět pohrozil všeněmectvím.
Schäffleho obvinil, že jsou mu všecky prostředky stejně dobré, jen
když jimi může působiti na Německo. Bylo to dne 19. října a po této
dvouhodinné audienci následovala hned půltřetíhodinná společná
Andrássova a Hohenwartova. 0 ní Ořezy od A. oznamuje, že se císař
nepokládá zavázána svým slovem Cechům, a že to Hohenwart nepopřel..
Na druhý den odpoledne byla korunní rada. Ale Hohenwart přišel
tam — indisponován a jakoby po bitvě už ztracené. Schäffle, smíme-li
věřiti A., mluvil žalostně, jediný Grocholski z ministrů mluvil sta
tečně pro premiéra, za to Holzgethan mu řekl, že fundamentálky a státní
bankrot jsou totéž. Ale ani Beust nedocílil prý účinu. Za to A. vrhl
se na fundamentálky, že vlekou vyrovnání před český sněm. Zastal
se také panské sněmovny, načež Schäffle odvětil, té že nechce šlechta
prohlašujíc, že konservativní zájmy budou nejbezpečnější, když bude
šlechta mezi zástupci občanstva. Senátu fundamentálek se A.
chytil, aby dokázal, že se mění složení delegací a tím vyrovnání,
a z téhož důvodu napadl volbu do delegací na sněmech, připomínaje při
tom císaři, jak těžko se tato instituce tvořila. H. odvětil, že změní-li
se pdle toho císařský reskript, Cechové do Vídně nepřijdou, A. však
myslil, že na sebe nevezmou zodpovědnosti nejiti v situaci tak vý
hodné. Dále pravil, že fundamentálky vedou ke konfliktu mezi Slo
vany a Němci, jenž přejde i za Litavu, a tvrdil, že madarská opposice, brojící proti společným zákonům, bude žádati decentralisaci
také ve společných záležitostech. A. skončil, jak obyčejně, velmocenským
postavením říše. Hohenwart na to vše odpověděl prý chabě, ale již tu
byl zas A., protestující, aby koruna byla vázána pro Cechy slovem,
jak to stálo v navrženém reskriptu, ježto prý se tím koruna vtahuje
do boje stran. K tomu se císař ihned připojil.
Císař se v radě nerozhodl. Bylo mu těžko opustiti Hohenwarta a vzdáti
se naděje, že Cechové přijdou do Vídně. Obrat nastal až druhého dne,
v opětné společné audienci obou soků. A. užil tu proti Hohenwartovi ně
meckých demonstrací a ptal se, je-li po případě odhodlán provesti vy
rovnání s Cechy i děly, a když ne, aby tedy ani nezačínal. V tom ho císař
náhle přerušil a oba odešli, ale hned na to byl povolán Andrássy. A tu mu
císař řekl: Důvodům hraběte Beusta (opakoval v radě obsah svého memo
randa) jsem nerozuměl, ale vašim ano; a jen k vůli vám jsem se tak
rozhodl. A. to řekl Orczymu, ale je to víc než pochybné, když přece
Cechové byli na přání císařovo ještě pozváni do Vídně. Bohužel nedovidáme se už nic o tom, co se s nimi jednalo, jaké kompromissy se
jim nabízely, a to potvrzuje Schäffleovo mínění, že odpůrci fundamen
tálek chtěli je zmařiti za každou cenu. Hohenwart a Schäffle vykonali
už jenom jedno: odepfeli císaři podepsati reskript k českému sněmu,
č. č. H. XVII.
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Beust ovšem šel brzy za nimi. Císař mu neodpustil, že se obrátil
proti H., a pustil ho tím ochotněji, ježto podle Orczyho Hohenwart
Kanovníkovi slíbil, že padne-li nenáviděný Sas, jemuž především
echové svou porážku připisovali, vzdají se za to všech nemilých
vyzrazování a rekriminací.
Karel Hoch.

Emil Haumant, La culture fran^aise en Russie (1700—1900),
ouvrage couronné par ľacadémie des Sciences morales et politiques
(Paris 1910).
Professor Emil Haumant, o jehož knize, obírající se Ruskem
XVIII. století, bylo v C. C. H. (XII., 94—96) referováno, vydal loni
(1910) nový rozsáhlý spis, vztahující se k dějinám ruským p. t. výše
uvedeným. Jak z názvu spisu jest patrno, probírá se v něm otázka,
jaký význam měla pro Rusko francouzská kultura, která během 18.
a 19. stol, v nejrůznějších formách mnoha cestami do Ruska se do
stávala. Otázka tato není nová, ale Haumant podjal se úkolu, aby co
nej úplněji sebral faktický materiál, sestavil z něho celkový obraz
a všestranně ocenil význam souvislé vývojové řady. Ve stručné zprávě
není možno reprodukovati ani bohatost látky zpracované ani vývody,
rozptýlené po jednotlivých kapitolách a nevyjádřené nějakým konečným
souhrnem. Spisovatel sice přičinil ke konci své knihy „Conclusion“,
ale tam obírá se jaksi dodatečně pouze otázkou, jak možno vysvětliti
hojné, trvalé a hluboké vlivy kultury francouzské na Rusko nebo
na Rusy. Spisovatel nevyvozuje to tak, jak bychom očekávali, z toho
všeobecně-historického, světového významu kultury francouzské, jaký
měla zvláště v století 18., jako spíše z podobnosti národních povah fran
couzské a ruské a z zvláště povahy Francouzů, kteří svým jednáním a
vystupováním dovedli si zabezpečiti dlouhotrvalé sympathie ruské.
Je tu pověděno mnoho zajímavého, čerpaného z příslušných literárních
projevů ruských a francouzských — ale s hlediska vědeckého to přece
neuspokojuje. Obsah knihy samé lze poněkud určitěji naznačiti podle
názvů hlavních oddílů jejich. Do roku 1725 včetně (do smrti Petra
Velikého) byly jen předběžné styky Ruska s kulturou francouzskou —
ale již u Petra Velikého a jeho pomocníků proniklo přesvědčení, že
bez znalosti jazyka francouzského nelze se obejiti. Proto vychování
syna Petrova, Alekseje, děje se po francouzsku. Do Ruska přichází
již tehdy větší počet Francouzů a Rusové studují ve Francii. V Petro
hradě již tehdy vzniká francouzská ulice. Dobu od 1725—1789 nazývá
Haumant „francouzským výbojem“, který se jeví ve společenských
mravích vyšších kruhů, ve výchově jejich, v rozšíření francouzské
literatury v ní a naplnění duchem osvícenectví, ale s druhé strany
i vznikem sympathií ke katolictví a p. V letech 1789—1815 podrobení
Ruska francouzským vlivem vrcholí, tak že frančina se stává jazykem
téměř officiálním. Boj proti Napoleonovi v této věci nic nezměnil.
Rostopčin, který r. 1812 usiloval vypudit všecky Francouze, kteří se
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nalézali ve službách ruských („parikmachery“, domáci učitele a mo
distky), byl nucen přiznati se po obnovení Moskvy, že je tato stejně
hojně obydlena Francouzi, jako dříve. Takřka v zápětí po veliké vlaste
necké válce bují po celém Rusku kult Napoleonův... Francouzští
zajatci, zbylí v Rusku sesílili jen vliv francouzské kultury. V letech
1815—1848 pozoruje se zápas vlivů francouzských, anglických a ně
meckých. Vedle Schillera razí sobě cestu Byron. Ale razí sobě cestu
již i vliv německých universit, což se jeví zvláště v příčině názorů
filosofických. Hegel jest zbožňován. Je to hlavně ve 40tých letech.
Ale účinek vlivů německých je pomíjející. Vítězí francouzský romantism a proniká socialism a ženské hnutí. To však jsou poslední
veliké známky kulturního vlivu Francie na Rusko. Druhá polovice
stol. 19. znamená patrný úpadek jeho. Souvisí to do jisté míry s politikou
Napoleona III., ale jednou z příčin jest i duševní poklesnutí francouz
ského národa. Osvobození lidu selského a s tím související vzpružení
vnitřního vývoje ukázalo potřebu intensivního vědeckého studia, a to
bylo nutno hledat v Anglii a v Německu. „Pro naše žáky — končí
Haumant — není již naše země jediným sluncem. Na konec nebude
leč jednou z mnoha hvězd. Ale ty, které vedly tolik generací, budou
oči jejich vždycky vyhledávat a jejich ústa je budou jmenovat.“
J. Bidlo.
♦

*

*

Mitteilungen des Vereines für Geschichte der Deutschen in Böhmen
XLVIII. (1910). — A. Naegle, Der Prager Kanonikus Matthias von Janov
auf Grund seiner jüngst zum erstenmal veröffentlichten „Regulae veteris et
novi testamentů*. (Je to v podstatě referát [pochvalný] o prvém díle Kybalovy edice spisu Janovova, k němuž připojeno několik poznámek o hlav
ních názorech Janovových. Kdo zná Českou literaturu o Matěji z Janova
a jmenovitě spis Kybalův, nedoví se z těchto povrchních poznámek nic
nového.) — Fr. Bliemetzrieder, Das Fragment der Epištola concordiae Konrads
von Gelnhausen im Kod. XI. C. 8 (jetzt 2032) der Prager Universitäts
bibliothek. (V udaném rukopise zachoval se začátek známé Epištola
concordiae, jíž Konrád z Gelnhausenu doporučoval svolání generálního
koncilu. Začátek ten se liší od textů jinde zachovaných. Zde se ukazuje,
že je to zlomek listu, jímž Gelnhausen provázel svůj spis, posílaje jej králi
Václavu. Je to důkazem, že spis ten skutečně byl králi Václavu poslán.
Podle domnění autorova se to stalo počátkem r. 1381.) — Ad. Seifert,
Ein lateinischer Dialog betreffend den Familiennamen des hl. Johann von
Nepomuk. (Podává se podrobný výtah z latinského dialogu vzniklého
okolo r. 1724, který je dosti zajímavý pro své kritické stanovisko k ně
kterým tradicím o Janu z Pomuka.) — K. Siegl, Johannes Sensenschmid,
ein berühmter Buchdrucker aus Eger, und seine Werke. (Archivní zprávy
o rodině slavného tiskaře i seznam jeho tisku.) — O. Kamshoff, Eine
Geisslerbruderschaft in Prag. (Otiskuji se z kapucínského bullaria stanovy
23*
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bratrstva mrskačů, které se podle vzorů středověkých utvořilo v Praze
při klášteře kapucínském na Hradčanech r. 1604. O skutečné působnosti
tohoto bratrstva, jehož vznik je velmi významným projevem nálady a ten
denci tehdejší katolické společnosti, autor nepíše. V současných pramenech
však možno najiti zprávy, že se v potomních letech skutečně v Praze
konaly průvody mrskačů.) — S. Gorge, Zur Geschichte der Smifickyschen
Güter. (Některé podrobnosti z archivu dvorské komory.) — J. Oberparleiter,
Zur Geschichte des Gemeindebräuhauses in Kaplitz. — J. Friedrich, Das
Zwickauer „Charfreitagsspieľ. (Otiskuje se z rukopisu z konce XVIII,
stol, text německé pašijové hry a podávají se rozličné zprávy o provádění
takových her v Cvikově; první určitá zpráva o tom je z r. 1729.) — Val.
Schmidt, Die kulturelle Bedeutung der Stadt Krummau. (Přednáška, po
dávající stručný přehled národnostních, náboženských a kulturních dějin
Krumlova ovšem se silnou tendencí nacionálni.) — R. Batka, Studien
zur Geschichte der Musik in Böhmen. (Pokračování jednající o době Kar
lově; jsou tu sestaveny zprávy o nových kancionálech, o korunovačních
obřadech a o zlořádech v kostelním zpěvu.) — Μ. Klimesch, Die Orts
namen im südlichen und südwestlichen Böhmen. (Pokračování obšírné práce
[srov. Č. Č. H. XVI,, str. 346]; v tomto ročníku je pouze první část oddílu
věnovaného hejtmanství budějovickému.) — J. Hrdý, Die Aussiger Marien
kirche vom J. 1426 bis zum J. 1538. (Pokračovaní.) — G. Schmidt, Die
Handwerksordnung der Maurerzunft in Neumarkt, 1690. (Otisk cechovního
řádu.) — J. Stibitz, Beitrag zur nordböhmischen Lehrerbewegung 1848 und
ihrer Folgen. (Uveřejňují se zápisy současníkovy o hnutí v učitelstvu kraje
Litoměřického, jež směřovalo hlavně k zlepšení jeho hmotných poměrů.)
— J. Loserth, Der Unglückselige, Ein Mitglied der fruchtbringenden Gesell
schaft aus dem Hause Stubenberg (Hans Wilhelm von Stubenberg}. (Loserth
otiskuje tu ze zemského archivu Štýrského několik dopisů v a listin
z L 1620—1642, jež se týkají hlavně vdovy a synka po Rudolfu Stubenberkovi zhynulém při výbuchu zámku Jičínského 1. února 1620. Rudolf
Stubenberk patřil k české větvi štýrského rodu pánů ze Stubenberka.
Držel v Čechách panství Nové Město nad Metují a byl zde tak zdomácnělý,
že svou závěť sepsal vlastní rukou česky a že se súčastnil se stavy če
skými, s nimiž jej sbližovalo jeho luterské vyznání, odboje proti Ferdi
nandovi. Za to jeho rodině odňato panství novoměstské. Rudolfův syn
Jan Vilém, při smrti otcově sotva rok starý, proslul později jako německý
básník a jmenovitě jako obratný překladatel vlašských a francouzských
románů do němčiny. Byl členem společnosti, která se nazývala ,,Frucht
bringende Gesellschaft“ a jejímž účelem byla péče o čistotu německého
jazyka. Jako člen té společnosti měl jméno ,,der Unglückselige“. Tím
se vysvětluje název stati Loserthovy, která je doplňkem jeho cenné práce
o účastenství Stubenberků v českém povstání, uveřejněné v roč. XLIV.
téhož časopisu; srov. č. č. H. XIII., str. 344.) — H. Ankert, Grabinschriften
vom alten Friedhöfe in Leitmeritz. (Nápisy z XVI. a XVII. stol, jsou vesměs
latinské a české.) — H. Metzger, Geschichte der Papiermühle zu Friedland
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in Böhmen. (Podrobné, na hojném archivním materiálu založené dějiny
papírny, jež se připomíná již r. 1523.) — J. Blau, Eine Schandbriefdrohung
im alten Eisenstein. (Drobný příspěvek k dějinám sklářského průmyslu
na Šumavě ve stol. XVIII.) — J. Haudeck, Denkschriften in Turmknöpfen
von Leitmeritz. (Nejstarší pamětní spis je z r. 1728.) — H. Ankert, Julius
Lipperi. (Životopisná črta, která se ani nepokouší o rozbor a ocenění vědecké
činnosti Lippertovy.) — J. Schlenz, Johann Sixt von Lerchenfels, Probst
von Leitmeritz. (Jan Sixt z Lerchenfelsu, z patricijské rodiny pražské, byl
Litoměřickým proboštem v 1. 1617—1629. Před tím byl od r. 1600 dvor
ským kaplanem Rudolfovým, v L 1602 — 1605 arciděkanem Plzenským,
pak byl v Praze jako kanovník Pražský a později Vyšehradský a posléze
r. 1613 se stal děkanem na Vyšehradě. Schlenz, užívaje z části také ma
teriálu archivního, obšírně vypisuje nejen jeho život a působení, nýbrž
také tehdejší stav kapituly Vyšehradské a církevní poměry v Litoměiicích.
Článek není ukončen.) — J. Köferl, Entstehungsgeschichte der Waldhäuseln
auf der Herrschaft Tachau. (Podle akt katastrových, vrchnostenských účtů
a pod.) — J. Blau, Der Böhmerwald im spanischen Erbfolgekriege. (Na
základě archivního materiálu se podávají některé zprávy o hraničních
opevněních, zvláště v okolí Všerub (Neumark), uveřejňuje se seznam vydání
panství Týneckého na vojsko v 1. 1683 —1715, líčí se pochody vojska těmito
krajinami a podle akt katastrových se vypisuje úprava hranic mezi Ba
vorskem a Čechami v 1. 1707—1764.) — G. Kutschera, Pfaffengrün, eine
verschollene Ansiedlung. (Týká se zaniklé vsi Pfaffengrůnu u Slavkova.) —
0. Kamshoff, Aus der böhmischen Kapuzinerprovinz. (Z bullaria kapucínského
vydaného 1746 jsou tu sestaveny rozličné zprávy, týkající se Čech: z nich
důležitější jsou ty, jež se vztahují k rozdělení České provincie řádu kapu
cínského v r. 1673.) — R. v. Jaksch, Notiz über das Rektoratssiegel der
deutschen Universität. (Bývalý rektor německé university Pražské tu ozna
muje, že r. 1909 dal pro německou universitu zříditi pečetítko věrně podle
staré rektorské pečeti, zachované na známém vidimusu dekretu Kutno
horského z r. 1414.)

Programy rakouských škol středních za školní rok 1909—1910, které
obsahují historická pojednání česky psaná nebo týkající se českých dějin:
Albrecht Fr., Zur Besiedlung Westböhmens durch die Slawen bis zum
Einsetzen der deutschen Kolonisation. (G. v Plzni, str. 39. Po dosti obšírném
všeobecném úvodě o agrárních poměrech probrány listinné doklady k dě
jinám osídlení kraje pod Mží až k Radbuze a nad Mží, území Kladrubského
a Bezdružicko-Planského, až do konce XIII. století.) — Bednár Tob.,
Kniha Tovačovská. (R. v Bučovicích, str. 19. Na základě knihy Tovačovské
pokouší se autor sestavit obraz sociálního života na Moravě na sklonku
XV. věku, pokud ovšem se obráží v této právní památce. Předeslána data
o TovaČovských z Cimburka.) — Dole žil Hubert, Za Pavlem Križkovským.
(II. g. v Brně, str. 103 — 108. Jubilejní stať psaná se znalostí věci.) —
Durst R., Königin Elisabeth von Ungarn und ihre Beziehungen zu Österreich

356

Literatura.

in den Jahren 1439—1442. II, Teil: Regesten. (G. v České Lípě, str. 7. Do
datek k práci uveřejněné v programech z r. 1907 a 1908 (srv. č. č. H.,
XV, 487); podána regesta 132 listin, jednak již otištěných, jednak dosud
nevydaných z archivů Prešpurského, Jindřichohradeckého a Třeboňského.)
— Dvořák Ant., Frant. Sušil. Studie literarně-historická. (R. v Lipníku,
str. 36. Autor vycházeje se stanoviska, že chceme-li správně posoudit
literární a kulturní činnost Sušilovu, musíme ji probrat s hlediska doby,
ve které žil, líčí velmi obšírně v první uveřejněné části život společenský
a literární na Moravě v první polovici XIX. století s podáním životopisu
a oceněním předních vlastenců a spisovatelů moravských. Stať psána je
na základě většinou známé literatury.) — Dvořák Josef, Tiberius a Germanikus. (G. v Čáslavi, str. 12. Kriticky se probírají literatura i prameny
k této episodě římských dějin.) — Entlicher Rich., Das Kaiser Franz Joseph I.·
Jubiláums-Staatsgymnasium in Rumburg. (G. v Rumburku, str. 12.) — Fintajsl Fr., Listinné památky historické z Kyjovska. (Rg. v Kyjově, str. 16.
Otiskuje se dvanáct českých listin městečka Žeravie jako počátek sou
stavného uveřejnění listin kraje Kyjovského.) — Halík J., Hrabě Fran
tišek Antonín Sporck. Hospitál v Kuksu. II. (G. ve Dvoře Králové, str. 19.
Autor pokračuje v řadě článků, kterými chce soustavně objasnit umě
leckou Činnost hraběte Františka Antonína Sporcka v Kuksu. V této studii,
provázené několika zdařilými reprodukcemi, podrobně popisuje hrobku,
kapli a některé jiné místnosti kostela hospitálu v Kuksu.) — Hnidek Fr.,
Rakousko za Františka Josefa I. (G. v Chrudimi, str. 31 — 51. Pokračování
přináší zatím druhou kapitolu od oktrojírky 1849 do jejího odvolání 1851.)
— Hoch Lad., Samozvanec Lžidimitrif I. ve světle historické pravdy. (G.
v Strážnici, str. 7—11. Výklad posledních názorů o této otázce.) — Horák
Boh., Příspěvky k středověké geografii na základe kroniky Kosmovy. Část
první. (G. v Plzni, str. 14. Geografické údaje a zmínky v kronice Kosmově
nahodile roztroušené sestaveny a srovnány v souvislosti s názory jiných
středověkých spisovatelů geografů; ty pak s velikou znalostí a pílí uváděny
a citovány v takovém rozsahu, že pátrání o Kosmovi v nich takřka mizí.)
— Jiráni 0., Příspěvky k hellenisaci římského náboženství. (G. v Praze II.,
Ječná ulice, str. 9. Na třech piíkladech: Satumus-Kronos, Ops-Rhea, Bona
dea-Damia pokouší se autor o výklad příčin, jež působily při identifikování
božstev římských s řeckými.) — Jun K., Mikuláš z Pelhřimova. (Rg. v Pelhři
mově, str. 16. Autor shrnuje, co dá se povědět o době, v níž Mikuláš z Pelhři
mova hrál vynikající úlohu, a líčí obšírně jeho život. Nového článek Junův
mnoho nepodává. O pobytu Mikulášovu v Pelhřimově nedá se říci téměř
nic a tak z Pelhřimovských knih piináŠí studie jenom drobnosti k dějinám
města. O spisech a literárním významu Biskupcově podává toliko poznámky,
které jsou bezcenné.) — Kalista Em., Bohemica appellativa v Regestech
Emlerových. I. (Rg. v Kolíně, str. 23. Sestavena česká podstatná jména
obecná v latinských a německých listinách a vyvozovány z toho všeobecné
jazykové závěry pro vznik a kladení bohemik.) — Korec Tom., Prvních
23 let II. českého státního gymnasia v Brně. (II. g. v Brně, str. 19.) —
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Krauter Josef, Der Generallandtag in Linz im Jahre 1614. I. Teil. (R. ve
Waidhoienu a. d. Ybbs, str. 55. Z rukopisu městského archivu v hornorakouském Freistadtě, jenž obsahuje akta generálního sněmu Lineckého
a z něhož již před dvěma lety uveřejnil odpověď na císařskou proposici,
otiskuje autor v přílohách 4 kusy, předeslav dle známé literatury úvod
o událostech před sněmem.) — Kubiček E., Ústava zemé moravské na konci
samostatnosti české. (G. ve Valašském Meziříčí, str. 13. Dokončení článku
z minulého roku; jedná o soudnictví, bernictví, vojenství a krajském zřížení
s doslovem; je to výklad základních pojmuv ústavních.) — Kubin Jos.t
Lidová kronika Kladská. (R. v Mladé Boleslavi, str. 23. Po stručném úvodu
a výkladu jazykovém otiskují se zápisy Kladské kroniky, záznamů na
hodilých dat historických, jež se týkají hlavně Čech a Kladska, pak po
věstí, poměrů drahotních atd., i věcí, jež se udály hlavně v působišti pi
satelově, Něm. Čermné. Pisatelem je učitel Jan Šmída, jenž ze vsi Šedivé
na Opočensku přišel sem za kantora; píše do r. 1792. Pak následuji zápisky
Anny Koliskové k 1856—1868 a konečně Pamětihodná věc k létům 1795 až
1853. Kronika má význam toliko jako dokument lidové mluvy Čechů
Kladských.) — Kudrnovský Ant., Zevni déjiny českého jazyka ač po dobu
Husovu. (Rg. na Smíchově, str. 18. Článek je rozšířená přednáška ze středo
školské extense a vyličuje na základě literatury vnější osudy jazykové,
příslušnost českého jazyka a jeho pole, německou kolonisaci a její ná
sledky, práva českého jazyka v životě veřejném, a jak byl jazyk český
uveden do literatury a theoreticky pěstován, celkem bez nových hledisk.)
— Kutschera Adolf, Die Hohenstaufen und das Egerland. (R. v Lokti, str. 24.
Podrobná studie z politických dějin na základě bohaté literatury i pra
menů.) — Matzner J., Dejiny chemie: Poznani nekovů. (R. v č. Budějo
vicích, str. 18. Stručné vypsání dle literatury.) — Nekut K., Psal-li Tacítus
o Germanii z autopsie. (Rg. v Litomyšli, str. 14. Článek snaží se o rozřešení
této otázky a uvádí důvody, z nichž, jak myslí, je patrno spíše, že Tacitus
v Germanii nikdy nebyl, než-li že o Germanii psal z autopsie.) — Neu
bauer Alf., Alcuin. Kulturní obrázek z karlovské renaissance. (G. v Č. Bu
dějovicích, str. 14. Vystižná a živě psaná studie o životě a literární činnosti
Alcuinově je zkrácená stať z větší práce o literární družině na dvoře Karla
Velikého, již autor hodlá uveřejnit jinde. Článek je pracován na základě
pramenů i literatury; měl si však také všimnout anglického díla Gascoinova
Alcuin, his life and his work (London) 1904 a věnovat větší pozornost
dějinám školství té doby.) — Paul Karel, Jan Kollár a Stanko Vraz. (R.
v Praze II., v Ječné ulici, str. 10. Sleduje se vliv Kollárův a Čelakovského
a částečně i ostatní české obce literární na Vráze, který byl dosti značný
právě tak, jako styky chorvatských a Českých buditelů byly hojné a s české
strany i směrodatné.) — Ploy H., Österreichs Neutralitätspolitik und Über
gang zur Offensive in den Jahren 1806 bis 1809. (R. v Bilsku, str. 22. Pokra
čování v dosud neukončené práci [Č. č. H. XV., 488] založené také na
archivních pramenech. Obsahem této části je hlavně doba od Tilže k Bayonnu.) — Pokorný Bedř., Karel Starši z Žerotina v úřadé zemského hejtmana

35«

Literatura.

moravského. II. (G. v Německém Brodě, str. ioi —152. Pokračování roz
sáhlé studie, jejíž prvá část vyšla v programu téhož ústavu za r. 1907—8
[srov. C. č. H. XV., str. 488] a jejíž dokončení má přinésti program bu
doucí.) — Pospíšil Jos., Památky Třeboně a okolí. I. (G. v Třeboni, str. 23.
Úvod k studiu památek třeboňských, jež má vésti k jich porozuměni. Zá
kladem byl soupis Marešův a Sedláčkův.) — Pražák Alb., Korrespondence
Sofie Podlipské a Josefiny Brdlíkové. (G. Minerva v Praze, str. 29. V zhuštěné,
leckde aforistické formě s vynecháním všeho osobního, rodinného a in
timního, pokud je literárně nebo kulturně lhostejné, otiskuje se množství
nanejvýš zajímavých dopisů obou vynikajících žen z 1889—1897.) —
Profeld Bedř., K dějinám Náchodská v 1. polovici 17. století. (R. v Ná
chodě, str. 10. Autor podává nové dva drobné příspěvky k dějinám
Náchodská; v prvém líčí boj měšťanů Náchodských za právo várečné
a v druhém vypisuje stav Náchodského panství z r. 1638 dle pře
hledné zprávy. — Rokyta Adolf, Nevolnost a výhost poddaných v XVI.
a XVII. století. (R. v Holešovicich-Bubnech, str. 18. Na základě zemských
zřízení a řádův uveřejněných Kalouskem stopován právní poměr poddaných,
pokud se týče nevolnosti a výhosti a některých jiných zjevů příbuzných;
práce ovšem nevyčerpává soustavně všechnu mnohotvárnost poddanského
života, nýbrž přináší řadu zajímavých poznámek.) — Rybička Jos., Vy
cházky v okolí píseckém. III. (G. v Písku str. 19. Dokončení. Populární
data historická.) — Sauer Alf., První čtvrtstoletí c. k. českého gymnasia
v Uh. Hradišti. II. (G. v Uh. Hradišti, str. 34.) — Sladký Václav, Opavsko
za válek husitských. II. (G. v Opavě, str. 24. Druhá část studie o válečných
příbězích Opavských od roku 1428 až do 1435. Poslední stránky věnovány
jsou následkům dlouholetých bojů a proměn z toho vzniklých v knížectví
Opavském. V tomto oddíle bude spočívat vlastní těžiště práce, založené
i na archivním materiálu; zde podán jen stručný náčrtek.) — Soldát H.,
Padesát let vyšší reálky pisecké. I. (R. v Písku, str. 33.) — Souček Stan.,
Vztahy Štítného ke krásnu. (II. G. v Brně, str. 29 — 102. Viz Zprávy str. 367.)
— Stojan Cyr., Zprávy pohanských spisovatelů prvního století o Kristu a
křesťanství. (R. v Uherském Brodě, str. 15.) — Slastný Jar., Korrespondence
Seb. Hnévkovského. II. (G. v Praze II., v Truhlářské ulici, str. 20. Otiskují
se, jako pokračování korrespondence uveřejněné ve zprávě z minulého
roku, 3 listy Hnévkovského Janu Nejedlému a 22 listy Vojtěcha Ne
jedlého Hněvkovskému z let 1792 —1798. Zajímavé tyto dopisy o věcech
literárních i soukromých jsou otištěny bohužel beze všech vysvětlivek.) —
Teplý Fr., České gymnasium ve Výškové, jeho vznik a déjiny od r. 1899 do
1910. I. (G. ve Vyškově, str. 25.) — Treixler Gustav, Gódinger Urkunden.IV.
Teil. Geschichte der Gódinger Kirche und Pfarre. (R. v Hodoníně, str. 20—46.
Obšírné vypsání místních církevních dějin Hodonínských hlavně od XVII.
století, pak otištěny 4 listiny.) — Veselý Jindřich, O pravlasti loutek k če
skému loutkářství. (R. na Král. Vinohradech, str. 35. Historický a literární
náčrt.) — Weidl Ant., Der Wiener Kongress im Jahre 1515 und seine Vorgeschichte. (R. v Novém Jičíně, str. 24. Historie slavné dvojí svatby a co
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Wimmer
Josef» Beiträge und Bilder zur Geschichte Metternichs und seiner Zeit, Aus
den Tagebüchern des Grafen Prokesch von Osten, k, u. k. österr. Ungar, Bot
schafters und Feldzeugmeisters, 1830—1834. (Rg. v Gmundenu, str. 73.
jí předcházelo; článek pracován většinou na základě literatury.) —

Podává se ve výtahu obsah zajímavých denníků Prokeschových, sestavený

Wisnar Julius, Die Schlacht bei Znaim im
Jahre 1809. Ein Gedenkblatt, den Manen der wackeren Kämpfer vom 10, und
ii. Juli 1809 gewidmet. (G. ve Znojmě, str. 30. Podrobné vylíčení bitvy
dle věcných skupin a osob.) —

dle bohaté literatury. Přidány také dva bitevní plány.)
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ZPRÁVY.
J. L. Červinka, přední moravský archaeolog, vydal IV. knihu druhého,
úplně přepracovaného vydáni svého spisu Morava za pravěku, nadepsanou
Kultura popelnicových poli na Moravě (Brno 1911, str. 69. Zvláštní otisk
z čas. Mor. Mus.). Pole popelnicová počínají se na Moravě náhle objevovati
v době, kdy kultura únětická tam dosáhla největšího rozšíření. Autor
podává nejprve přehled celé oblasti žárových polí popelnicových, v níž
vidí kolébku Slovanstva, a uvádí mínění českých a německých archaeologů
o chronologickém jejím děleni. Sám dle bohatých svých zkušeností dělí
novou civilisaci na Moravě na ráz předně lužický, zjištěný jednak v mohylách,
jednak v otevřených polích, pak slezský, za něhož lid popelnicových polí
dosáhl na Moravě největšího rozšíření právě v dobách, kdy se počal seznamo
vat! s prvními výrobky železnými typů hallštattských; vlivem hallštattské
kultury vyvinul se ve slezské kultuře moravské v okolí Brna a dále k jihu
přímým působením cizích horníků a průmyslníků, v tamních horách železo
těžících, lokální typ, jejž autor zove dle pohřebiště v Podolí (asi z V. st.
př. Kr.) rázem podolským a počítá k němu též několik velikých, většinou
osamělých mohyl, roztroušených po celé Moravě. Hallštattský průmysl
zmocnil se pak veškeré výroby kovové v celé oblasti moravských popelni
cových polí, železo nabylo vrchu nad bronzem, a fase slezská přešla v plátenickou, nazvanou tak dle rozsáhlé nekropole východočeské, Píčem vy
kopané. Její konec klade Červinka do I. st. po Kŕ. V kapitolách věnovaných
jednotlivým typům vyčítá nejprve naleziště a popisuje kovové výrobky
a zvláště keramiku jejich a připojuje popis sídlišť a hradísk. Co se původu
kultury popelnicových polí týče, ukazuje na an^ogie její nejstarší keramiky
s keramikou mohyl severoněmeckých (souhlasně s Píčem a Beltzem) a nejstarších mohyl jihočeských a jihoněmeckých a míní, že všechny tři kultury
musily druhdy společně nebo velmi blízko vyvíjeti své prvky. Proti mínění
Buchtelovu, že by se lužický národ dostal k nám do Čech a na Moravu
z Lužice po krvavých událostech, způsobených bud domácími různicemi
nebo nepřátelským nárazem, tvrdí, že zabrání území na Labi, Odře, v Čechách
a na Moravě musilo se státi více méně současně. Vidí souhlasně s Píčem
v národě lužické fase kočovníky bez stálých sídel, ponenáhlu prý však se
usazovaly jednotlivé rodiny, družiny a kmeny na vyvolených místech
a stávaly se usedlými. Typ slezský vyvinul se znenáhla u nás ze starších
forem lužických; nebyl vynalezen ve Slezsku a přinesen k nám zástupy
nového lidu, jak míní Buchtela, Píč a j.
/. E.
Pro Naši Dobu roč. XVII.—XVIII. napsal J. Salaba studii O zří
zeni a organisaci agrárního musea (str. 36). Krorhě návrhů slušících do
thematu, jímž se obírá, je pozoruhodná řadou poznámek o dějinách na
šeho zemědělství a programmovými výklady o úkolech dějin hospodář
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ských v českém dějezpytu. Leccos je pověděno velmi případně, třebas
ne vždy jasně a souvisle. Nerozumím naprosto, jak lze z katastru jose
fínského nebo stabilního zjistiti „t. zv. českou zádruhu“? Snad četné
případy spoluvlastnictví?
J, P.

V předešlém sešitě tohoto časopisu (ČČH. XVII., str. 251 — 252)
K. Kr(ofta) zmiňuje se o mé studií „Zur böhm. Quellenkunde II/' týkající
se kroniky Sázavské, zmiňuje se s uznáním a pochvalně, což s díkem kvituji,
ale na konec dotýká se mého názoru, že ve dvojím vypuzení slovanských
mnichů z kláštera Sázavského hrál úlohu také konflikt dvojích majetkových
práv: příbuzných Prokopových jakožto rodiny zakladatelovy a rodu kníže
cího, spoluzakladatele, a myslí, „že výklad ten není správný“. Myslím
naopak, že výklad můj správný jest. Z toho, že na to dosud nikdo nepřišel,
jeho nesprávnost ještě neplyne, a poněvadž to, co jsem na jeho odůvodnění
uvedl, pokládám za dostatečné a námitkami Kroftovými neoslabené, mohl
bych to klidně konstatovati, věc by tím byla vyřízena, ale nic by tím ne
bylo dokázáno. Pokládám však otázku za dosti důležitou, a vracím se k ní
proto ještě jednou. Krofta namítá nejprve: „Nemáme především dokladu,
že by byl Prokop klášter založil na svých statcích, a že by jej byl nějak
obdaroval. Naopak víme, že se Prokop před svým odchodem do samoty
zřekl světa i pozemských statků. Jeho účast při založení kláštera byla podle
všeho více mravní.“ — Zde může za mne odpověděti kronikář Sázavský
— náš jediný pramen — jenž hned po setkání Prokopově s Oldřichem
připomíná: . . . ut ad eius (Prokopa) opinionem catervatim provinciae
eiusdem homines xenia offerrent, o vlastním pak založení kláštera praví
doslovně: Brevi itaque temporis dilapso interstitio . . Procopius coadunatis
quibus potuit sumptibus, iecit fundamentům . . . et basilicam . . . construxit
et aggregavit quosdam fratres vita et moribus religiosos, quibus spiritualiter
concordantibus unanimi caritate monastica fieri moderamina et mystéria
divina iuxta exemplár almifici patris Benedicti constituit, ipse vero minimus
in minimis effectus. Teprve po tom, když kostel již vystavěn, mniši shro
mážděni a tedy klášter založen, praví o knížeti Oldřichovi: Dux igitur . . .
eum (Prokopa) ad abbatiae investiturám debere promoveri decrevit,
quaedam coenobiali usui necessaria decenter coaptans, quaedam pollicens,
quae tandem decenter complevit. Podle toho nemůže býti nej menší pochyb
nosti, že účast Prokopova při založení kláštera nebyla „více jen mravní“,
nýbrž že skutečně to byl Prokop, který klášter založil, sehnav prostředky,
jaké mohl — na tom, že konvent teprve později se konstituoval, nezáleží —
a že teprve dodatečně kníže původní založení rozmnožil. Nepopírám, na
opak výslovně jsem to konstatoval (str. 96), že darování knížecí jistě valně
převyšovalo skrovné počáteční nadání kláštera, a že následkem toho knížecí
rod žádal a osvojil si část majetkových práv, ale tím se nic nemění na faktu,
že vlastním zakladatelem kláštera jest Prokop, a nic nevíme o tom, že by
se byl práv, která mu odtud plynula, zřekl, naopak vše ukazuje, že toho
neučinil. Náš kronikář ovšem praví, že Prokop, než odešel do samoty, svých
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statků se vzdal, ale ani tím se nic nemění na faktu právě konstatovaném.
Krofta ví jistě tak dobře jako já, že na tom, zbudoval-li klášter na svých
statcích rodových, pranic nezáleží, rozhodující jest, že půda, na níž klášter
stál, náležela jemu. A toho vůči výslovnému svědectví kronikářovu popírati
nelze, naopak máme to i jinak ještě zjištěno. Není zapotřebí uchylovati
se k výkladu, jímž legendární zmínku (na niž se ostatně naráží již v kronice)
o Prokopových zápasech s čerty chce glossovati Peisker, začáteční dějiny
kláštera jsou samy dokladem nejvýmluvnějším. Kníže Břetislav potvrdil
a rozhojnil darování otcovo, ale neobešlo se to beze sporu. Sousední dědicové,
jak známo, část knížecího daru — to kronikář uvádí výslovně — reklamovali
pro sebe, a kníže byl nucen jejich nároky uspokojiti. Nikde nečteme ani
nejvzdálenější narážky, že by nároky byly se vztahovaly k půdě, na níž
stál klášter (ano kdyby bylo lze spoléhati na rigorósní výklad kroniky,
snad by se z ní dalo vyvoditi i výslovné potvrzení opaku), čili jinými slovy:
vlastnictví zakladatelovo k této půdě bylo nesporné, třebas se Prokop
někdy dříve rodového jmění vzdal. Ostatně náš kronikář praví také, že
Prokop, odcházeje do samoty, opustil ženu, příbuzné i přátele (cognatos
atque amicos), a přece s ním potom v klášteře žijí i příbuzní velmi blízcí,
vlastní syn Emmeram a synovec (nepos) Vít. Jistě tedy nelze tvrditi, že
původní jeho rozhodnutí také později bylo zachováno do písmene. Proto
také nemáme práva tvrditi, že se Prokop a jeho příbuzní zřekli všeho, co
jim založení kláštera zaručovalo. V této souvislosti jistě jest nápadna dynastie
prvých opatů (Prokop, jeho synovec Vít, jeho syn Emmeram), zde také
hlubšího pozadí nabývá zpráva, že Prokop hned při nastolení dal si darování
knížecí zaručiti listinou, z níž nepochybně dobře bylo patrno, co tímto daro
váním přibylo, a již svým svědectvím potvrdil i druhorozený syn Břeti
slavův Vratislav. A i když to vše jest nahodilé, lze jen tím vysvětliti, že
Spytihněv, při onom zlistinění nesúčastněný (a najdeme ještě další důvod),
slovanské mnichy vyhnal, jest také to pouhá náhoda, že právě Vratislav
sám někdy svědek onoho aktu, cítil se jím vázán (zde ovšem mohly vedle
toho býti i důvody jiné), že odvolal mnichy s příbuzným zakladatelovým
v Čele z vyhnanství, že dal souhlas, když sestárlý opat Vit resignoval ve
prospěch jiného příbuzného? A není konečně v této souvislosti nejpřiroze
nější výklad, že druhé vypuzení mnichů slovanských bylo definitivní, po
něvadž nebylo již nikoho, kdo by majetková práva rodiny zakladatelovy
mohl uplatniti? — jak jsem to vše ve své práci již vyložil. Knížata sice,
jak Krofta správně praví, a jak jsem pověděl již před ním, snažili se užiti
svých práv také při obsazování úřadu opatského, ale Krofta se zase mýlí,
tvrdí-li, že ,,knížata fakticky rozhodovali o volbách opatů, jak dále ukáži.
Praví-li Krofta dále: ,,Jestliže vedle toho také konvent měl vliv na volbu,
jistě to neplynulo z vlastnického práva prvních mnichů, příbuzných Pro
kopových, nýbrž z toho, že tak předpisovala pravidla řádová,“ výtka tato
netýká se mne. Nikde jsem netvrdil, že volba konventu plynula z majetkových,
práv zakladatelových a ne z pravidel řádových, ač mám za jisté, že zvolení
prvých opatů ohledy na jejich příbuzenství určitě se řídilo. Krofta sám
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dobře ví a podal toho ve své práci o kurii v Čechách předhusitských ně
které doklady, co někdy taková volba znamenala. Ale abychom zůstali
při věci, praví-li kronikář o volbě Vítově: consors societas propria voluntate
de congregatione Vitum nepotem eius elegit, qui electus sine dolo, sine
venalitate ordinatus est, bylo by hříchem proti zásadám historické kritiky
upírati tomu víry (a také toho nikdo nečinil). Ale právě toto zdůrazňování
volby jest nezvratným důkazem, že tenkrát práv druhého zakladatele vůbec
šetřeno nebylo a také nikde není nejmenší narážky ani na schválení knížecí,
ač ho jinak kronikář ani jednou uvésti nepomíjí — přispívá to k vysvětleni
postupu Spytihněvova, jenž se necítil vázán jednostranným tímto činem,
třebas volba provedena již za jeho předchůdce, ale jest to zároveň důkazem,
že v tomto případě tvrzení o faktickém rozhodování knížecím při volbách
neplatí. Ale nebyl-li tenkrát jeden z konkurrujících činitelů respektován,
není to nej přirozenější výklad, že tím více uplatnil se druhý? Proč kronikář
— nesmíme zapomínati, že máme před sebou vypravování 50—80 let po
události vzniklé a nepochybně při redakci celé kroniky, tedy více než 120 let
později formálně upravované — znovu s důrazem vytýká příbuzenství Ví
tovo s Prokopem, ač se o něm již krátce před tím zmínil? V každém případě
tedy tato událost nejenom neodporuje mému výkladu, spíše v celé souvislosti
jest mu podporou. Domněnku, že bych nevěděl, co jsou filii spirituales,
mohl a měl snad Krofta pokládati za nepřípustnou a snad by byl pak po
tlačil své méně vhodné poučování v tom směru. Dal-li se svésti tím, že v mé
práci slova ona jsou podtržena, mohl bych mu snadno vysvětliti, jak se to
stalo;1) ale pak také neměl přehlížeti stejně podtrženého: a me sit amodo
prohibita, kde přece Prokop staví se co do majetkových práv kláštera
úplně na roveň knížeti, reklamuje pro sebe totéž, nač si dělá nároky kníže!
Poznámce, že není v kronice tendence, již v ní hledám, nerozumím. Pravím
přece výslovně, že se v ní jeví přes pozdní znešvaření stopy staršího názoru,
tedy pravý opak. Že i přes tento nesouhlas Krofta přisvědčuje mému názoru
o vzniku této části kroniky, konstatuji rád; ale myslím, že poznati, kde jest
pravda, není těžko.
V. Novotný.
•
Nechtěje se pouštěti do polemiky, která by sotva vedla k cíli, prohla
šuji pouze, že ani po odpovědi prof. Novotného nemohu souhlasiti s jeho
míněním o poměru sv. Prokopa ke klášteru Sázavskému.
K. Kr.

K stykům krále Václava II. s německými minnesangry hledí článek
Μ. Buchnerův, „Ueber Entstehung und den Dichter des „Kurfürstenspruches"
(Μ. J. Ö. G. XXXII. 2).

x) Byl tam totiž původně ještě odstavec vyslovující a odůvodňující
domněnku, že spiritualibus jest pozdější dodatek, který jsem však, poněvadž
ho k sesílení mého důkazu nebylo třeba, později škrtl (jako mnohé jiné),
aby práce ještě více nevzrostla.
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Důležité nové prameny k dějinám Karla IV. přináší v 36. svazku
Neues Archiv R. Salomon ve své zprávě o archivní cestě po Itálii, vykonané
r. 1908/9. Jsou tu zejména listiny z archivu Mantovského, mezi nimi relace
o dvoře Karlově z roku 1365, nové zprávy o obojím císařově tažení římském
a podobné.
Thématem, které sice není nové a nezpracované, ale přece vždy dovede
upoutati, a vždy také poskytuje možnosti dodělati se v detailu výsledků
nových, obírá se Jan Martinů, Die Waldesier und die husitische Reforman on
(Wien-Leipzig 1910). Kdo však by se domníval, že zde najde kritickou
revisi celé jistě důležité a složité otázky, tomu kniha připraví veliké zklamání.
Bylo by konečně lze prominouti, že spisovatel neosvojil si zevní, řekl bych
technické stránky vědecké práce, kdyby věc neměla vážnějšího pozadí.
Již úvodní seznam pramenů a literatury jeví četné mezery. Že se zde Vavřinec
z Březové uvádí toliko ve vydání Hóflerově, nepřekvapí, když autor potom
jmenuje (pod jménem Emlerovým) toliko 4 svazky Fontes, a nikoliv také
pátý (podobně Pulkava citován jen ve vydání Dobnerově). Záhadnější
jest — ale najdeme pro to vysvětlení, — když také Neplach jest autorovi
znám jenom z Dobnera, ač ve Fontes byl již vydán lépe. Vůbec — mimo
I. svazek — odkazuje autor na Fontes jen jednou (str. 4, pozn. 1), kde se
připomíná (hodně neurčitě) kronika Františkova jakožto doklad pro zbož
nost Přemysla Otakara II., tedy pro dobu, pro niž pramenem není! Ale
také jinak znalost pramenů jest nedostatečná. I když bych se smířil s autor
stvím Netterovým při spise Fasciculi zizaniarum, od knihy této speciální
otázce věnované lze přece žádati, aby věděla, že vyšla Regesta Bohemiae
o 4 sv., kde listiny, jež cituje, z největší části otištěny, smíme žádati, aby
o Regulích Matěje z Janova nepsala (str. 42, pozn. 1) ,,welche aber nie
gedruckt worden sind“, když již vyšly dva svazky, a jistě musíme žádati,
aby autor znal nověji uveřejněné doklady o existenci Valdenských v Čechách
(na př. Menčík, Loserth, Truhlář), zvláště když se týkají činnosti týchž
inquisitorů, při níž si autor (podle starších vzorů) stěžuje na nedostatek
zpráv. Rovněž literatura jest uvedena velmi neúplně; na př. Comba, který
téměř celou svou činnost zasvětil dějinám Valdenských a věnoval jim ně
kolik prací, není uveden vůbec, podobně chybí Tocco, Knatz a j., ač zejména
.Knatz obírá se týmž thematem, jemuž kniha tato jest věnována. Jinde
jest autor lépe zpraven než kdokoliv jiný — míníme na př. bibliografické
unikum (str. 6): ,,Tomek, Gesch. der Stadt Prag. 3 Bde. Prag 1875“! Spi
sovatel autorovi stanoviskem tak blízký jako Ant. Lenz zastoupen zde
jedinou prací o učení Husově, ač má řadu jiných, s thematem této knihy
mnohem více se stýkajících, neúplný jest výčet prací Hauptových, Loserthových, Pregerových atd., chybí znalost důležitého referátu Loserthova
(GGA. 1889) o Pregerovi, u Golla není uveden jeho pronikavý rozbor veškeré
literatury (Die Waldenser v MJÔG. IX. a parallelni český v Athenaeu),
nekonečně cennější pro dané théma ,než celá řada jiných, jež autor, nechci
říci zná, ale aspoň cituje. Ale ani tím není řada výtek vyčerpána, provedení
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práce tyto nedostatky daleko převyšuje, a při tom není jeho nejslabší
stránkou, že autor ani těch spisů, jichž seznam v úvodě na 4. str. drobného
tisku vyjmenoval, nezná. Uvádím nazdařbůh některé příklady, jak se mi
při nahodilém otevření knihy (ovšem po předchozím přečtení celku) nama
nuly. Na str. 11 mluví se o vyšetřování Jana z Dražíc pro ochranu, již prý
poskytl 14 usvědčeným kacířům, k čemuž se v pozn. 5. připojuje tento
pythický odkaz: ,.Hájek (f 1553) erzählt uns darüber in seiner böhm.
Chronik (ed. Dobner l. c„ dann böhm. Prag 1819) zum J. 1315° (následuje
citát doslovně opsaný z Palackého, Über die Beziehungen 12). — Dobnerovy
Annales (nehledě k tomu, že běží o r. 1315), předtím ani potom citovány
nejsou, toliko Monumenta; patrně se autor domnívá, že v nich vyšla Kronika
Hájkova, a že teprva pak vydána česky! O stránku dále autor hájí míněni
Palackého, že oněch 14 kacířů nebylo upáleno, důvody (a do písmene i slovy)
Palackého, mezi nimiž jest i „das Stillschweigen des redseligen Chronisten
Peter von Königsaal“ (srovn. Palacký 12). Ale Petr praví výslovně (FRB. IV.,
224): de illis (hereticis) . . . intra mensem unum Präge 14 sunt cremati! —
Ještě podařenější jest však ,.nedopatření“, které se autorovi přihodilo opět
na osudné stránce 11. Praví tam o žalobě Jindřicha z Schonburka: ,,Diese
Anklage, die uns der Abt Peter von Königsaal überliefert hat (k tomu odkaz:
Lorenz l, c. I. 292!) enthält einiges . . .“ Petr Žitavský má o žalobě ne
patrnou zmínku (str. 248), udávající stručný obsah, který úplně známe jen
z listin papeže Jana XXII. (Reg. III., č. 431). Jak se stalo, že autor cituje
z kroniky Zbraslavské, co v ní není? Takto: Palacký (str. 11) praví: ,,Schön
burg . .. klagte über ihn, wie der Abt von Königsaal sagt, de inobediencia...
(atd.) In derselben Klage stellte er dem Papste vor . . .“ (následuje obšírny
citát z bully! Povrchním čtením Palackého a nepřihlížením k vlastním
pramenům vzniknul omyl, v němž Martinů má za to, že se u Petra Zbraslav
ského čte něco, co obsahuje bulla papežská! Ale tento zjev sám jest velmi
příznačný, prozrazuje něco, co také hned při zběžném listováni knihy se
jeví. Palackého práci Martinů opisuje doslovné, téměř celá s nepatrnými
změnami jest v knize jeho znovu přetištěna. Martinů ji ovšem cituje, ale
takto užívati citovaných prací, není přece dovoleno. A tím jest také, řečeno,
co o knize jeho souditi. Co jest v ní správného, pověděl již dříve a lépe Pa
lacký a jiní, nového najdeme tu pramálo a zřídka správně. Jestliže autor
drží ještě mylný názor Palackého, že první zmínka o kacířích v Čechách
jest z r. 1244, ač bulla platí Bosně, tu přece aspoň ví, že proti tomu ozval
se odpor. Ale jinde — jak jsme viděli — opakuje jen omyly Palackého anebo
přidává nové, jako na př. strašlivou zmínku o flagellantech na str. 5 (k níž
se uvádí jen Pulkava ve starém vydáni!), nebo (uvádím namátkou) na str. 21
míněni, že od r. 1349 papežští inquisitoři u nás se nepřipomínají, nebo
zmínku o šlechtickém původu Milíčově (str. 39), nebo tu hroznou větu
(str. 45): „Matthaeus von Chrochova in Pommern (!), von dem wir eine Synodal
rede aus d. J. 1384 De squaloribus romanae Curiae (sicf) besitzet* \ Že při
tom ani obsahově kniha nemůže uspokojiti, rozumí se při těchto jejích
kvalitách téměř samo. Autor hledá a nachází Valdenství všude (na př.
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u Millče!), nemaje patrně schopnosti rozeznávat! jednotlivé vývojové
prvky. Vysvětleni nabízí se na str. 55, kde autor praví: „Dieser Irrtum
von der Konstantinischen Schenkung, von dem seit jener Zeit sich datie
renden Verfall der Kirche und von der Errichtung des Papsttums, muß
als eine sozusagen charakteristisch Waldensische Irrlehre bezeichnet werden“.
Pak ovšem celý středověk by musil býti valdenský, nebo celý středověk
věřil tak, jak mohl autor zvěděti, neli odjinud, již z téhož Herzoga, kterého
cituje, kdyby byl četl o stránku dále. Co jest pro Valdenství v této obecné
víře karakteristické, autorovi ovšem ušlo. Nejdůležitější partie knihy
(poměr valdenství k Táborům a Bratřím) stojí na téže výši, nepřinášejíce
téměř nic nového, jako také některé kapitoly jsou zcela zastaralé (na př.
první byla zastaralá již pět let před napsáním). Celkem kniha jest jen
svědectvím, jak autor podjal se svého úkolu bez potřebných vědomostí,
bez náležité přípravy a bez příslušné svědomitosti, že při tom ultramontanní stanovisko někdy dosti vtíravě vystupuje, není její největší
chybou.
V. N.

V „Knihovně Volné Myšlenky“ vyšel jako druhý svazek sbírky „Velicí
mužové české reformace“ spis „Milič z Kroměříže, otec české reformace“,
jejž napsal Th. Dr. František Loskot (V Praze 1911; stran 179). O prvém
svazku řečené sbírky, věnovaném Konrádu Walhauserovi a sepsaném
rovněž od Loskota, přinesl náš časopis dosti podrobný referát prof. V.
Novotného (viz Č. Č. H. XV., str. 469—473). Tam bylo ukázáno, že spis
Loskotův není bezcenný leták protiklerikální, nýbrž práce, která přes
hojné nedostatky má i vědeckou cenu, opírajíc se o rozsáhlé studium na
mnoze rukopisné. Také o novém spise Loskotově možno říci, že není bez
vědecké ceny. Autor i tu projevuje slušnou znalost literatury, která se
přímo týká Milíče — jen Kybalova stať „Milíčův sen“ ve Sborníku na oslavu
60tých narozenin Gollových mu podivným způsobem docela ušla —, také dobře
ovládá prameny a užívá hojně i rukopisných spisů Milíčových, jež samostatně
prostudoval. Nepodává-li spis jeho podstatně nových poznatků, které by
nebyly známy ze starší literatury, aspoň tu a tam podrobněji dokládá
a odůvodňuje poznatky starší. Srovnáme-li na př. Loskotův obšírný
a mnohomluvný výklad o životě a působení MilíČově se stručným, popu
lárním článkem Novotného o Milíčovi (vyšlo v Moravské čítance 1907),
shledáme, že se výkladem tím naše vědomosti o Milíčovi nijak neobohacuj!,
že to je téměř jen rozšířené, pramennými doklady opatřené, ale někdy
také jen rozředěné opakování věcí, pověděných již jinde, ovšem jen stručně
a často bez podrobných dokladů. Podobný ráz a cenu má většinou i Loskotův
výklad o Milíčových názorech náboženských a mravních. Pokud je správný,
nepodává nic, co by nebylo již u Klicmana, Novotného, Kybala a j., kde
však se Loskot odchyluje od těchto svých předchůdců, zpravidla se ocitá
na scestí, na něž ho svádí nehistorické pojímáni Milíčových poměrů, ply
noucí z nedostatečné znalosti středověkých poměrúv a názorů. Zdají se
mu novými, nebo dokonce revolučními některé, zvláště ethické, názory
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Milíčovy, jimiž se sotva liší od jiných mravokárců středověkých. Souvislost
Milíčova s obecným vývojem vůbec není z výkladu Loskotova patrna,
jeho poměru k německé mystice a k Šimonovi de Cassia se dotýká Loskot
zcela povrchně. To vše mu nebrání hlásati v úvodě bombasticky, že
„Milíč jest Český člověk svým narozením, svou bytosti, svým působením,
svým pojetím křesťanství i života přes to, že sám sebe považoval za přesně
orthodoxního a že od jiných za takového byl považován", tvrditi, že hu
sitská reformace „tkví kořeny svými v rozporu mezi křesťanstvím cír
kevním a národní povahou českou, jejímž šťastným interpretem byl právě
Milíč". Není potřebí vykládati, že spis Loskotúv těchto a podobných
jeho tvrzení nijak nedokazuje.
K. Kr.
V programu druhého českého gymnasia v Brně za rok 1909-1910 vyšlo
obšírné a velmi cenné pojednání Si. Součka, Vztahy Štítného ke krásnu
(str. 29—102). Opíraje se o dokonalou znalost všech spisů Štítného a jejich
rukopisů, podává tu náš přední badatel o Štítném soustavný a pronikavý
rozbor názorů Štítného o krásnu, jak se u něho projevují porůznými zmín
kami. Podrobně zjišťuje jejich společný supranaturalistický základ a vý
sledky svého rozboru shrnuje v tato slova: „Všem místům, po rozmanitých
spisech roztroušeným, na nichž dotýká se Štítný zjevů, v nichž my shledá
váme krásu, společným podkladem myšlenkovým je přesvědčení, že vše má
a musí míti vztah k nadpřirozenému cíli člověkovu, a společným obsahem
snaha navěsti k tomu, aby každý projev lidského života, i ten, jenž nějak
týká se krásna, řízen byl zřetelem k tomu cíli Člověkovu . . . . K ujasněni
pojmu krásna ty porůzné, příležité, povšechné a neurčité zmínky o tom,
v čem my shledáváme aesthetické prvky, nepřispívají. Krásno všech těch
jevů Štítnému je věcí vedlejší . . ." „Štítný nejen není, ale ani nechtěl by
býti aesthetikem (a filosofem). Je populární, supranaturalistický moralista,
jemuž nezáleží na tom, co je krása a kde je, nýbrž čím je a má býti člověku .. "
Přes tento čistě supranaturalistický ráz poměru Štítného ke krásnu jsou
u něho přece také prvky naturalistické. V jeho spisech se přece tu a tam,
třeba že ojediněle a neuvědoměle, vyskytují projevy prosté, bezprostřední
záliby v krásnu bez supranaturalistického odůvodnění. Také soustavný
rozbor slohu Štítného podal by doklady pozorování netříštěného zřetelem
k vyšším cílům, ukázal by slohové umění Štítného nekořenící v supranaturalismu. K naturalistickým prvkům Štítného dlužno počítati i zjevné
doklady jeho „uměleckého nadání: bystrého postřehování věcí, projevují
cího se určitostí a detailností výseků ze života mimochodem nám podá
vaných, a umění myšlenkám ne jednotvárným, citům až k mystickému
vznícení se stupňujícím a rozmanitým zásahům v praxi lidskou dáti výraz
přiléhavý, touto přiléhavostí barvitý, někdy přese všechnu vnitřní vyrov
nanost a klidnost stárnoucího pisatele řečnicky silný nebo vzrušený a vnitřní
nutností zdobný". „Supranaturalistická theorie a praxe krásna nezničila
v Štítném všech naturalistických prvků, podmanila si však jeho přirozené
nadáni i získanou umělost." V závěrečné kapitole podává Souček povšechnou
č. C. H. XVII.
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charakteristiku a oceněni názorů Štítného o kráse — vyslovuje se tu zcela
rozhodně proti staršímu míněni, že mezi názory těmi možno nalézti pomysl
schopný nového života — a jich historický výklad. Vykládá tu poměr Štít
ného k Hugovi de S. Victore, Augustinovi, Tomáši Akvinskému i k antické
filosofii. Pokouší se posléze určití místo Štítného ve vývoji našem, při čemž
se hlavně dotýká jeho názorů na jednotlivé obory umění a jich poměru
k názorům Milíčovým, Janovovým a Husovým. Celkem soudí, že slohové
uměni Štítného a jeho myšlenky ,,ve vývoji dalším netoliko nemají vůdčí,
než ani znatelné úlohy, jistě jsou však složkou, byť i nepatrnou, našeho
hnuti reformního a kulturního vůbec.“ V příloze otiskuje Souček 6. —13. ka
pitolu z druhé recense Rečí besedních pravopisem moderním a s hojnými
kritickými poznámkami.

Pod názvem Polityka ostatních JagieHonów (pod kterým L. Finkeuveřejnil loni cenný referát o výsledku dosavadního badání o tomto před*
mětu v Pami^tniku sjezdu Rejovského 1910) uveřejňuje L. Kolankowskl
v Kwartalniku historyczném 1911, seš. 1. zajímavý příspěvek, týkající se
m. j. zvláště povahy Ludvíka Jagellovce na základě denníku polského
kancléře Kryštofa Szydlowieckého, který píše o sjezdu ve Vid. Novém
Městě r. 1523 a vůbec o dvouměsíčním pobytu Szydlowieckého v okolí
Ludvíkově v Novém Městě a v Prešpurku. Originál denníku tohoto
nalézá se v archivě ministerstva zahraničních záležitostí v Moskvě a opis
jeho v archivě historické komise Budapeštské akademie věd. Při poslední
expedici české do Moskvy, kterou podnikl Dr. Z. Nejedlý, nebyl denník
tento, pokud vím, prohlédnut. Szydlowiecki podává přímo strašný obraz
chování Ludvíkova. Ono podle svědectví uherského kancléře Turzo
a habsburského vyslance Burgosa bylo hlavní příčinou jednání z r. 1523,
jehož účelem {bylo zachrániti trůn český a uherský pro Ludvíka.
Budiž dovoleno uvésti výňatek z denníku podle Kolankowského: ,,čím více
král dospívá, tím více hloupne. Mravy jeho jsou úplně zkažené, a u těch,
kdo s ním žijí při dvoře, nepožívá nejmenší úcty. Do komnat jeho vchází,
kdo chce. Král pak všem přicházejícím ukazuje se nahý. Při stole není vůbec
žádného pořádku. Kdo chce, zasedá k jídlu, při čemž si každý veřejně
z krále tropí žerty.“ Co král má, to prý rozdá. Podpisuje všecko, aniž by
to četl. Szydlowiecki na kolenách prý ho prosil, aby toho zanechal, že mu
lidé všecko vezmou ,,a nikdo nebude ho moci před tím zachránit, ani Fer
dinand ani Sigmund“ (král Polský). Hlavní vina zkázy připisovala se podle
Szydlowieckého v Uhrách vychovateli Ludvíkovu, markraběti Branibor
skému, Jiřímu Hohenzollernskému a residentovi Karla V. a Ferdinanda I.
Burgosoví.
Poměry Pražských židů na poč. XVII. stol, zajímavě osvětluje malá
publikace „Jüdische Privatbriefe aus dem J. 1619“t kterou vydali A. Landau
a B, Wachstein (Wien und Leipzig 1910). Je tu otištěno několik dopisů
vesměs z 22. listopadu 1619, jež Pražští židé toho dne poslali svým známým
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a příbuzným do Vidné. Originály těch dopisů nebyly patrně adresátům
doručeny a jsou nyní v státním archivě ve Vídni. Obsah dopisů je přirozeně
rozmanitý, jejich historická cena je neveliká, ale pro dějiny Pražských
židů nejsou bez významu.

Náš krajan prof. J. 'Kvačala vydal v aktech Jurjevské university na
r. 1911 novou práci o Campanellovi „Über die Genese der Schriften Thom.
Campanellas“. Zabývá se tu otázkou vzniku jednotlivých spisů Campanellových a pojednává o jejich zachovaných rukopisech a jich vzájemném
poměru. V příloze otiskuje text slavného spisu Campanellova ,,Cittá del
sole“ z rukopisu Vatikánského, jehož dosud nebylo užito.

Jan Heidler napsal do denníku »Samostatnosti' (23. a 30. března 1911)
pěkný článek ,Radikálové naši revoluce* (1848), který je do značné míry
šťastnou a zdařilou obranou jejich proti příliš přísnému odsouzení, jehož
se jim dostalo v Masarykově Havlíčkovi. Nej význačnější žurnalistickou
a politickou osobností mezi tehdejšími radikály shledává Heidler Vincence
Vávru Haštalského. V jeho programovém článku ,Jakou chceme foederaci',
jímž se Heidler podrobněji obírá, zdá se mi, lze najiti vlivy Smetanových
idejí, hlásaných v brožuíe ,Die Bedeutung unseres Vaterlandes Böhmen'.
Glch.
Umělecká Beseda vydala na rok 1911 Členskou prémii: Petr Brandl.
Text napsal Jaroslav Kamper. Je to prvý pokus o seznámeni širší veřejnosti
s předními representanty českého baroku. Text na šesti stranách folia je
lehce nanesenou studií o významu Brandlově. Nového nepřináší mnoho.
Kamper nesháněl pracně archivní materiál, (který bude brzy vydán prof.
Hej ničem), nýbrž užil jen známých zpráv. Při stručném životopisu vypo
čítává jeho práce, někdy i s chybami snadno opravitelnými (mluví ku př.
o Brandlově autoportrétu, jenž býval kdys v majetku P. Ign. Rivnáče,
faráře u sv. Štěpána v Praze, jako o nezvěstném, ač týž je uschován v Zem
ském museu). Hlavní chyba Kamprovy práce spočívá právě v tom, co
mělo býti její osou — totiž v důkazu, že Brandl je mnohem větší umělec
než Škréta a že onen jen neprávem byl tímto vytlačen ze své popularity,
ježto prý potomstvo více zajímal jeho bouřlivý život a tragika jeho osudu,
než jeho umění. Kampr chce úsilně dokázati, že Brandl byl ge
niální umělec, s nímž nelze srovnávati eklektika Škrétu. A zde zapomíná
autor na hlavní věc. Škréta (1610—1674) je od Brandla (1668 —1735)
vzdálen téměř půl století! Co znamená ve vývoji umění 50 let? A co zna
mená to zvláště v 17. a 18. stol. Škréta a Brandl jsou dvě disparátni veličiny
umělecké, které vyrostly za zcela různých poměrů, jež nemůžeme měřiti
stejným měřítkem. Letošní výstava Škrétova ukázala mnoho nového,
a podzimní výstava Brandlova nebude jistě méně zajímavá pro poznáni
tohoto umělce. Text psaný sytým, žurnalistickým tónem, čte se velice dobře.
Přilohám (celkem osm, z nichž dvě v barvách originálů) možno vytknouti
přílišnou omezenost sujetů a galerií.
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F. Klein v práci Kožciói Šš. Pioira i Pawla w Krakowie (Kraków
1910) porovnávaje sochy apoštolů, umístěné před fa^adou kostela se sochami
Pražského mostu Karlova, dochází k mínění, že sochy Krakovské jsou
buď dílem Brokoffovým nebo Braunovým.
Historie umění teprve v posledních dobách počíná si všímati zahrady
jako díla architektova. Dvě studie o této otázce: Evropská zahrada a Pražské
zahrady napsal Zd, Wirth. Prvá líčí celkový vývoj zahrady od středověkých
zahrádek klášterních a hradských až po zahrady a veřejné sady 19. stol.
Pravou kulturu zahradní vytvořila Itálie. Migrací severoitalských stavitelů
za Alpy šíří se i zakládáni italských zahrad. Koncem 16. století vystupuje
v renaissanční architektuře nový činitel — vliv Nizozemí a jeho hlavní
představitel Hans Vredeman de Vries, jehož spisy o náhrobcích, zahradách
atd. jsou rozšířeny po Evropě. Nový typ zahrady vytvoří Francie,
Ludvík XIV. a jeho architekt André Le Nôtre. Vliv Lenótrův ovládá
evropské zahrady hluboko do 18. stoL Teprve kol poloviny 18. stol, vzniká
v Anglii reakce proti stylisované zahradě a výsledkem toho je přírodní
park. Naprostý úpadek znamená druhá polovice 19. stol., kdy zahrada
vymyká se z rukou architekta a stává se dílem zahradníkovým. Teprve
nejnovější doba vrací se opět k zásadě, že zahrada je dílem architekto
nickým. — Druhá studie Wirthova obírá se pouze pražskými zahradami,
jež jsouce podmíněny lokálními poměry, mají do jisté míry svůj vlastní ráz.
Historie zahrad počíná v Praze teprve královskou zahradou Ferdinanda I.,
jež však ještě nevyužila vhodného terrainu nad Jelením příkopem k vy
tvoření terrasové zahrady. Italské vlivy působí až do 18. stol., takže za
hrada Lenótrova nemá na Prahu značnějšího vlivu. Je to jistě výrazem
proudů, jež působily na barok v Čechách, a jež nemáme dosud přesně
zjištěny. Anglický park přichází do Prahy přes Německo dosti pozdě, ale
má ještě dosti Času i síly, aby zničil téměř všechny barokní zahrady. Text
doprovází řada illustrací (vydáno jako neprodejná edice města Prahy),
z nichž většina mohla zachytiti jen současné zbytky — často přímo ruiny —
starých palácových zahrad. — Obě práce — stručné, někdy silně zhuštěné
skizzy — jsou u nás prvními studiemi v tomto thematu vůbec.
K. G.
Prací W. Hauthalera, opata kláštera sv. Petrského v Solnohradě byl
dokončen první svazek „Salzburger Urkundenbuch” (Salzburg. Gesellschaft
f. Salzburger Landeskunde 1910). Velmi objemný svazek obsahuje především
vydáni nej starších knih tradičních arcibiskupství a klášterů solnohradských
z 10.—13. století, význačných pro právní oblasť jihoněmeckou. Současně
vyšel druhý díl knih tradičních frisinských prací Th. Bitteraufa (Die Tradi
tionen des Hochstifts Freising 926—1283. Mnichov 1910 Quellen u. Erörte
rungen zur bayrischen u. deutschen Geschichte N. F. 5 Bd.). O obou edicích
vyšly kritické referáty v 1. sešitu XXXII. ročníku Mitt. d. Inst. f. öster.
Geschichtsforschung.
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Nedávno vydaný druhý svazek díla A. Hartmannova, Historische
Volkslieder und Zeitgeschichte vom 16.—19. Jahrhundert (München Beck 1911)
obsahuje značný počet historických písní a skládání z let 1650—1750,
pocházejících z veliké části ze zemí rakouských a pro dějiny Leopolda I.
i Karla VI. zajímavých.
V „Deutsche Rundschau'* 1910, 8 vydal A, Fournier ve článku
, .Friedrich Gentz und der Friede von Schönnbrunn 1809” několik důležitých
listů Gentzových hraběti Františku Kolovratovi.

Jako 21. svazek sbírky Hist. Bibliothek, vydávané redakcí Sybelova
Hist. Zeitschrift, vyšel spis K. Dorienův, Der Bericht des Herzogs Ernst II.
von Koburg über den Frankfurter Fürstentag 1863 (Mnichov, Oldenburg 1911),
který dokazuje především, že jednání císaře Františka Josefa I. a rakou
ských politiků ve Frankfurtě v memoirech vévody Koburského jest tendenčně
a nesprávně vylíčeno. Pro dějiny rakouské politiky v Německu v době
té důležité zprávy přináší také právě vydaný třetí svazek officiální publikace
francouzské „Les Origines diplomatiques de la guerrre de 1870—71", ob
sahující vedle jiných dokumentů také zprávy vyslanců francouzských
o válce dánské z roku 1864.
Sbírka pramenů a zákonů týkajících se rakousko-uherského práva
ústavního „Die oesterreichischen Verfassungsgesetze“, kterou vydal
(v Lipsku) prof. Vídenské university Edmund Bernatzik r, 1906 (ČČH.
XIII., 127), dočkala se r. 1910 druhého vydání. Že to není vydání nezmě
něné, patrno již z toho, že kniha vzrostla ze 772 str. vydání prvního na
1160 stránek vydání druhého. Vzrostly v novém vydání úvody i texty.
Tak hned na počátku pragmatické sankci věnováno v prvním vydání
prvních 29, v druhém prvních 47 stránek; vzrůst ovšem vysvětluje se též
většími typy v úvodech k textům. Ale i obsahem právě tento první úvod
vzrostl zvláště tím, že Bernatzik mohl užiti ve vývěscích teprva r. 1911
vydané nové práce Turbovy , ,Die Grundlagen der Pragmatischen Sanktion" I.
Ungarn (Wiener staatswissenschaftliche Studien herausgegeben v. Bernatzik
und Philipovich X., 2), podobně jako mu přístupno bylo před vydáním
nové dílo Žolgrovo (v Lipsku 1911) ,,Der staatsrechtliche Ausgleich zwischen
Ungarn und Oesterreich". Z textů v novém vydání proti staršímu přibylo
..pactum mutuae successionis" z r. 1703. a vydavatel zde jde za Turbou
a těmi, kdo hájí shodu obou, pacta i sankce; celé toto oddělení o pragmatické
sankci se nám v novém vydání jeví téměř jako nová práce. Také je tu text
sankce otištěn podle originálu, který od té doby vydán od Turby v repro
dukci fotografické: přidána též řada nových poznámek; zvláště důležito je,
co tu pověděno o poměru sankce k vyrovnáni z r. 1867. Podobně bychom
mohli projiti celou knihou a v každé Části našli bychom něco nového; mnoho
nového přinesl ovšem rok 1907, tedy hned po vydáni první edice (1906).
Než neběží jen o novou látku, nové zákony, nové úmluvy s druhou ,,ροίο-
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vicí říše“, něco zcela nového jsou proti starší edici v pozdější na mnohých
místech přidané exkursy, zvláště vítané politikovi. Na př. exkurs o $ 14,
kde se lze též poučit, jak se tento paragraf provádí — nezcela podle svého
skutečného znění Kniha Bematzikova stává se ve svém novém vydání
ještě užitečnější, ba nezbytnou příručkou — pro každého pojitika a tím
i historika naší doby. Najde zde na př. tak zv. uherský ,,program devíti“
z r. 1903, t. j. program strany liberální a vůdce jejího hr. Tiszy. Autor
(neb Bernatzik je více než editor) má o aktuálních otázkách své mínění,
ale toto mínění přece nevyslovuje tendenčně, a není na újmu vědecké objektiv
nosti. Citujeme doslovně poznámku na str. 755 týkající se sporných voleb
do parlamentu zvoleného na základě všeobecného hlasovacího práva:. Vier
Jahre hindurch ist noch keine einzige der bestrittenen Wahlen verhandelt
worden (proti zákonu stanovícímu lhůtu), ohne daß es gegen diese Miß
achtung des Gesetzes ein Rechtsmittel gäbe. Gegenüber dem Abgeordneten
haus ist eben jede Norm eine lex imperfecta“. Tak výrazně a důrazně
autor své mínění vyslovuje jen ještě v oddělení o Bosně. Právě pro otázky
nejaktuálnější, t. j. dosud nevyfízené nebo takové, při kterých hrozí konflikt
obou ,,polovicí“ říše, lze najiti zde první orientaci na př. o státoprávním
postavení Dalmácie (v exkurse nově přidaném), o poměru Horvatska
k Uhrám atd. K otázkám, které mohou vyvolati spor obou ,,polovicí“
říše, náleží též otázky budoucího postavení Bosny. Oddělení knihy určené
Bosně v novém vydání ovšem vzrostlo; přibyly kusy z r. 1908 a 1909,
při čemž Bernatzik vytýká rozdíly tak zv. annexních předloh pro oba
parlamenty — zde výklad přechází zároveň v polemiku proti uherské před
loze a uherským nárokům; také bosenská ústava z r. 19TO zde našla místo. —
Nové vydáni má o dvě odděleni více, jedno nadepsané ,.Publikation der
Gesetze“, druhé předposlední s titulem ,,das Nationalitäten recht“ od str. 879
až 1017, tedy oddělení rozsáhlé. V historickém úvodu B. se dotýká § 19
prosincovky (první a druhý odstavec převzaty z ústavy Kroměřížské)
a konstatuje (vlastně lituje), že nebyla němčina ustanovena ne sice jako
jazyk státní po způsobu uherském, ale přec jako společný jazyk dorozumí
vací (gemeinsames Verständigungsmittel). Druhý a třetí úvod jednají o tom,
jak národnost přichází k platnosti v složení říšské rady a sněmů; zde se
podrobněji vykládají změny, jež na Moravě nastaly r. 1905. Zákony mo
ravské potom otištěny v plném znění, Čtly se však již také v prvním vydáni,
ale v jiné rubrice; potom následuje zákon z r. 1910 měnící zemské zřízení
v Bukovině; 4. Část s nadpisem ..Geschaftsspräche des Parlamentes“ při
pomíná, pokud vedle němčiny jiné řeči si zjednaly místo v parlamentě.
Co se tu pravi o panské sněmovně, že totiž v ní němčina vládne výlučně,
třeba aspoň potud obmezit, že i zde se slibuje také v jiných jazycích a že
od nedávna i formule přísahy se již několikráte čtla — podle přáni slibujícího
— Česky. NevypoČítáváme zde všecko, co toto důležité odděleni přináší;
poslední jeho Část (od str. 978 do konce) je věnována jazykové otázce
v administraci a judikatuře; zde vidíme, kolik tu nerozřešených otázek
zbývá, také otázek kompetence (nařízení neb zákon); zde dále se lze v hlav-
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nich rysech poučit též o jazykové otázce, co se týče škol; mezi texty najdeme
na samém konci tak zv. ochranné zákony obojích Rakous atd. z r. 1909. —
Oba přídavky prvního vydání, věnované Čechám a Haliči, přešly také do
druhého. První ne beze změn; na př. že nejv. soudní dvůr r. 1898 uznal
kabinetní list z 8. dubna 1848 za dosud platný, v prvém vydání se prostě
konstatuje, v druhém však nazývá ,,weniger begreiflich“, ježto bylo od
straněno hned r. 1848 ústavou ze dne 25. dubna (tak zv. Pillersdorfovou).
Celkem je v novém vydání rozdílů málo; při jazykové předloze vládní z r. 1871
přibrány změny, které byly schváleny při ní od sněmu a na konci přidána
(str. 1113—1116) na způsob regest některá data až do r. 1910; poslední
zni takto: 1910 in Herbst: Ausgleichsverhandlungen (gescheitert). Nové
dva přídavky druhého vydání týkají se Tyrolska a Dalmácie (ohrazení
některých poslanců z Dalmácie v říšské radě z r. 1907). — Ku přednostem
nového vydání náleží též mnohem podrobnější ,,obsah“, než mělo vydání
první.
J· G.

Obstrukce v parlamente je jistě velmi Časové thema. Než dissertace,
kterou r. 1910 v Curychu (204 str.) vydal Osvald Koller s nadpisem ,,Die
Obstruktion. Eine Studie aus dem vergleichenden Parlamentsrechte“
v první své historické části čtenáře asi sklame. Co tu pověděno o vzorné
(byla vzorem pro napodobitele) obstrukci v anglickém parlamentě, bylo
pověděno již dříve a lépe (na př. od Brandenburga r. 1904 ve spise ,,Die
parlamentarische Obstruktion"), co se vypravuje o obstrukci v parlamentě
Vídeňském (hlavním pramenem zde bylo dílo Kolmerovo ,,Parlament und
Verfassung in Österreich“), čtenáři, jenž by věc již neznal, zůstane asi
nesrozumitelno. Koller vypravuje nejpodrobněji o obstrukci v Londýně
a ve Vídni; o první, jak podotýká v předmluvě, protože v Anglii bylo čeleno
obstrukci šťastně (mohla by tedy Anglie i v tom býti vzorem), o Vídeňské,
protože způsobila velké škody na poli hospodářském. Obstrukci provozo
vanou v únoru 1909 (dále vypravování nejde) od ,,Čechů“ autor popisuje
a ostře kárá. O sněmech našich, zvláště českém se jen krátce zmiňuje, že i tu
byla obstrukce, ale — bez kritiky. — Druhou část své dissertace (od str. 133
do konce) nazývá autor ,,dogmatickou“. Koller hned na počátku podal
seznam užité literatury (7 stránek petitu, tedy mnoho), ve své ,,dogmatické“
části mínění svých předchůdců, často proti sobě stojících (na př. co se týče
oprávněnosti obstrukce) registruje — tak objektivně, že není hned snadno
poznati, ke kterému mínění se kloní neb přidává sám. Ani tato část knihy
neuspokojuje již, protože zde mnoho zbytečného; jako v první tak i v druhé
části jsou zajímavé jednotlivosti, ne celek. Celkový dojem je, že Vídeňský
parlament proti obstrukci má málo zbraní (a my víme, že ani těch neužívá).
Dosti zajímavý je doslov. V rak. parlamentě obstrukce hlavně se vyskytuje
při otázkách národnostních a ústavních. Třeba je tedy uspokojivě rozřešit
decentralisací a provedením národnostní autonomie, ať již na základě territoriálním anebo na základě národnostních katastrů, anebo pomocí jiných
prostředků. To zní velmi pěkně, ale to není odpověď na otázku: jak čelit
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obstrukci, když se v parlamentě vyskytne? Autor ovšem ty dvé věci roze
znává a zde na konec přece navrhuje známá odjinud ustanoveni jednacího
řádu aneb od jiných již navrhovaná, mezi nimi některá, jak praví, dosti
drakonická.

Biografie Fr. Rákócziho, psané Sándorem Markem vyšel loni třetí
svazek (Magyar Tórténeti Életrajzok, XXVI) o 36 str. (s illustracemi).
Obírá se velkou většinou dobou pobytu Rákócziho v Polsku, Francii a
Turecku.
V letech 1882 — 1889 maďarský historik H Marczali vydal třísvazkové
dílo o dějinách uherských za císaře Josefa II. Pro čtenáře maďarštiny ne
znalé jest zajímavo, že úvodní díl spisu toho nyní vyšel v překladu ang
lickém pod názvem ,tHungary in the eightcenth Century”. (Cambrigde 1910).

V 28. svazku „Abhandlungen der philologisch-histoiischen Klasse
der köngl. sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften“ (*. 6.) nalézá se
práce Ed. Martiniho, Textgeschichte der Bibliotheke des Patriarchen Photius
von Konstantinopel. I. Teil. Die Handschriften, Ausgaben und Übertragungen.
Fotiova Bibliotheke jest podle Krumbachera nejdůležitější literárně-historické dílo středověku, které má nesmírnou cenu zvláště proto, že obsahuje
authentické zprávy o ztracených spisovatelích a spisech (též jejich výtahy)
starověkých. Zachovala se v mnoha rukopisích (Martini prozkoumal jich 24),
ale dosud není uspokojivého vydání. Martini koná k tomu rozsáhlé přípravy.
Jednou z přípravných prací jest pojednání shora uvedené. Ke spisu
přiloženo jest 8 zdařilých faksimilů původních rukopisů.

Ve sbírce Allgemeine Staatengeschichte (odd. Geschichte der euro
päischen Staaten) vyšla dlouho očekávaná kniha H. Jirečkova, Geschichte
der Serben (1 svazek do r. 1371)» Gotha 1911. První nahlédnutí přesvědčuje
o velikém bohatství materiálu. ČČH. přinese o ní co nejdříve obšírnější
referát.
V Bulletin international de 1’académie des Sciences de Cracovie 1911,
seš. březnový uveřejnil upsalský vrchní knihovník Collijn, Sprawozdanie
o ksiqzkach polskich, znajdujqcych si^ w bibliotékách szwedzkich. Jest to sice
jen jakási úvodní informace o knihách, ve kterých polské knihy buď nebo
by mohly býti, kterou k žádosti sekretáře Krakovské akademie Collijn
podává, ale i tato by mohla posloužiti za vodítko pro případnou revisi,
jež by podniknuta byla se strany české. Zajímavo, že v obou válkách nor
dických Švédové celé knihovny z Polska odvezli. Jednou z podmínek míru
Olivského bylo sice jejich vrácení, ale přes to zůstalo tam mnoho. Proslulý
bibliofil biskup Zaluski, jehož knihovna jest jádrem dnešní císařské knihovny
Petrohradské, právě asi ve Švédsku, jež osobně navštívil, mnoho knih získal.
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Komise pro dějiny literatury a osvěty v Polsku, stávajíc! při Krakovské
akademii nauk má záměr poříditi podrobný seznam všech knihoven a archivů
veřejných i soukromých, nalézajících se v zemích, které před r. 1772 náležely
k říši Polské. Mimo to chce umístiti v seznamu tom i cizí sbírky, které
obsahují polonica. Žádá tudíž o příslušné zprávy a informace, jež mají být
zasílány Dru Jos. Korzeniowskému, sekretáři této komisse.
V Krakově zemiel na jaře 1911 professor dějin umění Μaryan Soko
lowski, ředitel tamějšího proslulého musea knížat Czartoryských.

Přátelé a ctitelé zasloužilého polského historika Alexandra Jabionowského rozhodli se na oslavu jeho badatelského jubilea (r. 1900) vydati jeho
sebrané spisy. K tomu došlo r. 1910, kdy vyšel I. svazek p. t. Písma A lexandra
Jabtonowského. Dnes vydány jsou již 3 svazky. První obsahuje ethnografické
ahistoricko-geografické práce týkající se ruských zemí říše Polské. Svazek II.
věnován jest historii kozáctva a pravoslavné akademie kijevské (Mohylanské)
svazek III. historicko-geografická badání Ukrajiny.
V „čtenijachvimp. obščestvě istorii i drevnostej rossijskich pri moskov
skom universitetě“ r. 1911, kniha 1. vydal prof. M. K. Ljubavskij t Očerk
istorii litovsko^russkago gosudarstva do Ijublinskoj unii vključiteľno. Nárys
tento je velmi obšírný (296 stran in folio). Ke konci každé kapitoly uvádí
se literatura. V přílohách otištěna jsou privilegia velikého knížectví litevského. Dosavadní znamenité monografické práce autorovy o vnitřních
dějinách litevských zaručují cenu jeho synthésy. Ljubavskij jest nástupcem
Ključevského na stolici dějin ruských v Moskvě.
Císařský ruský historický spolek v Petrohradě vydal r. 1910 ve 131. a 132.
svazku svého Sborníku velmi cennou korrespondenci čáře Mikuláše I.,
sjeho bratrem Konstantinem Pavlovičem, náčelníkem válečné moci krá
lovství Polského, a to z let 1825 —1831. Velmi zajímavé jsou dopisy Konstan
tinovy z doby polského povstání. Je vidět velikou jeho příchylnost k Po
lákům. Sv. 134. téhož Sborníku (z r. 1910) obsahuje instrukce, dané účast
níkům proslulé komisse Kateřiny II., svolané za příčinou ustavení nového
zákonníku. Instrukce tyto jsou cenným materiálem pro dějiny ruských měst.
Jsou mimo j. též dokladem nedostatečného zákonodárství obchodního.

Zemřel vynikající ruský historik, professor ruské historie v Moskvě
FasiZ Osipovič Ključevskij, jenž své znamenité přednášky universitní před
několika lety začal vydávati tiskem p. t. Kurs russkoj istorii (viz Č. Č. H.
XII.» 251, XIV., 263, XV., 104). Významu Ključevského již r. 1898 věno
vána byla v ČČH. zvláštní stať (roč. IV., 15 — 16). Zde dlužno ji doplniti
sdělením, že Ključevskij před zavedením konstituce ruské povolán byl
za člena předběžné komise, která se radila o zásadách a základech nového
systému vládního. Klučevskij dosti často zasahoval do publicistiky. Pro
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něho, ale ještě více pro poměry ruské jest karakteristické, že tento sarka
stický posměváček, který ex cathedra si dovoloval nejostřejší kritiku ruské
minulosti, nejen dovedl proplouti bez pohromy úskalím všelikých reakcí
vládních, nýbrž Že byl i pokládán od vyšších kruhů za jejich člověka —
ovšem neprávem a omylem. Velmi zajímavě osvětlil působení a povahu
Ključevského jeho žák a do jisté míry i soupeř v líčení minulosti ruské
P. Miljukov v časopise Réč\ — Bibliografie prací Ključevského obsažena jest
ve Sborníku statej posvjaŠčonych V. O. Ključevskomu (Moskva 1909).
__
J. B.

V XVIII. svazku Časových otázek a rozprav paedagogických, vydá
vaných Dědictvím Komenského, vyšel spisek (o 91 stranách) Fr. Vaňka,
Dějiny starověkých národů orientálních (Praha 1910). Obsahuje kondensovaný přehled dějin Egypťanů, Babyloňanů, Assyrů, Elamů, Chetů, Amorů
a Kenáanů, Féničanů, Ebreů, Aramů a Arabů — a to od nejstarších dob
až do té doby, kdy pozbývají svého samostatného politického rozvoje, což
nejpozději připadá u Egypťanů (525). Spisovatel chce podati výsledky
novějšího bádání odborného, opírajícího se o soustavné vykopávky, které
se v novější době velmi intensivně podnikají zvláště na půdě staré Baby
lonie a Assyrie. Výsledky bádání tohoto jsou dosud, jak známo, velmi
labilní, měníce se takřka každou chvíli, jak v příčině chronologie, tak
v příčině věcného výkladu nesnadno Čitelných a různě Čtených textů klí
nových a j. Jak dalece spisovatel v této věci vyhověl svému úkolu, to
jest velmi nesnadno posouditi u nás, kde dotýČných odborníků, kteří by
mohli řádně práci jeho kritisovati, jest poskrovnu. Dosavadní práce Vaň
kovy, vyznačující se solidní vědeckou methodou a rozsáhlou erudicí jeho
poskytují neodbomíkúm jistou záruku, že shora uvedená práce jeho není
bezcenným kusem České literatury dějepisné a že není horší než na př.
práce Hommelova, Gesch. des alten Morgenlandes ve sbírce Goschenově.
Na každý způsob možno vitati spisek jeho jakožto pomůcku ku poznání
dnešních pokroků vědeckého bádání v oboru, kterým názory o nejstarším
vývoji lidstva hluboce byly pozměněny. — Podati krátký obsah tohoto
bez toho již stručného a spisovatelem několikrát zkráceného spisu, jest
velmi nesnadné. Úvodní stať, jednající o pravlasti Semitů, podává jakýsi
celkový přehled celého vývoje, soustřeďujícího se ve Čtyřech velikých ná
valech beduínů z pouště Arabské, která jest touto pravlastí. První udál se
okolo r. 3500 př. Kr. a zaplaval Mesopotamii a sev. Babylonii. Tito akkadští
Semité vyhladili nejstarší, v Babylonii známý, kulturní národ Sumerů.
Okolo r. 2500 př. Kr. stal se druhý nával Semitů, který spisovatel nazývá
návalem kmenů amorských Čili kena’anských. Z nich pocházela dynastie
proslulého krále Chammurabiho, jenž okolo r. 2000 př. Kr. spojil severní
Babylonii s jižní. Národ, jemuž vládl, byli Ašurové nebo Assyrové. Sou
časně jiné proudy semitské zmocnily se Syrie a Kena’anu. Byli to hlavně
Féničané, kteří zároveň však přešli již do severní Afriky (Punové) a do
Egypta (Hyksové). Tento druhý nával je předchůdcem čtvrtého, ve kterém
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Arabové přejali vůdčí úlohu. Okolo r. 1500 připadá nával třetí, v němž
vynikají vedle Aramů zejména Chabiri čili Ibrini, t. j. Ebreové a řada
kmenů jim nejblíže příbuzných, jako byli Ammonové, Moabové a Edinrové.
K tomuto proudu druží se pak v 11.—9. století proud Valdů nebo Chaldeů,
kteří z východní Arábie pronikli do jižní Babylonie a s nimi současně jiní
kmenové pronikli do Jemenu. Po tomto úvodním přehledu historie předoasijské následuje pojednání o jednotlivých národech, kteří náležejí do
tohoto okruhu. — Ke spisu jsou přiloženy synchronistické přehledy pa
novníků a dvě mapy, t. mapa starověkého Egypta a mapa dějinného jeviště
starověkých národů orientálních. Bohužel tato druhá mapa má nomen
klaturu velice mezerovitou. Spis sám trpí značnými nedostatky jazyko
vými a není prost některých patrných chyb tiskových. Co by dnešní historik
si přál více, než množství všelikých jmen panovnických (ač ovšem při
stanovení chronologie pro vlastního badatele jsou takováto fakta neoceni
telná), byly by kapitoly kultumě-historické, které Vaněk příliš obmezil, ač
je vidět, a známe to ze starších jeho prací, že by mohl pověděti mnohem
více, než spis jeho podává.
J. B.

Známá ročenka vědeckého světa „Minerva“, dospěvší právě k dvacá
tému ročníku, změnila poněkud svůj ráz tím, že obsah její bude rozdělen
na dvě části; jedna, jež zachovala starý název „Minerva. Jahrbuch der
gelehrten Welt“ obsahuje zprávy o osobnostech universit, učených spo
lečností, sbírek a p. a vůbec zprávy, které podléhají změně každoroční.
Naproti tomu část historická a bibliografie jednotlivých ústavů, tedy část
rázu trvalejšího, jest odkázána na oddíl zvláštní, nazvaný „Minerva Handbuch des gelehrten Welt“, který nebude vycházeti každého roku. Oddíl ten má
dva svazky: první, věnovaný universitám a vyšším ústavům vzdělávacím,
druhý obsahující zprávy o knihovnách, archivech, museích a p.
Lipské nakladatelství Teubnerovo začalo s vydáváním nového časo
pisu historického „Vergangenheit und Gegenwart“ (ročně 6 sešitů; před
platné 6 Μ.). Cílem časopisu jest, prohloubiti vyučování dějepisu na všech
školách a zlepšiti methodiku výchovy dějepisné tak, aby sloužila především
k rozšíření vědomosti o státu a životě veřejném. První čísla honosí se něko
lika zajímavými články, jako jsou práce E. Brandenburg, Kann der Politiker
aus der Geschichte lernen; R. Eucken, Geschichtsunterricht und Welt
anschauung; W. Goetz, Der historische Unterricht an den deutschen Hoch
schulen; 0. Hintze, Die Entstehung des modernen Staates; P. Herre,
Mittelmeergebiet als historischer Schauplatz. Jiné články napsali odborníci
ze středních škol o některých otázkách dějepisné paedagogiky.

Ve Švýcarskem Freiburku založen byl nový historický časopis věno
vaný zvláště staršímu středověku, což naznačeno hned titulem Revue
Charlemagne. Vyjdou tři čísla ročně.
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E. Heydenreich vydal kritickou bibliografii prací genealogických něineckých pod názvem „Familiengeschichtliche Quellenkunde“ (Lipsko,
Degener 1909). Kritika prijala knihu velmi příznivě a uznala ji za velmi
užitečnou pomůcku pro historika.

Ve článku „Ueber die Methode der historischen Nationalildtenforschung'1
(Deutsche Geschichtsblatter XII. 3) H. Witte kriticky probírá, jak dlužno
užívati jmen místních pro řešení otázek národní příslušnosti a dotýká se při
tom také prací Boguslawského, Žunkoviče a jiných.

Třetí svazek rozsáhlé „Histoire Ancienne de VEglise“ francouzského
badatele L, Duchesne (Paris, Fontemoing 1911) jest vénován 5. století,
době z\ láště důležité pro vývoj církve západní. Vědecký duch, který ovládá
dílo, vzbudil proti slavnému učenci velmi drsné invektívy se strany jesuitské.
Ve článku^,,Das Capitulare Karls d. Gr. uber die Bilder oder die sog.
Libri Carolini“ (Neues Archiv 36. 3) dokazuje H. Bašt gen, že t. zv. capitulare
Karla Velikého o ctění obrazů jest skutečně odpověd krále franckého papeži
Hadrianovi, a že Alcuin jest jejím autorem. Práce jest důležitým příspěvkem
k dějinám sporu o obrazy.

Vyšla první část pátého dílu znamenité Hauckovy ,,Kirchengeschichte
Deutschlands“ (Leipzig, Hinrichs 1911) věnovaná době posledních Štaufú.
Známé veliké dílo biskupa Ch. J. Hefele „Konziliengeschichte**, důle
žité každému badateli v dějinách církevních, jest rozebráno tak, že některé
svazky nelze ani antikvárně dostati. Proto přichází vhod francouzský
překlad, který jest vlastně novým zpracováním, ježto béře ohled na pokroky
vědy učiněné od smrti autorovy (Histoire des conciles ďaprěs les documents
originaux. Tradudion fran^aise corrigée et augmentée par H. Leclercq, Paris,
Letouzey). Dotud vyšly tři díly.

Nový podnik historického ústavu Gorresovy společnosti v Římě,
Vatikanische Quellen zur Geschichte der pápsilichen Hof- und Finanzverwaltung 1316—1378, byl loňského roku (1910) zahájen objemným svazkem!.:
Die Einnahmen der apostolischen Kammer unter Johann XXII., jejž vydal
E. Golier (134 strany úvodu a 782 stran edice). V rozsáhlém úvodě jedná
vydavatel, který patří k nejlepším znalcům papežské správy ve XIV. stol.,
o registrech papežské komory z doby Jana XXII. a o rozličných druzích
jejích důchodů. Důkladné, v podrobnostech leccos nového přinášející ka
pitoly jsou tu věnovány papežským serviciím, visitacím, censům, důchodům
z církevního státu, poplatkům kancelářským, prokuracím, annátům, pa
pežským desátkům a subsidiím, spoliím i důchodům interkalámím z uprázd
něných benefícií a j. Vlastní edice vyplňuje téměř 700 stran, ač zápisy jsou
silně zkracovány, na konci pak připojen podrobný rejstřík jmen místních
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a osobních. Českých věcí je tu velmi málo. Ale přece se tu najdou některé
nové drobnosti, na př. zápisy o placení servicií Olomouckým biskupem
Hynkem (str. 209 a 216), o placení Vyšehradského censu (str. 95 a 627),
o vybírání subsidii pro kurii od cisterckých klášterů v Čechách r. 1329
(str. 550 a 555), o jednotlivých duchovních osobách z Čech, které v těch
letech přišly ve styk s kurií a pod.

Pokusy o reformu kurie a církve za Pia II. osvětluje článek J. Ehsesa,
„Der Reformentwurf des Kardinals Nikolaus Cusanus** (Hist. Jahrbuch
32, 2), kde jest otištěn obšírný návrh reformní slavného kardinála, který
byl namnoze podkladem veliké bully Pia II. z roku 1464.
Dva nové rukopisy Widukindových Rerum gestorům Saxonicarum
libri III., důležitých také pro české dějiny 10. věku, byly nalezeny v loni,
o čemž podrobnou zprávu podal O. Holder-Egger v č. 36 svazku N. Archiv
f. ältere d. Geschichtskunde.
K sedmdesátiletí berlínského professora právních dějin H. Brunnera
kruh jeho žáků vydal „Festschrift H, B. zum 70. Geburtstag dargebracht von
Schülern und Verehrern1* (Weimar 1910). Vedle německých jsou tu pří
spěvky francouzské i anglické. Zvláště zajímavé jsou články U. Stutz,
Die rheinischen Erzbischöfe und die deutsche Königswahl K. Zeumer, Die
säschische Weltchronik ein Werk Eikes von Repgau; S. Adler, Der Augs
burger Religionsfriede und der Protestantismus in Österreich; A. v. Timon,
Die Entwicklung des öffentlich-rechtlichen Begriffs der Heiligen Krone
in der ungarischen Verfassung; (hájí svého nedržitelného stanoviska: srv.
Č. Č. H., X., 110). G. De Marez, Le sens juridique du mot oppidum
dans les textes flamands et braban^ons des XII. —XIII. siěcle; F. Schiller,
Das erste ungarische Gesetzbuch und das deutsche Recht (dokazuje, že
zákony sv. Štěpána nejsou tolik odvislý od vzorů západních);
A. v. Wretschko, Die Verleihung der gelehrten Grade durch den Kaiser seit
Karl IV.; Μ, Tangl, Urkunde und Symbol; J. Gierke, Die Verspätung.

V 16. sešitu Mitteilungen des k. Preussischen Archivverwaltung vydal
R. Lüdicke pod názvem „Die Königs- und Kaiserurkunden des k. Preussischen
Staatsarchive und des k, Hausarchivs bis 1439“ (Lipsko, 1910) seznam více
nežli 3000 německých listin královských, chovaných v pruských archivech;
největší Část náleží době lucemburské.

Pro dějiny královských voleb německých důležitým příspěvkem
jest spis U. Stutze, Der Erzbischof von Mainz und die deutsche Kdnigswahl
(Weimar, Bóhlen 1910). Spisovatel v něm zjišťuje účast arcibiskupů mohučských při korunovaci i volbě královské od 9.—17. století a přináší příspěvky
k poznáni vývoje volby té vůbec. S prací souvisí také jiný článek Stutzův
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„Die rheinischen Erzbischöfe und die deutsche Königswahl**, otištěný r. 1910
v památníku věnovaném H. Brunnerovi.
Důležitým příspěvkem k dějinám pronikání řádů křesťanských do
území Slovanů polabských v 10. století jest článek F. Curschmannův, Die
Entstehung des Bistums Oldenburg**, zajímavý pro církevní politiku
doby Otonské vůbec (Hist. Vierteljahrschrift 1911, No. 2).
V posledních sešitech XI. ročníku Deutsche Geschichtsblätter dává R.
Kötschke přehled novějších prací o dějinách kolonisace německé v kra
jích zálabských.
V polemickém článku „Die ältere Ummauerung der Stadt Nürnberg**
(Deutsche Geschichtsblätter XII. 8) S. Rietschel hájí svůj dříve již vyslovený
názor, že mnohá důležitá města dosáhla poměrně velmi pozdě jednotného
obezdění a že hradba není nevyhnutelným znakem města v 11.—12. století.
Jako čtvrtý sešit „Abhandlungen zur Verkehrs- und Seegeschichte"
vydávaných D. Schaferem vyšla práce A. Püschela, Das Anwachsen der
deutschen Städte in der Zeit der mittelalterlichen Kolonialbewegung (Berlin,
Curtius 1910), zajímavá účelným užitím i zápisů v knihách městských
i poznatků topografických, Čerpaných z plánů městských.

K. Bücher vydal druhé rozšířené vydání známého spisku Die Frauen
frage im Mittelalter (Tübingen, 1910), v němž hlavně na základě pramenů
města Frankfurtu n./M. řeší otázky poměru obojího pohlaví, ženské práce
a p. ve středověku.
První kroky, jež Karel V. učinil na poli dějin politických, zejména
do roku 1516, a jeho okolí líčí podrobně a namnoze pomocí nového materiálu
A. Walter v knize ,Die Anfänge Karls V. (Leipzig 1911).

Značný zájem vzdudila v Německu otázka, zdali péče státní o školství
obecné, tak důležitá pro kulturní a státní vývoj Pruska, má svůj původ
v opatřeních Fridricha Viléma I., jak často bylo tvrzeno. Gottinský historik
Μ, Lehmann, který již před tím častěji vystoupil ostře proti přepiatému
kultu dynastických zásluh v Prusku, v článku uveřejněném v 140. dílu
Preussische Jahrbücher dokazuje, že opatření Fridricha Viléma I. naprosto
neměla osvětných cílů, nýbrž že měla především účel církevní, totiž rozšířiti
prostředkem škol katechesi luterskou, podobně jako v 17. století to činil
Arnošt vévoda Gothský a jiní. Otázce věnoval žák Lehmannův F. Volmer
celý spis, proti němuž polemicky vystupuje W. Stolze ve článku otištěném
v Sybelově Hist. Zeitschrift 107. 1. (Friedrich Wilhelm I. und die Volks
schule.)
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Ve sbírce „Publikationen aus den k. preussischen Staatsarchiven*1 vyšel
třetí svazek korrespondence Fridricha Velikého s Voltairem prací R. Kosera
a J. Droysena (vizČ. č. H. XVI., 126); jest to svazek poslední, obsahující
listy let 1753—1778.
V Encyklopedické knihovně „Dědictví Komenského** (sv. X. a XIII.)
vyšly 2 svazky (L a II.) Dějin pedagogiky, sepsaných od Ot. Kádnera.
Spis tento má značnou důležitost pro poznání kulturní stránky historického
vývoje, neboť založen jest na širokém základé kulturním. Vývoj pedago
giky, t. j. nejen theoretických názorů o vychování, nýbrž i praktického
jejich provádění ve školství, jeví se jako reflex a účinek příslušných proudů
myšlenkových a celého způsobu života dotýčných dob a národů. Spiso
vatel chtěje podati historii theoretické i praktické výchovy od dob nej
starších až do dob nejnovějších, nemůže býti ve všech dobách badatelem
samostatným, ale přes to jest vidět, že koncepce jeho a ovládání látky
jest svérázné. Díl I. sáhá do konce středověku, Díl II., daleko objemnější,
od renesance a humanismu až do konce století 18. Lví podíl ve II. díle
obdržel Komenský. Spisovatel věnuje mu skoro celou kapitolu p. n.
Realismus v Německu a u nás, ve které pojednává nejprve o německých
předchůdcích Komenského, o životě a světovém názoru Komenského, o jeho
obecných spisech pedagogických, o jeho spisích z methodiky jazykové,
o jeho významu v dějinách pedagogiky a o vlivu Komenského na školství
17. století. Spisovatel, jenž měl na zřeteli vylíčení vývoje povšechného,
nemohl zabíhat přirozeně do velikých podrobností při školství českém, ale
přes to zdá se, že mohl pověděti o něm poněkud více. V příčině historie
Pražské university, bylo by bývalo na prospěch věci, kdyby byl použil
jubilejních článků o dekretě Kutnohorském, zdá se však, že tyto články
vyšly, když spis Kádnerův byl již vytištěn. Nelze sice v této stručné zprávě
pouštěti se do rozsáhlejšího rozboru, přece však, nemohu si ušetřit upo
zornění na jeden nešvar, který v přítomné době silněji bují — je to ne
správné skloňování polských příjmení. Kádner (II., 68) píše ,,dvě instrukce
Jacoba SobieskiAo — boje se patrně, že by čtenář si nominativ sestrojil
Sobieské, kdyby skloňoval správně Sobieského. Jen anglická a madarská
příjmení se skloňují tak, jak K. skloňuje příjmení polské.
J. B.

Nový časopis „Archiv f. Geschichte des Socialismus und der Arbeiter
bewegung*1 vydávaný K. Grünbergern (Lipsko, Hirschfeld 1911) dospěl
třetím sešitem k ukončení prvního ročníku, z jehož obsahu lze zvláště
uvésti Články F. Mehring, Aus der Frühzeit der deutschen Arbeiterbewegung:
F. Lange. W. Liebknecht. A. Bebel; E. R. Pease, Die Fabian Society; R. Picard;
Die Klassenkampftheorie am Vorabend der franz. Revolution; G. Mayer,
Briefe von A. Herzen und Μ. Bakunin an J. Jacoby. Časopis má četné
referáty a soustavnou bibliografii.
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O. Klein-Hattingen vydal i.
des deutschen Liberalismus“. I. Bis

svazek rozsáhlého spisu

„Die Geschichte

1871 (Berlin, Hilfe 1911). Kritika přijala
práci namnoze nepříznivě, jako dílo stranické a nedosti prohloubené.

Dobrý přehled hlavních proudů v politice hospodářské posledního

E. v. Philippoviche, Die Ent
wicklung der wirtschaftspolitischen Ideen im 19. Jahrhundert (Tübingen,

století podává spis vídeňského professora
Mohr 1910).

Slavný historik italský P. Villari vydal jako pokračování své knihy
o vpádech barbarských do Itálie svazek, v němž vyličuje souhrnně dějiny
italské od 8.—14. století (L*Italia da Carlo Magno alla morte di Arrigo VII,
Milano, Hoepli 1910). Vláda Karla Velikého a smrt Jindřicha VII. roku 1313

jsou mezníky, jimiž ohraničuje dobu vlastního středověku italského. Kniha
má ráz spíše populární, při úplném nedostatku dobrých prací souhrnných

o dějinách celého poloostrova však zasluhuje nevšední pozornosti.

Známý vydavatel nunciatur papežských

W. Friedensburg

vydal první

díl práce věnované životu slavného státníka italského (Cavour, Gotha,
Perthes 1911). Díl ten obsahuje vylíčeni života Cavourova až do vstoupeni

do ministerstva roku 1850 a vrcholí v událostech let 1848—49.

Boj o konsistoř pod obojí
v letech 1562—1575 a jeho historický základ.
Napsal Kamil Krofta.
(Dokončení.)
III. Konsistoř v l. 1562—1575. Její obnova r. 1571. Jednání
na sněmu r. 1575.

Poznali jsme, jak byla r. 1562 obnovena utrakvistická konsi
stoř, seznámili jsme se s osobami, jimž tenkráte byla svěřena
vrchní správa církve pod obojí, a shledali jsme, že tato obnova
konsistoře nezpůsobila naprostý převrat v jejím vývoji ani tím
ani oním směrem. Nebylo tehdy ještě stavům nadobro vyrváno
právo na konsistoř a nej vyšší tento duchovní úřad strany pod
obojí nebyl ještě učiněn výhradní državou spolehlivých stoupenců
směru starokališnického, nepřístupnou živlům novoutrakvistickým.
Konsistoř dosazená r. 1562 měla, jak bylo pověděno, ráz kompro
misní. Oba administrátoři stojící v jejím čele, Mystopol a Martin
Mělnický, se nedlouho před svým zvolením byli přihlásili k směru
novoutrakvistickému, ale vedle nich byl do konsistoře dosazen
rozhodný odpůrce směru toho, starokališník Jindřich Dvorský, a
snad i jiní stejně jako on smýšlející. Význam i vzájemný poměr
obou těchto směrů v konsistoři nebyl však určován pouze osobami
hlavních jejich stoupenců, nýbrž i vnějšími vlivy. Kdežto směr
novoutrakvistický měl oporu v ohromné většině strany pod obojí,
směru starokališnickému dodávala síly mocná a účinná přízeň
králova a jeho vlády. Není divu, že za těchto poměrů ve skutcích
a projevech konsistoře pozorujeme dvojakost a nedůslednost.
Taková dvojakost se projevila hned ve vyjednávání nových
administrátorů s uvězněným bratrským biskupem Janem Augus
tou. Na přímluvy dřívějšího jeho spoluvězně br. Jakuba Bílka,
který v r. 1561 byl z vězení propuštěn, vyžádal Křivoklátský
hejtman p. Ladislav ze Šternberka na arciknížeti, aby k Augus
tovi byl připuštěn kněz strany pod obojí. Augusta, vyzpovídav se
knězi tomu a přijav od něho svátost oltářní, dal se od něho přihlásiti ke straně pod obojí, slibuje, že se nebude s nikým o víře
hádati ani zastávati svůj někdejší úřad. Doufal nepochybně, že
takto bude propuštěn z vězení. Ale konsistoř pod obojí se tomu
vzepřela. Br. Jakub Bílek, jehož vypravování je nám tu jediným
pramenem, obviňuje přímo Mystopola, „kterýž byl před tím
v konsistoři přednosti dostal, jsa od císaře Ferdinanda za předního
č. c. H. XVII.
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administrátora postaven i s jesuity spřízněn", že prý, „chtěje se
zachovati a zalíbiti jesuitům a arciknížeti", žádal, aby Augusta
„revokací, to jest odvolání učinil v kostele na božím mučení
a bludů svých kacířských odvolal, a bez toho aby nikoli od nich
přijat nebyl ani propuštěn". Uvádí také text odvolání, jež měl
učiniti Augusta, jak prý jej Mystopol poslal arciknížeti. Ač
i z tohoto vypravování Bílkova je patrno, že Mystopol podléhal
nátlaku jesuitův i arciknížete, přece je možno, že tu působila
i jeho dávná nechut k Bratřím, v nichž spatřoval odřezance od
strany pod obojí. Leč další jeho jednání s Augustou ukazuje, že
nechut ta neudusila v něm všechno vědomí společného původu
obou stran náboženských a jejich vnitřní příbuznosti. Když na
konci rozhovoru s oběma administrátory, který se konal v květnu
1563 v Praze, Augusta nadšeně horoval pro smír mezi stranou
pod obojí a Bratřími, „tak abychom raději jedni druhým ku
pomoci přispěli, dobří byli, my vás a vy nás chránili, retovali,
zastávali, nehledajíce jedni druhých kažení, poněvadž jeden
původ máme, jeden národ, krev a jazyk jsme", tu Mystopol řekl:
„Takť jest! provázek ze tří praménků spletený bývá pevný a ne
snadně se přetrhne." A k dalšímu vyzvání Augustovu, aby admi
nistrátoři hledali cest k tomu, odpověděl Mystopol: „Musili by
soudcové mezi námi býti; koho vy byste mí ti chtěli? Luterány?“
Administrátoři smluvili pak s Augustou -novou schůzku a v přá
telství se s ním rozešli. „Takž vstali," vypravuje Bílek, „i tu
ještě stojíce přátelsky s sebou rozmlouvali o jeho vysvobození . . ,
A tak šli od něho a on je provodil šnekem dolů až ke dveřím,
přátelsky spolu rozmlouvajíce".1) Viděti, že osobní smýšlení a
cítění administrátorů, které tu v důvěrném rozhovoru nabylo
převahy nad ohledem na katolickou vládu a jesuity, nebylo tak
nepřátelské Bratřím, jak bychom mohli souditi z jejich projevů
úředních. Také pozdější, již po smrti Mystopolově vedené vyjedná
vání druhého administrátora, Martina Mělnického, s Augustou, při
němž šlo o připojení Bratří ke straně pod obojí a zřízení společné
konsistoře,2) ukazuje, že ani tento kollega Mystopolův nebyl
zásadním a nesmiřitelným odpůrcem Jednoty, od níž podle císař*) O tomto jednání obou administrátorů s Augustou vypravuje br.
Jakub Bílek ve známém Životě Jana Augusty, připisovaném dříve Blahoslavovi (vyd. J. W. Franta Šumavský 1837), str. 107 násl. Srov. Gindely,
Gesch. der bohm. Briíder I. str. 474 sl, a Tomek, Děj. Prahy XII , str. 137.
2) O tom víme jen z pozdější, stranicky zbarvené zmínky bratrského
seniora Kálefa, jenž píše, že Augusta „věřil mnoho mistru či administrá
torovi Malostranskému Martinovi na ten čas a měl s ním punty, jemuž
i agendy naše vydal, a on se ukazoval jako by naších věcí spolu s ním
zastávati chtěl, také i list mu pěkný o tom pod pečetí konsistorskou psal.
Ale potom jako lstivý Člověk jinak Činil i proti tomu psal“. (Sněmy IV.,
str. 411.)
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ského dekretu z 28. září 1562 konsistoř měla lid ostříhati a od
vozovat! J)
'
S tím se srovnává, že konsistoř z r. 1562 nepřestávala hájiti
proti arcibiskupovi svého samostatného postavení. Podle tvrzení
arcibiskupa Prusa z r. 1566 stalo se, že konsistoř, když jí arci
biskup chtěl odevzdati dekrety koncilu Tridentského, prosila ho,
aby jí toho ušetřil, protože prý neví, co s těmi věcmi počíti, a když
arcibiskup konsistoři poslal pod svou pečetí císařskou deklaraci
s akty o povolení kalicha, podrželi prý sice tyto spisy několik
dní u sebe, potom však je poslali arcibiskupovi neodpečetěné se
vzkazem, že se jich to netýká. Arcibiskup si také stěžoval, že se
konsistoř přes jeho vyzývání nehlásila ke kardinálům nebo nunciům,
kteří do Prahy zavítali.2) Ale proti těmto steskům arcibiskupovým,
které velmi jasně ukazují, jak si arcibiskup představoval poměr
konsistoře pod obojí k úřadu arcibiskupskému a k církvi kato
lické, možno uvésti řadu vážných dokladů, svědčících o veliké
povolnosti, ano poddajnosti této konsistoře ke straně katolické.
K takové povolnosti nutila konsistoř v této době více než
kdy před tím potřeba řádně svěcených kněží, jež si sama ne
mohla opatřiti. Kdežto ještě v prvních letech vlády Ferdinandovy
se děly pokusy, aby této potřebě bylo vyhověno ustanovením
arcibiskupa, jehož pravomoc by se vztahovala na stranu pod
jednou i pod obojí a který by proto světil také kněží pod obojí,
když poslední takový pokus učiněný r. 1549 se nezdařil, došlo
konečně r. 1561 k dosazení arcibiskupa, jehož pravomoc se měla
vztahovati především jen na stranu pod jednou. Ani potom se
x) Viz výše str. 295.
*) V listě z 19. ún. 1566, jimž arcibiskup Prus císaři vykládá, proč
nechce světití kněží pod oboj (Pažout, Jednání a dopisy konsistoře, č. 90
str. 343), čteme: ,,Ehe und zuvor ich . . . mich eingelassen, sie zu ordinieren,
hab ich von der zeit der freigestellten communion ihnen, den consistorianis
sub utraque, allerlei leidliche und meines erachtens gute mittel furge
schlagen, wie wir durchaus eines sein möchten der religion halber, aber
da hat nichts helfen wollen. Sie wollen von uns immer separiert sein und
ein eigenes haben. Als ich ihnen die decreta concil i Tridentini überant
worten wollen, haben sie gebeten, ihrer damit zu verschonen, sie wussten
mit den Sachen nicht umzugehen. Da ich der kais. Mt. heiliger gedächtnis
declaration und die acta de publicatione s. calicis unter meinem secret
ihnen zugeschickt und gerne gesehen hätte, sie hätten sich auch etwa merken
lassen, dass es ihnen lieb und angenehm wäre, dass man der communion
halber verglichen und nunmehr der langwierige streit aufgehoben sei, haben
sie es etlich wenig tag bei sich behalten, und hernach mir unerbrochen
zugestellt mit anzeigung, es ginge sie nichts an. Ich hab ihnen mehrmals
geraten, wenn ein nuncius oder Cardinal hier gewesen, sie sollten bei ihnen
sich derhalben auch angeben, und als letzlich cardinalis Commendonus bei
mir wohl 7 tage gelegen, hab ich ihnen geschrieben . . ., sie sollten etwas
handeln, damit mir erlaubt würde sie frei zu ordinieren, und dass man
doch sehe, dass es ihnen ernst wäre und ich zu Rom entschuldigt sein
möchte, aber darzu hab ich sie nicht bringen mögen ..."
25*
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však Ferdinand nevzdával naděje, že mírnější část strany pod
obojí, starověmé husity, uvede v jednotu s církví, aby mohl
vystupovat! rázněji a otevřeněji proti rozhodnějším novoutrakvistům a Bratřím. Spoléhal při tom na spolupůsobení nového
arcibiskupa a doufal, že vedle povolení kalicha, o něž v těch
letech vyjednával, usnadní sjednocení husitů s církví jmenovitě
to, že arcibiskup bude světití husitské kněží, k čemuž doufal
dosíci papežského svolení. Vyhlašuje jmenování nového arci
biskupa, oznamoval císař zároveň, že zamýšlí jednati s papežem,
aby tento arcibiskup i jeho nástupcové „skrz dispensaci apoštol
skou“ mohli světití také kněžstvo strany pod obojí, při čemž
ovšem neopominul vysloviti naději, že „škodlivé a podvodné
sekty" nebudou v království trpěny.1) Skutečně císař vyjednával
o to s papežem, aby současně s povolením kalicha bylo Pražskému
arcibiskupovi uděleno právo světití husitské theology.2) Přimlouval
se za to také arcikníže Ferdinand, který byl císařovým místodržícím v Cechách, i sám arcibiskup Prus.
Jaké záměry při tom měla strana katolická, jmenovitě arci
biskup a císař sám, jasně vysvítá ze zajímavého dobrozdání arci
biskupova z 28. května 1563?) Arcibiskup se tu přimlouvá, aby
husitům dovoleno bylo přijímat! svátost oltářní pod obojí způsobou a katolickým biskupům, zejména pak jemu samému, aby
bylo dovoleno světití husitské theology na kněžství, aby vůbec
husité byli pokládáni za katolíky, protože se prý tím způsobem
snáze odstraní zbývající překážky dokonalé svornosti a jednoty.
Uvádí pak zejména tři takovéto překážky, jež se mu zdají nej
obtížnější, totiž zvyk husitů podávati svátost oltářní dítkám,
uctívání památky Husovy od husitů a husitskou konsistoř. O prvé
z těchto překážek praví arcibiskup, že se již znenáhla odstraňuje,
na mnohých místech podávání svátosti oltářní dítkám prý již
přestalo a lze doufati, že časem přičiněním katolických biskupův a
arcibiskupovým zanikne zvyk ten docela; bude však třeba, aby se
od svěcenců husitských vymáhala přísaha, že zvyku toho nebudou
zachovávati. Mnohem obtížnější jsou prý druhé dvě překážky,
hlavně svěcení svátku Husova; kněží prý by se sice dali pohnouti
k tomu, aby se znenáhla upouštělo od svěcení svátku Husova,
někteří prý v tom již učinili začátek, ale lid by toho netrpěl. Přece
však arcibiskup pokládal za možné odvésti lid nějakým svátým
*) Patent královský z 12. ledna 1562 jest otištěn u Borového, Akta
konsistore katolické, č. 826, str. 322.
*) Viz na př. list Ferdinandův psaný jeho římskému vyslanci 26. čce.
r. 1563 u Pažouta 1. c. č. 26, str. 27.
’) Dobrozdání arcibiskupovo bylo vydáno dvakráte. Vydali je Pažout
1. c. č. 22, str. 20 a Steinherz, Eine Denkschrift des Prager Erzbischofs
Anton Brus (Mitt. des Ver. für Gesch. der Deut, in Böhmen XLV., 1907).
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podvodem („sancta aliqua deceptione") od uctívání památky
Husovy, na př. kdyby katolíci přijali jiný svátek husitský, totiž
svátek Proměnění na hoře Tábor. Rovněž třetí překážku, konsistoř
pod obojí, bude prý velmi těžko odstraniti pro zvyk ustálený za
tak dlouhá léta, za to prý však snadno lze konsistoř zdokonaliti
a opravit (emendari et corrigi), neboť prý si císař při posledním
obnovení konsistoře (r. 1562) vyhradil právo k tomu.1) V této
dobré naději utvrzovalo arcibiskupa zvláště to, že u konsistoře
samé pozoroval ochotu podrobiti se ve věcech soudních a snad
i jinak svrchovanosti arcibiskupově.2)
Dobrozdání arcibiskupa Prusa obsahuje program, jímž se měl
říditi postup strany katolické proti mírné straně pod obojí, starověmým husitům, program, jehož hlavních zásad se strana kato
lická v potomní době skutečně přidržovala. S dobrozdáním tím
projevil celkem souhlas po úřadě s nej v. úředníky také arcikníže
Ferdinand,3) upozorňoval však, aby se to, co arcibiskup vykládal
o třech hlavních překážkách dohody, zachovalo v tajnosti, protože
by se tím husité velmi pobouřili a pojali nedůvěru k arcibisku
povi; jinak i on souhlasil, aby arcibiskup a jeho suffragáni pra
covali k nenáhlému odstranění těch zlozvyků („abusus")·4) Upo
zornění arciknížete, aby se v tom postupovalo opatrně, bylo za
jisté svrchovaně oprávněno. Ukázalo se v pozdější h letech, že
ani překážku nej menší, podávání svátosti oltářní dítkám, nebylo
lze odstraniti tak snadno a rychle, jak se domníval arcibiskup,
druhé dvě překážky pak nebyly až do zaniknutí strany husitské
vlastně nikdy odstraněny. Svátek Husův byl ve straně pod obojí
zachováván až do převratu bělohorského a husitská konsistoř se
udržela až do Rudolfova Majestátu a ve změněné podobě rovněž
do bělohorského převratu.
x) Srov. výše str. 291, pozn. 1.
2) Arcibiskup ve svém dobrozdání pravi: „Deinde cum etiam nuper
in quodam negotio matrimoniali archiepiscopum consuluerint, videntur ex
nostris aliquem assessorem seu officialem, qui nomine archiepiscopi eiusdem
acta dirigat, aut certe appellationem ad sedem metropolitanam sine dif
ficultate libenter esse admissuri; idquod non obscure quidam eorum uni
ex capitulo Pragensi significavit, nam certum est ipsos capitis, a quo regantur
in spiritualibus, desiderio valde teneri".
3) Jeho dobré zdání z 23. června 1563 vyd. Borový, Akta konsistoře
katolické č. 865, str. 361.
4) „Da man auch de communione parvulorum, consistorio calixtinorum et festo Hussii noch ferner disputiren wollt, wird der erzbischof
durch seine argumenta in seinem consilio begriffen und andere zuträgliche
behelf vermutiglich abzuleinen wissen, vor sich und seine successoren zu
sagen und bewilligen, solchen von tag zu tag, so die priester durch sein
und sein suffraganeum ordiniert würden, katholische personen zu ordiniren,
die alle solche abusus von tag zu tag würden cassiren und aufheben helfen."
{Borový, Akta konsist. kat., str. 366.)
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Za to však vytrvale a s úspěchem pracovala strana katolická
k tomu, aby tato konsistoř byla ve smyslu dobrozdání Prusova
zdokonalena a opravena, t. j. pokatoličena a uvedena v područí
arcibiskupovo a tím aby bylo připravováno pokatoličení celé
strany pod obojí. Obnovení konsistoře v r. 1562, prvé obnovení,
k němuž došlo po znovuzřízení Pražského arcibiskupství, prvé,
při němž podniknut útok na právo stavů osazovati konsistoř,
je počátkem a východiskem soustavného úsilí strany katolické
v tom směru. Bylo by velmi zajímavé podrobně stopovati nenáhlé úspěchy tohoto úsilí, pozorovati, jak se nej vyšší úřad strany
pod obojí a její officiální představitel aspoň na venek vzdává
postupně svých zvláštností a práv, jak vždy více přijímá řády
a zvyklosti katolické a dostává se v područí arcibiskupovo. Zde
však možno se dotknouti jen některých věcí.
Velmi důležitá část působnosti konsistoře pod obojí byla povahy
soudní; konsistoř byla nej vyšším soudním tribunálem strany pod
obojí ve sporech duchovenstva a ve věcech manželských. Jestliže
se v tom nelišila od konsistoře katolické, byl mezi nimi ten dů
ležitý rozdíl, že od rozsudků konsistoře katolické bylo možno
odvolati se ke kurii, od rozsudků konsistoře pod obojí však takové
odvolání nebylo možné. Nebylo to zprvu výslovně ustanoveno,
ale vyvinulo se to prostě tím, že konsistoř husitská po zrušení
kompaktát nebyla kurií uznávána. Ale r. 1531 bylo na sněmu
českém výslovně ustanoveno, že jakákoli appellace od rozsudků
konsistoře není přípustná.1) Usnesení to směřovalo původně proti
kurii, ale po zřízení Pražského arcibiskupství bylo by mělo zajisté
platiti i proti němu. Nebyla-li dovolena appellace ke kurii, tím
méně bylo možno připustiti appellaci k arcibiskupovi, jenž byl
ustanoven pouze pro stranu pod jednou. Ale konsistoř z r. 1562
se nepostavila na toto stanovisko. Již v dobrozdání arcibiskupově
z r. 1563 se praví, že se konsistoř nedávno radila s arcibiskupem
v nějaké záležitosti manželské, a proto se zdálo arcibiskupovi, že
by konsistoř ráda připustila, aby bud byl zřízen officiál nebo
assessor, který by jménem arcibiskupovým takové spory řídil,
aneb aby bylo možno odvolání k arcibiskupovi.2) O dvě léta
později došlo skutečně k takovému odvolání. Adam Vršovský se
odvolal k arcibiskupovi ve sporu o slib manželský od rozsudku
konsistoře. Arcibiskup žádal, aby mu konsistoř poslala akta
sporu, a konsistoř, nevědouc co činiti, obrátila se o poučení k arci
knížeti Ferdinandovi; při tom upozorňovala, ,,že v předešlých
letech od práva našeho duchovního appellaci bývaly k nej vyššímu
biskupu do Ríma, když arcibiskupa v království Českém nebylo",
*) Viz výše str. 182.
*) Viz výše str. 387 pozn. 2.
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a slibovala, že se zachová podle rozkazu arciknížete jako zástupce
králova. Arcikníže pak ovšem nařídil, aby appellace k arcibisku
povi byla připuštěna, což se také stalo.1) V aktech konsistoře
pod obojí z těch let nacházíme i jiné doklady toho, že se arci
biskup vměšoval v soudní pravomoc konsistoře a že jeho autority
v těch věcech bylo od konsistoře dbáno.2)
Když 3. října 1565 byla stranám přečtena výpověd konsistoře,
Vršovský ohlásil, „že nepřestává na vejpovědi této, ale že se odvolává
k J. Mti. arcibiskupu, žádaje, aby jemu toho dopříno bylo, že se, nedada
času prominúti, v tom podle práva zachovati chce“. (Pažout, Jednání,
str. 262, č. 383.) Vskutku již 18. října psal arcibiskup konsistoři, že Vršovský
se od její výpovědi odvolal k němu „tamquam ordinarium et metropoli
tanům“ a k jeho konsistoři, a vyzýval ji, ,,ut appellanti legitimo modo
secundum iuris ordinem apostolos decernatis, acta, actitata sigillo vestro
signata ad nos destinetis, idquod iuris est“. (Ibid. str. 269, č. 394.) Konsistoř
pak 19. října stranám ohlásila, „poněvadž připsání o to přišlo od pana
arcibiskupa, a protož že to na J. arciknížecí Mt. vznéstí chtějí, a tu, jakž
jim odpověď dána bude, že jim v známost vejde“, a dále, „že jim nic jistého
nemohú oznámiti, než až J. Mti. arciknížecí zprávu dají, co tu chce býti
nebo nic“. (Ibid. č. 397, str. 271.) A 22. října 1565 psala skutečně konsistoř
arciknížeti. „Ohlédajíce se z některých příčin na stavy strany naší pod
obojí spůsobou přijímajících, aby nám to [t. připuštění appellace] po straně
k něčemu jinému nevykládali, nežli bychom my mínili,“ žádali admini
strátoři arciknížete o radu. Dokud nebyl v zemi arcibiskup, bývaly prý
appellace od konsistoře do Říma. „Na tento čas již nevíme se čím spraviti
a sami od sebe nesmíme se v nic dáti a již ne sami sebou ani kým jiným
z světských lidí, neohlédajíce se na žádné křiky ani utrhání i pomluvy,
Vaší arcikn. Mti. na místě J. Velebnosti cis., jakž nám poručiti ráčíte, tak
se míníme zachovati.“ (Ibid. č. 399, str. 273.) O výsledku appellace zpraveny
byly strany v sedění konsistoře 20. ún. 1566. Vršovskému bylo oznámeno,
„že jest appellací vydána ne na jeho kotrbu a hlavu, ale na poručení J.
Mti. arciknížecí. A jakož úřad měl poručení od . . . cis. Ferdinanda, aby
o to, co by potřebného bylo, utíkali se k Jeho arcikn. Mti., i tak že sú
učinili, a J. Mt. s povolením a radou poručiti ráčil, aby akta vydána byla
proti starobylosti naší, což se všecko stalo a akta vydána jsú“. Ohlášeno
pak, že arcibiskup rozsudek konsistoře potvrdil. Ale ještě potom dostala
konsistoř důtku od arcibiskupa. 1. března 1566 podána konsistoři zpráva
od administrátora a farářů vyslaných k arcibiskupovi, „že pan arcibiskup
ráčil praviti, že sme pojednú měli vykonati, bud on přítomen nebo nebud,
a že sme my exekuci na jeho vejpověd neměli činiti; a on pan arcibiskua
že by sám na svú vejpověd exekucí přivedl. A že tak přísně p°.al pan officiál,
že to učinil s povolením pana arcibiskupa, a že sme měli to k poručení
jeho hned vykonati“. (Ibid. č. 507, str. 354.) Srov. Borový, Antonín Brus
str. 179. —. Dříve než Vršovský pohrozila konsistoři appellací k arcibisku
povi panna Justina z Velechova, nespokojená s jejím rozsudkem v rozepři
o slib manželský. Po přečtení rozsudku 6. dubna 1565 prohlásila, „že ne
přestává na vejpovědi, ale že appellovati chce před J. Mt. pana arcibiskupa . .
A že předešle appellací nebývalo, že to proto bývalo, že arcibiskupa v zemi
nebylo; poněvadž pak jest p. arcibiskup v zemi, že před něho odvolání
bére." (Ibid. č. 268, str. 170.) Ale k této appellací patrně nedošlo.
*) Viz na př. listy arcibiskupovy z r. 1565 u Pažouta č. 425 a 426,
jež svědčí o zasahování arcibiskupově do manželských sporů příslušníků
strany pod obojí. O vměšování do trestní pravomoci nad duchovenstvem
svědčí případ kněze Jana Turka, faráře svatomikulášského. Arcibiskup
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Potřeba řádně svěcených kněží donutila konsistoř přiznati se
též zcela formálně k poslušenství arcibiskupovu. Když r. 1564 bylo
vyhlášeno povolení kalicha, domnívali se husité, že nyní jejich
kněží budou bez nesnází od arcibiskupa svěceni. Arcibiskup však
se zdráhal jim vyhověti, a teprve v lednu 1565 vysvětil po prvé
několik theologů husitských, při čemž mu byli nuceni slíbiti,
že budou zachovávati řády strany pod obojí a arcibiskupovi
prokazovat! povinnou úctu a poslušnost.1) To však arcibiskupovi
nestačilo, žádal na konsistoři určitější záruky a konečně v srpnu
r. 1566 dosáhl toho, že oba administrátoři s nej staršími členy
konsistoře a se zástupem kněží přišli do jeho bytu, kde byla shro
mážděna kapitula i mnoho jiných kněží, a tu nejen uznali arcipodal naň v srpnu 1564 konsistoři oznámení, že káže bludy. Konsistoř, davši
mu přečisti bludné artikule, z nichž jej vinil arcibiskup, uložila mu, aby se
dal najiti u arcibiskupa a zprávu o tom učinil. (Pažout č. 168, str. 99.) Když
přišel k arcibiskupovi, byl od něho ihned bez výslechu uvržen do žaláře.
Arcibiskup však propustil jej brzy, jak se podobá, na domluvu arciknížete
Ferdinanda. (Pažout č. 175 a214. V č. 175 je přiznání arcibiskupovo, „že zna
menitú měl domluvu od J. Mti. arciknižecí pro vsazení kněze Jana Turka
bez slyšení“.) Když potom konsistoř sama kněze Jana Turka dala „do
trestání na rathúz“ (ibid. č. 229), byl propuštěn na přímluvu arcibiskupovu
(ibid. č. 232), ale v březnu 1565 on i farář od sv. Michala „vzati sú obadva
rozkazem arciknížecím do vězení ku pánu arcibiskupu a tam dosti těžce
sedí a nedají k nim žádnému“ (ib. č. 246, str. 156). O několik dni později
„J. Mt. pan arcibiskup Pražský administrátorům poručiti ráčil, aby fary
obě u sv. Mikuláše v Starém m. Pražském a u sv. Michala v Novém městě
Pražském kněžími opatřeny byly, aby se služba boží a církevní posluhování
v nich dostatečně dálo, aby obecní lid neměl sobě spravedlivě co do nich
stěžovati. Stalo se v pátek po smrtedlné neděli 1. 1565 s podpisem pana
arcibiskupa, že poručení J. arcikn. Mti. oznamuje. A kněží z vězení J. Mti.
pana arcibiskupa propuštěni jsú na fary své s jistou instrukcí, kterak se
chovati mají a dokud tu býti, nikam nevycházejíce“. Od konsistoře byli
pak oba faráři ponecháni na svých farách (ib. 276). Když však žádali,
aby byli připuštěni k vykonávání úřadu kněžského, bylo jim od konsistoře
odpověděno, „že zase nahoru o tom oznámí, a na čem to bude potom zů
staveno, že jim bude dáno věděti“ (ib. č. 328). V březnu 1566 pak podávali
administrátor a faráři, kteří jednali s arcibiskupem, o arcibiskupově od
povědi konsistoři tuto zprávu: „Strany kněze Jana Turka, že J. Mt. arci
kníže, ani pan arcibiskup v věci naše se nevkládá, poněvadž se nespravuje
a to modlú nazývá, abychom jemu kněžství zbránili“ (ibid. č. 507, str. 355).
Ze všeho toho jednáni velmi jasně vysvitá závislost konsistoře na arci
knížeti a arcibiskupovi.
x) V lednu 1565 oznámil Mystopol konsistoři, že arcibiskup „k žá
dosti jeho snažné ordinoval 12 mládencův“ a při tom prý „k ničemuž
nepotahoval těchto mládencův, než aby řády strany naší se spravovali“
(Pažout, č. 228, str. 138). V listě z 12. kv. 1569 psal pak arcibiskup císaři:
„Es ist mäniglich bewusst, wie ich . . . mehermals ihre, des andern teils,
sacrorum ordinum candidatos auf ihrer consistorii examination und praesentation zuegelassen, weliche mir auch ausdrücklich, wie die wort im
pontifical in .forma stehen, reverentiam und obedientiam gelobt und für
den altar versprochen haben“ (ibid. č. 555, str. 390). Podrobněji o té věci
jedná Borový, Antonín Brus, str. 180 násl.

Boj o konsistoř pod oboji v letech 1562—1575 a jeho historický základ. 391

biskupa za svého řádného představeného a slíbili mu poslušenství,
nýbrž prohlásili, že se ve všech sporných věcech srovnají s církví
katolickou a jmenovitě že znenáhla odstraní obyčej podávati
svátost oltářní dítkám. To opakovali ještě téhož dne znova
před arciknížetem Ferdinandem. Arcibiskup vysvětil pak několik
husitských theologů.1) Bylo však to naposled. Když jej v ná
sledujících letech císař k naléhání stavů pod obojí vybízel k svě
cení husitských kněží, arcibiskup se vymlouval, že to nemůže
činiti, protože jeho jednání nedošlo souhlasu kurie, hlavně však
z té příčiny, že prý konsistoř nedostála svým slibům z r. 1566
a že zvláště na sněmu z r. 1567 roztržka mezi stranou pod jednou
a pod obojí se zvětšila.2)
Byl to sněm, na kterém, jak známo, stavové pod obojí
vymohli na císaři, aby kompaktáta byla vypuštěna z privilegií
zemských. Stavové doufali, že tím bude oběma vyznáním v zemi
zapověděným uvolněna cesta k dosažení plné svobody, jíž kom
paktáta byla vážnou překážkou. Tento záměr se stavům sice
nezdařil — připojenou klausulí pozbylo vypuštění kompaktát
zamýšleného účinku —, ale jisto je, že tím vážně bylo ztíženo
úsilí strany katolické v Cechách vytlačiti ze strany pod obojí
živly protestantské a omeziti její zákony zemskými zaručená
*) Listem z 16. srpna 1566 psal arcibiskup císaři, že do té doby
nemohl ordinovati kněží husitské „itzt aber, Gott sei lob, nach gnädigister
Unterhandlung der fürst. Dt. [arciknížete Ferdinanda] haben sich ihre
administratores und consistorianer dahin erklärt, dass sie sich mit der
katholischen kirchen in allen punkten vergleichen und den kirchlichen
gehorsam gerne leisten wollen, auch erboten, dass sie auf E. Kais. Mt.
allergnädigisten geheiss die communion der kinder allgemählich gerne
wollen abgehen und schwinden lassen. Darauf ich auch in Gottes namen
am tage s. Hyppoliti den 13. dieses monats augusti 30 priester ordiniert
habe“ (Pažout, č. 524, str. 365). Později, v listě z 12. kv. 1569, líčil arci
biskup tuto událost císaři takto: ,,So sein zur zeit die administratores
beide, deren nun einer [Mystopol] mit tod abgangen, sambt den ältisten
consistorianis und einem häufen priester zu mir in meine wohnunge kommen,
da ich auch der erzstiftes ganz thumbcapitel und priester beisammen ge
halten, und mich für ihren ordinarium angenommen und bekannt, auch
sich alles gehorsambs freiwillig erboten, alsbald denselben tag mit und
neben mir für die fürstl. Dt. erzherzogen Ferdinand kummen und aufs
neue in allem deme, so in meinem haus gehandelt, bekannt und die fürstl.
Dt. darüber umb genädigisten schütz und schirm gebeten, darüber ihre
fürstl. Dt. gnädigst und wohl zufrieden gewest und uns zu beiden teilen
glück gewünscht. Darauf ich vermeint, die Sachen zwischen uns wäre nun
also confirmirt, dass ich mich ehe eines grossen Wunderwerks versehen
hätte, dann dass mir diese leute dessen nicht allein für sich selbst ausfallen
(wie geschehen), sonder auch diejenigen, so ich darauf zu priestern geweihet,
aus meiner obedienz ziehen sollten** (Pažout, č. 555, str. 390; srov. ibid.
č. 564 a 553).
*) Viz listy arcibiskupovy k císaři z r. 1569 u Pažouta č. 553 a 555.
Srov. též arcibiskupův list k nunciovi z 21. července 1568 u Botového,
Antonín Brus, str. 257.
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práva na vlastní husity, o nichž doufáno, že se časem úplně
sjednotí se stranou katolickou.1)
Lze-li pochopiti, že arcibiskupovi a zejména kurii nestačila
všechna povolnost a poddajnost konsistoře, která měla namnoze
jen theoretickou cenu, protože konsistoř pro odpor lidu a zvláště
šlechty neměla moci uváděti své sliby ve skutek, není divu, že
její počínání nebylo stavům vhod a že se brzy pokoušeli o pro
měnu konsistoře. Vedle toho ovšem nemálo jim záleželo na tom,
aby si zajistili právo na konsistoř, jež r. 1562 bylo uvedeno v po
chybnost. Řekl jsem již, že útok učiněný r. 1562 na toto právo
stavů mohl pozb ti významu, kdyby se bylo stavům podařilo
při následujícím obnovování konsistoře zjednati platnost stano
visku, že jim náleží osazovati konsistoř, kdyby byli dosáhli toho,
aby administrátoři a konsistoř byli, jako bývalo před r. 1562,
proste od nich voleni. Známe-li umírněnost a povolnost Ferdi
nandova nástupce Maximiliána, který nastoupil vládu dva roky
po tomto obnovení konsistoře, ve věcech náboženských, mohli
bychom se domnívati, že stavům nebylo nesnadno něčeho takového
dosíci. Ukázalo se však, že Maximilián v této věci přidržel se
věrně politiky svého otce a nikterak nebyl ochoten vzdáti se
stanoviska, jež byl Ferdinand zaujal v otázce práva stavovského
na konsistoř r. 1562. Stavové naopak se nespokojili tím, že by
se byli snažili uhájiti svého práva na konsistoř v praksi, při ná
sledující obnově konsistoře, nýbrž se brzy po nastoupení Maximiliánově pokusili dosíci od něho výslovného uznání tohoto práva.
Již v srpnu 1565 vznesli na císaře Maximiliána žádost, aby právo
na konsistoř bylo jim přiznáno, ale císař odpověděl odkladem až
do svého příjezdu do Prahy.2) Protože se, pokud víme, v té věci
nic nestalo, vystoupili stavové se svou žádostí znova o dvě leta
později na sněmu (v březnu 1567). Žádali nejen, aby mohli kon*) Srov. Sněmy XI., str. 38.
*) V IX. foliantu bratrského archivu (opis v knihovně musejní) čte
se o tom na fol. 86: ,,Ale trefilo se v ten čas [t. v srpnu 1565], že někteří
z strany pod obojí páni a rytířstvo jednali při císaři také své věci t. to,
aby oni, strana pod obojí, sami sobě konsistoř t, administrátory pod obojí
a jejich radu říditi mohli, a arcibiskup nový ten Pražský aby jim kněží
světil... Na to odpověd ti páni měli od císaře nelibou na ten rozum, poněvadž
se tu velikých věcí dotýče, že to J. Mt. odkládati ráčí až do svého šťastného
příjezdu do království Českého“. Císař sám píše o tom 10. srpna 1565
konsistoři pod obojí: ,, I věděti vám dáváme, že sou nás osoby stavu panského
a rytířského, Pražanův i jiní vyslaní z měst z království našeho českého,
byvše nyní zde, supplikací z strany obnovení dotčené konsistoře a admini
strátorův, též také svěcení kněžstva pod obojí podali, na kterouž sme jim
skrze reces náš císařský odpověd dáti poručili, kteréž Vám pro vyrozumění
vejpis posíláme“ (Pažout, Jednání č. 343, str. 229.). Znění recesu, o němž
se císař zmiňuje, není známo. — Srov. také Gindely, Gesch. d. Br. II., str. 29
a Tomek, Děj. m. Prahy XII., str. 158.
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sistoř obnoviti a osaditi, i také voliti defensory, jichž úřad r. 1562
byl zanikl,1) nýbrž aby jim vůbec bylo přiznáno právo voliti
administr. tory i defensory a dosazovati i sesazovati členy konsistoře. Ku přání císařovu bylo jednání o tom znova odloženo,
ale tak, že do čtyř neděl po nejbližším příjezdu císařově do Prahy
měli se stavové pod obojí sejiti na hradě Pražském a dohodnouti
se s císařem o obnovení konsistoře. Císař ještě připojil slib, „když
od nich ukázáno bude, jaké svobody neb nadání neb privilegia
na obnovení a usazování též konsistoře mají aneb tak, jakž jsou
toho od starodávna v pořádné zvyklosti a v skutečném držení
a užívání byli", že je při tom zůstaví.2) Maximilián zaujal tu
podobné stanovisko jako jeho otec po obnovení konsistoře r. 1562,
když stavové protestovali proti jeho resoluci z 28. září.3) Kdežto
však Ferdinand jen všeobecně žádal, aby stavové dokázali, „že
jest tak od starodávna bývalo, že jsou stavové administrátory
volili", Maximilián tento požadavek formuloval pro stavy nebez
pečněji, když na nich žádal bud privilegia, neb důkaz, že jsou
toho od starodávna „v pořádné zvyklosti“ byli. Zdá se, že stavové
tentokráte skutečně se jali sbírati zprávy o dřívějším obnovování
konsistoře na důkaz svého práva, ale nevíme, zda s nimi hned
tehdy něco podnikli.4)
Brzy po ukončení sněmu odejel totiž Maximilián z Cech
a nevrátil se tam ani r. 1567 ani roku následujícího, nýbrž teprve
l) Při obnově konsistoře r. 1562 není o defensorech řeči, a nařizuje-li
se dekretem Ferdinandovým z 28. září 1562 konsistoriánům, .Jestliže by
femu zadost učiniti anebo čemu odolati nemohli, aby k J. Mti. cis. a bez
přítomnosti J. Mti. k J. Mti. arciknížeti Ferdinandovi své zření a outočiště
měli“ (Borový, Akta konsist. utr., str. 388), dává se tím na jevo, že konsistoři
není defensorú potřebí. C) zániku instituce defensorů v r. 1562 se zmiňuje
také supplika stavů pod obojí asi z r. 1570, o niž viz dolejí str. 394,
pozn. 2.
*) Viz sněmovní usnesení z 3. bř. 1567 ve Sněmich III., str. 381.
Srov. Pažout 1. c., č. 531, a zmínku v „Orací“ Codicillově ve Sněmich VI.,
str. 167.
3) Viz výše str. 287.
4) Mám na mysli „Výpisy z starých sněmů a z kněh konsistoře
Pražské", obsažené v „Orací“ Codicillově z r. 1582 (ve Sněmich VI., str.
168. násl.), o nichž bylo více pověděno nahoře str. 30., pozn. 1. Codicill
o těchto „Výpisech" mluví tak, jako by byly vznikly r. 1567, a toho jsem
se svrchu přidržel. Upozornil jsem však také na str. 291. v pozn. 2. na
okolnost, která se zdá nasvědčovat!, že „Výpisové" vznikli teprve po
r. 1570. Protože se v jednání o náboženství z r. 1575 o těchto „Výpisech"
nikde nečiní zmínka a dokonce Codicill sám ve spise tehdy napsaném,
který je jaksi předchůdcem jeho „Orací" — spis ten je otištěn ve Sněmich
IV., str. 202—206 a bude o něm řeč doleji —, o nich se nezmiňuje, nýbrž
jen vyzývá stavy, aby si opatřili historické doklady svého práva na kon
sistoř, klonil bych se k mínění, že „Výpisové“ vznikli teprve po r. 1575
a ovšem před r. 1582, kdy se objevují v Codicillově „Orací". Supplika
stavů pod obojí asi z r. 1570 (viz níže str. 394, pozn. 2), ukazuje ovšem,
že podobné zprávy byly od stavů shledávány hned po r. 1567.
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koncem r. 1569. K jednání o konsistoř tedy nedošlo, ale císař
tuto věc nepustil s mysli. V únoru 1568 psal o tom velmi zají
mavý list oběma svým bratřím, arciknížatům Ferdinandovi
Tyrolskému a Karlovi Štýrskému. Oznamoval jim, jakou žádost
mu stavové čeští na sněmu r. 1567 přednesli stran konsistoře,
oznamoval dále, že stavové v ústních předneseních tvrdili, že
zesnulý císař Ferdinand slíbil jim r. 1562 v přítomnosti obou arci
knížat, že je ponechá při jich obyčeji a zvyklostech, a skutečně
jim dovolil, aby sami obnovili konsistoř a zvolili administrátory
a defensory. I žádal Maximilián, protože prý sám o tom nic ne
věděl a pochyboval, že by byl císař Ferdinand něco takového
,,simpliciter" dovolil, aby mu arciknížata napsali, co o tom vědí.1)
Bohužel, není odpověd arciknížat známa a vůbec nemáme zpráv,
bylo-li o té věci při dvoře více jednáno. Nevíme ani, došlo-li po
návratu Maximiliánově do Prahy koncem r. 1569 a za potomního
sněmování k jednání se stavy o konsistoř. Zdá se, že stavové
někdy r. 1570 předložili císaři žádost, aby bylo uznáno jejich
staré právo k volení konsistoře a defensorů, dovolávajíce se při
tom historických zpráv o osazování konsistoře do r. 1555.2) Jaké
x) List Maximiliánův z 7. února 1568 je vytištěn u Pažouta str. 431.
’) Nemýlím-li se, náleží do té doby nedatovaná supplika všech tří
stavů pod obojí, otištěná ve Sněmích IV., č. 59, str. 206—210 k r. 1575
(na nesprávné datování této suppliky ve Sněmích mě upozornil p. dr.
F. Hrejsa). Stavové se tu dovolávají slibu císařova z r. 1567, že po svém
návratu rozhodne otázku jejich práva na volbu konsistoře a defensorův
a že právo to jim přizná, dokáží-li, ,,že jsou předkové naši i my tolikéž
po nich toho od starodávna v řízení a užívání i toho spravování byli/'
Praví pak: „Tak ted činíme a V. cis. Mti. ... v známost to uvozujeme,
prosíce . . abychom při tom, čehož předkové naši beze všech překážek
požívali, i my také abychom za kralovaní V. cis. Mti. . . . při tom všem
zůstaveni byli." Potom se podrobně vykládá, jak stavové v minulých
dobách až do r. 1555 sami osazovali konsistoř a volili defensory, a na konec
se žádá, aby bylo uznáno jejich staré právo, ,,tak aby volení administrátora
neb administrátorův a osazení konsistoře Pražské, též i defensorův jim
přidání podle uznalé potřeby a v příhodných časích při nás pod obojí způsobou stavich království Českého zůstalo a nám v to vkračováno nebylo,
a o koho bychom kdy v časech budoucích, uznajíce k tomu'hodného býti
neb hodné, za administrátora a konsistoriány se společně snesli a za po
tvrzení toho V. cis. Mti. požádali, abyste V. cis. Mti. nám stavům toho
milostivě na časy budoucí příti a potvrzovat! ráčili, tak aby v dobrém
řádu, v pokoji, v svornosti a v jednotě kněžstvo naše držáno a spravováno
býti mohlo, neb jsme toho vždycky i s předky našimi v užívání až do této
nejposléze konsistoře osazení byli. Než teď pak v těchto rozdílích, kdež
administrátorové nad sebou žádných defensorův od stavův volených
neměli a necítili, mnohé věci pohoršlivě vznikly ..." Z historických zpráv
v této supplice obsažených, jichž jsem si bohužel dříve nepovšiml, bylo
by možno doplniti tu a tam, ovšem jen podrobnostmi nepodstatnými,
můj hořejší výklad o osazování konsistoře do r. 1555. Upozorňuji na př.
na zprávu o tom, jak se Mystopol, jenž byl r. 1541 zvolen za administrátora
vedle Jana Zahrádky, stal brzy po tom administrátorem jediným. V supplice
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odpovědi se jim dostalo, není známo. Nepochybně byli nuceni
spokojili se novým odkladem.
Stejný osud stihl žádost za obnovení konsistoře, podanou
asi touž dobou s jiné strany. Protože již r. 1568 zemřel jeden
z administrátorů, Mystopol, a také několik členů konsistoře ubylo,
tak že v konsistoři bylo již jen pět osob, obrátil se zbylý admi
nistrátor Martin Mělnický v létě 1570 k císaři s žádostí, aby mu
bylo dovoleno konsistoř doplniti tak, jako prý za císaře Ferdi
nanda „administrátor tu moc míval a u potřebách konsistoř Praž
skou starými a hodnými faráři osazoval“.1) Víme, že již r. 1561
byla podobná žádost podána císaři defensorem konsistoře Janem
z Valdštejna a že sic tenkráte návrh, aby konsistoř byla doplněna
od zbylých konsistoriánů a Pražanů, našel oblibu u císaře, ale
proveden nebyl, protože se příčil dotavadní zvyklosti.2) Ani tento
kráte se nestalo podle žádosti administrátorovy. V únoru r. 1571
žádali tedy administrátor a zbylí členové konsistoře, aby byli
zproštěni svých úřadů, „protože jsme my k tomu mdlí a nestateční pro ty veliké nezpůsoby, kteříž na ten čas v týto zemi strany
náboženství a chování kněžskýho a pro nelásku k nám světských
lidí zhusta běží, a proto také, že nás v témž ouřadě malý jest
počet, neb při administrátorovi již toliko čtyři jsme“.3) Ale ani
této žádosti nebylo vyhověno.
Je pozoruhodné, že stavové pod obojí od sněmu r. 1567 ne
usilovali důrazněji o obnovení konsistoře ani o uznání svého
práva na ni. Zdá se mi, že to třeba vysvětlovati tím, že se v té
době změnil směr jejich církevní politiky. Podobá se, že se po
r. 1567, kdy byla vypuštěna kompaktáta z privilegií zemských,
stavové oddávali naději, že se jim podaří pohnouti císaře, aby jim
uznal a povolil konfessi augsburskou, a tím že získají možnost
zaříditi si církevní organisaci zcela samostatnou. Stará konsistoř
pod obojí, která se jim zvláště po smrti Mystopolově vždy více
odcizovala,4) tím pro ně pozbývala ceny. Ale ukázalo se, že
se dodává ke zprávě o volbě z r. 1541: „A potom když jest Mistr Jan
Zahrádka vzal odpuštění z ouřadu od stavův, tehdy stavové, sšedše se
v domu někdy dobré paměti p. Jana z Pernštejna, volili jsou za admi
nistrátora kněze Jana Mistopola, kterýž v tom administrátorství mnoho
let trval.“ Tím se potvrzuje a doplňuje, co jsem o věci napsal výše na str. 57.
*) O této žádosti administrátorově se dovídáme z listu cis. Maximiliána
ke zřízeným radám v království Českém z 28. července 1570 u Pažouta
č. 571, str. 413.
2) Viz výše str. 197—8.
3) Originál této suppliky z 5. ún. 1571 je ve státním arch, ve Vídni
(rkps. 595. II., fol. 3), opis její v zem. archivě.
*) Poměr mezi konsistoři a stavy osvětluje zpráva bratrská, zacho
vaná v XII. foliantu herrnhutském fol. 88. Císař prý na sněmu v květnu
r. 1571 vytýkal stavům, že prý psali administrátorovi ,,psaní pohrůžlivé
a titule jemu nedali“. Oni se bránili, že ,,se psaní to, kteréž se jest knězi
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naděje stavů byla klamná. Když na sněmu r. 1571 stavové pod
obojí vznesli na císaře žádost, aby mohli svobodně vyznáváti
náboženství své podle konfesse augsburské, dostalo se jim od
císaře odpovědi, že žádosti té nemůže býti vyhověno, protože
jak strana pod jednou, tak strana pod obojí, t. j. strana repraesentovaná konsistoří, konfessi augsburské odporují a přísaha královská
se vztahuje jen na dvě strany, které se spravují starými řády.1)
Zatím však nepatrná část stavů pod obojí, která se hlásila
k starým řádům husitským — v jejím čele byl Jan z Valdštejna —,
podala císaři žádost, aby obnovil konsistoř a dosadil defensory,
a také konsistoř sama znova o to žádala.2) Maximilián zprvu
Martinovi, kterýž se administrátorem jmenuje, od stavů z hodných příčin
učinilo, kdež některé nenáležité věci pro svou pýchu a lakomství před
sebe bral, vejstrahu jemu dávajíc, aby toho přestal, a za ty kněží dva
že jsou se přimlouvali a některé osoby k němu poslali, proč je tresce? Tu
že jest odpověd dal, že to osobou jeho nejde, než že ode dvoru tuhé při
kázaní měl, aby se tak zachoval“. Dva kněží, o nichž zde se činí zmínka,
jsou snad ti, jichž se týkají zprávy uvedené výše str. 389, pozn. 2.
x) O tom podrobně vypravuje Gindely, Gesch. der Br. II., str. 57,
podle XII. foliantu bratrského fol. 58 násl. Žádost stavů za uznání konfesse
augsburské, podaná 10. května, se vůbec nezmiňuje o konsistoří a církevním
zřízení. Praví-litu stavové: ,,myojiného protektora, defensora aneb ochránce
takové naší pravé a křesťanské víry nestojíme, nežádáme, ani míti chceme,
nežli osobu Vaší cis. Mti.“, neznamená to snad, že by se tím byli odříkali
instituce defensorů. Srov. násl. poznámku. V odpovědi, kterou dal císař
stavům 29. května, se praví (podle XII. foliantu bratrského fol. 876), ,,že
J. Mt. neráči se pamatovati, aby stavové při prvnější žádosti své o obnovení
konsistoře [myslí se patrně žádosti z 1. 1565—7] co augšpurskou konfessi
připomínati měli, než nejv. pan komorník [Jan z Valdštejna] že s některým
počtem osob sou žádali, aby konsistoř podlé starobylého obyčeje a pořádku
obnovena byla, a toho že jest odloženo bylo, a jiné všecky věci na dobrém
pokoji a míře že sou byly zůstaveny až do šťastného J. Mti. příjezdu“.
A dále: ,,J. Mti. přísaha, kterouž stavuom učiniti ráčil, že se na ty dvoje,
to jest na katolíky a ty pod obojí, kteříž se od starodávna těmi pořádky
starobylými opravují, a ne na jiné vztahuje. A katolíkové i ti pod obojí
že se proti této žádosti těch osob zřetedlně postavují a na odporu s nimi
sou. Protož že J. Mti. nikoli nenáleží, aby bez snesení všech tří stavúv J.
Mt. k tomu co povolovat! ráčil“.
a) Supplika podaná císaři p. Janem z Valdštejna 23. května 1571 je
zapsána v XII. foliantu bratrském fol. 61b. Žádá se tu, ,,aby J. Mt. pan
arcibiskup naše, které by bylo věrné, žákovstvo na ouřad svátého kněžství
světil; druhé, abychom před nátisky lidskými bud při osobách neb sta
tečcích kněžských ochránce po osobě V. Mti. cis. a zprávce podstatného
duchovního měli; třetí, abychom všech bludných a neřádných učitelů
prázni býti mohli; a naposledy, aby konsistoř naše jinými dostatečnějšími
osobami opatřena byla“. Současně administrátor a kněží podali císaři
suppliku podle bratrské zprávy (ibid. 62b) o těchto čtyřech artikulích:
1. aby konsistoř Pražskou obnoviti a osoby jisté k tomu za defensory
naříditi (jakž prve bývalo) ráčil; 2. aby J. Mt. při arcibiskupu obdržeti
ráčil, aby věrné žákovstvo z strany pod obojí na kněžství potvrzováno
býti mohlo; 3. aby ti bludní a neřádní kněží, kteříž by se touž konsistoří
nezpravovali, zde trpíni nebyli, než ven z země vypovídáni a hnáni aby
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váhal vyhověti těmto žádostem, nechtěje patrně, pokud sněm
trval, vzbuditi nevoli stavů novoutrakvistických, ale nedlouho
po ukončení sněmu učinil rozhodný krok. V prvních dnech čer
vence 1571 obnovil sám ze své moci konsistoř tím způsobem, že
dotavadní administrátor a členové konsistoře vzali od něho pro
puštění ze svých úřadů a císař ustanovil nového administrátora
a nové členy konsistoře. Administrátorem se stal M. Jindřich
Dvorský z Helfenburka, opat na Slovanech, známý nám již od
půrce směru novoutrakvistického.1) Kronikář Marek Bydžovský
z Florentýna dodává ke zprávě o tomto obnovení konsistoře:
„Toto obnovení konsistoře nedálo se tak slavně a tím pořádkem
jako za předešlých králův, ale toliko v pokoji J. Mti. cis. jsou
zprosta osoby vyhlášeny ... Za kteroužto příčinou mnozí z předních
stavův velmi těžce to nesli, že takového volení mimo svou všecku
naději zbaveni jsou." V těchto slovech, napsaných více než dvacet
let po r. 1571, se obráží zřejmě názor, že teprve obnovením kon
sistoře v r. 1571 stavové byli zbaveni svého práva volebního,
a stejný názor nacházíme již také v „Orací“ novoutrakvistického
mistra universitního Petra Codicilla, jež vznikla r. 1582, tedy
deset let po této události.2) Codicill i Bydžovský byli ovšem
byli; 4. aby J. Mt. vrchnost duchovní nad kněžstvem a konsistoři, kterouž
aby se zpravovat! a k tomu aby své útočiště po J. Mti. míti měli, naříditi
ráčil“. Odpověd viz v předešlé poznámce. Je zajímavé, že se tu stavové
i konsistoř domáhají zřízení zvláštní duchovní vrchnosti nad konsistoři
pod obojí. Jak si tu vrchnost představovali, není ovšem jasno.
O obnově konsistoře v r. 1571 se zmiňuje M. Petr Codicill ve své
Orací z r. 1582 (Sněmy VI., str. 166) takto: ,»Konsistoř nejsou osoby ně
které a zvláště ty, které jsou se od stavův pod obojí na onen čas odtrhly
a maje ouřad konsistoriánův na sobě podle volení 1. 1562 od stavův v kolleji
Veliké učiněného, o své újmě bez vědomí V. Mti., týchž stavův, Čím pů
vodem a proč, dobře tomu se z skutku rozumí, 1. 1571 druhého dne července
od J. Mti. cis. . . . císaře Maximiliána v pokoji, kdež ráčí jídati, od téhož
ouřadu propuštění jsou sobě vyžádaly i zase obnovení, aby jedni druhým
prebendu sv. Apollinářiše i důstojnost odjali . . .“ A M. Marek Bydžovský
ve svém díle Maximilianus rex Bohemiae, vzniklém asi o deset let později
(rukopis v knihovně kapituly Vyšehradské), fol. 173, o tom píše: ,.Téhož
léta [1571] 11. dne měsíce července kněz a mistr Jindřich Dvorský z Helfenperku, opat kláštera Slovanského, zvolen jest od J. Mti. cis. Maximiliána II.
jakožto krále Českého za administrátora arcibiskupství Pražského pod
obojí večeři Páně přijímajících . . . Toto obnovení konsistoře nedálo se
tak slavně a tím pořádkem jako za předešlých králův, ale toliko v pokoji
J. Mti. cis. jsou zprosta osoby vyhlášeny, a to ještě s nemalým nedostatkem . .
Za kteroužto příčinou mnozí z předních stavův velmi těžce to nesli, že
takového volení mimo svou všecku naději zbaveni sou“. Datum, jež uvádí
Bydžovský, jistě je nesprávné, protože 11. Července Maximilián již nebyl
v Praze. Omyl vznikl asi chybným čtením římské II. Pak by se datum
shodovalo s datem Codicillovým, podle něhož se obnovení stalo 2. července.
Tomek, Děj. Prahy XII., str. 207, udává datum 1. července.
*) Viz citát v předešlé poznámce. Podobný názor o této obnově konsi
stoře se obráží již také v dobrozdání podaném asi r. 1579 nejspíše samou
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přesvědčeni, že r. 1562 konsistoř byla obnovena podle staré zvyk
losti volbou stavů, a proto se jim přirozeně zdálo obnovení konsistoře z pouhé vůle královské, jež se stalo r. 1571, něčím ne
slýchaným. My vědouce lépe než oni, jak byla obnovena kon
sistoř r. 1562, soudíme o věci poněkud jinak; v obnovení konsistoře
z moci královské v r. 1571 nespatřujeme naprostý převrat, nýbrž
pouze dovršení toho, co bylo začato r. 1562. Jisto je, že r. 1571
právo stavů osazovati konsistoř bylo popřeno mnohem rozhodněji
a určitěji, protože beze všech výhrad, než se stalo r. 1562. Lze říci,
že teprve r. 1571 Maximilián dokonal to, oč se byl r. 1562 pokusil
Ferdinand, strhl na sebe důležité právo osazovati konsistoř a
v čelo konsistoře postavil rozhodného stoupence starověmého
husitství.
Je zajímavé pozorovati, jak se k tomuto skutku Maximiliánovu zachovali stavové. Bydžovský sice vypravuje, že mnozí
ze stavův těžce nesli, že byli zbaveni svého práva, ale nikde
neslyšíme, že by byli proti tomu protestovali tak rozhodně jako
r. 1562. Roku 1571 sice byla konsistoř obnovena v době, kdy
nezasedal sněm, ale ani později, když se sněm sešel, stavové
nevystoupili s protestem proti tomuto obnovení. Myslím, že to
zase dlužno vysvětlovati tím, že se v těch letech snahy stavů
nesly jinam, dále, k plné svobodě náboženství evangelického
podle konfesse augsburské, k svobodě, která by stavům pod obojí
umožnila zříditi si církevní organisaci zcela samostatně, a že
jim proto na staré konsistoři pod obojí tolik nezáleželo. V Orací
Codicillově z r. 1582, která je výrazem smýšlení evangelických
stavů českých, vyslovuje se názor, že konsistoř dosazená r. 1571
nebyla ustanovena pravoplatně, že to vlastně ani nebyla kon
sistoř,1) a zdá se, že většina stavů pod obojí na ni od počátku
tak pohlížela, neuznávajíc jí za svou církevní vrchnost.2) Uvidíme
konsistoři císaři (arch. Vatik.: Miscell. Arm. II., tom. 103 fol. 445—447; opis
v arch, zemském). Tu se vykládá: „Quod ad consistorium Pragense sub
utraque specie attinet, illud in potestate regis Bohemiae semper fuit et
est; nam invenitur Sigismundum imperatorem 1437 post obtenta compactata
administratorem elegisse et constituisse, quemadmodum etiam Wladislaus
rex 1497 idem fecit; et si quando status sub utraque consistorium reno
varunt, id cum scitu et consensu regis fiebat, prout id ipsum libri consi
storii ostendunt; et quando status ius praetendebant se solos posse con
sistorium constituere et regere et super ea re nulla privilegia secundum
suam praetensionem ad tempus a caesare determinatum ostendissent, tunc
caesar Maximilianus a. 1571 per se praesentibus summis officialibus regni
modernum consistorium renovavit illudque in sua et moderni Caesaris
potestate et protectione reliquit. Nam optime intelligebat, quid inde pro
venire soleret, quum protectioni nonnullarum personarum committeretur".
*
) Viz citát v pozn. 1 na str. 397.
* ) Praví se to výslovně v dobrozdání uvedeném v pozn. 2 str. 397. Tu
čteme: „Proinde, statím ab eo tempore, quando idem consistorium dicto
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také, že ve velikém zápase o svobodu vyznání novoutrakvistického a bratrského, k němuž došlo na sněmu r. 1575, spíše než
o dobytí konsistoře staré šlo veliké většině stavů pod obojí o to,
aby si mohli zříditi konsistoř novou.
Při obnovení konsistoře r. 1571 zavedena však ještě jiná důle
žitá novota. Kdežto do té doby v konsistoři bývalo vždy několik
mistrů Pražské university, tentokráte nebyl krom administrátora
samého jmenován do konsistoře ani jediný mistr. Codicill ve své
Orací z r. 1582 tvrdí, že se to stalo z návodu samých konsistoriánů,
kteří prý hned po svém jmenování „toho žádali, aby páni mistři
z Veliké kolleje, jakž za starodávna bývalo, mezi ně posazováni
nebyli, proto, aby volněji mohli svůj rejd k straně pod jednou
vésti, jakž potom hned všemi pořádky společnými od akademie
se odtrhli a proti vyznání svaté víry spolu s odpornou stranou
na odpor se nám postavili".1) Bydžovský2) obviňuje přímo
administrátora Jindřicha Dvorského. Vypravuje o něm: „Ten jsa
vyhlášen, žádal J. Mti. cis., jestliže ráčí jeho míti za administrá
tora, aby mu neráčil přidávati za radu anebo konsistoryány
mistrův profesorův akademie Pražské, protože odporní jsou dobrým
řádům církevním a někteří z nich že Kalvínové jsou. Což se ihned
stalo, a ti, kteříž tehdáž z mistrův Pražských voleni a ještě vy
hlášeni nebyli, vypuštěni jsou a samých toliko sedm kněží za
necháno, a tak jich všech v konsistoři osm sedlo. A ten nej prvé
konsistoř ab universitate oddělil a sobě jiného pedella, ano i písaře
zjednal, ješto prvé jeden pedellus jak konsistoře tak universitatis
byl a písař žádný jiný než z pánův mistrův. . ." Je možné, že
všechny podrobnosti tohoto dvojího vypravování, vyšlého z kruhů
universitních, jež byly dotčeny novotou z r. 1571, nejsou zcela
správné, je zejména možno, že vlastním původcem té novoty
nebyl sám administrátor Dvorský, nýbrž spíše někdo se strany
modo renovatum fuit et in potestate peculiari caesaris relictum [t. j. od
r. 1571], coepit apud eorum multos vilescere. Nam multi tum saeculares
tum eciam ecclesiastici illud pro legitimo habere noluerunt nec ab ipso
regi“. A ve spise, nejspíše Codicillově, z r. 1575, jímž se vybízejí stavové,
aby se domáhali práva na konsistoř, se vykládá, „že vysazení osob do kon
sistoře mimo starobylý způsob a řád od stavů v zachovávaný stalo se jest,
neb administrátor V. Mtem. stavům ani kněžstvu, farářům Pražským,
děkanům krajským a jiným kaplanům a farářům pod nimi ve všech a v městě
nic jest neslíbil, že podlé slova božího a vyznání viry a pořádků v strany
naší pod obojí bude náboženství strany pod obojí a kněžstvo říditi, a zase
neráčili jste jemu nic připovědíti strany poslušnosti, též také ani farářové
ani děkanové, ani kaplanové a faráři jiní v české zemi ničímž jemu za
vázáni nebyli a nejsou; a tak řídí a spravuje, jak chce, aneb jak se někomu
líbí, a poslouchá ho v tom, kdo chce, a skrze to neřádové a ohavnost na
místě svátém" (Sněmy IV., str. 204).
Sněmy VI., str. 166.
* ) V díle Maximilianus rex Bohemiae (o němž viz str. 397 pozn. 1),
fol. 173.
Č
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katolické, ale účel této novoty obě tato vypravování vystihují
zajisté zcela správně. Od těch, kdo usilovali o restauraci katoli
cismu a potlačení vyznání evangelických v Cechách, bývala uni
versita ne neprávem pokládána za zdroj všeho kacířství, a bylo
tedy přirozené, že vznikla v kruzích hrozících se toho kacířství
snaha zbaviti universitu všeho vlivu na konsistoř, odděliti konsistoř od university. Obnovením konsistoře z r. 1571 snaha ta
dobyla velikého úspěchu.
Jestliže již při konsistoři dosazené r. 1562 bylo pozorovat!
velikou závislost její na královské vládě a na arcibiskupovi, je
přirozeno, že se tato závislost objevuje nyní ještě patrněji. Je
jistě velmi charakteristické, že konsistoř hned po svém obnovení
žádala císaře, aby jí byla dána instrukce, „kterouž by se v ouřadech a povoláních svých řídili a spravovali". Císař, chtěje vyhověti této žádosti, psal v lednu 1572 svým zřízeným radám
v král. Českém, nařizuje jim, „poněvadž se při kanceláři naší
České dvorské ve vší registratuře toho vyhledati nemůže, aby
jaká té (žádané) podobná instrukcí bud za času . . . cis. Ferdi
nanda . . . nebo prvé vyjiti měla", aby dali konsistoriány před
sebe povolati a to jim nařídili, „aby oni všecky artykule, kteréž
by se jim za slušné pro zachování dobrého křesťanského řádu
zdály a ty se ke cti a chvále Pánu Bohu a jednotě všech stran
vztahovati mohly, sepsali a vám též podali, kteréž vy přehlídnouce
a tu, kdež se vám přidati neb vžiti viděti bude, bedlivě zkorigujíce,
túž instrukci v pořádný spis uvésti dadouc, nám ji s dobrým
zdáním vaším odeslati nepomíjejte, kteroužto my také s pilností
prohlídnouti a potom nadepsaným konsistoriánům, aby se jí
řídili a spravovali, vydati rozkázati ráčíme“.1) Konsistoř pak
skutečně sepsala jisté artikule, které měly býti základem instrukce,
ale není známo, zda instrukci vskutku dostala.2) Jistě však samo
toto vyjednávání o instrukci jasně osvětluje tehdejší poměr kon
sistoře k moci královské.
Jaký duch vůbec ovládal tuto konsistoř, ukazuje nejlépe její
vyjednávání s arcibiskupem a jesuity, které se začalo hned r. 1571
a v němž hlavní účast měl sám administrátor Jindřich Dvorský.
Dvorský, jenž při svém zvolení za administrátora byl již stařec
více než sedmdesátiletý, za svých mladých let studoval ve Wittenberce a měl přátelské styky s Melanchthonem.3) Později se patrně
*) Koncept listu císařova z 12. ledna 1572 se zachoval v archivu
místodržitelském sub R. 109, 1—9; opis v zem. archivě.
*) Tomek, Děj. Prahy XII., str. 210. Nehledime-li k dekretu Ferdi
nandovu z 28. záH 1562, o němž se v zápisech konsistoře častěji mluví
jako o instrukci (viz výše str. 294 a k tomu srov. ještě u Pažouta č. 403),
první skutečná instrukce pro konsistoř, pokud známo, pochází z r. 1590.
Srov. Sněmy české XI., str. 66.
3) Viz o něm článek Ant. Truhláře v Ottově Slovníku VIII.
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jeho smýšlení změnilo. Roku 1562, jak jsme viděli, jeví se roz
hodným odpůrcem novot vniklých do strany pod obojí vlivem
luterství, jsa pokládán za spolupůvodce žalob přednášených M.
Havlem Gelastem proti skutečným i domnělým stoupencům
takových novot.1) Proto asi byl hned r. 1562 jmenován od Ferdi
nanda členem konsistoře, proto také byl r. 1571 ustanoven admini
strátorem. Již před tím měl Dvorský, jak se podobá, styky s je
suity. Aspoň v srpnu 1569 Gelastus sliboval jesuitům, že pohne
Dvorského, aby se smířil s církví a vyzpovídal katolickému knězi.1)
Konsistoř, v jejímž čele stál, od počátku se chovala přátelsky
k arcibiskupovi i jesuitům. Byla ovšem i ona k tomu vedena
hlavně přáním, aby arcibiskup světil husitské theology na kněž
ství. Ale u arcibiskupa nacházela málo ochoty. Když naň někdy
v září 1571 konsistoř naléhala, aby jí světil kněží, arcibiskup
odepřel tomu vyhověti, vymlouvaje se, že právo světití kněží
nebylo mu dáno císařem, proto že nemůže v tom jeho poslouchati,
nýbrž je povinen řídit se zákazem papežským. Konsistoř tedy
žádala, aby pohnul některého z jesuitů, aby se vypravil s posel
stvím o té věci k císaři neb papeži. Slibovala, že se podrobí ve
vážnějších věcech arcibiskupovi, že chce vše věřiti s církví Rímskou
a toliko podávání svátosti oltářní nemluvňatům a svátek Husův
podržeti tak dlouho, pokud by věci ty nemohly být odstraněny
bez pobouření lidu. Arcibiskup vymlouval konsistoři její žádost,
protože prý by nebylo možno získati některého z jesuitů k takové
věci, radil však, aby raději někoho ze svých lidí vypravila s takovým
poselstvím. Protože konsistoř neměla osoby k tomu vhodné, byla
věc odložena,3) ale styky konsistoře s jesuity nebyly tím zmařeny.
x) Srov. výše str. 296.
2) V diariu jesuitském Diarium collegii I. 1560—1575 et 1580—-1583
(ikps. na Strahově) je zapsáno na fol. 109 ke dni 2. srpna 1569: „Visitavit
nos M. Gallus et de casibus quibusdam et rebus religionis consuluit. Circa
finem colloquii ait se cum societate victurum et moriturum . . . Promisit
etiam ad instantiam rectoris, quod vellet persuadere abbati in Schlovanis,
ut reconciliaretur ecclesiae et confiteretur catholico sacerdoti".
3) O tom vypravuje jesuitské diarium, jehož dotčeno v předešlé
poznámce, na fol. 119 k 3. říjnu 1571: „Rever. pater rector invisit archiepiscopum . . . Retulit idem patri de sacerdotibus consistorii, quomodo petant
sibi ordinari sacerdotes, dicentes se velle id ab imperatore impetrare; quibus
ille respondit, sibi eam potestatem ab imperatore non esse datam, et propterea nec debere illi in hoc parere, sed pontificio interdicto stare. Instabant
illi tamen, ut jesuitam aliquem pro se peteret, qui legatione apud impe
ratorem vel pontificem fungeretur. Aiebant enim velle se omnino in gravio
ribus causis archiepiscopo subesse, omnia cum ecclesia Romana credere,
retenta tamen communione parvulorum et Hus festo, donec paulatim sine
strepitu possent abolere. Ille dissuadere, quod jesuitam ad hoc se minime
impetraturum putaret; potius unum aliquem suum mitterent, neminem se
habere dicebat, atque ita res in dubio relicta". Srov. AI. Krdsz, Die Unterwerfung des utraquistischen Administrators Heinrich Dvorsky (Curius)
26*
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V lednu 1572 psal o tom jesuitský rektor Blyssemius s chloubou
do Ríma.1) Prý denně vzrůstá příchylnost husitských knéží
k jesuitům. Někteří z nich, a to téměř nejpřednější, vstoupili prý
s jesuity v přátelství a přejí si stále s nimi se stýkati. Jejich
administrátor, který se zdá přítelem a příznivcem jesuitů, s jinými
konsistoriány již ve všem zdá se souhlasiti s obecnou církví a
pracuje k tomu, jak by nejen konsistoř, nýbrž i ostatní duchoven
stvo husitské přistoupilo k jednotě s církví katolickou a poddalo
se arcibiskupovi.2) Brání však jim v tom některé překážky.
Především se bojí luterských pánů, od kterých by, kdyby to
učinili, byli vypuzeni z jejich měst a far. Bojí se dále vzbouření
lidu. Potřebují proto ochrany císařovy, jíž se také hodlají dovolávati.3)
V potomních měsících se pokračovalo ve vyjednávání, při
čemž prostředníkem mezi jesuity a konsistoří byl zase Gelastus.
Někdy počátkem dubna vzkázal po něm jesuitský rektor admini
strátorovi, že by měl svou dobrou vůli dokázati odstraněním
svátku Husova a podávání svátosti oltářní dítkám, zavedením
ušní zpovědi a přísným odsouzením českých zpěvů, jimiž se urážejí
mniši, jesuité a jiní katolíci. Kdyby to dovršil tím, že by odpřisáhl
bud veřejně nebo soukromě, jak by uznal za lepší, a přiznal se
k jednotě s církví, snad prý by i lid přestal se bouřiti i panstvo
by přišlo k rozumu.4)
Brzy potom, ještě v dubnu, administrátor učinil podle této
rady. Vyzpovídav se Gelastovi a odpřisáhnuv všechny bludy,
dosáhl úplné absoluce a smířil se s církví. To vše se stalo tajně,
ano Dvorský se ani neodvažoval stýkati se veřejně s jesuity, obá
vaje se, že by vzbudil hněv lidu. Potichu však se snažil vyhověti
pokynům jesuitů, zaváděje litanie k svátým a zvláště ušní zpověd,
von Helfenberg unter den katholischen Erzbischof Anton Brus im J. 1572
(Zeitschrift fúr kathol. Theologie XXXIV., 1910), str. 707.
x) List Blyssemiúv uveřejnil Kroesz 1. c. str. 708.
’) Blyssemius píše: „Magis in dies etiam erga nos afficitur clerus
hussiticus, ex quo aliquot iam, qui fere primarii sunt, nobiscum familiari
tatem iniverunt et saepe conversari desiderant. Illorum administrator,
qui noster fautor et amicus videtur, cum aliis consistorianis suis iam videtur
in omnibus consentire cum ecclesia catholica et hoc laborat, qua ratione
fieri possit, ut tam ipsi quam reliquus hussitarum clerus accedat ad uni
tatem fidei catholicae et subiciatur archiepiscopo Pragensi".
’) „Metuunt lutheranos barones, a quibus, si id facerent, procul
dubio eicerentur ex oppidis et parochiis suis . . . Metuunt etiam populi
tumultum et seditionem, unde, cum sit opus authoritate caesarea, deli
berant iam ablegare commissarios ad caesarem: ac nisi sic impetrent, quod
vix est verisimile, quamprimum imperator in Bohemiam redierit, coram
fortius ac diligentius tam piam ac necessariam salutis causam agent.
s) Viz u Kroesze 1. c. str. 709 otištěný zápis jesuitského diaria ne
datovaný, ale podle souvislosti do poč. dubna 1572 náležející, jakož i jiné
jeho zprávy z diaria čerpané.
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nahrazuje některé ženaté kněží svobodnými a pečuje o to, aby
přijímání dítek a svátek Husův mohly býti znenáhla odstra
něny.1) Toto jednání administrátorovo vzbudilo velikou nelibost
u lidu, který věrně lnul k starým řádům pod obojí. V polovici
dubna 1572 došlo v Praze k velikým výtržnostem pouličním,
které zřejmě směřovaly proti papežencům a zvláště jesuitům,
proti Gelastovi a také proti administrátorovi.2) Ten však se nedal
odstrašiti. Naopak nedlouho potom předstoupil s celou konsistoří,
vyjímaje jediného člena, před arcibiskupa a tu se prohlásili za
katolíky, žádajíce, aby jim arcibiskup světil kněží.3) Protože ne
máme o tom podrobnějších zpráv, nelze rozhodnouti, zda se tu
administrátor a konsistoř před arcibiskupem odřekli formálně
husitských bludů, jako to administrátor již před tím tajně byl
učinil. Spíše se zdá, že k takovému formálnímu odvolání nedošlo,
protože by se to sotva bylo udrželo v tajnosti. Prohlášení, jež kon
sistoř před arcibiskupem učinila, bylo asi jen všeobecné a mělo
sotva větší význam než to, jímž se již r. 1566 oba tehdejší admini
strátoři s konsistoří byli přiznali k poslušenství arcibiskupovu.
Šlo při něm zase hlavně o to, aby se arcibiskup dal pohnouti
k svěcení husitských kněží. Leč ani tenkráte se to nepodařilo;
arcibiskup ani potom nesvětil husitských theologů na kněžství.4)
Viz zápis jesuitského diaria z dubna 1572 u Kroesze 1. c. str. 710.
Tu se vypravuje: „Administrator summus hussitarum . . . audito consilio
sibi a magistro Gallo exhibito, decrevit tandem omnibus pristinis erroribus
remittere nuntium, quod et fecit, factaque exomologesi peccatorum suorum
ipsi magistro Gallo et omnium haeresum abiuratione absolutionem plena
riam accepit ecclesiaeque catholicae reconciliatus, pollicens se, quantum in
se erit, omnia, quae virum bene catholicum decent, servaturum seduloque
curaturum, ut illa quatuor capita a magistro Gallo per nostros proposita
ocius execucioni mandentur, seque ait nostrum esse unumque nobiscum
esse velle, seque prolixe nostris commendabat orationibus. Quod si palam
nobiscum non ageret, id optimis faciebat rationibus . .
Chtěl prý, aby
jeho konverse byla utajena, „donec tandem fixis melius radicibus et amotis
quibusdam discolis parochis re ecclesiastica melius composita posset se
eum aperte, qui esset, ostendere. Interea quoque invexit usum sanctos
per litanias invocandi, parochos quosdam coniugatos loco movit et sup
posuit coelibes, confessionem auricularem promulgavit, qua nisi praemissa
nulli ut daretur sacra communio, sanxit, communionem quoque parvu
lorum sensim abolendam curat, de festo Hussi, quantum citra seditionis
periculum poterit, habet in animo, ut faciat“.
2) Srov. Tomek, Děj. m. Prahy XIL, str. 209.
3) V srpnu 1572 vyprávěl arcibiskup jesuitskému rektorovi „admini
stratorem Hussitarum cum universis sacerdotibus suis uno demto iam
tum apud se fuisse seque catholicos esse professos esse petereque, ut sibi
sacerdotes ordinare dignaretur, alioqui ab istis wittenbergensibus sacer
dotibus invadi parrochias cum scandalo et detrimento animarum, idque
ipsum ab eis rogatum egisse cum caesare et acturum cum pontifice“ (Dia
rium collegii I., fol. 162). Srov. Kroesz, Unterwerfung str. 711.
4) Viz Tomek, Děj. m. Prahy XII., str. 216; k tomu srov. Htejsa,
Česká konfesse, str. 24.
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Ač tedy ani po r. 1571 nedošlo k sjednocení konsistoře pod
obojí s církví katolickou, přece poměr konsistoře k této církvi
a její význam v konfessijním vývoji strany pod obojí se změnil
podstatně. Jestliže konsistoř v dřívějších letech zpravidla bývala
průkopnicí nových, rozhodnějších názorů náboženských, jež stranu
pod obojí sbližovaly s protestantismem, vzdalujíce ji od církve
katolické, jestliže později aspoň v srdci nepřestávala se kloniti
k těmto názorům, třeba nátlakem vládním byla někdy nucena je
potírati, nyní konsistoř a hlavně ovšem administrátor byli nejen
rozhodnými odpůrci všech takových názorů, nýbrž byli ochotni
vzdáti se i starých, ryze husitských zvláštností strany pod obojí,
připravujíce tak její sbližování a konečně i dokonalé sjednocení
s církví katolickou. Konsistoř vyrvaná z moci stavovské a závislá
úplně na vůli panovníkově stala se povolným nástrojem jeho
reakčních snah.1) Tato změněná povaha konsistoře se projevila
i v památném jednání o náboženství na sněmu r. 1575.2)
Hlavním předmětem jednání toho byla ovšem otázka svobody
náboženské na základě společné konfesse, o níž by se shodly obě
evangelické strany české, novoutrakvisté a Bratří, ale také otázka
zřízení konsistoře měla v tom nemalý význam. Dostala se na
přetřes hned v prvé schůzi, v níž došlo k jednání o náboženství
(7. března), a je zajímavé, že se to stalo zásluhou hlavního zástupce
starověmé strany husitské mezi stavy, nej v. komorníka p. Jana
z Valdštejna, někdejšího defensora. Když mluvčí stavů novoutrakvistických navrhl, aby od císaře bylo žádáno schválení
konfesse augsburské, pán z Valdštejna vyslovil se hned proti tomu
navrhuje, aby stavové „raději při starobylých pořádcích zůstali,
tak, jakž od starodávna v tomto království bylo jest zachováváno,
l) Povahu tehdejší konsistoře nejlépe charakterisují stálé přátelské
styky administrátorovy s jesuity. Podle jesuitského diaria pozval admini
strátor v srpnu 1573 jesuitského rektora k svému stolu a tu jemu ,,quis
et qualis velit haberi se aperuit. Primo quidem gratulatus regno Bohemiae
de nostrorum [t. jesuitů] in illo consistentia; secundo professus se in nullo
a nobis dissidere; tertio se velle inter catholicos numerari; quarto se agnosscereRomanum pontificem pro capite ecclesiae, verum propter populi turbas
sibi haud licitum eius sequi consilia vel uti constitutionibus in omnibus“
(Diárium collegii I., fol. 183).
*) Nejdůležitější prameny prosném z r. 1575 jsou vydány ve IV. svazku
Sněmů českých, bohužel velmi nedostatečně.Jejich kritický přehled podává
a na nové prameny upozorňuje P. Hrejsa ve své ještě nevydané práci Česká
konfesse z r. 1575, iejí vznik, podstata a dějiny, str. 85—>94. Práce ta,
jež vyjde ve spisech České Akademie a je z valné části vytištěna (laskavostí
autorovou bylo mi možno užiti vytištěných archů), vypisuje podrobně
a kriticky na základě všech dostupných pramenů jednání o náboženství
na sněmu r. 1575. Starší literatura o tomto předmětě pozbývá tím celkem
významu. Stačí z ní uvésti Gindelyho, Gesch. der bohm. Briider II., str.
109 násl. a Tomka, Děj. m. Prahy XII., str. 228 násl. Pokud v dalším
výkladě neuvádím podrobných dokladů, najdou se ve spise Hrejsově.
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a aby konsistoř byla obnovena a administrátorovi rada a defensorové aby přidáni byli“.1) Předložil hned také návrh písemné
žádosti, jež měla býti podána králi. Vykládá se tu, jak za dří
vějších dob stavové pod obojí aneb „zvláštně k tomu ode všech
tří stavů nařízené osoby“, dále mistři učení Pražského a farářové
Pražští, děkanové krajští i jiní „rozumní, pobožní a pořádní kněží,
kdež jsou v krajích na farách vyhledáni mohli býti“, volíváli
administrátora neb administrátory a vedle něho jedenáct osob do
konsistoře, „a když se tak jednomyslně a svorně o administrátory
a konsistoriány snesli, to Jich Mtem. králům českým přednášeno
bylo a při tom hned žádáno, aby J. Mt. cis. a král, toho ráčil
potvrditi, a ti takto zvolení za administrátory a konsistoř vsazeni
bývali a tak svůj průchod mívali“. Vykládá se dále, jak „od
starodávna tento řád křesťanský a chvalitebný býval, že strana
pod obojí způsobou zvláštní své defensory jsou mívali, kteříž,
když co potřebného nastalo v straně pod obojí způsobou, jsou
ku pomoci administrátorům a konsistoři v jich potřebách nápo
mocni byli, aby pokojně a laskavě bez zaměstknání Jejich Mtí.
králův a pánův svých i jiných lidí všeliké věci takové mezi sebou
k spokojení přivozovali a tak všecky věci v dobrém řádu a pokoji
aby stály“. O obnovení těchto poměrů mělo býti žádáno podle
návrhu pána z Valdštejna. Měla se císaři předložití žádost za
svolení, aby stavové „společné schůze na jistý čas k tomu obrané,
jakož předešle bývalo, v kolleji Veliké císaře Karla míti mohli,
a obešlíc děkany krajské, rozumné a pořádné kněží, konsistoř
obnoviti a dobrý starodávný řád zase uvésti". Dále se mělo
žádati, aby podle starobylého řádu strana pod obojí, „v čemž by
se koliv jejich kněží aneb náboženství dotýkalo, to sami mezi
sebou pěkně laskavě pokoj iti a rozeznati mohli, a své defensory,
kteříž by k administrátorům a konsistoři ku pomoci a k radě
přidáni byli, aby sobě nařídili". Konečně měla býti připojena
žádost, „aby kněží a služebníci církevní náboženství našeho křes
ťanského pod obojí způsobou mohli svěcení pořádného docházeti“.2)
Návrh pána z Valdštejna nedošel souhlasu ve straně pod
obojí. Na dotaz pánů pod jednou, zda se celá strana pod obojí
zná k jeho spisu, prohlásil mluvčí strany té, že neměli o něm
dříve vědomosti a proto nejsou povinni zaň odpovídati. Ukázalo
x) Podle bratrského diaria ve Sněmích IV., str. 393; srov. diárium
Sixta z Ottersdorfu, ibid. str. 322.
*) Spis nejv. p. komorníka, jak byl předložen 7. března, se sice ne
zachoval, ale Htejsa 1. c. str. 104 pozn. 3 se značnou pravděpodobnosti
dovozuje, že je asi identický se spisem později podaným císaři a otištěným
ve Sněmích IV., str. 344. Jistě spis ten vyjadřuje stanovisko p. z Vald
štejna, jak ho hájil hned 7. března, a proto jsem z něho význačná místa
pojal do textu.
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se tak, že všechna téměř strana pod obojí stála již na zcela jiném
stanovisku než pan Jan z Valdštejna, že nešlo jí o obnovení konsistoře v starém způsobu, nýbrž o plnou svobodu pro její vyznání
náboženské. Zamítnutím návrhu p. Valdštejnova byla otázka konsistoře na čas odsunuta stranou. Do popředí se dostala otázka
jiná, otázka, pro kterou konfessi má býti vymáháno královské
uznání a svoboda. Zprvu byl úmysl předložití konfessi augsburskou,
záhy se však vynořila myšlenka, aby byla vypracována zvláštní
konfesse česká, společná pro všechny pod obojí, jmenovitě ovšem
pro novoutrakvisty a Bratří. Přes odpor konsistoře, která se
stavěla zcela nepřátelsky proti těmto snahám, kommisse od stavů
zvolená horlivě jala se pracovati o společné konfessi. Vedle otázek
dogmatických bylo tu třeba řešiti také otázku církevního zřízení,
jakého se mělo dostati straně pod obojí po schválení její konfesse
císařem. Vzpomenuto při tom nedávného návrhu Augustova na
reformu konsistoře, o níž byl vyjednával s administrátorem Mar
tinem Mělnickým, ale návrh ten — nám neznámý — se právě
Bratřím nelíbil, nejspíše proto, že se jim zdál ohrožovati jejich
církevní samostatnost.1) Mezi zástupci měst vyskytly se zas
obavy, že oba vyšší stavové zamýšlejí úplně odstraniti konsistoř
a zavěsti řád nový a neznámý. Ale stavové brzy je upokojili, že
na nic takového nepomýšlejí, nýbrž toliko chtějí, aby byl předem
nařízen dobrý řád v církvi a kněžstvu, potom že budou společně
žádati císaře, aby jim dovolil sejiti se v kolleji a zvoliti hodné
osoby k obnovení a osazení konsistoře.2) Jak patrno, byli stavové
odhodláni domáhati se konsistoře, kterou by zase jako do ne
dávna sami osazovali. Ze to měla býti konsistoř jim úplně pod
řízená a na jakékoli jiné moci, tedy ani na císaři, ani na papeži,
x) Píše o tom senior Kálef v listě vydaném ve Sněmích IV., stí. 410
až 412. Tvrdí, že Augusta, když návrh svůj sepsal, ,,páchl primátům*',
že „se mu tehdy chtělo hrubě do konsistoře a zdálo se, že by tam něco
svedl, ale nám nerozumíme výborně co bychom svedli; máme my přebystře spravenou, dika Bohu »konsistoř. Protož ta reformací, zprostať
povím, mně se nelíbí a já jeden k ní tak, jak jest, nechtěl bych přistoupiti".
2) Dne 21. března p. Michal Španovský promluvil ,,k osobám od pp.
Pražanův a jiných měst voleným, že tomu po některých příčinách rozumčti
jest, jako by páni za města tak zpraveni a na tom postaveni byli, že by
stav panský a rytířský to jednání strany náboženství tak a tím oumyslem
před sebe brali, aby v tom ve všem nový a neznámý řád v tomto království
nařízen byl, a i konsistoř že by měla zkažena býti i docela minouti, pročež
jsou se snad i s nějakým rozmyšlením v to jednání dali: a protož, kdožkoli
jim takové zprávy činí, že na velikém omyle jest, neb že jsou na to ne
myslili a nemyslí, než předkem aby dobrý řád v církvi a kněžstvu nařízen
byl, a když to bude, tehdy že J. Mti. cis. společně žádati budou, aby jim
J. Mt. milostivě povoliti ráčil, aby se v kolleji sjíti a hodné osoby k ob
novení a osazení konsistoře voliti mohli, kteréž by podlé toho nařízení
pořádného církevního kněžstvo potomně řídily a spravovaly" (Diárium
Sixtovo ve Sněmích IV., str. 328).
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ani na arcibiskupovi nezávislá, vysvítá z prvního náčrtku české
konfesse, vzniklého v druhé polovici března. Tu nacházíme usta
novení, „konsistoř Pražská pod obojí, kteráž se nařídí, aby bez
stavův nic před sebe sama od sebe nebrala pod ztracením duší
jejich", a dále „od duchovního práva aby žádného odvolání
jinam nebylo". Vliv stavů na konsistoř měl býti pojištěn také
obnovením instituce defensorů, r. 1562 zaniklé. Defensoři měli
býti čtyři, a měly to býti nejen osoby stavu panského a rytířského,
nýbrž i městského.1)
Vyjadřoval-li tento návrh stanovisko novoutrakvistické většiny
strany pod obojí, Bratří své stanovisko projevili návrhem jiným,
podrobněji propracovaným, ale přece nedosti určitým. Podle toho
návrhu měla se volba rovněž díti na sněmu, ale jinak, než bylo
zvykem. Měly totiž nejprve býti vybrány ze šlechty, lidu i kněž
stva osoby zvláště pobožné a hodné v počtu ustanoveném od
ředitelů sněmu. Tyto osoby měly voliti dvojnásobný počet kandi
dátů na členství konsistoře, z nich pak teprve novou volbou
vybrati osoby nejvhodnější do konsistoře. Administrátory měli
voliti nejen oni volenci, nýbrž i nově zvolení členové konsistoře
a ředitelé sněmu. Zvolené administrátory měli potvrditi ředitelé
sněmu vzkládáním rukou a oni zase podobně měli potvrditi členy
konsistoře. Slibem a přísahou měli býti zavázáni toliko Kristu
Pánu a „národu a jazyku českému“, vlastně straně pod obojí.
Administrátorům a konsistoři se ovšem také bratrským návrhem
přiznávala moc ustanovovati kněží za „pastýře duchovní, kaplany
i jiné pomocníky“, ale mělo se to díti „s pomocí přítomné obce“;
podobně děkanové nad faráři měli býti dosazováni „s pomocí
přítomné církve, lidu a kněží toho kraje a s usouzením společným
vší konsistoře“. Konsistoř měla také společně s obcí ustanovovat!
dva, čtyři i šest „kostelníků", t. j. starších osob, jež by faráři byli
ku pomoci a k ochraně. Konsistoři samé mělo býti přidáno šest
defensorů, po dvou z každého stavu, k nimž by se utíkala v čas
potřeby tak, aby krále a jeho úředníků „nezaměstknávala a ne
obtěžovala". Věci zvláště nesnadné a nebezpečné měly býti vzná
šeny na „sněm" strany pod obojí.2)
') Na tento náčrtek, obsažený v XIV. foliantu bratrském (rkp. II.
D. 8 knihovny česk. musea) fol. 22Ó násl., upozorňuje a jej úplné v po
známce otiskuje Hrejsa, Česká konfesse, str. 134.
2) Také na tento návrh bratrský, obsažený v témž rukopise fol. 217
násl., prvně upozorňuje Hrejsa 1. c. str. 145. Protože jen stručně naznačuje
jeho obsah, nebude snad nevhod, uvedu-li zde v podstatě úplně tu jeho
část, jež je pro nás zajímavá, vypisujíc nový způsob volby administrátorův
a konsistoře. Volba se podle návrhu bratrského měla konati takto: „K vy
volení osob vší konsistoře abychom vybrali z sebe všickni ze spolka, z uro
zených, z obce, z lidu i z kněžstva osoby pobožnější, Bohu i lidem věrné,
ctné, Boha a pravdy jeho a jazyku našeho milovné, moudrostí boží i lidskou
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K jednání o tomto návrhu bratrském, jenž chtěl do starého
církevního zřízení české strany pod obojí vnésti některé prvky
bratrské, asi vůbec nedošlo. Nový řád církevní byl vypracován
jako doplněk České konfesse osmičlenným výborem, zvláště k tomu
zvoleným (10. května), v němž byla také Jednota bratrská za
stoupena dvěma členy.1) Je to obsáhlý spis, jímž se velmi po
drobně stanoví zásady církevního zřízení strany pod obojí.2)
obdařené, v jistém počtu, jakž by se vidělo ředitelům sněmu. Ti aby povo
láni zejména byli a postaveni uprostřed všeho sněmu přítomného před
ředitele sněmu a od nich zavázáni byli k tomu, že dobrou víru pánu
Bohu i tomu sněmu chti zachovati každý z nich a voliti osoby do konsistoře
takovéž, jakéž se jmenují svrchu [t. j. hodné, pobožné, ctné atd.] . . . Ty
potom osoby tak zřízené aby na místě všeho sněmu vybraly ze všeho množ
ství strany naší tu přítomných i nepřítomných bez přijímání v nich osob
počet osob dvojnásobní a je oznámili, vypsané dali ředitelům přítomného
sněmu, a ředitelé sněmu aby zase podali toho na ty volence, aby ještě
soudili a z toho dvojnásobného počtu vybrali jich polovici, kteří by se
jim hodnější býti viděli, vybrané potom sněmu oznámili a sněm také, oblibuje-li a přijímá-li je za hodné toho místa a práce jeho, aby se přihlásil.
Jestliže by se pak kdo z těch vyvolených osob do konsistoře komu neb
kterým v sněmu nelíbil a za hodného by jej nesoudil neb nesoudili, tomu
každému a takovým všem aby svoboda dána byla oznámiti to i příčiny
toho, proč by jej soudili za nehodného, volencům pospolným v Čas k tomu
uložený, volenci místo nehodného aby jiného hodnějšího postavili. Každá
osoba z volencův aby ředitelóm samým dvěma oznámila, koho z těch
zvolených konsistoriánův vyvoluje podlé dobrého svědomí, dokládaje se
pána Boha, za administrátory, to též aby učinili i ti každý, kdož budou
do konsistoře oddělen'. Na které by pak nejvíce hlasů v přišlo s přidáním
hlasúv ředitelův, ti aby od ředitelův sněmu všemu sněmu oznámeni byli
a od nich tu na místě všeho sněmu zavázáni byli i všecka ta konsistoř
prvotně pánu našemu Ježíši Kristu, svrchovanému knězi, nejvyššimu
biskupu vší křesťanské říše, potom i vší straně naší lidu jim vykoupeného,
jménem jeho posvěceného . . . Na to zatím aby modlitby ode všeho sněmu
se staly za ně. Ředitelé pak aby na místě všeho sněmu na administrátory
ruce s vzýváním jménem Páně vzložili a administrátorové potom na
každého z těch spolukonsistoriánúv, a ti potom aby dali ruku svou ředi
telóm sněmu na místě toho všeho sněmu a vší té strany pod obojí na po
tvrzení té smlouvy a držebnosti víry s obou stran. Sněm pak všecken že
je přijímají za Kristovy a své zřízené služebníky na místo apoštolské a jimi
se zpravovat! chtějí a budou rádi dověrně s milostí. To svolení naše aby
bylo, kněží naši aby žádnému jinému slibem a přísahou ouřadu svého
zavázáni nebyli, než toliko samému Kristu Pánu a nám, národu a jazyku
českému . . . Abychom také osoby stavu panského, mocné a moudré, ctné,
dvě, tak i stavu rytířského, též i městského na místo všeho sněmu strany
naší postavili, moc jim svou dali, aby se konsistoř s svými administrátory
v čas potřeby jako k sněmu utíkala, krále, pána našeho J. Mti., a rad zří
zených J. Mti. i ouředníkův země nezaměstknávala a neobtěžovala, ale
pokoj králi J. Mti. i jim dala. Bylo-li by oč kdy potřebí k vrchnosti té
utéci, to aby osoby ty zpravily z společné rady, a byla-li by kdy jaká věc
nesnadná a nebezpečná, tu aby na sněm strany naši vznesli."
l) Srov. Hvejsa 1. c., str. 156—7.
’) Jest otištěn úplně ve Sněmích IV., str. 334—.338.
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O způsobu volby administrátorův a konsistoře není tu zvlášt
ního ustanovení, ale hned z úvodních slov vysvítá, jak si jí spiso
vatelé řádu církevního představovali. Označuje se tu budoucí
nej vyšší úřad nové zorganisované církve pod obojí názvem „ad
ministratores, mistři a kněží ode všech tří stavů tohoto slavného
království z víry tělo a krev pána a spasitele našeho Jesu Krista
pod obojí přijímajících, jakož to vždycky od starodávna bývalo,
do konsistoře s vědomím J. Mti. cis. jakožto krále Českého zvolení
a z většího počtu vybraní". Tím se dost určitě naznačovalo, že
má býti prostě obnoven starý způsob osazování konsistoře, že
stavům má býti vráceno jejich právo na konsistoř. Soudilo se
asi přece, že toho snáze bude možno dosáhnouti, než kdyby se
v té věci zavádělo něco nového.
Práva a povinnosti administrátorův a konsistoře se v řádu
církevním vymezují velmi podrobně. Hned prvním článkem se
jim přiznává důležité právo „lidu věrnému kněze, pastýře, kaplany
a faráře, jenž by svědectví měli jak zdravého učení, tak také
dobrého zachování a dobrého zkušení a od nich skrze examen
za hodné nalezeni byli, jakž by kde potřeba toho ukazovala,
u přítomnosti církve a jiného kněžstva s modlitbami a s vklá
dáním rukou ustanovovat! a potvrzovati“. Zásada obsažená skrytě
již v článcích, o nichž se byl usnesl o půl století dříve, r. 1524,
veliký sjezd strany pod obojí, ale v potomní době nezachová
vaná,1) zásada, že kněžím pod obojí není potřebí biskupské ordi
nace, že mají k úřadu svému býti ustanovováni od kons:stoře
pouhým vkládáním rukou, se tu vyslovuje zcela určitě a jasně.
Uskutečněním této zcela nekatolické zásady bylo by, jak jsem
již výše pověděl, zmizelo poslední pouto, jež pojilo českou církev
pod obojí s ústrojím církve obecné, česká církev byla by se stala
církví úplně samostatnou, na Rímu a katolických biskupech úplně
nezávislou. O pojištění této nezávislosti staral se nový církevní
řád z r. 1575 také ještě důrazným obnovením snesení učiněného
na sjezdu strany pod obojí r. 1531, aby „od soudu konsistoře
Pražské, jakožto od vrchního práva duchovního v tom království,
žádného odvolání nikam k žádnému právu od nižádného ne
bývalo“. Naopak nový řád nařizoval, aby konsistoř, kdyby se jí
u vykonávání práva naskytl těžší případ, užívala rady a naučení
rektora Pražské university a doktorův obojích práv strany pod
obojí i také pánů defensorů.1) Vedle zřizování kněží a vykonávání
*) Viz výše str. 181.
’) O soudní pravomoci konsistoře ustanovuje nový řád církevní:
„Soudové práva duchovního konsistoře naší Pražské o sliby manželské
nebo o příbězích, kteří se někdy původem zlého mezi manžely křesťanskými
sbíhají, ti, jakž od starodávna za předkův našich bývalo, ne jinde než
v kolleji císaře Karla Čtvrtého, jinak Veliké, v Starém městě Pražském
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soudní pravomoci ve sporech manželských a duchovenských měla
ovšem konsistoř pečovati o čistotu víry a mravní kázeň ducho
venstva (jmenovitě pravidelnými visitacemi), měla ,,s bedlivým
uvážením kněží na fary podávati a dosazovati, jakž by který kollator aneb která obec kterého kněze sobě oblíbíc zvolila a s ním
na tom, aby u nich správu církevní přijal, se snesla“, za děkany
pak doporučovati obcím muže dobře vyučené a zkušené i vážné,
„aby majíce s nimi známost, je sobě oblíbiti i zvoliti mohly“.
Těmto správcům duchovním měli býti přidáváni po všech osadách
„curatores ecclesiae", dva, čtyři neb šest, jež administrátoři a kon
sistoř měli ustanovovati spolu s osadou neb obcí. Konečně měla
se konsistoř starati o zachovávání jednotných řádů církevních
a spolu s rektorem universitním a jeho radou vykonávat! censuru
knih theologických.
Zmiňuje-li se návrh řádu církevního na rozličných místech
o defensorech, jichž rady a pomoci měla konsistoř užívati, plyne
z toho ovšem, že si stavové přáli, aby instituce defensorů byla
obnovena, ač se to v návrhu tom přímo nepraví. Je patrno, že
v tom stejně jako v otázce osazování konsistoře návrh církevního
řádu prostě předpokládá stav, jaký byl před r. 1562. Přijímá
se v těch věcech vlastně stanovisko, jež byl hájil hned na
počátku jednání p. Jan z Valdštejna,1) ale ostatní všechen obsah
držáni býti mají ... A jestliže by se v některé rozepři casus difficilior,
to jest něco těžšího, neobyčejnějšího a zřídka se trefujícího přimísilo, tehdy
v tom pana rektora universitatis a jeho consiliariorum a jiných doktorův
obojích práv strany naší i také pánův defensorův rady, zdání i naučení
prvé užívati povinni budou ... A poněvadž jest to předešle bývalo a sněmy
jest obecními ode všech obyvatelův tohoto království na tom zůstáno a to
zavříno. aby od soudu konsistoře Pražské, jakožto od vrchního práva duchovn ho v tom království, žádného odvolání nikam k žádnému právu
od nižádného nebývalo, tomu tak chceme, aby to i na budoucí časy v své
vážnosti a celosti jak u předkův našich, tak také i u nás a budoucích našich
zůstalo a žádného odvolání nikam nebývalo“. (Sněmy IV., str. 335—6.)
O způsobu soudní pravomoci konsistoře obsahuje nový církevní řád ještě
řadu podrobných usatnovení. Že v řád ten pojata některá ustanovení
bratrského návrhu (na př. ustanovení o 2—6 curatores ecclesiae), vysvítá
i z obsahu svrchu stručně vytčeného.
Ještě více se stanovisku tomu přibližuje nejmenovaný původce
zajímavého spisu vybízejícího stavy, shodnuvší se o společné konfessi,
aby se domáhali především svého starého práva na konsistoř. (Sněmy IV.,
str. 202—.206.) Srovnáme-li spis ten s ,,Orací“ mistra Petra Codicilla
z r. 1582 (Sněmy VI., str. 165), shledáme v nich tolik podobnosti obsahové
i formální, že můžeme téměř s určitostí přičísti i tento anonymní spis
z r. 1575 Codicillovi. (Siov. Hrejsa, 1. c. str. 157, pozn. 4.) Vykládá se tu, že
by stavové hlavně měli dbáti toho, aby ve své moci udrželi akademii, t. j.
universitu, a konsistoř. ,.Strany akademie pak, ta ještě v ochraně V. Mtí.
zouplna zůstává a jí očekává, ale konsistoř, to jest řízení soudu duchovního,
pro osoby [má snad být: příčiny] V. Mtem. známé předně potřebuje opat
řeni, a bude-li s tím obmeškáváno a odkládáno, snadně z vládnutí V. Mtí.
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církevního řádu a hlavně ovšem konfesse, k níž byl připojen,
dávají stanovisku tomu zcela jiný význam. Panu Valdštejnovi
obnova starého způsobu osazování konsistoře znamenala vůbec
obnovu všech starých řádů husitských a vyloučení všelikých
novot, vzniklých hlavně vlivem luterství, ze strany pod obojí.
Novoutrakvistická většina strany pod obojí však starým právem
stavovským na konsistoř chtěla podepříti svou snahu o novou
církevní organisaci své strany, pojistiti vliv stavů a tím znemožniti jakékoli vlivy jiné na její církevní správu. Uznání onoho
práva stavovského nebylo jí jako panu Valdštejnovi hlavním
cí em, nýbrž jen prostředkem k dosažení cíle jiného, samostatné,
na nových zásadách zbudované organisace církevní.
Návrh nového církevního řádu byl předložen císaři od stavů
pod obojí zároveň s Českou konfessí 18. května. Císař odpověděl
jim odkladem a v potomních dnech předložil Českou konfessí
k dobrozdání konsistoři. Již 25. května podával administrátor
v konsistoři zprávu o artikulích předložených od stavů pod obojí.
Po jich přečtení ,,na tom se jednomyslně všickni snesli, aby při
náboženství a řádích starobylých pod obojí stáli a zůstali; a po
něvadž se ti artikulové s náboženstvím starobylým nesrovnávají,
pod spůsobem chytrým vyvedena bude, jakž toho již začátkové se ukazují".
To se odůvodňuje podrobněji tehdejším stavem strany pod obojí a zvláště
konsistoře dosazené „mimo starobylý způsob a řád od stavův zachovávaný",
a dodává se: „Ráčíte již toho míti patrné zkušení, jak mnoho škodí, kde
toho nenese Čas a jiné příčiny netrpí, odkládati a jako za hřbet klásti;
kdybyste ráčili před několika lety to vyříditi, jakž se vidělo některému
počtu, nepřišlo by tak mnoho zlého na nás. Ale co se nestalo, to se již
může napraviti". Dále se pak přímo radí, aby stavové, odložíce jednání
o sporné věci mezi stranou pod obojí a Bratřími, usilovali společně o kon
sistoř. Nechť prý žádají císaře, aby se mohli starobylým způsobem sejiti
k volbě a zvoliti administrátory a konsistoř, a těm „aby byla poručena
správa konsistoře a soudu duchovního i kázně a za instrukcí vydáno bylo
vyznání víry [t. j. Česká konfesse]. A poněvadž by snad na tento čas ne
mohla býti solennitas ta, kteráž jest vypsána v konfessí, nechť by to po
minuto bylo, tehdy jen aby kněží, jak od starodávna bylo, od konsistoře
do strany naší přijaté spravovali a na fary podávali a kázeň hleděli za
chovávat!" . Nemělo se patrně trvati na tom, aby administrátoři a konsistoř
sami zřizovali kněží, nýbrž se měli na fary dosazovati kněží jinde ordinovaní.
Praví se dále výslovně: „Strany ordinování žákovstva na úřad svátého
kněžství, to aby poručeno na ten čas bylo rektorovi a administrátorovi
a konsistoriánům, aby oni to s radou pánův defensorův při J. Mti. panu
arcibiskupu v Čechách, bude-li možné, opatřili. Pak-li by nemohlo býti,
při jiném některém křesťanském biskupu toho pohledati, který by je ordi
noval". Tyto návrhy, o nichž autor spisu tvrdí, že je přednáší stavům
„na místě bratří svých a kněží i děkanův, kteří se k naší konfesí hlásejí",
odchylují se velmi podstatně od církevního řádu vypracovaného sněmovní
kommissí. Vznikly patrně z pochopitelné obavy, že stavové, činíce daleko
sáhlé požadavky nové, mohli by docela přijití o to, co do nedávna bylo
jich uznávaným právem. Toho práva se měli stavové především domáhati
a proti námitkám možným měli si opatřiti historické doklady toho práva.
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aby J. cis. Mti. odpověd na to dána byla, a v čem by se nesrov
návali, aby J. Mti. ukázáno to bylo z těch sněmův a traktátův
starobylých, kterých jsme předešle J. Mti. podali. A v tom stálí
býti a sobě nápomocni býti vespolek slíbili".1)
Skutečně pak 4. června předložila konsistoř císaři své dobrozdání o České konfessi a současně učinil to samostatným spisem
p. Jan z Valdštejna se svými přáteli. Je zajímavé, že stanovisko
obou těchto spisů není stejné. Ve spise podaném od p. z Vald
štejna2) se sice vytýká, že v předložené konfessi jsou „některé
artikule přespolní a nové", že jsou tam vypuštěny řády a cere
monie kostelní, „kteréž jsou se v církvi a našich kostelích se vší
pobožností a chvalitebností zachovávaly a držely", ale naopak se
přiznává, že jsou tam také „některé naše vlastní staré artikule,
což jest strana pod obojí způsobou, v křesťanském a dobrém
řádu stojíc, zachovávala a držela". K požadavku stavů pod obojí,
aby jim zase byla vrácena konsistoř, přidává se p. z Valdštejna
úplně. Odkazuje na přiložený spis, ve kterém se podrobněji vy
pisuje starý způsob osazování konsistoře a žádá jeho obnovení,3)
prosí, „aby tím starým a dobrým pobožným řádem, jakž od staro
dávna jest se činívalo, konsistoř Pražská k obnovení svému přijíti
mohla“. Projevuje-li při tom naději, když konsistoř „tak podlé
starobylého dobrého a pobožného řádu bude obnovena, nařízena
a jí se, jak od starodávna bylo, spravovati budou," že „všecko
nové to přespolní náboženství v napravení a v řád dobrý bude
moci přivedeno býti", vysvítá z toho jasně, jak hluboký rozdíl
byl mezi stanoviskem pána z Valdštejna a jeho stoupencův a sta
noviskem stavů novoutrakvistických přes to, že se shodovali
v žádosti, aby byl obnoven starý způsob osazování konsistoře.
Mnohem ostřeji proti České konfessi a žádostem stavů pod
obojí se obrací spis konsistoře pod obojí.4) Dovozuje se tu nej
prve, že Česká konfesse je vlastně konfesse augsburská, že však
se jí schvaluje také „konfessi a náboženství Bratří, sekty pikhartské". Vytýká se pak s důrazem, že vyznáním předloženým
od stavů císaři „vyměřuje se řád a způsob nový sektářský podlé
obyčeje augšpurské a pikhartské konfessi, totiž aby mládenci
k ouřadu kněžskému skrze vzkládaní rukou od osob do konsistoře
zvolených, netoliko duchovních, ale snad i světských, potvrzováni
byli, čehož jest nikdy v tomto království v straně pod obojí způ
sobou nebylo, aby kdy konsistoř k ouřadu svátého kněžství bud
tím neb jiným způsobem potvrzovala aneb jaké jiné kněží mimo
*) Zápis v Aktech konsistoře (rkps. zem. arch. 62 B a
fol. 260.
*) Jest otištěn ve Sněmích IV., str. 343—.4. Viz o něm Hrejsa, 1. c.
kap. 27.
’) O spise tom viz výše str. 405, pozn. 2.
4) Ve Sněmích IV., str. 345—348.
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ty, kteříž by od pořádných svaté obecné církve biskupův ordi
nováni byli, přijímati měla“. Proti tomu se ovšem konsistoř vy
slovuje velmi rozhodně. Praví: „A jestliže by takovým sektářským
způsobem tvrzení kněží v této zemi proti starobylému dobrému
řádu svůj průchod míti mělo (jakž té naděje nejsme), pak by
pravé starobylé náboženství docela vykořeněno býti a kněžstvo
pořádné a věrné k velikému snížení a soužení přijití muselo".
Stejně rozhodně se vyslovuje konsistoř proti návrhům stavů na
úpravu konsistoře a v zjevném rozporu se stavy staroutrakvistickými, vedenými p. Janem z Valdštejna, se přimlouvá, aby byla
ponechána tak, jak byla. Soudí, „poněvadž jest táž konsistoř
předně úřad Vaší cis. Mti., zůstává v moci a pod zvláštní defensí
V. cis. Mti., jako i kněžstvo k ní přináležející, maje k tomu právo
duchovní obecní a řád starobylý, chvalitebný, jímž se jest jak
strany náboženství a zřízení neb spravování kněžstva k ní přiná
ležejícího, tak i strany soudův k ní přináležejících spravovala, že
při tom dobře zůstavena býti může. Neb kdyby ten řád o konsistoři v tom vyznání a kněžstvu vyměřený svůj průchod míti
měl, pak by kněžstvo bídné a velmi soužené býti a to, což by
mu světští vyměřili, činiti a své duchovní svobody docela zbaveno
býti muselo".
Přál-li si pan z Valdštejna a jeho starou trakvističtí přátelé
ve shodě se stavy novoutrakvistickými, aby konsistoř byla uve
dena zase v takový poměr k stavům, v jakém byla do r. 1562»
konsistoř sama byla proti tomu, chtějíc zůstati úřadem králov
ským, králi podřízeným a na něm závislým.1) Podobné stanovisko
zaujal k žádosti stavů také císař. V odpovědi, kterou jim dal
22. srpna, dotknuv se s výčitkou toho, že by stavové chtěli „kon
sistoř naříditi, kteráž by i kněze ordinovala", dal stavům zřetelně
na srozuměnou, že pouze jemu náleží takové věci nařizovati,
„neb že z okolních knížat žádný toho by netrpěl, kdyby který
z poddaných jeho chtěl v zemi nějaké pořádky a zvláště v ná
boženství nařizovati“. O konsistoři pak výslovně prohlásil, „že
jsou předešlí králové vždycky sami konsistoř osazovali a stavové
že jsou jen osoby poznamenané podávali".2)
x) Tento rozpor v názoru na poměr konsistoře k stavům a ke králi
vedl, jak se podobá, k úplnému nepřátelství mezi tehdejší konsistoř! a p.
Janem z Valdštejna. Papežský nuncius, tehdy v Praze přítomný, psal
aspoň 22. května do Říma, že jediný z pánů, který by mohl hájiti kon
sistoře, t. j. pán z Valdštejna, „benche facci professione di vero sub utraque,
pur ě inimico aperto dell’ amministratore et del presente consistorio, talche
da lui possono aspettare poco aiuto''. Viz Hrejsa 1. c., str. 175, pozn. 2.
’) Podle diaria Sixta z Ottersdorfu ve Sněmích IV., str. 365—6.
Bratrské diárium uvádí odpověd císařovu takto: „Dále, seznávati se
dává z těch artikulů, že by měla konsistoř nová ustavena býti; tomu J.
Mt. dovoliti neráči, poněvadž věc vědomá, že v moci J. Mti. jest ji ustanovo-
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Když však stavové nepřestávali doléhati, aby jim bylo do
voleno obnoviti konsistoř starým způsobem,1) císař, nechtěje
patrně stavům obětovati tehdejší konsistoř, navrhl východisko
jiné. Vzkázal nejprve důvěrně stavům po presidentu dvorské
komory Richardu Streinovi, aby se o starou konsistoř „nedrali“,
protože by s ní nic nesvedli, že prý sama pomalu zhyne, když
se jí žádný spravovati nebude, a až nynější její členové zemrou,
že stavové „budou moci sobě to, jak budou chtíti, naříditi“.
Sliboval však hned také, jakoukoli sobě konsistoř stavové nařídí,
že jim to dovolí.2) Podobný, třeba ne tak určitý, smysl měla
odpověd, kterou dal císař stavům veřejně 25. srpna. Nechávaje
otázku konsistoře nerozhodnutou, císař toliko svoloval, aby stavové
zřídili jisté osoby, „k kterýmž by knězi, na něž by saháno bylo,
utíkati se o opatření mohli“, a osoby ty aby takové stížnosti
vznášely na císaře.3) Místo konsistoře nabízel císař stavům pouze
defensory, ale nepřímo také osvobození od konsistoře tehdejší.
Stavové se přes odpor stavu rytířského rozhodli přijmouti
tuto nabídku císařovu, žádajíce toliko, aby oněm osobám, jež
měly ze stavů býti zřízeny, byla přiznána moc „děkany a kněží
hodné obeslati a jim správu a řízení kněžstva našeho, aby v dobrém
řádu stáli, poručiti“.*) Vzdávajíce se konsistoře, žádali takto
váti, jakož sv. paměti i J. Mt. cis. Ferdinand sám ji ustanovovati ráčil,
a toho J. Mt. cis. ještě z své moci pustiti neráči** (Sněmy IV., str. 447).
l) V replice stavů učiněné hned 22. srpna se praví: „Strany kon
sistoře, kdo jest ji obnovoval, tu my nechtíce s V. cis. Mtí. jakožto pánem
naším nejmilostivějším v jaké odpory se dávati, za jiné nežádáme nežli,
jakž od V. cis. Mti. též oznámeno bylo, co za Jich Mtí. předešlých králův
bývalo, že stavové osoby volili a Jich Mti. to tvrdili, to my též učiniti chceme
a V. cis. Mti. jedné osoby poznamenané dáti, kterými konsistoř mohla
obsazena býti. . .** (Podle Sixtova diaria ve Sněmích IV., str. 367; srov.
bratrské diárium ibid. str. 449—450.)
*) Tak vypravuje bratrské diárium (Sněmy IV., str. 4^2). Sixt pouze
poznamenává, že toho dne přišel mezi stavy p. Rejnhart Štrejn ,,s poru
čením od J. Mti. cis. a s oznámením, aby se nerozcházeli** (Ibid. str. 368).
3) Tak bratrské diárium ve Sněmích IV., str. 453 a zcela podobně
Sixt ibid. str. 368.
*) Když se stavové hned 25. srpna radili o nabídce císařově, „stav
panský na větším díle jsou to milostivé podání od J. Mti. cis. strany voleni
osob, od kterýchž by stížnosti na J. Mt. vznášeny býti mohly pro ztěžování
kněžstva, za dostatečné uznávali, toliko aby to buďto sněmem aneb maje
státem od J. Mti. stavům stvrzeno bylo. Však stav rytířský jsou k tomu
rozmlouvali, kdyby ty volené osoby ničímž více vládnouti neměly, nežli
to, což by sobě kdo ztěžoval, na J. Mt. aby vznášeti mohly, tehdy že rovně
v předešlé nesvobodě zůstanou s kněžstvem svým, neb vznášeti stížnost
svou jeden každý od osoby své na J. Mt. sám může, a zatím, nežli by to
opatřeno bylo, že kněží dosti dlouho ztěžováni budou moci býti, jakž jest
se posavad od těch bezbožných a nás všech nepřátel nynějších konsistoriánův dálo; též také že by takovým způsobem žádného řádu v kněžstvu
nebylo, nýbrž nynější neřád bychom stvrdili, aniž bychom neměli žádných
správcův nad kněžstvem naším, než poněvadž všickni obnovení konsistoře
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stavové, aby stavovští defensoři od nich zvolení vykonávali část
pravomoci, jež vlastně příslušela konsistoři. Ani této žádosti císař
nevyhověl. Jeho konečná odpověd daná stavům 2. září 1575
obsahuje vedle ujištění, že stavové pod obojí budou ponecháni
při svém náboženství, a že císař nedopustí, aby od kohokoli,
a jmenovitě od arcibiskupa a konsistoře byly jim v tom činěny
překážky, pouze dovolení, ,,aby stavové sobě a mezi sebou jistý
počet osob voliti moc měli, kteréž by nad religií a náboženstvím
stavů ochrannou ruku drželi tak, jestliže by jim kdokoli v nábo
ženství a religí jich vkračovati, jim nebo kněžím a farám jich
jakou překážku činiti chtěli, ty volené osoby aby to opatřiti, je
chrániti i také na J. Mt. vznášeti bezpečně svobodně mohly“.1)
Tímto prohlášením císařským bylo stavům přiznáno, že nej sou
povinni správováti se starou konsistoři pod obojí, jejich nábožen
skému smýšlení nepřátelskou. Byli tak vyňati z pravomoci této
konsistoře, ale zároveň se tím vlastně vzdávali svého práva na ni.
O zřízení jiné konsistoře pro ty, kdo se hlásili k České konfessi,
není v prohlášení císařském ani zmínky. Stavům se dovoluje
toliko zvoliti defensory— názvu toho se ovšem patrně z úmyslu
neužívá —, jejichž pravomoc se výslovně omezuje na poskyto
vání ochrany kněžstvu strany pod obojí a na vznášení jeho stížností
na císaře. Ani toto dovolení nenabylo však praktického významu.
Dne 13. září byli sice od stavů zvoleni defensoři nad kněžstvem
pod obojí, a to v počtu nebývalém, totiž po pěti z každého stavu,2)
žádáme, ta aby se obnovila, tehdy hned sejde z těch stížnosti a nesroz
uměni“. Konečně však se stavové usnesli odpověděti císaři, „pakli by
J. Mt. ráčil rozmýšlení míti strany obnovení osob nynějších v konsistoři,
tehdy že bychom i to přijití chtěli, aby z stavův jisté osoby zřízeny byly
a ty aby moc měly děkany a kněži hodné obeslati a jim správu a řízeni
kněžstva našeho, aby v dobrém řádu stáli, poručiti“. Tak o poradě stavů
vypravuje Sixt z Ottersdorfu (ve Sněmích IV., str. 368—9). Podrobněji,
ač patrně nedosti přesně, poradu tu vypisuje diárium bratrské (ibid. str.
453—4). Podle něho „naposledy potom po mnohých přimlouváních se
všickni stavové se na tom snesli, aby poděkujíce J. Mti. cis. z tak laskavé
odpovědi, žádali poníženě, aby jim to ráčil ujistiti nebo sněmem nebo
dskami, a druhé, aby ráčil konsistoř dopustiti jinou s defensory přivoliti,
a zůstavše na tom, s tím se rozešli“. Ten smysl usnesení stavovské porady
zajisté nemělo, ale je zajímavé, že mu od některých tak bylo rozuměno.
Srov. také zprávu nunciovu z 5. září (uTheinera, Annales ecclesiastici II.,
str. 160 a odtud ve Sněmích XI., str. 39, pozn. 179), podle níž císař ve
svém prohlášení „negó la riformatione del consistorio presente, con tutto
che gia essi havessero eletto 12 huomini per quest* effetto, et 1’erettione
ďun nuovo, che havevano dimandato, ně manco lor valše concedere, che
potessero essi ancora havere un amministratore, come instavano grandemente“.
Tak podle diaria Sixtova (Sněmy IV., str. 379) a bratrského (ibid.
str. 460).
*) O tom vypravuje diárium Sixtovo ve Sněmích IV., str. 386, i di
árium bratrské, ibid. str. 463.
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když však se stavové jali raditi o nové úpravě církevního zřízení
své strany, jíž by se nepochybně defensorům bylo dostalo rozsáhlé
pravomoci,1) císař dal jim zjevně na srozuměnou, že k tomu
nemají práva.8) A když se po ukončení sněmu defensoři pokoušeli
působiti aspoň ve smyslu prohlášení Maximiliánova, dostalo se jim
od císaře tak příkrého výkladu o mezích jejich kompetence, že ve
své činnosti docela ustali.8)
*
*
*
x) Sixt vypravuje toliko, že se 18. záři ,,některé osoby ze všech tři
stavů pod oboji u pana sudího v domě sešly, chtíce o nějakém řádu v kněžství
rozmluviti, však na tom jsou se snesly, že čas k tomu krátký a nepříležitý
jest, než při prostrannějším času aby shledání jich v Mělníce bylo, když
by pan sudí čas příhodný vybral, a tu že by o to obšírněji promluviti a něco
toho nařlditi mohly; však v tom času, jestliže by se od kohokoli, krom
J. Mti. cis., komu v kněžstvu jaká ztižnost neb překážka činiti chtěla,
aby se ihned k jmenovaným zřízeným osobám utéci a ochrany hledati
mohl". (Sněmy IV., str. 388.) Ale podle diaria bratrského již několik dní
před tím sepsal p. Václav z Vřesovic návrh církevního řádu, opírající se
o svolení Maximíliánovo, jak mu stavové rozuměli. Navrhovalo se tu, aby
byli zvoleni čtyři defensoři, po dvou ze stavu panského a rytířského; dále
v každém kraji měl býti z kněžstva ustanoven superintendent neb děkan
za dozorce nad kněžstvem, který by měl k ruce dva, tři neb čtyři kněži
a jednu osobu stavu panského a druhou stavu rytířského, volené v tom
kraji od defensorův. Tito superintendenti měli se každého půl léta sjížděti
v Táboře a tu souditi rozepře kněžské, ale také zkoušeti a světití kněží.
Appellace měla jiti k defensorům, s nimiž se měli superintendenti sjížděti
každý rok jednou a tu se usnášeti o potřebách církevních. (Sněmy IV.,
str. 463.) Z toho, že od stavů hned potom bylo zvoleno 15 defensorů, je
zjevno, že návrh VřesGvců v nebyl jimi přijat. Nicméně poznáváme z něho,
jak si stavové vykládali svolení císařovo k volbě defensorů a jak asi byli
by chtěli zjednat si náhradu za starou konsistoř, jíž se byli vzdali. Císař
se již 18. záři v rozhovoru s nejv. sudím Bohuslavem z Lobkovic ohradil
proti nesprávnému výkladu svého prohlášení z 2. září (viz bratrské diárium
ve Sněmfch IV., str. 464), a to asi pohnulo stavy, že se ve schůzce konané
téhož dne usnesli, jak uvedeno, odložiti další jednání o nový církevní řád.
(Srov. Tomek, Děj. m. Prahy XII., str. 249.)
*) Učinil to jednak již v uvedené rozmluvě s nejv. sudím dne 18. záři
a potom určitěji ve veřejném slyšení stavů dne 23. září. Podle Sixtova
diaria vytýkal císař stavům, že se jeho svolení nesprávně vykládá, a vy
světloval, jak mu má býti rozuměno. Zmínil se také, že stavové žádali,
,,aby mohli osoby voliti, na něž, dála-li by se jaká překážka komu, to
vznášeno a J. Mti. v známost uvozováno býti mohlo, k čemuž J. Mt. také
povoliti ráčil, však ty osoby aby nad kněžstvem jich ruku držely, tak aby
v řádu stály, a od nich dále než náleží saháno nebylo; ale v těch spisech
[t j. v zápisech o jeho prohlášeni z 2. září] stojí, že defensores sobě voliti
mají, čehož nikda jsou nežádali a J. Mt. také o tom nikda mluviti neráčil"·
(Sněmy IV., str. 390.) Podle toho se císař ohrazoval hlavně proti názvu
„defensorů" pro osoby zvolené od stavů, nechtěje patrně, aby se myslilo,
že svolil k obnově instituce defensorů ve starém způsobu. Mimo to však
dával na jevo, že nepřipustí, aby si zvolení defensoři osobovali větší pravo
moc, než jim byl výslovně přiznal. (Srov. Tomek, Děj. m. Prahy XII·,
str. 253.)
·) Viz stížnost defensorů z 21. listop. 1575 (Sněmy IV., č. 100, str. 481)
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Veliký1) zápas o svobodu náboženskou, jejž čeští stavové
pod obojí podnikli r. 1575 s mocí královskou, v otázce práva
na konsistoř dopadl pro stavy zcela nepříznivě. Stará husitská
konsistoř nebyla jim vrácena, ano stavové, oklamaní sliby krá
lovými, jež v nich vzbuzovaly naději, že bude jim dána možnost
zříditi si samostatnou organisaci církevní podle své libosti,
takřka sami se práva na ni vzdali. Ale očekávané náhrady se
jim nedostalo. Nebylo jim dovoleno zříditi si samostatnou cír
kevní organisaci podle zásad obsažených v novém církevním řádě,
jejž byli císaři předložili zároveň s Českou konfessí, a také pokus
užiti aspoň instituce defensorů k vybudování podobné organisace
byl zmařen neupřímným, ano úskočným jednáním Maximiliánovým. Byli tedy čeští novoutrakvisté odsouzeni i po r. 1575
žiti bez vlastní řádné organisace církevní. Stará konsistoř sice
trvá, ale živoří takřka v úplné odloučenosti od veliké většiny
strany pod obojí, ano v nepřátelství s ní, a v jejím čele stojí
dále tajný katolík administrátor Dvorský.
Lze pochopiti, že stav ten většině stavů pod obojí byl
proti mysli a že se záhy zas pokoušeli změniti jej ve smyslu sobě
příznivém. Již v únoru 1579 podávají nástupci Maximiliánovu
Rudolfovi žádost směřující k tomu, aby jim bylo vráceno právo
na konsistoř. Dovolávajíce se slibu cis. Maximiliána i Rudolfa
samého, žádají, aby mohli císaři podati jistý počet pobožných
osob duchovních i světských a potom jimi konsistoř řádně osaditi.
Žádosti té nebylo vyhověno, a stejný osud stihl o dvě léta
později žádost podanou na sněmu únorovém r. 1581 rytířstvem
pod obojí, aby směla býti vytištěna Česká konfesse z r. 1575
a podle ní upraven církevní řád strany pod obojí, v čemž ovšem
zahrnut požadavek, aby stavové sami mohli zříditi a osazovati
konsistoř.
Stejně jako v r. 1575 vzpírala se těmto snahám stavů kon
sistoř sama. Sotva v únoru 1579 zvěděla o úmyslu stavů domáhati
se práva na konsistoř, nejen podala písemní protest císaři žádajíc,
aby si nedal vyrvati konsistoř, jež prý vždy byla v moci králů,
a odpověd Maximiliánovu z 30. listopadu (ibid. č. 103, str. 484; srov. též
č. 104 a 105). Srov. Tomek, Děj. m. Prahy XII., str. 255—6.
x) Stručný přehled zápasů o konsistoř pod obojí a jejího vývoje
v době po r. 1575, který tu podávám dodatkem k podrobnému výkladu
o době předchozí, omezuje se přirozeně na vytčení důležitějších momentů
a pomíjí odkazů k pramenům i literatuře. Kdo by se o né zajímal, najde
je pro léta 1575—>1605 podrobně uvedeny v mém úvodě k XI. dílu Sněmů
českých, str. 38 násl. Pro léta pozdější stačí odkázati naTomkovu rozpravu
O církevní správě strany pod obojí (v Čas. česk. mus. 1848), na Gindelyho
Geschichte der böhmischen Brüder II. a Geschichte der Ertheilung des
böhm. Majestätsbriefes vom J. 1609, na Tomkův^Dějepis města Prahy
XII. a Hrejsovu Českou konfessi.
27·
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nýbrž i papežskému nunciovi o tom dala zprávu. Ale to vše
konsistoři nepomohlo k příznivému vyřízení jejích stále opako
vaných proseb, aby arcibiskup světil kněží pod obojí spravující
se konsistoři a aby konsistoř, pozbyvší od r. 1571 více než polo
viny svých členů, byla císařem obnovena. Rozhodujícím kruhům
katolickým i trvání této konsistoře nebylo vhod. Jich cílem bylo
dokonalým sjednocením starověmých husitů s církví a jich pod
robením pod pravomoc arcibiskupovu učiniti tuto konsistoř
zbytečnou.
Když se však nezdařily pokusy o to činěné v 1. 1578—80
a stavové pod obojí se nepřestávali domáhati vlády nad konsistoří, došlo konečně v prosinci 1581 přece k obnově konsistoře.
Stalo se to bez jakékoli účasti stavů z pouhé moci císařovy.
Administrátorem ustanoven kněz Václav Benešovský, jehož
smýšlení dostatečně charakterisuje to, že jeho jméno nacházíme
mezi těmi, kdo spolu s Gelastem r. 1562 byli žalovali na kněží
stranící prý novotám luterským. Vedle něho zůstal v konsistoři
dřívější administrátor Jindřich Dvorský. Nová konsistoř učinila
ihned po svém dosazení přísahu poslušnosti přítomnému arcibisku
povi. Bylo tedy jasno, že tato konsistoř věrně bude kráčeti ve
šlépějích konsistoře z r. 1571, že bude povolná a poddajná k arci
biskupovi a nepřátelská snahám stavů pod obojí.
Není divu, že stavové na nejbližším sněmu, v únoru 1582,
se zvýšeným důrazem znova vystoupili s žádostí, aby jim byla
konsistoř vrácena. Vybízel je k tomu také mistr Petr Codicill
z Tulechova zvláštním spisem, svou „Orací“, kde byly sestaveny
historické zprávy o osazování konsistoře až do r. 1562. Po ně
kolikerém odkladu konečně na listopadovém sněmu r. 1583 císař
dovolil, aby byla ze stavů pod jednou i pod obojí zřízena kommisse,
která by vyšetřila, komu skutečně náleží právo osazovati kon
sistoř. V červnu 1584 došlo k zajímavému jednání v kommissi té
o konsistoř. Jeho konečným výsledkem bylo rozhodné prohlášení
císařovo, jímž se sic přiznávalo, že skutečně stavové až do r. 1562
sami osazovali konsistoř, ale zároveň se hlásalo, že stavové práva
toho pozbyli tím, že za císaře Maximiliána upustili od svého
starobylého náboženství, přijavše náboženství v tomto království
nebývalé, že se také sami odtrhli od konsistoře, přijímajíce kněží
ordinované na cizích akademiích.
Stavové poznavše, že všechno jich úsilí, aby znova dobyli
konsistoře, je marné, ustali rokem 1584 na kolik let od dalšího
naléhání na císaře. Konsistoře nad sebou ovšem neuznávali, ne
spravovali se jí a na své fary přijímali kněží v cizině ordinované.
Propast mezi konsistoři a velikou většinou strany pod obojí se
stále zvětšovala, za to však se konsistoř vždy více sbližovala se
stranou pod jednou. U ní však přece nepožívala přízně. I v té době
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marné znova a znova žádala, aby jí arcibiskup světil kněží, a když
počet jejích členů zase valně se ztenčil, aby byla císařem nově
osazena. Šloť straně katolické o její úplné odstranění. Proto zvláště
papežští nunciové při císařském dvoře Pražském s velikou horli
vostí usilovali o to, aby se administrátor a konsistoř zřekli svých
bludů, které je ještě dělily od církve obecné, a vrátili se v úplnou
jednotu s ní a v její naprosté poslušenství. Již r. 1587 se podařilo
nunciovi pohnouti administrátora Benešovského a jeho soudruhy,
že se v přítomnosti theologů, jesuitův i jiných řeholníků pod
přísahou zřekli vyznání husitského, vyjímaje přijímání pod obojí
způsobou.
Ještě dále pokročila konsistoř po své obnově r. 1590, kdy
v její čelo postaven Fabián Rezek Strakonický, muž nízké mravní
úrovně. Již v prosinci 1591 odpřisáhl Rezek do rukou papežského
nuncia náboženství husitské a v srpnu 1592 následovalo jeho
příkladu okolo padesáti kněží husitských, mezi nimi několik členů
konsistoře. Slavnou přísahou zavázali se tito kněží k naprostému
poslušenství Římského papeže i arcibiskupa Pražského a slíbili
zejména, že se jimi budou spravovati ve všech řádech kostelních,
že o Janu Husovi budou smýšleti a učiti tak, jak rozhodl koncil
Kostnický, i že se budou přičiňovati o to, aby jeho svátek vůbec
nebyl slaven, dále že svátost oltářní nebudou podávati dítkám
a konečně že budou působiti k tomu, aby se lid jim svěřený časem
naklonil k přijímání pod jednou. Když ještě administrátor toto
odvolání jménem svým i konsistoře slavnostně opakoval v Římě
před kongregací svátého officia, dostalo se jemu i všem odpřisáhnuvším od papeže úplné absoluce.
Po tomto odvolání a absoluci trvání zvláštní konsistoře
husitské nemělo vlastně smyslu. Stará církev husitská byla by
měla úplně splynouti s církví Rímskou a tím zaniknouti. Ale
duchovenstvo husitské a zvláště lid nebyli přece ještě ochotni
vzdáti se nadobro své samostatnosti, svých zvláštních řádův
a zvyklostí, zříci se památky Husovy a kalicha. A tak ani po r. 1593
nezaniká husitská konsistoř, ano tím, že se po Rezkovi stal r. 1594
administrátorem ženatý kněz Václav Dačický, klonící se svým
smýšlením ke směru novoutrakvistickému, konsistoř pozbývá na
čas svého téměř katolického rázu. Ale jsouc úplně závislá na arci
biskupovi a moci královské a zbavena valné části své někdejší
pravomoci, živoří žalostně.
Na počátku XVII. stol, odhodlává se pak zesílená strana
katolická k novému pokusu o odstranění konsistoře. Když na
podzim r. 1604 Dačický, dostav se do sporu s nejv. kancléřem
Zdeňkem z Lobkovic, byl zbaven úřadu administrátorského, po
dařilo se úsilí papežského nuncia dosíci toho, že místo admini
strátorovo po několik měsíců nebylo vůbec obsazeno. Ale právě
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tehdy povstání Bočkajovo v Uhřích a tíseň, v které se octl dvůr
císařský vpádem povstalců na Moravu, dodaly stavům pod obojí
odvahy, aby znova vystoupili se svými požadavky náboženskými,
o nichž od r. 1584 nebylo jednáno. Na sněmu letničném r. 1605,
který se konal za hrozícího nebezpečí, že by povstalci mohli pro
niknout! do Cech, a za povážlivého vření v lidu Pražském, chystali
se stavové pod obojí podati císaři žádost, aby jim byla povolena
Česká konfesse z r. 1575 a aby sami mohli zvoliti administrátora.
Ale v samém sněmu tento záměr narazil na odpor, tak že připra
vená supplika ani nebyla císaři předložena.
Vystoupení stavů pod obojí na sněmu letničném r. 1605
nebylo přece bez účinku. Právě když se chystali podati císaři
žádost za svobodu svého vyznání, byl neočekávaně dosazen ad
ministrátor a konsistoř obnovena. Administrátorem se stal Jan
Benedikt, farář Zderazský, chorý a vetchý stařec, který zemřel
již po třech letech, v červnu r. 1608. Krátce před tím na sněmu
konaném v květnu, kdy nedaleko Prahy ležel s vojskem ze zemí
povstalých proti cis. Rudolfovi jeho bratr arcikníže Matyáš,
čeští stavové pod obojí předložili císaři s jinými požadavky také
žádost, aby Česká konfesse z r. 1575 byla uznána za zemský
zákon a tím aby nabyl platnosti i připojený církevní řád strany
pod obojí, předpokládající konsistoř samostatnou, od stavů osa
zovanou a na nich závislou. Když v lednu 1609 nastával rozhodný
boj o tyto požadavky stavovské, zase jako r. 1605 rychle osazen
uprázdněný úřad administrátorský. Byl svěřen knězi Tomáši So
běslavskému, muži nepěkné minulosti, jenž byl ochotným nástrojem
náboženské politiky nejvyššího kancléře. Konsistoř, o jejíž od
stranění bylo již od let soustavně usilováno, byla přece zas vzkří
šena, aby jí mohlo býti užito proti snahám spojených stavů novoutrakvistických a bratrských. Ale záměr ten se nezdařil. Stavové
se již nedali odvrátiti od boje za uznání plné svobody náboženské
a za samostatnou církevní organisaci, a jejich boj se skončil vítězně.
Majestátem z 9. července 1609 dána jim „konsistoř Pražská
dolejší“ výslovně „v moc a opatrování" a dovoleno, aby mohli
tuto konsistoř kněžstvem svým podle České konfesse obnoviti
a k její ochraně nařídí ti zcela svobodně z prostředku svého jisté
osoby za defensory. Boj o konsistoř byl takto rozhodnut ve pro
spěch stavů, ne ovšem na dlouho. Bílá Hora smetla i konsistoř
pod obojí, sotva se v nové podobě byla stala způsobilou sloužiti
náboženským a církevním potřebám ohromné většiny národa.

Antonin Markus: Stavovské apologie z roku 1618.

421

Stavovské apologie z roku 1618.
Napsal Antonín Markus.

(Dokončení.)

K spisování větší obrany použito bylo řady prací jiných,
především dřívějších publikací stavovských, totiž prvé apologie128)
a „Krátké zprávy.“129) Z obou některá místa nalezneme z části,
některá zcela doslovně v apologii větší, a jmenovitě německý text
v druhé polovině přejímá mnoho z „Kurzer Bericht und Ableinung“. Z této publikace přejato také celé vypravování o jesuitech,
a co o nich přidáno mimo přílohy, je asi inspirováno Cambilhonovým traktátem „de studiis jesuitarum abstrusioribus.“130)
Pro text čerpáno jistě také z děl, jež dávala materiál přílohám,
j ako ze Sixtova diáře ze sněmu roku 1575131) nebo z Budovcových
„Akt“.132) Též odkazy na Eneáše Sylvia nebo Hájkovu kroniku zde
nalezneme.133) A netřeba snad připomínati, že řada příloh byla ne
toliko dokladem, nýbrž začasté i bezprostředním pramenem ve
vypravování větší apologie. Sem spadají jmenovitě stížnosti
jednotlivých osob nebo měst; na základě dokumentů takového
druhu sepsány partie o Strašeckých, Broumovských i Hrobských.
Druhou vnější a proti prvé mnohem objemnější část větší
apologie tvoří přílohy, jichž jest v českém vydání sto čtyřicet čtyři,
v německém o jednu více. Ve skutečnosti jest počet jejich větší,
poněvadž pod některými čísly se skrývají dvě neb i několik jich.
(Přílohy k přílohám, Subbeilagen!)
Účelem „allegát“ bylo prokázati authentickými doklady
hodnověrnost jednotlivých v apologii vlastní pronesených tvrzení.
U8) Z prvé apologie přejat odstavec o vyhození místodržících, ale
rozšířen; souhrn výtek činěných stavům v listu císařském z března 1618
opakuje se téměř doslovně nejen v „Krátké zprávě“ (artikul prvý), nýbrž
i v druhé apologii.
u·) Některé věty nebo i odstavce „Krátké zprávy“ namnoze doslovně
přejaty do druhé apologie, a překlad německý jmenovitě v druhé polovině
činí tak měrou ještě hojnější. K apologiím místa souhlasná lze nalézti
v artikulích „Krátké zprávy“ prvém, druhém, desátém, dvanáctém;
apologie německá až na malou odchylku (vynechává několik řádek) do
slovně otiskuje Článek osmý (o jesuitech).
13°) Vypravování o skladišti zbrani a nalezení porodních stolic pro
frejířky jesuitů v pražské kolleji. Popud ke zmínce o zbroji dalo ovšem
také „Evangelické vysvětlení“ citováním listu Thumova z r. 1611.
U1) Apologie druhá, str. 9, stručné vypravování o sněmu 1575. —
Viz také pozn. 138.
Mimo jiné jistě snad od Budovce pochází a o jeho „Akta“ se
opírá vypravování o protestaci stavů r. 1609 proti Slavatovi a Martinicovi.
Apologie druhá, str. 26 sl.
m) Apologie druhá, str. 11.
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Směsice všech těch příloh je velice pestrá; nalezneme tu otisky
listů královských, korrespondencí a vůbec písemností veřejných
i soukromých, stížnosti do protivníků od jednotlivých osob, korpo
rací nebo měst, jakož i řadu citátů z různých tisků a děl rukopis
ných.
Přirozeně vtírá se nejprve otázka o provenienci těchto příloh,
odkud skladatelé je čerpali? Snad některé přílohy byly vzaty
z desk zemských, archivů jednotlivých měst, úřadů a pod.134)
O mnohých, jež mohly býti vzaty z takového místa, bezpečně ovšem
tvrditi to nelze; neníť vyloučena možnost jejich přejetí z opisů
soukromých. Mnozí měli na kolik set stran silné folianty, do nichž
si opisovali rozličné dokumenty, majestáty, mandáty, petice a po
dobné písemnosti jiné. Tak snad bylo použito sborníku Simeona
Sušického ze Sonnensteina, měšťana Starého města pražského,
jenž za vzpoury 1618 čilé měl účastenství ve věcech veřejných
a bezpochyby foliant svůj dal stavům k disposici.135)
Na spisování větší obrany bylo použito také Budovcových
„Akt“, je tu nejen příloha vzatá přímo z textu Budovcova vypra
vování,136) ale z jeho díla bezpochyby také přejata přísaha kněží
Takové provenience asi jistě jsou tyto přílohy: Č. 5. ,,Výpis z knih
městských Starého města pražského“ (uvedeno jako doklad, že po prvé
r. 1570 přijat za měšťana do St. m. pr. katolík pod jednou). Originál hledal
jsem marně v archivu kr. hl. m. Prahy. — C. 6. ,,Z statut a kněh obecních
Nového města pražského o volení na radu“. (Doklad, že v knihách ve
řejných od katolíků škrtány věty svědčící na prospěch strany pod obojí.)
Originálu jsem v arch. kr. hl. m. Prahy rovněž nenašel. — Č. 9 [10]. Artykul
o vypuštění kompaktát z privilejí zemských r. 1567. Originál nyní v ko
runním archivu českém; citování apologie jest naprosto přesné podle
původního zápisu. — Č. 10 [12]. Výpis z téhož kvaternu stran žádosti
stavů pod obojí (z r. 1553), aby směli voliti po dvou osobách k rukám
administrátorovi a konsistoři. O citování platí totéž, co řečeno při čísle
předešlém. — Č. 25 [27]. Rudolfův majestát a č. 27 [29] Porovnání mezi
stranou pod jednou a pod obojí. Srv. Krofta, Majestát Rudolfa II., str. 33.
— Č· 5° [52]· Výpis ze zlatého kvaternu trhového (v deskách zemských),
kdež r. 1605 Smečanský proti právu dal si vepsati odpustky, jež na papeži
byl obdržel. — Mimo tyto přílohy jest ještě značný počet jiných, jež sice
rovněž mohly býti brány z originálů po archivech (v nejširším slova smyslu)
roztroušených, ale arci mohou pochazeti také z opisů, namnoze v rukách
soukromých se nalézajících, jako na př. Čísla 3, 4, 13 [15], 46 [48], 47 [49],
95 [98] a jiná.
O sborníku tomto (nyní v univ. knihovně pražské, sign. X\.C. 16)
viz Kouba, Querela stavů českých z r. 1611. Věstník král. čes. spol. náuk,
1900, VIII., str. 1—4. — Z tohoto foliantu bezpochyby přejata příloha
číslo 14 [16], v níž — jak v apologii, tak v opise tohoto sborníku — resoluce na kněze Daniele Plesnivce datována jest 6. října 1602 na místo
správného letopočtu 1601. Srv. Krofta, Sněmy České r. 1605, str. 55, pozn.
238. — Viz též zde pozn. 54.
“·) Příloha 31 [33] obsahuje výpisy z Budovcových ,,Akt“ ke dni
6. a 17. října 1609. V rukopise mus. archivu IX. A. 8. — podle mínění prof.
Glůcklicha nejlepším ze zachovaných — jsou to folia 407 — 8 a 434—6. —
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pod obojí, jakož i přímluvy arciknížete Matyáše a evangelických
knížat říšských k císaři Rudolfovi II. učiněné za příčinou udělení
svobody náboženské.137) Podobné užito bylo též diáře Sixtova ze
sněmu roku 1575.138) Leccos měli stavové ve svých rukách in origi
náli z dob dřívějších, jako byly na příklad dokumenty a korrespondence z jednání defensorů se Strašeckými, Hrobskými nebo Broumovskými, a jiná akta k tomu náležející, jakož i písemnosti sou
visící se sjezdem stavů v březnu 1618 a podobné.139) Po vypuknutí
povstání některé dokumenty nalezeny též v kanceláři královské
a jinde, zcela jisté na příklad v opuštěné kolleji jesuitské.140) I nahodilé okolnosti přinášely direktorům do rukou některé přílohy;
psaní Viléma z Vřesovic, 23. května —tedy právě v den defenestrace
— Slavatovi z Hor Kuten poslané, z důvodů na jevě jsoucích
dostalo se osobám jiným než té, které bylo určeno.141) Něco také
Mayr-Deisinger, 1. c., str. 71, pozn. 11, neznaje díla Budovcova, prohlašuje
tuto přílohu za výtah ze sněmovních protokolů.
U7) Příloha č. 12 [14] „Přísaha kněží pod obojí dolejší konsistoře
pražské od arcibiskupa svěcených, kterouž činiti museli až do obnovení
též konsistoře, kteréž se stalo od pánův stavův království českého pod
obojí, léta 1609/* jest v rukopise musejním, fol. 132 — 3. — Přílohy
č. *7 [19] — 22 [24], v rukopise musejním fol. 186, 187—90, 194—6,
190 — 3, 186 — 7, 193—4, obsahují přímluvy Matyášovu a některých knížat
říšských.
' u8) příloha č. 128 [11] „Assecuratio, aneb ujištění stavů pod obojí
přijímajících, z strany jejich konfessí“, jest vzata ze Sixtova diáre ze sněmu
z roku 1575. Sněmy, IV., str. 378—80. — K témuž sněmu hledí příloha
č. 129, vzatá z herrnhutských foliantů bratrských. Otištěna též ve Sněmich,
IV., str. 481 — 2.
139) Takového původu jsou asi tyto přílohy, týkající se záležitostí
Strašeckých'. 62 [64] —68 [70]; Broumovských: 69 [71] — 74 [76]; [77]; 98 [101];
Hrobských: 75 [78] —80 [83]; 83 [86]; 84 [87]; 98 [101]; a různých podobných'.
8t [84]; 82 [85]; 89191 [94]-94 [97]; 96 [99]; io4[io6]; 105 [107]; 131 [128].
M0) Že kancelář královská byla prohledána a některé přílohy apologie
odtamtud vzaty, dosvědčuje Tanner, Apologia auctior, str. 118, 119. —
Takového původu je snad příloha 113 [119] „Přednešení Patera Lanoye
J. M. C. Rudolfovi, v příčině reformací náboženství v království Českém“.
O této příloze viz též pozn. 160. — Něco snad pochází též z archivu arci
biskupského (na př. č. 114 [120]. viz o něm též pozn. 158); zcela jistě však
nalezena podle svědectví apologie německé [str. 87] v pražské kolleji jesuitské
příloha č. 115 [121]. Je to anonymní návrh, jak by bylo lze řadu chrámů
toho času protestantských navrátiti církvi katolické. Viz blíže v pozn. 160.
— Do kategorie příloh nalezených v papírech po uprchlých katolících lze
snad zařaditi také dopisy zaslané hejtmanovi panství mělnického, Jakubovi
Horčickému z Tepence, od katolických duchovních, uvedené pod čísly
36 [38] — 38 [40], nebo list „Matyáše, předního a tajného služebníka Smečanského“ knězi P. V. Sekeroví číslo 39 [41] a Michnův ddo. Roudnice
13. dubna 1618, číslo 118 [127].
IU) Příloha Číslo 48 [50]. — Týž list otiskl Rezek, DaČického paměti,
H., str. 276—7 s poznámkou: „List ten psán právě v den defenestrace,
z Čehož je pochopitelno, proč se do jiných rukou dostal.“ Rezek si ne
povšiml, že písař rukopisu ,,B“ (Dačického paměti) tento a ještě jiné dva
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získáno zachycováním pošt a poslů — jinak bychom si nedovedli
vysvětliti, kterak se stavové zmocnili listu Rumerova nebo po
dobných.142)
Značná část příloh je vzata z tisků. Otištěny jsou tu výňatky
nejen z officielních zákonných publikací, jako ze zřízení zem
ského143) nebo artikulů sněmovních,144) nýbrž citována v přílohách
i řada spisů z běžné současné literatury, Historický kalendář
Veleslavínův,145) polemický spis Ctibora Kotvy z Freyfeldu,146)
tištěné kázání Makaria z Merfelic,147) pseudonymní pamflet Vitolida
dokumenty, týkající se Hory Kutny a okolí, vypsal si z větší apologie
(č. 42 [44] a 119 [124]).
Skála, II., str. 180—90 vypráví, že dne 16. července 1618 zachy
cena byla „pošta jdoucí z Vídně do Prahy s velikým balíkem listů v roz
dílných, v nichž direktoři znamenité neupřímnosti některých zpronevě
řilých synův vlasti proti ní a na záhubu její se doptali, s čímž však na ten
čas pomlčcti a poshověti přislíbili sobě direktorové ... To když po třech
dnech opět po druhé přitrefilo se, tedy direktorové pro přetržení takových
praktik celou tu poštu z Prahy do Vídně dokonce vyzdvihli, a poštmistra
poručeno, aby potud více ordináru svého nevykonával“. Nezdá se, že by
ze „znamenitých neupřímností“ v této kořisti obsažených něco do druhé
apologie bylo přešlo, neníť tam žádné datum mezi 23. květnem a 16., resp.
19. červnem, ale jistě i po zrušení pravidelné pošty stavové nepřestali na
dobro cizích listů zachycovati; jen zajímáním poslů jednotlivé dopisy
nesoucích také v době pozdější vysvětlujeme si vyzrazení korrespondence,
jíž by byl adressát dobrovolně jistě nikdy nevydal. Tak uvádí Sedláček,
Hrady a zámky, XIII., str. 117, že když začalo povstání r. 1618, Václav
i Albrecht Gryspekové z Gryspachu zachycovali na silnicích císařská psaní
a odevzdávali je správcům království. Zadržování dopisů dosvědčuje také
Tanner, Apologia auctior, str. 121. Srv. Mayr-Deisinger, I. c. str. 55. —
Do této kategorie mimo známý list Rumerův ddo. Pasov, 19. června 1618,
uvedený pod číslem 112 [121], náležejí ještě dopisy Jana z Molartu a Pavla
Michny, otištěné v přílohách č. 126 [117] a 127 [118].
148) Citáty ze zřízeni zemského zcela nebo aspoň z části vyplňují pří
lohy číslo: 1; 2; 7; 97 [100]; 99 [102]; 101 [103]; 102 [104]; 116 [122];
příslušné citáty patřící k této příloze otištěny jsou však pod číslem 120 [125].
— Stavové citují výňatky namnoze zkráceně (ne však zkomoleně!) podle
tisku z r. 1564, resp. nezměněného přetisku z r. 1594. {Jircček, Zřízení
zemská král, českého XVI. věku, Praha, 1882, str. VII. sl.)
144) Z artikulů sněmovních čerpají přílohy: č. 15 [17] a 107 [109] ze
sněmu roku 1608; č. 123 [v německé edici chybí] jest z roku 1609; č. 26 [27],
28 [3°]· 29 [31] a IO9 [ni] z r· 1610; č. 32 [34] z r. 1611 a č. 122 [v něm.
ap. chybí] z r. 1615.
itó) příloha číslo 11 [9] cituje Veleslavínův kalendář historický, str. 494,
ke dni 21. září roku 1554, že král Ferdinand volil defensory.
J4e) V příloze č. 40 [42] na místě Čtvrtém cituje se knížka „pod titulem
mumraje. od kněze M. Jana Ctibora Kotvy z Freyfeldu, biskupství Holomouckého a probošství Brněnského kanovníka, Smečanského děkana,
s schválením vrchnosti léta 1615 vydaná“. Je tím míněn „Mumraj sbornické pravdy vymaškařenej. To jest sto nestydatých klamův, které starší
sbomíci pravdou zastřeli, odkrytejch a na světlo vydanejch“. Viz Riss,
Jan Ctibor Kotva z Freyfeldu, Č. Č. M., 1880, str. 470 sl.
14?) Příloha 40 [42] cituje „Z orací v kostele hradu pražského držané
od Jozefa Makaria. kanovníka hradu pražského — Smečanskému připsané...
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Poskoka148) a jiné.149) A shledáme se v „allegátech" také s přílohou,
jež jest jen reprodukcí ústního přednesu, kázání jesuity Neupauera.160) Mnoho místa zabírají přílohy zvláštního rázu, stížnosti
jednotlivých osob, korporací neb obcí do útisků se strany katolické
pro víru. Máme zachovány doklady o způsobu, jakým si skladatelé
obrany opatřovali tyto dokumenty: direktoři psali do měst a krajů,
aby všecky stížnosti toho druhu byly sepisovány a poslány do Prahy
za příčinou položení do druhé apologie.151) Vyzvání toto působilo
Vytištěna v Starém městě pražském u dědicův Kašpara Kargezia léta
1616“. Který tisk je tím míněn, nedověděl jsem se ani z Jungmannovy
,»Historie literatury české“, ani z Jirečkovy „Rukověti“, II., str. 5;
snad to jest latinské kázání ..Contra moderní temporis hereticos“, citované
v Ottově Sl. naučném XVI., 534.
148) Vitolid Poskok jest pseudonym neznámého autora (podle Jirečka.
Rukověť, II., str. 102 — 3, snad Václava Brosia). jenž napsal pamflet
,,Koule Danielova, kterouž podává draku pikhartskému, jinak waldenskému“. Apologie cituje v příloze č. 8 vydání z r. 1585 (má býti správně
1589) a pak v příloze 40 [42] z vydání druhého, rozšířenějšího, vyšlého
roku 1613. — Srv. Jireček v Č. Č. Μ., 1862, str. 49.
1O) Spisovatelé apologie citují z běžné literatury ještě v příloze 30 [32]
kratičké tři výňatky, týkající se majestátu, z apologie Tannerovy. —
V č. 40 [42] z tisku „Psaní přátelské denemarskvch i norvedských studentův,
v cizích krajinách za příčinou umění svobodného se zdržujících, kterým
obnovení náboženství křesťanského skrze evangelíky uvozují“. Praha 1610.
Jungmann. Hist. lit. Čes., IV., 1397. — Dále v Čísle 111 [118] jest výňatek
,,Z spisu Patera Ferdinanda z Kolovrat a Patera Fanina, léta 1618 vy
daného“. Je tím míněn „Wahrhafter Bericht“, vydaný jesuity o bez
výsledném náboženském kollokviu P. Ferdinanda z Kolovrat a P. Fanina
s protestantem Garthiem, jež se konalo v Praze 28. ledna 1618. (Viz
Schmidt. Hist. Soc. Jesu, III., str. 101. Srv. Mayr-Deisinger. 1. c., str. 57.)
V apologii německé tato příloha neuvedena samostatně, nýbrž připojena
k Číslu 118. — Ze souhlasně nadepsaného tisku vzata je příloha 110 [112]:
,,Pobožný začátek sjezdu jich milostí pánův třech sjednocených stavův
království Českého, pod obojí . .. přijímajících, kterýž se stal
. 21. dne
měsíce máje, léta 1618 .. .“ — Pod č. 121 [126] ukázka ze „spisu, kterýž
akademie molcheimská ... v jazyku latinském vydala, léta 1618“. Který
spis tím míněn, nedovedl jsem zjistiti. — Přílohu 134. apologie německé
tvoří otisky z „Evangelického vysvětlení“, a to jeho příloh uvedených
pod literami E, F a G. Při tom pod literou F je mylné datum 8. místo
18. června 1618. Srv. poznámku 158.
uo) Příloha 43 [45] uvádí citát z kázání obratného německého kazatele
Ondřeje Neupaucra (recte Neugebauera), jež prý měl roku 1612 O P. On
dřejovi viz Schmidt. 1. c„ III., str. 112—4. — Mayr-Deisinger. 1. c„ str. 71,
pozn. 14 — jakkoliv dosti často Schmidla cituje — přehlédl místo týkající
se P. Neupauera a píše, že jeho jméno rodové jest neznámo; v Pelzlových
„Böhmische Gelehrte“ mamě jeho jména se dohledával.
líl) Direktoři 13. července 1618 vyzývají Slánské, aby, mají-li sami,
•neb s nimi si dopisující „města, neb kteří z pánův stavův buď pod jednou
nebo pod obojí do zlých rad a našich obecních nepřátel jaké stížnosti,
ty . . . pro položení jich do druhé apologie a k spomožení týchž těžkostí
neprodleně (an toho veliká potřeba ukazuje) v spisu podali neb odeslali. .
Archiv slánský, opis v archivu zemském. —
. (direktoři) nemohli
žádným způsobem od nás radních toho vynutiti, abychom nějaká grava-
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mocně: došlo velké množství soupisů takovýchto stížností, takže ne
bylo lze všecky otisknouti, pročež šedesátá prvá příloha uvádí jen
výčet neuveřejněných, počtem přes šedesát.152)
Ve vydání německém většina příloh jest v jiném pořádku sesta
vena, má tudíž jiné číslování než tisk český; také několik z českých
dokladů v německém překladu vynecháno a nahraženo jinými.153)
Zjevem dosti překvapujícím jest, že v německém vydání
přeložena jsou netoliko vlastní jména měst a míst, nýbrž i osob:
Kněžoves — Pfaffendorf; kněz Sekera — Pfaff Hacken.154)
Význam apologie je dvojí: literární a historický. Po stránce
prvé je cena stavovských publikací obranných vůbec patrna
a význam jejich jistě jen se zvýší, uvědomíme-li si, že při spisování
jich súčastnil se také slavný český bratr a pán, Václav Budovec.
Nás ovšem po přednosti zajímá důležitost a cena apologií jakožto
pramene historického, a hlavní zření máme arci jen k apologii
druhé, poněvadž — zase zde možno citovati slova francouzského
vydání — co je podstatného v apologii prvé, je také obsaženo
v druhé. A celkem totéž platí o „Krátké zprávě“.
Nelze-li stavům vytknou ti v apologii nějakých zvláště hrubých
nesprávností nebo dokonce nepravd, není tím řečeno, že by byla
prosta strannickosti a povznesena nade všecku tendenčnost.155)
mina a stížnosti na spisu proti katolickým dali, tak aby je do té druhé
apologie položití mohli, ježto nejednou za tou příčinou jak skrze dekrety,
tak oustně, když nás před sebe do direkcí povolávali, to při nás i při jiných
nařizovali a o tom poroučeli." Omluvný list Staroměstských v archivu král,
hl. m. Prahy, kniha č. 326, folio 153.
“·) Uveřejněné stížnosti lze děliti dle jejich původu, a to: z Prahy:
z Nového města č. 51 [53] a 52 [54]; snad aspoň jedna, ne-li obě tyto stíž
nosti pocházejí z péra dra Borbonia z Borbenheimu. (M. Dvořák, Dva
denníky, str. 14); z Menšího města číslo 53 [55]; z Hradčan č. 106 [108]; —
z Ústí nad Labem č. 60 [62]; — z Mostu č. 54 [56] a z několika vesnic u Mostu
č. 55 [571; — z Kor Kuten č. 119 [124], 120 [125] (od šepmistrův a jiných
osob, srv. pozn. 141); z Malina č. 42 [44]; (Paměti Dačického II., str. 273—5);
z Litoměřic č. 49 [51] a z Kladska: z města Konigshanu č. 58 [60], od Krištofa
PaŠka z Vilémsdorfu Č. 59 [61]. — Přičteme-li k těmto stížnostem v příloze
61. [63·] uvedené, shledáme, že bylo celkem došlých stížností (uveřejněných
i neuveřejněných) asi sedmdesáte devět; zvláště Četně zastoupeno bylo
Kladsko patnácti soupisy stížností, z nichž otištěny v apologii tři.
l63) Pokud ve vydání německém jsou odchylky, vyznačeny byly gra
ficky hranatými závorkami Q. — Z německé apologie vypuštěny jsou
přílohy č. 122, 123, 129. — Příloha 134. v německém vydání jest rozdělena
ve tři: 131, 132 a 133. — V edici české schází číslo 134. vydání německého,
jež obsahuje otisk tři příloh z ,,Evangelického vysvětleni", (viz pozn. 149.);
podobně chybí v českém vydání číslo 135., přinášející list kurfirsta saského
Christiana II. ddo 6. října 1608. — Apologie německá otiskuje někdy méně
než česká, na př. příloze 23. [25.] chybí v německém textu několik vět na konci.
lM) Přílohy 39 [41] a 41 [43].
1M) Tak nä př. k zavření kostela broumovského ustanovena císařská
komisse, jež však z Broumova musila odejiti s nepořízenou. (Wintera,
Geschichte der protestantischen Bewegung in Braunau. MVGDB, XXXI.,
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Úvodní partii lze pokládati za nejslabší z celého spisu, po stránce
historické pak za bezcennou. Významu většího nabývá apologie
teprve tam, kde přichází k posledním letům Rudolfovým a k vládě
Matyášově. A tu zase možno vytknouti snahu spisovatelů, při
číst! značnou toleranci Rudolfovi a zdůrazniti ji proti Matyášovi.
Lze to vycítiti už z apologie prvé a opakuje se to opět v druhé;
již Glücklich svého času na takovouto strannickost poukázal.166)
Cena apologie stoupá přílohami, jež arci rovněž nejsou bez
vadné a jmenovitě v datování vykazují nedostatky. Dle Gindelyho
„apologie druhá vzhledem k jistotě dat nikterak nedostačuje. Její
celkem správná udání jsou následkem krátkého rozumu spiso
vatelů tak spletena, že při nejsvědomitějších studiích archiválních
často holá nemožnost se ukazuje, obrátiti je v náležitou potřebu.“167)
Tento soud rozhodně jest upřílišněn, neboť převážná většina
příloh — pokud vůbec je datována — nese datum správné. Po
chybnost může nastati tam, kde v datování edice české a německé
se rozcházejí; tato okolnost je však zase vysvětlitelná tiskovými
chybami, neboť ne všecka, nýbrž jen některá vydání německá
v datech se různí.168) „Krátký rozum spisovatelů" nelze než vystr. 255. — K. Köpl, Bericht der zur Sperrung der protest. Kirche nach
Braunau abgeordneten Commissäre. Festschrift des VGDB, Prag 1902,
str. 72—9.). Proto apologie neodvažuje se tvrditi, že by kostel broumovský
skutečně byl býval uzavřen; vypravuje pouze o složeni komisse a tím svou
zprávu končí. Čtenář učiní si pak závěr: byla-li komisse ustavena, patrně
odebrala se na místo a vykonala své poslání. Že její výkon měšťany broumovskými byl zmařen, stavové v obraně opatrně zamlčeli.
*“) Dr. Julius Glücklich, Mandát proti Bratřím z 2. záři 1602 a jeho
provádění v letech 1602—1604. Věstník král. čes. spol. náuk, 1904, X.,
str. 16, pozn. 102.
**’) Dějiny českého povstání, I., str. 51, pozn.
lM) Uvádím zde v přehledu takto se rozcházející data:

Číslo přílohy
české něm.

Datum ve vydáních
některých německých
českých

13
33
34
35
62
81
87
116
*33

1603 (správné!)
iS
35 | posledního března 1618
36
24. března
37
25. dubna
64
23. září
84
92
11. dubna
7. února
122
I30 5. května 1618 (správné!)

J34

I32

I34

28. listop. 1616 (správné!)

ijoa
posledního února 1618
24. února
26. dubna
27. září
21. dubna
27. února
6 května 1613, jinde 6. března
1618
28. listopadu 1618, v někt.
vydáních správně.
sub litera F: 8. června místo
správného 18. června 1618.
Viz pozn. 149.

428

Antonín Markus:

světliti chvatem a bouřlivou dobou. Na apologii pracovali mužové
přetížení prací politickou, a to v pohnutý čas revoluce, takže jest
jen s podivením, že mylných dat není více.
V apologii nalezneme také touž přílohu dvakráte položenu,
a pokaždé s jiným datem.189) Obojí datum však může býti správné:
jde zde o jisté nařízení královské; což nemohlo býti vydáno dva
kráte, v různý čas a tudíž také s různými daty? A není možno,
že direktoři v kanceláři královské nalezli koncept, datovaný dříve
než vydán byl čistopis, který měli v rukách? že je otištěn dva
kráte — to se přihází často spisovateli jedinému, jakž teprvé, kde
jest jich několik! Ostatně, opomenutí toho druhu v apologii jsou
ojedinělá a neubírají tudíž celku valně na ceně. Nad to značný
počet příloh je datován správně, někde arci — kde běží o přílohy
odjinud neznámé — je kontrola značně ztížena, ne-li vůbec zne
možněna, a pak je zde také mnoho dokladů, jež vůbec datovány
nejsou. Do této kategorie náležejí hlavně stížnosti došlé na vy
zvání direktoria; ale tu je zase zřejmo, že většinou pocházejí asi
z polovice roku 1618. U některých příloh nedatovaných pak lze
snad na základě důvodů vnitřních určití aspoň přibližně dobu
jejich sepsání.160)
Pokud se tkne citování z tisků v přílohách, pravidlem je ne
dostatek v tom, že nebývá náležitě uveden název spisu nebo jméno
autora a podobně. Teprve pomocí příruček literárních nutno zjišťovati, který spis tu míněn, a někdy se to ani nepodaří. Součas
níkům arci snad citace, jak ji provádí apologie, postačovala,
poněvadž běžná literatura byla jim s dostatek známá.
Z uvedeného vidno, že běží většinou o chyby tiskové v na kvap po
řizovaných vydáních německých. Kde taková kollise nastává, je patrně
lépe přidržeti se textu českého. — Fakticky nesprávně datována je příloha
č. 114 [120]: 29. prosince 1603. Správný letopočet 1593 určil Krofta, Sněmy,
XI., str. 71, pozn. 293.
ls*) Je to rozkaz císařský, aby Broumovští zanechali stavění kostela,
otištěný nejprve pod číslem 71 [73] s datem 25. srpna, podruhé pod Č. 84 [87],
ze dne 20. srpna 1611. Zajímavo je, že obojí znění kryje se sice obsahově,
nikoli však slovně. — Podobně v čísle 14. [16.], bod 37., jest výtah z man
dátu opata broumovského ddo. 16. března 1603 (Sněmy, X., str. 457);
týž mandát celý a doslovně je pak ještě jednou vložen do čísla 69 [71].
lw) Na př. příloha číslo 113 [119], „Přednešení Patera Lanoya", jež
Skála, I., str. 73, datuje rokem 1603, klade dle Kollmanna Krofia, Sněmy,
XI., str. 40, pozn. 187, do roku 1577. Souhlasí s tím přibližně též údaj
Slavatův v jeho obraně jesuitů, II., kap. 4.: ,,Tak tehdy, dosti k víře po
dobné jest, že tento horlivý v věcech katolických muž (t. Lanoy), buďto až
do časův Rudolfa císaře v Rakousích přebýval, aneb s počátku císařováni
Maximiliana otce, přístup někdy k správě mladosti Rudolfové (sic), a dobré
rady k udělení jim jest míval; mohlo to býti, že i ta rada byla z těch jedna,
do níž tchořové tito (t. spisovatelé apologie) nahlédše, na větším díle schromenou a ujatou do svých Allegat přišili.“ — Podobně datuje Kollmann,
Acta s. congregationis de propagande fide, I., str. 18, pozn. 3, přílohu n5·
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Úhrnem možno o přílohách říci — a to netoliko o těch, jež
jsou vzaty z tisků — že nemají valné ceny historické. Ne proto,
že by — jak tomu chce Gíndely — byly popleteny, nýbrž prostě
z toho důvodu, že je známe také ještě odjinud, namnoze z předloh
lepších a úplnějších.161) Ovšem jsou zde též dokumenty, jimž jisté
ceny pramenu historického upři ti nelze, a jež známe jedině z větší
obrany.162)
Apologie sama — jako publicistika vůbec — jest dítětem své
doby: jest výrazem smýšlení netoliko svých původců, nýbrž
i tehdejší české protestantské veřejnosti. Zachovala nám slohově
i věcně jímavý obraz nejen o utrpení protestantů, nýbrž i sou
časného politického života v Cechách, jemuž větší barvitosti a více
životnosti dodávají přílohy. Ne bohatostí faktů nových, ale
celkovým svým rázem a líčením současných poměrů stává se
apologie cenným pramenem historickým, za nějž také vždycky
byla pokládána. Z ní čerpali již spisovatelé exulantští163) a činí
tak podnes historikové moderní: Gíndely, Denis a jiní celé partie
z ní přejali téměř doslovně do svého líčení.164)
Druhá apologie zachází více v podrobnosti, líčí šíře příkoří,
jež straně pod obojí po léta se dálo, ale konec konců, motivace
[i21] (srv. pozn. 140.), že spadá sice do vlády Matyášovy, ale před 27. srpen
roku 1616.
m) Kdežto na pr. Palacký (Archiv Český, III., str. 431—4) otiskl pri
vilegium Zikmundovo ještě dle přílohy apologie č. 4, Celakovský (Privilegie
měst pražských, I., str. 216—19) měl již předlohu jinou, poněkud odlišnou
a úplnější.
10s) Jsou to předně všecky ty přílohy, jež došly na vyzváni direktorů,
jak výše bylo uvedeno; dále sem náleží mimo jiné na př. „Přednešení pátera
Lanoye J. Μ. císaři Rudolfovi v příčině reformací v náboženství v království
českém" (č. 113 [119]) nebo následující číslo 114 [120J, obsahující dobré
zdání Khleslovo učiněné arcibiskupovi Berkovi; oboji citují se obyčejně ze
Skály, jenž je však právě přejal z apologie. — Srv. Mayr-Deisinger, 1. c.,
str. 65—6.
1M) Není pochyby, že P. Skála ze Zhore při spisování ,»Historie české"
čerpal z apologie; místy sám se na ni odvolává (IL, str. 37), místy užití
její jest zřejmé. (Srv. Glücklich, Mandát proti Bratřím, str. 16, pozn. 102). —
Podobně Komenský v ,,Historii o těžkých protivenstvích církve české",
(Amsterodam, 1663) přímo odvolává se na druhou apologii (str. 121, 124),
a přejímá téměř doslovně z jejího vypravování (str. 118 a 119). — Též
Μ. Pavel Stránský v „Respublica Bohemiae", (Lugd. Batavorum, 1634)
na apologii poukazuje (str. 271; překlad Tonnerův, Praha 1893, str. 148),
a Ondrej z Habernfeldu (Bellum bohemicum, Lugd. Batavorum, 1645,
str. 115 sl., 183; překlad Tonnerův, Praha 1867*, str. 74 sl., 118) netoliko
přejímá z apologie několik příloh, nýbrž přímo na její svědectví se odvolává,
k jejím vývodům pak znovu poukazuje, když se obrací ke kancléři Oxenstiemovi, aby se ujal v míru vestfálském odstrkovaných Čechů (Ad excep
tiones contra Bohemos .... responsum ab Andrea ab Habernfeld, 1645,
str. 8. — Překlad Tonnerův, str. 131.)
1M) Dějiny českého povstání, I., str. 48 sl., 197 sl. — Denis-Vančura,
Konec samostatnosti české, str. 703—4. — Srv. Gebauer, Publizistik, str. 16.
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osudného zakončení je stejná jako v prvé obraně. Proto byl-li
správný výše již vzpomenutý úsudek Zerotínův o menší apologii,
že totiž neospravedlňuje s dostatek jednání stavů, nepozbyl plat
nosti a váhy ani při druhé. Zdá se, že přese všecky křivdy pro
testantům činěné, tyto přece jen nebyly takového rázu, aby je
nebylo bývalo lze odstraniti cestou mírnější než krvavou revolucí.
Jakkoliv tedy apologie čin stavův omlouvá a přispívá k jeho po
chopení, přece jen stěží lze říci, že jej také skutečně ospravedlňuje.
Třebas tvrdili stavové, že jiných prostředků po ruce neměli —
defenestrace dle apologie jeví se spíše jako akt pomsty dlouho
tlumeného hněvu a rozhořčení, než jako konečné rozhodnutí cíle
vědomé rozvahy politické. Ta byla snad jedině na straně pře
dáků, kteří viděli spásu v úplné roztržce s domem habsburským,
a k níž vésti měla právě památná tato událost. V rukách několika
vůdců byla většina stavů pouhou hříčkou a nástrojem jejich
politiky. Všecky okolnosti tyto stavy rozhodně omlouvají, co je
však ospravedlnilo, byl spíše jejich tragický osud nežli apologie.165)
Stavové sami kladli značnou váhu na svoji obranu, jež se
stala jakýmsi politickým credem jejich, jehož při každé příleži
tosti se dovolávali. Ovšem mamě. Na zvěst, že Sasko, spojivší
se s císařem, sbírá vojsko proti Cechům, psali direktoři kurfirstovi
do Dráždan, že patrně nikdy nebyly mu předloženy jejich „der
gantzen Christenheit innotestirte Apologiae.“166) Je v tom již
tušení toho, o čem Thum po letech se přesvědčil: objížděje dvory
panovnické, nalézal při nich exempláře apologií stranou položené
v bibliothékách, zaprášené a vesměs — ještě nerozřezané. Direktoři
spoléhali, že apologie pracuje pro ně v cizině, kojili se nadějí,
že získává jim mocné přátely, a zatím ti, kterým po přednosti
byla určena, ji vůbec — nečtli.167)
lo) Srv. Mayr-Deisinger, 1. c., str. 64: „Betrachtet man die ganze
Beweisführung (des »Kurzen Berichtes'), so kann von ihr ebensowenig wie
von der der Apologie behauptet werden, daß sie die Rechtmäßigkeit des Vor
gehens der Stände dargethan habe. Eine formale Rechtsverletzung schwerster
Art konnte nicht von ihr in Abrede gestellt werden, . . . nichts berechtigte
nach dem geschriebenen Gesetz die Defensoren, die am 23. Mai sich noch
nicht einmal als Vertreter des ganzen Landes betrachten konnten, zu ihrer
Gewalttat." — Podobně vyznívá pro nás zajímavý úsudek anglického
historika; lze jej tuto uvésti, jakkoliv se týká teprve pozdějšího studia české
vzpoury:
. je velice sporné, zda Ferdinandovy přehmaty mohly tvořiti
legální důvod pro jeho sesazení, — dlužno vzpomenouti, že opposice proti
němu v Čechách byla mnohem starší, než kterýkoli z jeho přestupků.
Nestačí ukazovati na to, že Ferdinand byl vinen, a neukazovati, že byl nucen
do své falešné posice: defenestrace a její následky úplně ospravedlňují jeho
interferenci a poslání tolika vojska, kolik mohl." William Stubbs, Lectures
on European History. Edited by Arthur Hasdall. London, 1904, str. 292;
srv. Č. Č. H. XI., str. 356.
lw) 4. září 1620. Londorpius, Acta publ., I., kap. 136, str. 442.
18?) Jireček, Pam. Slavatovy, I., str. 80.
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Apologie tedy sklamaly úplně očekávání stavů a maně tážeme
se po příčinách. Ty leží dosti na jevě: předně větší obrana — a na
té právě nejvíce záleželo — vyšla příliš pozdě, v době, kdy zápas
plně se rozvíjel, české povstání dospívalo svého vrcholu a strany
už zcela přesně se byly rozlišily. Apologie je pak spíše učené
historické pojednání, než vskutku časová politická publikace, ne
byla — jak dí Mayr-Deisinger — součástí tehdejší politiky, nýbrž
stála stranou, mimo ni. Defenestrace vzbudila rozruch po celé
Evropě, a hlavně dychtivosti, zvěděti něco bližšího o tom, co ta
kovéto události předcházelo a bylo její příčinou, děkuje stavovská
obrana za svoje velké rozšíření. Ale zahraniční čtenář v ní nenalezl
čeho očekával, a zřejmě sklamán odkládal knihu, snad ani nedo
čtenou. Křivdy na protestantech páchané, jež apologie uvádí,
převážnou většinou spočívají v líčení toho, kterak vrchnost vnu
cuje poddaným své vyznání, dosazuje kněze své víry, a pod. —
vesměs to věci jinde, jmenovitě v říši římsko-německé — nikterak
ne neobvyklé. Tam se nad tím nikdo nepozastavoval, poněvadž
to nebylo než provádění uznávané zásady: cuius regio, eius religio.
Apologie na začátku slibuje vylíčení ukrutností téměř neslýchaných,
co však uvádí — mutatis mutandis — bylo obecenstvu ciziny
zcela všední, nedovedlo vzrušiti jeho nervy otrlé zvěstmi o udá
lostech rázu takového, jakého byla noc bartolomějská nebo vzetí
Donauworthu. Veřejné mínění za hranicemi zůstalo větším dílem
klidné: třebas chápalo, že defenestrace není významu jen lokálního,
že zde běží o zápas země s jejím králem, jenž byl zároveň též
panovníkem říše německé, přece jen jasně si neuvědomila, že tu jde
hlavně o zápas mezi dvěma světy duchovními. Přistupuje k tomu
i vzájemná nechuť jedněch protestantů k druhým — lutherské
Sasko pozvedlo zbraně proti českým kalvinistům, kteří konec konců
vlastně přece jen mu byli bližší nežli katolický císař. Klid ve
veřejnosti právě dával volnou ruku diplomatii, která dobře věděla,
oč se tu bojuje, jíž však zároveň chladná politická vypočítavosť
kázala udolati ty, kdož volali za přispění ve chvíli krajně ne
bezpečné.168) Skutečný dosah českého odboje uvědomila si cizina
teprve tehdy, když z české jiskry byl již vzplanul požár evropský.
Uvědomění to však se dostavilo příliš pozdě, podobně jako pozdě
byla vyšla stavovská apologie........
*

*

*

1M) Srv. H. Tuskanyová, Francie a české povstání 1618—20. Č. Č. H.,
V., str. 360: ....... pro Francii vnitřní bylo české povstání a co s tím sou
viselo, před Bílou Horou ještě věcí nedůležitou a málo interessantní; válka,
rozvíjející se na východě říše, zajímala jen dosud diplomatické kruhy
dvorské." — A jinde měly se věci asi podobně.
C. C. H. XVII.
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Vytištěním druhé apologie stavové nepokládali vydávání svých
spisů obranných za skončené, naopak chystali se ještě k rozsáhlé
činnosti publikační. Na posledním listu větší apologie čteme
ohlášení, že direktoři v brzkém čase vydají: „akta a sepsání všech
těch věcí, které se při sněmu držaném na hradě pražském i na
radnicích Nového i Starého měst pražských strany náboženství
jednaly a konaly", aby každý mohl seznati „jak jsou stavové
pod obojí proti oukladům týchž nepřátel svých, majestátu na
svobodné provozování náboženství svého křesťanského od J. M.
císaře Rudolfa Druhého, slavné paměti, těžce a pracně dosáhli,
a jaké mnohé i obmyslné při tom překážky od nich sobě činěné
měli". Víme, že tím míněna byla i v apologii samé už použitá
Budovcova „Akta z roku 1609", jež vydati tiskem dříve nebylo
dobře možno z ohledů k panovnickému rodu.
Mimo to direktoři hodlali co nejdříve vydati ještě třeli afion níž mělo býti ukázáno, že některá privilegia podloudně
stavům byla odňata a z knih, v nichž byla zapsána, mnoho listů
vyřezáno, a jiných věcí více, jež měly býti na škodu straně pod
obojí; zde měla býti publikována v koleji jesuitské nalezená kniha
rukopisná, v níž byly prý všecky ty praktiky vypsány, jimiž nejen
království České, nýbrž i jiná sousední knížetství a kurfirství měla
býti opětně uvedena pod jho papežské . . ,169)
Záměry direktorů nedošly uskutečnění. Úmrtím císaře Ma
tyáše povstání české nabylo zcela jiného rázu: motivy náboženské,
dotud aspoň dle jména převládající, byly úplně do pozadí zatlačeny.
Otázka, zda měli Cechové dosti příčin pro víru chopiti se zbraní,
ustoupila stranou a především šlo nyní o to, měii-li právo zamítnouti Ferdinanda a zvoliti si krále nového. Problém, náboženský
zaměněn politickým, a ohlas toho jeví se zřejmě též v další publi
cistice: na místo třetí apologie nastoupila dedukce. Tím si pak
vysvětlíme, že větší apologie v celku nevzbudila polemiky jako
prvá. Dvůr císařský mlčel úplně, nevydal žádné nové „Informace",
jen jakoby mimochodem odbýval publikaci stavů všeobecnou,
paušální frásí.170) Gebauer v tom vidí důkaz, že apologie vyvracela
naprosto námitky protivníků. Ne zcela právem. Třebas tomu
větším dílem vskutku tak bylo, přece jen i na druhou apologii
strana katolická mohla odpověděti; argumenty toho druhu, jakými
bojovala ve svých polemických spisech dřívějších, byla by nalezla
*··) Relace Lebzelterova ddo. 11. dubna 1619. Na prvý pohled dle této
relace se zdá, že Lebzelter třetí apologií rozuměl samostatný svazek příloh
k větší apologií, jenž skutečně (viz výše) asi o měsíc později vyšel. Ale
z toho, že obsah — jak ho Lebzelter uvádí — nekryje se s obsahem příloh,
vidno, že stavové skutečně ještě na nějakou další obrannou publikaci po
mýšleli.
17·) Srv. citát z „Calvinischer Mutwill" u Gebauera, 1. c., str. 17.
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také ještě nyní, ale pravá příčina mlčení vlády leží v tom, že
zření veškeré publicistiky neslo se té doby již ke sporu o volebním
právu stavů českých.
Jedině jesuité tehdy pozvedli hlasu svého proti druhé apologii.
U nás učinil tak Šebestián Berlička z Chmelče — nevím však, zda
jeho „Refutatio Apologiae secundae de regno Boemiae“ obrací se
proti apologii celé nebo jen potud, pokud je namířena proti jeho
řádu.171) V tomto užším rozsahu reagoval na větší obranu opětně
Adam Tanner, vydav znovu, ale pozměněnou a rozšířenou svoji
apologii Tovaryšstva, tentokráte jen v jazyce německém. K starým
osmi kapitolám přidal dvě nové, v nichž polemisuje výhradně
s druhou apologií. Změnil-li Tanner proti prvému vydání rozsah
a roucho slovní, nelze říci totéž o jeho díle po stránce věcné. Zde
platí týž úsudek, jako při vydání prvém. Větší apologie — ale
více jen letmo — dotýká se i v kapitole druhé a osmé, ale plně
proti ní se obrací teprve v přidaných dvou hlavách, deváté a
desáté. S jistou dávkou jizlivosti připomíná, že stavové poněkud
zmoudřeli, vypustivše v druhé obraně několik dříve uváděných
žalob na jesuity o pobuřování poddaných proti vrchnosti, o zvídání
tajností skrze zpověd a pod. Nových obvinění proti své řeholi
vypočítává Tanner devět a odpovídá na ně známou svojí methodou,
snaže se jedno po druhém, bod za bodem vyvrátiti. Popírá prostě,
že by jesuité hlásali, že kacířům víra držána býti nemá, odmítá
výtku, že jesuité r. 1591 způsobili krveprolití v Chomútově a
věnuje vylíčení této události kolik stran, šmahem pak odmítá
přílohy apologie, přinášející stesky contra patres, jako jsou žaloby
Kladských a měšťanů z Mostu. Psaní Rumerovo vykládá jako
zcela nezávadné, o nějakém Lanoyovi v Cechách prý vůbec neví.
Pokud se týče přílohy číslo 115 [121], o restauraci katolicismu
v Cechách, nemá prý vůbec tušení, kdo z jesuitů by návrh ten byl
býval psal. Prohlásiti tento dokument za falsum se sice neodva
žuje, nicméně aspoň dokládá, že není jisto, zda otiskli jej stavové
beze změny a zdali něco nepřidali. Za to skutečně zdarem prová
zeno, ale také nadmíru snadné bylo vystoupení Tannerovo proti
dvěma výtkám: že v koleji pražské nalezeny stolice pro dámy
ku porodu pracující a že tam uschovány byly zbraně. Obojí vy
světluje Tanner zcela přirozeně. Nápis na cedulce klíče v klášteře
nalezeného nezněl — jakž překládá apologie — „Klíč od káply
v zahradě, v níž jsou zbraně“, nýbrž správně: „Clauis pro armario
sacelli in horto“, to jest — budiž dovoleno položití zde pozdější
interpretaci Slavatovú — „Armarium, jenž vyznamenává almaru
neb schovaniště, kdež se mešní roucha a jiné přípravy, ke mši
ln) Po stopách Berličkovy „Refutace" jde citovaný článek
v.C. Č. M. 1907, str. 129.
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svaté náležející skládaly“. — Podobně má se věc s oněmi sto
licemi, jež byly určeny ne pro jesuitské frejířky, hledící vstříc
radostem mateřským, nýbrž pro churavé členy řádu. „Ich sag
mehr nicht,“ praví Tanner k této věci, „die Nasen eines solchen
Verleumbders hette darzu gehört, nicht die Augen."
Vydal-li Tanner polemický spis svůj teprve rok po publikování
druhé apologie stavovské, ale přece aspoň v době, kdy ještě nebylo
lze bezpečně předvídati, na čí stranu konečně přikloní se těkavé
štěstí válečné, přihlásil se ke slovu jiný obránce nařknuté cti
patrům teprve tehdy, když již po třetí bií il se výroční den kata
strofy bělohorské. Byl to známý hrdina pražské defenestrace,
Vilém hrabě Slavata z Chlumu a Košmberku, jenž v roce 1622 až
1623 sepsal „Obranní odpověd ctihodných otcův Tovaryšstva
Ježíšova," v této stati dříve již častěji citovanou.172) Není třeba
se zde šířiti o této knize po stránce vnější,173) ta práce — z velké
části též po stránce vnitřní — byla již vykonána drem Salabou.
Nebudeme se tudíž obšírněji zabývati vývody Slavatovými a do
dáme jen několik poznámek. Nelze říci, že by Slavata vynikal
nad Tannera. Naopak, nese-li se práce Tannerova značnou měrou
slohem dosti klidným a uhlazeným, nelze tého tvrditi o Slavatovi.
Ten dává se příliš strhovati svým fanatismem a stává se tak nad
míru nechutným. Ani Slavatovi — což je u něho arci zcela přirozeno—nejsou čeští páni protestantští ničím nežli rebelly, a podle
toho také vyhlížejí titulatury, jimiž poctívá spisovately apologií.
Písmáci, vetešníci, duplovaní lháři, nepodařilí koncipistové, mlatci
lživí, prokurátoři breptaví, škribánové, chrysippové, bouřliví světáci, nepozorní kontrusové, tchořové, — to jsou jména, jimiž
proplétá své vyprávění, karakterisující způsob i cenu jeho pole
miky. Úsudek Salabův, že obrana Slavatova nemá ceny historické,
leda jako dokument literární aa pro poznání Slavaty-člověka,
17*) Na Slavatův spis upozornil článkem v Č. Č. H., IV., str. 324—332
dr. J. Salaba: týž klade vznik „Obranní odpovědi“ do roku 1621 a 1622
soudě dle slov: (papež Řehoř XV.) „roku minulého, března měsíce s radosti
a plesáním všeho Říma šťastně vykonal a vyhlásil vejpovědí nepochybnou,
že Ignatius mezi svátými věčnou slávou obdařen . . . ." Loyola vyhlášen
za světce 12. března 1622, nikoliv — jak patrně omylem tvrdí Salaba —
již 1621. Ježto pak papež Řehoř XV. zemřel r. 1623, spadá tedy pravdě
podobně vznik Slavatovy apologie do roku 1622 a prvé poloviny 1623. —
Panu archivářovi dr. Kollmannovi děkuji za laskavé upozornění na omyl
Salabův.
1W) Slavatova apologie jesuitů tiskem nikdy nevyšla, sepsána byla
však česky a přeložena do latiny a němčiny. Český exemplář, jejž Salaba
prohlašuje za originál, chová se vedle latinského v knihovně konventu
Františkánů v Jindřichově Hradci: jiný latinský překlad je v knihovně
metropolitní kapituly na Hradčanech. Děkuji vdp. panu provinciálovi řádu
Františkánů, jakož i panu řediteli dr. V. J. Nováčkovi, že umožnili laskavě
zapůjčení té knihy do zemského archivu.
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možno podepsati v celém jeho rozsahu. Slavata použil velmi mnoho
prací jiných při spisování své knihy,174) a vliv jejich jeví se v celém
díle. Slavata kompiluje; leckdes přidá sice také něco samostat
nějšího, ale toho je poměrně velice málo. A právě v takových
partiích mohl nám Slavata na základě své znalosti osob a poměrů
tehdejších zachovati mnoho cenného, ať by se to již týkalo otázky
autorství apologií stavovských nebo problémů jiných. Než jen
tu a tam lze sebrati nějaký drobet, vzhledem k rozsáhlosti celé
práce příliš nepatrný. Sem náleží passus o Lanoyovi,176) nebo
snahou Slavatovou — jevící se ostatně též v Tannera, jehož vliv
v tomto díle lze lehce stopovati — uvrci aspoň stín podezření
na pravost větší obrany, zachovaný nám rys charakteristický:
k číslu ioo [103], dobrému zdání nejvyššího kancléře Zdeňka
z Lobkovic o tom, že statky duchovní jsou komorou královskou,
dodává, že je to „věc k víře nepodobná, a to tím více, že on (kanclíř)
o tom dokonce nic věděti nechce”. Tu jeví se jasně chyba stavů,
že v apologii neudali u jednotlivých příloh jejich provenienci —
pochybuji, že by stavové dotyčný akt byli padělali, spíše snad
Lobkovic na svůj spis se nepamatoval, nebo pamatovati nechtěl?

lM) Jejich výčet viz u Salaby, Č. Č. H., IV., str. 330 a j.
lw) Viz výše pozn. 160.
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Kdo sepsal II. část bratrské „Knihy úmrtí"?
Sepsal Fr. Hrejsa.

Bratrská ,,Kniha úmrtí“, vydaná r. 1863 Jos. Fiedlerem na zá
kladě rukopisu v bibliothece státního archivu ve Vídnix) ve Fontes
rerum austriacarum, odd. I. sv. V., pode jménem „Todtenbuch der
Geistlichkeit der böhmischen Brüder“, není, jak známo, dílem
jen jednoho spisovatele. Díl první, sledující úmrtí bratrských
kněží od počátku (1467) do roku 1586 (excl.), tedy str. 218—280,2)
sepsal B. Vavřinec Orlík, převzav, jak to sám poznamenává v úvodě
(str. 218), „svědectví o těch svátých lidech na větším díle... po
znamenaná skrze Bratra Jana Blahoslava“, jakž je „jeho vlastní
rukou zapsané nalezl“,3) a „také některá svědectví B. Matěje
Červenky, kteráž jeho vlastní rukou zapsaná nalezl“. Orlík použil
mimo to i jiných poznámek, jako B. Jana Kálefa. Díl druhý, od
r. 1586—1605,4) jest psán jinou rukou, a jinou opět rukou je psáno
dokončení od roku 1605 do 1606 na str. 299—302.5) Různými rukopisy
jsou pak vepsány dodatky na okraji a v textu.
Otázkou, kdo je spisovatelem dílu II. z let 1586—1605, jakož
i zakončení, jež se týká let 1605—1606, se naše odborná literatura
dosud nezabývala. Soukromě však zvěděl jsem od Dr. K. Krofty,
že podle jeho zkoumání spisovatelem tohoto zakončení (str. 299—302)
je senior B. Bartoloměj Němčanský. To vysvítá ze zprávy na str. 301,
kde se autor zmiňuje, že se stal knězem Jednoty 5. srpna 1587 spolu
s B. Lanetiem (Fiedler omylem otiskuje „Tanecírem“). Podle zprávy
Jaffetova Meče Goliášova totiž (vydání J. Jirečka v C. C. Μ. str. 155)
stal se knězem r. 1587 Jan Lanetius spolu s B. Bart. Němčanským,
*) Rkp. č. 52. Kniha úmrtí je ve svazku tom psána na listě 50—232.
Pro přehlednost cituji v textu vždy podle stran Fiedlerova vydáni snadno
přístupného. Kde je třeba citovati originál, činím tak v poznámce pod
čarou podle Estů originálu.
2) V rkp. list 50—205. B. Orlík pro každý rok určil list neb několik
listů a nadepsal označení roku vždy na prvé straně červeným inkoustem,
a to i tenkráte, když v tom roce nic nebylo zapisováno. Činil to asi proto,
aby i později mohly býti potřebné záznamy doplňovány, což se též dálo.
’) O prvém díle a jeho pramenech jednají zvláště: J. Jireček, ČČM. 1864,
str. 309 nasl. v referátu o Fiedlerově vydání Knihy úmrtí; J. Goll, Quellen
und Untersuchungen zur Gesch. d. Bóhm. Brúder I. (1876), str. 59; J. Goll,
B. Jana Blahoslava spisy historické v ČČM. 1877, str. 325 násl.; W. E.
Schmidt, Zur Brudergeschichte des Blahoslav. (Věstník spol. náuk 1904).
4) V rkp. list 206—230. Označeni roku 1586 na 1. 206 je ještě napsáno
B. Orlíkem. Rukopis prvé strany na listu 206 o roce 1586 (zvláště prvá
polovina) není tak zcela shodný s dalším, stále stejným písmem Anstonovým, ač je mu podoben.
6) V rkp. list 230"—232.
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na nějž se hodí vše, co ze závěrečných zápisů Knihy úmrtí vyplývá
pro osobu autorovu. To mě povzbudilo k pokusu, zda by se nedal
zjistiti autor předcházející části Knihy úmrtí, zápisů o letech 1586
až 1605 (str. 280—299).
Mám za to, že se mi to podařilo. Na prvý pohled zdá se sice, že
autora této části zjistiti nelze. Není tu zřetelné zmínky o osobě auto
rově. Pročítáme-li však bedlivěji tyto zápisy, vysvitnou některé zjevy,
které dosti zřejmě prozrazují autora. Především lze zjistiti:
I. Jmenovaný oddíl Knihy úmrtí je psán bratrským autorem, který
bydlil na Moravě. Jen tak se dá vysvětliti, že a) Jičínem (str. 281)
míní Nový Jičín na Moravě a Brodem označuje (str. 285) Uh. Brod
na Moravě a že b) u míst méně významných v Cechách dodává
„v Cechách“ (str. 281 „v Vidimi v Cechách“), kdežto se mu nevidí potřebno doložiti bližší určení při četných málo známých místech mo
ravských. c) O Moravě přináší mnohé zprávy, a to i o osobnostech
méně významných, z Cech má zpráv daleko méně, a nejméně z Polska.
d) Na str. 283 uvádí jen volně svými slovy obsah řeči Strejcovy při
pohřbu předního seniora Izraele r. 1588 v Lipníku a mezi jiným takto:
„Požehnal Pán i svátým pracem jeho ... i v Cechách i zde na Mo
ravě, obzvláště pak ... v Polště!“ Slovo „zde“ je míněno nejen se
stanoviska Strejcova, ale i referujícího autora, jenž v ten čas, r. 1588,
byl tedy na Moravě.
II. Autor byl ženatý kněz a schvaloval ženěni kněži. Proto po
znamenává na str. 294, že B. Jakub Veliký, zemřelý r. 1600 v Ho
ražďovicích, „před svou smrtí velice nad tím naříkal, že se neoženil
a že bláznivě svému tělu divným byl osidlem“. A na téže straně vy
týká B. Janu Stavoňovi (zemř. r. 1600): „Manželství služebníků
církve také byl nemalý protivník; ale nediv se, neb toho času ten blud
mnohým obecný byl“. I jinde se zmiňuje rád o ženatých kněžích,
o B. Janu Joachimovi (str. 280), B. Janu Lorencovi, jenž „k starosti
oženil se“ (str. 281), a B. Vavřinci Justovi (str. 286).
III. Byl učený a učenosti si vážil. Proto vytýká jmenovanému
B. Janu Stavoňovi (str. 294): „umění však literního nehrubý milovník
(neb více smýšlel de idiotis nežli de doctis a literatis viris)“. A jinde
rád se zmiňuje o vzdělanosti a učenosti zemřelých aneb aspoň je
v tom směru kritisuje. Srv. o B, Janu Lorencovi (str. 281), B. Janu
Eneášovi (str. 289 „v sedmeru umění mistr“), B. JanuNěmčanském (str.
291 „učený“), B. Adamu Felínovi (str. 292 „mladý a učený“), B. Jiříku
Strejcovi (str. 292 „učený a pilný“), B. Janu Bemartovi (str. 293
„učený byl sám u sebe“), B. Pavlu Slovákovi (str. 298 „muž učený,
škol vzdělavatel, zvláště v psaní pilný“), B. Sebastianu Biaeraeovi
(str. 299 „učený a bene literatus“), B. Janu Gircaeovi (str. 299 „učený“).
IV. Autor měl zájem o kalvinismus. Proto poznamenává na
str. 292 o Jiřím Strejci (zemř. 1599), jemuž vzdává mnohé uznání;
„Žalmy k zpívání zformoval podle způsobu kalvinistického“.

43®

Fr. Hrejsa:

V. Záznamy své skončil náhle. Kdežto jiná úmrtí jsou pozna
menána podrobně s udáním roku, dne, jména, životopisných dat a oce
něním života, poslední úmrtí je vypsáno takto:
„A za ním brzy potom totiž
Andreas Fabricius
správce“.
Schází tu i označení času i zpráva o životě, i úsudek. Patrně nemohl
autor své záznamy doplniti. Nezakončil jich dobrovolně, ale přinucen
nějakou neodolatelnou mocí. Jakou? To vysvítá hned z prvé zprávy
dalšího pokračovatele, B. Bart. Němčanského, na str. 299 a 300 o vpádu
nepřátel na Moravu r. 1605 a zvláště o moru v Evančicích v letech
1604—1606: „Dům pak a zboř Evančický (navštívil Bůh) velmi
rychlým morem, kterýž se hned léta Páně 1604 začal“. Tedy příčinou
je patrně mor v Evančicích. To ukazuje, že asi VI. autor bydlil v Evan
čicích.
Ale kdo je tedy autorem tím? Vše, co bylo uvedeno, ukazuje
již zřejmě, že autorem druhé části Knihy úmrtí, zápisů z let 1386—1605,
je přední senior moravský B. Zachariáš Ariston, správce tehdáž Evan
čický, který podle další zprávy B. Bartoloměje Němčanského v Knize
úmrtí (str. 300—301) zemřel 8. února 1606 v Evančicích z souchotin.
B. Zachariáš Ariston dostal se r. 1572 na Karmel k senioru B. Janu
Kálefovi v Ml. Boleslavi, jáhnem se stal r. 1578, úřad kněžský přijal
r. 1587 na synodě v Lipníku spolu s Bart. Němčanským a Janem Lanetiem (str. 301), dále s Melicharem (str. 286), Jiříkem Pulcem (289),
Mat. Cedronem (293), Pavlem Javomickým (295), Janem Adelffem
(296), Jiříkem Nejmonem neboli Vránou (297), Tobiášem Otonielem
(297) a Václavem Simonidesem (299). Stal se pak duchovním správcem
na Moravě a byl r. 1592 zvolen do užší rady (Dekrety J. Br., str. 250)
jako správce v Napajedlích (Dekr. 251) a Březolupích (Dekr. 252).
R. 1594 dán byl za duchovního správce do Meziříčí (Dekr. 265) a roku
1598 do Přerova (Dekr. 274). Téhož roku posvěcen byl na biskupství
(Meč 155). Krátce na to vidíme jej v Evančicích, starém seniorském
sídle, kamž se dostal po B. Jakubu Narcissovi, když Narciss po smrti
Effrejmově (koncem roku 1600), stav se sudím v Čechách a na Moravě,
z Evančic se odebral do Brandýsa n. Oři. Na jeho místo do Evančic
přešel B. Zachariáš Ariston (Nekr. 294, Meč 153) a zůstal tu až do
smrti. To se tedy shoduje s tím, že autor II. části Knihy úmrtí bydlil
na Moravě.
Ariston byl ženat. B. Bart. Němčanský zmiňuje se v Knize úmrtí
(301) o smrti Aristonových dětí a na konec i syna Jana z třetí man
želky jeho Doroty Střilkové, rodem z Třebíče.
*
V Knize úmrtí dává B. Bart. Němčanský (str. 300 a 301) svě
dectví, že Ariston byl „člověk učený (jeden z těch, kteříž se mnohem
více v domácích školách naučili, nežli někteří v slavných akademiích).

Kdo sepsal II. část Bratrské „Knihy úmrtí'1?

439

osvícený, výmluvný, pracovitý, mnohým prospěti a učení i školu
Evančickou zvelebiti velmi žádostivý a snažný (Disputator acutus,
profligator heresum strenuus, indefessus). O učenosti Aristonově svědčí
jeho poznámky a vysvětlivky k Novému Zákonu v šestidílné bibli
kralické z r. 1593 a 1601 (J. Jireček, Rukovět L, 21).
Ariston stál mezi zastánci nového směru kalvinistického proti B.
Simeonu Th. Turnovskému, obránci starých bratrských tradic.1)
Že byl Ariston právě vpádem nepřátel a morem zdržen od dalších
záznamů, dokazuje poznámka o něm v Knize úmrtí (str. 300—301):
„Natrápil se dosti nejen nemocemi svými, ale i zármutky příčinou
vpádu do vlasti milé škůdců hrozných, popálení zborů .. naposledy
bolesti hojně poměv i příčinou moru náhlého, kterýž netoliko školu
Evančickou . . . rozplašil, ale i pomocníků jeho a jiných mládenců
študentů pilných. . . nemalý počet. .. podávil, i dítky jeho jemu
pobral a pomořil.“ To vše přímo odkazuje na Aristona jako autora.
Ale nad to ještě je autorství Aristonovo tím dotvrzováno, že
celé řadě poznámek a zvláštností v tomto druhém dílu Knihy úmrtí
lze rozuměti jen tenkráte, je-li právě Ariston jich autorem.
Tak snadno se vysvětlí, proč jsou pohrební řeči Strejcovy v Knize
úmrtí zvláště bedlivě zaznamenávány (str. 282 a 283), a to právě jen
z r. 1588. Strejc a Ariston byli r. 1587—1590 sousedy v úřadě, Strejc
v Hranicích, Ariston v Napajedlích a Březolupech. Oba byli také stou
penci směru kalvinistického. Jako mladý kněz hleděl Ariston s úctou
na staršího a učeného souseda a rád poznamenával obsah Strejcových
řečí pohřebních, jichž byl svědkem. Odchodem Strejcovým r. 1590
do Židlochovic (Dekr. str. 248) vše to ovšem bylo přerušeno.
Je-li autorem Ariston, lze pak rozuměti, proč úmrtí právě těch
kněži, kteří byli r. 158y k úřadu svému zřízeni, jsou tak bedlivě a četně
zaznamenávána, i když jde o osobnosti méně významné. Jest jich
tu zaznamenáno osm vedle samého Aristona, Bart. Němčanského
a Lanetia. Patrně jsou to všichni jeho osobní známí. Byliť společně
s ním ke kněžství zřízeni.
Tu vysvitá pravý význam slov poněkud nejasných na str. 287
o B. Janu Aquinovi, zemřelém r. 1591: „Bratr Jan Effrejm po nešporním
kázaní o něm dal svědectví. My, kteříž jsme u něho v čelednosti bývali,
nemalé svědectví o něm bychom dáti mohli atd. A něčeho se zanechává
až do dne blahoslaveného vzkříšení.“ Slova: „My, kteříž jsme. . .“
jsou bud slova autora Knihy úmrtí, anebo jsou tu citována slova
Effrejma jako kazatele pohřebního. Aquin byl knězem od r. 1562
(Nek. 287) a působil v Přerově a Uh. Brodě, Effrejm pak stal se knězem
x) O tom svědčí jednání na synodě v Žeravicích r. 1604. Tenkráte
byl spis Turnovského (,,Sarmata“) nepříznivě posouzen spisem Aristonovým
(,,Trutina scripta a F. Zach. Arist.“), načsi Turnovský velmi pak stěžoval
ve své „Responsio ad Trutinam scriptam a F. Zach. Arist. Zeravicis in
Synodo 1604“. O tom o všem podám bližší zprávu v „České konfessi“.
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r. 1581 (290) a působil na Meziříčí, pak v Praze a Ml. Boleslavi. Býval
tedy asi v čelednosti Aquinově daleko spíše než Ariston, jenž býval
v čelednosti Kálefově. Proto nutno asi slova řečená pokládati za
citát slov Effrejmových a tečku na konci „svědectví“ vyložiti v dvoj
tečku: „. .. dal svědectví: „My, kteříž . . .“
Z toho ze všeho je zřejmo, že v II. dílu Knihy úmrtí všechno
svědčí o autorství B. Zach. Aristona a nic nesvědčí proti němu. Je
tedy autorem přední senior moravský B. Zachariáš Ariston.
Tím se vyjasní, jak přišla Kniha úmrtí z Cech na Moravu. B. Vav
řinec Orlík v Ml. Boleslavi přestal r. 1586 psáti své zápisy, patrně
pro chorobu a stáří. I byla odevzdána mladému nadějnému Aristonovi, který měl příštím rokem se státi knězem Jednoty a jako jáhen
byl ještě v Ml. Boleslavi. Ale Ariston, stav se knězem, přešel na Mo
ravu do Napajedel a Kniha úmrtí s ním.
Ale jak se vysvětlí, že právě senior B. Bart. Němčanský pokračuje
v Knize úmrtí? Bylo by to přirozené, kdyby Bart. Němčanský měl
jako senior sídlo v Evančicích od r. 1601, jak píše J. Jireček v Ruko
věti II., 49, a podle něho i Ottůvnauč. slovník. Ale tak tomu nebylo.
Bart. Němčanský byl r. 1594 dán do Chrasti (Dekr. 265) za duchov
ního správce. R. 1601 (Meč Jaffetův 155) byl zřízen na biskupství.
Od r. 1601 až do smrti Aristonovy r. 1606 byli tito biskupové (Meč
155): Prvním biskupem byl B. Sim. Th. Turnovský v Polsku; za jeho
nepřítomnosti sedal v radě na prvním místě B. Jakub Narcissus, první
biskup český; dále byl B. Zach. Ariston, přední biskup moravský;
dále B. Bart. Němčanský, druhý biskup český (Meč 155 a 156), a B.
Jan Lanetius, druhý biskup moravský. Po smrti pak Aristonově
(Meč 156) byl na jeho místo zvolen B. Jan Cruciger a stal se, jako
nejmladší úřadem, druhým biskupem moravským a Lanetius mo
ravským prvním. Ostatní zůstali na svých místech. Nebyl tedy Němjanský biskupem moravským, nýbrž českým. S tím souhlasí dopisy
jeho (otištěné Dr. J. Glücklichem ve Věstníku C. Ak. 1905, str. 61—68),
psané J. J. Grynaeovi, professoru v Basileji, 26. března 1601 z Košumberka, 15. června 1604 a 22. ledna 1605 na Zásadce u Ml. Boleslavě.
V listě z 15. června 1604 výslovně se podpisuje „verbi Dei et gregis
dominici in Bohemia dispersi minister“. Také již z prvních slov jeho
zápisu v Knize úmrtí: „Navštívil hrozně Bůh Moravské Margrabství
a spolu naše milé Bratří tam“ (str. 299) je viděti, že nebyla psána na
Moravě, nýbrž v Cechách. Po roce 1606 (Dekrety 275), po smrti Aris
tonově žádal sice B. Bart. Němčanský otců za radu o Mikuláši Akonciovi, jenž býval z čeládky evančické. Ale tato událost, která v De
kretech není datována, a kterou Jireček omylem spojuje s předcházející
synodou v Boleslavi z r. 1601 (a tím i celý omyl o biskupství Němčanského v Evančicích je zaviněn), nasvědčuje tcliko, že biskup B. Bart.
Němčanský, ač sídlil v Cechách, přece v nějakém spojení s Evančicemi
byl. Snad byl jako druh v úřadě a přítel Aristonův (byli společně
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zřízeni k úřadu kněžskému, str. 301) na jeho pohřbu a převzal Knihu
úmrtí ve svou správu. Poznamenal úmrtí scházející z r. 1604—1606,
zvláště úmrtí v Evančicích, snad poznamenal na vloženém lístku
(str. 301), co ještě třeba doplniti, připojil ještě některé poznámky
k dřívějšímu textu — a brzy sám r. 1609 v Ml. Boleslavi zemřel (Meč 157).
Kniha úmrtí zůstala již bez pokračovatele.
Ale ještě jest otázka: Kterak byla Kniha úmrtí opatíena dodatečně
poznámkami? Kdo připojil tyto poznámky?
Již se stala zmínka, že některé poznámky v textu připsal B. Bart.
Němčanský. Lze je zjistiti v originálu podle rukopisu B. Bart. Němčanského, zřejmého v zápisech z let 1605—1606. Tak ke zprávě Aristonově
o úmrtí B. J. Kálefa r. 1588 dodal obšírnou, velmi pochvalnou poznámku1)
jako pozdější Kálefův nástupce v úřadě biskupském v Ml. Boleslavi.
Zprávu o úmrtí Cedronově r. 1599 (str. 293)2) rozšířil rovněž B. Bart.
Němčanský pochvalnou poznámkou, jež se končí slovy „Jonata můj.
B\B.“ Patrně byli oba dobří přátelé jako kdysi David a Jonata a
proto užívá o zemřelém příteli tohoto biblického úsloví. Cedron jako Bart.
Němčanský byl zřízen, jak již řečeno, ke kněžství v Lipníku r. 1587 a za
pobytu Němčanského v Chrasti působil nedaleko v Krchlebích a v Stříteži na horách Železných. — Také osobní zmínka na konci zprávy
o úmrtí B. Jana Effrejma r. 1600 (str. 294)®) je psána rukou B. Barto
loměje Němčanského. Píše: „Sám v sobě velice starostlivý, kormoutlivý,
více jiných než sebe v tom ušetřující. Nebo častokráte maje hodnou
příčinu někoho potrestati, než to učinil (boje se, aby nějak převzat zle
nebyl neb někoho neurazil), raději sám v sobě se nakormoutil i v koutě
naplakal. Čehož mnozí zle užili.“ A k tomu je připojena další jeho
poznámka: „To poznamenal ten, kterýž ho v tom hrubě chopil a téhož
ducha jest.“
Jiné poznámky v textu napsány jsou rukou B. Pavla Jessenia,
jenž zemřel r. 1594 v Bezuchově. Připsal krátké latinské oslavné verše
o B. Mat. Červenkovi, zemřelém r. 1569?) B. Petru Herbertovi, zemře
lém r. 157i,5) a B. Ondřeji Štefánovi, zemřelém r. 1577.®)
posled
ními dvěma poznámkami se podepsal „P. J. B.“
Ještě jsou mnohé jiné poznámky v textu, psané různými rukopisy.
Tak na listu určeném pro rok 1537 píše kdos: „Toho roku v neděli na
den Sv. Erazima Já sem se narodil. C. S. 1. 5. x.“ 7)
Rkp. list 210». „Rád v domě i v zbořich ... rychle usnul.“ Teprve
pak, a sice rovněž v prostoru pro text, připojena poznámka obvyklá
o zřízení k úřadu, a to touže rukou, kterou jsou jinde poznámky o zří
zení k úřadu psány in margine.
2) Rkp. Est 223.
*) Rkp. list 224».
*) Rkp. hst 166».
i
B) Rkp. list 171.
•j Rkp. Est 188.
7) Rkp. Est 124. Erasima je 10. května.
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Jiným zase rukopisem a bledším inkoustem psány jsou dodatky
v textu z let 1599 o B. Janu Popelu v Horaždovicích, r. 1601 o B. Janu
Beneši, správci Slavkovském, a r, 1604 o Janu Svídnickém („ničemný
člověk . . “)J)
Z ostatních poznámek doplňujících text jsou zvláště důležitý zcela
stručné poznámky psané pravidlem in margine (jen některé výjimečně
v textu) o tom, kdy kdo ze zemřelých byl povolán k jáhenství anebo zřízen
ke kněžství anebo dosazen do rady. Poznámky ty jsou velmi četné a jsou
psány stejnou rukou i při rukopisu Orlíkově, zvláště v pozdějších letech,
i při celém rukopisu Aristonově.2) Ruknpis poznámek těch je podoben
Aristonovu, ale přece odchylný, zvláště je ležatější, písmo je ostřejší
a má odchylné tvary. Ale při vší podobnosti obou rukopisů je těžko si
mysliti, že by Ariston pro tyto poznámky byl důsledně používal písma
stále a důsledně odchylného od ostatního svého písma. Spíše lze souditi,
že poznámky ty jsou psány někým jiným z pozdější doby, jak nasvědčuje
tomu poznámka 8) k úmrtní zprávě o B. Janu Kálefovi připojená, teprve
za poznámkou dodatečnou B. Bart. Němčanského, a tedy asi teprve po
smrti B. Němčanského. V tom případě poznámky o povolání jáhnů
a svěcení kněží poukazují na seniora, který v té době měl na starosti
svěcení kněží bratrských a tudíž jistě měl po ruce i seznamy kněží
dříve zřízených. Od roku 1609 do 16. března r. 1618 byl seniorem při
děleným v konsistoři administrátorovi B. Mat. Cyrus, od roku pak 1619
Br. Jan Cyrilus, oba kazatelé v kapli betlémské. Zdá se, že jeden
z nich psal poznámky výše vzpomenuté.4)
Posledním autorem některých poznámek v textu je asi B. Jan Cyril,
na nějž odkazuje zápis o vpádu na Moravu z r. 1619?) Zápis ten psal
totiž podle všeho některý z obou českých seniorů té doby. Seniory byli
B. Mat. Konečný v Ml. Boleslavi a B. Jan Cyril v Praze. Ježto Kniha
úmrtí, přenesena byvši do Cech, dostala se, jak právě pověděno, podle
všeho do Prahy, lze souditi, že zápis ten napsal tehdejší senior pražský
B. Cyril. Touže rukou jsou psány ještě některé jiné poznámky, jako
x) Rkp. list 222” 225, 225”, 229.
a) V třetím dílu Knihy úmrtí, napsaném B. Bart. Němčanským, tyto
poznámky in margine o povolání k jáhenství a zřízení ke kněžství nejsou,
což se zdá nasvědčovat! domněnce, že poznámky ty v té době byly již
napsány. Ale v tomto zakončení Knihy úmrtí B. Němčanský mimo Aristona nepodal o nikom jiném poněkud obšírnější zprávy úmrtní, nýbrž
spokojil se pouhým vyjmenováním několika zemřelých. K těmto pouhým
jménům poznámky ony ovšem přičiůovány nebyly.
4) Viz výše poznámku k Rkp. list 210”.
*) Současně byl seniorem v Ml. Boleslavi B. Matouš Konečný 1608 — 22,
ale nejsa v konsistoři, měl jiný úkol.
‘í „Druhé se stalo jistě hroznější navštívení léta 1619 skrze vpád
Dampira a Bukwoje. Avšak laskavě Bůh ráčil Moravu retovati skrze dobré
přátely, Uhry, Rakušany, Slezáky a Čechy, kteřížto s lidem Moravským
hrozně nepřítele vytloukli.“ Vpád ten byl r. 1619 koncem července. Ale
5. srpna u Vistonic (u Dyje) byli nepřátelé poraženi.
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o pohřbu B. Pavla Jessenia v Bezuchově r. 15941) a zvláště o Pavlu
Křižákovi, správci zboru Zlínského, zemřelém r. 158i.2) Tu škrtl tento
pisatel slova z textu psaného B. Orlíkem „člověk příliš lakomý a pouze
sháněti umějící“ ®) a místo nich poznamenal: „Kdyby byl ženy neměl
a dítkám něco zanechati nemyslil, nebylo by o něm toho poznamenáno.
Nebylo dosti na tom, že lakomý byl, musil doložiti, že příliš lakomý
byl. Vše nenávist k ženatým splodila.“ Zřejmě jako Ariston tak i tento
pisatel obrací se tu proti dřívějším zastáncům bezženství.
Schází jen ještě vysvětlit, čím to, že od r. 1620 všechny další zá
znamy scházejí i1 Ale na tu otázku odpovědí jest bitva bělohorská.
Hned po bitvě za náhlého převratu byl Betlem „vyšturmován a
zloupen“. „Betlem a kollej Nazaretská zabrány hned od jesuitů. Senior
Jan Cyril a kazatel bratrský Adam Hartmann hledali spásy v útěku
do ciziny“ (A. Denis, Cechy po Bílé Hoře, str. 50 a poznámka Dr. J.
Vančury). Tenkráte i Kniha úmrtí dostala se asi v ruce vítězů, je
suitů, až nalezla s jinými dokumenty místo v bibliothece státního
archivu ve Vídni, kde do dnes je v bezpečí uchována.

x) Rkp. list 216·’. Nebo se „dokopali hlíny žluté barvy jako zlaté...
takových sobě hrobů žádali.“
*) Rkp. 194.
·) Fiedler ve svém vydáni vynechal slova škrtnutá a položil místo
nich jen dodatečnou onu poznámku, jež ovšem pak není srozumitelná.
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5. Glina villa zakládací listiny opatovské. T. zv. zakládací listina
kláštera opatovického (Friedrich Codex I., 368—71), která se sice
sama klade do r. 1073, ale ve skutečnosti je falsem XII. st. a tak svým
stářím má přece značnou cenu, vypočítává podle zvyku doby donace
a klášterní statky. Mezi ostatními také: Glina quoque villam, quae
dicitur ad ecclesiam, ob differentiam alterius villae eodem nomine dictae
et circuitionem silvae iuxta eandem villam usque ad fluvium Rochiteni
et usque ad silvam Vrbatae et Zdeslai.
Dosavadní vykladatelé a po nich i Friedrich stotožňuj! první
Hlínu (ad ecclesiam) s dnešním Kostelcem Vrbatovým v soudním
okrese nasavrckém (polit, okres Chrudim), druhou pak s dnešní vsí
Hlínou v sousedství prvého místa ležící. Obojí, myslím, že se děje
omylem a nesprávně. Při určování těchto stejnojmenných osad za
pomíná se na nynější město Hlinsko, asi 10 km na jih od obou prvých
ležící. Z prací Sedláčkových a Práškových je jisto nade vši pochybnost,
že topika na -sko značí skoro bez výjimky místa, kde stávala původně
osada jména bez této přípony -sko. Při městě Hlinsku se jedná zajisté
o nějakou osadu Hlínu, která bud na jeho místě nebo bezprostředně
vedle kdysi stávala, ale zanikla a po ní tamtéž v XIII. st. založené
město nazváno Hlinsko.
Při tom stavu věcí jest pak Glina ad ecclesiam nikoli Vrbatův Ko
stelec, nýbrž osada Hlína u tohoto Kostelce (původně dle všeho jen
Kostela = ecclesia zvaného) ležící, a altera villa (Glina) eodem nomine
dieta bývalé sídliště Hlína, které stávalo na místech dnešního města
Hlinská. Tím způsobem dá se lépe vysvětlit a také lokali-ovat silva
Vrbatae vzhledem k osadě Kostelci Vrbatově. Při druhé Hlíně (po
tomním Hlinsku) nejde asi o nic jiného, než o nevelkou osadu, vyšlou
z prvé při kolonisačním postupu do nitra pohraničního hvozdu a dlouho
netrvající. Tím by byly dány jednak nej starší dějiny (praehistorie
možno říci) dnešního města Hlinská, jednak závažná hlediska pro
posuzování zakládací listiny opatovické a konečně doplněk k obrazu
klášterství východočeských.
Jos. Plaček.
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LITERATURA.
Rukopisové Zelenohorský a Kralodvorský. Památka z XIX.
věku. Vydal J. Hanuš. (Světová knihovna.) Nakladatel J. Otto.
225 str. 16.1)
M. Žunkovič, Rukopisy Zelenohorský a Kralodvorský. Jich lite
rární rehabilitace provedená starými a novými důkazy pravosti. V Kro
měříži 1911. Nákl. J. Slováka. 132 str. 8°.
Světová Knihovna přinesla tohoto roku, 25 let po posledním sporu,
nové vydání obou Rukopisů, první, které obstaral vydavatel nevěřící.
Vydání samo je opatřeno úvodem (do str. 105). — Předcházející spory,
zvláště pak poslední, neobmezovaly se jen na otázku pravosti a podvrženosti, nýbrž vedle quid? podle známého latinského verše všímaly
si též ostatních otázek: quis? quibus auxiliis? atd. Otázka pravosti je
definitivně vyřízena (tím resultátem dřívějších sporů ani nové obrany
nepohnou), co se však týče těchto ostatních otázek, zde vždy ještě práce
není ukončena a nebude ani v budoucnosti, protože Rukopisy ne
přestanou náležet literární historii, dějepisu české literatury 19. století.
Otázka quid? je ovšem neodvislá od ostatních, t. j. nemusí čekat na de
finitivní odpověď, až odpovědi dojdou také všecky otázky ostatní, ale
podobně, jako se ptává soudce cui bono?, hledaje vinníka, tak i zde mezi
všemi otázkami je přece j akési iunctim, zvláště mezi otázkou první. hlavní
a otázkou: quibus auxiliis?, protože obránci hájili rukopisů také podle
formule, že by to byl nikdo kolem r. 1817 nedovedl. Proti tvrzení, že by
to byl nikdo nedovedl, bylo třeba hledati, jakými prostředky to bylo lze
provésti, při čemž cenu má i důkaz pouhé možnosti bez plné jistoty,
že na tom neb onom místě právě této pomůcky bylo užito a ne třebas
jiné, což platí též o tak zv. parallelách. Úvod Hanušův není však
věnován hlavně otázce quibus auxiliis?, nýbrž jiné, která v onom verši
následuje hned po ní a s ní také těsně souvisí; je to otázka cur? Hanuš
zde ukazuje, jak falsifikace vyrůstá z nálady, z tendencí doby, jak
vysvitá z nálady, tendencí, snah a směru české romantiky, jak se do
stavuje s jakousi historickou nutností podle formule: s’il riétait pas,
il faudrait Vinventer. Když dnes čteme úvody k starším vydáním RK.,
zní nám to skoro jako konfesse, a Hanuš by byl cenu svého vydání
zvýšil, kdyby byl tyto úvody také otiskl jako přílohy. Hanušův úvod
velmi dobře se počíná tím, že připomíná jiná podobná falsa starší, na
prvním místě Macphersonova Ossiana, i pozdější, jako Vedu Slovenu,
kterou hájil L. Geitler, a byl by mohl, ukazuje, jak falsifikace u nás
ležely takřka ve vzduchu, připomenouti též Bočkova falsa diplomatická,
x) Bez letopočtu. Vydávati knihy bez letopočtu by měl zákon za
povídat. A přece zde by byl letopočet významný.
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kterým věřil — Palacký. Velmi dobře tu vyložen rozdíl mezi osvícen
stvím a ý ho racionalismem i pozdější romantikou a jejím enthusiasmem,
velmi dobře zde osvětleno, proč Dobrovský musil zaujmouti k objevům
Bankovým odmítavé postavení, jaké zaujímal, a proč jeho negace
přece nebyla absolutní; v RK. uvěřil. Úvod Hanušův je cenný pří
spěvek k dějinám českého duševního života 19. století v první jeho po
lovici; v něm se pěkně shrnuje a doplňuje, co o tom o všem již dříve
bylo pověděno, zvláště od Hanuše samého v Lit. České XIX. století a
jinde. Než úvod, a ovšem i vydání samo, má ještě jiný úkol, který
bychom mohli naznačit jako rehabilitaci Rukopisů, ovšem ne ve smyslu
obrany jich pravosti. „V zápalu boje“, praví Hanuš sám, „jsme za
pomněli, že Rukopisové ani po prokázání padělanosti neztrácejí svého
významu, že zůstávají a zůstanou básnicky i historicky cennými pa
mátkami naší nové literatury . . . Jedině s tohoto hlediska možno dnes
hájiti Rukopisů, právě tak neprávem zapomínaných jako někdy pře
ceňovaných, ba obranu takovou pokládám v zájmu vědeckém i národním
za jeden z předních úkolů naší literární historie.“ Hanuš hned také
připomíná, že se podobně vyslovili již mnohem dávněji Pypin a Jagič,
jichž výroky cituje. Jest pravda, co podotýká Hanuš dále, že Rukopisy
vyloučeny z našich čítanek, z výborů, ze škol, z literatury a propadaly
ponenáhlu zapomenutí. Možno mu přisvědčit!, i když volá po jich
rehabilitaci (Hanuš sám užívá toho výrazu) v tom smyslu, jak vylo
ženo, ale přec bych vinu onoho „vyloučení“ nesvaloval tou měrou, jak
Hanuš činí, na obránce pravosti; vždyť sám připomíná, že jsme v zápalu
boje bez mála na význam a cenu Rukopisů zapomínali. Že „rehabili
tace“ nemohla býti provedena než od „nevěřících“, je samozřejmo.
Hanuš sám má již svými staršími pracemi neposlední zásluhu o ni a je
pochopitelno, že právě od něho dostává se nám nyní nového vydání,
které ovšem také znamená něco jiného, než by bylo vydání pořízené
od věřícího a pro věřící. Hanušovo vydání právem přibírá varianty
starších edicí — jen že velmi nepohodlně za texty jako dodatek a ne
při nich samých. A rovněž třeba chváliti, že vedle textů „staročeského“
tu otištěn též text „novočeský“. Tento parallelismus (budiž mi dovoleno
při té příležitosti na to upozornit) dokazuje zároveň ad oculos nestaročeskost textu „staročeského“. Vezměme kterýkoli opravdu staročeský
text, některou legendu neb kus Alexandreidy, a pokusme se, je-li možný
tak doslovný překlad novočeský, jako zde, jaký je zejména možný
u L. Soudu a Jaroslava. — Jestliže, referuje o cenné publikaci Hanu
šově, zároveň registruji novou obranu Rukopisů, nemíním se o ní roze
pisovat!. Stačí, podotknu-li jen tolik, že se od obrany Letošníkovy
z r. 1910 liší ve svůj neprospěch již svým tónem, kterým se vrací k roku
1886 nazpět. Není tu sice tolik nadávek (ale nadávky jsou tu přece),
za to snad ještě více podezřívání, nežli se ozvalo před 25 lety. A při tom
nás ani nepřekvapuje, že i tu, jako v jiných spisech téhož autora, na
jdeme tolik troufalé domýšlivosti, s jakou se právě u dilettantů někdy
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setkáváme, ač málokdy v té míře, jako zde. Ačkoli se tato nová obrana,
jak již na titulu naznačeno, provádí hlavně starými prostředky, obrací
se tato domýšlivost také proti dosavadním obráncům: teprve tato
nejnovější obrana zachraňuje Rukopisy definitivně, oba Rukopisy a,
dobře-li rozumíme, co tu pověděno, i všecky jiné padělky, co jich se
vyskytlo! Na str. ioi totiž čteme: „Domněnka, že by Hanka byl vy
ráběl padělky ve velkém, je naprosto illusorní a vede spíše k závěru,
že ani jedna z uvedených památek staročeského jazyka není padělaná,
nýbrž že jsou to bud staré pravé rukopisy nebo ještě spíše opisy origi
nálů a že se při jich posuzování odborníci mohli zmýliti.“ A před tím
se čte seznam všeobecně uznaných a již nikým nehájených fals od
Písně pod Vyšehradem začínaje — najdeme tu i Libušino proroctví.
Myslím, že za tuto nejnovější Obranu spisovateli málo vděčni budou
právě starověrci, co jich ještě zbývá. — Z podrobnějšího obsahu jen
tolik: Jestliže skutečně kryptogram „Hanka fecit“ objevený r. 1899
Dolanským, vyskytuje se jen ve facsimile při Adteúe Denkm. (1840)
a ne také na rukopise L. S. (věc by se musila znova vyšetřit), v otázce
pravosti nebo nepravosti tento kryptogram nerozhoduje.
J. G.
Petr Chelčický: O boji duchovním a o trojím lidu. Vydal Kamil
Krofta. Světová knihovna. Nákl. J. Otty (1911).
K. Krofta zjednal si opravdu zásluhu, že učinil českému čtenáři
opět přístupným něco z tohoto velikého spisovatele a snad největšího
i nejoriginálnějšího myslitele české reformace, s nímž po té stránce
lze srovnati jediné Komenského a snad Matěje z Janova. Chelčický je
velikán svými spisy, svými myšlenkami, a proto poměrně nezáleží
mnoho na tom, že tak málo víme o jeho životě. Právě proto bylo by
však svrchovaně třeba, aby se již jednou přikročilo k úplnému vydání
jeho spisů; referent ví, že i po spise Jastrebovově zbývá ještě hodně
kritické práce, která by musila předcházet!. Ale na druhé straně zase
každý, kdo si pročte jen spis O boji duchovním, již dnes může říci,
že u tak silného myslitele, jako je Chelčický, úplnost nebude nikdy
zbytečností. Snad teprve potom bude možno napsati velké celkové
dílo o Chelčickém, dílo takové, na jaké prvotně pomýšlel i Jastrebov,
ale od kterého zatím upustil, přesvědčiv se postupem své vlastní práce
o velikosti úkolu a podav prozatím své znamenité , Studie o Petru
Chelčickém a jeho době4 (srov. K. Krofta, C. C. H. 1909, str. 64),
nejlepší to práci o Chelčickém od Golfových Quellen und Untersuchungen.
K. Krofta, který ve výše uvedeném ročníku Ces. Cas. Hist. vý
sledky velké práce Jastrebovovy náležitě ocenil a tu a tam i opravil,
k vydání svému předeslal obsažný úvod, v němž shrnuje nejprve naše
dosavadní vědomosti o životě Chelčického, používaje tu po prvé k char
akteristice příslušných fasí života Chelčického všeho, co z obou spisů,
jím otištěných, lze vyčerpati; potom přechází k obsahu obou spisů,
přesně vystihuje jejich základní myšlenky, aby případně upozornil
č. č. h. xvn.
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na jejich význam pro naše dosavadní vědomosti o názorech Chelči
ckého.
Z obou našich spisů traktát ,0 boji duchovním' dosud vůbec tiskem
vydán nebyl, Kroíta pak k jeho vydání mohl přikročiti nyní po vý
vodech Jastrebovových, jimiž bezpečně dokázáno, že spis tento je
dílem Chelčického (srov. Kroftův Úvod str. V. a Č. C. H. 1909, str. 156).
Je to pak, jak Kroíta (Úvod V.) vykládá, podle všeho vůbec nejstarší
ze známých jeho spisů a snad vůbec časově první jeho dílo literární4.
Druhý spis, ,O trojím lidu', zařadil již Goll (C. C. M. 1881, str. 25 sl.)
mezi spisy Chelčického, r. 1903 byl vydán Jastrebovem ve spisech
petrohradské akádemie, čímž ovšem byl českému publiku málo pří
stupný, tak že lze nanejvýše schvalovati, odhodlal-li se Kroíta vydati
tento zajímavý spis znovu v publikaci české, všeobecně přístupné.
Patří-li skoro všechno, co Chelčický napsal, opravdu literatuře
světové, z obou spisů, zdá se mi, spis O boji duchovním pro svůj kladný
ráz, pro své obecně lidské thema bude to spíše než polemický spis
O trojím lidu, který, abych tak řekl, vždy bude ve značné části svých
vývodů více zajímati odborníka než neodborného moderního čtenáře.
Spis O boji duchovním kreslí ideál pravého křesťana, tak jak si
jej Chelčický představoval, a spolu výmluvně líčí těžké boje s tělem
i okolním světem, jež nutno sváděti při uskutečňování takového života.
Kdežto spis O trojím lidu, obraceje se proti Wiklifovým názorům
o vnější organisaci lidské společnosti, podává nám rozdílné názory
Chelčického na náboženský a politický řád světa, spis O boji duchovním
chce mluviti k člověku samotnému, k jeho nitru, ke křesťanu, jehož
oči jsou upřeny na nedostižný vzor Kristův a jeho apoštolů. Tendencí
svou patří k oné literatuře, jejímiž nejkrásnějšími plody jsou u nás
Budovcův spisek .O rytíři křesťanském, plavícím se přes bouřlivé
světa tohoto moře k břehu věčného života, v Kristu zaslíbenému
a strojícímu se na vojnu k hlasu trouby boží4, dále pak Komenského
Labyrint světa. Ale ovšem srovnání s Budovcovým spisem, který
plně recipuje reformační nazírání na poměr křesťanův k světským řádům,
velice konkrétně nám ukazuje, jak Chelčického jeho názory o poměru
pravého křesťana k světské moci, k světskému způsobu života na
prosto oddělují od reformačního nazírání a sbližují jej se středověkými
sektami na jedné a s některými moderními křesťanskými moralisty,
jako jeTolstoj, na druhé straně. Chelčický částečně obnovuje starokřesťanskou ideu útěku ze světa, ovšem s modifikacemi, které plynuly
z toho, že to měl býti útěk ze světa pokřtěných. Chelčickému na rozdíl
od reformátorů nový křesťanský stát je stejně nekřesťanský jako
prvním obcím křesťanským obklopující je stát pohanský. Se všemi
velikými mysliteli sdílí neobyčejnou neúprosnost, s níž provádí do
všech důsledků tuto svou myšlenku odluky od světa i od jakékoli
ustálené církve. Jako všichni velcí reformátoři morální a náboženští
nemá smyslu pro historické nazírání a pojímání událostí, ba má pro

Literatura.

449

historický vývoj daleko méně smyslu nežli Luther nebo Kalvín. Odtud —
opřen o základní myšlenku, že mezi zákonem Kristovým a řády tohoto
světa nemůže býti než nepřeklenutelná propast — Chelčického ideál
malých skupin, eventuálně i pouhých, osamělých individuí, oddaných
,zákonu Kristovu*. Vycházeje od takového ideálu církve, tento křes
ťanský anarchista důsledně v pokřesťanštění valné části světa nevidí
nic pro pravého křesťana potěšitedlného, ba v pokřesťanštění říše římské,
které se stalo za Konstantina Vel., vidí — společně nejen s valdenskými,
nýbrž i s některými jinými sektami 13. stol. — přímo čin knížete
temnosti, dábla. Chelčický na rozdíl od velkých reformátorů 16. stol,
nevychází od základního a centrálního dogmatu, nýbrž chce především
a především reformu ,života křesťanského4, proto i reformu nitra
hlavně vzhledem k ethickému snažení, pokud je toho třeba, aby plně
bylo dosaženo ,následování Krista*. V tom souvisí s reformními snahami
středověkými, a s reformací 16. stol, jej poutá jen to, že tento přísný
ethický ideál neukládá zvláštnímu posvěcenému stavu, nýbrž všem
křesťanům bez rozdílu, ruše jako reformátoři středověký rozdíl mezi
evangelickými radami a předpisy.1) Jak patrno, v něčem reformátorů
16. stol, nedostihuje, ale v jiném opět je předstihuje, jedna ze známek
jeho velikosti. Stojí opravdu osaměle a ani k druhému velikánu Jednoty,
Komenskému, nevede od něho přímá linie. Celým rázem svého nazírání
na úkol křesťana, celým rázem své »reformy* má ještě nejvíce příbuz
ného se Štítným, a Krotta také (Úvod str. XVI) upozorňuje na nutnost,
provésti po stránce obsahové i formální srovnání spisu O boji du
chovním se spisy Štítného. Ale ovšem, od Štítného jako ode všech
českých spisovatelů, doby pohusitské, jej dělí bezohledná energie
a bezohledná důslednost myšlenková, neschopnost kompromissování,
opět jeden znak, který má společný stěmi, jež nazýváme ,mysliteli* na
rozdíl od pouhých spisovatelů, vědců a pod.; je to podstatná stránka
jeho originality, která jej na př. skutečně tolik sbližuje s dříve jmeno
vaným myslitelem ruským. Jak vysoký a čistý byl jeho ideál pravého
křesťana, nepřipouštějící kompromissu, snad nejlépe patrno z toho, že
on, který od svých přívrženců žádá život skoro nadpozemsky bez
úhonný, s největší rozhodností se staví proti husitskému článku o ve
řejném stavování hříchů a nikdy by nebyl souhlasil s morální policií
kalvinismu. Cituji tu vlastní slova Chelčického (Kroftovo vydání
str. 153): „Mdléť jest to kázaní kněze Kristova, kterýž nemoha skrze
Ctení uvésti některých v spravedlnost Kristovu, i volá na pomoc,
v kostele ohlašuje jich cizoložství, opilství a jiné hříchy a nutí moc,
aby toho pomstila, a mní, to čině, že v kázaní prospívá, nalit, jediné
s mocí s pohany jedva se srovnává. Nebo knížata pohanská beze všeho
kázaní kněžského mnohem statečněji cizoložstva, vraždy ... stavují...
x) Srv. také výklady J. Stěhule v Naší Době roč. XVII., zde str. 468,
reprodukované, s nimiž se však v mnohém nesrovnávám.
29 4
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než mnozí kněží skrze moc. ... Ale když mezi pohany dokonalejší
spravedlnost jest nalezena o takových skutcích, tehdy jest to všecko
daleko od Krista. A nečije-li kněz užitka skrze kázaní Ctení ve mnohých
nebo v některých, toto jest velmi malé, skrze moc když opilce připraví
do klády svým kázaním.“ Petr Chelčický, který stojí v tak příkrém
kontrastu k moci světské a je co nejvíce vzdálen snahy obraceti,veliké
množství*, je, jak známo, prosí jakéhokoli enthusiasmu a chiliasmu.
V spise O boji duchovním obrací se na dvou místech (str. 8—9 a 27—28
vyd. Kroftova) proti těmto směrům, které u nás zřetelněji vystoupily
na povrch na počátku hnutí husitského. Chelčický na uvedených
místech rozlišuje trojí druh takových blouznivců. Především se obrací
proti těm, ,kteří svodie jiné v tom, když die, že není vám bojovati
proti tělu a krvi, tudy se svobodiece, že nemajé bojovati proti tělu
a krvi, ale svobodně bydleti, požívajiece těla svého v libostech jeho,
což ono žádá*; dále se obrací proti těm, kteří na rozdíl od prvních učí,
že někdy lidé budou nebo nyní jsou již zde ,v těle bez boje*, míníce,
že pro svatost nového života nebudou míti smyslných žádostí ani jiných
hříšných hnutí, tedy lidé již zde na zemi dokonalí, u nichž přirozeně
nebude zápasu mezi tělem a duchem, ne proto, že tělu bude vše dovo
leno, jako učí první, nýbrž že tělo nebude zmítáno hříšnými, smilnými
a p. žádostmi; konečně se obrací proti krvavým chiliastům (str. 27—28),
kteří, pokládajíce se za vyvolené křesťany a zároveň očekávajíce brzký
příchod soudného dne, chtěli násilím, mečem ,pohoršení všecka* ,vy
bratí z království Kristova*, ,pravíce (lidem) divné noviny a mnoho
prorokův na to sebravše'. K těmto zajímavým výrokům Chelčického
třeba prihlížeti při řešení otázky, zda tyto enthusiastické směry snad
nějak nesouvisí se západo-a jihoevropskými sektami 12.—14. století,
nejen s valdenskými, nýbrž i s joachymitismem (srov. tu také upozornění
K. Krofty v C. C. H. 1899, str. 69) v jeho různých apokalyptických for
mách, zvláště s jeho naukou o třetí éře Ducha sv., jejíž počátek Jáchym
de Fiore kladl do své doby, dále s různými pantheistickými sektami 12.
až 14. století, u nichž pak joachymiticko-apokalyptické vlivy vytvořily
často dosti podivnou směsici nauk, jak nás o tom poučují studie a pra
menné publikace Ehrlovy, Dollingerovy a p. Na př. s názorem, že
volný styk obou pohlaví je znamením vyšší dokonalosti, setkáváme se
u Amalrichianů (viz na př. čl. Pregerův ,Amalrich von Bena‘ v HerzogHauck. Realenz. f. prot. Theol. IIIj str. 433), u Fraticellů i u Bratří
svobodného ducha; u Apoštolských bratří, vedených Dolcinem (srov.
např. čl. Dolcino a Apostelbrúder v Realenz. f. prot. Theol. lili a 1114),
setkáváme se s něčím podobným válečnému enthusiasmu táborských
chiliastů.1) Ať už výsledek takového badání by dopadl jakkoli, to mám
x) Teprve, když byl tento referát vysázen, dostala se mi do rukou
kniha Wadsteinova, Die eschatologische Ideengruppe: Antichrist —
Weltsabbat — Weltende und Weltgericht (Lipsko 1896), která, opírajíc
se hlavně o zprávy o českém chiliasmu husitském, uveřejněné v Hófle-
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za jisté, že náležité prostudování vzpomenutých pantheistických a apakalypticko-joachymitických směrů vrhlo by nové světlo nejen na český
chiliasmus, nýbrž snad i na některé positivní názory Chelčického.
• Z celého našeho referátu je zjevno, že oba traktáty Kroftou vydané
v základních rysech již nám podávají všechny podstatné názory
Chelčického, jak je najdeme potom plně rozvinuty v jeho obšírných
spisech, Postille a Síti víry. Přes to přese vše oba traktáty, zejména
spis O boji duchovním, má jednu přednost proti oběma jmenovaným
spisům: koncisnost, s níž se tu ony zásady vykládají, prostou pře
četných opakování, jimiž trpí na př. i Síť víry. Proto musíme býti
tím vděčnější Kroftovi za jeho edici; jest, jak patrno, ovocem vzácně
svědomitého výběru, podmíněného opět plným ovládáním předmětu.
Jest si jen přáti, aby podobné vědomí zodpovědnosti bylo vždy vý
chodiskem všech takových podniků a aby je provázela podobná péče
v provedení.
Jul. Glücklich.

P. Alois Kroess S. J.: Geschichte der Böhmischen Provinz der
Gesellschaft Jesu. I. Band: Geschichte der ersten Kollegien in Böhmen,
Mähren und Glatz von ihrer Gründung bis zu ihrer Auflösung durch
die böhmischen Stände 1556—1619. (Quellen und Forschungen zur
Geschichte, Literatur und Sprache Österreichs und seiner Kronländer.
Durch die Leogesellschaft herausgegeben von J. Hirn und J. E. Wackemell, Band XLk Wien 1910. XXVII 4-1007. 8°.
Vypsat dějiny Tovaryšstva Ježíšova v Cechách spojeno bylo
dosud se značnými překážkami. Vedle nedostatku vydaného materiálu
a neznalosti některých menších archivů byla to hlavně nepřístupnost
pramenů ukrytých žárlivě před zrakem světských odborníků v bo
hatém archivu řádovém. Teprve koncem minulého století počali jesuité
sami je vydávati a jich použiváti, odškodňuj íce tak částečně aspoň
historické bádání o době protireformační. Veliká madridská Monumenta
Historica Soc. Jesu, Braunsbergrova široce založená edice listů Canisiových nebo poslední práce Duhrova o dějinách jesuitů v oblasti
jazyka německého (srv. C. C. H. XIV., 139) jsou toho nejlepšími
doklady. K práci Duhrově svým rázem řadí se nyní kniha jesuity
A. Kroesse o dějinách české provincie; prvý svazek, obsahující
léta 1556—1619, vydala v uplynulém roce vídeňská Leogesellschaft.
Již předchozí literární činnost Kroessova souvisela značně s dílem,
připravovaným po dlouhou řadu let. Mezi příspěvky k náboženským
dějinám českým ve stol. 16. a 17. spadá zejména monografie o Canisiovi v Rakousku (Der selige P. Canisius in Österreich. Wien 1898)
a řada menších článků v Zeitschrift f. kath. Theol., kdež se Kroess zabýval
rových Geschichtschreiber der husitischen Bewegung, upozorňuje v jádru
zcela shodně se mnou na souvislost tohoto českého hnutí s oněmi sektami.
Na knihu Wadsteinovu jsem byl upozorněn poznámkou V. Kybala
v C. č. H. 1904, str. 219.
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počátky českého luteranismu (1901), vydáním majestátu Rudolfova
(1907, srv. C. C. H. XIII., 456) a naposledy rozřešil na základě nových
pramenů otázku o podrobení utrakvistického administrátora Dvorského
roku 1572 stolici arcibiskupské (1910, srv. Krofta, Boj o konsisťbř,
C. C. H. XVII., 301). Relace P. van Boon o vypuzení jesuitů z Cech
1618, otištěná ve Sborn, hist. kroužku Vlast Vlil, a IX. 1907/8, a článek
o zániku Celestinů na Ojbíně v M. V. G. D. B. XLVIL, 1908, jest již
vlastně příspěvkem k Dějinám provincie, kteréž podle všeho budou
autorovým dílem životním. — Kroess není v něm bez předchůdců.
Po ztroskotaných kdysi pokusech Balbínových, Millerových a Dreyhausenových (srv. o nich Podlahův článek ve Sb. H. K. VIII.) vznesen
byl úkol ten představenými řádu na P. Jana Schmidla, jenž, jak známo,
vydal svoji Historii české provincie latinsky ve 4 sv. v letech 1747—59,
obsáhnuv přibližně jedno stoleté období (1. 1555—1653). Schmidl
kompiloval své dílo zcela v duchu doby, užívaje hojně práce svých
předchůdců, současné literatury i dobrého materiálu archivního. Jemu
přes veškeru nekritičnost náleží zásluha, že zachoval mnohé, co v době
pozdějšího zrušení řádu přišlo na zmar, uniklo zrakům badatelů nebo
stalo se nepřístupným. Stal se tak základem všech prací, jež po něm více
nebo méně českými jesuity se zabývaly; platí to jmenovitě o Bílkových
Dějinách Tovaryšstva (Praha 1896), přejímajících ze Schmidla většinou
docela bez kritiky. Z toho již tedy vysvítá význam nového, široce
založeného díla o českých jesuitech, jehož autor sám v úvodě pro
hlašuje, že chce být novým přepracováním Schmidlovy Historie
na podkladě objemnějšího studia pramenů (str. VII). Tím dáno ovšem
i hledisko, s něhož nutno nám knihu posuzovati. Musíme se ptáti,
nejen co přináší proti dřívějšku positivního a nového, nýbrž i jak si
vede methodicky a kriticky.
V příčině prvé jsou zásluhy Kroessovy nepopiratelné, jak o tom
svědčí pouhý seznam použitých jím rukopisů a archiválií. Z řádového
majetku nalezneme tu příslušné sbírky korrespondence docházevší
do Říma z různých kollegií tehdejší německé i rakouské provincie,
fundačních akt, personálních katalogů a řadu register generálských,
z nichž pouze zlomek (1576—81) chován jest dnes mimo řádový archiv
v římské Biblioteca Vittorio Emmanuele. Vídeňská dvorní knihovna
ze svých bohatých zásob rukopisných, pocházejících z majetku zru
šených kollegií rakouských, poskytla Kroessovi mnohé prameny k dě
jinám kollegií moravských, sbírky nařízení a instrukcí představených
řádu, diaria, zprávy výroční, měsíční i katalogy. Z toho ze všeho mohl
čerpati měrou obzvláště hojnou, méně již — jak sám přiznává — z od
dělení „Jesuitica“ dvorního a státního archivu vídeňského, jež pro
období v knize zpracované neobsahuje mnoho. Přes to však ušly
Kroessově pozornosti ještě některé dokumenty, roztroušené po fas
ciklech nesoustavně srovnaných a chronologicky málo kdy správně
označených (míním ty, jež v počtu 81 mají vztah výhradně^k zemím
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sudetským. Sign. Ost. Akten, Geistl. Archiv, Fasc. 405—486). Pro
doplnéní uvádím hned předem některé z nich: Ve fasc. 412 jsou to
ku př. listy vyměněné mezi arcibiskupem Brusem a rektorem kolleje
v březnu 1577; tamtéž i některé dispense a licence arcibiskupů Medka
a Berky, udělené jesuitským missionářům. Liber votorum pražské
kolleje z let 1564—1585 (fasc. 417) skýtá dobré informace o členech
kolleje v této době. Dále chová fasc. 422 originál svědectví Thumova
o tom, že v kolleji nebyly za vpádu Pasovských zbraně chovány (ze
23. září 1611) — o existenci tohoto originálu Kroess na příslušném místě
se nezmiňuje, — rovněž i řadu dokumentů z části původních o vypuzení
jesuitů z Cech, jimiž mohlo se pěkně doložiti to, co vypráví autor na
základě jiných pramenů. Pro kollej jindřichohradeckou jest zajímavý
fasc. 430, pro vnitřní život řádový pak opisy některých listů Aquavivových, určených provincii rakouské z let 1598—1600, obsažené
v opisech kolleje kladské ve fasc. 431 a j. Tolik k doplnění. —
Z pražské universitní knihovny použil Kroess mimo jiné známého ruko
pisu 1 A. 1, v němž obsaženy jsou dvě různé historie kolleje klementské,
vznikem svým téměř sto let od sebe vzdálené. Nutno uznati, že
k oběma i k jejich doplňkům zaujal stanovisko daleko přesnější a kri
tičtější než všichni, kdož před ním rukopisu toho užívali (Tomek,
Winter, Truhlář, Rejzek a j.). K předním zásluhám Kroessovým
náleží však použití — ba možno říci objevení — pramene tak cenného,
jakým jsou tři diaria rektorů pražských z let 1560—1610 (ztrátou
zaviněny v nich některé mezery, největší pro dobu 1600—1605), cho
vaná v bibliothcce kláštera strahovského. Tyto denníky, zakládané skoro
ve všech kollejích na podnět představených k domácí potřebě infor
mační a kontrolní (teprve v druhé řadě hovějící zájmům historickým),
jsou pro nás arci pramenem prvého řádu a Kroessova kniha
jimi skutečně získala mnoho. Připomínám, že pro kollej olomouckou
použil Kroess obdobného pramene: denníku chovaného v rkpch. dvoř,
knih, vídeňské pod čís. 13.559. Ze suchých těchto, často však velmi
bezprostředních záznamů podařilo se mu na mnoha místech nejen
přesně datovat, nýbrž i podrobně vysvětlit leckterou dotud nejasnou
událost. Jest se diviti, že pramen tohoto druhu zůstal po tak dlouhou
dobu cele nedotčen historickým bádáním. Z Kroessovy knihy se též
po prvé dovídáme, v jakém rozsahu jsou nám zachována v pražské
knihovně lobkovické Millerova Collectanea k historii provincie a Literae
annuae kolleje pražské z počátku století 17., na něž již dříve několikráte
upozornil Podlaha. Co neposkytly uvedené knihovny a archivy doplnil
ze své bohaté sbírky opisů archiv zemský, částečně místodržitelský
pražský, zemský v Brně (chovající 335 fasciklů moravských jesuitik),
kapitulní i městský v Olomouci, biskupský v Kroměříži a mnohé jiné.
K rozsáhlému materiálu archivnímu řadí se důstojně ohromná použitá
literatura, vykazující jen nepatrné mezery. Z české literatury cituje
spisovatel i práce nedávného původu.
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Z toho již patrno, že dílo Kroessovo znamená v”úplnosti proti
dřívějšku znamenitý pokrok. Pro poznání způsobu, jakým asi Kroess
je zpracoval, věnuji počátečním kapitolám pozornost důkladnější.
Předeslav úvodem stručné vylíčení vzniku a účelu Tovaryšstva, jakož
i náboženských poměrů českých v stol. 16., přikročuje hned v prvých
čtyřech kapitolách k podrobnému zpracování počátečních osudů
kolleje pražské, jakého se jim dosud v literatuře, vyjímaje snad jediné
svrchu vzpomenuté dílko téhož autora o Canisiovi, nedostalo. Při vší
podrobnosti neobešla se však právě tato partie bez rozličných věcných
a kritických opomenutí, z nichž hned ke kapitole i. upozorňuji na
některá významnější. Na str. 16 jest špatně interpretován Pěšina
(Phosp. septic. 319—323) při vyprávění o poslání dvou členů pražské
kapituly do Vídně v roce 1552 k jednání o poslání řádu do Prahy.
Listy Loyolovy citovány jsou ještě p^dle staré edice (Cartas de
S. Ignacio, Madrid 1874 a n., 6 sv.), ačkoliv do počátku roku 1555
obsaženy jsou již ve zvláštní sérii madridských Monument (Mon. Ignatiana sv. L); v sérii této byl by Kroess nalezl i zprávy o prvém jednání
na jaře 1554, jež ve svém líčení úplně pominul. Na str. 20 není ve všem
správně vylíčena účast Nadalova při pokusech z jara 1555. Též za
jímavá instrukce Loyolova z 18. února t. r., vztahující se mimo jiné
i k pražské záležitosti, ušla pozornosti jeho docela. Jednání vedené
mezi Canisiem, císařem a pražskou kommissí, jakož i s dominikány
u sv. Klimenta — jichž převor zval se Bořikovský, ne Bořichovský —
líčí se velmi podrobně. Nová jsou tu některá personalia prvých dvanácti
jesuitů, jakož i detailní popsání jich cesty z Ríma do Prahy, založené,
ač ne ve všem kriticky, na kronice Polancově a první zprávě rektorově,
odeslané do Ríma po šťastném příchodu. Psychologicky mělo být
rozlišováno mezi některými postřehy prvních a pozdějších zpráv Canisiových o Praze a jejích náboženských poměrech. Také k Polancově
kronice nezaujal Kroess ve všem kritické stanovisko. O novicích
češtiny znalých, jež přivedl s sebou Canisius do Prahy v srpnu 1555,
není tu zmínky, ač jeden z nich ještě rok na to dává příchozím je
suitům lekce z českého jazyka (Lit. quadrim. IV., 531). Zajímaly by
též větší podrobnosti o prvních z Čech do Ríma poslaných chovancích;
jim Kroess na str. 24 věnuje jen nepatrnou zmínku a později (str. 82)
vraceje se k nim uvádí některé nesprávnosti a prozrazuje neznalost
novějšího spisu Steinhuberova o dějinách tak zv. kolleje německé
v Římě (Freiburk 1895) a p. — Co vedle vzpomenuté knihy Kroessovy o Canisiovi obsahuje tato prvá kapitola nového, to možno
shmouti stručně v heslo: zápas o fundaci. Jednání o ní poskytuje
místy velmi zajímavé pohledy na tehdejší bídu financí panovní
kových i na prvotní odmítavé stanovisko řádu k získávání a správě
vlastního majetku, jež za prvých generálů řádu bylo všeobecné.
Zápas o fundaci spojen jest nerozlučně se jménem statku ojbínského;
z něho dostává kollej nepořádně vyplácenou dotaci a v letech 1557—62
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působí jí jeho duchovní správa nejednu nesnáz. Usilování jesuitů
a jich příznivců vedlo sice roku 1562 k řádnému potvrzení fundace,
avšak finanční nesnáze s komorou královskou, vlekoucí se dále, způ
sobují změnu v názoru pražských jesuitů, jevící se odtud získáváním
pozemků v okolí pražském, určených k hospodářskému využitkování
pod vlastní správou. O něco pozdější urovnání dotace ojbínské spolu
s jinými etapami majetkového vývoje najdou se roztroušeny po různu
v kapitolách ostatních jako důkaz značné nepřehlednosti Kroessovy
knihy. — Druhá kapitola jest věnována výhradně školám kolleje, o jejichž
slavnostním zahájení a podrobném rozvrhu učiva čte se bez vnitřní
souvislosti zvláštní oddíl hned v kapitole prvé. Jest to především
popis osudů pražské theologie, filosofie i ostatních studií a tříd v tomto
období. Na str. 78 a násl. čtou se tu zajímavé výroky Brusovy z roku
1572 o beznadějném stavu českého katolicismu a stesky na netečnost
císařovu a nedostatek podpory katolického zápasu, odjinud, pokud
vím, neznámé. Personálie některých význačnějších professorů klementské akademie jsou nové a důležité. Za to málo nového obsahují
podrobné popisy disputací, promocí, deposicí, divadelních kusů a slav
ností bez hlubšího pojetí jich významu a vývoje. Ve zvláštní části
rozepisuje se Kroess o žákovském konviktu, jeho vzniku, poměrech
majetkových a žactvu. Prvé počátky nejsou zachyceny docela přesně
a jest rozhodně chyba, že pokračování této látky nutno hledati až
kdesi v kapitole 13. Výklad o poměru utrakvistů ke školám jesuitů jest
vlastně řada episod o prvých nevýznamných protivenstvích se strany
lidu a nepřátelském stanovisku university Karlovy, jak je znám už
také odjinud. Že docházelo k neshodám s rodiči žáků jiného vyznání
a k obžalobám řádu, bylo ovšem přirozené. I dopisy častěji v té věci mezi
Prahou a Římem vyměněné (srv. str. 119—121, jmen, odpověd Borgiovu ze září 1567) dokazují jasně, že sice školy obracely chlapce ku
katolicismu opatrně, za to však obratně a s jistými úspěchy. — Ka
pitola 3., věnovaná řádovému životu v kolleji pražské, applikuje na
známá pravidla řádových konstitucí řadu místních dokladů, pečlivě
sebraných z pramenů. Vedle běžných věcí věnována pozornost odpadlictví některých členů, probrány všechny visitace provinciálů,
zvláštní pak části popisují pražský noviciát a scholastikát. Zde mohlo
být rozsáhlé citování zpráv o prospěchu noviců, často jen zcela for
málních, dobře omezeno. Za to zajímavé a neznámé věci obsahuje
oddíl o péči věnované jesuity češtině a němčině (str. 146—157). První
jesuité pražští jsou původem Nizozemci, Italové a Němci; příslušníky
českého národa nalezneme mezi nimi teprve po uplynutí určité doby.
Přes některé počáteční pokusy naučiti se jazyku většiny obyvatel,
snimiž na poli náboženském měl býti právě sveden veliký duchovní boj,
zůstala němčina vedle latiny jazykem v kolleji protěžovaným; nikoli
bezdůvodně, jak o tom svědčí citáty z dopisů rektora Blyssema a provinciála Lanoyo z roku 1564 (str. 147). Zvláště Blyssem jest přesvědčen
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o značném významu dostatečného počtu německého duchovního a řá
dového dorostu pro obrácení celé země a podle jeho slov „Cechy jsou
beztoho již nyní německé a Němcům ve všech částech svých pří
stupné“. Jest ovšem otázka, jak vysvětliti podobný postřeh jednoho
z nejlepších pražských rektorů po jeho osmiletém pobyté na české
půdě, a nutno litovati, že zde právě necitoval autor knihy podrobněji,
cituje-li jinde listy daleko menší důležitosti. Kroess sám vysvětluje
tuto převahu německého jazyka zcela správně německou většinou
v kolleji i mezi katolíky pražskými, jakož i mravem přítomného dvora
arcivévody Ferdinanda. Stav ten potrval ještě dlouho potom. Cech
P. Hostounský přichází do Prahy dvanáct let po založení kolleje a do
pisy jeho jsou jediným nářkem nad malými pokroky v tomto městě, kdež
jest zřízena kollej tak, „jako by ležela uprostřed Německa“. I čeští
jesuité prý v jejích zdech zapomínají česky. Do jaké míry názory
Hostounského — jehož snaze získati řádu úsilnější činností mezi českým
živlem hojně úspěchů nelze upírat upřímnosti — byly pod vlivem
osobní jeho nesympathie k rektoru Blyssemovi, to Kroess naznačil,
ale nerozluštil. Nápadné jest, že týž Hostounský několik let po od
chodu Blyssemově z kolleje pražské (1579), v době, kdy Blysscm už jest
provinciálem rakouským, opakuje své nářky v Římě poznovu měrou
neztenčenou; tentokráte však očividně nadsazuje, takže odpovědi Blys
semově na ně nutno dáti za pravdu. O něco později slibuje si Hos
tounský nápravu od založení zvláštní provincie české, ale čas její
ještě nepřišel. Celý tento oddíl patří k nejzajímavějším z Kroessovy
knihy.
Vedlo by příliš daleko obírati se každou kapitolou Kroessových
Dějin takto podrobně: ona jistá neurovnanost práce, střídání cenného
s méně cenným a závady v rozdělení látky, jež dokázat měly obsažnější
přehledy prvých tří kapitol, vrací se v knize i potom neustále. Po
stačí zmíniti se o ostatním co možná stručně a upozornit! v hlavních
rysech na věci cennější. — Kapitola 4. věnována jest duchovní činnosti
pražské kolleje v prvém období: popisu kázání, katechese, počtu obrá
cených, činnosti charitativní. Oddíl o přispění jesuitů k reformě církve
v Cechách a o poměru Maxmiliána II. k řádu nepřináší mnoho nového.
Jediné listy Blyssemovy z 21. dubna 1569 a 20. června 1571 (str. 197
a 199) nejsou bez jisté zajímavosti. Více už bylo možno Kroessovi
na základě pramenů doplnit v oddílu následujícím (str. 253 a n.), kde
pod nevhodným titulem vylíčil vlastně všechny význačnější události
náboženské do roku 1576. — Kapitola 3., pojednávajíc o duchovní
činnosti jesuitů na českém venkově v téže době, pojí se tak vlastně
ke kapitole předchozí. Značné místo tu zaujala činnost v Jindřichově
Hradci (v ktech 1566—68) a pokus o založení nového sídla v Třeboni
(do 1570), jehož nezdar tu po prvé řádně byl osvětlen. Zvláštní ka
pitolu (6.) napsal Kroess o nábožensky důležitých sněmích z roku
1571 a 1575, jež však přes svoji obšímost nemusila býti podána jako
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kapitola samostatná, obzvláště když obsahuje tak málo z pramenů
samých. Že katolické dobrozdání proti konfessi z roku 1575 psali
na pobídnutí PP. Sturm a Hostounský, máme zde pověřeno odkazem
na rektorův denník (str. 259).
Kapitoly 7.—12. jednají o jesuitech na Moravě, t. j. hlavně o nove
kolleji olomoucké (zal. 1566) a noviciátu brněnském (od 1573). Kroessovy prameny vzrostly tu značně o vzpomenuté již výše rukopisy
dvorní knihovny. S jich pomocí a stejnou methodou jako v části před
chozí líčí se tu počátky, školy, duchovní činnost s podobnou obšímostí
a s mnoha novými poznatky. Podrobně vypsána jest účast jesuitů
na synodě olomoucké z 1568, bouře opavská (1560), postup kato
lického hnutí v Olomouci i v Brně. Poměry byly tu zvláště za biskupa
Prusinovského jesuitům příznivější než v Praze, ač protivy občas
prudčeji se vyrovnávaly a do popředí vystupovala nevraživost kapitul
a mnišstva proti Tovaryštvu. Nesnáze v Olomouci i v Brně po smrti
Prusinovského (f 1571) líčí podrobně kap. 9. a 10. Brněnský noviciát,
jehož základy podařilo se dobudovati mladému proboštu Pavlovskému
za součinnosti kancléře Pernštejna, stal se probačním domem celé pro
vincie a obraz jeho vnitřního života jest v nejedné věci velmi za
jímavý (kap. 11.). Do roku 1595 vedle noviciátu přes jistý odpor
představených řádu vzrůstá v Brně kollejní škola, a také duchovní
práce v městě i na venkově, kterou si obrala za předmět kap. 12., ne
zůstává bez úspěchů. — Po té hleděl Kroess stmelit v jedno osudy
kolleje pražské a olomoucké od nastoupení Rudolfova do konce století
(v kap. 13, 14). Název kapitoly 13. při tom nijak nepřiléhá, neboť
nedočteme se tu pouze o školství obou kolleji, nýbrž i o financích,
správě a jiných vnějších osudech jejich: tak o poměru Klementina
ke Karolinu a k radě města, jenž den ode dne stává se napiatějším,
nebo o stále se vracejících sporech s kapitulou a s novým biskupem
Pavlovským (od 1579) v Olomouci. Vedle toho spíše již do rámce
jejího zapadají podrobnosti o založení obou papežských konviktů,
pražského i olomouckého, z nichž zvláště poslední (1579 zaM Jes^ svým
posláním důležit, určen jsa Římem po výpravě Possevinově do Švéd
za reformační ohnisko pro severní Evropu. Teprve státním převratem
švédským z roku 1600 rozpadá se veliká naděje, skládaná v olomoucké
alumny i laické chovance. Soustavné vylíčení prvých mariánských
kongregací a jich činnosti, ovšem bez hlubšího pojetí jich značného
významu, čte se na str. 543 a násl. Rovněž 14. kapitola, líčící činnost
duchovní, neobešla se bez dvou širších exkursů: o církevních reformách
v Cechách a na Moravě za prvých dvou desítiletí vlády Rudolfovy
a o úpadku českého utrakvismu. — Celá kapitola 15. věnována jest
spisovatelské činnosti jesuitů, jmenovitě Šturmově, a péči jich o šíření
knih, celkem bez konstatování nových, význačnějších faktů. Dosavadní
missie a zakládání kolleji venkovských popisuje Kroess v následujících
kapitolách 16.—18., šíře se onich více nebo méně podle toho, jak hojná
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byla mluva jeho pramenů. Českého historika, nejenom místního, vždy
tu zaujmou příslušné partie o kolleji krumlovské, jindřichohradecké
i chomutovské, stejně jako kapitola 19., v níž nalezne podrobný obraz
o působení jesuitů v tehdejším Slezsku i v kolleji kladské. — Svým
způsobem, známým nám už z předešlého přehledu, postavil Kroess
v kap. 20. vedle sebe: „Lahmlegung der katholischen Retormbestrebungen in Prag“ a „Anwachsen der ständischen Macht“ v letech 1600
až 1611. Jesuitů samých týkají se tu obrazy missií na některých
panstvích (zvi. Bořitově a pánů z Lobkovic), známý spor P. Neu
bauera s dvorním kazatelem saským Leyserem z roku 1607, pak zmínka
o P. Geranovi a jeho účasti při apologii Lobkovicově. Oddíl pojedná
vající o vydání majestátu reprodukuje z diarií některé zajímavé
detaily o kolleji, o účasti řádu při poradách katolíků, o strachu
z přepadení a p. Hlavní prameny odmlčují se bohužel naprosto pro
dobu zmatků pasovských, kde by každý sebe menší denníkový záznam
byl vítán. Dospěv k úmrtí Rudolfově, vrací se Kroess zase nazpět,
aby naposledy vylíčil vnitřní vývoj kolleje klementské až po její zrušení
v roce 1618 (kap. 21.). Zde teprve setkáváme se s posledními fragmenty
o školách a jich vývoji od zavedení jednotného Aquavivova řádu stu
dijního (Ratiostudiorum) z roku 1602 až do rozkvětu jesuitské akademie
před samým vypuknutím bouře stavovské. Získání nového majetku
a zvýšení dotace důchodem z panství chlumeckého náleží v podstatě
rovněž do kapitol mnohem dřívějších. O důchodu dobroluckém, o němž
na str. 193 se dočítáme, že za Maxmiliána vyplácen nebyl, otištěna
jest na str. 843 zpráva, že by jesuité málem byli o něj přišli. Co se dálo
s ním mezitím, z obšírného spisu se nedovídáme. — Zajímavější těchto
jsou některé partie kapitoly předposlední (22.), v nichž zobrazena jest
politicko-náboženská situace na Moravě do roku 1619. Upozorňuji
aspoň na nové doklady o společné činnosti jesuitů s Ditrichštejnem
v missiích, na zajímavé cifry konvertitů nebo na některé nové příspěvky
k obrácení Albrechta z Valdštejna, od r. 1609 majitele panství vse
tínského (str. 902). Po té zbývá již Kroessovi vylíčit pouze poslední
okamžiky před vyhoštěním řádu a vypuzení samo. Nastiňuje krátce
poměry od majestátu do revoluce, registruje událost z 23. května 1618,
načež na základě Schmidla, výročních a jiných zpráv dochází k po
drobnému popisu všech momentů, kdy jesuité opouštějíce Cechy,
Moravu i Kladsko ubírají se do svého dočasného exilu.
Stručným tímto nástinem nemůže býti ovšem obsah rozsáhlého prv
ního svazku Kroessových Dějin vyčerpán. Pestře kupí se tu často vedle
sebe věci nejrůznější, takže i ten, kdo se nemíní výhradně věnovat
historii nábožensko-politických poměrů této doby, odnese si odtud
kořist dosti značnou. Proto tím více jest litovat, že rejstřík ke knize
přidaný ve všem nevyhovuje. Při větší podrobnosti a přesnosti mohl
být aspoň částečnou náhradou za naprostou roztříštěnost látky, na
niž již svrchu bylo několikráte poukázáno. Rozdělení a projevené jím
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celkové pojeti patří rozhodně k slabým stránkám Kroessova spisu.
Jednotlivé oddíly neodpovídají zhusta svým obsahem titulům kapitol,
v nichž jsou obsaženy, a tituly samy bývají nemotorné, rozvleklé.
Hlediska spisovatelova dělení jsou namnoze nepochopitelná, nedajíce
se vysvětlit a omluvit ani snahou po úplném a slovném zmocnění se
rozsáhlého materiálu. Nepochopitelné ku příkladu zůstane, proč
líčí Kroess počátky kolleje pražské do úmrtí Maxmiliánova (1576),
její školství a vnitřní život do konce rektorátu Campanova (1580)
a konečně duchovní práci mezi lidem do počátku stavby kollejního
chrámu sv. Salvátora (1578), jde-li přece v podstatě o události týkající
se jediné kolleje v jediném období; nebo, jsme-li nuceni hledat další
osudy pražských škol v kapitole 13. a potom v kapitole 21., část 1.;
nebo, nalézá-li se v kapitole o duchovní činnosti do roku 1578 oddíl o konversi jinověrců, sahající výslovně pouze do roku 1576! A takto ne
přirozené jest vlastně rozdělení celého svazku. Zdaž neměly býti věno
vány školství, duchovní činnosti, vnějším událostem atd. pro celou
dobu mezi 1555—1618 kapitoly zvláštní a podány býti jednotně, s větší
hospodárností? Obšírná vylíčení některých význačných událostí ná
boženských mohla rovněž ustoupiti stranou a místo nich byl by lépe
knize posloužil jednotný obraz o postavení jesuitů v celkovém vývoji
poměrů českých i moravských. Že nebylo tu vyššího hlediska při
sepisování, svědčí i ta okolnost, že skoro úplně bylo opominuto zajímavé
srovnávání poměrů našich kollejí s kollejemi cizími a s vývojem řádu
vůbec. — Na druhé straně ovšem nutno uznat i přednosti knihy, pokud
se o nich ještě nestala zmínka. Cizí čtenář bude z ní o náboženských
poměrech našich ze 16. a počátku 17. stol, informován celkem správně.
Partie příslušné staví Kroess na solidní literatuře a svému strannictví
dává docela mírný ráz. I tu spíše referuje nežli kritisuje, což možno
na konec říci o knize celé. Hojně citované dopisy na př. nechává mluvit
samy za sebe, provázeje je zřídka kritickou poznámkou. Takto stává
se kniha namnoze snůškou hojného původního materiálu, z něhož dá
se pak mnoho nového, dosud neznámého vyjmout a znova zhodnotit.
Podaří-li se autorovi dáti nám do rukou Dějiny celé, budeme mít za
Schmidlovu Historii náhradu v tomto smyslu neocenitelnou.
Jan Morávek.
B. Pokorný, Karel starší z Žerotína v úřadě zemského hejtmana
moravského. (Otisk z výročních zpráv c. k. st. vyššího gymnasia
v Něm. Brodě za školní rok 1907—8, 1909—10 a 1910—11; str. 186.)
R. 1862, krátce po druhém díle Gindelyovy Geschichte der böhmi
schen Brüder a před jeho dvousvazkovým spisem o Rudolfu II., vyšel
objemný spis moravského historika Petra Chlumeckého „Carl von
Zierotin und seine Zeit 1564—1615“, který vedle obou spisů Gindelyových jest dosud nej podrobnějším a nejdůležitějším dílem o době
Rudolfově se stanoviska dějin českých. Pracím Gindelyovým se tento
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spis Chlumeckého v lecčems podobá. Je stejně jako ony založen na
bohatém materiále archivním, je psán s velikou znalostí doby a ne
bez umění vypravovatelského. Ale pozorný, kritický čtenář najde
v něm i to, co pro Gindelyho je tak charakteristické, ochotné poddávání
se suggesci pramenů. Jako Gindely ve svých Dějinách Bratří na naše
náboženské poměry a jejich vývoj, ano i na jednotlivé osobnosti pohlíží
jednostranně očima Bratří, z jichž zpráv hlavně čerpá, jako ve svém
díle o Rudolfovi přijímá zhusta od svých zpravodajů — jsou to pře
devším španělští vyslancové — nejen zprávy, nýbrž i jejich pojetí
situace, jejich úsudky o osobách a poměrech, tak i Chlumecký ve své
jistě vynikající knize o Žerotínovi podobně podléhá suggesci svých
pramenů, jimiž byly hlavně vlastní zápisky a listy Žerotínovy. Je to
psychologicky příliš pochopitelné, než aby bylo možno činiti mu z toho
výtku, tím pochopitelnější, že se tenkráte, před půlstoletím, o době
Žerotínově, o tehdejších poměrech a osobách vědělo mnohem méně
než nyní, a že Žerotín byl veliký mistr slova, který s neobyčejnou
výmluvností dovedl vždy hájiti svých skutků, odůvodňovat! své sta
novisko, jež ani v zásadních otázkách nebylo vždycky stejné. Pro
dílo Chlumeckého však z toho vyplynul ten následek, že se v něm
o velikých událostech tehdejší doby, o Žerotínovi samém a o jeho
skutcích soudí bezmála tak, jak se o nich vyslovuje sám Žerotín, že
se většinou přijímá stanovisko Žerotínovo, tak že se celé dílo stává
takřka jeho apologií, ano apotheosou.
Když jsem r. 1903 ohlašoval v tomto časopise (C. C. H. X. 112)
edici korrespondence Žerotínovy, jež se tehdy připravovala v zemském
archivě, vyslovil jsem mínění, že teprve úplným vydáním veškeré
korrespondence Žerotínovy bude zjednána možnost revidovati práci
Chlumeckého a zjistiti, pokud je správné jeho silně idealisující pojetí
Žerotína, které se v historické literatuře po Chlumeckém stalo bezmála
dogmatem. Brzy potom prot. Kalousek, který jako redaktor Archivu
Českého byl nucen zabývati se korrespondencí Žerotínovou, vydávanou
v té sbírce Dvorským (srov. C. C. H. XIII., 190) ukázal v zajímavé
přednášce ,,O panu Karlovi z Žerotína“ (v Osvětě 1905) hojnými do
klady z listů Žerotínových, že se v listech těch Žerotín jeví namnoze
jiným, než jak jsme jej znali z dosavadního líčení, že podle nich „tento
proslulý Moravan byl jistě člověk znamenitý, ale i při velikých vlast
nostech svých vždy člověk skutečný, nikoli ideál člověka nebo anděl“.
Neveliká stať Kalouskova ovšem nemohla vyčerpati vše, co vy
daná korrespondence Žerotínova poskytuje pro poznání jeho osoby
a jeho veřejné činnosti. Je proto přirozeno, že se stal pokus užiti této
edice k novému, podrobnějšímu vypsání těch věcí. Výsledkem takového
pokusu je spis Pokorného, jehož se týká tento referát.
Jak z nadpisu patrno, jedná Pokorný o Žerotínovi pouze, pokud
byl zemským hejtmanem na Moravě, t. j. do r. 1615, jímž se končí
také spis Chlumeckého. Ale doba po r. 1610 je tu poměrně stručně
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odbyta proti letům předchozím. To se vysvětluje tím, že také hlavní
pramen Pokorného, Dvorského vydání Žerotínovy korrespondence,
přestává koncem toho roku. Krom této edice a listův i spisů Žerotínových vydaných Brandlem užil Pokorný ještě jen některých kusů
ze sbírky Briefe und Akten, dále věcí vydaných v Zeitschrift für Ge
schichte Mährens und Schlesiens Loserthem (listiny týkající se událostí
z r. 1608) a Schulzem (listy Žerotínovy psané Stittenovi v 1. 1610—1612
a zpráva tohoto slezského státníka o rozmluvě s Žerotínem r. 1615).
Některé z těchto nových pramenů, jichž Chlumecký neznal, jmenovitě
věci vydané Schulzem, znamenají skutečné obohacení našich vědo
mostí o Žerotínovi a dodávají samy o sobě práci Pokorného ceny. Pře
vážnou většinou je ovšem práce ta založena na materiále, jejž měl
již Chlumecký, a pro dobu po r. 1610 ani neužívá korrespondence
Žerotínovy, kterou Chlumecký znal z rukopisů. Listy Žerotínovy
z doby po r. 1610 nebyly dosud vydány, ale jejich opisy jsou přístupny
v zemském archivě. Zvláště pro 1. 1611—1612 je to pramen velmi
důležitý, jehož neznalost je vážným nedostatkem práce Pokorného.
Rovněž dlužno vytknouti, že se ani v její druhé a třetí části, jež vyšly
r. 1910 a 1911, nepřihlíží ke Glúcklichově edici listů Budovcových
z r. 1908, ač podstatně přispívají k objasnění otázek, o nichž se tu
pojednává. Archivního materiálu, nevydaného tiskem, Pokorný vůbec
neužil, ač jen v zemském archivě bylo možno najiti leccos cenného,
na př. souvislou řadu zpráv papežského nuncia při dvoře Matyášově
počínaje rokem 1608, jež se mnoho zabývají poměry moravskými
a dotýkají se zhusta i Žerotína.
Celkem je tedy pramenný základ práce Pokorného stejný jako
u Chlumeckého; hlavním pramenem o Žerotínovi jsou i jemu jeho
vlastní projevy.
Naznačil jsem již, že i z toho materiálu bylo by možno vytěžiti
velmi mnoho cenného pro poznání a posouzení zjevu Žerotínova. Bylo
by na př. možno sestrojiti rozborem oněch projevů Žerotínových pla
stický obraz jeho povahy a smýšlení, jeho názorů náboženských a po
litických i jejich vývoje, zjistiti přesněji, než učinil Chlumecký, jaké
bylo a jak se měnilo jeho stanovisko k velikým otázkám tehdejší doby,
k otázce práva stavů na odboj proti panovníkovi, k otázce stavovské
foederace a k spolku s unií protestantskou a pod. Pokorný se nepokusil
podrobnějším rozborem těchto otázek doplniti a prohloubiti dílo Chlu
meckého, nýbrž odbyl tyto věci jen povšechnými poznámkami a hlavní
péči věnoval souvislému vypsání veřejné působnosti Žerotínovy, které
tu a tam přináší podrobnosti, jichž není u Chlumeckého, ale jsouc
založeno v podstatě na stejném materiále, nerozmnožuje vážněji naše
vědomosti o těchto věcech.
Pokorný se arci nespokojuje pouhým vypravováním, nýbrž vplétá
do něho své úvahy, pronáší — a to zpravidla velmi apodikticky —
své soudy. Bohužel tyto úvahy jsou málo přesvědčivé, tyto soudy
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nedosti odůvodněné. Napsal jsem již ve zprávě o prvé části spisu Po
korného (C. C. H. XV. 488), že na řešení nesnadných problémů, jež
se naskytuj í historikovi, snažícímu se vyložiti osobnost i působení
Žerotínovo, síly autorovy nestačily, a obě druhé části plně potvrzují
správnost toho úsudku. To ovšem nelze autorovi vytýkati, ale možno
snad říci, že nepříjemně působí příliš sebevědomý tón, jehož autor
užívá ve svých úvahách a úsudcích, a snad ještě více lehkost, s jakou
řeší nejvážnější a nejnesnadnější otázky, zapomínaje, že by k tomu
bylo potřebí mnohem důkladnější znalosti tehdejších poměrův a osob,
většího rozhledu po současných dějinách a soustavnějšího studia pra
menů, jimiž by nesměly býti pouze vlastní projevy Žerotínovy, nýbrž
stejnou měrou projevy jiných osobností zúčastněných v událostech
té doby, zprávy vzdálenějších pozorovatelů, úřední akta a pod. Takto
úvahy a úsudky Pokorného mají jen velmi pochybnou cenu a někdy
jsou zjevně nesprávné. Zabývati se jimi podrobněji nemělo by smyslu.
Uvedu toliko jediný příklad.
V prvé části svého spisu jedná Pokorný o odboji Matyášovu proti
Rudolfovi r. 1608, v němž měl Žerotín tak vynikající účast. Uvádí
nejprve z dopisů Žerotínových řadu jeho výroků, z nichž je patrna
jeho vzrůstající nespokojenost s vládou Rudolfovou a jeho přání, aby
stavové zemí Rudolfových společně postupovali, vypravuje pak o při
stoupení Moravy k odboji a jen krátce poznamenává, že „za původce
toho pokládán byl u dvora Žerotín“. Očekávali bychom, že se autor
pokusí zjistiti, pokud toto mínění bylo správné, určití přesněji poměr
Zerotínův k tomu odboji, vyšetřiti, kdy a od koho byl získán pro my
šlenku odboje, jež přece nevznikla v jeho hlavě, jaký byl před vy
puknutím odboje jeho poměr k Matyášovi a jeho rádci Khleslovi a na
opak k Anhaltovi, který v té době vstupuje v důvěrný styk s Petrem
z Rožmberka, jaký byl poměr mezi ním a Lichtenštejnem, o němž
v současných pramenech nacházíme tvrzení, že vlastně on byl strůjcem
událostí z r. 1608. Správné rozřešení těchto otázek je jistě nezbytným
předpokladem k posouzení jak politiky Žerotínovy v r. 1608, tak i po
litiky českých stavů, kteří se nepřidali k odboji. Ale Pokorný se těch
otázek téměř ani nedotýká a proto jeho soud o těchto věcech, na př.
jeho tvrzení, že „rozhodnutím Cechů byla myšlenka stavovská těžce
poškozena“, že „stavové čeští nepochopili velikost okamžiku“, nemá
dostatečného základu.
Podobně ukvapených, nedosti odůvodněných a nad to zhusta
navzájem sobě odporujících soudů je ve spise Pokorného tolik, že se
mezi nimi ztrácí nejedno správné pozorování, nejedna dobrá myšlenka.
Na posledních dvou stránkách svého spisu přehlíží Pokorný výsledky
své práce, která měla, jak praví, býti „příspěvkem pro porozumění
politice Žerotínově“, a vykládá svůj názor o politice Žerotínově v r. 1618.
Protože ve své práci nepojednal vůbec o době po r. 1615 a také již leta
předchozí od r. 1611, nadmíru důležitá pro vývoj politických názorů
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Žerotínových, jen zběžně odbyl, je tento závěrečný výklad Pokorného
pouhá dialektika a měl raději odpadnouti. Takovým způsobem otázky
tak vážné a složité řešiti nelze.
Kamil Krofta.

Ant. Mohl: Chmelařství. (Díl IL: Dějiny chmelařství, Praha, 1906,
nákladem vlastním, str. 222.) Ředitel chmelařské školy v Rakovníce
a známý vůdce českých chmelařů, Ant. Mohl, podává tu dějiny chmele
a chmelařství vůbec (str. 5—130), jakož i statistiku (131—222), k čemuž
druží se rejstřík (věcný) a 5 tabulek. V tom zaujímají též místo dějiny
nápojů (5—33) u Slovanů (5—8, 12—16), Cechů (9—12, 17, 22—26,
30—34) a vůbec (18—21, 27—29).
Vlastní historická látka rozčleněna je na dobu starou až do r. 1450,
pak období 1451—1620, 1620—1763 (konec války sedmileté) a konečně
odtud až do času nej novějšího, postupujíc vždy stejně od Slovanů
a Cechů, se zvláštním zřetelem k Žatecku atd., do celého Rakouska, Ně
mecka a ciziny vůbec.
Statistika, která doplňuje dějiny přítomné doby, probírá Cechy,
a české země, Rakousko, Rusko, Francii, Belgii, sever. Anglii, Německo,
Ameriku a konečně ostatní státy produkující chmel; hlavní zřetel
věnován je cenám, ploše, počtu chmelnic a trsů, produkci a sklizni.
Předností toho díla je veliká píle, ježto je sneseno i užito velmi
mnoho historických pramenů i literatury, naší i cizí. Zvláště znamenitá
je výborná interpretace pramenů, což je opětně novým důkazem, jak
je důležito, zpracuj e-li podobné otázky vynikající odborník (zde theoretik a učitel i praktik). Třeba jen příklad (str. 68): ,,Z Griespekovy
instrukce vidíme starou chmelnici r. 1588 v Nelahozevsi u Velvar,
že pěstuje se chmel na statcích komorních od 12. stol, nepřetržitě.
Instrukce těchto statků z r. 1603 (C. A. XXII., 411), jinak nejdokona
lejší v oborech jiných, chmelu věnuje jen několik řádků. Soudíme
z toho, kterak vyšší úřednictvo (královských panství) té doby pone
chávalo péči o chmel sládkům a jich pomahačům, byť se i ukládalo
hejtmanu, aby s pilností dohlížel k sušení a sklizni. Jak zcela jiná péče
o chmel vyzírá z městských řádů!“ Detaily takové, jakož i rozbor
a srovnání ceny instrukcí a celý způsob hospodaření v jednotlivých
skupinách oborů i statků postřehne z takových malých zpráv a po
drobností především zkušené a cvičené oko technika odborníka. Ředitel
Mohl sebral skoro všecky zprávy a zdánlivě téměř vyčerpal. Vidíme tu
obraz hospodářských názorů i snah jednotlivých období a zemí ve
srovnání. Ostatně i pro dobu přítomnou a pro praktika má cenu ta
kniha, a to potud, že naleznou v ní také poučení aktuelní, hlavně pro
stoupání a klesání cen, jakož i pro dobu, kdy vhodno prodávati (zda
v periodě první, střední, či pozdní). Statistika (prameny i literatura,
domácí i cizí) byla velmi pečlivě snesena a zpracována. Také
s methodou vlastní práce možno v celku souhlasiti.
C. C. H. XVIL
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K vadám knihy lze počítati, že schází obsah, dále rejstřík
jmenný (osobní a místní) a lepší, t. j. větší dělení látky co do
obsahu i plynulého časového toku, čímž byla by přehlednost práce
jen získala. Bylo by snad možno též přidati některé kapitoly, něco
patřilo by více z textu do poznámek, někde bylo žádoucí užiti originálů,
či novějších vydání i sbírek místo starších (ku př. Friedrichova Codexu
na místě Regest Erben-Emlerových); také citaci i kritiku pramenů
a literatury nemůžeme vždy schvalovati. Ledacos mohla poskytnouti
i „Frantova práva“ od Zíbrta atd. Pro 14. stol, a zvláště pro Zatecko
mnoho lze nalézti v Ročovském klášteře (ku př. už zakládací listina)
a v klášterech i kapitulách vůbec; pro stol. 16. a 17. v archivech
lobkovických, rožmberských, v Duchcově, Děčíně, v Teplé, Jindř.
Hradci, v Žatci, Lounech, v městech, na panstvích i beneficíích. Také
s formou a jistou částí filologických exkursů nelze vždy souhlasí ti.
Vše to jsou však vady spíše vnější a nedostatky, jež postihne jen zkušený
historik a které jsou více věcí pracovní odborné rutiny dějezpytcovy;
vůči přednostem přece na váhu padají.
Kniha nechtěla být učebnicí a snažila se pro celkový předmět
sebrati co nejvíce zpráv. Nejsou to jen dějiny českého chmele, ty bude
nutno úplně teprve napsati; je tu však sneseno k tomu tolik srovnáva
cího materiálu odborně zpracovaného a interpretovaného, že to bu
doucí práci velmi usnadní. V tom ovšem spočívá význam toho díla.
V celku je to kniha dobrá, jež zasluhuje plně všestranného uznání
i podpory, jakožto vážný spis odborný na poli naší nebohaté hospodářsko-historické literatury.
J. Salaba.
Fr. Zink: Die Entwickelung der Entwásserungen mit offenen
Gräben und Dreinagen von den ältesten Zeiten bis zuř Gegenwart.
(Praha, nákladem vlastním, 44 str., v. 8°.)
Spisovatel, který jakožto inženýr provedl již četné kultumětechnické práce na Lounsku (zvláště kommassace, meliorace, odvod
nění a p.), podává zde stručný historický přehled odvodňovacích pod
niků vůbec, počínaje starověkem (Assyní a Babylonií) až k době pří
tomné; při tom zmiňuje se zvláště o drenážích, o jich směru, hloubce
i vzdálenosti, o formě a velikosti drenážních trubek. Dílko doplňuje
krátký úvod a opravdu bohatý výčet příslušné literatury7 francouzské,
anglické a německé (1600—1907).
Lze jen vítati, že právě odborníci zabývají se nyní též historickou
stránkou svých otázek, neboť adepti čistého dějepisu mohou zpra
covat! podobné látky i prameny více méně správně, ale přece jen víc
formálně a s opomenutím významu mnohé poznámky nebo rozličných
technických detailů, jež postřehne právě zase odborník.
Nutno dodati, že jedná se tu o otázky z minulosti odvodňování
v polním hospodářství. Tím lze poněkud vysvětlit! a omluviti, že podob
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ným zjevům českým nebylo věnováno pozornosti větší, ani literárně,
ani co do věci.
V Cechách podobné práce dály se více v oboru a k účelům
rybního hospodářství. Veliké bažinaté plochy zvláště jižních Cech
(jihovýchodu i jihozápadu), jakož i na severu, na severovýchodě (na
Boleslavsku, vůbec v Pojizeří), na severozápadě (na Žatecku a Lounsku) atd., jsou toho dokladem. Kapitula staroboleslavská založila si
umělé rybníky už ve 13. století, rovněž biskupové pražští na Chejnovsku a j., zejména v pokojných a hospodářství příznivějších letech
vlády Přemysla Otakara II., Karla IV. atd. Do r. 1600 byla většina
těchto podniků v Cechách hotova.
Samo založení rybníků je netoliko svedení vody, t. j. zavodnění
nějaké (obyčejně bažinaté, aspoň v minulosti) krajiny, ale i zároveň
odvodnění příslušné určité plochy, jež takto připadla pak definitivně
zemědělství, předpokládajíc zcela logicky tuto souběžnou činnost, jež
šla s první ruku v ruce. Ovšem poslední slovo — úprava v louky, odstra
nění ostřicovitých kyselých trav — to nebylo, to zůstalo vyhraženo
naší generaci. Tehdy převládalo vlastní polaření; louky byly u nás
toliko přirozené: v poříčí větších toků (v Polabí, Poohří, Poodří atd.),
Příčiny byly různé: především ta, že nad s kotem dominovala ovce,
opětně z mnohých důvodů. Tato hospodářská fakta byla složkami
dalších jevů sociálních a tím i politických.
Práce Zinková je pilná, jak ukazuje hojná literatura, i odborná
a spolehlivá, připojujíc vedle přehledů o jednotlivých státech a zemích
i číselné rozpočty a tabulky, čímž hodna je pozornosti i uznání.
Salaba.

♦

♦

*

Věstník České Akademie, ročník XIX. (1910). — Z obsahu:

K. Chytil,

Palazzo di Venezia v Římě.

(Známý český architekt Ant. Barvitius, zemřelý
r. 1901, vyšetřoval v 1. 1856—1859 z úředního nařízeni stav paláce benát
ského v Římě. O výsledcích své práce podal r. 1858 podrobnou zprávu

rakouskému ministerstvu zahraničních záležitostí, v niž jsou také stručné
dějiny paláce. Jeho pozůstalost však ukazuje, že se studiem slavné římské
stavby a jejích dějin zabýval velmi podrobně a soustavně téměř až do své
smrti. Krom rozličných map a nákresů je tu i obšírná, k tisku připravená
rozprava o dějinách paláce benátského a budov s ním souvisicich, o níž

Chytil podává podrobnější zprávu. Soudí, že ani dnes ještě není práce
Barvitiusova zastaralá a zbytečná, a kdyby mohla býti vydána, že byla
by částečným doplňkem společné publikace Dengelovy, Dvořákovy a Eggerovy o paláci benátském, vyšlé r. 1909 [srov. ČČH. XV., str. 273]). —

V. Novotný, Rukopis kroniky Pulkavovy v knihovně Nostitzské.

(Rukopis ten
byl sice dávno znám, když však Emler vydával Kroniku Pulkavovu, ne
mohl býti nalezen a teprve nedávno byl znova objeven Šimákem. Podrobným
popisem a rozborem ukazuje Novotný, že písař tohoto rukopisu Kroniky
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byl Němec a psal nepochybně pro kostel Božího Těla ve Vratislavi, který
je prvním zjištěným majetníkem kodexu. Souhlasně s Palackým a Emlerem
radí rukopis ten k rukopisům první recense, ale přiznává mu samostatný
význam. ,,Jeho osobité rysy nejsou ovšem toho druhu, aby ho činily zá
stupcem nějaké nové a zcela samostatné recense, ale jsou přece takové,
že mu zjednávají zvláštního, dosti samostatného místa. Stojíť takořka
na půl cestě mezi oběma recensemi, a ačkoliv převaha příznačných motivů
přičleňuje ho recensi prvé, lze přece říci, že zde téměř očitě můžeme pozo
rovat!, jak recense první přechází v druhou.“ Rukopis má cenu i tím, že
někdy podává lepší čtení než všechny ostatní. Připojen rozsáhlý [56 ti
skových stran] výčet všech různočtení toho rukopisu.)
Listy filologické, roč. XXXVII. (1910). — O. Jiráni: Stav mytho
logického badání v posledním desítiletí. (Souborný referát o význačnějších
pracích vztahujících se k mythologii řecké a římské.) — J. Straka: Štítného
Řeči nedélní a sváteční. (Podrobným rozborem Rečí nedělních se objasňuje
sčetlost Štítného v Písmě, v literatuře legendové i ve spisech církevních
učitelů, scholastiků a mystiků, a zjišťuje se skrovná původnost tohoto
jeho díla. ,,Jest tedy také v Řečech nedělních a svátečních“, praví autor,
,,tu a tam některý výklad samostatnější, je též v nich látka některými
původními srovnáními vysvětlována a ovšem i zaznamenáním některých
lidových obyčejů a přísloví oživena, ale toho všeho je málo na bohatství
látky cizí, vyčtené nebo slyšené. .. Dílo nerovná se cenou obsahovou
literárním jeho plodům starším“.) — J. Král·. Kde byl vězněn Vratislav
z Mitrovicl (Opravuje omyl vydavatele Příhod Vratislavových V. Ertla,
dokazuje Král, že Vratislav byl vězněn ve hradě Rumili Hisáru, ležícím
na půdě evropské, nikoli v protějším asijském Anatoli Hisáru.) — A. Novák:
Jungmannuv článek o klassičnosti v literatuře. (Ukazuje se, že střední část
památné programní stati Jungmannovy, všeobecný výklad o klassičnosti
v literaturách vůbec, je jen volný překlad nebo parafrase úvodu knihy
Politzovy ,,Das Gesammtgebiet der teutschen Sprache“ z r. 1825, ,,avšak
i tu výběr, spojení, soustředění jednotlivých partií Politzovych nese pečeť
vynikajícího ducha Jungmannova. Jungmann se ostatně přiznal otevřeně,
že předkládá vlastně parafrasi práce cizí, kterou zřetelně jmenoval.“ Úvod
rozpravy, ,,jenž zejména v rukopise před škrty Palackého polemickou
svou tendencí tvořil samostatnou velezajímavou úvahu Časovou,“ a také
její třetí rozsáhlá část o Českém jazyku a české slovesnosti jsou vlastním
majetkem Jungmannovým.) — Fr. Ryšánek: Některé prameny ke Štítného
Řečem besedním. (Udávají se předlohy Rečí besedních, o nichž autor praví,
že jsou ,,vlastně dosti obratné roztřídění výpisků z pramenů latinských,
mezi něž jen sem tam vloženo Štítného mínění vlastní“, že jsou ,,zrovna
tak málo původní jako Reči nedělní a sváteční“.) — V. Ertl: Český pramen
Vratislavových „Příhod“ a jeho cařihradské vězení. (Závislost Vratislavova
na starším cestopise Busbeckově byla známa. Ertl však ukazuje, že se
jeho ,,Příhody“ neopírají ve své části cestopisné o latinský text cestopisu
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Busbeckova a nečerpají jen z něho, nýbrž jejich pramenem jest Kocínův
(a Veleslavínův) český překlad Kroniky nové o národu tureckém, vyd.
r. 1594» k níž připojen byl překlad obou cest Busbeckových. Stran caři
hradského vězení Vratislavova se přidává k názoru Královu.) — J. Veitz:
Povaha povídek v Gesta Romanorum. (Rozbor obsahu a charakteristika
známé středověké sbírky povídek a zvláště jejího českého zpracování.) —
A. Procházka. Hněvkovského „Dévín“ romantický, (Vyšetřuje se poměr
romantického zpracování „Děvína“ k původní formě komické.) — J. Thon;
Karla Hynka Máchy Cesta do Itálie. (Otisk stručných zápisků Máchových
o jeho cestě do Itálie r. 1834 z originálu v knihovně musejní.) — A, Novák:
Lukianovy ohlasy v literatuře české. (Vliv dialogů Lukianových na českou
literaturu od Mikuláše Konáče z Hodištkova až po Jungmanna a bratry
Nejedlé se tu stopuje v rámci obecné historie Lukianova působení na lite
ratury západoevropské.) — V , .Archivu literárně historickém“ uveřejňuje
M. Gebauerová další Dopisy prof. E. Alberta prof. J. Gebauerovi.

Osvěta, roč. XL. (1910). — Z obsahu: L. Bráfová: Rieger, Smetana,
Dvořák. (Autorka dokazuje rozsáhlou statí, k níž užito hojného materiálu
pramenného, jmenovitě zápiskův a korrespondencí zúčastněných osob
i vlastních vzpomínek, že Riegrův poměr k Smetanovi nebyl tak nepřá
telský, jak se tvrdívá, že zvláště nebylo jeho úmyslem Smetanu potírati
Šeborem a Dvořákem. O stycích obou těchto skladatelů s rodinou Riegrovou,
hlavně ovšem s Riegrovou dcerou pí. Červinkovou jako spisovatelkou
operních textů, se tu dovídáme mnoho zajímavého. Stať také pěkně osvětluje
rodinný život Riegrův.) — Jos. Šach: Z korrespondence Jos. Kaj. Tyla,
(Ukázky z listů Tylových Pospíšilovi z 1. 1844 1854, jež jsou smutným
dokladem jeho hrozné tehdejší bídy.) — Jos. Vejvara: Pozůstalostní spisy
Dra Jos. J. Jungmanna. (Zpráva o spisech těch, jež jsou uloženy v regi
stratuře zemského soudu; otisk poslední vůle Jungmannovy.) — Ant.
Votka: Katolická moderna Česká. (Vypisují se snahy a osudy hnuti, vzniklého
v Českém duchovenstvu počátkem let devadesátých minulého století.) —
K. Kadlec: Ústavní zákony pro Bosnu a Hercegovinu. (Autor vykládá, jak
došlo k vyhlášení ústavy v zemích annektovaných a jejím rozborem do
spívá k úsudku tomuto: ,,Ústava, jež byla novým Členským zemím mon
archie udělena, jest nedokonalá nejen věcně, svým obsahem, nýbrž i for
málně, svým původem. Tak jako byla panovníkem jednostranně oktrojována
— arci v dorozumění s vládami obou států mocnářství — tak asi bude
zase měněna. Jest to tedy ústava nesamostatná, na jejíž vznik i další vývoj
měly, pokud se týče, budou míti vliv vlády obou států monarchie, majíce
možnost objem ústavnosti bosensko-hercegovské rozšiřovati i zužovati.
Rakousko i Uhersko podrží tedy nad Bosnou a Hercegovinou dosavadní
coimperium, a země annektované budou na obou státech mocnářství záviseti nejen v oboru exekutivy, nýbrž i v oboru legislativy, jež jest ne
samostatnou také proto, že nebyla současně s ní zřízena i zvláštní bosensko-hercegovská exekutiva, zodpovědná sněmu“). — Z. Winter: Rovnost
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organisovaných. (Studie o cechovním životě v českých městech ve stol. XVI.)
— Jos. Vejvara: Testament Václava Hanky, (Z pozůstalostních spisů v re
gistratuře okr. soudu pro horní Nové město a Vyšehrad.) — K. Mečíř:
Vznik, program i organisace české strany agrární. (Zcela stručný a příliš
povšechný nástin.) — J. V. Prášek: Knížecí palác Boleslava I. ve Staré
Boleslavi. (Zpráva o výkopech Buchtelových ve St. Boleslavi, které podle
Práška potvrzují jeho názor o vzniku tamního knížecího dvorce, proti
němuž se vyslovil Pekař v Č. Č. H. XIV., str. 343.)x)

Naše doba, roč. XVII. (1909-10). — J. Pešek*. Královéhradecká vlaste
necká družina. (Cenné příspěvky k poznání J. H. Pospíšila a J. L. Zieglera
i vůbec vlasteneckého ruchu v Hradci Králové za jejich doby; čerpáno
hlavně z korrespondence Pospíšilovy uložené v knihovně musejní). —
F. Žilka: Vznik Starého zákona dle přítomného stavu historicko-kritické védy.
(Podle spisu Cornillova, Einleitung in die kanonischen Bücher des Alten
Testaments z r. 1905.) — J. Stěhule: Učení Petra Chelčickéhoo lásce k bližnímu
jako pravé službě bohu. (Theoretický rozbor základů Chelčického ethiky.
Autor shledává, že Chelčický proti názoru katolickému, přiznávajícímu
i skutkům lhostejným pro blaho bližního (chození na mše, poutem, postům
a pod.) náboženský význam, poněvadž jimi člověk může získat nárok na
život věčný, stejně jako pozdější reformátoři církevní hlásal absolutní
hodnotu mravního zákona Bohem zjeveného, jehož předním příkazem je
služba bližnímu. V tom také vidí hlavní význam české reformace, že ,,v Chelčickém našla reformátora, který dovedl náboženství spojit s mravním
zákonem a v Jednotě našla provedení této obrodné myšlenky“.) — A. Hnilička: Vojtěch Jírovec. (Životopis známého hudebního skladatele českého.)
— K. Krumbacher: Kulturní hodnota slovanštiny a slovanská filologie v Ně
mecku. (Překlad stati Krumbacherovy, o níž viz podrobný referát Gollův
v Č. č. H. XVI., str. 60.) — V. Novotný: Hus rektorem Pražské university.
(Přednáška, či podle označení autorova „causerie“ o významu rektorátu
Husova, o dekretu Kutnohorském a Husově i Jeronýmově zásluze o jeho
vydání, o poměru Husově k Wiclifovi, o podstatě husitství a j. Svůj názor
o vlivu Wiclifově na husitství vyjadřuje zde Novotný v ten smysl, ,,že
Wiclif vlastně zřetelně a výstižně vyjadřoval vše to, k čemu naše nábo
ženské hnutí již dávno před Husem, dobovým prostředím nutkáno, ne
přímo a neuvědoměle směřovalo. Jako Wiclif do našeho náboženského
hnutí nepřináší vlastně mnoho úplně nového, tak ani nevyplňuje přilnutí
k Wiclifovi celého jeho obsahu; přiostřuje toliko směr vývoje, vyhraňuje
uceleněji některé jeho názory, ale nevyčerpává ho úplně“. Historický

l) Že Boleslav I. a nikoliv Vratislav založil hrad, to dokazuje s do
statek jeho jméno; že tu vystavěl kostelík již Vratislav, je domněnkou, jejíž
možnosti jsem nepopíral, ale domněnkou výkladem Branišovým ohroženou.
Pro král, hrad v Boleslavi v st. 12.—15. není dokladů; proti všemu prázd
nému povídání opakuji, že existence jeho v té době je pochybná.
Pkř.
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význam husitství pak spatřuje v tom, ,,že v něm poprvé v jeden mohutný,
prohloubením křesťanského života nadšený celek splývají všecky dotud
isolované proudy reformní. To, co husitství činí husitstvím, není jenom
jeho uvědomělá opposice proti církvi, není jenom jeho prostoupení duchem
národním, nýbrž to, co jest podmínkou a výsledkem zároveň, totiž že se
v něm v jeden mohutný proud zceluje zbožná nálada lidová s učenou opposicí
universitní a jinými současnými proudy reformními, jimiž nutně i konečný
cíl musil býti prohlouben".) — A. Polák: leh —en —aton (Nástin ná
boženské náuky egyptského krále ze XIV. stol. př. Kr.).

roč. 1909—1910. — K. Adámek: Z mých styků s Gustavem
Eimem. (Cenné hojnými ukázkami z důležité korrespondence Eimovy.) —
Zd. Tobolka: 0 nakladatelích českých knih v době předbřeznové. (Přednáška
obracející se proti ,,tradiční thesi naší doby, že čeští spisovatelé musili
celkem vydávati spisy své nákladem vlastním nebo za přispění obětavých
vlastenců-soukromníků a že nebylo jiných firem nakladatelských v zemích
českých před r. 1848, které by byly nakládaly česky psané knihy, nežli
nakladatelství Krameriovo a Pospíšilovo“, shrnuje přehledně zprávy
o českých nakladatelích doby předbřeznové a o českých knihách jimi
vydaných.) — J. Pešek: Marie Pospíšilová — Angelina musy Boleslava
J ablonského. (Příspěvky k osvětlení poměru básníkova k Marii Pospíšilové
a k poznání její osobnosti.) — K. Adámek: Paměti z doby Badeniovy. (Osobní
vzpomínky namnoze velmi pozoruhodné.) — K. Krofta: Zemský archiv
král. Českého. (Stať informující povšechně © dějinách a složení archivu.) —
J. Folprecht: M. J. Lermontov. (Podrobná a cenná studie o životě a díle
básníkově.) — J. Bidlo: Grunwald. (Důkladná, s dokonalou znalostí věci
psaná rozprava o památné bitvě a jejím významu; připojen plán bitvy,
mapka okolí a obrázek bojiště.) — AI. Hnilička: Václav J. Tomášek jako
theoretik, myslitel a badatel hudební. (Drobná črta založená hlavně na
autobiografii Tomáškově v Klárově almanachu „Libussa“ a na vzpo
mínkách Hansgirgových tamtéž.)
Česká revue,

Sborník historického kroužku, ročník XI., 1910. — Fr. Štědrý, Stavivo
k podrobné historii církevní v Cechách (I. Confirmationes ad beneficia eccle
siastica 1637 — 1660. Od r. 1627 byly vedeny knihy konfirmační po dávném
způsobu jako za doby předhusitské s tou změnou, že sloužily zároveň
jakožto zápisy příjmů kanceláře arcibiskupské; jsou uloženy' v archivu
arcibiskupském. Z nich otiskuje se část obsahující léta 1637—1642). —
Fr. V. Peřinka, Klášter premonstrátek v Kounicích (Dle tištěných pramenů
vypisují se dějiny kláštera až do jeho zaniknutí začátkem doby habsburské,
kdy probošt Goschl přestoupil k luterství). — Gust. V. Svoboda, Kácov
(Kronikářské zápisy o městečku Kácovu od roku 1656, kdy přešlo v držení
Františka ze Seydlerů, až do roku 1816, jak jsou zaznamenány v ,.pamětní
knize Kácovské"). — Václav Oliva, Radhošt (Pokračování z předcházejících
ročníků; srv. Č. Č. H. XVI., 457. Z pramenů se uvádějí velmi zajímavé
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zprávy o náboženském hnutí „marokánských" blouznivců v první polovici
XIX. stol.). - Týž, Svratka (Dokončení; srv. Č. Č. H., XVI., 457. Podrobné
vypsání zajímavého náboženského života na Rychmbursku v první polovině
XIX. stol, na základě původních pramenů). — A. Blanický a M. Navrátil,
Dějiny farní osady Kondrace pod Blaníkem (Začátek velmi podrobné práce,
která na základě velmi hojných pramenů vypisuje farní dějiny kondracké,
sestavuje patrony kostela, duchovenstvo a životopisy farářů, důchody
a pod.). — Ant, Podlaha, Dějiny kollejí jezuitských v Cechách a na Moravě
od roku 1654 až do jich zrušení (Pokračování v obsáhlé studii z minulého
ročníku; srv. Č. Č. H. XVI., 457. Dějiny kolleje u sv. Klimenta dovedeny
aždor. 1717). — K. Řehák, Jan Kalvín, domnělý reformátor církve ve stol. XVI,
— Ant. Lenz, Svatý Tomáš Aquinas a M. Jan Viklif o řeholích (Pokračování).
— Gustav V. Svoboda, Zápisy v městském archivě Kolínském (Pokračování
v zápisech z r. 1791). — M. Kovář, Mikšovicova kronika Lounská, 1615
až 1617 (Pokračování obsahující zápisy od 2. ledna 1615 do 20. června 1618,
bez obecného významu). — Václav Oliva, ,,Registřík hysterický”. Příspěvek
k církevní censuře XVIII. století (Dokazuje na ,.rejstříku historickém",
vyšlém poprvé r. 1596, že jesuitská censura vedla si mírně a že nešlo jí
,,o vyhlazeni stkvělé památky největších Čechů"). — Gust. V. Svoboda,
Život v Kolíně v r. 1625 (dle radního manuálu počíná se líčit velmi podrobně
stav města na začátku třicetileté války).

Vlast» roČ. XXVI. (1909—10). — Z obsahu: Jos. Vávra: Tomáš
Mikuláš Petricí z Lindenberka* rodák Opavský. (Podle pramenů z archivu
v Horním Hlohově se vypisují životní osudy muže, jenž byl v době třicetileté
války hejtmanem panství Hlohovského, Frídeckého a Ratibořského a po
sléze vrchním regentem korunních statků v Opolsku.) — F. J. Konečný:
Moje vzpomínky z ,,Vlasti” a o ,,Vlasti”. (Pozoruhodné příspěvky k dě
jinám českého klerikálního hnutí v posledních desítiletích.) — O. Jakoubek:
Působení kneží v Matici České. (Pouze na literatuře založeno.)

Časopis společnosti přátel starožitností českých v Praze, ročník XVIII.,
(1910).— Bergner P. a Herain J., Karel Skréta (příspěvky k oceněni jeho
díla, přinášející nově objevené obrazy a kresby mistrovy a nová data k jeho
životopisu; studie doprovázena je řadou zdařilých reprodukcí).—HarlasF.X.,
Vunšviciána (zpráva a popis uměleckých památek na známý staropražský,
již vymřelý rod pánů z Vunšviců, které jsou uloženy ve sbírkách musea
města Prahy). — Klučina K., Zákon na ochranu památek umělecko-historických v Rakousku
právnický). — Kuchynka R., Zprávy o umělcích
v archivu jindřichohradeckém (výpisky hlavně z účtů obsahující zprávy
o umělcích ve službách hrabat Černínů od polovice XVII. do začátku
XVIII. stol.). — Pakosta Ferd., Vaření piva a prodej vina v Pacově. (Otiskují
se čtyři listiny z let 1544, 1581, 1585 a 1618, vztahující se hlavně kvárečnému
právu měšťanů pacovských a jeho poměru k právu vrchnosti, a na jich
základě sleduje se vývoj této hospodářské stránky městského života až do
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18. století.) — Pátá Fy.» Žádost obce Sloupenské ke konzistoři královéhra
decké (z r. 1855, zajímavá pro poznáni náboženských poměrů ve Sloupnici
po prohlášení svobody r. 1848; spolu otištěn „seznam objednaných potřeb
ností a okras při chrámu P. Sloupenském")· — Renner J.» Šlechta plzenského
kraje v půli XV. stol, (z rejster stavu panského a rytířského v kraji plzeňském
r. 1566, která se zachovala v archivu rakovnickém, otiskují se jména pánův
a rytířův a jejich vdov v abecedním pořádku). — Růžička J.» Rád německých
rytířů v Německém Brodě (sestaveny zprávy o německém řádu). — Schulz
Ant.» Smlouva obce Dvora Králové s Jos. Procházkou» sochařem a měšťanem
chrudimským r. 1752 (o postavení mariánského sloupu na náměstí Králové
dvorském). — Stocký A.t Svaz musei a musejních spolků (několik návrhův
o tomto předmětu). — Teige Jos.» K vydání nejstaršího plánu Starého Města
Pražského (poznámky k plánu mlynáře Václava Josefa Veselého z r. 1729,
vydanému v Teigeových Základech místopisu, spolu s životopisnými zprá
vami o autorovi). — Teplý Frant.» Zápisky Mikuláše Franchimonta z Frankenfeldu (v přehledu se podávají krátké záznamy vrchnosti na Nemyšli týkající
se církevních a hospodářských poměrů na statcích, jež získal lékař a protomedicus regni Bohemiae, z druhé polovice XVII. století). — Tichý F.»
Zařízení zdravotnická při ligistické armádě před bitvou na Bílé Hoře (dle
spisu dra Schustera o vojenském zdravotnictví 17. a 18. stol.). — Valchář J.»
Pivovár na panství ledečskěm v 18. století (dle odhadu z r. 1740). — Vojtíšek V.»
Manualy radní Nového Města Pražského z let 1548—1553 (podrobným
a přesným rozborem, tří zachovaných manualů Novoměstských, který je
doprovázen dvěma ukázkami rukopisu, dochází autor k těmto zajímavým
a cenným výsledkům o vývoji městského knihovnictví Pražského: Snad
koncem 15., snad začátkem 16. století byly rozděleny manualy radní v ma
nuál záležitostí nesporných a případů sporných. Ony bývaly psány, aspoň
v Starém a Novém Městě, současně ve dvojím exempláři od dvou písařů,
tyto, zdá se, v jediném. Moc průkazná jim příslušela, ale zápisy jejich jsou
prozatímně. Proto přepisují se do jiných knih městských podle rázu případů
rozdělených. Stav ten trvá v podstatě do r. 1620, ale ještě i dále). — Wirth Zd.»
Bohumil Matějka (ocenění jeho vědecké Činnosti).

Jihočeský Kraj. Měsíčník věnovaný studiu jihočeské otázky» ročník I.,
(1910).— Z obsahu časopisu, kterýsi také pilně všímá historie, musejnictví a
ochrany památek, uvádíme tyto historické články: Kotál J.» Trosky panského
archivu v Lukavci (zpráva o zbytcích hospodářského archivu na zámku
Lukaveckém u Pacova; zároveň ukázkou se upozorňuje na několik listin,
týkajících se poměrů poddaných a svobodníků). — Krofta K.» Jižní Cechy
a české hnuti náboženské. (Populární výklad o účasti českého jihu v českém
linutí náboženském, o Štítném, Matěji z Janova, Husovi, Chelčickém a
Táborech.) — Pakosta Ferd.» Truhlářské řemeslo v Pacově (první část studia
je historická a studuje pacovské truhlářství v minulosti na základě cechov
ních pořádků, které se v textu otiskují, a jiných málo zachovaných pramenů;
druhá část upozorňuje na dnešní situaci truhlářského průmyslu s pokyny
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k"akci na jeho povznesení. V přílohách jsou reprodukovány listy z r. 1557
ajó54). — Slavík F. A., Poměry obyvatelů v Benešově k vrchnosti roku1495
až 18Ó2 (podrobně sestaveny na základě bohatého archivního materiálu
všechny zprávy o povinnostech obyvatelů Benešova k vrchnosti až do doby,
kdy stal se ochranným městem svobodným). — Tyi, Bratrstvo Táborské
r, 1420—1452 (stať tato, která je myšlena jako úvod k rozsáhlejší studii
o Jednotě bratrské v jihovýchodních Čechách, líčí v několika volných
kapitolách na základě známých pramenů a literatury dějiny bratrstva
Táborského až do jeho pádu). — Švehla Jos., Kozí Hrádek (přehled nynějšího
stavu zřícenin). — Zpěvák F., Dějiny českých Budějovic do konce 14. věku
(v první části pilné monografie na základě pramenů vypsuje se založení
města, vývoj obecní správy a církevní poměry do konce XIV. stol.).

Časopis moravského musea zemského, ročník X. (1910). — A. Krato
chvíl, Svobodné dvory na Moravě od 17. století po dnes. (Seznam svobodných
dvorů na Moravě hlavně podle zápisů v svobodnických kvatemech zalo
žených podle nařízení cis. Františka z r. 1792; při jednotlivých dvorech
se uvádějí jich stručné dějiny Čerpané rovněž z oněch zápisů, ale přihlíží
se k starším seznamům svobodníků z 1. 1688 a 1750 a k jiným pramenům
jakož i k dnešnímu stavu. Stať je ukázkou přípravných prací autorových
pro dějiny svobodníků a dvořáků na Moravě). — H. Traub, Zřízení techniky
brněnské r. 1849 a její ráz národní. (Vypisují se podrobně na základě pramenů
snahy stavů moravských o vysokou školu technickou v Brně před r. 1848
a zřízení takové školy r. 1849. Sněm moravský poskytl k tomu velmi značný
příspěvek s výminkou, že na technice bude šetřeno rovného práva řeči
české, a také v jejím organisačním plánu, předloženém od ministra Lva
Thuna císaři a od císaře schváleném, bylo obsaženo ustanovení, že se ně
které předměty mají přednášeti hned také česky, ostatní, bude-li toho
potřebí, a při dosazování profesorů má se ,,zvláštní ohled bráti na známost
české řeči". Skutečně první professoři brněnské techniky byli velikou
většinou znalí české řeči a někteří z nich, jmenovitě Helcelet, také vedle
německých přednášek konávali české. Ale vlivem germanisačního absolu
tismu Bachova brzy se docela poněmčila, ,,když původní ustanovení její
nikoli bez viny vedoucích kruhů českých na Moravě upadlo zcela v zapome
nutí".) — H. Jarník, Starší kusy naší Knihovny Komenského (Dokončení^. —
St. Souček, Z Goliášovy literární pozůstalosti. (Dokončení.) — P. Tesař,
Výpis archivu Napajedelského. (Pokračování.) — J. Letošník, O některých
obdobách mezi českými písněmi lidovými a umělou poesií staročeskou. (Ne
dokončeno.) — Jos. Válek, Poznámky k mapě mor. Valašska. (Pokračování;
o místních názvech z rumunštiny a obdobách zvykových.) — Z drobných
článků budiž uvedeno: J. Reichert, Stížnosti stavů moravských přednesené
r. 1659 Jeho Veličenstvu císaři Leopoldovi. (Obsah stížného spisu stavovského.)
Stavové stěžují si na velké daně a pak zejména na nepřístojnosti při
průtazích vojska, verbovaní a výživě jeho. Zajímavá je žádost za zřízení
Školy pro šlechtu k výchově učených právníků.)
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Zeitschrift des Mährischen Landesmuseums, ročník X. (1910). —
Z obsahu: W. Schram, Die Porträt-Litographien des mähr. Landesmuseums
(Katalog 257 kusů sbírky musejní s krátkým úvodem).
Zeitschrift des deutschen Vereines für die Geschichte Mährens und
Schlesiens, roč. XIV. (1910). — Altrichter A., Die Iglauer deutschen Familien
namen (Obšírný článek, který chce podat příspěvek k dějinám německých
jmen rodinných. Materiál, sebraný i z listin, knih městských od r. 1359
a farních od r. 1599, roztříděn je dle několika věcných hledisk a připojen
výklad. Pokud jména ta mohou osvětlit dějiny osídlení jihlavského jazyko
vého ostrova, je ponecháno samostatné studii, zde se na to poukazuje jen
příležitostně). — Týž, Materialen zur Geschichte Iglaus in der Cerronischen
Sammlung des mährischen Landesarchivs (Soupis jihlavských pramenů
s krátkým rozborem a oceněním)- — Brunner H., Die Herren von Lippa
(pokračování v rodopisné studii podobným mechanickým způsobem jako
v předcházejících ročnících s užitím archivního materiálu, hlavně ze stát
ního archivu vídeňského, kde jsou uloženy paměti rodu z Lipého; časově
sáhá studie do druhé polovice XVI. stol.). — Csokor Fr. Th., Ein Künstler
streit in Olmütz des siebzehnten Jahrhunderts (dle radních protokollův a soud
ních knih líčí se spor dvou olomouckých sochařů Zirna a Leblosse jako
příspěvek k poznání cechovního života). — Gerber Erw., Alt-Troppau
(několik drobností k životu v Opavě z konce XVIII. a začátku XIX. stol.). —
Hausotter A., Das Archiv des Ortsmuseums in Kunewald (Kuhländchen)
(pokračování z roč. X. a XII.; dokončení nástinu dějin panství a přehled
archiválií). — Herz Hugo, Untersuchungen über die Statistik des Bevölkerungs
standes der Nationalitäten in Mähren und Schlesien (Výsledky obsáhlé
studie o poměru obyvatelstva slovanského a německého na základě stati
stiky hlavně za poslední dvě desítiletí (1880—1900) dají se stručně shrnout
takto: Situace Němců v obou zemích od jednoho sčítáni k druhému utváří
se stále kritičtěji a německá država se stále ztrácí; příčiny toho dlužno přičíst
silné zaměstnanosti německé ženy v průmyslu, Částečné ztrátě dorůstající
generace a menší náklonnosti k uzavírání sňatkův a zakládání samostatné
domácnosti, což ovšem brání rozmachu německého kmene. Jen v oboru
osvětovém ukazuje rozvoj vzdělanosti, že Němci přes mnohonásobné
stísnění sociální snaží se udržet úroveň vzdělání svých soukmenovců na
stejné výši, pokud možno ji prohloubit a rozšířit na nejširší vrstvy. A proto
doufá autor, že přes změněné poměry v národnostním rozdělení obyvatel
stva stopy německého kulturního života nebudou zahlazeny.) — Kettner Ad.,
In Lindewiese und Mähr. Altstadt. Erinnerungen an Kaiser Joseph II.
(Zjišťuje se pobyt císařův k r. 1779). — Kux, Die Landesfürstliche Burg
zu Olmütz (Rozborem pramenů dochází autor k přesvědčení, že knížecí
hrad olomoucký až do konce středověku stál na místě dnešní kathedrály,
a odmítá chybné mínění rozšířené v literatuře o druhém hradu). — Liebisch
R., Ein Neutitscheines Stadtbuch mit der Chronik des Syndikus Neysser
(Otisk zápisů novojičínských až do začátku XVIII. stol.). — Týž, Aus
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dem Archiv von Olmütz (Otisk německého překladu 4 českých listin z r. 1562
týkajících se Nového Jičína). — Rille Alb., Nikolsburg und Umgebung zur
Zeit der mährischen Rebellion vom Juli 1619 bis Jänner 1620 (Dokončení
článku z minulého ročníku dle listů posílaných kardinálovi Františku
z Dietrichštejna do Vídně). — Rzehak Em., Mährische Denare des Mark
grafen Wladislaw I. (1197 bis 1222) im Münzfunde von Tremles in Böhmen. —
Schenner Ferd.t Zur Geschichte der Reformation in Znaim (Otiskují se české,
německé a latinské listiny k dějinám protireformačním z let 1580—1629). —
Soffé Em., Josef Viktor Widmann (Literární studie o švýcarském básníku
Widmannovi, který se r. 1842 narodil v Ivanovicích na Moravě). —
Strzemcha Paul, Marie von Ebner-Eschenbach (Oslavná stať k osmdesátým
narozeninám známé německo-moravské spisovatelky). — Týž, Die Olmützer
Dichterschule. II. Die jüngere Generation (Zprávy životopisné a literární
rozbor hlavný o Donnethovi, Freyovi, Hirschovi a Wieserovi). — Welzl
Hans, Brünner Chronik des Peter Freiherrn von Forgatsch (Výtah z denních
zápisků z let 1808—1813 cenných pro místní dějiny). —

Časopis vlasteneckého spolku musejního v Olomouci, ročník XXVII.
(1910). — Z obsahu: Ant. Boháč, Z národnostně-statistických studii o Mo
ravě a Slezsku. (I. Národnost a rodinný stav. Autor rozbírá rodinný stav
obyvatelstva Moravy a Slezska se stanoviska národnostní statistiky a
dospívá k výsledkům, jež nejsou pro Český národ nepříznivý. Jako jsou
mladší věkové třídy silnější u Čechů než u Němců a tím již celkový náš
národní vývoj jeví tendenci vzestupnou, tak je také dôležito, že u našeho
národa vstupuje se v manželství častěji a časněji než u Němců, z čehož
vyplývá silnější dorost a lepší přirozený vzrůst. Autor soudí, že toto
časnější a četnější uzavírání sňatků nevyplývá jen z poměrů hospodář
ských a sociálních u Čechů, nýbrž souvisí také přímo s charakterem ná
rodním. II. Stěhování ve Slezsku. Ukazuje se, že Slezsko získává stě
hováním nejvíce na Haliči, pak na Čechách a poslední dobou také na
Moravě. Naopak nejvíce obyvatelstva pozbylo a pozbývá ve prospěch
Dolních Rakous.) — Ad. Vaček, Počátky Vlasteneckého musea v Olomouci.
(Hlavně podle korrespondence chované v archivu musejním.) — G. Jurečka, Karel Krumbacher, zakladatel moderní byzantologie. (Vzpomínka
posmrtní.) — V příloze otištěn J. Wankluv Příspěvek k dějinám Slovanů
v Evropě, vydaný původně r. 1885. Podle redakční poznámky má tím býti
upozorněno, ,,že Dr. Wankel před 25 lety anticipoval o Slovanech a jejich
osídlení mínění, ku kterému pilnou vědeckou prací nejslavnější český
archaeolog Dr. Niederle dospěti se blíží".
Zeitschrift des Vereins für Geschichte Schlesiens, roč. XLIV. (1910.)
— A. Kern: Das Zollwesen Schlesiens von 1623—1740. (Stručný nástin,
k němuž užito též archivního materiálu.) — H. Borcherdt: Geschichte der
italianischen Oper in Breslau. (Dějiny vlašské opery ve Vratislavi v 1. 1725
až 1733 nejsou ani pro nás bez zajímavosti; setkáváme se tu s umělci.
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kteří působili také v Praze a v Čechách. První vlašská společnost operní
přišla do Vratislavě z Kukusu, kam si ji povolal hr. Fr. Ant. Špork.) —
C. Wieszncr: Das Konsistorialrecht der Sladí Breslau in seiner geschichtlichen
Entwicklung. (Právo obce Vratislavské na vykonávání jistých funkcí církevně
správních, na př. osazování far, vzniklo v době reformační, bylo uznáno
Majestátem z r, 1609 a udrželo se do naší doby. Při tom se městská rada
již před Majestátem opírala o zvláštní poradní sbor, konsistoř. Zde se
o počátcích této zajímavé instituce jedná jen stručně a hlavně se stať za
bývá poměry doby novější a nejnovější.) — Br. Schierse: Zum Breslauer
Zeitungswesen. (Tištěné týdenní noviny počaly ve Vratislavi vycházeti
r. 1629. Zachovala se jednotlivá čísla z 1. 1632, 1633, 1659 a nově byly
nalezeny dva úplné ročníky 1665 a 1669. O nich se podává podrobnější
zpráva; připojena tři faksimile.) — Fr, Lambert Schulte’. Zu den Breslauer
Bischofskatalogen. (Seznam zachovaných katalogů biskupských a rozbor
nejstaršího z nich. Autor označuje svou práci za přípravu k novému úplnému
a kritickému vydání biskupských katalogů Vratislavských, jež ani po
záslužné edici K^trzyňského v Monumenta Poloniae VI. není prý zby
tečné.) — K. Wutke: Studien zur álteren schlesischen Geschichte. (Pro nás
má zajímavost studie č. 5: Zu Cod. Dipl. Sil. VIL 3. Ukazuje se tu, že
domnělá listina krále Václava II. pro Javorské vévody Bolka a Jindřicha,
otištěná z Kolmarského formuláře v Cod. Moraviae VII., str. 971, a v slez
ských regestech přiřčená králi Václavu II. a položená do r. 1297—8 (viz
Cod. dipl. Sil. VII. 3, str. 254), je identická s listinou Přemysla II. z r. 1277,
vydanou v týchž regestech (Cod. dipl. Sil. VII. str. 228 č. 1531). K tomu
dlužno poznamenati, že v Regestech Emlerových je tato listina otištěna
toliko jednou, a to správně k r. 1277; viz Reg. Boh. II. str. 464 č. 1100).
— M. Perlbach'. Zur schlesischen Geschichte aus Ermland und Danzig. (Drobný,
ale i pro nás zajímavý příspěvek se týká mistra Witelona, znamenitého
přírodozpytce a filosofa XIII. stol., rodem ze Slezska, o němž r. 1908
vydal Baeumker objemný spis ,,Witelo. Ein Philosoph und Naturforscher
des XIII. Jh.“ Perlbach upozorňuje na listinu z r. 1314, vydanou již
r. 1860 v Codexu Varmijském od Woelkyho, kde je zmínka o Witelovi.
Je to testament tamního probošta Jindřicha ze Sonnenberka rodem z Vrati
slavě, jenž ustanovuje, že jeho nástupcové mají se modliti za rozličné zesnulé
osoby, mezi nimiž je také Levold, bývalý farář v Batelově na Moravě,
a mistr Witelo. Protože Jindřich ze Sonnenberka byl ve spojení s kanceláří
králů českých, soudí Perlbach zajisté právem, že tento mistr Witelo a tudíž
i proslulý přirodozpytec a filosof je identický s mistrem Witelonem, kaplanem
krále Přemysla II., jenž vyslán byl r. 1275 od krále k papeži; viz Reg.
Boh. II., č. 946 a 947. Dále upozorňuje Perlbach na rukopis č. 1866 městské
knihovny v Gdansku, jenž obsahuje spis Stephani Pragensis s. Rudnicensis
Quaestiunculae super statuta Arnesti archiepiscopi Pragensis, dobře
známý také odjinud, na př. ze dvou rukopisů Pražské universitní knihovny).
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Zlbrtova Bibliografie české historie dospěla 2. svazkem V. dílu (str.
321—640; č. 17.255 — 22.998) k r. 1670. Protože je to rok smrti J. A. Ko
menského, je sem vsunuta podrobná bibliografie nejen literatury o Komen
ském. nýbrž i jeho vlastních spisů. Bibliografie ta, jež v tomto svazku
není ještě ukončena, bude jistě důležitou pomůckou všem badatelům
Komenského, vedle toho však v lecčems doplňuje a opravuje dosavadní
bibliografické vědomosti o spisech Komenského.

„Dějiny literatury české** od prof. Jana Jakubce» jež vycházely po tři
leta jako příloha měsíčníku ,,Naší doby“, dospěvše do polovice stol. XIX.,
byly vydány také samostatně ve svazku o 600 str. s předmluvou a jmenným
rejstříkem o názvu ,, Dějiny literatury české od nejstarších dob do probuzení
politického**. (V Praze 1911.) Jak autor v předmluvě vykládá, je dílo to
úplně novým zpracováním jeho německého spisu o dějinách české literatury
vydaného společně s A. Novákem. Od německého spisu se liší hlavně
hojnými a obsažnými poznámkami, v nichž vedle významnější bibliografie
bývá stopován rozvoj a historie jednotlivých otázek a směrů literárních.
Podle slov autorových kniha má býti jaksi úvodem do podrobnějšího
studia české literatury, určeným především posluchačům toho předmětu
na universitě. Ale není pochyby, že pro svou věcnou solidnost a pro
množství dat bibliografických, které jsou tu sneseny s velikou pílí a svě
domitostí a přehledně podány, kniha Jakubcova se stane také vítanou
příručkou Českých historiků, tím vítanější. Že v ní přiblíženo všude k vý
sledkům badání nejnovějšího.
N. V. Jastrebov vydal k potřebě studujících ruských universit Sborník
istočnikov dlja istorii žizni i dějatelnosti Kirilla i Methodija» apost. slavj.
(Petrohrad 1911, str. 151). Od textů podobně shromážděných Pastrnkem
v jeho Dějinách slov, apoštolů liší se pomůcka tato tím, že otištěno je o šest
slovanských kusů více (v tom i úryvek z t. zv. Nestorova letopisu, žití Naumovo a slovo o přenesení ostatků sv. Klementa) a z latinských legend že
otištěny příslušné partie nebo celky z Kristiána, Diffundcnte sole a legendy
moravské. Dále t. zv. ochridská legenda (řecká) a bulharská legenda, jež
však je otištěna v řec. originále. Otisky nejsou provázeny ani poznámkou
o edicích, z nichž čerpáno.

V obšírném referátu o F. Snopkově spise Konstantinus-Cyrillus und
Methodius, die Slavenapostel (srv. výše str. 257), otištěném v Gottingische
gelthrte Anzeigen 1911 č. 10 (str. 593—609), brání prof. AI. Bruckner stáří
legend staroslovanských o sv. Cyiillu a Methodovi (život Konstantinův
připisuje přímo Methodovi) a odmítá hypothesy Snopkovy i jiných badatelů

Zprávy/)

477

v této otázce, jakož i methodu Snopkovy práce vůbec. V hájeni pravosti
listu Janova z r. 880 se Snopkem proti Hýblovi souhlasí a poukazuje na rozdíly
mezi listtm Janovým z r. 880 a listem Štěpánovým z r. 885: protiněmecký
Jan VIII. prý protiněmeckému Svatoplukovi byl ochoten co nejvíce vyhověti; za to Štěpán V., užívaje předlohy předchůdce svého, přece její
ochotu všude restringuje. Známé své pojetí obou věrozvěstů zdůrazňuje
Brückner znovu. V četných jednotlivostech je i tento příspěvek Brůcknerův
poučný a zajímavý.

V letošním ročníku vídeňských , »Mitteilungen des Instituts fůr österr.
Geschichtsforschung“ íBd. XXXII., str. 165 — 171) vyšel neveliký, ale
velmi pozoruhodný článeček Osw. Redlicha, „Die ältesten Nachrichten über
die Prager Stadtbücher und die böhmische Landtafel**. Redlich rozbírá tu
především důležitý zápis z 1. 1279—1280 o založení městských knih Praž
ských, zachovaný ve formuláři biskupa Tobiáše z Bechyně, a oceněný
u nás zvláště Čelakovským v Soupise rukopisů města Prahy. Zvláštní význam
připisuje slovům toho zápisu, podle nichž městské knihy Pražské byly
založeny ,,regalium registrorum ad instar“. Kdežto naši badatelé (Čelakovský, Tadra) soudili, že se tu mluví o registrech královské kanceláře,
a viděli ve slovech těch doklad pro existenci takových register již v té
době, Redlich dovozuje, Že ona ».regalia registra“ v zápise o založení měst
ských knih nejsou registra královské kanceláře, nýbrž zemské desky, pro
něž se název registrum vyskytuje také ve smlouvě z r. 1287. Podle Redlicha
se týká desk zemských též zmínka o registru v listině asi z r, 1279—1280
zachované ve formuláři Jindřicha Vlacha. Zápis ten spolu se současným
zápisem o založení městských knih podávají nejstarší svědectví o exi
stenci desk zemských, o nichž také Redlich soudí, že byly zřízeny za Pře
mysla II. při soudě zemském. K tomu dodává:,, Die Analogie zu den
deutschen Stadtbüchern liegt da auf der Hand. Aber indem die Insti
tution öffentlicher Bücher in Böhmen mit dem Landrechte verknüpft
wurde, gewann sie eine einzigartige Entwickelung und Bedeutung.“ Na
konec Redlich poznamenává, že podle jeho výkladu ony dva zápisy z 1.
1279—1280 nelze pokládati za doklad o existenci register české kanceláře
královské již v té době, ač možnost toho nepopírá.
Rozšířený a vážený měsíčník italský ,,Rivista ďItalia“ přináší v říj
novém čísle letošního ročníku (anno XIV, fase. X, stu 525 — 548) pěknou
a také pro nás zajímavou stať J, B. Nováka o Vlaších v Praze a v Čechách
ve středověku: GH Italiani a Praga e in Bocmia nel medio evo. Opíraje se
o důkladnou a kritickou znalost všeho, co bylo dosud napsáno o pobytu
a působení Vlachů v Čechách za středověku, a ovšem také o své vlastní
práce o vlašských notářích a rhetorech, kteří tu byli Činní, podává autor
velmi poučný přehled vlašského zasahování v náš vývoj umělecký, cír
kevní a vůbec kulturní. Zmíniv se o vlašských mniších řádu sv. Bene
dikta, přišlých do Čech na konci X. stol., stručně vytýká stopy vlašského

478

Zprávy.

vlivu v českém stavitelství doby románské i v nejstaršim českém malířství,
naznačuje význam vlašských legátův a kollektorů pro vývoj českých
poměrů církevních, zmiňuje se o vlašských právnících v Čechách počínaje
Gozzem z Orvietta; potom podrobněji a velmi zajímavě pojednává o vlaš
ských notářích v královské kanceláři české, jmenovitě o protonotáři Pře
mysla II. Jindřichu Vlachovi, a s důrazem vytýká nedoceněný význam
rhetorské působnosti Jindřicha z Isernie jako předchůdce humanismu
u nás; dále mluví o Colovi da Rienzo, o Petrarcovi, o vlašském vlivu na
počátky humanismu v Čechách, o Eneáši Sylviovi, zmiňuje se o vlašských
válečnících a legátech, přišlých do Cech v době husitské, a končí svůj přehled
zprávou o obou vlašských biskupech, kteří za krále Vladislava působili
mezi husity, světíce jejich kněží, a zmínkou o středověké kolonii vlašské
v Praze, jejíž počátky sahají až na konec XII. století. K tomu připojuje
autor povšechný přehled archivů, které obsahují prameny týkající se
pobytu a působení Vlachů v Čechách v době novější, a upozorňuje na
hlavni publikace historické, k nimž bylo by třeba přihlížeti tomu, kdo by’
chtěl psáti o Vlaších v Čechách za nového věku. Poučný obsah stati No
vákovy bude jistě vlašským čtenářům, nevyjímaje ani historiků, z valné
části naprostou novinkou. Pro nás rozprava Novákova je cenná hlavně
tím, Že vypisujíc přehledně vlašské vlivy na náš kulturní vývoj ve středo
věku, poučuje řás o veliké důležitosti těchto vlivů a ukazuje zároveň, jak
nesprávné je hledati a nalézati tu všude jen vlivy německé.
K. Ky.
Vyšel třetí svazek díla „Matěje z Janova, mistra Pařížského, Regulae
veteris et novi testamenti“, jež vydává VI. Kybal s podporou komise zřízené
při České Akademii k vydávání pramenů českého hnutí náboženského
ve XIV. a XV. stol. (srov. Č. Č. H. XIV., 362 a XVI., 107). Celý objemný
svazek (str. XXXIV + 455) je vyplněn pouze traktátem o Antikristu,
pátým ze šesti traktátů, z nichž se skládá třetí kniha Regulí. Traktát ten
svým rozsahem i obsahem má ráz spisu téměř úplně samostatného a byl
ve své původní formě složen v Paříži r. 1380. Silný vliv university Pařížské
na sepsání toho traktátu se projevuje i na venek tím, že do něho na způsob
přílohy pojat celý traktát mistrů této university z polovice XIII. stol,
nadepsaný ,,De periculis novissimorum temporum". Jinou takovou pří
lohou je neveliký spisek Milíčův ,,Libellus de Antichristo'* z r. 1367, který
• byl Matěji z Janova vlastním podnětem k napsání jeho spisu o Antikristu.
Obě tyto přílohy jsou plně otištěny i v edici Kybalově. Traktát sám
patří k nej zajímavějším částem velikého díla Janovova a je důležitý také
tím, že zvláště jasně z něho vysvítá, jak mocně působil na jeho autora
Milíč. Je tu obsaženo i známé vypravování Matěje z Janova o Milíčovi.
Ve Zprávách vídeňské akademie (Sitzb. der kais. Akad. der Wiss.
in Wien, phiL-hist. Klasse, Bd. 166) vydal r. 1910 J. Loserth nový
důležitý příspěvek k poznání literární činnosti Wiclifovy: Wiclifs Sendschreiben, Plugschriften und kleinere Werke kirchenpolitischen Inhalts. Po
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dává tu rozbor několika drobných spisů Wiclifových, dosud jen málo zná
mých, a vytýká důrazně prudce polemický charakter těch spisů, jenž prý
již r. 1377 vystupuje skoro se stejnou silou jako o sedm let později. Protože
se spisy, o nichž Loserth jedná, zachovaly většinou také v českých ruko
pisech z doby husitské a byly tedy v Čechách známy, je studie Loserthova
i pro nás důležitá. Loserth sám se jen někde dotýká otázky, pokud spisy
ty působily na husitství. Při spise ,,Speculum secularium dominorum",
jehož vznik proti staršímu mínění klade ještě do doby před vypuknutím
schismatu, poznamenává stručně, že vývody v tom spise obsažené byly
základem prvního artikule Pražského o svobodném kázání slova božího,
a při spise ,,De fide catholica“. který je v podstatě výtahem z traktátu
,,De ecclesia“, doplňuje svůj starší výklad o užívání spisu toho Husem.
C. Jacob vydal druhý svazek své větší práce o Janovi Kapistranovi,
obsahující otisk 44 kázání, jež měl výmluvný mnich ve Vratislavi r. 1453
(Johannes von Capistrano. II. T. Die auf der Kgl.- und Universitäts
bibliothek zu Bresslau befindlichen handschriftlichen Aufzeichnungen von
Reden und Traktaten Capistrans. 3. Folge. Breslau, Trevent 1911).

Boh. Lukavský vydal svým nákladem rejstříky činží, dávek a desátků
a jiné účetní záznamy, týkající se vsí kapitoly karlštejnské z 2. pol. 15. stol,
(p. t. Carlsteinensis capituli 1452—59, c. 1467, 1480 et 1496 annis urbarium
et raciones, str. 28; nákl. vl.) z rukopisu děkanství kapitulního. Edice je
cenná také pro dějiny cen v té době. Na str. 24. otisknuty jsou zajímavé
české výhosty z r. 1467 a formule přísahy selské na slib člověčenství. Edice
nemá ani slova úvodu nebo výkladu.
Veškerých spisů Jana Am. Komenského, jež vydává svým nákladem
Ústřední Spolek jednot učitelských na Moravě redakcí prof. Dra Jana
Kvačaly a prof. Dra Jana V. Nováka, dotištěn jest úplně rozsáhlý svazek
druhý (dle pořadí VI.; 35 tisk, archů); obsahuje spisy rázu didaktického,
uchystané k vydání od známého spolupracovníka při vydání korrespondence Komenského, stud, rady a em. ředitele učit, semináře v Bamberce
v Bavořích, Dra. Jos. Rebra. V čele svazku stojí pravidla pro gymnasium
lešenské, o jejichž provenienci z ruky Komenského Reber vyslovuje důvodnou
pochybnost, neboť se značně liší nejen obsahem, ale i rázem od pravidel
Saryšsko-Potockých, jichž autentičnost je zaručenou v každé příčině. Ná
sleduje slavná rozprava k Vratislavským o studiu latiny z r. 1638, první
návod k užívání proslulých již knížek, ,,Janue“ a ,,Vestibula“, jejž Ko
menský sám sepsal, když knihy zavěsti se měly do škol městských ve Vrati
slavi; zajímavá je v obsahu rozpravy zvláště přechod ku pozdějším názoiům
o vševědě a o učení vševědném. Následují dvě divadla školská, jež Ko
menský jako ředitel gymnasia napsal v Lešně, „Diogenes Cynicus redi·
vivus“ a „Abrahamus patriarcha. První z nich, podávající názorně hlavní
osudy a světoznámé výroky známého vtipného filosofa-kynika, těšilo se
č. č. H. XVII.
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velikému úspěchu již v té době, druhý kus piedvésti chce část obsahu
biblického z nejdávnějších dějin židovstva. Následuje stručný spisek
„Pravidla Hvota“ (Regulae vitae), věnovaný mladému šlechtici polskému,
Kristiánu Ambroži Kochlewskému, jenž pobýval u Komenského v Elbinku
v r. 1644 a 1645. Vyniká nejen obsažností, ale zároveň i stručnou formou,
v niž vtěsnáno skutečně pozoruhodné množství životní moudrosti. Hlavním
obsahem svazku však jest rozsáhlý spis didakticky, „Linguarum Methodus
novissima“, vzniklý v L 1643—1647 v Elbinku, vedle Didaktiky nejucelenčjší a nejvýznamnější dílo Komenského. V něm shrnul netoliko všecky
své vědomosti o jazyku vůbec a zvláště o latině — a jsou to vědomosti
na tu dobu značně rozsáhlé — ale nově upravil na novém základě analyti
ckém i všecky zásady didaktické (v kap. X.), když „Didaktika Veliká*'
ve zpracování latinském nedošla toho uznání, jehož se nadál. Druhá úprava
knih k učení latiny (pro školy švédské) teprve tímto spisem dochází náleži
tého objasněrí. Všecky téměř spisy, českým čtenářům buď z překladů
nebo z rozborů dosti známé, vycházejí ve svazku tomto v latinském origi
nále nově poprvé, opatřeny obsažnými úvody o provenienci a obsahu,
jakož i poznámkami ku pochopení textu nezbytnými; rejstíík obdobný je
svazku prvnímu. Nakladatelství doufá, že tímto velmi obsažným svazkem
vybudí pro svůj podnik náležitou pozornost i v cizině, a proto dalo opatřiti
exempláře pro cizinu určené stručnými latinskými výtahy z úvodů spisům
předeslaných, jež rovněž sestavil Dr. Reber. Svazek třetí, jenž se dotiskuje
(dle pořadí XVIL), obsahovati bude spisy k dějinám Jednoty Bratrské
a upraven byl nově od archiváře Herrnhutského, známého historika své
církve, Dra Jos. Th. Můllera. V čelo postaven jest „Řád cirkevní** Jednoty,
jehož originál nepochází sice od Komenského, ale ovšem překlad latinský
a hojné poznámky, přidané k otisku z r. 1660. Proto nové vydání podává
původní text z r. 1632 souběžně s latinským převodem z r. 1633, k čemuž
připojeny poznámky z r. 1660 pod oběma texty. Následuje prosluly návrh
na obnovu církve evangelické v Čechách, „Haggaeus redivivus**, jejž Ko
menský sestavil r. 1631, když exulantům na krátký čas kynula naděje
v návrat do vlasti. V něm výmluvnými slovy naléhá na nové uspořádáni
poměrů náboženských, aby uplatnila se zásada křesťanství ve skutcích,
k čemuž vybízí hlaxně kruhy rozhodující, šlechtu a duchovenstvo. K tomu
připojen stručný spisek, týkající se trvání a šíření církve bratrské, „Otázky
některé o Jednotě Bratři Českých**, patrně soukromý návrh Komenského,
ústřední správě církve podaný, týkající se zároveň poměrů té společnosti
k jiným církvím evangelickým. Ostatek svazku vyplňují dva spisy Komen
ského z polemik Jednoty se známým administrátorem církve pod obojí
v Čechách a potom kazatelem v Brně, fanatickým přívržencem nauky
Lutherovy, M. Samuelem Martiniem z Dražova (v letech 1635 — 1637).
První sluje stručně „Ohlášeni** t druhý „Cesta pokoje**. Prvním Komenský
jménem své církve odpovídá k útokům, jež Martinius na Jednotu učinil
„Třiceti pěti mocnými důvody"; doklady z vydání majestátu a z úmluv
o českou konfessí na sněme r. 1575 zajímají také historika z povoláni a do-
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plůují v lecčem naše vědomosti odjinud čerpané. „Cestou pokoje“ Komenský
staví se mezi piednl ireniky své doby, mezi nimiž svou činnosti ve prospěch
povznesení vzdělání světového zaujímal místo skutečně vynikající. Nk.
Městské museum v Jindřichově Hradci dosáhlo přičiněním řiditele
Ant. Deckera toho, že města Kumžak a Strmilo v deponovala v něm své
staré archiválie. Jest to případ následování hodný: staré knihy a papíry,
jež v menších městech a vesnicích jsou z rozličných důvodů zkázou více
ohroženy, mohly by tím způsobem, soustředěny v řádně opatřených a od
borně spravovaných archivech větších měst, budoucnosti i vědeckému uží
vání býti uchovány. Riditel Decker nyní v publikacích městského musea
hradeckého pod titulem: Archiv městského musea v Jindřichově Hradci. II.
Archiv města Strmilova a Kuměaku (Jindř. Hradec, 1911; str. 81, nákl. vL)
seznamuje s hlavními kusy archivními z obou míst. Reprodukuje zejména
obšírně obsah městských privilegii, z bohatší pozůstalosti města Kumžaku
popisuje zachovalé gruntovní knihy (od r. 1583, event. 1598), knihu manu
ální, radní protokoly, účty a pod. Jedno privilegium týká se městečka
Batelova.

Kniha Otakara Zachara 0 alchymii a českých alchymistech (Praha 191b
str. 293; nákl. vl.) obsahuje řadu populárně psaných kapitol o dějinách
alchymie, v tom zvi. české alchymie. Nejobširněji seznamuje autor s Ba
vorem ml. Rodovským z Hustiřan, jehož spisy Zachar poznal dokonale a
z nichž některé vydal tiskem. Předností prací Zacharových je, že studují
staré alchymisty se stanoviska chemika-odborníka, chtějíce, jak di autor,
sblížiti čtenáře s podstatou alchymie a tím ospravedlniti veliký kus práce,
kterou v národě našem alchymisté vykonali.
Známý horlivý a obětavý badatel o dějinách západních Čech Dr. Jan
Pohl vydal ve čtvrtém svazku „Publikací městského musea v Rokycanech“
s názvem „Kniha černá nebo smolná kr. svobodného města Rokycan z let
1573—1630“ (v Rokycanech 1911; str. VIII + 80) nejstarší knihu zápisů
o trestních řízeních městské rady Rokycanské, jejíž originál se zachoval
v tamním městském archivě. Zápisy v knize té obsažené vypravují o zlo
činech spáchaných na území městském nebo v nejbližším okolí, o výslechu
a trestání pachatelů. Obsahují leccos pro poznání tehdejšího života, mravů
a názorů, jmenovitě však pro poznání soudního řízení městského ve věcech
trestních, a také jazykově jsou zajímavé. Svou pečlivou edici opatřil Pohl
vhodným úvodem a podrobným rejstříkem jmen a věcí. — Týž autor
uveřejnil v Technickém obzoru z r. 1910 a ve zvláštním otisku věcně i ja
zykově zajímavý Český spisek ze XVII. stol. „Kratičké sepsáni o huti
železné od Daniela Fridricha Simalnidesa“. Je to pozoruhodný příspěvek
k dějinám českého hutnictví v XVII. stol.
31*
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V článku Osudy josefínských konfiskaci na českém jihu (zvi. otisk ze
„Sborníku Hist. Kroužku", XII —XIII) vypravuje Fr, Teplý na základě
akt o zlořádech, jež mělo v zápětí zabráni statků řádu jesuitského a jiného
zboží kostelního nebo fondového v době tereziánské a josefínské. R. 1784
prodali na př. z hrobek proboštského kostela v Jindř. Hradci cínové rakve,
v nichž odpočívala těla pánů hradeckých z rodu Černínů, Slavatů (v tom
i Viléma Slavaty) a pánů z Hradce, aby získali peněz na — varhany. O po
dobných dražbách židovským partám je tu zpráv velký počet. Riditelem
těch akcí a správcem jmění zabraného byl cis. patronátni komisař, Fr. Halbiger, jenž r. 1794, zpronevěřiv na 7000 zl., se zastřelil. Autor shromáždil
příslušná data, ,k charakteristice nábožensky chladné doby i povahy lidské“.

J, Heidler uveřejnil v Přehledu z 18. a 25. srpna 1911 ukázku ze
svých studií o r. 1848, nadepsanou .Kapitola o radikálech z r. 1848* v Ma
sarykovi ».Karlu Havlíčkovi“, Stať obsahem souvisí s Heidlerovým článkem»
o němž byla zpráva v předešlém čísle Č. Č. H., str. 369. I tato výborná
stať je kritikou výše zmíněné kapitoly Masarykovy s hlavním zřetelem
k přednímu prameni Masarykově o radikálech r. 1848, k Fričovým Pa
mětem.
Glch,
V měsíci říjnu zemřel kons. rada olomúcký Ignát Wurm (nar. 1825),
obětavý vlastenec, plný romantické lásky k dějinám Moravy, zejména
době cyrillometodějské, a lidovému umění moravskému. V podstatě jeho
založením je vlastenecké museum olomúcké.

Das Tiroler Landesarchiv. Seine Geschichte, seineBe stände, mit
Regestenanhang von Dr. Phil. Karl Bôhm, Landesarchivar. Innsbruck
1911. 40, str. 128. Vydavatel, který byl 1. ledna 1909 ustanoven prvním
správcem zemského archivu tyrolského, neobyčejně rychle seznámil se
s dějinami i obsahem tohoto dosud naprosto neznámého archivu a vý
sledek svých studií podává ve velice vkusně vypravené publikaci. Zemský
archiv tyrolský, o němž děje se první zmínka r. 1502 a jehož prvý inventář
sestavený r. 1643 vykazuje 72 listin z let 1342—1633, umístěn r. 1732
ve zvláštním přístavku zemského domu a poprvé spořádán sekretářem
Josefem Krištofem Mayrhoferem, za vlády bavorské spojen s archivem
vládním, 7. Června 1816 vydán zase stavům a rozhojněn archiváliemi
uloženými do té doby v Bolzanu. Zemský hejtman Ferdinand hr. Bissingen vydal pro archiv zvláštní instrukci. Archiv pak ostával spojen
s registraturou a spravován zemskvmi sekretáři, v letech 1852—1902
kancelářskými úředníky. Teprv r. 1902 oddělen archiv od registratury
a spravován úředníky archivu místodržitelského a 5. listopadu 1908 systemisováno sněmem místo zemského archiváře. Archiv obsahuje 536 listin
z let 1333—1910, 1060 svazků akt a 744 vázaných rukopisů. Vedle toho
k vyzvání archivářovu 43 obcí uložilo své archiválie v archivě zemském.
Jako přílohu ke své pěkné publikaci otiskl Bôhm regesta 236 listin z let
1342—1865 a knihu svou opatřil důkladným rejstříkem.
Nk.
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Sbírky Oesterreichische Staatsverträge (srovn. Č. C. H. XIII, 127)
vyšel letos svazek Fürstentum Siebenbürgen, přinášející smlouvy s knížaty
Sedmihradskými 1526—1690, které sebral a vydal K. Gooss. Svazek ten
překvapuje svým objemem; čítáť neméně než 974 str. Velký objem se
vysvětluje ovšem i tím, že všude přidány úvody a že na konec na rejstřík
připadá bez mála 50 str. Než těžko ubránit se otázce, mají-li se prameny
toho druhu všecky vydávat in extenso.
Zajímavé zprávy a podrobné vylíčení války o dědictví bavorské
roku 1778, která se především v Čechách odehrála, podává R. Koser ve
článku „Prinz Heinrich und Generalleutnant von Mollendorf im Bayrischen
Erbfolgekrieg** (Forschungen zur brandenb. u. preußischen Geschichte
XXIII. 2).
Vyšla dosti obšírná práce o dějinách censury za Josefa II. H. Gnau,
Die Zensur unter Josef II. (Štrasburg, Singer 1911).
Jiři Loesche vydal letos rozsáhlou sbírku pramenů k dějinám prote
stantismu v zemích rakouských po Josefovi II. pod názvem „Von der
Duldung zur Gleichberechtigung. Archivalische Beiträge zur Geschichte des
Protestantismus in Oesterreich 1781—1861** (Wien, Manz 1911).
Dva silné svazky tvoří „Festschrift zur Jahrhundertfeier des allgemeinen
bürgerlichen Gesetzbuches 1. Juni 1911.** (Wien, Manzipu), dílo mnoha
autorů. Veliká část příspěvků jest rázu čistě piávnického, mnohé jsou však
důležitým příspěvkem k dějinám justice a zákonodárství rakouského v 18.
a 19. věku. Zvláště jmenujeme: H. v. Voltelini, Der Codex Theresianus
im österreichischen Staatsrat; S. Adler. Die politische Gesetzgebung in ihren
geschichtlichen Beziehungen zum allg. bürg. Gesetzbuche (důležité také
pro otázky státoprávní); Μ. Welspacher, Das Naturrecht und das allg.
bürg. Gesetzbuch; E. Tilsch, Das allg. bürg. Gesetzbuch und die Gewohn
heiten im Wandel des Jahrhunderts; J. Krčmář, Beiträge z. Geschichte des
intern. Privatrechtes; A. Pitreich, Zur Gesch. des Immobiliarrechtes seit
der Kodifikation. — Na tomto místě možno také připomenouti, že dějiny
kodifikace občanského práva rakouského byly souhrnným způsobem vy
loženy ve spisu prof. E. Tilsche, Občanské právo rakouské. Část všeobecná
(Praha, Unie 1910). Tuto historickou část své práce Tilsch zpracoval také
po němečku v Oesterr. Zentralblatt für die juristische Praxis XXXI, 6
a po francouzsku v Revue de Droit international et de Legislation comparée (1911).

Ve Článku „Fürst Felix Schwarzenberg und Graf Albrecht Bernstorff**
(Hist. Zeitschrift 107, 3) jedná H. Friedjung o diplomatickém zápase mezi
rakouským státníkem a zástupcem Pruska ve Vídni v letech 1848—1851.
Článek jest založen na novém materiálu archivním a ukázkou z chystá-
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něho druhého svazku Friedjungových dějin Rakouska v letech 1848 — 1860.

S jinou otázkou z téže doby zabývá se Friedjung ve článku „OesterreichischDeutsche Zollunionsplane 1849—1853“ (Osterr. Rundschau 25).

Hanuš v úvodu k svému vydání R. Kr. a Z. vypočítává rozličné
literární mystifikace; k mystifikacím podobného druhu náleží též sbírka
epických básní, kterou vydal Prosper Merimée r. 1827 s titulem La Gusla,
kterou však jako mystifikaci, ale přece poeticky cenné dílo poznal Goethe.
Letos vyšla o tomto díle Prospera Merimée monografie, jež si vytkla za
úkol ukázati, odkud Merimée látky k svým básním bral; šel za nimi někdy

daleko — až do Číny. Spisovatel díla ttLa Guzla de Prospěv Merimée“ je
Jihoslovan, jehož jméno na titule se objevuje v obvyklé transkripci jako

Voyslav M. Yovanovitch.
,,Blgarskoto knižovno družestvo “ v Sofii počalo pod redakcí prof.

vydávati Sčinenija na M, S. Drinova. První svazek
vyšel r. 1909 a obsahuje „Trudove po blgarska i slavjanska istorija“. Na

V. N. Zlatarského

lezneme tam některé práce, původně rusky vydané, které mají dosud

Južnye Slavjane i Vizantija v X. véké
Pogled vs*ch pvoischoždan^to na blgarski národ i načaloto na blgarskata
istorija, ke které Drinov později si činil doplňky ve svém exempláři této
význam spisů základních, na př.
nebo

práce.

M. V. Brečkevič vydal knihu p. t. Vvedenie v sociaľnuju istoriju
knjaiestva Slavii i Zapadnago Pomorja. Izslědovanie po istorii pribaltijskich
Pomorjan za pervye poltora věka so vremeni prinjatija imi chřištijanstva

(1128 — 1278). Jurjev 1911. Navazuje na rozsáhlou literaturu, obírající se

sociálními dějinami pomořskými, s nimiž v těsném spojení se nalézá po
němčení Pomořan, kritisuje spisovatel nejprve její vady a nedostatky
(na př. užívání podvrženích listin jako pravých) a formuluje dosavadní

resultáty její. Dospívá však ku přesvědčení, že dosud daleko ne všecky

důležité stránky společenského života jsou osvětleny s náležitou plností
a přesností. Sám chce přispěti k tomuto úkolu objasněním nesvobody lidu

pomořanského, a to na základě vyšetření otázky, pokud lze nesvobodu
tuto uváděti v souvislost a spatřovati v ní následek hromadného zcizováni

osad, které v 13. století prováděli knížata Pomořští, rozdávajíce je církvi
a šlechtě. — Týž spisovatel vydal r. 1902 práci o knížeti Svatoplukovi
Pomořansko-Kdanském (f 1266)

Svjatopola knjaz' Pomorskij

(ve „Sborníku

učeno-literaturnago obščestva pri imp. jur’evskom universitetě“) a r. 1905

Pervye pomorskie monastyri,
Péčí

synody

Očerk iz istorii baltijskago Pomorja v XII. v.

evangelicko-reformované

Jednoty

litevské

ve Vilně

vyšel 1. sešit publikace Monum^^ta veformationis polonicac et lithuanicae
(„Zbiór pomników reformacyi košciola polskiego i litewskiego“), obsahující

rozličné akty 16. století, týkající se dějin litevských zborů protestantských,
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na př. dvě privilegia krále Sigmunda II. Augusta z let 1563 a 1568, která

mají význam jakési (lmagna charta'* litevských protestantů. Podle před
mluvy hodlá vydavatelstvo, v jehož čele stojí zvláštní redakční komitét,
vydávati prameny k dějinám polsko-litevské reformace v několika sériích;
v jedné z nich mají býti na př. vydány synodální akty jednotlivých církvi

a církevních provincií evangelických, jiná serie má obsahovati knihy zborové
(patrně matriky, kroniky a p.). Jest však důvodná obava, že ani prostředky
ani síly vydavatelstva k uskutečnění tak rozsáhlých záměrů nestačí a není
bohužel naděje, že by důležité té edice této mohla se chopiti nějaká vědecká

instituce.
K blížícímu se jubileu veliké vlastenecké války Ruska s Napoleonem 1.
již ted objevují se publikace, které se obírají její historii. Mezi pozoruhodné

práce náleží spis J. Karcova a K, Voenského, Příčiny vojny 1812 goda
(Petrohrad 1911). Spisovatelé, známí jako dobří odborníci, na základě
d úkladné znalosti materiálu a příslušné literatury potvrzuj í v celku názory vy

slovené vsouborné veliké Istorii Rossii vXIX. včké (vizČ. Č. H.,XIIL, 363).
Celkový resultát svého badání redukují na dvě základní příčiny, na příčinu

rázu světového, t. na obchodní zápas Anglie a Francie a na příčinu místní,
t. na konflikt universální doktríny liberalisticko-humanitní (jejímž pří
vržencem byl Alexandr I.) s kulturní a sociální skutečností ruského národa.
Výslednicí těchto dvou processů, které nezávisle na sobě se vyvíjejí, ale
pak spolu splývají, jest mohutné všeevropské hnutí protinapoleonské.
Podle spisovatelů stojí vedle sebe 3 hlavní činitelé vývoje, Francie, Anglie

a Rusko. Anglie vyniká nad oba druhé dostatkem volné peněžní hotovosti.
Alexandr I. i Napoleon I. jich mají neustálý nedostatek. V honbě za penězi
dopouštějí se takových kroků, které musely vésti k jejich konfliktu. —

Spisovatelé měli při své práci také ten účel, aby dnešnímu Rusku, které

nalézá se na rozcestí mezi Německem a Anglií, podali na základě historie

války z r. 1812 jakousi prognosu a direktivu, jak by se mělo zachovat
v době přítomné. Staví proti sobě Německo a Anglii jako činitele průmyslo
vého a činitele kapitalistického a radí Rusku zavřít spolek s Německem.
Vývody shora zmíněných historiků dlužno pokládat zajisté za pokus věde
ckého odůvodnění tendencí převládajících v ruském veřejném mínění. —
Vedle prací synthetických ohlašuje se několik publikaci uveřejňujících

Otečestvennaja vojna v zá

materiály. Na př. týž

K. Voenskij

piskách sovremennikov

(Petrohrad 1911) ve „Voenném Sborníku“.

vydal právě

Mezi jubilejními spisy týkajícími se selské reformy z r. 1861 zasluhuje

Velikaja reforma 19. fevralja 1861, Sborník statej
A. J· Jakovleva, V„ J. Semevskago, V. J. Ulanova, V. E. Cešichina-Vitrinskago, ve které obsažen jest celý průběh vzniku, vývoje, vlivu i pádu nevol
nictví ruského. Jakovlev pojednává o dějinách nevolnického práva do
polovice 18. století, Semevskij sleduje vývoj selské otázky ve státě a společ
nosti od doby Kateíiny II. do Mikuláše I., Ulanov podává historii reformy
zmínky zvláště publikace
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samé a Cešichin-Větrinskij o reflexi nevolnického práva ve společenském
nazíráni a v literatuře.

Zemřel ruský právní historik Dim. Jak, Samokvasov, od něhož po
chází důležitá publikace Pamjatniki drevnjago russkago prava t nezbytná
i pro studium slovanského práva. Vedle práva obíral se Samokvasov mnoho
otázkami archivními a vydal cenné práce Centralizacija gosudarstvennych
archívov Zapadnoj Evropy v svjazi s archivnoj reformoj v Rossii (2 sv.)
a Archivnoe dělo v Rossii (2 sv.).
Ve sbírce „Wissenschaft und Bildurig“ (Leipzig, Quelle-Meyer 1911)
vydal O. Schrader informační spisek t,Die Indogermaněn**. Práce hodí se
znamenitě začátečníkům a širším vrstvám k přehledu a úvodu do dnešního
badání o pravěku arijském.

Známý historik starého Řecka R. Pôhlmann vydal sbírku svých
drobných pojednání pod názvem t,Aus Altertum und Gegenwarť* (Mnichov,
Beck 1911). Zájem všeobecný zasluhuje především essay ,,Die Geschichte
der Griecben und das 19. Jahrhundert“.
Vyšel II. sv. pozůstalosti mnichovského historika Traube. (Srov.
Č. Č. H. XV. 140. a t. 500) s názvem Einleitung in die lat. Philologie des
M. A. Kapitola první jedná přehledně o vývoji písma (zde zejmena zají
mavá partie o vzniku karol. minuskuly, jejíž vznik klade do Itálie). Kapi
tola jednající o latinské řeči ve středověku je z vyšlého svazku nejdůleži
tější, neboť kapitola jednající o dochování klassicko-liter. ve středověku
(Uberlieferungsgeschichte) je jen stručným přehledem (doufejme, že chy
staný IH. sv. Traubeho pozůstalosti věnovaný výhradně tomuto thematu
podá více) a kapitola o dějinách latinské literatury je jen malvm torsem
z většího díla. V M. I. ô. G. XXXII, str. 334 a nn. vyšel dosti obšírnv
referát B. Bretholzův, v němž shrnuty jsou některé dodatky, týkající se
dějin palaeografie a některých drobností, mezi jiným i zmíněné otázky
vzniku karolínske minuskuly. Bretholz zde volí střední stanovisko mezi
názorem Sicklovým a Traubovým.
V známé J. Můllerově: Handbuch d. klass. Altertums-Wiss. IX.
2. Abt. vyšla letos Μ. Manitiova: Geschichte d. lat. Literatur d. ΜAs. I.
Von Justinian bis zur Mitte des zehnten Jahrhunderts (Mnichov Buk).
Dílo jest důležité pečlivým shrnutím literatury a materiálu, jinak ale lze
dosti mnoho vytknouti. Především způsob zpracování. Měl tu býti volen
způsob genetický, jak ho měl na mysli Traube, totiž zpracování látky
dle literárních středisek. Celou řadu drobnějších výtek shrnul dosud jednak
žák Traubeho C. Weyman v Hist. Jahrbuch XXXII, str. 333 sq., jednak
Strecker v TheóL Literaturzeitung 1911 Nr. 7.
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V 107. svazku Sybelovy „Hist. Zeitschrift" vydal Μ, Ritter článek
Studien über die Entwicklung der Geschichtswissenschaft. II. Die christlichmittelalterliche Geschichtschreibung“, článek jest vlastně pokračováním
starší studie Rittrovy o historiografii antické a podává rozbor základních
rysů, společných kronikářství středověkému.
W. Bahnson vydal druhý svazek rozsáhlého atlasu genealogického
„Stamm- und Regententafeln zur politischen Geschichte“ (Berlin, Voss 1912).
Dil obsahuje nejdůležitější rodokmeny k dějinám Itálie, Španělska, Portu
galska a Francie. Vedle rodin panujících jsou v dílo pojaty také některé
nejpřednější rodiny feudální, genealogie papežů a vynikajících státníků.
Výhodou díla jest, že věnuje péči také ženskému potomstvu a manželkám.

Ve sbírce „Handbuch d. mittelalterlichen und neueren Geschichte"
vyšel třetí díl oddělení věnovaného nauce o listinách. Jest to práce O.
Redlicha,,,Die Privaturkunden des Mittelalters“ (Mnichov, Oldenbourg 1911),
první velmi důležitý pokus o zpracováni látky, které diplomatika nevěno
vala dotud dosti soustavné péče.
V druhém sešitu „Quellenstudien aus dem hist. Seminar der Universität
Innsbruck" vydal Arnošt Tuček práci „Untersuchungen über das Registrum
super negotio Romani imperii“, v níž snaží se určiti přesně ráz a dobu vzniku
známého svazku register papeže Innocence III,, věnovaného sporu o trůn
císařský mezi Filipem Švábským a Otou IV., jakož i poměru císařství a pa
pežství v době té vůbec. Tuček nezná rukopisu chovaného v archivu vati
kánském sice z autopsie, užil však podrobných zpráv o něm a dospěl k ně
kterým cenným výsledkům, zejména k názoru, že „Registrum super negotio
imperii" bylo zhotoveno účelným výběrem z všeobecných register původ
ních, dnes ztracených, teprve po roku 1209, kdy poměr mezi Innocencem III.
a Otou IV. počal nabývati rázu nepřátelského.

Vyšel v německém překladu pátý svazek rozsáhlé práce Μ. Kovalewského, „Die oekonomische Entwicklung Europas bis zum Beginn der kapi
talistischen Wirtschaftsform“. Má podtitul: Die hofrechtliche Verfassung
des Gewerbes und des Zunftwesens. Der schwarze Tod und seine wirt
schaftlichen Folgen. Berlin, Prager 1911.

Ve sbírce „Die Kultur der Gegenwart“ vyšel první svazek oddílu
»»Allgemeine Verfassungs- und Verwaltungsgeschichte“. Obsahuje pojednání
A. Vierkandta o státních poměrech národů primitivních, obšírné články
o státních a správních zařízeních starých národů východních, států moslemských, Číny a Japonska. Pak následuje vylíčení státní správy antické
od L. Wengera a zajímavé pojednání A. Luschina z Ebengreuthu o ústavě
a správě národů germánských a říše německé až do roku 1806, vyplňující
největší díl svazku.
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W. Jahr vydal dosti užitečnou příručku „Quellenlesebuch zur Kulturgeschichte des frůheren deutschen Mittelalters** (Berlír, Weidemann) ve
dvou svazečcích. První obsahuje vybrané partie z annálů, legend a kronik
středověkých, druhý jejich překlady opatřené poznámkami.

J. Fickera
„Vom Reichs-

Z pozůstalosti vynikajícího historika-právníka inšpruckého

P. Puntschart druhý díl známé práce
furstenstande” (Inšpruck, Wagner 1911).

vydal

Fickerovy

V práci „Heiliges Rómisches Reich Deutsche? Nation. Eine Studie
uber den Reichstitel** t vydané ve sbírce „Quellen u. Studien zur Verfassungsgeschichte des Deutschen Reiches“ (Weimar, Boblau 1910), ukazuje K.
Zeumer proměny, jež doznal název říše ve středověku a v době nové.
Zvláště zajímavý jest důkaz, že označení „Deutsche? Nation** vzniklo

teprve na sklonku 15. věku a že jeho účelem bylo odlišiti Německo vlastní

od neněmeckých částí říše, Burgundska a Itálie. Teprve omylem práv
níků 17. věku bylo užito názvu toho pro celý pojem říše, ale ještě v 18. stol,
učení odborníci poznávali omyl ten a vyhýbali se mu. Teprve v 19. stoL
zvítězil úplně.

V díle „Les origines de la Théologie modeme. I. La renaissance de
ľantiquité chrétienne (1450—1521)** (Paris, Lecoffre 1911) Aug. Humbert
snaží se shrnouti podstatné rysy theologie humanistické a vyznačiti její

k scholastice i reformaci.

Pro dějiny důležitého jednáni o víru na sněmu říšském v Augšpurce

W. Gussmann v dvousvazkové publikaci
„Quellen und Forschungen zur Geschichte des Augsburgischen Glaubensbekentnnisses** (Lipsko, Teubner 1911).

r. 1530 materiál nově sebral

V příručném svazečku, ozdobeném pěknými illustracemi, vylíčil A.
život a ruch místní v Tridentu za doby slavného koncilu. Úvodem
připojil k tomu kapitolu o významu koncilu vůbec a o poměrech nábo

Galante

ženských 16. století

zeit. Inšpruk,

(Kulturgeschichtliche Bilder aus der Trientner Konzils

Wagner 1911).

H. Krabbo vydal druhý sešit „Regesten der Markgrafen von Branden
burg aus Askanischem Hause**, obsahující listiny z let 1174—1247. (Lipsko,
Duncker-Humblot 1911).

J. Kanter vydal první svazek velikého díla o Albrechtovi Brani
borském, knížeti zajisté nej zajímavějším v Německu v době Fridricha IV.

(Markrag Albrecht Achilles von Brandenburg, Burggraf von Nürnberg.
Berlin, Duncker 1911).

1. Bd.
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O poměru království pruského k církvi katolické od 17. —19. století
vydal v 80tých a 90tých letech sedmisvazkovou publikaci Μ, Lehmann
pod názvem „Preussen und die kath. Kirche seit 1640° veskrze na zá
kladě materiálu ze státních archivů pruských. Výborným doplňkem práce
té jest edice Ph. Hiltebrandta, Preussen u. die Römische Kurie. Bd. 1. Die
vorfriderizianischc Zeit (1625 — 1740). Berlín, Bath 1911. Práce jest veskrze
založena na aktech archivu vatikánského a přináší tedy materiál se strany
druhé.

Vyšel druhý svazek práce K. Th. Heigla, „Deutsche Gechichte vorn
Tode Friedrichs d. Grossen bis zur Auflösung des alten Reiches** (Štutgart,
Cotta 1911), kterým toto důležité dílo jest dokončeno. Svazek začíná
tažením proti Francii r. 1792 a končí rokem 1806.

Velmi dobrou příručku dějin 19. století vydali E. Driault a G. Monod
v druhém vydání s názvem JtEvolution du monde modeme. Histoire politique
et sociále“ (1815 —1911). Paris, Alcan 1911. Kniha jest určena pro širší
kruh čtenáiů a rozsahem není o mnoho větší známé, také do češtiny pře
kládané knihy Seignobos-Metinovy. Její předností jest však, že neisoluje
takovou měrou dějiny jednotlivých států, nýbrž bére víct zřetel na celek
vývoje evropského. Zvláště podrobná jest část jednající o dějinách a kolo
niální politice po roce 1880. Jednotlivé kapitoly jsou opatřeny bibliografií,
která se však omezuje především na literaturu francouzskou.

S pomocí H. Ermiscbe vydal vévoda saský Jan Jiří „Briefwechsel
zwischen K. Johann von Sachsen und den Königen Friedrich Wilhelm IV.
und Wilhelm I. von Preussen“ (Leipzig, Quelle 1911). Dopisy jsou velmi
zajímavé pro dějiny politické a ještě více pro kulturní ovzduší panovnické
romantiky let 40tých a 50tých.
Pod názvem „Aus meinem Leben“ vydal vůdce sociální demokracie
nemecké August Bebel první svazek své autobiografie (Štutgart, Dietz
1910), sahající až k zřejmému přestoupení Beblovu k programu marxisti
ckému.

V srpnu zemřel Jindřich rytíř Poschinger, vydavatel velikého počtu
akt diplomatických a jiných pramenů, jednajících o státní činnosti a sou
kromém životě Bismarkově.
V červenci zemřel v Gotinkách professor dějin církevních Pavel
Tschachert» známý Četnými pracemi o dějinách reformace luterské; jeho
kniha „Petrus von Ailli“ (1877) jest i u nás známa badatelům o době
Husově.
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Drobné práce Maitlandovy (Č. č. H. XIIL, 413, XV., 274) vyšly letos
ve 3 svazcích s titulem The collected pápers of Frederic William Maitland.

Velmi podrobnou práci o známém auktoru traktátu „De recuperatione
Terrae Sanctae", jeho významu pro déjiny Filipa TV. a počátku 14. stol,
vůbec vydal E. Zeckt „Der Publizist Pierre Dubois, seine Bedeutung im
Rahmen der Politik Philipps IV/* (Berlín, Weidemann 1911). V předmluvě
autor podává retrospektivní přehled publicistiky středověké vůbec.
V „Rozpravách" prvé třídy České Akademie vyšel jako č. 41 objemný
spis VI. Kybala, Jindřich IV. a Evropa v letech 1609 a 1610 (Praha 1911;
str. 324). Pojednav již před tím v samostatné knize stejného názvu, vyšlé
r. 1909 nákladem kráL č. spol. nauk (srov. Č. Č. H. XVI., str. 261) po
drobně o pramenech a literatuře, podává zde autor vlastní zpracování
thematu. Obsah naznačují tyto názvy jednotlivých hlav: I. Zevnější poli
tika Jindřicha IV. až do r, 1609. II, Spor o dědictví jůlišské od smrti vévody
Jana Viléma (v březnu 1609) až do obsazení tvrze j ůlišské od arcivévody
Leopolda (v červenci 1609). III. Jindřich IV. a pře jůlišská od července
1609 až do ,,nevinného únosu" princezny Condé v listopadu 1609. IV. Fran
couzská diplomacie od prosince 1609. V. Přípravy k válce (v březnu a dubnu
r. 1610). VI. Poslední jednání. Smrt králova 18. května 1610. Závěr.
Připojen je dvojí rejstřík, bibliografický a jmenný, a v příloze reprodukce
podobizny krále Jindřicha IV. z počátku r. 1610. Poměr svého spisu k starší
literatuře o Jindřichu IV. a svoje pojetí a posuzování velikého krále fran
couzského na konci jeho života vyložil Kybal stručně již v předmluvě
k uvedenému svému spisu z r. 1909.
V „Revue ďhistoire moderne“ vydal J. Loutchisky (Lučicky) práci
o poměrech venkova francouzského v 18. století, založenou veskrze na
pramenech („Les classes paysannes en France au XVIII siěcle“). V ní
ukazuje, jak nepatrné vlastně byly většinou dávky a roboty panské, jimiž
sedlák francouzský v době predrevoluční byl obtížen, zvláště v porovnání
s poměry severoněmeckými, a jak nepatrný byl rozsah půdy dominikální
proti rustikálu. Badání dospívá tu k výsledkům zcela jiným, nežli jaké
mezi příčinami veliké revoluce obyčejně jsou uváděny. O Francii pred
revoluční vyšel současně druhý svazek díla M. Kovalewského, „La France
économique et sociále ä la veille de la Révolution“ (Paris, Giard 1911).
V Bibliothéque ďhistoire contemporaine vydal E. Driault pěkný
spis souhrnný „Napoleon et ľ Európe. Austerlitz. La Fin du Saint Empire.
1804—1806“.

V červenci zemřel v Paříži Emil Levasseur. Z nekrologu Hausrova
v Revue Hist. vyjímáme, že se narodil 1828 jako syn malého řemeslníka;
a že sám byl v mládí zaměstnán v dílně zlatnické. S tím jistě souvisí, že
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se později věnoval zvláště dějinám hospodářským — jeden z prvních ve
Francii. Již r. 1859 vyšlo ve 2 svazcích jeho hlavní dílo jednající o dějinách
stavu dělnického: Histoire des classes ouvriéres de France de Jules César
ä 1789, které r. 1867 prodlouženo až do doby novější, jak ukazuje již nadpis
Histoire des classes ouvriéres depuis 178g. Duruy Levasseura povolal na
Collége de France. R. 1900—1901 vyšlo svrchu uvedené nejstarší dílo
nově zpracované a 1903—4 také dílo druhé, oboje s rozšířeným programem
vyznačeným hned v nadpisu jako Histoire des classes ouvriéres et de
Tindustrie. Poslední jeho dílo vyšlo v roce jeho úmrtí. Jsou to dějiny ob
chodu francouzského. Jak z nadpisu Histoire du commerce de la France;
Jre partie: Avant 178g patrno, chtěl i tu pokročiti až ku přítomné době.

L. Μ. Hartmann vydal druhou část třetího svazku „Geschichte
Italiens im Mittelalter“ (Allgemeine Staatengeschichte, Gotha, Perthes 1911),
v níž pod názvem „Die Anarchie“ vyličuje poměry italské po rozkladu
panství franckého (viz Č. Č. H. XIV 271).

Od dob Lafuentových nedostalo se španělskému dějepisectví velkého
a celkového díla, které by nahradilo a doplnilo práce starší. Podnik akademie,
započatý před řadou let, který má vylíčiti domácí dějiny v jednotlivých
monografiích, k jichž sepsání se uvolili přední odborníci, vykazuje některé
znamenité knihy, ale zdaleka ještě neblíží se svému ukončení. Proto tím
vítanější je aspoň dobrá příručka, která shrnuje výsledky dosavádního
bádání: História de Espaňa y de la civilización espanola (Barcelona, Juan
Gili, díl I.—IV., 1900—1911; druhé vydání I. dílu vyšlo 1909; stran 659,
570, 749, 556), která čtvrtým dílem, vydaným právě koncem minulého
roku, byla zakončena, splňuje všecky požadavky, které se kladou na
dobré kompendium. Autor její, profesor oviedské university, jeden
z předních representantů španělského učeného světa, D. Rafael Altamira
y Crevea znám je evropským historickým kruhům svými bibliografickými
přehledy o španělské historiografii uveřejňovanými v Jahresberichte der
Geschichtswissenschaft; sám doma vydával kritickou revui věnovanou
historii španělské, portugalské a americké. V Oviedu však má stolici práv
a tím asi taky částečně vysvětlí se ráz jeho knihy. Politickým dějinám
vykázána je pouze malá část celého díla, rozsahem sotva čtvrtina, tak že
o novějších osudech španělské monarchie daleko obšírnější poučení nežli
v knize Altamirově se najde ve výborné anglické příručce Spaint its Greatness
and Decay, 1479—1788 (Cambridge Historical Senes, Cambridge 1905),
kterou sepsali Edvard Armstrong (1479—1556) a od doby Filipa II. známý
badatel ve španělských dějinách Martin A. S. Hume, vydavatel Calendars
of Spanish State Papers. Za to Altamira věnuje velikou pozornost všem
projevům národního života, politické i sociální organisaci společnosti,
podmínkám a výsledkům národohospodářské práce, duchové kultuře,
vědě, literatuře, umění i mravům a v těchto částech, kde autor netoliko
shrnuje roztroušený materiál, nýbrž namnoze pokouší se o celkové samo
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statné pojetí a vypsání dosud nenapsaných dějin španělské civilisace v nejširším slova smyslu, tkví hlavní cena knihy, která sotva tak hned bude
nahrazena prací psanou s hlubší erudici a s širším obzorem. První díl
obsahuje vnější i vnitřní dějiny až do polovice XIII. století a politické
události poloostrova do roku 1479; ostatní stránky španělského života

v této periodě spolu s obdobím až do politického sjednocení země a ustavení
absolutní monarchie (1516) líčí svazek druhý; kniha třetí věnována je vládě
rodu Habsburského ve Španělsku a část čtvrtou vyplňuje panství Burbonů,

do roku 1808; k tomuto svazku připojena je taky velmi cenná bibliografie
k španělským dějinám. Dílo toto, jasně psané a přehledně složené do krátkých
paragrafů, je taky úhledně vypraveno typograficky a ozdobeno množstvím
reprodukcí uměleckých děl a památek nebo současných obrazů, velmi vhodně
volených, které dobře osvětlují a oživují text, třeba někdy přílišné zmenšení
ubírá jim zřetelnosti. Živý zájem oviedského učence o současný vývoj Špa
nělska a jeho veřejná součinnost na velkých otázkách národních — v poslední

době vstoupil jako přední předbojník v řady pěstitelů kulturních i hospo

dářských styků s románskou Amerikou — vzbuzuje naději, že z jeho po
volaného péra dostane se nám podobně znamenitého vypsání španělských
dějin v XIX. století, jako jsou vyšlé svazky; jeho moderní dějiny Špa
nělska Spaint napsané pro Cambridge Modern History, vol. X., obsahují
toliko léta 1814—1845. Byl by to taky zároveň se španělského stano
viska psaný dobrý doplněk poslední anglické knihy o politických dějinách

Španělska, kterou podává rovněž Cambridge Historical Series;

Clarke, Modern Spaint 1815—1898

(Cambridge 1906).

H, Butler
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Děl. O. = Dělnická Osvěta.
») Snadno rozluštitelné zkratky jsou pominuty.

Seznam zkratek.

M. V. Sch. L. — Mitteilungen zur
Volkskunde des Schönhengster Lan
des.
M. Z. K. E. E. K. H. D. = Mitteilungen d. k. k. Zentral-Kommis
sion z. Erforschung und Erhaltung
d. Kunst- und histor. Denkmale.
N. A. G. Ä. D. G. = Neues Archiv
der Gesellschaft für ältere deutsche
C/eschichte.
N. A. S. G. = Neues Archiv für
sächsische Geschichte und Alter
tumskunde.
N. D. = Naše Doba.
Ned. L. = Nedělní Listy (příloha
Hlasu Národa).
N. F. = Neue Folge.
N. L. = Národní lás ty.
N. L. M. = Neues Lausitz. Magazin.
N. P. = Národní Politika.
N. Slov. = Naše Slovensko.
N. V. Č. = Národopisný Věstník
Č eskoslo vansk ý.

S. N. Z. S. = Staré i nové Zvěsti ze
Soběslavě.
S. P. = Slovenské Pohľady.
S. Pŕ. = Slovanský Přehled.
S. V. P. S. = Sborník věd právních
a státních.
U. = Union.
Uč. Př. = Učitelský Přehled.
U. N. = Učitel. Noviny.

V. Č. A. = Věstník české Akademie.
V. C. P. = Věstník českých professorii.
V. K. C. S. N. = Věstník Kr. Č. Spo
lečnosti náuk.
V. M. Op. = Věstník Matice Opavské.
VI. = Vlast.
V. S. — Volné Směry.
V. S. W. G. = Vierteljahrschrift für
Sozial- und Wirtschaftsgeschichte.

Z. K. = Zeitschrift für Kirchcngcschichte.
Zeit. Ethn. = Zeitschr. für Ethno
logie, Anthropologie und Urge
0. = Oberschlesien.
schichte.
Obz. N. = Obzor Národohospodársky. Z. f. Büchrfr. = Zeitschr. für Bücher
Ö. R. = österreichische Revue.
freunde.
Osv. = Osvěta.
Z. G. K. Schl. = Zeitschr. für Ge
Ö. ľ. R. — österr.-ungar. Revue.
schichte
und Kulturgeschichte
Schlesiens.
P. A. M. = Památky archeologické ZI. P. = Zlatá Praha.
a místopisné.
Z. M. L. Μ. = Zeitschr, des mähr.
P. L. R. = Pražská Lidová Revue, ; Landesmuseums.
Pok. R. = Pokroková Revue.
Z. ö. G. = Zeitschr. für Österreich.
Pr. = Právnik.
Gymnasien.
P. R. = Pedagogické Rozhledy,
Z. ö. V. f. B. — Zeitschrift des öster
pr. = Přehled.
reichischen Vereines für Bibliotheks
P. z Bud. = Posel z Budče.
wesen.
Zv. = Zvon.
R. = Rozhledy.
Z. V. G. A. S. = Zeitschr. d. Vereines
Rev. hist. = Revue historique.
für Gesch. und Altertum Schlesiens.
R. K. = Repertorium für Kunst Z. V. G. M. S. = Zeitschr. d. deut.
wissenschaft.
Vereines für Gesch. Mährens und
R. S. = Rocznik slawistyczny.
Schlesiens.
Z. V. G. S. = Zeitschr. d. Vereines
S. H. K. = Sborník Histor. Kroužku.
für Geschichte Schlesiens.
SI. Obz. = Slánský Obzor.
S. M. S. S. = Sborník museálnej Ž. L. = Ženské Listy.
slovenskej spoločnosti.
; Ž. S. = Ženský Svět.
Zkratka B. 04 znamená Bibliografie české historie za r. 1904 (Č. Č. H.
XI.); B. 05 za r. 1905 (C. Č. H. XIL); B. 06 za r. iqoó (Č. C. H. XIII.);
B. 07 za r. 1907 (C. C. H. XIV.); B. 08 za r. 1908 (C. Č. H. XV.). B. 09
za r. 1009 (č. C. H. XVT.L — Kde při časopisech není udán rok, rozumí
^e rok 1910.

A. Část všeobecná.
(Védy pomocné, celková díla, déjiny jednotlivých pomérú.)

1. Organisace vědecké práce.
Almanach čes. Akademie Roč.
XXI. Praha 1911. Str. 243.
1
Hanuš J., Dodatek k poč. král.
Čes. Společnosti náuk. ČČH. 16,
306-315. (Viz B. 08, Č. 4). — Výroční
zpráva kr. čes. Spol. náuk za r. 1910.
Praha 1911. Str. 68.
2
Výroč zpráva Histor. Klubu za
r. 1908-1909. ČČH. 17., prii, k ses. 1.
Str. 13.
3
Výroč. zpráva Společnosti přátel
starožitností čes. za r. 1909. Č. S. P.
S. Č. 18, 69-80.
4
Lidové přednášky čes. vysokých
škol Praž, v 1. desítiletí 1899-1909.
Praha. Rivnáč, 1910. 8°. Str. 119.
Rf, Př. 8, 739 parsim 821; Zd. To
bolka N. L. 1910, č. 253; Č. O. 6.
252.
5

Výroční zpráva Matice moravské
za r. 1910. Č. M. M. 35, příl. k seš. 2.
Str. 9. — Traub H., Děj. Matice Mor.
Č. M. M. 34, 197-229, 313-341· — Ka
rásek Jos., Moravská Národní Jed
nota. Mor. Orlice 1910, č. 16, 17. —
Traub H., Účastenství Fr. Palackého
a Pavla J. Šafaříka při Mor. Nár.
Jednotě. C. M. M. 34, 298-299.------ ,
Historicko-topografický slovník celé
někdejší Moravy. (K jub. Matici Mor.)
Mor. Orlice 1910, č. 47, 70, 80. —
Kalina T., z Komise na vydávání
histor. památek morav. při ,,Matici
Moravské." Č. M. M. 34, 76-77. 6
Palmovský Edm., Jubileum 25tiletého trvání Matice Ostravské. Ostr.
Listy 1910, č. 76.
7
Zpr. morav. archaeolog. Klubu za
r. 1909. Pravěk 6, 98-104.
8
čes. časopis Historický, XVII., seš. 2

Výroční zpráva Matice Opavské za
r. 1908. V. Μ. Op. 18, 75-93.
9

Musea.
Chotek K., Zur Frage des Čech.
Musealwesens. Čech. Rev. 3, 161-164.
10

Macháček Frid., O popularisační a
vědecké činnosti venkovských museí.
Č. L. Μ. 2, 96-101.
11
Dolenský A., Nové úkoly českých
museí. Hlídka Času, č. 45.
12
Richter O., Über die idealen und
praktischen Aufgaben der ethnograph.
Museen. Museumskunde 6, 40-60,
131-137.
13.
Lauffer 0., Herr Schwedeler-Meyer
und die histor. Museen. Museums
kunde 6, 32-40.
14
Berger E., Die Aufgaben des Kon
servators in unseren Museen. Mu
seumskunde 6, 236-243.
15
Stocký A., Svaz museí a musej.
spolků. Č. S. P. S. Č. 18, 56-60. 16
Jeníček v. V., Zásady organisace
českoslovan. museí. Č. L. Μ. 2, 84-85.
V

Adámek K. V., O musejní organisaci. Č. L. Μ. 2, 77-84.
18
F. P., K organisaci jihočes. museí.
J. K. 2, 29-30, 68-69.
19
Kretz Fr, Vzájemnost slovanských
museí. Č. V. S. Μ. O. 27, 143-146·
20

č. Vesnická musea. Venkov 1910,
č. 171.
21
Halbhuber Jar., Místní musea. Ven
kov 1910, č. 194, 256.
22
Všeobecně přístupné knihovny, čí
tárny a musea. Stále zřízená divadla
a jeviště v král. čes. r. 1905. ž ·.
fic.

j
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zem. statist. úřadu, sv. 14, seš. 1.
Praha 1910. V. 4<>. Str. CLXXIX +
tab. (str. 204).
23
Alltrhan J., Musea v král. Českém
v 1. 1897 a 1905. Zpr. zem. statist.
úřadu sv. 14, str. I.—XLVII 4- tab.
24
Adámek K. V.. O vývoji museí
v král. Českém č. L. M. 2, 105-118. 25

Mach V., Knihovna m. musea v Be
nešové. Věstník Jihočes. Museí 1910,
59-60.------- , Z děj. musea. Č. S. P.
S. Č. 18, 62.-------, M. museum v Be
nešově. Věstník jihočes. museí 1910,
5-6. Viz též J. K. 1, 30, 359-361. 26
K. N, M. museum v Ces. Budějo
vicích. Věstník jihočes. museí 1910,
7-8.
27
Novák Jos., M. museum v J.Hradci.
Věstník jihočes. museí 1910, 51-52; —
Ohlas od Nežárky 1910, č. 15.
28
Zpr. o činnosti městského průmyslo
vého musea v Kr. Hradci za r. 1909,
Hradec Král. 1910. Orlické Proudy
1910, č. 43.
29
Zpr. kuratoria prům. musea v Chru
dimi za r. 1909. Chrudim, nákl.
musea, 1910. Str. 49.------ , Musejní
publikace chrudimské. Hlasy Výcho
dočeské 1910, č. 22, 23, 24.
30
—, Městské průmyslové museum
pro Pošumaví v Klatovech. Klatovské
Listy 1910, č. 24, 25, 28, 29.-------,
Museum kr. m. Klatov. Věstník jiho
čes. museí 1910, 17-20. —
31
—, Ein Stadtmuseum in Komotau.
Deutsches Volksblatt 1910, Nr. 162.
32
Schmldt G., 19-20. Bericht uber den
stádt. Archiv und Museum in Mies.
D. Wacht an d. Miesa 1910, Nr. 936,
951·
33
I. zpr. m. musea ve Vys. Mýtě 19001910. Výs. Mýto 1910 M. 8°. Str. 16. —
Škorpll V. V , Zpr. o m. museu 1900 až
1910. Ibid., 10-16.
34
Zpr. m. musea v Pacové. Čís. II.
R. 1910. Pacov, nákl. musea, 1910.
V. 4°. Str. 16 + prii. — Čís. III.
Praha 1910. V. 8°. Str. 14.
35
—, Musej. spolek v Pelhřimově.
J. K. i, 30-31.
36
—, Das naturwissenschaftl. Schulmuseum in Pian. Bohemia 1910,
Č· 187- . .
37

Sborník m. histor. musea v Plzni.
(B. 09, č. 38.) Rf. V. Vojtíšek, Č. R. 3,
316-318; Ch. z H., Č. Μ. Μ. 34,
182-184.
38
Schiebl Jar., O našich městských
museích. Plzeňský Obzor 1910, č. 2, 5,
8. n, 14.
39
Zpr. Kuratoria měst, musea (praž
ského) za r. 1910. Praha, nákl. musea,
1910. V. 8°. Str. 6. —, Průvodce Mu
seem kr. hl. m. Prahy. Praha 1909.
Μ. 8°. Str. no. — Rf. A. Dolenský,
Č. M. K. Č. 84, 387-388. — Harlas
F. X., Museum kr. hlav. m. Prahy.
N. L. 1910, č. 156. — H-s, Věstník»
Obecní král. hlav. Města Prahy 1910,
65, 208. — Harlas F. X., Vunšviciána.
Č. S. P. S. Č. 18, 10-20.
40
Zpr. o museu král, čes za r. 1909.
Praha, nákl. musea, 1910 8°. Str. 100.
Zpr. Č. 1910, č. 112. — Volf Jos.,
Knihovna Musea král. Českého. N. L.
1910, č. 142. — Mádl K. B., Grafika
v museu král. Čes. N. L. 1910, prii,
k č. 285. — Dolenský A.. Sbírka rytin
musea král. Čes. Čes. Bibliofil. I.»
12-13. — Fabian V., O vzniku
lapidaria musejního. P. A. Μ. 24,
169-178. — Fabian V-, Praehistor.
sbírka archaeolog. v zem. museu.
N. L. 1910, příl. kč. 105. — Fabian V.,
Lapidarium musea král. Čes. Světozor
1910, 956-960. — Fabian V., Histor.
archaeologie v zemském museu. N. L.
1910, prii, k č. 229.
41
Výroč. zpr. (techn. musea v kráL
Čes.) za r. 1910. Praha, nákl. musea,
1910. Μ. 8°. Str. 63. — Neumann K.
C., O technickém museu pro král.
Čes. a jeho významu. Obz. N. 15,
392-399. — Veselý Jar., Technické
museum. N. L. 1910, č. 24. — jr,
Technické museum. N. L. 1910, č. 288.
42
Chytil K., Průvodce sbírkami uměL
prům. musea. (B. 09, č. 42.) Rf. A.
Dolenský, Č. M. K. Č. 84, 387-388;
Volné Směry 1910, 79; N. P. 1910,
Č. 44. — Gruber Jos., Uměl. prům.
museum v Praze. Obz. N. 15, 93-95; —
Jiřík F. X., Výstava předmětů za
koupených ze sbírky Lannovy pro
uměl. prům. museum. Obz. N. 15,
133-137. Viz též. ZI. P. 1910, 259-261.
— —, Gründungsfeier des Kunst-
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gewerbemuseums. Bohemia 1910, č. seum-Archiv. Teplitz-Schönauer An
57
38·
43 zeiger 1910, Nr. 43.
Výroč. zpr. Společnosti národop.
Zpráva o Činnosti morav. musej.
musea českoslov. za r. 1909. Příl.
N. V. Č. 5, č. 3/4; str. 19; — BíbováR., společnosti za r. 1909. Brno, nákl.
Kvtchová Μ., Výstava krajek v Ná musea, 1910. Str. 59. — Zpr. o zase
rodop. Museu Ceskoslovan. v Praze. dáních kuratoria Mor. mus. společ
N. V. C. 5, 187-192.
44 nosti za r. 1909. C. Μ. Μ. Z. 10,
Výroč. zpr. Čes obchod, musea 158-165. — 8chram W., Die Porträtza r. 1908/9. Praha 1910. Str. 57. 45 litographien d. mahr. Landesbiblioth.
—, O pražském židovském museu. Z. M. L. Μ. 10, 15-51. Též zvi. ot.
Den 1910, č. 106. — —, Rozvoj 1910, str. 36. — Klvaňa Jos., Obrazárna
č. 30. — Tschupplk K., Das erste júd. zemského musea Františkova a jeho
Museum. Frankf. Ztg. 1910, Nr. 199. sbírky umělecké. Mor. Orlice 1910,
------ , Eröffnung eines jüd. Museums č. 86. — Jarník H., Starší kusy naší
in Prag. U. 1910, Nr. 76.------ , Ein knihovny Komenského. Č. Μ. Μ. 7,
jüdisches Museum in Prag. Prager 10, 50-74. (Dokonč., srv. B. 09,
Tagblatt 1910, Nr. 173.
46 č. 54 )
58
Výroč. zpr. musej. společnosti v Vh.
Kisch E. E., Das Prager PolizeiMuseum. Boh. 1910, Nr. 202.
47 Brodě za r. 1908. Uher Brod 1909.
L. Μ., K úkolům našeho musea Str. 50. — Kučera J., Z musej. spo
(v Příbrami). Horymír 1910, č. 21. 48 lečnosti v Uh. Brodě. C. V. S. Μ. O.
Chronik des Nordböhmischen Ge 27, 34-36. — P„ Z archivu uh. brod
werbemuseums (in Reichenberg). Zeit ského musea. Zájmy Slovače 1910,
59
schrift des Nordböhmischen Gíewerbe- č. 12, 13·
Hausotter
A.,
Das
Archiv
des
Orts

museums 4, 41-59.
49
Podřipský Musejník. Ročenka mu museums in Kunewald (Kuhländchen).
60
sea v Roudnici. Roč. V. Roudnice n. L. Z. V. G. M. S. 14, 392-401.
Smyčka
J.,
Přehled
museální
čin

Str. 72 + příl. Viz ibid., str. 69-70. 50
nosti
krajinského
musea
v
Litovli
za
—0Ž—, Vznik a trvání musejního
1909. Selská stráž 1910, č. 33. 61
spolku v Sedlčanech. J. K. 1, 362-363. r. Vašek
Ad., Počátky vlasten. musea
------OŽ—, Okr. museum v Sedlčanech. v Olomouci.
V. S. Μ. O. 27, 16-28. —
Věstník jihočes. museí 1910, 69. 51 Zpr. o valnéČ.hromadě
vl. mus. spolku.
Slánský Obzor. Věstník musej. a C. V. S. Μ. O. 27, 75-80.
62
literár. spolku Palacký. Roč. 18.
Levý Fr., Výzkumné kopání pře
Slané 1910. Str. 96. — Z musej. rovského městského musea na Hraspolku. Ibid., 91-96.
52 douchu u Tovačova. Hlasy z Pobečví
—, Μ. museum v Soběslavi. Věstník 1910, č. 37.
63
jihočes. museí 1910, 20-22, 30-31,
Procházka K., Národopisné roz
36-37. 54-56·
53 hledy. (Museum na Velehradě.) VI. 26,
MaiUlka J G , Okresní museum 55^557·
64
v Sobotce. Věstník hospodářských
Führer durch das Stadt-Museum in
spolků v okrese soboteckém 1910, Znaim. Znaim 1910. Str. 32.------- ,
124-126, 215-216.
54 Die Sammlung von Znaimer Münzen
Kultur.-hist. Museum in Strobnltz. im Stadt-Museum zu Znaim. Znaimer
Strobnitz 1910. Str. 48.
55 Tagbl. 1910, č. 277.
65
Zpr. o m. museu a veřej, městské
knihovně v Táboře za r. 1909. Tábor
Sladký V., Zpr. o museu Matice
1910. 8°. Str. 62. — Bernard Alex., Opavské. V. Μ. Op. 18, 85.
66
Μ. museum v Táboře. Věstník jihočes.
Londzln Jos., Schles. Museum in
musei 1910, 22, 27-28, 38-39, 42-43. 56 Teschen Z. G. K. Schl. 5, 99.
67
Braun E. W., Das Kaiser Franz
Tätigkeits-Bericht d. Museums-Ge
sellschaft in Teplitz-Schönau f. d. J. Josef-Muse m für Kunst u. Gewerbe
1909-1910. Teplitz-Schönau 1910. — in Troppau und seine Sammlungen.
Karafflat K., Aus dem Teplitzer Mu- (B. 09, č. 57.) Rf. Ad. Watzke, Z. G. K.
i·
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Schl. 5, 43-44. — Braun E. W./Kaiser
Franz Josef Museum in Troppau. Z. G.
K. Schl. 5, 95-96.
68
Schneider Stadt. Museum in Troppau. Z. G. K. Schl. 5, 96-99.
69

Archivy a knihovny.1)
Reinhold H., Der Bibliothekar und
sein Beruf. (B- 09, ö. 58.) Zpr. G.,
Μ. d. ö. V. f. B. 13, 126. — Schulze
Alffr., Der Bibliothekar und sein Be
ruf. Zentralblatt für Bibliothekswesen
27, 31-34. — Bollert Μ., Der Biblio
thekar und sein Beruf. Ibid., 162-164.
70

Živný L. J., O odborném vzdělání
knihovníků Č. O. 6, 132 parsim 171.
7i
Věchov 8., Kratkij očerk bibliotečnago děloproizvodstva. Kyjev 1909.
8°. Str. 22. (Priloženie k Cirkuljaru
Kievskago učebnago okruga za 1908
g.) Rf. Č. Zíbrt, Č. M. K. Č. 84,
I75"I77·
72

lit. i ošwiaty w Polsce tom XI. Kra
ków 1910. (Několik bohemik.)
79
Collijn J., Katalog öfver Linköpnigs stifts och läroverksbiblioteks
inkunabler. Uppsala, Leipzig, 1910.
V. 8°. Str. 50. Rf. Č. Zíbrt, Č. Μ. K.
Č. 84, 385-386.
80
Endemann Joh., Die Reichsgräflich
von Hochbergschc Majoratsbibliothek
in den ersten drei Jahrhunderten ihres
Bestehens. 1609-1909. Darstellungen
und Quellen zur schles. Geschichte.
I. Bd. Vratislav, Hirt, 1910. Str. 64.
81
Auerhan J., Knihovny všeobecně
přístupné. Zpr. zem. statist. úřadu
sv. 14, str. XLVII.—CLXXI. + tab.
Viz výše čís. 23.
82
Auerhan J., Všeobecně přístupné
čítárny v král. Čes. r. 1905. Zpr. zem.
statist. úřadu, sv. 14, str. CLXXII až
CLXXIV + tab. Viz výše č. 23 83
Volf J., Prager Brief. Z. O. V. f. B.
L *3I’I37·
84
Živný L. J., Vývoj a cíl organisace
veřejného knihovnictví českého. Uč.
Př. 6, 133-135, 166-169, 200-203.
85

Pohl Jos.» Egerer Buchdrucker im
16. Jhdt. M. V. G. D B 49, 193-204.
Sokol E., Zemská knihovna mo
________
73 ravská. L. R. M. S. 6, 540-543. 86
Podlaha Ant., Patera Ad., Soupis
Flajšhans V., Bohemika XIV. a XV. rukopisů knihovny metropolitní kapi
století v cizích knihovnách. Č. M. K. toly pražské. I. A.-E. Soupis ruko
Č. 84, 48-53.
74 pisů knihoven archivů zemí čes. č. 1.
Černík Berth., MittelalterlicheHand- Praha, Čes. Akademie. Str. VIII -|schriften-Verzeichnisse des ehemaligen 896. Zpr. K. Kr., ČČH. 16, 466-467.
Zisterzienserklosters Sedlitz ir Böh Sedlák, H. 27, 906-909.
87
men. Jahrbuch des Stiftes KlosterŠimák J. V., Rukopisy majorátní
neuburg 3, 345-357·
75 knihovny hr. z Nostitz a Rhienecka
Němec Jos., Staré české tisky v Praze. Soupis rukopisů, knihoven,
v knihovnách německobrod. (B. 07, č. 2. Praha, Čes. Akad., 1910. Str.
č. 44.) Rf. Jos. Pešek, L. F. 37, 70-71. XI. + 166.
88
Thon J., Veřejná knihovna kr. hl.
Volf Jos., Knižní dary českých m. Prahy. N. L. 1910, č. 274.
89
exulantů do školní knihovny ve FreiBílý Fr., Strahovská knihovna.
berce. č. M. K. C. 84, 452-457. 77 Nový Věk 1910, č. 31.
90
—, Katalog knižnice Pavla Křižka
TÚháČek A., Statistika knihoven na
z Kremnice. S. M. S. S. 15, 142-158. okrese Plzeňském. Č. O. 6, 53 parsim
91
78 214.
Korzeniowski J., Zapiski z r^koPísecký Ferd.,Nový rukopis zknihopisów cesarskiej biblioteki publicznej vny m. Příbora. Č. V. S. M. O. 27, 29.
w Petersburgu i innych biblioték Pe- (Z r. 1574 od Jana Hulezia výkl. de
tersburskich. Archiwum do dziejów satera přikázání.)
92
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Občan 1910, č. 20, 21, 22, 23.
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a u nás. Obz. N. 15, 353-362.
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Účetní Listy, str. 146-147, 161-162. 96 str. 22. —ch., Č. M. K. Č- 84, 381-383.
107
Mente O . Warschauer Ad., Die An
Šebesta
Ed.,
Kulturní
ústavy
kr.
hl.
wendung der Photographie für die m. Prahy. N. L. 1910, prii. k Č. 320.
archival. Praxis. Mitteilungen d. kgl. (Hlavně o archivu.) — Vojtíšek J ,
preussischen Archivverwaltung. Bd. Cechovní archivy. Návrh na doplnění
15·
97
archivu m. Prahy. N. L. 1910, č. 296.
—, Archiv městský. Věstník Obecní
Borovička J., Archiv v Simancasu. —
Král.
Hlav. Města Prahy, str. 9, 26.
Zpr. zem. archivu III. Zvi. ot. Praha
108
1910. Str. 68. — Kybal VI., Über die
Krofta
K.,
Zám.
archiv
v
Opočně.
Bedeutung des General-Archivs zu Zpr. zem. archivu III., 181-198. Též
Simancas für die neuere Geschichte
109
Oesterreichs. Wien, Gesellschaft für zvi. otisk str. 20.
neuere Gesch. Oesterr., 1910, Str. 65.
— VI. Kybal, Simanky. Čas 1910,
Bretholz B. Das mähr. Landes
archiv.
(B. 09, č. 78.) Rf. K. Knaflitsch,
č. 35°» 35L 352, 35398
Z. G. K. Schl. 5, 89-91; Ant. Mell,
Inventare österr. staatl Archive I. Zeitschr. d. hist. Vereines f. Steier
Ministeriums des Innern. (B- 09, č. 76.) mark 8, 244-248.
|no
Rf. V. v. Hofmann, Μ. I. ö. G. 31,
Slabý Fab., Tři listiny z archivu
502-506.
99 města Bučovic. Č. M. M. Z. 10,
309-311.
m
Loserth J., Das Archiv des Hauses
Pechhold R. K., Die Urkunden im
Stubenberg. Veröffentlichungen d. Gewitscher
Gemeinde-Archiv. M. V.
histor. Landeskommission f. Steier- Sch. L. 6, 105-133.
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Mark 26. Št. Hradec 1908. Str. 94. Wochenbl. 1910, č.Viz
28-34
a Schön(Srv. B. 06, č. 58.)
100
hengster
Ztg.
1910,
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49,
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1· 53» 55»
Lüdicke Reirih., Die Königs- und 57» 58, 60, 62, 64.
112
Kaiserurkunden der königlich preuss.
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Das
Archiv
des
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Staatsarchive und des königl. Haus
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113
preuss. Archivverwaltung. Heft 16.
Fintajsl Fr, -istinné památky hist,
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101 z Kyjovska. Progr. r. gymn. v Kyjově
1909/10, str. 16.
114
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jesuitského (v Jičíne}, Jičínské Noviny
ní
1910, č. 17.
I
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Liebisch Rud., Aus dem Archiv von
Svoboda v. G , Z kopiáře archivu Olmütz. Z. V. G. M. S. 14, 165-171.
Kolínského. S. H. K. 11, 109-m,
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117 Geschichte? Leipzig, Rossmann, 1910.
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Rf. H. v. Srbik, Μ. I. Ö. G. 31, sv. 1. Děj čes. od r. 1620-1669. Praha,
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B. roč. I.
149
Hortzschansky Ad., Bibliographie
des Bibliotheks- u. Buchwesens. 6.
Jhg. 1909. Beihefte zum Zentralblatt
für Bibliothekswesen 37. Leipzig 1910.
Str. VII + 143. (Srv. B. 09, č. 107.)
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sität. Μ. V. G. D. B. 48, 507-518. 174
Schulz V.» Pečet pana Jana KaleLipka Fr., Náhrobky pp. Konic
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'191
175
Novák Jos., Znaky objevené na
J echt R., Die Grabsteine, Epita
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Rf. V. N., N. D. 17, 312-314.
202 des Hauses Stubenberg. Zeitschr. d.
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Sedláček Aug., Úplný místopisný 48, 451-488.
slovník král. Čes. (B. 09, č. 191.) Rf.
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Jahrbuch d. deutschen Gebirgs Vergangenheit. Deutsch-Böhmerwald
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Prášek
J.
V.,
Brandejs
n.
L.
D.
E. K. 33, 102-111, 167-170.
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Řehák J., Hořice v letech 1800-1860.
d. Ver. d. Jeschken-Isergaues 4, 206
až 207.
3°9 Hořický Obzor 1910, č. 23, 24, 25. 325
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33. 23-26.
315
Wirth Zd., Kozí Hrádek u Tábora.
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323 Č. 260.
336
Grimm Fr, K zachování starých
Klaus AI., Chrudim. .Světozor 1910,
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Svoboda V. G., Život v Kolíne
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Halbich Fr., Život církevní v Jičiné č. 43, 49. — Wirth Zd., »Restaurací
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von Windisch-Kamnitz. M. N. E. K. č. 2-4, 6; Učitel. Noviny 08, č. n, 15;
33, 112-113.
345 čes. Učitel 09, č. 27; Hlasy od Bla
Oberparielter Ign., Die gewerb níka 09, č. 44, 5, 9; Hostimil 09, č. 6,
lichen Verhältnisse von Kaplitz einst 18; Hostin. Zájmy 09 č. 4, 8; Hospodář
u. jetzt. Südböhm. Volkszeitung 1910, Českoslovanský 1910, č. 40, 41; Ko
Nr. 10.
346 vář. Listy 1910, str. 32; Čech 09,
Goldmann 0., Die Fischereirechte č. 5; Čes. Jih 1910, č. 46; Tábor 1909
der Stadtgemeinde Karlsbad im Eger a 1910.
356
flusse. Karlsbader Badeblatt 1910,
Borufka JOS., Der polit. Bezirk
Nr. 336. — —, Das Karlsbade. Königinhof. Gradlitz, deutsch, pädag.
Goethehaus „zu den drei Mohren·*, Verein, 1908. Str. 560. Zpr. Liter.
Bohemia 1910, 195.------ , Ueber die Beilage M. V. G. D. B. 49, 30-32. 357

6. Historická topografie.

15

Pekař Jo·, Kniha o Kosti. Kus meritzer Bischofs. Volksblatt 1910,
české historie. Dill. Praha, nákl. vl., Nr. 48. — —, Der grosse Wenzel in
1910. V. 40. Str. 202 + obsah 4- Leitmeritz. Prager Tagblatt 1910,
předml. Rf. J· Šusta, N. L. 1910, č. 149. (Zvon.) — Ankert H., Säch
č. 39» 40: R- U(rbánek), Př. 8, 553'555; sische Studenten am ehemaligen Je
F. X. Salda, Novina 3, 344-345; Jar. suitengymnasium zu Leitmeritz. Neues
Hilbert, Venkov 1910, pHl. k č. 41; Archiv f. sächs. Gesch. u. Altertums
J. Heidler, Samostatnost 1910, č. 29! kunde 31, 145. — Ankert H., MDr.
Fr. Sekanina, N. P. 1910, č. 197; Ad. Seifert. Μ. V. G. D. B. 49, 94-96.
Pravdomluvný, Týden 1910, č. 9; Viz níže č. 371.
366
Clkhart R.» Tvrz LeŠtina. Věstník
L + jv., VI. 27, 177-178; čas 1910,
č. 79; F. V. Krejčí, Právo Lidu jihočes. museí 1910, 14. Viz níže č.
1910, č. 126; X.,Č. Μ. Μ. 34, 300-302; 437·
A
367
Μ. Vystyd, Tábor 1910, č. 31; Antony,
LegO Fr., Črty z dějin Lhoty a hradu
368
Listy Pojizerské 1910, č. 4; F. P., B. K. 2, 80-82.
Urban J. F., Libákovice. Plzeňský
Č. S. P. S. Č. 18, 64.
358
Zíbrt č.. Počet kostelní chrámu Kraj 1910, č. 32, 33, 34.
369
Páné v Kostelci n. Vit. r. 1629 a r. 1636.
Kulhánek Fr., Libice. Věstník n,
C. L. 19, 309-312.
359 12-13.
37°
Ch., Litoměřice v české literatuře.
Clkhart R., Kostel Panny Marie
na Kostelci. Český Jih 1910, č. 31. Přehled 8, 203. Viz výše č. 366. 371
—, Panství Kostelecké nad černými
Pátá Fr., Litomyšl. K. N. D. 6,
lesy. Naše Hlasy 1910, č. 42, 43, 44, 17-25. — Tomíček Ant., O souke
45· 47» 49» 50· _
360 nictví a obchodu se sukny za st. 15.
Čapek Fr. Mir., Český Krumlov. (Po v Litomyšli. Č. Μ. K. Č. 83, 17-19. 372
kračování.) Jihočeské Listy č. 3. parKovář Μ., Mikšovicova kronika
sim 149. — Novotný K., Boj o český Lounská. S. H. K. n, 100-104, 21 až
jazyk v kostele a ve škole v Česk. 220. (B. 09, č. 297.)
373
Krumlově. Č. M. K. Č. 84. 401-423.
Hofman Jos., Die Luditzer Stadt— Jordan R., Z. Gesch. d. Tuch Pfarrkirche. Luditzer Zeitung 1910,
machergewerbes in Krummau. D. Nr. 15.-------, Herrschaftl. Brauerei
Böhmerwald Zeitung 1910, Nr, 11. — Luditz. Luditzer Zeitung 1910, Nr. 32.
Jordan R., Die Krummauer Stadt
374
apotheke. D. Böhmerwald-Zeitung
Heliích J., Přestavba císař, zámku
1910, Nr. 17.
361 v Lysé r. 1560. Věstník n, 38-40. 375
Halík T., Hr. Fr. Ant. Sporck. HoUrban Μ., Alt·Marienbad. 2. Auf
spitál v Kuksu. Program gymn. v Kr. lage. Marienbad, Holub, 1908. Str.
Dvoře 09-10, str. 19.
362 151. Rf. Liter. Beilage Μ. V. G. D. B.
—, Geschichtliches aus Landskron. 49, 7-8. — Fischl F., Chronik d. KurM. V. Sch. L. 6, 173-186. — Herrmann stadt Marienbad. Marienbader Ztg.
H., Giebelhäuser in Landskron. D. A. 1910, Nr. 100.
376
Steinmetzer J., Der Marienberg bei
9» 675-679.
363
Valchář J., Pivovar na panství le· Dürchel. Μ. N. E. K. 33, 177-178. —
dětském. Č. S. P. S. Č. 18, 51-53. 364 Hrdy J., Ein Rebell von Marienberg
Helmatskunde des Polit. Bez. B. bei Albrechtsdorf. Mitt. d. Ver. d.
Leipa. Bearbeitet v. F. Hantschel. Jeschken-Isergaues 4, 100-102. Viz
Vych. v seš.
365 výše č. 291.
377
Haudek Joh., Aus Leitmeritz. M.
Boháč J-, Ukázky starých kon
N. E. K. 33, 249-252. — Haudeck traktů a jiných listin ze vsi MarŠova
Joh., Denkschriften in Turmknöpfen Tábor 1910, č. 35, 36.
378
von Leitmeritz. M. V. G. D. B.
Poděbradsko. Dil III. Č. 1. Místo
48» 355-360. — Schlenz Joh., Jo pis okresu Královémésteckého. Nym
hann Sixt von Lerchenfels, Propst v. burk 1909, nákl. vl. Str. 310. 379
Leitmeritz. M. V. G. D. B.48, 384-438;
Kapka, Nové Mésto nad Metují.
49» 1-28, 153-192· — Schlenz Joh., Náchodské Noviny 1910, č. 2, 3, 4, 5.
Die Inthronisation des ersten Leit380
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Hlaváček B, Rus. křiž v Milivicich.
Č. L. 19, 201.
381
Mach J., K robotnim poměrům na
panství spálenopořičském a mirošovském. B. K. 3, 31-32.
382
K děj. lázní Mšený u Budyně pří
spěvky od Μ. Navrátila, viz: Světlo
1910, Č. 17; Den 1910, č. 205; Podřipan 09 č. 38; Sladkovský 1910,
č. 38; Svobod. Občan 1910, č. 9, 18,
Pařík 1910, č. 35, 38; N. L. 1910;
6. 235; Venkov 1910, č. 201; Podřipské
Slovo 09, Č. 39, 40; Lounské Hlasy
1910, č. 36; Hospodář Ccskoslovan.
1910, č. 5; Středočes. Živnostník 1910,
6. 391 Čech 1910, č. 234, 237. U. 1910,
Nr. 234.
383
Wlrth Zd., Fys. Mýto v obraze. Zpr.
m. musea ve Vys. Mýtě I., 1-9. 384
—, Příspěvky k dějinám Načerace.
Tábor 1910, č. 51.
385
Profeld B., K děj. Náchodská v 1.
polovici 17. století. Progr. reál. gymn.
v Náchodě 09-10, str. 10. — Profeld
B., Regesta purkmistrovská města
Náchoda z let 1629-1641. Náchodské
noviny, č. 1, 6, 25. (Srv. B. 09, č. 309.)
— Profeld B-, O Rojkově „Matrice”,
Ibid., č. 26.
386
Schulte J., Eine Urkunde aus Neudeks Vergangenheit. Egerland 1910,
Nr. 42. — Schulte J., Das alte
Schloss zu Neudek. Neudeker An
zeiger 1910, Nr. 29.
387
Ressel Ant., Z. Gesch. von Neun
dorf. Reichenberger Deutsche Volks
zeitung 1910, Nr. 202.
388
Eder R., Die wirtschaftliche Ent
faltung der Stadt Neustadt a. T. Mitt.
d. Ver. d. Jeschken-Isergaues 4,
61-85. — Ressel Ant., Neustadt a. T.
Friedländer Zeitung 1910. Nr. 95. 389
Hojsák J, Historické drobnosti.
(K dějinám Nymburka.) Občanské
Listy 1910, č. 4, 5, 6, 7, 9, 16, 24,
31» 32, 35. 44·------ , O historii Nym
burka. Ibid., č. 40, 41, 44, 46. —
Hojsák J., Turci v Nymburce. Ibid.,
€. 1. — Čečetka F. J., Smolná kniha
nymburská. Věstník 11, 24-26, 37-38.
— Macoun Lad., Poznámky krátké,
k „Historii sladovníků Nymbur
ských*'. Český sladovník 1910, Č. 14. —
D onát Fr., Z děj in ochotnického divadla
v Nymburce. Občanské Listy 1910,
č. 42, 46, 47, 48.
390

—, Weitere Beitrágc z. Gesch. d.
Egerländer Dorfcs Oberlohma. Unser
Egerland 15, Nr. 1.
391
Cikhart R., Kostel v Oldřichové.
Tábor 1910, č. 46.
392
Bergner Joh., Von der Robot u.der
Leibeigenschaft in Olleschau. Nordwestbohm. Gebirgszeitung 1910, Nr.
42·
393
Hofman J., Ze starých zápísúv.
(Drobné črty z historie opočen. lidu
v 17. a 18. stol.) Zpr. o národ, školách
v Opočně 09/10, str. 17.
394
Turek Kaj., Osud praporu „Ná
rodní gardy" v Ostredku. Hlasy od
Blaníka 1910, č. 16.
395
Špaček K., Posloupnost na grun
tech v obcích Tměném Oujezdu a
Kozolupech od roku asi 1650. Beroun
1910. Otisk ze Stráže Venkova. 396
Pakosta Ferd., Město Pacov a
okolí. Praha, nákl. vl., 1910. Str.
55 H- mapa 4- 15 tab. — Pakosta
Ferd., Práce a plat písaře radního
v Pacově. J. K. 1, 34-35. — Pakosta
Ferd., Vaření piva a prodej vína
v Pacově. Č. S. P. S. Č. 18, 135-145. —
Pakosta Ferd., Truhlář, řemeslo v Pa
cově J. K. 1, 240-254.
397
Pardubicko, Holicko, Přeloučsko.
Vych. v seš. Viz B. 09, Č. 250. 398
Sakař J., Ze starých Pardubic. Neodvislé Listy 1910, č. 38, 39, 41-44,
50, 52. — —, Pardubice. Zájmy sa
mosprávných úředníků 1910, č. 13,14.
399
Polesný K., Znovuzaložení společ
nosti literátů v Pelhřimove r. 1812.
Český Jih 1910, č. 9. — Fried J., Pa
měti Filipa Ignacia Dremsy na věži
u sv. Bartoloměje v Pelhřimově.
Ibid. č. 39, 40, 42, 43, 44. 45.------- ,
Z doby před českýcm povstáním r.
1618. Ibid., č. 3.
400
Kutschera Gust., Pfaffengrun, eine
verschollene Ansiedlung. M. V. G. D.
B. 48, 489-495.
401
Švejda J., Ž pamětí obce Pcher a
Humen. Viz výše č. 329.
402
Rybička Jos., Vycházky v okolí
piseckém. Progr. gymn. v Písku 09/10,
str. 17. (B. 09, č. 322.)
403
Sedláček Aug., Děj. král, krajského
města Pisku nad Otavou. Písek, nákl.
m. Písku, 1910. Vych. vseš. — Březina
R., Něco z historie král. m. Písku.
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Písecké Listy 1910, č. 52. — Hartl A.,
Tak v Pisku pečovali o čistotu města.
J. K. 1» 291-293. — Malý Jar., Pří
spěvek k poznání povahy jihočes.
lidu v pol. 19. stol. Č. L. 20, 148-153.
404
Podlaha A., Chronici Plassensis
privati ,,Tilia Plassensis ab M. Vogt.
III. — Benedicti Scheppl, De abba
tibus monasterii Plassensis/* Sbírka
pramenův církev. děj. čes. stol. 16.-18.
č. 4. (Srv. B. 09, č. 1415.) Zpr. ČČH.
16,^112.
405
Macháček Frld. Rozjímání o staré
Plzni. Plzeňské Listy 1910, č. 286,
290. Odp. Ad. Kopecký. Ibid., č. 293.
— Macháček Frld., K dějinám domu
Gerlachovského. Plzeňské Listy 1910,
č. 247. — Macháček Frld., Historky
z dávného života měšťanského v Plzni.
Plzeňské Listy 1910, č. 216. — —,
Jak to v Plzni vypadalo před 44 lety.
Směr 1910, č. 29. — —či—, Ohlas
revoluce r. 1848 v Plzni. Nová Doba
191^, č. 36, 37. — —, Pamětnice za
čátků české školy v Plzni. Nová Doba,
1910, č. 114, 115. — Schiebl Jar.,
Za starou Plzní. Plzeňský Obzor,
1910, č. 125, 128, 130. — Hllbert K.,
Pro starou Plzeň. Plzeňský Obzor,
1910, č. 122.
406
Heliích J., Poděbradsko za války
o dědictví rakouské v letech 1740-1744.
Nezávislost 1910, 1-4. — Heliích J.,
Historie Poděbradská. (Z kroniky ro
din poděbradských.) Ibid., č. 8-22,
25-31, 33-38, 40, 41, 45, 46, 48, 52. 407
Heliích J., Starožitný domek č. 26III. v Poděbradech na tak zv. Pr úhoně.
Věstník 11, 12. — Heliích J., Kominické řemeslo na Poděbradsku. Věst
ník ii, 65-67, 81-83, 97-98. —
Heliích Jan, Časové vzpomínky na
staré Poděbrady. Nezávislost 1910,
č. 4I-53- Bouček B., Před 50 léty
v Poděbradech. Nezávislost 1910,
5-7· —
408
—, Paměti obce Podoli-Dvorce. Smí
chovský Obzor 1910, č. 4-5.
409
—, Kaplička ve Vyšším Poli u Dol
ního Bousova. Štít 1910, č. 13. 410
Mach J., K robotním poměrům na
panství spálenopoříčském a miroŠovském. Viz výše č. 382.
411
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Za Starou Prahu. Věstník Klubu
za Starou Prahu. Roč. I. Praha 1910.
Str. 94. — Zíbrt Č , Praha se loučí
s Podskalím. Praha 1910, Μ. 8°.
Str. 65. (Příspěvky k děj. Podskalí.) —
Teige Jos., Základy starého místopisu
praž. (1437-1620.) Oddíl I. Staré město
pražské. Díl I. Praha, nákl. m. Prahy,
1910. Str. 829. Rf. V. Vojtíšek, N. L.
1910, č. 115; K. Kr„ ČČH. 16, 468 až
469; K. B. Mádl, N. L. 1910, příl.
k č. 174; Btk., Ned. L. 1910, č. 243;
J. V. Prášek, Osv. 40, 579-580. —
Telge Jos., K vyd. nejst. plánu sta
rého města Pražského. Č. S. P. S.
Č. 18, 6-10. — Wlrth Zd., Soupis pa
mátek histor. a uměl. kr. hl. m. Prahy.
ČČH. 16, 412-418. — šebesta Ed.,
Prag zur Zeit der Preussenokkupation
1744. U. 1910, Nr. 10, 40, 59, 73, 80,
88. (Srv. B. 09, č. 328.) Šebesta
Ed., Prag zur Zeit des siebenjährigen
Krieges (1756-1763). U. 1910, Nr. 128,
156, 161, 175, 182, 203, 217. —
Paukner K.» Prag. Miniatur-Biblio
thek. Nr. 937. Leipzig 1910. Str. 71.
— Brechler 0., Sauer Aug., Die
Gründung Prags. CI. Brentanos
Werke, 10. Bd. München, Müller,
1910. Str. LXVIII 4- 412. Rf. A.
Novák, N. L. 1910, č. 126; Prager
Tagblat 1910, č. 133. — V. Μ.,
M. Μ. Meyzl. Ein Bild aus Prags
Vergangenheit. U. 1910, Nr. 102.
(Primátor žid. obce z 16. st.) — Lieben
S. H., Die Plünderung der Judenstadt
in Prag am 26. Nov. 1744. Jahrb. d.
Jüdisch-literar. Ges. 1910. — E. Š.,
Rozpočet obecní Starého Města Praž
ského z let 1743-1745. Věstník Obecní
Král. Hlavn. Města Prahy 1910, 31.
— V. V., Platy a deputáty úředníků
Starého Města Pražského r. 1773.
Ibid., 112. — —, Královské Hlavní
Město Praha 1848-1910. Ibid., 255. —
—, Praha roku 1847 dle Baedekera.
Stráž Severu 1910, č. 9. — Porthelm
G. v., Rückschau auf zurückgelegte
86 Lebensjahre. D. A. 9, 230-239. —
Guglia Eug., Vor 25 Jahren. D. A, 9,
275-281, 616-622. — Keindl 0., Eine
alte Prager Schelmengeschichte. D. A,
9, 223-230. — Harlas F. X., Ze
staropraž. rodiny. N. L. 1910, č. 170—, Nejstarší městská kniha pražská.
Věstník Obecní Král. Hlavn. Města.
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Prahy 1910» 342. — Vojtíšek V.,
Manualy radní Nov. města Pražského
z 1. 1548-1553. C. S. P. S. C. 18, 87 až
99, 145-148. — Georgl Fridr. v., Die
kommandierenden Generale in Prag
v. J. 1610 bis auf die Jetztzeit. Wien
1910. Str. IV + 160. S. A. aus
Streffleurs Militär-Zeitschrift. — B.,
Zřízeni normální školy u sv. Trojice
v Praze. Stráž Severu 1910, č. 8. —
Kamper Jar., Procházky Starou Pra
hou I. Osení, sv. 23. Praha, Topič,
1910. Str. 102. — Harlas F. X., Bu
doucnost staré Prahy. Osv. 40,633-637.
— Herain J., Karlův most v Praze.
(B. 09, č. 328.) Rf. J. H., Cas 1910,
č. 278, 285.------ , Eine Prager Som
mer-Gastwirtschaft im dritten Stock
werk. Prager Tagblatt 1910, č. 139.
— Vojtíšek V., Dům Braunův v ul.
Jungmannově. N. L. 1910, č. 302. —
F. X. J., Braunův dům v Praze.
N. P., č. 227. — W. K., Demolierung
des Braunschen Hauses in der Jung
mannstrasse. Prager Tagblatt 1910,·
č. 121. — F. X. J., Starý Ungelt. N.
P. 1910, č. 234. — Teige Jos., Kostel
sv. Martina ve zdi na Starém městě
Pražském. (B. 05, č. 807.) Rf. Ad.Horcicka, Liter. Beilage M. V. G. D. B.
49, 8-10. — Fabian V., Kaple sv.
Kříže v ulici Karoliny Světlé. P.
A. Μ. 24, 52-53.------- , Kostelík sv.
Linharta. N. L. 1910, več. vyd. č. 346.
— W. K., Von der ehemaligen St.
Leonhardikirche. Prager Tagblatt
1910, Nr. 338. — W. K., Aus AltPrag. Bei St. Michael. Prager Tag
blatt 1910, Nr. 16. — —, Bei St.
Heinrich. Prager Tagblatt 1910, č. 98.
— Mach Fr., Šittier Ed., Oprava
chrámu svato-jir. na hradě Praž. P.
A. M. 24, 65-114. (Pokrač.) — Klein
W., Restaurierung der NepomukKirche auf dem Hradschin. Prager
Tagblatt 1910, Nr. 91. — Šimon J.,
Klášter bl. Anežky v Praze. N. P.
1910, č. 61. — Svoboda Em., Několik
pohledů na hospodář, a sociální dů
sledky asanace Josefova. Obz. N. 15,
113-120, 161-168. — Herain J.,
O stavbě staré sněmovny na hradě
pražském. Arch. Obz. 9, 28-30.
— Vojtíšek V., Podskalská rad
nice. N. L. 1910, č. 205. — Svoboda
Em., O právní povaze praž, podjezdů

a podloubí. Správní Obzor 2, 173-189,
272-276. — Stol z AI., O projektech
pro další komunikace z mostu Svato
pluka Čecha v Praze. C. 1910, č. 135,
136.
412

Wirth Zd., Radnice v Prachaticích
Věstník Klubu za Starou Prahu
L U·
413
Brod Fr., Pravda s okolím. Kraj
1910, č. 32, 33.
414
Heřman G-, Královské komorní
město Přelouč. Neodvislé Listy 1910,
č. 51.
415
L. S., Panství Přerov. Naše Hlasy
1910, č. 5, 6, 7, 9, 14, 15, 16, 18, 19,
21, 22, 25, 26.
416
Hossner Jos., Das Schulwesen in
Pressnitz vor 130 Jahren. Kaadner
Ztg. 1910, Nr. 93.
417
—, Něco ... o Příbrami v 1. 1825
až 1850. Horymír 1910, č. 17.------- ,
Příspěvek k poznání dějin c. k. hor
ního závodu v Příbrami. Naše Obrana,
1910, č. 63, 64, 68, 70, 71.------ , Ze
starých vzpomínek příbramských. Ces.
Právo 1910, č. 33. — L. M., V staré
Příbrami. Horymír 1910, č. 31.------ ,
Něco z povídání starých dosud žijí
cích v Příbrami v letech 1825-1850.
Ibid. 22.-------, Něco z vypravování
mého děda rozeného r. 1764. Ibid.,
Č. 24.
418
J. M., Židovský hřbitov v Přistoupimi. Naše Hlasy 1910, č. 48.
419
Kamshoff 0., Z. Gesch. von Prodlitz. Elbepost 1910, Nr. 98.
420
Oliva V., Radhošt. S. H. K. n, 34
až 40, 196-204. (Srv. B. 09, č. 334.)
421
Cikhart R., Radkov. Tábor 1910,
Č. 6-8.
422
Šula Bened., O hradu Radyni. Nová
Doba 1910, č. 66, 69, 72, 78, 81,
84. 87·
423
Subrt J , Ranná u Loun. Stráž
Severu 1910, č. 22, 25, 26, 27, 28,
29, 31·
424
Zichraser Just., Gesch. d. Pfarrgemeinde D. Reichenau. Landbote
1910, Nr. 44.
425
Pfeiffer A., Das Jahr 1848 in
Reichenberg. Mitt. d. Ver. d. JeschkenIsergaues 4, 36-46. — Klindert K.,
Der erste Ratskeller zu Reichenberg.
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Mitt. d. Ver. Jeschken-Isergaues 4,
153-163. — Trenkler L., Die Ent
wicklung der Schafwollindustrie in
Reichenberg. Zeitschrift des Nord
böhmischen Gewerbemuseums 4, 70
až 76. Viz i výše č. 307.
426
Vogel Jo»., Z. Gesch. d. Kattun
fabrik in Neureichstadt. M. N. E. K. 33,
44'47427
Elsner V., Z. Gesch. d. Schule m
N. Rochlitz. Illustr. Sonntags-Zeitung
1910, Nr. 15.
428
S., Rokycany po válce 3oleté. B.
K. 3, 57-58. — 8., Banér v Rokyca
nech. B. K. 3, 33-34.------- , Bolesti
pana konšela v 17. stol. B. K. 2,
185-186. — S., Rokycanský pan
učitel. B. K. 2, 158-160. (Príjmy
r. 1777.)
429
Neder Em., PastorWolfgang Tschetsching in Rosawitz 1577-1613. M. N.
E. K. 33, 235-236.
430
Schlmek Jos., Rosenberg im súdi.
Böhmerwald. Budweiser Zeitung 1910,
Nr. 38.
431
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Bote a. d. Egertal 1910, Nr. 82. 432
Tolman B., Chaloupecký V., Starý
kamenný most pres Labe v Roudnici.
(B. 09, č. 338.) Zpr. ČČH. 16, in. —
Chaloupecký V., Děj. starého mostu
v Roudnici n. L. Podripský Musejnik
5, 5-17. — Tolman Bř., Zřízení sta
rého kameného mostu v Roudnici
n. L. Podripský Musejník 5, 18-27. —
Týž; Nový most přes Labe v Roudnici.
Ibid., 28-34.------ , Obsah pamětního
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mostu pod závěrečný kámen. Podřipan 1910, č. 40. — Michálek Jindř.,
Nálezy u kaple sv. Viléma. Podřipan
1910, č. 7. — Michálek Jindř., Z pa
mětí staré roudnické lékárny. Podřip.
Musejník 5, 67-68. — Michálek Jindř.,
Z pamětí mlýna roudnického. Podřip.
Musejník 5, 46-61. — Michálek Jindř.,
Ze zápisků P. probošta Loukoty. Pod
řipan 1910, č. 24. — Michálek Jindř.,
Spory roudnického magistrátu s pro
boštem P. Jak. Ant. Höflingerem. Ibid.
č. 34-36. — Michálek Jindř., Obrá
zek z obchodního života v Roudnici
před 80 lety. Ibid., č. 49. — Michálek
Jindř., Ostrostřel. sbor v Roudnici
Podřip. Musejník č. 62-66.
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G. K., Rebelanti. Jubilejní lístek
z dějin Rožmitálu. N. P. 1910, č. 103.
434
Brod FrM Dřevíč a Rychwald. Viz
výše č. 298.
435
—, Das Jubiläum des Saazer Schüzzenkorps. Bohemia 1910, Nr. 174. 436
Heliích J., Manský dvůr v Sadské.
Věstník ii» 1-2, 19-20, 34-36.------- ,
Spor mezi Sadskou a Kostelní Lhotou
o občiny v XV. století. Občanské
Listy, č. 21.
437
Jahnel E., Saubernitz u. Leschtine.
Μ. N. E. K. 33, 236-246.
438
Švagr Boh., Pořádek pekař, cechu
v Sedlčanech. J. K. 1, 355-356. 439
—, Z pamětí selské rodiny. Rod
selčáneckých Koštířů. Naše Hlasy
1910, č. 33.
440
Karafiát K., Einiges über Böhm.Schladnig. Erzgebirgs-Zeitung 1910,
Nr. 12.
441
Friedrich Jos., Der Schlossberg zwi
schen Hermsdorf u. Grossmergthal.
Μ. N. E. K. 33, 145-151.
442
Simon G.» Schwaz u. Umgebung.
(B. 09, Č. 348.) Zpr. Liter. Beilage
Μ. V. G. D. B. 48, 39-40.
443
Köhler Joh., Sirmitz im Egerland.
Egerer Zeitung 1910, Nr. 221.
444
Fischer K. R., Ein Brief über die
Plünderung des Klein-Skaler Schlosses
1775. Mitt. d. Ver. d. JeschkenIsergaues 4, 201-205.
445
—, Slaný (okres). Slánský Obzor
18, 50-62.
446
Krecar Ant., Paměti král, města
Slaného. V době ústavní. Slánský
Obzor 18, 3-27. — Krecar Ant.,
Prokop Bernard, slánský kronikář.
Svobodný Občan 1910, č. 15. —
A. K., Po bitvě na Bílé Hoře.
(Lístek z dějin města Slaného.) Světlo
1910, č. 21. — Krecar Ant, Hranice
městské. (K dějinám Slánským.) Kraj.
1910, č. 7. — A. K., Město nekrálovské. (Z dějin města Slaného.) Svo
bodný Občan 1910, č. 23. — Krecar
A., Poslední slánský děkan. (Post
revolutionem.) Kraj 1910, č. 10.
— Krecar Ant, Hubatka Daniel,
slánský emigrant. Světlo 1910, č. 20.
— A. K., V řemeslnické besedě. Kraj.
1010, č. 14, 32. — Krecar A., Vznik
chemické továrny a Kašpar Vopršal.
Kraj 1910, č. 45-46. j j
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Pita Frant, Žádost obce sloupenské
ke konsistoři Královéhradecké4Č. S.
P. S. č. 18, 102-107. (V 19. stol.) 448
Líntner Jot., Reformace v Sobě
slavi. Véstnik jihočes. museí 1910,
65-66. — Thir K., Soběslav, věci v m.
archivu Tábor. Věstník jihočes. museí
1910, 1-2. — —, Soběslavský hrad.
S. N. Z. S. 1910, 117-118.------ ·, Ze
Soběslav, ovzduší. S. N. Z. S. 1910,
2 passim 19.
449
Klos J., Jarmark ve Spyté ve století
sedmnáctém, Náchodské.Noviny 1910,
č. 46.
*
450
Zbíral J·, Stadice. Stráž Severu
1910, č. ii, 13, 14, 16, 18, 30, 32,
33» 35·
451
Neumann Jot., Nové Strašecí. Do
plněk k soupisu památek, díl XX.,
C. S. P. S. C. 18, 56.
452
Pohl J., Zbirov. hejtman a nájemce
hutí Strašických. B. K. 3, 2-5, 25-30.
453
Janoušek J., Příspěvek k dějinám
města Stráže nad Nežárkou. Ohlas od
Nežárky 1910, č. 1, 2. a násl. 454
Švejda Jot·, Jak opatřena byla r.
1785 budova pro školu ve Střenicích.
Jizeran 1910, č. 18. — Bareš Fr.,
Kostel ve Strenicích. P. A. M. 24,
50-51.
455
švehla J., Tvrziště u Štrková. J. K.
L x358’359456
Censký B., Sulice a ze „Sulzbachu".
S. H. K. ii, ni. (Zaniklá vesnice.)
457
Mirwald V. R., Kostel Matky Boží
na hřbitově v Sušici. Svatobor 1910,
C- 37458
švehla J., Poloha Svakova. J. K.
I, 358·
459
—k—, Velkostatek Svojanov. Vý
chodočeský Kraj 1910, č. 31, 33. —
Hrdý J., Jar. z Wartemberka zasta
vuje Elišce Berkové z Valdštejna díl
panství Svijanovského v dluhu 4000
kop. Krakonoš 1910, č. 34.
460
Oliva V., Svratka. S. H. K. 11,
40-47, 173-182. (Srv. B. 09, č. 359.)
461
Jílek Fr., Štékeň ve st. XVII. a
XVIII. Zájmy Jihu 1910, č. 4-8. —
Jílek Fr., Kubik mlynář Štěkenský
a jeho vztah k Jednotě Bratrské. Ibid.,
č. 2i, 22. — Jílek Fr., Histor. črty

z býv. panství Štěkeňského. Ibid.,
č. 35. 36.
462
Clkhart R., Okres Táborský. Tábor,
nákl. vl., 1910. Zpr. F. P., J. K. 1,
71-72. — Thlr K., Z denníku Bartolo
měje Zelenky, děkana Tábor. 1680 až
1682. Zpr. o museu v Táboře za
r. 1909. — Thlr K., Bývalá Celkovská
fortna v Táboře. C. S. P. S. C. 18,
I5°‘I53------- , Z histor. reminiscenci
Tábor. Tábor 1910, č. 1 passim
53. — —, Tábor v 20. a 30. letech
minulého věku. Český Jih. 1910,
č. 50. — Slavík F. A., Bratrstvo
Tábor, r. 1420-1452. J. K. 1, 325-338.
— Thlr K., Z děj. Tábor, pivovar
nictví. Tábor 1910, č. 8, 9. — Thlr K.,
Počátky nynějšího sboru ostrostřel.
v Tábore. Ces. Jih 1909, č. 43. —
Thlr K., Táborská radnice. Český
Jih 1910, č. 32, 33, 34, 35.------, Re
staurování památek a táborská rad
nice. Český Jih 1910, č. 16.
463
Köferl Jos., Entstehungsgesch. d.
Waldhäuseln auf der Herrschaft Tachau. M. V. G. D. B. 48, 439-451. 464
Thomas F., Die Begründer der In
dustrie im Tannwatder Bezirk. Rei
chenberger Ztg. 1910, Nr. 246. 465
Grassi B., Beschreibung des Stiftes
Tepl. Plzeň 1910. Str. I + 67. Zpr.
Bff., Liter. Beilage M. V. G. D. B. 49,
10-11; T. Škrdle, VI. 26, 1163-1164.
466
Karafiat K., Die DreifaltigkeitsFestsäule in Teplitz. Aus deutschen
Bergen 1910, Nr. 9.
467
Ankert H., Das Schloss Tetschen
Tetschen-Bodenbacher Zeitung 1910,
Nr. 14.
468
Řehák K., Tochovice. VI, 26,609-612.
469
—, Z dějin města Třebenic. Pařik
1910, č. 33, 34. — Bouchal Jos. V.,
Třebenický farář Bohumír Bethmann
a jeho doba (1733-1769). Štít. 1910,
č. 14-16.
470
Pospíšil Jos., Památky Třeboně a
okolí. I. Progr. gymn. v Třeboni
09/10, str. 23.-------Třeboň 250 let
v držení rodu Schwarzenberského.
Jihočeský Obzor 1910, č. 14.
471
Kirschner Ad., Gesch. d. Schlosses
Trschiblitz. Aussig-Karbitzer Volks
zeitung 1910, Nr. 49.
472
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Clkhart R., Tučapy. S. N. Z. S. Smutné dny ve Zbirově. Stráž Pod1910, 17 passim 49.
473 brdská 1910, č. 15, 16, 17. — Dra
Zlonlcký Em., Škola tuřanská od chovský A., Hejtman má strach ze
jejího počátku až do dnešní doby. soutěže. B. K. 2, 193-194. (Stavba
489
Světlo 1910, č. 6.
474 hamru ve Zbiroze r. 1671.)
Brániš Jos., K otázce o vzniku
Semanský Ant., Paměti městyse
Uhřiněvse a okolí. Praha 1910. Štr. zvikovské N&te ,,hlízové“. P. A. M.
490
218.
475 24, 49-50.
—, Zerčice. Mladoboleslavské Listy
Drachovský H., Ze staré matriky
491
(v Drahoňovém Újezdě). B. K. 2, 1910, č. 18.
170-172.
476
Mádl K. B., Z Karlových Varů.
2. Morava.
N. L. 1910, přil. k č. 188. — Týž,
Vlastivěda Moravská. (B 09, č. 386.)
Karlovarský kostel. Ibid., příl k č.
Viz
níže č. 540, 542.
492
202.
477
—, Některá místní jména morav
Heliích J., Spor o patronát kostela
velibského. Věstník n, 116-118, 129 až ská. Slovácké noviny 1910, Č. 79, 80,
493
132.
4/8 82, 83, 84, 85.
Renner-Podolský J., Tvrze na ! Válek Jos., Poznámky k mapě mor.
okrese vodnanském. Písecké Listy Valašska. Č. M. M. Ž. 10, 133-46,
1910, č. 8, 9, 10, n, 12, 13.
479 289-304. (Pokrač., srv. B. 09, č. 391.)
B. H., Z Volyůské historie. Šu
494
Slavík Fr. A., Morav. Slovensko od
mavské Proudy 1910, č. 3.
480
Podhajský F., Některé drobnosti XVII. stol. (B. 09, č. 394.) Zpr. Bka,
z dějin Vorle. Český Východ 1910, Č. Č. H. 16, 249-50; Fr. J. Rypáček,
č. 7. — Podhajský Fr., Držitelé used Č. M. M. Z. 10, 317-320, Týž, C. M.
lostí vorelských v XVIII. stol. Ibid., M. 34, 176-180; H., Č. M. K. Č. 84,
č. 8. — Podhajský F., Scelování pan 298-300; B. Papírník, Selské Listy
ských pozemků ve Vorli. Ibid., č. 32. J. Kapras, S. V. P. S. 10,
č. 30.
481 457-458.
<*■■; -1
495
Clkhart R., Histor. místopis Mlado·
Kettner Ad., In Lindewiese u. Mahr.vožická. Tábor 1910, č. 3-6, 8, 11-21,
23, 29, 32.
482 Altstadt. Erinnerungen an Kaiser
Brod Fr., Škola Vrbenská. Kraj Josef II. Z. V. G. M. S. 14, 382-387.
1910, č. 25. — Brod Fr., Dvě paměti
49<5
Trnka Fr., Zápis na ,,panský mlýn*'
Vrbenské z polov. 18. st. Ibid., č. 29.
483 v Bobrové z r. 1771. Č. M. M. 34, 72-74.
Vlačiha K., Výsledky bádání na
497
—, Soupis obyvatel, jakož i koní
Král. Vyšehradě od r. 1888 až do
nynější doby. P. A. M. 24, 149-160. v r. 1787 na panství boskovském.
484 Věstník Hospodářský 1910, Č. 9. 498
J. K., Brno. K. N. D. 6, 58-67. —
Vollbrecht 0., Aus dem áltesten
Schôppenbuche von Ober-Weigsdorf. Welzl H., Brůnner Chronik des
Mitt. d. Ver. d. Jeschken-Isergaues 4, Peter Freiherrn v. Forgatsch. Z. V.
90-96.
485 G. M. S. 14, 264-308.
499
Šilhavý Fr, List obce opatovské
Neesse P., Der Grenzgau Zagost.
Mitt. d. Ver. d. Jeschken-Isergaues 4, k úřadu vrchnostenskému v Brtnici
125-129.
486 z r. 1761. C. V. S. M. O. 27, 29-30.
Novotný Vojt, Něco z minulosti (Z r. 1761 náj. smlouva na mlýn.)
okolí Zahájského. Budivoj 1910, č.
500
Tenora
J.,
Z
pamětí
města
Bystřice
71,72·
_
487
—, Klášter v Zásmukách. Štít. 1910, nad Pernštýnem. (B. 09, č. 402.) Rf.
č. 32.
488 Fr. J. Rypáček, Č. M. M. 34, 180-182;
501
Drachovský A., Povinnosti podda Č. C. H. 16, ni; VI. 26, 270.
ných na Zbirovsku 1. 1652.* B. K. 2.,
J. H., Ze bzeneckých matrik. Slo
97-102, 120-125. — Drachovský A., vácké Noviny 1910, č. 12.
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Pechhold R. K., Die älteste Gewitscher Matrik. M. V. Sch. L. 6, 49-68.
(Od r. 1658-1738.) Srv. Müglitzer Wo
chenblatt 1910, č. 11-16 a Schönhengster Zeitung 1910, č. 20-28. 503
Ledvinka Jos., Z pamětí obce HodoZan-Rollsberku. Pozor 1910, č. 119.
504
Chytil Mel, Smlouva na poražení
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Selská stráž 1910, č. 1.
505
Pinkava V., O založení kláštera
Hradištského u Olomouce. C. M. M.
34» 55*62.
506
Horák Fr., Hukvaldy. Ostravský
kraj 1910, č. 15, 17, 25, 27, 35, 39,
43·
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Altrichter A., Materialien z. Gesch.
Iglaus in der Cerronischen Sammlung
des mähr. Landesarchivs. Z. V. G. M.
S. 14, 147-153. — Altrichter A., Die
Iglauer deutschen Familiennamen. Z.
V. G. M. S. 14, 196-233. — Wurzinger
Fr., Interessante Fundeiniglau. Mähr.
Grenzbote 1910, č. 124, 133. (Ná
hrobky.) — Löwenthal Dagobert,
Iglavia! Mähr. Grenzbote 1910, č. 94,
508
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Klobouky. Mor. Orlice 1910, č. 173.
509
Peřinka Fr. V., Klášter Praemonstrátek v Kounicich. S. H. K. 11,10-17,
113-130.
510
Peřinka Fr. V., Ze starého Kromě
říže. Kroměříž 1910. Str. 97. Pří
spěvky k děj. Kroměříže viz Pozoro
vatel 1910, č. 22, 23, 24; Českoslovan.
Morava 1910, č. 11-19, 22-24, 47-50.
Klvaňa Jos., Fintajsl Fr., Popis okr.
hejtmanství Kyjovského. Kyjov 1910.
Str. 50. — Fintajsl Fr., Listinné pa
mátky hist. z Kyjovska. Progr. reál,
gymnasia v Kyjově 09-10, str. 18.
(Listiny městečka Žeravie z 1. 15031607.)
512
Souček St, Neznámá drobnůstka
od Fr. Palackého. C. M. Μ. 34, 392394. (O názvu vesnice Libčevsi.) 513
Baďura J.f Okres lipenský po válce
3oleté. Záhorská kronika 1910, č. 6.
— Mráček Jak., Z dějin lipenské
„Lípy“. Selské listy 1910, č. 131-136.
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Smyčka J., Trhová privilegia města
Litovle. Selská stráž 1910, č. 20, 41, 46.
515
Rypáček Fr. J., Zpráva o púvodě
Lomnické obce židovské na Tišnovsku.
Č. M. Μ. 34, 75-76.
516
—, Robotní zřízení na panství hr.
Serenyiho r. 1673 v Lomnici. Obrana
1910, č. 27.
517
Kubíček V., Z dějin města Loštic.
H. 27, 255 passim 633. Viz též Sev.
Morava 1910, č. 47.
518
—, Historie lázní Luhačovických.
Středočeský Živnostník 1910, č. 27,
28, 29, 30, 31.
519
Traub H., Příspěvek k poměrům
poddán, na Moravě. C. Μ. Μ. Z. 10,
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Mouhnic z r. 1578.)
520
Chytil Mel., Proměny na bývalém
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v Nákle. Selská stráž 1910, č. 45. —
TýŽ, Jména osedlých předků našich
r. 1773. Ibid., č. 11. — Týž, Plat a
dávka bývalým rektorům. Ibid., č. 40.
— Týž, Byli předkové naši v Nákle
také včelaři. Ibid., č. 4. — Týž,
Rodáci Nákolští. Ibid., č. 32.
521
Liebisch Rud., Ein Neutitscheiner
Stadtbuch mit der Chronik des Syn
dikus Neysser. Z. V. G. M. S. 14,
234-263.
522
Rille Alb., Nikolsburg u. Umgebung
(B. 09, č. 419.) Z. V. G. M. S. 14, 153161.
523
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Selská stráž 1910, č. 27, 30.
524
Raudnitz Jos., Die Aufhebung der
Ohnützschen Münzstatt zu Kremsier.
Viz výše Č. 187. — Kux, Die landes
fürstliche Burg zu Olmütz. Z. V. G.
M. S. 14, 67-98. — Csokor Fr. Th.,
Ein Künstlerstreit in Olmütz des
17. Jhdts. Z. V. G. M. S. 14, 171-179.
— Lukeš Jos., Dějiny metropolitního
chrámu sv. Václava v Olomouci. Sel
ská stráž 1910, č. 39. — Ambros Jul.,
Vývoj českého života v Olomouci.
Našinec 1910, č. 278, 281, 284, 285,
286. — Vychodil J., Olomoucká spo
lečnost česká v jubilejním roce 1885.
Našinec 1910, č. 171, 172. —Žáček J.,
Před 25 lety — a dnes. Selské listy
1910, č. 123.
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Mácha B., Ze života české Ostravy
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Kratochvíl Aug., Židlochovský okres
č. I, 2. — Karas J. Fr., Ostravsko.
Náš Kraj 1910, č. 37, 38.
526 Vlastivěda mor. Dil II., seš. 295-306.
542
Víšinka Fr., Panství Pernštejnské za Brno 1910. Str. 364 -j- mapa.
doby kolem 3oleté války. C. Μ. Μ.
34, 146-158, 281-298.
527
3. Slezsko.
Levý Fr., Přerov, českobratrská
Bilecki AI., Das Herzogtum Schle
církev. (B. 09, č. 424.) Zpr. K. Kr,,
sien.
Opava 1910. Str. 119.
543
c. C. H. 16, 354-355; H. Traub., Č.
Jarosz Μ., Šlask Cieszyňski. Kra
Μ. Μ. Z. 10, 324-328.
528
Ksi^žka, 1910. Rf. Jos. Kudela,
Smyčka J., Smlouva o stav Řim- kov,
Č.
1910,
č. 213, 214, 215; W. Dunin,
nický z r. 1474. Selská stráž 1910, B. W. 279,
582-586.
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č. 23.
529
Schlesische
Schlösser.
Hrgbn.
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—, Die Burg am Schönhengst. Μ. Rob. Weber. Dresden, Breslau, Verlag
V. Sch. L. 6, 39-48. Viz též Schön- d. Schlösser-Albums, 1910. Rf. Cle
hengster Ztg. 1910, č. 14-18.
530 menz, M. H. L. 38, 480-481.
545
Kratochvíl Aug., Horenská práva
Ziekursch Joh., Z. Gesch. d. schles.
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Μ. Μ. 34, 379-390.
S31 S. 44, 170-176.
546
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Altvater 1910, č. 2.
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—, Der Bergbau im Bezirke Freu
Edgar E., Kněží chrámu sv. Mar denthal. Freudenthaler Wochenblatt
tina ve Strážnici. C. Μ. Μ. 34, 163-166. 1910, č. 35, 37, 39, 4b 43, 45, 47, 49·
533
547
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Zukai Jos., Aktenstücke zur kath.
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č. 219, 220, 221.
534 Jägerndovf. Z. G. K. Schl. 5, 49-62.
Spina Fr., Aus der Chronik des Μ.· — Knaflitsch K., Die Zunftartikel der
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—, Jaktarské příběhy. Opavský Tý
Czerny A., Instruktion für den 1. denník 1910, č. 89. (Boj o robotu na
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Trübau. Μ. V. Sch. L. 6, 81-88. Viz proti Jaktaři. Opavský Týdenník
též Schönhengster Ztg 1910, č. 35-39; 1910, č. 9. (Spor z r. 1687.)
549
Müglitzer Wochenblatt 1910, č. 20-22.
•—, Sháňka po Suchých Lazcich roku
(Z r. 1631.)
536 1718. Opavský Týdenník 1910, č. 7.
Czerny AI., Denksteine (zu M.550
Trübau). Μ. V. Sch. L. 6, 153-164.
Sladký V., Opavsko za válek husit
Viz též Schönhengster Ztg. 1910, Č. ských. II. Progr. gymn. v Opavě
78-82, Müglitzer Wochenblatt 1910, 09/10, str. 24. (B. 09, č. 455.) Zukal
6· 43-45·
537 Jos., Příspěvky k místopisu kraje
—, Krátké dějiny Vyškova a jeho Opavského. V. Μ. Op. 18, 38-46. 5 1
fary. Vyškovské listy 1910, č. 13, 14,
—, Z památníku Jakuba Olbrechta,
15, 16, 18, 19.
538 sedláka z Otic. Opavský Týdenník
Peřinka Fr. V., Zdounecký okres. 1910, č. 93, 94. (Paměti z let 1827
Vlastivědy morav. II., seš. 280-294. až 1857.)
552
Brno, 1910. Str. 460 + mapa.
539
—, Von der Ruine Reichenstein.
K. S., Obrázky z minulosti města Altvater 1910, č. 4.
553
Zlína. Palacký 1910, č. 42, 44, 46,
—, Škody způsobené císař, vojskem
48, 50, 53.
540 v Stáblovicích a Mikolajicích 1632-36.
Schenner Ferd., Z. Gesch. d. Re Opavský Týdenník 1910, č. 79. 554
formation in Znaim. Z. V. G. Μ. S.
Zukal Jos., O zámku Stítině a pří
337-381. (1588-1629.)
541 slušenstvu jeho. Opavský Týdenník
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1910, č. 41, 43, 45, 47, 49, 5b 53»
55» 59. 61, 63.
555
Gerber E., X\X-Troppau. Z. V. G.
M. S. 14, 388-392. (Pokrač.) Knaflltsch K., Lokalgeschichtliches zum
Troppauer Kongress 1820. Z. G. K.
Schl. 5, 101-160. Starowskl Edm., Z.
Gecsh. d. Troppauer Volksschulwesens
in der 1. Hälfte d. 18. Jhdts. Z. G.
K. Schl. 5, 62-66. Zukai Jos., Die
Breslauer Jesuiten-Universität gegen
Troppauer Klosterschulen. Z. G. K.
556
Schl. 5, 9-11. (R. 1730.)
—, Vávrovice vzhůru proti robotě.
Opavský Týdenník 1910, č. 11. (V 16.
stol.)
557
Hoffmann J. C., Gesatzmässige
Reguln der freywilligen Hoch lobl.r
Vogel-Steller-Zunft (in Zuckmantel). Z.
G. K. Schl. 5, 67-70.
558

Koblischke, Deutsche Erde 9,117-119;
N. Petrovskij, Žurn. min. nar. prosvěščen. 26, 392-395; J. Kárník, VI.
26, 860-861; V. Štěpánek, Samostat
nost 1910, č. 19; Ferd. P., N. D. 17,
468-469; a Č. 1910, č. 19 a 26; Fr.
Spina, D. A. 9, 502-507; Ch., Př. 8,
243; T., N. L., č. 33; Právo Lidu příl.
k č. 4. — Nlederle L., La race slavě.
Přel. L. Leger. Paříž, Alcan, 1910. 564
Florinsklj T., Slavjanskoe plemja.
(B. 08, č. 466.) Rf. K. Chotek, A. S.
Ph. 32, 269-274.
565
Slavjanstvo I mlr buduščago (B. 09,
č. 474.) Rf. P. Petrov, Žurn. min.
nar. prosvěščenija 25, 212-216. 566
Kapras J., Přehled vývoje čes. ja
zykové otázky. Praha 1910. Str. 23.
(Srv. B. 09, č. 486.) Zpr. N. L. 1910.
č. 129; Samostatnost 1910, č. 50. 567
Novotný K-, Boj o čes. jazyk v ko
stele a ve škole v Č. Krumlově. Viz
výše č. 361.
568
Šubrt J., Počátek a konec germanisace na Lounsku. Stráž Severu, Č. 2, 4.
_
569
Kapras J., Ces. úřední jazyk ve
Slezsku. (B. 09, č. 490.) Rf. J. M.
Novák, Č. M. K. Č. 84, 475-476. 570
Físchel Alfr., Das osterr. Sprachenrecht. 2. vyd. Brno, Irrgang, 1910. 571

7. Celková sepsání dějin českých.
Novotný V., České dějiny. Laichterův výbor nejlepších spisů poučných.
Praha 1910. Vych. v ses.
559
Lützow Fr., Bohemia. (B. 09, č. 464.)
Zpr. C. Č. H. 16, 252-253; J. Mrazík,
Samostatnost 1910, č. 43.
560
Lützow Fr., Dějiny Čech. Král.
Hradec 1910. Vych. v ses. Rf. E.
Chalupný, N. L. 1910, Č. 309; —na,
Č. 1910, č. 294; —kl—, B. Č. 15,
Otázka slovenská.
243; O. Schiller, U. 1910, Nr. 263 a
Osvěta Lidu 1910, č. m.
561
Slovenská čítanka. Šolc, Telč, 1910.
Monroe W. S., Bohemia and the Vych. v seš.
572
Čechs. Boston 1910. Str. 488+ 57 obr.
Botto Jul., Slováci. Vývin ich ná
_______
562 rodného povedomia. Sv. 2. TurČ. Sv.
Martin, 1910. Str. VI + 180. Rf. -a,
Drobné původní příspěvky k čes. Prúdy 1, 278-284. S. P. 30, 381;
dějinám téměř v každém čísle Zvonu. Č. 1910, č. 251, (Srv. B. 06, č. 524.) 573
563
8. Historikové čeští.
Otázka národnostní a jazyková
Kramář V., Max Dvořák. Př. 8,
(s vyloučením posledního století).
52 passim 77.
574
Nlederle L., Obozrěnie sovremenNejedlý Zd., Jar. Goll. N. P. 1910,
nago slavjanstva. — Niederle L., č· 317·
575
Slovan, svět. (B. 09, č. 473.) Rf
J. G(oll), Jos. Alex. sv. p. Helfert.
K. Chotek, A. S. Ph. 32, 269-274; Č. Č. H. 16, 256-259. — Jireček Konst
VI. Francev, N. V. Č. 5, 107-110; A. Jos. Al. bar. Helfert. A. Č. A. 21,
Boháč, ibid., 110-114; S. P. 30, 124 90-105. — Hirn J.» Ein Leben der
až 126. J. Bidlo, Č. Č. H. 16, 68-70; Arbeit. (Jos. Alex. Freih. v. Helfert.)
Kaz. Nitsch, R. S. 3, 104-118. Fr. J. Kult, ii, 257-265. — Helfert Jos. AL,
Rypáček, Č. Μ. Μ. Z. 10, 169-171; Die Helfert. Kult. 11, 146-149. —
L. Léger, ĽOpinion 1910, č. 6; Jul. Helfert J., o vědecké a literární po-

7- Celková sepsání děj. čes. 8. Historikové čeští. 9. Děj. jaz. a liter. 25
zůstalosti barona Helferta. (Lidové č. 578.) Rf. K. Krofta, Př. 8, 328
Noviny.) Rf· Samostatnost 1910, passim 346. — —, Dr. Rezek ve
;O5. __ Karásek Jos., Svobodný pán Vídni. Č. 1910, č. 9. — J. H., Ibid,
582
dr. Jos. Alex. Helfert. Mor. Orlice č. 32.
Kolísok AI., Slovenský jubilant
1910, Č. 65. — Wirth Zd, Jos. AI.
Helfert. Věstník Klubu za Starou (Sasinek). Mor. Orlice 1910 č. 294. —
Prahu 1, 21. — Zháněl J., Dr. Josef L. P. C., Palacký Slováků. Hlas 1910,
Alex, baron Helfert jako přítel knih. č. 282.------ , 8oročný Sasinek. S. P.
583
VI. 26, 965. — Vykoukal F. V., Jos. 30, 697-698.
Alex. sv. p. Helfert. Osv. 40, 413-415.
Rosol E. K., Dr. August Sedláček.
— Nestor konservat. Rakouska N. L., Jiskra 1910, č. 35, 36. — 8alaba Jos.,
č. 76. — Der Präsident der Zentral- Školní rada Dr. Aug. Sedláček. OtaKommission J. AL Freih. v, Helfert. van 1910, č. 11. — Vnouček Z., Aug.
M. Z. K. E. E. K. H. D. 9, 53-59, Sedláček. Tábor 1910, č. 34. — Zenkl
111-115. — Zvon 10, 399.
576 F. D., Augustýn Sedláček. Český Jih
Kadlec K., Hermenegild Jireček. A. 1910, č. 35, 36.
584
C. A. 21, 106-123. — Týž, Hermeneg.
Literaturu o P. J. Šafaříkovi viz
Jireček. Pr. 49, 91-94. — Karásek v děj. liter. 19. stol. č. 799.
585
Jos., Hermenegild Jireček. Mor. Or
Ferdinand Tadra. Č. č.
lice 1910, č. n, 12. —Týž, Hermene H. K.16,Kr(ofta),
254-256.
C. Zibrt, t Ferd.
gild Jireček. (Vzpomínka.) Východo Tadra. Č. M. K. Srv.
Č.
84,
392-393· Odp.
český Kraj 1910, č. 20, 24. — P(ekař), Č. Č. H. 16, 357. — Nováček
V. J.,
Herm. Jireček. C. C. H. 16, 114-116. Ferd. Tadra, A. Č. A. 21, 137-143·
—
— Siegel F., f Herm. Jireček. A. S. J. š., Kustos Ferd. Tadra. Z. Ô. V.
Ph. 31, 635-639. — Vykoukal F. V., f. B. 1, 196-199. —Zenkl F. D., Ferd.
Hermenegild Jireček ryt. ze Samokova Tadra. J. K. 1, 115-116. — —n—,
Osv. 40, 161-163. — V· V. S., Za Ferdinand Tadra. Zvon 10, 399. 586
Hermenegildem Jirečkem. Osvěta Lidu
Zenkl F. D., Fr. Teplý. Tábor
1910, č. 1, 2. — o, Hermenegild Ji
č.
r4.
587
reček. Zvon 10, 222-223.
577
Decker
A.,
Za
archivářem
Frant.
Klvaňa J., Ukázky z náčrtků
vzpomínkových. Mor. Orlice 1910, Č. Tischerem. Ohlas od Nežárky 1910,
248, 250, 259, 265, 273, 282, 283, 288. č. 13. — J. P(ekař), Fr. Tischer. Č.
(Pokus autobiografie.)
578 C. H. 16, 254. — Zenkl F. D., Frant.
Ankert H., Julius Lippert. M. V. G. Tischer. J. K. 1, 79. — —, Frant.
D. B. 48, 361-384. — J. P(ekař), Ju Tischer, hraběcí Černínský archivář.
lius Lippert. Č. Č. H. 16, 116-117. 579 Ohlas od Nežárky 1910, č. 12. —
Horcicka Ad., Ant. Morath. M. V. —, František Tischer. Zvon 10, 384.
588
G. D. B. 49, 89-93. — Schacherl Ant.,
Vančura Jindř., Mé styky s kacíř
Ant. Morath f. Südböhm. Volkszei
tung 1910, Nr. 23. — Jordan R.» stvím v Kolíně. Č. 1910, č. 309,
589
Ant. Morath f. D. Böhmerwald-Zei 310, 311, 315.
tung 1901, Nr. 23.
580
Vejvara Jos., Soudní projednání
9. Dějiny jazyka a literatury.1)
pozůstalosti po historiografu Frant.
Palackém. Č. M. K. Č. 83, 136-145.
a) Filologie.
Viz též výše Č. 513.
581
Goll Jar., Ant. Rezek. (B. 09, č. 578.)
Slav, etymolog. Wörterbuch v. BerZpr. Č. C. H. 16, 254. — Goll Jar., neker. Ses. 1-5. (A-ch^žba). (B. 09,
Z dopisu Ant. Rezka z r. 1866. Č. C. č. 584.) Rf. Max Vasmer, R. S. 3,
H. 16, 419. (K sporu o t. zv. Ruk. 244-270; W. Vondrák, Allg. LiteraturKrálodv.) — K. Kr(otta), Z literatury
o Ant. Rezkovi. Č. Č. H. 16, 113-114.
x) Méně důležitější Články nebyly
— Vojtíšek V., Tři listy Rezkovy J. do bibliografie pojaty. — Viz též výše
Emlerovi. N. L. 1910, č. 61. — č. 143 (filologie v literatuře české
Urbánek R., Rezek-historik. (B. 09, r. 1909).
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ztg. 19, 560-561; N. van Wijk, Mu
seum (Leiden) 17, 427-430.
590
Jaglč V., Istorija slavjanskoj filologij. Enciklopedija slavjanskoj filologij. Vypusk I. Petrohrad. Str. VIII
4- 961. Rf. E. Karskij, A. S. Ph. 32,
296-299; A. Pogodin, Ibid., 300-302.
Dodatky V. J., Ibid., 299-300, 302-303;
N. Petrovskij, Žurn. min. nar. prosv.
30, 181-204.
591
Murko M., Gesch. d. älteren súdslav. Litteraturen. (B. 09, č. 587.)
Rf. VI. Čorovič, A. S. Ph. 32, 275-281.
Viz též Allg. Literaturblatt 19, 432433·
592
Vajs Jos., Nejst. breviár chrvatskohlaholský. Praha, nákl. král. Čes.
spol. náuk. Str. CVIII 4- 99.
593
Vajs Jos., Propheta Oseas. Veglae.
8°. Str. XI 4- 149.
594
Kudrnovský Ant, Zevní dějiny čes.
jazyka až po dobu Husovu. Progr.
reál. gymn. na Smíchově 09/10, str.
17·
595
Glos T., Rukovět čes. jazyka. TelČ,
Šolc. Str. VI 4- 177. Rf, Jos. Straka,
L. F. 37, 311-312.
596
Diels P., Zur altčech. Orthographie.
A. S. Ph. 32, 312-313.
597
Kalista Em., Bohemica appellativa
v Regestech Emlerových. I. Progr.
reál. gymn. v Kolíně 09/10, str. 23.
598
Flajšhans V , Mimo, studie syntak
tická. Sborník filolog. 1, 165-172. 599
Jedlička Bohd., Příspěvek k vý
kladu Prešpurského Slovníku Sborník
filolog, i, 90-94.
600
Kott F. Št, Dodatky k Bartošovu
dialektickému slovníku mor. Arch, pro
lexikografii a dialektologii vyd. III. tř.
Čes. Akad. č. 8. Praha. Str. 166. 601
Lakomý Ant, Slovníček hanáckého
nárečí z okolí vsi Senice na Litovelsku. I. (A-O). Progr. r. v Mor. Ostravě
09/10, str. 27.
602
Lisický Al, Z kmenosloví rúznořečí lašského. Progr. r. v Hr. Kradci
09/10, str. 16.
603
Král Jos., Čes. prosodie. (B. 09,
č. 591.) Rf, Q., N. L., č. 122.
604
Flajšhans V., Česká prísloví. Vych.
v seš. (B. 09, č. 592.) Rf. Č. Zíbrt,
Č. M. K. Č. 84, 468-470; Jos. Páta,
N. V. Č. 5, 173-175; Al. Bruckner,
Zeitschrift f. Volkskunde 20, 222. 605

b) Dějiny české literatury do konce
18. stol.
Jakubec J., Děj. literatury české.
(B. 09, č. 595.) Pŕíl. N. D. 17, str.
49-200; 18, 1-48. (Pokrač.)
606
Novák J. V., Novák A., Struč. Gěj.
literatury čes. Olomouc, Prombcrger.
M. 40. Str. 692. Rf. T. Glos, Komenský
38, 381-382; J. Herzig, VI. 26, 469470» 561-563; K. Hikl, L. F. 37,
60-66; Zd. Nejedlý, N. L., Č. 63; Fr.
Spina, D. A. 9, 433-439 Sr.v. Č., č.
123, 124; K. Rieger, Č. M. M. 34,
399-406; Fr. Sekanina, N. P., č. 2; J.
Thon, Č. R. 3, 381-383: F. V. Vykou
kal, Osv. 40, 86-89; B. Vyskočil, V.
Č. P. 17, 213-215;—, Den, příl. k č.
2; S., L. 38, 467-470, 526-528; Kd.,
P. R. 23, 240-241; P. B-k, Lidové
Prúdy 1, 141-142; Č. č. 38; V. M.
Op. 18, 72; Neodvislé Listy, č. 42;
Naše Slovensko 3, 76-78.
607
Váša P., Katechismus děj. čes. lite
ratury. Brno, Píša. Str. XII 4- 348.
Rf. Fr. Sekanina, N. P., příl. k Č. 355;
Morav. Orlice, č. 227; -tl., Pok. R. 7,
138; Právo Lidu, příl. k č. 305. 608
Mejsnar Fr., Přehled děj. literatury
čes. (B. 08, č. 570.) Rf. Vň., V. Č. P.
17, 172-173: N. P., příl. k č. 167. 609
Šlejhar Jos. K., Děj. literatury čes.
2. vyd. upravili P. Zenkl a G. Pallas.
Praha 1909. Rf. Alb. Pražák, V. Č. P.
17, 260-263. (Srv. B. 07, č. 460.) 610
Polánek K. Al., Príruční kniha
dějin čes. literatury. Nová knižnice
učitelská XV. Vel. Meziříčí, Sasek.
Str. 136.
611
Urbánek J. F., Slovník čes. spiso
vatelů (1800-1910). Díl I.-II. (Malé
knihovny spisů poučných sv. 93-100.)
Telč, Šolc.
612
Tobolka Zd., Český slovník biblio
graf. díl I. České prvotisky (až do
r. 1500). Viz výše Č. 138.
613
Novák A., Perspektivy naší staré
literatury. Č. R. 4, 6-17.
614
Haškovec P. M., O povaze litera
tury středověké. Pok. R. 6, 345-352.
615
Vlček Jar., Ertl V., Stručné děj.
literatury čes. Díl II. Praha. Str. 156.
Rf. Alb. Pražák, V. Č. P. 17, 258-260;
F. V. Vykoukal, Osv. 40, 85-86. (Srv.
B. 06, č. 572.)
616

9· Dějiny jazyka a literatury.

Mourek V. E., Kronika Dalimilova.
Podle rukopisu cambridgeského (2. vy
dáni). Praha, nákl. Cos. Akad. Str.
XII + 176 + 2 prii.
617
Máchal J., Staročes. skladby dra
mat. (B. 09, č. 598.) Rf. Fr. Šimek,
L. F. 37» 474'476·
618
Novotný V., Rukopis kroniky Pulkavovy v knihovně Nostitzké. V. Č.
A. 19» 213-245, 269-302.
619
Ryšánek Fr., Příspěvky ku poznání
pramenů spisů T. Štítného. Sborník
filolog. 1, 75-89. — Souček St, Vztahy
štítného ke krásnu. Zvi. ot. z progr.
2. gymn. v Brně 09/10, str. 74. —
Straka Jos., Štítného Reči nedělní a
sváteční. L. F. 37, 99-108, 229-249. —
Souček St., Ještě o přirovnání světa
ke knize u Štítného. C. M. M. 34,
159-163. — Ryšánek Fr., Některé
prameny ke Štítného Řečem besed
ním. L. F. 37, 123-125. — Souček St.,
K redukci Štítného Rečí besedních na
prameny. C. M. M.134, 372-379. 620
Šimek Fr., Cestopis t. zv. Mandevilla a jeho staročes. překlad. Sborník
filolog. 1, 1-68.
621
Novák J. V., Petra Comestora Hi
storia scholastica. Č. I. Sbírka pra
menů ku poznání liter, života v Ce
chách, na Moravě a v Slezsku vyd.
Ces. Akad. Sk. I. ř. II. č. 9. Str.
XVI + 320.
622
Kybal VI., De regulis Vet. et Novi
Testamenti. (B. 09, č. 604.) Rf. J.
Loserth, M. T. 0. G. 31, 323-328;
C. C. H. 16, 107, 354. — Kybal VI.,
Étude sur les origines du mouvement
hussite en Bohéme: Matthias de Ja
nov. Rev. hist. 103, 1-31. — Naegle
A., Der Prager Kanonikus Matthias
von Janov. (B. 09, č. 604.) Zpr. B.
B., N. A. G. Ä. D. G. 35, 655-656.
623
Loskot Fr., Milič z Kroměříže. B.
Č. *5» 3°7 passim 388.
624
Sedlák J., Pálčův Antihus. H. 27,
i passim 467.
625
Mistra Jakoubka ze Stříbra překlad
Viklefova dialogu. (B. 09, č. 606.) Rf.
V. Flajšhans, C. M. K. C. 83, 227-239;
Fr. Šimek, L. F. 37, 308-311; F.
Bartoš, C. C. H. 16, 421-426, viz též
107; H., V. C. P. 17, 373’374; -k-,
C. M. M. 34, 77-82.
626

p7

Flajšhans V., Husovy knížky o svatokupectví. Sborník filolog. 1, 69-74.
— Kauften Ad., Huss eine Gans —
Luther ein Schwan. (B. 08, č. 584 a.)
Rf. O. Fischer, C. Č. H. 16, 105. —
Krofta K., Hus a praž, universita.
Praha. Str. 23. —J. V., Ke dni Husovu.
N. L., č. 183. — Bretšnajdr Zd.,
Sv. Jan z Pomuku a Mistr Jan Hus.
Husitství ve světle pravdy VI., čís.
1-2. Praha. Str. 64.
627
Jastrabov N. V., Etjudy o Petré
Chelčickom. (B. 09, č. 611.) O Rf.
F. Zigela v Žurn. Min. nar. prosvěšČenijao9, Č. 4 zpr. J. Bidlo, C. C. H. 16,
107-108. — Kuľbakln S., PetrChelčickij
(B. 09, č. 6n.)Zpr. Č. Č. H. 16, 108. —
Stěhule J., Učení Petra Chelčického
o lásce k bližnímu jako pravé službě
bohu. N. D. 17, 491-497, 575-582.
628

Jun K., Mikuláš z Pelhřimova.
Progr. reál. gymn. v Pelhřimově
09/10, str. 15. Zpr. Č., č. 204. Srv.
Tábor č. 44-46.
629
Smetánka Em., Staročes. životy
svátých otcův. (B. 09, č. 613.) Rf. Fr.
Černý, C. M. Μ. 34, 305-306; Fr.
Šimek, L. F. 37, 140-142; an, Př. 8,
346-347; V. Flajšhans, Č. M. K. C.
84, 227-239.
630
Zíbrt Č , Markolt a Nevím v litera
tuře staročes. (B. 09, č. 615.) Rf. J.
Máchal, N. V. C. 5, 171-173; AI.
Brückner, Zeitschr. f. Volkskunde 20,
218-219; V. Flajšhans, Č. M. K. C.
84, 227-239.
631
Šimák J. V., Nový kronikář český.
C. C. H. 16, 191-200. (Matouš z Chru
dimě.)
632
Souček St., O bibli Kralické. Před
nášky morav. svazu osvětového čís. 1.
Brno. Str. 51. Zpr. C. C. H. 16, 470:
-r, Př. 8, 853-854.
633
Juren V. S., Předmluva Jiříka
Strejce ke Kalvínově Instituci. Českomor. Jednota, č. 1, 2, 3.
634
Písecký Ferd., Nový rukopis
z knihovny města Příbora. (Z r. 1574
od Jana Hulezia výkl. desatera při
kázání.) Viz výše č. 92.
635
Novák A., Lukianovy ohlasy v lite
ratuře české. L. F. 37, 431-447. 636
Václava Budovce z Budova korrespondence. (B. 09, č. 627.) Rf. H.
Traub, C. Μ. Μ. 34, 173-176.
637
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Šubert Engelb , Prameny Šimona
Lomnického. Č*. M. K. Č. 84, 321-324.
— Novotný-Kolenský Vojt., Šimon
Lomnický z Budče. Č. M. K. Č. 84,
464-465
638
Zíbrt C , Konrada Hosa Rozmlou
váni Petra se Pánem 1585 a 1605.
f*. M. K. Č. 84, 40-48.
639
č. R., Tragedie neb hra žebračí
v české a polské literatuře. Č. M. K. Č.
84, 292-294.
640
Zíbrt C., Panna, ženitba, žena ve
staročes. úpravě pol. skladeb Reje
z Naglovic a Bart. Paprockého. Pestrá
knihovna č. 13-14.
641
Zíbrt č., Tobiáše Mouřenína hra:
Vejstupný syn 1604. Č. L. 19, 442-444.
642
Zíbrt č.. Kresby Krištofa Haranta
z Polžic z pouti do svaté země r. 1598.
Světozor 735-736. — = , Harant. Den
příloha k č. 9, 16.
643
Ezer Fr., Zbytky čes. národních
písní v písních Matěje Morávka Měl
nického 1610. Č. M. K. Č. 84, 423-429.
644
Král Jos., Literár. činnost huma
nist. professorů. Praha 1909. Str. 29. Rf.
A. N., Čech. Rev. 3, 374-376.
645
V. V., K životopisu mistra Kampana. Zvon 10, 464.
646
Ertl V., Čes. pramen Vratislavových
,,Příhod'4 a jeho cařihradské vězení.
L. F. 37, 249-255. — Král Jos., Kde
byl vězněn Vratislav z Mitrovic. L. F.
37, 108-110.
647
Volf Jos., Pavla Stránského Okřik
na nedbalého Čecha učiněný 1618.
Č. M. K. Č. 83, 23-40. Rf. J. H., Č.
č. 28, 29; R., Zvon 10, 256.
648
Archiv pro bádání o životě a půso
bení J. A. Komenského. Zpr. K. Kr.
Č. Č. H. 16, 472. — Herben J.,
Z dětství J. A. Komenského. B. Č.
15, 17; srv. Směr č. 30. — Jelínek
J. Nep., Záhady ze života J. A. Ko
menského. Č. M. K. Č. 83, 1-8, 366371. Srv. Selské Listy Č. 23-25. —
Zlbrt Č , Žehnání tchána Komen
ského, Jana Cyrilla Třebíčského,
s Jednotou Bratrskou v Lesně 1632.
Č. M. K. Č. 83, 429-434.------ , Zpráva
dr. Jar. Golla r. 1873 o hrobu J. A.
Komenského v Naardenu. Č. M. K. Č.
83, 19-22. — Slaměník Fr., Hrob J.

A. Komenského. Ot. z Lidových
Novin 1910 v Č„ č. 269. — Fabian
V., Komenského náhrobní deska
v Museu Král. Čes. Č. Μ. K. Č. 84,
188-191. — Fabian V., Hrob Ko
menského v Naardenu. ZI. P. 117118. — Analecta Comeniana (B. 09,
č. 638.) Autoref., Μ. C. G. 19, 143147; W. Bickerich, Zeitschr. f. Brüdergesch. 4, 235-237; Č. Č. H. 16, ni.
— Bickerich W., Comeniana. Zeitschr.
f. Brüdergesch. 4, 145-179. — Ve
škeré spisy J. A. Komenského. Sv.
XV. Vyd. J. V. Novák. Brno. V. 8°.
Str. 520. Autorf., P. R. 23, 686-688.
Zpr. K. Kr., Č. Č. H. 16, 471-472;
Samostatnost č. 27; J. V. Novák,
N. L. příl. k č. 86 (Moravec F.
V.) a 300. — Novák J. V., Z prv
ních počátků literární činnosti Jana
Am. Komenského. B. U. 42, 217
parsim 269. — Novák J. V., Bedlivost
J. Am. Komenského ve shledávání
pomůcek literárních. Komenský 38,
436-439· — Kvačala J., Die pädagog.
Reform des Comenius in Deutschland.
Zeitschr. f. Brüdergesch. 4, 129-144.
— Monroe Will. 0., Comenius and the
beginnings of educational reform. The
Great Educators sv. 11. New York
1907. Rf. J. Nk., P. R. 23, 688-689.
— Kaumann Edw., Joh. A. Comenius
u. Jean J. Rousseau, ihre verschieden
artige Wertung des kindlichen Lebens.
Leipzig, Noske, 1909. Str. 50. —
Starý J., O pedagog, zásadách a sna
hách Komenského. Komenský 38, 439441. 457-459. 467-471· — Touc J 8.,
J. A. Komenského Informatorium
školy mateř. Vzdělání Lidu 7, 142-144,
156-158. — Strunz Fr., Joh. A. Co
menius als Naturforscher. Rf. J. Nk.,
P. R. 23, 689-690. — Joh. A. Come
nius, Orbis Sensualium Pictus, hggbn.
von Joh. Kühnel. Leipzig. Str. 392.
Rf. C. Th. Lion. Μ. C. G. 19, 195-197.
------ , Nově objevený zlomek „Labyrinthu světa*4 J. A. Komenského.
Mladé Podřipsko, č. 14, 15. — Novák
J. V., O básnické stránce ,,Labyrintu
světa4' Jana Am. Komenského. P. R.
23, 673-677. — Skalský G. A.» Nej
starší německý překlad J. A. Ko
menského ,,Labyrintu světa a ráje
srdce“. Č. Μ. K. Č. 83, 361-365. —
Slaměník F., Das Labyrinth des Co-
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29

Przeghd bibllograflczny za r. 1909.
menius in englischer Sprache. Μ. C.
G. 19, 31-33· — Blckerich W., Der R. S. 3, 313-398. (Grupa czesko-slo661
Lissner Seher St. Melisch u. sein Ver- wacka str. 367-370.)
hältniss zu Comenius. Zeitschr. d.
Dolenský A., Slovník pseudonymů
histor. Gesellschaft f. Provinz Posen
1909. Zpv. ö. C. H. 16, 250.
649 v čes. a slovenské literatuře. Knihovna
Přehledu revuí. Sv. 5. 2. vyd. Král.
662
Beneš K., Rada Jana Lôwa z Erls- Vinohrady. M. 40. Str. 33.
feldu o jídle a pití v lázních. Č. M.
Borecký Jar., Almanahy čes. 1820K. Č. 83, 374-376.
H .
650
*Volf Jos., Kdy povstala „Píseň 1848. (B. 09, č. 657.) Pok. R. 6, 276o bludných knihách“. Č. M. K. Č. 84, 286. — Máj. Almanah na r. 1858. (B.
09, č. 658.) Rf. A. N., Př. 8, 200-201;
151-155·
'
Vykoukal,
Osv. 40, 89-90.
663
Fleischmann J., Vážozpčv ke chvále
Koburka 1789. C. M. K. Č. 84, 465-466.
Votká Ant, Katolická Moderna če
652
664
Zíbrt 6., Jan Jakub Komárek, knih ská. Osv. 40, 97, 189.
Konečný
F.
J.,
Moje
vzpomínky
tiskař v Římě. Č. M. K. Č. 84, 294.
„Vlasti“ a o „Vlasti“. VI. 26, 235
653 zpassim
426.
665
Hanuš Jos., Mikuláš Adaukt Voigt,
Glos Ant., Časopis „Hvězda“. (1859
čes. buditel a historik. Rozpr. Čes.
Akademie I. ř., III., č. 32. Praha, Olomouc.) Č. V. S. M. O. 27, 113-120.
666
Čes. Akademie. Str. 100. Rf. A. Kraus,
Vyhlídal J., Kdo založil „Opavský
L. F. 37, 382-387; A. Novák, N. L.
č. 194; Ks, Čech. Rev. 4, 91-92; F. P., Besedník“. V. M. Op. 18, 54-56. 667
Klvaňa Jos., Časopis zem. musea
Č. S. P. S. Č. 18, 110-112.
654
Františkova.
Mor. Orlice, č. 231.668
Zíbrt Č , Život lidu čes. na divadle
1785. C. L. 20, 99’105655
Pešek Jos., Královéhrad. vlasten.
Pátek Ferd., Z rukopisné pozůsta družina. (B. 09, č. 659.) N. D. 17,
losti Františka Jana Vaváka. Den, 274-280, 337-344. Též zvi. ot. str. 33.
příl. k č. 16. Srv. níže č. 719.
656 Rf. Fr. J. Rypáček, Č. M. M. 34,
Vlček Jar, Naši klassikové. N. L. 306-307.
669
č. 6. (Dobrovský, Kollár, Čelakovský.)
Jakoubek O., Působení kněží v Ma
657 tici České. Vl. 26, 934 passim 1008.
Helfert Jar., Převezení ostatků Jos.
670
Dobrovského a Jos. Chytila. Č. M. M.
34, 63-65. — V ej vara Jos., Trosky
Pražák Alb-, Ces. literatura za r.
fasciklu pozůstalostních spisů Jos. 1908
a 1909. S. Př. 11, 356-385. 671
Dobrovského. N. L. č. 193.
658
Krejčí F. V, Tschechischer Brief.
Das literar. Echo 12, 130-131. (Liter,
672
c) Česká literatura od poc. 19. stol.1) v r. 1909.)
Mrštík V., Z literatury L. R. M. S.
673
Literatura česká XIX. stol. 2. vyd. 6, 1 passim 558.
Dubský J·, Naše dnešní situace lite
Kr. Vinohrady. Vych. v seš. (Srv. B.
674
09, č. 650.) Rf. Pr. 8, 333-334: F· X· rární. Př. 8, 95-96.
Kamper J., Nové historické romány.
Salda, Novina 3, 57-59·
659
675
Čeští spisovatelé XIX. stol. (B. 09, L. 38, 221-231, 273-281.
Sezlma K., Z nové české belletrie.
č. 651.) Sebr. spisy Bož. Němcové.
IX. Str. 400. — Sebr. spisy Gustava L. 38, 240-248, 318-328, 352-360, 433676
Pflegra Moravského. III. Str. 560. 443, 481-486.
Kamínek K., Z nové literatury dra
660
matické. L. 38, 266-272.
677
Rowalski J., Z překladů moderní
belletrie. L. 38, 360-365, 410-416. 678
x) Srv. i oddíl předchozí.
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Rowalskl J·, Z poesie překladové
L. 38, 90-93, I37“I39·
679
Kamínek K., Z překladové litera
tury dramatické. L. 38, 337-342, 417421, 493-497·
680
Hýsek Mil., Děj. t. zv. morav. sepa
ratismu. L. R. M. S. 6, 24-25. — S.,
Morav, separatism. Ibid., 6. — E. S.,
Ještě morav. separatismus. Ibid.,
100-102.
681
Švéda Ct., Kulturní separatism mo
ravský. Mor. Orlice, č. 189, 198, 202.
682
Bohuslav, Mravokárna kapitola.
(K dějinám české historie liter, na
Moravě.) Pozor, Č. 244.
683
Haškovec P. M., Český jih v no
vější literatuře české. Jiskra, č. 22.
684

Tobolka Zd., O nakladatelích čes.
knih v době předbřeznové. Č. R. 3,
193-197·
685
Dyk V, Kniha, nad kterou se za
myslíme. Samostatnost, č. 139. (Vi
límkův jubilejní seznam knih.) 686
—, Sto let venkovské tiskárny.
Samostatnost 144. (Kopecký v Písku.)
687
čapek T., Padesát let čes. tisku
v Americe, Nový York. Zpr. N. L.
1910, č. 341.
688
Krunert K., Typografická beseda.
Praha, nákl. Typografie. Str. 290.
Rf. Dyrynk, Veleslavín, Č. 7.
689
Letošník Jos., Dějep. rozbor ruko
pisu Kralodvor. Brno, nákl. vl. 8°.
Str. 104.
690
Smutný V., Národní otčenáš. Před
nesen při korunovaci krále Ferdinanda
I. 1. 1836. Věstník 11, 138-141. 691

Gebauerová M., Dopisy prof, Ed.
Alberta prof. J. Gebauerovi. L. F. 37,
287-289, 455-467. — Penížek Jos.,
Upomínky na Ed. Alberta. N. L., č.
272. — Schwarzová-Elmova Jul.,
Vzpomínka na prof. dra Ed. Alberta.
Ibid., č. 279.
692
Dresler V., Essayes Jak. Arbesa.
č. R. 3, 355-374. — Viz od téhož
autora Zvon 10, 561 passim 643; N. L.
1910, č. 159 a Pestrá knih. č. 24-25.

Praha. Str. 128. — Dyk V., Dvě jubilea.
Samostatnost, č. 66. (Heyduk a Arbes.)
— Frabša F., Jakub Arbes. Mladé
Proudy, č. 13, 14. — Fingal Petr,
K jubileu Mistra Jakuba Arbesa.
Pařík, č. 24, 25, 26. Srv. Pozdrav ze
staré vlasti 1910, č. 16, 17. — Kamper Jar., Jakub Arbes. U., Nr. 159. —
Královec J. O., Jakub Arbes. Hlasy
Východočeské, č. 24-27. — Moravec
Ot., Jakub Arbes. Volné Slovo, č. 4446. — Novák A., Jakub Arbes. Př. 8,
637-638. — Sekanina Fr., Jakub
Arbes ve svých knihách a v životě.
N. P., č. 159. Viz i Novina, 511-512;
Zl. P., 457; Ned. L., č. 9, 133, 160;
Venkov, č. 136; Rozvoj, č. 22; Obzor
Litomyšl., č. 27; Právo Lidu, příl.
k č. 160.
693
Babička H., O české literatuře. Vyd.
M. Hýsek. Brno, Mor.-slez. revue.
Rf. A. N., Př. 8, 613-614; S., N. P.,
č. 174; J. Reichmann, Novina 3, 701;
Č. 1910, 6. 139. — Mácha R. B., Ještě
slovo o Hynku Babičkovi. Pozor, č.
96.
694
Heliích J., Hojsák J., Ant. Balcar.
Věstník 11, 3-4, 17-19.
695
—, Ernest Bellay. S. P. 30, 442.
696
Hrdlička Rich., V. C. Bendi. Tábor,
č. 29, 30. — Pražák A., K. Bendi A.
V. Šmilovskému. H. Č. 5, Č. 5. Viz
též Šumavské Proudy, č. 28, 36;
Hlasy Pojizerské, Č. 12.
697
Malý J., P. Fr. R. Bezděka. Otavan,
č. 4.
698
Zvěřina Lad. N., Petr Bezruč. Osv.
40, 650-655. — Novák R., Petr Bezruč.
Lidové Proudy, č. 51. Srv. i Jihočes.
Dělník, č. 51; Písecký Kraj, č. 2;
Orlické Proudy, č. 5.
699
L., Dramatik z lidu. (Adolf Bogner.)
Našinec, č. 272, 273.
700
Srb Ad., O Bozděchovi. N. P. Č. 289,
290.
701
M. V., Adolf Brabec. Literární stu
die. Třebenice.
702
B. H., Artur Brejsky. Samostatnost,
č. 101.
703
Karásek ze Ľvovic J., Výbor básní
Ot. Březiny. Pestrá knih. čís. 26. Praha,
Hynek. Str. 58.
703 a
Pastrnek Fr., t Dr. Sam. Czambel.
A. S. Ph. 32, 319-320. — J. š., Drob
nejšie práce f S. Czambela v Sloven.
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Pohladoch. S. P. 30, 62. Viz i Naše
Slovensko 3, 126-128.
704
Sekanina Fr., K. M. Čapek. Zl. P.,
261-262. — V. Dlr., K. M. Čapek.
Zvon 10, 316-318. — Vbk, Z děj.
čes. realismu. K. M. Čapkovi k do
vršenému 5oleti. N. L., Č. 52.
705
Cejnek Rajm., Svatopluk Cech a
báseň jeho „Český novinář". Mor.
Orlice, č. 294. — Novák A., Sv. Čech
na cestách. N. L., č. 289. — Novotný
K-, Když Sv. Čech se loučil s Obří
stvím . . . Ned. L., č. 264, 271, 278. —
Pešek JOS-, O vzniku Čechovy básně
„Kostnická duma". Osv. 40, 71-75. —
Strejček Ferd., Z rukopisné pozůsta
losti Sv. Čecha. H. C. 5, č. 9. —
Strejček Ferd., Sv. Čech v přírodě
jako učitelce. K. N. D. 6, 43-44. —
Strejček Ferd., Bouře od Sv. Čecha.
Zvon 10, 321-323. — Strejček Ferd.
Anoným Sv. Čecha. Ženské Listy 38,
25-30. — Váša p., Svatopluk Čech
a český dělník. Naše Právo, č. n, 13.
— -n-, Posmrtné vydání spisů Sv.
Čecha. Zvon 10, 301".
706
Bílý Fr., Korrespondence a zá
pisky Fr. Lad. Celakovského. II.
Sbírka pramenův na poznání literár.
života. Skupiny II. č. 14. Praha, Čes.
Akademie. Str. 619. (Srv. B. 09,
č. 684.) Rf. J. Máchal, Č. Č. H. 16,
88-92; F. T., Č. M. K. Č. 84, 166-168;
Jos. Kozlovský, Č. M. M. 34, 169-173;
Jar. Kamper, U., Nr. 64; Besedy Času
8, 103. — Hrubant Jar, Korrespond.
Sira J. Bowringa. Čas 1910, č. 311
(s Čelakovským, Šafaříkem a Kollárem). — Chudoba Fr, JohnBowring.
Ibid., č. 316.
707
Nevšímalová K., Vzpomínka na
Boh. Celakovskou-Rajskou. Ženské Li
sty 38, 181-183, 204-206, 230-233. 708
Drož Bed., Posmrtná vzpomínka na
t Jana Doležala. (Zakladatel české
lesnické literatury.) Horácké listy,
č· 33·
709
Horoutský J., P. Fr. Doucha. Zájmy
Jihu, č. 38-40. — Sekanina Fr, Fr.
Doucha. Zvon 10, 715-716.
710
Dvořák R., Artuš Drtil. Pokrokové
Listy, č. 16. — Novák A., Artuš Drtil.
Př. 8» 537"539- — J· F. K , Artuš
Drtil. Ostravské listy, č. 43. — Ledeč
J., Artuš Drtil. Naše Slovensko 3, 271273. Srv. i Osvěta Lidu, č. 39. 711
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A. N., Viktor Dyk, der Erzähler u.
Ironiker. Čech. Rev. 3, 147-150. 712
Ján Francisci. Vlastný životopis.
S. P. 30, 8-29, 96-99. (Srv. B. 09,
č. 688.) Též zvi. ot. str. 131.
713
Dyk V., O českém revolucionáři.
(J. V. Frič.) Samostatnost č. 60. Srv.
i Královédvorské Listy, č. 16, 17. 714
Hahn Jos., Eine ungedruckte Hand
schrift von H. A. Gallaš. A. S. Ph. 31,
563-568. — Souček St., Z Gallašovy
literár. pozůstalosti. Č. M. M. Z. 10,
75-98, 718-238. (Dokonč., srv. B. 09,
č. 690.)
715
Grégr E., Prosaické a básnické
prvotiny. Vydal dr. Zdeněk Tobolka.
Přítel domoviny sv. 26. Str. 103. Rf.
N. P., pří!, k č. 139.
716
J. Š., Pamiatka Jak. Graichmana.
S. P. 30, 443-445.
717
D., V stopách Hálkových. Ned. L.,
č. 98.---- der, Náš první básník pří
rody a venkova. Venkov, Č. 81. —
Vbk., Hálkovy feuilletony. N. L.
č 280.------------------------------------ 718
Pátek Ferd., V. Hanka a Fr. Vavák.
Č. M. K. Č. 83, 157. — Pypin A. N.,
Moji zapiski s priloženiem statej: Dva
měsjaca v Pragě i Vjačeslav Hanka.
Moskva. 8°. Str. XIV + 512. Rf. Č.
Zíbrt, Č. M. K. Č. 84, 380-381. —
Vejvara Jos.. Testament V. Hanky.
Osv. 40, 720-722.
719
Blösl Joach , Martin Hattalas Ver
dienste um die grammat. Erforschung
der slawischen Sprachen. Progr. něm.
reálky v Lipníku 09-10, str. 14. 72c
Chalupný E.. Nová literatura o Ha
vlíčkovi. Př. 8, 72-73, 474-475. — Merhout C., Zoubkovy poznámky o Ha
vlíčkovi. N. L. č. 26. — Štěpánek
V., K. Havlíček a český radikalismus.
Samostatnost, č. 85. — Schmitt J.,
Německobrodské vzpomínky na Karla
Havlíčka. Novina 3, 313-315, 347 350.
— Schmitt J-, Václav Žák, Havlíčkův
přítel, jehož se zapomíná. Osvěta Lidu,
č. 49. — —, Schwarzenberg a K.
Havlíček. B. Č. 15, 30.------ , Havlíč
kova smrt. (Upomínky lékařovy na
poslední chvíle jeho a jeho choti
Julie.) Nezávislost, č. 36. — —, Co
vypráví četník, který K. Havlíčka
Borovského zatýkal. Nezávislost, č.
35.------ , Riegrův dopis pí. Menšíkové
o fondu Havlíčkově. B. Č. 15, 151. 721
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Kabelík J, Korrespondence a zá
pisky Jana Helceleta. Prameny dějin
morav. Cis. I. Brno, Matice morav.
Str. LXXV + 661. >
722
1 Velemínský K., Jan Herben. Čech.
Rcv. 3, 259-264.
M
723
Bílek Fr., Jubileum Adolfa Heyduka.
Naše Snahy, č. 45. — Srv. výše č. 693.
Dresler V., Ad. Heyduk. Venkov, č.
132. — Frabša F. Š., Adolf Heyduk.
(K 751etým narozeninám.) Pařík, č. 24.
Srv. i Polaban, č. 13 a Pozdrav ze staré
vlasti, č. 15. — Herltes Fr., Několik
vzpomínek na Adolfa Heyduka. N. P.,
č. 155. — Kamper Jar., Ad. Heyduk.
U., Nr. 155. — Křemen Fr, První
básnická sbírka Heydukova. Otavan,
č. 1-3. — Křemen Fr, Ad. Heyduk.
(B. 09, č. 698.) Rf. K. Rieger, L. F.
37, 154-156. — Pražák Alb., Adolf
Heyduk. Zl. P., 443-444. — Ursus
Šumavský, Slavík pootavský. Svatobor, č. 27-39. — Vbk., ,,Zpívat až do
skonání . . ." N. L., č. 155. — -er,
K 751etí Ad. Heydukově. Zvon 10,
576. — —, K 75. narozeninám Ad.
Heyduka. Písecké Listy, č. 24. —
Trnka Tom., Adolf Heyduk. Šumav
ské Proudy č. 25.^-·^^ ✓ 4- ·*► 724
A. N., Drei Lyriker. [Hlaváček K.,
Neumann, Toman.) Čech. Rev. 4, 5356.
725
Procházka Ant., Hněvkovského „Děvin" romantický. L. F. 37, 273-286,
457'4^4- — Šťastný Jar., Korrespond.
Seb. Hněvkovského. Progr. gymn.
v Praze, Truhlář, ul. 09/10, str. 20.
(Srv. B. 09, č. 701.) — Vejvara Jos.,
Zápis o úmrtí Šebestiána Hněvkov
ského 1847. Č. M. K. Č. 83, 372.
726
Sokol E., Holeček·. Naši. L. R. M. S.
6, 516-523. — Máchal J., Holečkův
jihočeský román „Naši". (Přednáška.)
Šumavské Proudy, č. 29, 30. — Voborník J., Holečkova: „Vojna". N. L.,
č. 101. — D., Josef Holeček. Ned. L.,
č. 167.
727
Želízko J. V., Z dopisův afrického
cestovatele Dra Em. Holuba. Osv. 40,
622 parsim 871.
728
—, Karel Horký, Nezávislost, č. 15.
729
Literaturu o Ot. Hostinském viz
v děj. hudby č. 955.
730

Pešek J., Jos. Mil. Hurban návště
vou u K. SI. Amerlinga. P. R. 23,
225-228.
731
Pražák Alb., Svetozar Hurban Vajanský. S. Př. 12, 177-192. (B. 09, č. 710.)
Svítil J-, Pozor, č. 196, 200, 205. —
Sobrané diela Svetozára Hurbana
Vajanského. Sv. VII., VIII., IX. Turč.
Sv. Martin, 1910. Str. 321; 378; 391.
Rf. V. Jagič, A. S. Ph. 31, 622-624.
732
Neresnický, Hviezdoslavova mla
dost. Prúdy 1, 6 passim 116.
733
Blanický M., Lesnický spisovatel,
jubilant, [J. Ev. Chadt.) Zemědělské
Listy, č. 13.
734
J. š., Z papierov Sama Chalupku.
S. P. 30, 382-384.
735
Ghalupný E., Vynucený kus životo
pisu. Pr. 8, 506 passim 710.
736
Zháněl lg., Adam Chlumecký jako
povídkář. Našinec, č. 36.
737
Horský E., Památník J. Kras.
Chmelenského. Č. M. K. Č. 83, 294-298.
— Pešek Jos., Z rodinné korrespon
dence Josefa Krasoslava Chmelen
ského. Č. M. M. 34, 44-54.
738
X., Padesátileté jubileum Ladislava
Chmelenského. Orlické Proudy, č. 17.
739
Pešek Jos., Marie Pospíšilova-AngelínaMusy Boleslava Jablonského. Č. R.
3, 234-242, 289-303. Též zvi. ot. str.
24. Rf. Fr. J. Rypáček, Č. M. M. 34,
307-309.
740
Hýsek MU., Jos. Jakubec. L. R. M.
S. 6, 80-84.
741
Dyk V O mrtvém básníku. [Bohdan
Jelínek.) Lumír 38, 38-39.
742
J. F. K., V. K. Jeřábek. Ostravské
listy, č. 31.
743
Jirásek A., Z mých pamětí. Zvon
10, 1 passim 707.
744
Ghalupný Em., Jungmann. (B. 09,
Č. 718.) Tbk., Č. R. 3, 247. — Ch.,
Jungmann o všeslovanském jazyce.
Př. 8, 262-263. — Novák A., Jungmannův článek o klassičnosti v lite
ratuře. L. F. 37, 110-123. — Svoboda
Ant., Národní povaha česká u J. Jungmanna. P. R. 23, 143-148. — Váša
P., Kdo byl původcem počátkův?
Č. M. M. 34, 270-280. — Vejvara Jos.,
Pozůstalostní spisy Dra Jos. J. Jungmanna. Osv. 40, 67-70. — —, Jos.
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Sobrané Spisy Martina Kukučina.
Jungmann M. Hamuljakovi. S. P. 30,
265-267.
745 Sv. I. II. Turč. Sv. Martin 1910.
Mht C., Jan Kadavý. Den, č. 84. V. 8°. Str. II + 250, 254. Rf. J. Š.,
Ä
746 S. P. 30, 698-700. — Karník J.,
Guth J., K. Kálal. Časopis Turistů Martin Kukučín. N. L., č. 165. —
22, 86-87. — Janouš K., Pravda a Neresnický, Martin Kukučín. Prúdy
láska k 50. narozeninám K. Kálala. 1, 198-205. — Svitli J., Martin Ku
Otavan, č. 1-2. — Karník J., Karel kučín. Máj 8, 535-537. Viz i C., č. 134;
*-■'
'760
Kálal. Pozor, č. n. Viz i Č., č. n; Prúdy 1, 161-166.
Horáček Jar., Z dopisů Hany KvaZvon, 240. —K. Kálala literární práce
slovanofilská. Naše Slovensko 3, 216- pilové. Div. 8, 286-287, 310-312, 333224; Ibid, 147-148; Jiskra, č. 2; Směr, 335- 362-366. — Podhorská Bož., Hana
č. 3·
747 Kvapilová. Pozdrav ze staré vlasti,
761
Karafiát Fe d., O rodinném citu č. 8, 9.
Francev VI. A.. V. D. Lambl, Ha
a smutku v poesii Bohdana Kaminského. Hlasy z Hané, č. 11, 14. 17, 20. vlíčkův spolupracovník Nár. Novin.
762
748 C. M. K. C. 83, 446-451.
Blahnik V. K., Em. šl. z Lelehradu.
Karafiát Ferd., Profily dvou ostrav
763
ských literátů. (J. F. Karas — Fr. Praha.
Král Jos., Sociální pedagogika G.
Sokol-Tůma.) Hlasy z Hané, č. 50,
5557» 6o·
x
749 A. Lindnera. P. R. 24, 225-229. (Po764
Janouš K., Jan Kačka. C., č. 97. Srv. krač.)
Drtil A , Jiří Mahen. Knihovna
Otavan, č. 7. — Janouš K., Herec
redaktorem modního listu. Č., Č. 90, Přehledu revuí sv. V. Kr. Vinohrady.
91.
750
765
Malý Jar., K Máchově korresponMáchal J., Vác. Kl. Klicpera. Rati
boř, č. 6-9. — Horáček Jarost, Tei- denci. Pok. R. 6, 464-480. Též zvi. ot.
singerovo divadlo a V. K. Klicpera. Rf. Ant. Hartl, L. F. 37, 387-388;
Osv. 40, 309-313. — Blahník V. K., N. P., č. 157; Samostatnost, č. 59. —
Klicpera V. KL Vzdělání Lidu 7, E. M., Nové dopisy K. H. Máchy.
100-102, 117-119, 158-160.
751 Otavan, č. 27.------ , Vzpomínka na
Dolenský A., K osmdesátým naro Karla Hynka Máchu (dopis jeho A.
zeninám professora slovanských ja Šimákovi). Podřipan, č. 47. — Dyk V.,
zyků Josefa Koláre. Samostatnost, K Máchovu ,,Máji" a jeho ohlasům.
č. 31. — C., t Jos. Kolář. A. S. Ph. Samostatnost, č. 134. — Dyk V.,
32, 319.---- n-, Josef Kolář. Zvon 10, Karel Hynek Mácha jakožto diva
368·
752 delní rek. Samostatnost, č. 98. —
Paul K., Jan Kollár a Stanko Vraz. Krejčí F. V., K Máchovu jubileu.
Progr. r. v Praze, v Ječné ul. 09/10, P. L. R. 6, 278-279. — Kamper Jar.,
str. 10. Srv. výše č. 707.
753 K. H. Mácha. U., Nr. 316. — Kamper
J., Umění v životě Máchově. Dílo 8,
Vymazal Fr., Kosmák a já. Mor. č.
4. — Karásek ze Lvovic. K. H.
Orlice, č. 198, 199.
754 Mácha.
Dílo 8, č. 4. — Krejčí F. V;,
—, Ako chránil Janko Král' svoje Rožek K.,
Ženy a lásky poesie Má
rukopisy. S. P. 30, 442-443.
755 chovy v obrazech
AI. Kalvody. Praha,
Pechová- Krásnohorská EL, Z let Topič. — Thon J., K. H. Máchy Cesta
mé bohémy. Ženské Listy 38, 8 pas- do Itálie. L. F. 37, 349-369. — Thon
sim 226. (Nedokonč.)
756 J., K. H. Mácha na cestě do Itálie.
Vetter K., K portrétu prof. dra A. N. L., příl. k č. 234. — Sekanina Fr, Na
Krause. Č., č. 4. — —, Professor twári lehký smjch, hluboký w srdci
Arnošt Kraus. Př. 8, 138.
757 žal. N. P., č. 315, 316. — Linhart K., J.
Vachek E., F. V. Krejčí. Volná Quast a K. H. Mácha. Otavan, č. 17.
Myšlenka 5, 263-267.
758 — Moudrý K., Pelant K., Máchovy
Hroch Max., V. M. Kříže, blažína portréty. Směr, č. 5.----bn-, Slavnosti
v samově Rajhradském, Slovníček. Máchovy v Litoměřicích v době dří
C. M. K. C. 83, 257-282.
759 vější. Zvon 10, 47-48, 191. — Polán
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B., Marginálie k stému výročí naro
zeni K. H. Máchy. Pokroková Revue
7» 55'57·------ > Máchova Lori. Selské
listy, č. 258. Srv. Ostravské listy,
č. 135. Viz i Šumav. Proudy, č. 46,
47; Plzeň. Obzor, č. 45 a 133; Směr,
č. 47; Hlasy z Hané, č. 122; Sladkov
ský, č. 28, 29; Samostatnost, č. 30;
Ces. Jih, č. 48, 49; Kutnohor. Listy,
č. 43-45; Věstník Sokolský, 496-501,
532-535; Kraj, č. 47-49; Ždár, č. 4648; N. P., č. 88 a 136; Mor. Orlice,
č. 265; Hlasy Východočes., č. 22-24;
N. L., č. 315; C., č. 316. Ženský Svět
14, 297-298.------ , Máchův týden.
N. P. 1910, příl. k č. 313. {Rf. o jubil,
publikacích.)
766
—, J. S. Machar. Pravda, č. 3.
767
—, Jan Malíř. Př. 8, 173.
768
Vejvara J., Testament P. Ant.
Marka. Listy Pojizerské, č. 20. 769
J. J. F., Za Jindř. Markem. C.,
č. 46.
770
Dyk V., T. G. Masaryk. Samostat
nost, č. 25, 28, 31, 34, 37, 39, 42, 45.
— Herben J., T. G. Masaryk. Politi
ckého čtení, č. 5. Kr. Vinohrady, Ces.
str. pokr. Str. 100. Rf. L + k, VI. 26,
753-7541 S., N. P., č. 167; GL, V. C. P.
17, 322-323. — Dále články téhož C.,
č. 65 a 71. — Herben J., Masarykovo
dětství a jinošství. C. M. 11, 81-97. —
Stern E., Názory T. G. Masaryka.
Knih. Stud. Revue sv. IV. Praha.
Str. 72. Rf. GL, V. Č. P. 17, 322-323.
— Hanili J., T. G. Masaryk a ruko
pisový boj r. 1886 sl. C. M. ii, 200210. — Salda F. X., T. G. Masaryk
v moderní kultuře české. Novina 3,
257-261. — Uhlíř Ant, T. G. Masa
ryk. V. C. P. 17, 245-246. — Chlup
Ot, Význam Masarykův v nové čes.
paedagogice. V. C. P. 17, 247-249. —
Kd., Masaryk a reforma naší školy.
H. C. 5, č. 10. — K. V., Učitel. C.,
č. 75,
77- — Vančura Jindř., Vliv
Masarykův na dějinné nazírání u nás.
C. M. 11, 135-163. — Krofta K., Vliv
Masarykův na české dějepisectví. Př.
8, 698 passim 758. — Laichter Jos,
T. G. Masaryk jako literární kritik.
N. D. 17, 390-396. — Černý Ad.,
T. G. Masaryk a Slovanstvo. Č. M.
11, 186-188. — Spílek Ferd., T. G.
Masaryk, jeho názory a snahy obro-

zenské. Pozor, č. 50, 51, 52. — Beneš
Edv., Několik slov o Masarykově vlivu
na mládež. C. M. 11, 211-217. —
Kádner Ot, Masarykovy názory peda
gog. C. M. 11, 189-199.!— Moravský
L., Masarykovy názory pedagog.
Volná Škola, 163 passim 181. — Krejčí
Fr., O Masarykově filosofii. C. M. 11,
98-119. — Bláha A., T. G. Masaryk.
S. Př. 11, 300-313. Srv. Pozor, /.64. —
čáda Fr., Masarykovy názory o lo
gice. C. M. 11, 120-134. — Foustka
B., T. G. Masaryk jako sociolog. C. M.
11, 169-185. — Kraus Ot, Masary
kovy názory nábož. Jiskra, č. 9.
— Stránská Olga, Význam prof. Ma
saryka pro ženské hnutí. Ženská revue,
č. 3. — Kratochvíl Th., Vzpomínka
na první volební zápas Masarykův
r. 1891. č., č. 74. — Kamper Jar.,
ZuT. G. Masaryks sechzigsten Wiegenfest. U., Nr. 65. — Kamper J., T. G
Masaryk. L. 38, 287-288. — Hlaváč
Bedř., Masaryk v parlamentě a ve
Vídni. C., č. 65. — F. Š., T. G
Masaryk. Př. 8, 433-434. — Vodák
Jíndř., Stará knížka Masarykova. Č.
M. 11, 164-168. (O studiu děl básni
ckých.)------, Masarykovy první práce.
B. C., 72. — Kohn Jindř., Masaryk.
(Politický profil.) Směr, č. 11. —
Gillar K., Masaryk spisovatel. Směr,
č. 11. — —, Masaryk o vychování.
U. N. 28, 342 passim 709. — Rada
příspěvků memoirových v U. N. 28,
347'354- Viz též Vyskočil, Osvěta Lidu,
č. 32; Zachoval F. K., Královédvor.
Listy, č. 40 a Orlické Proudy, č. 17;
Zachoval J., P. R. 23, 609-611; Župan
V., Slovan, č. 5, 6; Swiat slowiaúski 6,
261-263; Zvon 10, 352; Tichý G., Zl.
P., 297-298; Palo, Prúdy 1, 105-111;
Moudrý K., Jiskra, č. 9; Merta Fr.,
Soukup F. A., Komenský 38, 401-409;
Jíl A., Vzdělání Lidu 7, 205-208;
Hrachovský Fr., Meditace 3, 385-390;
Stech K., U. N. 28, 341-342; ibid.,
345-346; Pražák Fr., Osvěta Lidu,
č. 26; Jiskra, č. 9; Pokorný, Osvěta
Lidu, č. 34; Pospíšil K., Jiskra, č. 9;
Časopis pokrokov, stud. 13, 121-124;
Edgar E., Naše Slovensko 3, 224-225.
Moravský L., Volná Myšlénka 5, 352354; Ibid., 322-324; Právo Lidu, příl.
k Č. 65: o zvi. čísle Č. M. zpr. J. G,
C. C. H. 16, 253.------ , Seznam publi-
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—, J. D. Prietrž. Naše Slovensko
kácí Masarykových. Č. M. u, 218-228.
— Masaryk T. G., Před šedesátkou 3. 3o5-3io·
781
Dyk V, Arnošt Procházka čtyřicát
a po ni. Č-, č. 69.
771
782
Thon J., Posthuma Jos. Merhauta. ník. L. 38, 96.
Vejvara
J.,
Pozůstalost
Ant.
Jar.
Př. 8, 289-290.
772
783
Strejček Ferd., Vojtécha Nejedlého Puchmayera. N. L., č. 331.
J. Ev. Purkyně, Útržky ze zápis
Bohyně, báseň v osmi zpěvích. Sbírka
pramenův ku poznání liter, života níku zemřelého přírodopisce. Přel. Ot.
v Čechách, na Moravě a v Slezsku. Sk. John. Úvodem opatřil Em. Rádi. Svět,
II. č. 15. Praha. Str. XII + 187. 773 knih. č. 789-790. Praha. Str. 103. —
Mauer J., Jana Ev. Purkyně názory
—, Némcová Božena, Rada dopisů. pedagogické. H. Č. 5, č. 2. — PůrkyB. Č., 4 passim 319. — Gebauerová nová M. Šl., Vzpomínky na J. Ev.
NI., Nové dopisy B. Němcové. N. L., Purkyni. Pestrá knih. č. 8. Str. 60. —
č. 220. — —, Božena Němcová. B. Šebesta E., Několik dopisů Janu Ev.
C.t 7. — Urban Jar., Bož. Němcová Purkyňovi z let 1837-1848. Zvon 10,
na Chodsku. Plzeň. Kraj, č. 22. — 164 passim 230. — Zíbrt č., Dr. J. E.
—, Bož. Němcová Pavlovi Dobšin Purkyně a daktyloskopie (Vucetiskému. S. P. 30, 446-447.------ , Rada chism.) Č. M. K. č. 83, 219-227. —
dopisů Boženy Němcové psaných synu J. E. Purkyně. B. Č., 15, 333. 784
Karlovi. Klatovské Listy, č. 23, 46.
Hnízdo Fr., K. V. Rais. Progr. g.
774 v Klatovech 08/09. Rf. Ant. KudrnovNovák A., Jan Neruda. Zlatoroh,
L. F. 37, 71-72.
785
sv. 2. Praha, Mánes. Str. 92. Rf. K. ský,
J.
A.,
El.
Řeháková.
Ženské
Listy
Hikl, L. F. 37, 389-391; O. Theer, 38, 62-65. Viz i Ženský Svět 14, 95-97.
Př. 8, 529-530; Žk„ P. R. 23, 735;
786
H. Siebenschein, Čech. Rev. 4, 84-85;
Thon
J.,
Kar.
Sabina
jako
básník.
P. B-k, Prúdy 1, 208-209. — Balák N. L., č. 97.
787
Jar., Dva listy Nerudovy. Vinohradské
Hartl
A.,
H.
G.
Schauer.
Pokroková
Listy, č. 1. — Karásek Jiří ze Lvovic, Revue 7, 101-104, (pokrač.)
788
Jan Neruda. Pestrá knih, č. 42.
—
,
Dominik
Skutecký.
Naše
Slo

Str. 78. — Kobza Zd., Nerudova
vensko
3,
373-374·
Ä
789
čítanka. Praha, Zmatlík a Palička. —
—, Sládkovič a Fr. Sujanský v RadNeruda J., Divadelní hry. Rf. Pražák vani.
S. P. 30, 378-380. (Dopisy SládA., Lumír 38, 44-45. — Neruda J., kovičovy.)
790
Nová žeň z belletrie. Rf. A. N., Př. 8,
Hýsek
MIL,
Jan
Soukop.
Č.
M.
M.
199; A. Pražák, L. 38, 45-47. — 34, 34-43. — Tenora Jan, Na obranu
Pražák Vil., Slečna Anna Holinova. Jana Soukopa. Č. M. M. 34, 196. Odp.
N. L., č. 64. — Vyskočil Q. M., M.
Hýsek, Ibid., 312.
791
Z korrespondence Jana Nerudy. N. L.,
Březenský
Jar.,
Nová
kniha
Savova
č. 226. Zpr. Př. 8, 873.
775 ,,Zápasy a osudy** a její nacionálni
—, Dr. Jan V. Novák. Komenský poesie. Pozor, č. 6. — Voborník J..
38, 433-436.
776 Básnik a jeho doba. N. L., č. 74. —
Pražák Alb., Korrespond. Sofie Pod- Novák A., A. Sova, Výbor básni.
lipské a jos. Brdlíkové. Progr. gymn. Pestrá knih. čís. 41. Str. 84.
792
Minervy v Praze 09/10, str. 29. Rf.
Hodek Jos., Ad. Srb. B. K. 3, 34-37.
L. Brtnický, Č., č. 358.
777
793
Literaturu o K. Pospíšilovi viz v děj.
Blahník K. V., Fr. Lad. Stroupežškolství č. 905.
778 nický. Vzdělání Lidu 7, 299-300. 794
Kuneš VI.» Literár. dílo G. PreisDvořák Ant., Frant. Sušil. Progr.
sové. P. L. R. 6, 150-151. — Pražák Čes. r. v Lipníku 09-10, str. 36.
Alb., Gabriela Preissová. Zl. P., 381795
Nováková T., K osmdesátým zroze383·
.779
Schlebl Jar., Z korrespondence Jana ninám Karoliny Svétlé. Př. 8, 429
Svatopluka Přešla. Plzeňský Obzor, passim 449. — Šubert F. A , Památce
č- 48, 51, 54. 56.
780 Karoliny Světlé. N. P., č. 145. —
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Čermáková-Sloková A , Po stopách
Karoliny Světlé. Ženské Listy 38,
22-25.---- ®·» Vzpomínky na Karolinu
Světlou. Pozdrav ze staré vlasti, č. 7.
796
Dresler V., F.X. Svoboda. Knihovna
Přehledu revuí č. 2-4. Kr. Vinohrady
1910. Srv. i N. L., č. 294 a 299. —
Kamper Jar., F. X. Svoboda. U.,
Nr. 294. — Sekanina Fr, F. X. Svo
boda. N. P., č. 294.
Benešová Bož.,
F. X. Svoboda. Novina 3, 737-739. —
m., Polabský Obzor, Č. 46.------ , Lab
ské Proudy, č. 2, 3.------ , Letem —
Světem, 45, 51-52, 58. — —, Nezá
vislost, Č. 41.
797
Prchlík Fr., Žena v díle Ruš. Svo
bodové. Výroč. zpráva lycea v Jičíně
za r. 09/10.
798
Zíbrt Ď , Život a činnost P. J.
Šafaříka ve světle dopisů synovi
Janovi (1834-59). C. M. K. C. 84,
53-I29» 334-353· “ Leger Ľ., Schaffarik, sa vie et son oeuvre. Journal
des Savants VIII., 115-124, 155-167.
Rf. C. Zíbrt, C. M. K. C. 84, 389-390.
— Zíbrt Č , Co vyprávěl Šafařík
o svém mládí. (B. 09, č. 765.) N. Petrovskij, Žurn. min. nar. prosvěščenija
26, 389-392. — —, Pavel J. Šafárik
M. Hamuljakovi S. P. 30, 190-191. —
Vejvara Jos., Pozůstalost Pavla Jos.
Šafaříka. K. 32, 2. pololét., 405-412.
Srv. výše č. 707.
799
Stříbrný D., Náměty knih M. A.
Šimáčka. Progr. reálky v Kladně 09/10,
str. 23. — Srb Ad., Fr. Šimáček, jeho
život a působení. C. I. Zpr. Tbk., N.
L., prii, k č. 223. —D., M. A. Šimáček
padesátníkem. Ned. L., č. 30, 44, 51,
58, 65 a N. L., č. 35. —Sekanina F.,
M. A. Šimáček. N. P., č. 36. — Opo
čenský G. R., M. A. Šimáček jako
spisovatel sociální. Polabský Obzor,
Č. 2. Srv. Ještědský Obzor, č. 2. —
V. D., Samostatnost, č. 18. — -ý|,
Plzeňský Kraj, č. 6.
800
Sekanina Fr., O českém Dostojewském. (Několik poznámek k posledním
Šlejharovým knihám.) N. P., č. 236.
801
Pražák A., A. V. Šmilovský v do
pisech V. Krupičkovi. L. 38, 163-171,
258-266, 328-33L 365-369» 447-457»
518-524.
802

—, Dr. Ani. Šnajdauf. Plzeňský
Obzor, č. 67. — -n-, Zvon 10, 592.
803
—, Frant. Štolba. Zvon 10, 432.
804
Paľo, Štúrovský ideál mládeže.
Prúdy 1, 25-30.
805
J. 8., Boh. Sulek a horvatský jazyk.
S. P. 30, 700-702.
806
D., Glossy k literár. dílu V. Beneše
Šumavského. Ned. L., č. 320, 327, 348.
807
Karafiát Ferd., Fr. Taufer. Hlasy
z Hané, č. 39.
808
Mellan jar., Václav BeneŠ-Třebízský.
Domažlické Listy, č. 46. — Rieger
K., Reformace v díle V. Beneše
Třebízského. Slánský Obzor 18, 2743. — Zloch A. M., Dílo Václava Beneše-Třebízského. Plzeňské Listy, č.
251. — Mellan Jar., Venkov, příl.
k č. 238, 244, 256, 262.
809
Zenkl F. D , H. V. Tůma. J. K. 1,
225-226.
810
Šach Jos., Z korrespondence Jos.
Kaj. Tyla. Osv. 40, 57-67. — Ľah J.,
Tyl in početki češkega gledališča.
Slovan, 59-61. — Janouš K., Slav
nostní představení Tylova ,,Jana
Husa“, r. 1869. Jiskra, Č. 27.-------,
J. K. Tyla, Masopust. Č. L. 19, 233239.
811
Zavadil Ant. J , Literární drobty
P. M. Veselského. Podvysocké Listy,
č. 13.
812
Pražák Alb., Jar. Vlček a jeho zá
sluhy o čes. literár. historii. S. Př.
12, 225-231, 317-326. — Novák A.,
N. L., č. 22. — Kamper Jar., U.,
Nr. 22. — Drtil A., Naše Slovensko
3, 213-216. — Bor J. J., Samostatnost,
č. 12. — V. Dlr., Venkov, č. 19 —
D., Ned. L., č. 23. — V. D., Samo
statnost, č. 10. — S., Zvon 10,
255-256- — —. př. 8, 336.-------- ,
Prúdy 1, 73-74·
813
—, František Vogner. Obzor Litomyšlský, č. 12.
814
-tn-, Václav Vondrák. N. L., Č. 337.
815
Moravec Ot. K., Emil St. Vráz.
Párik, Č. 16. Viz i Pozdrav ze staré
vlasti, č. n; Pelant K., Směr, č. 18;
Svojsík AL, N. P., č. 100; Toman J.,
Šumav. Proudy, č. 21; Touc J.,
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F. B., Grillpalzers Aufenthalt in
der Hanna 1812-13. Deutsche Stim
men, Č. 16.
829
Halekal VI., Ausgewählte Werkedes
Grafen Kaspar von Sternberg. II. Bd.
Bibliothek deutscher Schriftsteller aus
Böhmen, 27. Bd. Prag 1909, m. 8°.
Str. XXX + 312. Rf. C. Zíbrt, C. Μ.
K. Č. 84, 390-391. — Kisch Eg. Er.,
Der Prager Freund Goethes. Bohemia,
Nr. 79.
830
Kamenár J., Friedr. Schiller: Píseň
o zvonu. Progr. gymn. v Prostějově
09/10, str. 35. (Příspěvek k vývoji
čes. překladatelství.) — čeněk J.,
O čes. překladech básnických děl
Schillerových. Progr. gymn. v Roud
nici 09/10, str. 15. — F. S., Překla
datelé Schillerovi. Zvon 10, 95. 831
Schmoeger Boh., Z pamětí L. A.
Frankla, Čes. Východ, č. 18—27. —
Schoenbaum Μ., Rozvoj, č. 5, 6. —
Rychnowsky E., Aus. L. A. Frankls
Jugend. Prager Tagblatt, Nr. 33. 832
Pick O., Dva pražští němečtí bás
níci. Př. 8, 143-144.
833
Hartl Ant., Něm. jihočes. žurnali
stika. J. K. 1, 321-324.
834
Strzemcha P., Marie v. EbnerEschenbach. Z. V. G. M. S. 14, 183195. — Nulle Rud., Marie v. EbnerEschenbach. Schönhengster Zeitung,
č. 64. — Schindler Tr., Marie v.
Ebner-Eschenbach. Brünner Wochen
blatt,
č. 38.
835
d) Z česko-něm. literatury.
Soff é Em., Jos. Viktor Widmann.
836
Spina Fr., Beiträge zu den deutsch Z. V. G. M. S. 14, 99-114.
Strzemcha P., Die Olmützer Dich
slawischen Literaturbeziehungen. I.
Die alttschechische Schelmenzunft. terschule. Z. V. G. M. S. 14, 50-66.
,.Frantova práva“. (B. 09, č. 779.)
837
Rf. J. Krejčí, N. V. C. 5, 36-40.
10. Dějiny věd přírodních.
825
Kraus A., Praž, časopisy 1770-1774.
Rádi Em., Děj. vývojových theorií.
(B. 09, č. 781.) Rf. K. Rieger, C. M. (B. 09, č. 793.) Rf. J. H., Prúdy 1,
M. 34, 394-409; an. C. C. H. 16, 213-214; jm., P. R. 23, 577-578. 838
250-251; Jar. Kamper, U., Nr. 145;
Domin K., Úvod k novějším theoA. Novák, L. F. 37, 146-150; Autori. riím vývojovým. Encykl. knih. Děd.
Čech. Rev. 4, 85-91; J. H., Č., Komenského sv. 11. Praha 1909. Str.
č. 33-34.
826 226. Rf. ur, N. D. 17, 64-65.
839
Kraus E., Joh. Ferd. Opiz’ Auto
biographie. (B. 09, Č. 784.) Zpr. Č. Č. H.
Novák J., 30 let čes. lékár. litera
16, 113; A. Novák, L. F. 37, 142-146. tury. Časopis čes. lékárnictva 29, 12
827 passim 160.
840
Sauer Aug., Jakob Grimm. (B. 09,
Bauše B , Raýmanova Živa N. L.
Č. 785.) Zpr. O. Fischer, Č. Č. H. 16 č. 318.
_
841
105.
82í

Osvěta Lidu, č. 42; J. B., N. L.,
č. 100; J. B., Plzeň. Obzor, č. 43;
B. Ŕ-, Ohlas od Nežárky, č. 16; -an,
Samostatnost, č. 44; Zvon 14, 447.
816
Karafiát Ferd., Ženy v dramatech
Vrchlického. Hlasy z Hané, č. 45, 66,
74, 77, 80, 86, 91, 105. — p., Strom
života. (Vrchlického lyrika z let 19071908.) N. P., č. 48.
817
Karafiát Ferd., Q. Μ. Vyskočila dílo.
Hlasy z Hané, č. 99, 102.-------, Ne
závislost, č. 25, 28.------------------ 818
Absolon K., Literární pozůstalost
zakladatele olomuckého vlasteneckého
musea dra Jindřicha Wankla. Pozor,
č. 244.
819
Hlaváček Jos., Vzpomínka na če
ského vlastence, cestovatele, professora Josefa Wünsche. Jičínské Noviny,
č. 1 a 2. — Hodek Jos., Josef Wünsch,
dramatickým spisovatelem. Ždár, č.
32.
820
Jakoubek Ot., Vine. Zahradník. VI.,
265-267.
821
Marten Μ., Julius Zeyer. ,,Čeští
autoři“. XVI. Praha, Neumann. Rf.
Př. 8, 845-847. — Hrubý H., Plzeňský
Kraj, č. 39, 40; B. Č. 15, 294. 82'2
Dostál A., Ignát a Rudolf Zhánélové. VI. 26, 520 passim 631.
823
Merhout C., Zoubkův materiál lido
pisný. N. L., č. 232.
824
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Ch., Dr. J. B. Lambl. Př. 8, 153Matzner J., Dějiny chemie. Progr.
r. v čes. Budějovicich 09/10, str. 18. 154.
.
858
842
11. Dějiny školství.1)
Michálek Jlndř., Z pamětí staré
roudnické lékárny. Viz výše č. 433.
KádnerOt, Děj. pedagogiky. Díl II.
843 Encykl. knih. sv. 13. Praha, nákl. Děd.
Jordán R., Die Krummauer Stadt- Komenského. Str. 653. Rf. St., Č. V.
apotheke. Viz výše č. 361.
844 S. M. O. 27, 167-168; Ant. Jarolímek,
Pozor, č. 219; A. K„ Volná Škola, 30;
Schrutz 0., Dějiny lékařství. Praha. J. M., N. D. 18, 63-64; Kd., P. R. 23,
Vych. v seš.
845 1030. (Srv. B. 09, č. 808.)
859

Zenkl F. D., Jar. Mourek. J. K. 1,
Havelka Em., Protestantské škol
77·
846
ství v Cechách a na Moravě. Spisů
Dědictví Komenského č. 122. Praha.
Žabokrtský J., Med. aChir. Dr. J. A. M. 8°. Str. VI + 396. Srv. Věstník
Šicha. Časopis lékařů čes. 49, 978-982, ústř. Jednoty uč. na Moravě, č. 13.
1011-1015. Viz též ibid., 1274-1278.
860
Srv. Klatovské Listy, č. 34, 35. 847
BauchG., Gesch. d. Breslauer SchulHlava J., Medizin. Cech. Řev. 3, wesens vor der Refonnation. Codex
156-161.
848 diplom. Silesiae 25. Breslau 1909. 40.
Str. XII + 313. Rf. J. B. Novák,
Theurer Jos., Die Physik an der Č. Č. H. 16, 211-216; H. Wendt, D.
Universität Prag. Čech. Rev. 4, 62-72. L. Z. 31, 2134-2136.
861
Král Jos. F., Revers Petra Skály,
849
Theurer Jos., Die Čech. Physiker u. škol, rektora Vamberskýho r. 1645.
ihre Arbeit. Cech. Rev. 3, 344-356. Č. L. 20, 116-118.
862
850
Ostroměřský J. H-, Obrázek ze
staré školy. Jičínské Noviny, č. 21.
863
Novák VI., čeněk Strouhal. Praha (Konec 18. stol.)
B., Zřízení normální školy u sv. Tro
1910. Str. 15. Srv. Č., č. 103; Př. 8,
541-543. — Theurer Jos., Dv. rada jice v Praze. Stráž Severu, č. 8. 864
prof. dr. Č. Strouhal. N. L., příl.
—, Dějiny školy v Kondraci pod
k č. 98. — Štěpánek, Cyrill, 66. — Blaníkem. (Obraz české školy vesnické
-n-, Zvon 10, 447. — J. Š., Samo od r. 1650 až na naše doby.) Tábor,
statnost, č. 44.
851 č. 26, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 43.
865
Brauner Boh., Prof. Dr. Boh. RaýHossner Jos., Das Schulwesen in
man. A. Č. A. 21, 148-162.------ , Za Pressnitz vor 130 Jahren. Viz výše
Boh. Raýmanem. Živa, 238-240. Srv. č. 417.
866
N. L., č. 287. — Rádi Em., Č., č. 280,
švejda Jos., Jak opatřena byla r.
282. — Kubát, Lékárnické Listy, č. 1785 budova pro školu ve Strenicích.
24.----- n-, Zvon 10, 767-768.
852 Viz výše č. 455.
867
Kunz Jos., Gesch. d. Schulgemeinde
Zenkl F. D., Dr. Jos. Rud. Vaňous. Atschau. Viz výše č. 264.
868
J. K. 1, 36-37.
853
Zlonlcký Em., Škola tuřanská od
—, Μ. Lerch. Př. 8, 418-419. 854 jejího počátku až do dnešní doby.
Viz výše Č. 474.
869
Literatura v J. E. Purkyňovi viz
Elsner V., Z. Gesch. d. Schule in
výše č. 784.
855 N.-Rochlitz. Viz výše č. 428.
870
Chodounský K., U desky Preslovy.
šatra J., Komárovská škola. Viz
N. L., č. 180.
856 výše č. 354.
871
—, Professor Dr. Karel Tocl. Horymír, č. 8.
857
x) Viz též výše odd. 6.
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Brod Fr., Škola Vrbenská. Viz výše
č. 483.
872
Dějiny školství obecného v okre
su Královéhradeckém za posledních
60 let. Orlické Proudy, č. 1, 3, 7, 19.
873
Chotěbořsko. I. Školství. Viz výše
č- 334·
874
Skolsko-kulturní obrázky. Se zvi.
zřetelem k okresu píseckému, vodňanskému a mírovickému. Písek. 8°. Str.
98. Rf. B., P. R. 23, 913-914·
875
—, Rozvoj čes. školství obecného
v hejt. zábřežském a šumberském
v posledních 20 letech od r. 1888/9
do 1909/10. Mor. Sever, č. 21, 23.
876
Drachovský A., Paměti o školách,
hlavně na Zbirovsku. Ždár, Č. 1, 10,
11. (Viz B. 09, č. 824.)
877
Karaflat K., Gesammelte Daten
uber einige . . . Schulmeister der
Hainspacher Herrschaft. Viz výše č.
315·
878
Souček St., Z děj. hranického škol
ství. Komenský 38, 321 passim 380.
879
Němec J., Z pamětí kantora Je
línka. Neodvislé Listy, č. 46-48. (Kol
r. 1670.)
880
Chytil Mel., Plat a dávka bývalým
rektorům v Nákle. Viz výše č. 521.
881
Sáňka H. V., Příjmy učitele jedovnického za st. 18. Č. M. .M. Z. 10,
151-156.
'
882
S., Rokycanský pan učitel. Viz výše
č. 429. (Příjmy r. 1777.)
883
Schulz V., Ze života čes. učitele
na počátku století XIX. Č. L. 19,
300-301, 370-372.
884
Špaňhel Vil., Ze vzpomínek starého
učitele. Obzor Litomyšlský, č. 1, 2,
6, 8, 22.
885
Zoglman Ant., Paměti starého učite
le. Č. L. 19, 386-389, 412-418.
886
-ýr, Z pamětí starého učitele. U. N.
28, 627-628, 648-649. (R. 1837-1894.)
887
-re-. Za starým učitelem Fr. Malotou. Mor. Sever, č. 7.
888
Vollprecht A., Ältere Geistliche,
Lehrer usw. des Reichenberger und
Friedlánder Bez. Viz výše č. 307.
889
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Žitovský, Naše učitelské ústavy
C. 5, č. 18, 22, 26, 30, 38. — Kubálek
J., Naše učitelské ústavy. H. Č. 5.
30, 42·
L890
Buňat J V., Král. čes. zemský
pomologický ústav v Tróji. Zeměděl
ský Archiv 1, 584-589.
891
Krehan Frz., Der Anfang der
Ackerbauschule in Kaaden. Kaadner
Zeitung, Nr. 86.
^892

Odějinách středních škol stati v do
tyčných programech ústavních za r.
1909/10: Mlynář J., Kronika někdejší
nižší reálky v Ml. Boleslavi. Srv. Jizeran, č. 75-81. — Maiwald W., Die
Gymnasiallehrerversammlungen
in
Braunau in den Jahren 1792-1802. —
Korec T., Prvních 25 let 2. čes. gymn.
v Brně. — Sauer Alf., První čtvrt
století čes. gymn. v Uh. Hradišti. (Srv.
B. 09, č. 843.) — Soldát J., Padesát
let vyšší reálky písecké. — Entlieh er
R., Möchel Rob., Gesch. d. Anstalt
(in Rumburg). — Teplý Fr., České
gymn. ve Vyškově.
893
* Král Jos., Zpr. o studij. r.19091910. Praha, nákl. akad. senátu. Str.
36 + prii. (B. OQ, č. 846.)
894
Buchwald Reinh., Prag u. Leipzig.
D. A. 9, 534-545895
Velflik Á. V., Děj. techn. učení.
(B. 09, č. 849.) Rf. H. Traub, Č. Μ.
M. Z. 10, 171-175; J. Fleischner, Př.
8, 759 passim 791.
896
Pavel A., Zemědělská fakulta české
techniky pražské. Př. 8, 687 passim
719.
897
Traub H., Zřízení techniky brněnské
r. 1849 a její ráz národní. Č. Μ. Μ..
Z. 10, 25-49, 190-217.
L 1 .[898
Malý Jar., K obsahu, úkolům
i pramenům dějin čes. studentstva.
Časopis pokrok, student. 13, 28-36.
Weyr Fr., Statistika sociál, pé?e
o studentstvo v Čechách ve studijním
r. 1908/9. Obz. N. 15, 407-415? 2900
Hackel O., Die Geschichte der Bur
schenschaft ,,Carolina”. D. A. 9, 485501.
901
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J. A. Komenského spisy viz výše
č. 649·
902
—, MDra Karla Slavoje Amerlinga
vyučovací a vychovávací soustava.
B. U. 42, 341 passim 602.
903
J. T., K stoletým narozeninám pří
bramského rodáka kněze-vychovatele
Jana K. Škody. Spravedlnost, č. 9.
904
-ík, Ze života K. Pospíšila. Jiskra
č. 13. — Chýra J., Ibid., č. 14. —
Fišer K., Ibid., č. 15-22. — Lederer E.,
Ibid., č. 12. — Kožíšek P., R. 23,
915-950. — Bbg, Č., č. 01. — Zenkl
F. D., J. K, i, 116-119.
905

Pešek Jos, Ces. časopisy paedagog,
v době obrozenské. P. R. 24, 10-14.
121-126, 234-239. (Pokrač.)
906

12. Dějiny hudby a divadla.
Marchesl G. B., La Musica Boema.
Otisk z Rivista dTtalia. Rf. Lowenbach J., Hudební Revue 3, 527-528.
907
Štěpán V., Bohemika v Riemannově
slovníku. Hudební Revue 3, 405-407.
qo8

Močko J., Ešte k dej. posvätnej
piesne sloven. Církev. Listy 24, 5 pas
sim 122. (Srv. B. 09, č. 864.)
909
Straka Cyrill, česká skládání při
průvodu na neděli Květnou a Hod
Boží Velikonoční. Cyrill, 6, 18, 37, 59,
70, 82.
910
Veselý R., Táborské kancionály,
č. M. K. Č. 84, 8-17.
911
Nejedlý Zd.-Sychra J. C., Krištofa
Haranta z Polžic Missa quinis vocibus
(vydáno) 1910. („Cyrill“ 46.)
912
“ Krištof Harant z Polžic, Mariánská
píseň sborová. (B. 09, č. 967.) Rf. K.
Stecker, Hud. Revue 3, 27-28. 913

Steinhard E., Zur Musikkultur Böh
mens im galanten Zeitalter. D. A. 9,
648-649. Rf. R. Veselý, Hud. Revue
3. 322-323, 475-476.
914
Procházka R. v., Charakterbilder
aus dem altern Musik-Prag. Prager
Tagblatt, Nr. 133, 138, 160.
915
~ Rychnowsky E., Alt-Prager Musi
kerbriefe. D. A. 10, 94-100.
916

Zíbrt Č, Mozartův přítel a životo
pisec prof. Frant. Němeček, protektor
muzikantské společnosti v Sadské
1818. K. 32, 505-512, 617-622. —
-Éka, W. A. Mozart a Leop. Koželuh.
N. L., č. 233.
917
Hnilička A., Beethovenův přítel —
Jan Em. Doležálek. Zvon 10, 665 pas
sim 686. — —, Moravský biograf
Beethovenův. Dal. 32, 210-211. (An
tonín Schindler.)------ , Beethovenův
,, York-Marsch" —pochod české domo
brany. Dal. 32, 245-246.
918
Kamper J., Bohumír Jan Dlabač.
Hudební Revue 3, 75-77.
919
Hnilička AI., Vojt. Jírovec. N. Ď.
17, 498-507.
920
Ludwig Fr., Neue Forschungen über
den Markgräflich-Badischen Hofka
pellmeister Joh. Kaspar Ferd. Fischer.
M. V. G. D. B. 49, 71-78.
921
Strunz K., Joh. W. Kalliwoda.
Kult. 11, 36-54.
922
Krejčík A L., První české prove
dení Haydnova oratoria „Stvoření".
Hudební Revue 3, 77-79.
923
Kamper J., První české představení
„Únosu ze Serailu". Hudební Revue
3» 349-352·
924
Kamper J., V. J. Tomášek. Hud.
Revue 3, 199-203. — Hnilička J., V.
J. Tomášek jako theoretik, myslitel
a badatel hud. Č. R. 3, 664-670. —
Hnilička A., Skladby Václ. J. Tomáška
Hudební Revue 3, 203-208. — Kam
per J., Z pozůstalosti Tomáškovy.
Hudební Revue 3, 271-278. — Urban
M., Der Komp. J. W. Tomaschek u.
Goethe in Marienbad. Marienbader
Ztg., Nr. 74.
. 925

—, Faksimile rukopisu smlouvy
Paganini-ovy s Janem N. Štěpánkem
o pořádání koncertu v Praze 29. listo
padu a 3. prosince 1828. Trutnovský
Věstník, č. 1.
926
—, Ole Bull v Praze. Dal. 32, 197198.
927
Emingerová K., České styky Bed
řicha Chopina. Zvon 10, 261 passim
279.
928
Nejedlý Zd., Chopin-Smetana. Dal.
32, 171-172.
929

ii. Děj. školství. 12. Děj. hudby a divadla.
Rychnowsky E., Robert Schumann
u. Hauptmann Ferd. Ignaz v. Fricken.
D. A. 9, 548-552·
930
K. Μ., K 40. výročí zapomenutého
jihočes. rodáka. (Fr. Hausera.) Český
Jih, č. 41, 46.
931

Hnilička A., Kde domov můj?
Hudební Revue 3, 23-27. — Pruner
K., Několik slov o naší národní hymně.
Český Jih, č. 38.
932
Wegscheider R., Skraup Zd. H.
N. Fr. Presse, Nr. 16. 546.
933
Nejedlý Zd , O Ludvíkovi Ritterovi
z Rittersberga. (Přednáška.) Rf. Lö
wenbach, Hudební Revue 3, 40-41. —
Kamper Jar., Ludvík Ritter z Rittersberga. Hudební Revue 3, 20-23. 934
8tkr., Václav Emanuel Horák. Hu
dební Revue 3, 48-49.
935
Wünsch D. Ĺ, Leopold Eugen Měchura. Svatobor, Č. 40-46.
936
-0V, Jubileum Jana Hřímalého
v Moskvě. Dal. 32, 230. Srv. Plzeňský
Obzor, č. 40.
937
Stecker K., F. Z. Skuherský. Hu
dební Revue 3, 394-398.
938
Doležll H., Za Pavlem Křížkovským. Progr. II. čes. gymn. v Brně
09/10, str. 10. — Janíček Method,
Drobnosti ze života P. Krížkovského.
Mor. Orlice, č. 150. — Eichler K.,
Přehled Krížkovského oslav na Mo
ravě a ve Slezsku. Cyrill, 154. — Viz
i Axman E., Pozor, č. 83. — Budík
K., Ostravské Listy, Č. 56. — Doležll
H., Hudeb. Revue 3, 249-255. —
Eichler K., Cyrill, 68 a Obzor, č. 6. —
Lôwenbach J., Hud. Revue, 255-259.
— Piskáček Ad., Dal. 32, 276-278 a
Venkov, č. 114. — Šilhán A., N. L.,
č. 139. — F. M., Lýra, č. 5.
939

Hostinský 0., Čes. hudba 1864-1904.
(B. 09, č. 893.) Rf. Jar. Hruban, Me
ditace 3, 265-266; J. Lôwenbach,
Hud. Revue 3, 126-128.
940

Bráfová L., Rieger, Smetana, Dvo
řák. Osv. 40, 23 passim 534. — Machač Jos., Bedřich Smetana a cizina.
Hradec Král., Melichar, 1910. Rf. L.
Vycpálek, Hud. Revue 3, 415-417;
D. O., Cyrill 142; Venkov, -č. 230;
N. P., příl. k č. 236. — Raušar Jos.
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Zd., Ze vzpomínek na Bedřicha Sme
tanu. Dal. 32, 268-269. — Batka R.,
Ein Brief Smetanas an Jos. Proksch.
Der Merker, Nr. 3. — Heller 8.,,.Dali
borův" začátek a triumf. N. L., več.
vyd., č. 154, 155.------ , Poučná vzpo
mínka na premiéru ,.Hubičky". Ven
kov, příl. kč. 188.— Sychra Cyr., Sme
tanovo ,,Tajemství". Mladoboleslav
ské Listy, č. 101. — Malý Jaromír,
Smetana vyjednává své poslední ve
řejné vystoupení. Otavan, č. 39.
(K Smetanovu pobytu v Písku 1881.)
— Knitl Zd., Bedřich Smetana —
Český Mozart. Plzeňské Listy, č. 178.
— Ďoležil H., Oslavy Smetanovy.
L. R. M. S. 6, 254-255.------ , Vzpo
mínka na Bedřicha Smetanu. N. P.,
č. 130. — —, Význam B. Smetany.
(Několik gloss.) Krakonoš, č. 18. 941
Šourek 0.» Dopisy Ant. Dvořáka
Dru Emilu Kozánkovi v Kroměříži.
Hudební Revue 3, 298-305, 345-349,
398-403. — Zdeněk Jos. V., Čtyři
dopisy Antonína Dvořáka. Dal. 32,
243-248. — Zubatý J., Z upomínek
na Antonína Dvořáka. Hudební Revue
3, 16-20. — —, První dojmy Ant.
Dvořáka v Americe. B. Č. 15, 181. —
Batka R., Histörchen von Ant. Dvo
rak. Fremdenbl., Nr. 256. — Památ
ník slavnosti odevzdání pomníku Ant.
Dvořáka v Hořicích. Zpr. Dal. 32,
353· — Axman Em., Dvořákovy
Biblické písně. Dal. 32, 187-188. —
Týž, Dvořákova písňová tvorba. Ibid.
32, 244 passim 293. — Michl Fr., Ně
kolik pomněnek na pomník mistra
Dvořáka. Hořický Obzor, č. 18. —
Piskáček Ad., Dr. Ant. Dvořák. Slad
kovský, č. 46, 47. Viz výše č. 941. 942

Památník Fibichův. Uspořádal A.
Rektorys. Dal. 32, seš. 42-47. Str. 315350. Též zvi. ot. V něm články: (Ho
stinský 0., Fibich f- — Nejedlý Zd.,
Fibich a Hostinský. — Rektorys A.,
Z Fibichova mládí. — Fibich R.,
Rodokmen Z. Fibicha. — Fibich R.,
O motýlech a vlacích. — A. R.,
Dokument doby. — Pešek Jos., Poč.
krit. Činnosti Z. Fibicha. — Rektorys
A., Fibich dramaturg. — Helfert VI.,
Z Fibichovy knihovny. — Axman Em.,
Fibichův koncertní melodram. — Zich
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O., Zd. Fibicha symfon. báseň ^Po
topený zvon“. — čapek B., Dva sym
fonické fragmenty Fibichovy. — Ne
jedlý Zd., Operní pokusy a plány Z.
Fibicha. Týi, Fibichovy skladby
(vložky) k Činohrám. — Týž, Revise
Fibichových skladeb. — Rektorys A.,
Z korrespondence Fibichovy. — Ho
stinský 0.» Osudy zpěvoher Fibicho
vých na Národ, divadle. — Foerster
J. B., Vzpomínka. — Šubert Fr. A.,
Několik rysů k masce Zd. Fibicha. —
Pippich K., Několik vzpomínek na
Zd. Fibicha. — Rauscher Jul., Vzpo
mínka. — Piskáček Ad., Dva oka
mžiky.) — Hostinský O., Vzpomínky
na Fibicha. (B. 08, Č. 872.) Rf. Zd.
Nejedlý, N. XL., č. 48; Jar. Hruban,
Meditace 3, 366-370; Bt., P. R. 23,
507-508. — Helfert VI., Deset let
po smrti Zd. Fibicha. P. L. R. 6,
231-233. — Nejedlý Zd., K jubileu
Zdeňka Fibicha. K. 32, 2. polot.,
516-517. — Nejedlý Zd., Fibich a
Smetana. H. č. 5, č. 41. — Doležil
H., Odkaz Fibichův. Hudební Revue
3, 441-452. — Šourek O., Denní listy
k 10. výročí úmrtí Zdenka Fibicha.
Hudební Revue 3, 486-490. Viz i -la,
N. P., č. 287. — E. Z., Otavan, č. 42.
— Theurer J., Věstník hud. a pěv.,
č. 9-10. — Šilhán Ant., N. L., příl.
k č. 285. — Axman E., Pozor, č. 195.
— Klein Rud., Haná, č. 44. — Fišer
B., Palacký, č. 43. — Neodvislé Listy,
č· 45·
943
Nejedlý Zd., J. B. Foerster. Dal.
32, 112 passim 293. (Srv. B. 09, č.
995·) Též zvi. ot. Rf. A. R., P. R.
23, 229-230; Dal. 32, 174; N. P.(
č. 89. — Nejedlý Zd., Jos. B. Foer
ster. — Horák. — Zich. Čech. Rev.
3, 264-268. — Helfert VI., J. B.
Foersterovi k 5oletým narozeninám.
Dal. 32, TII-112. Srv. Novina 3, 111112. — Čapek B., J. B. Foerster a
jeho zpěvohra ,,Eva“. Lumír 38, 114117. Viz i Pokorný Rud., Ostravské
Listy, č. 137. — Vymětal Jos., Zl. P.,
177-178. — Zich O., Zvon 10, 207
passim 222. — nkl, Věstník pěv. a
hudeb., č. 1. — Náš Domov, č. 2. 944

Hoffmeister K., Vítězslav Novák.
Hudební Revue 3, 497-507. — Šourek

O., Skladby Vítězslava Nováka. Hu
dební Revue 3, 507-516. Viz i Ax
man E., Pozor, č. 230. — Machon J.,
Směr, č. 50. — Strnad K., Samostat
nost, č. 125. — Štěpán V , Hudební
Rev. 3, 516-519.
945
Wenig Ad., Za A. V. Horákem. Dal.
32, 195-196. Viz i Šubert F. A., N. P.,
č. 75. —O. N., Hud. Rev. 3, 215-216.
---- U-, Zvon jo, 384. Srv. výše č. 944.
946
Axrnan E., Poznámky o L. Janá
čkovi. Pozor, č. 142.
947
Šourek Ot., Kovařovičovi ,,Psohlavci“. N. L., č. 297.
948
Kretschmann Theob., Tempi passati. Vídeň, Děčín, Lipsko, Prochaska.
Rf. -aš, N. L., č. 215: Prager Tagblatt,
č. 166.
949
Eichler K., Skladby F. Musila.
Cyrill, 53.
950
Vrána V., Karel Nápravník. Osvěta
Lidu, Č. 60. — F., K. Nápravník. Č.,
č. 144.
951
S. A., Hudební skladatel G. Roob.
Otavan, č. 40.
952
Nejedlý Zd., O. Zicha ,.Malířský
nápad“. Dal. 32, 196-199. Srv. výše
č· 944·
953
F. A., Rudolf Dellinger. Bohemia,
č. 266.
954

Nejedlý Zd., Otakar Hostinský. H.
Č. 5. č. 5, 9, 13. — Nejedlý Zd., Ot.
Hostinský. A. Č. A. 21, 123-137. —
Nejedlý Zd., Histor. dílo O. Hostin
ského. Č. Č. H. 16, 129-138. —· Po
lemika K. Stecker, ibid., 368-372. Odp.
Zd. Nejedlý, ibid., 372. — Stecker
K., Otakar Hostinský a jeho význam
ve tvorbě B. Smetany. A. Č. A. 21,
205-243. — Helfert VI., Prof. Stecker
o Ot. Hostinském. Čas 1910, č. 338.
Odp. K. Stecker, ibid., č. 339. —
Hostinský Otakar, 1847 1907. Kr. Vino
hrady, Laichter. Str. m. — Z. N.,
Otakar Hostinský mrtev! Dal. 32,
J35-I36. — Dolanský Lad., Otakar
Hostinský. Dal. 32, 136-138. — Ne
jedlý Zd., a Goll Jar. Nad hrobem O.
Hostinského. Dal. 32, 149-150. —
Čvančara K., Vlastní životopis dv. r.
prof. Dr. O. Hostinského. Venkov,
č. 18. — Horák J., Zich O., Význam
O. Hostinského pro theorii lidové písně
české. N. V. Č. 5, 97-167. — Hruban

12. Dějiny hudby^a divadla.

Jar., Z literatury o Hostinském. Me
ditace 3, 249-252. — Kalenský Bol.,
Dvořák a Hostinský. Venkov, Č. 151,
152, 153, 159, 162. — Krejčí Fr.,
Volná Myšlenka Ot. Hostinskému.
Knih. Vol. Myšlenky, sv. 18. — Ve
selý R., Otakar Hostinský v dějinách
české hudby. Hudební Revue 3, 121126. — Zich Ot., Z posledních let
činnosti O. Hostinského. Č. M. 11,
3-5.---- k-, Paedagog. názory Ot. Ho
stinského. V. Č. P. 17, 297-300. —
Viz i Ambros Em., Hlasy z Hané,
č. 21. — Bbg., Č., č. 20. — Čada Fr..
č. O. 6, 33-36. — Helfert VI., P. L.
R. 6, 41-44. — Koudela Jar., Hlídka,
105. — Kí, Č. M. 11, 1-2. — Lowenbach J., Hud. Rev. 3, 65-66. — Novák
A., Illustrierte Zeitung, 180.— D.
O(rel), Cyrill, 17. — Pešek Jos., Vzdě
lání Lidu 7, 172-175. — Pospíšil K.,
Ibid., 169-171. — Rychnowsky E..
Musikgesellschaft 11, 6. — Pražák
Vil., N. L., več. vyd. č. 21. — Umprumák, Mladoboleslav. Listy, č. 8. —
Šubert F. A., N. P., č. 21. — V. V. Š.,
Př. 8, 367-368. — G., Pokrokové
Listy, č. 4; Zich O., Zvon 10, 270271. — Žalud Aug., N. V. Č. 5, 4950.— H. B. S., Kraj, č. 5; Zvon 10,
272. — Nová Doba, Č. 10; N. P., Č. 20.
Právo Lidu, prii, k Č. 21; Volná
Myšlenka 5, 317-322.
955
Nejedlý Zd·, Ladislav Dolanský.
Dal. 32, 307. — Nebuška O., Hudební
Revue 3, 393-394. — Vospálek B.,
Nová Doba, č. 86. — Plzeňské Listy,
č. 161.
956
Literaturu o Konrádu Pospíšilovi
viz výše v odd. 11., č. 905.
957
Šubert Fr. Ad., Em. Chvála. N.P.,
č 359·
958
Novotný V. J., Sbírka starých čes.
hudebnin. Zl. P., 141-142.
959
—, Seznam hudebních děl skla
datelů domácích (církevních). Cyrill,
12, 27, 57.
960
Salcmann M., O vývoji zpěvu sbo
rového. Nová Doba, č. 74, 76-78. 961
-q, česká hudba v r. 1909. N. L.,
přil. k č. 2.
962
M. K., Jihočeská hudba. Šumavské
Proudy, č. 11. (Gregor, Jeremiáš,
Hruška, Kubát, Vymetal.)
[963
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Doležil H., K moravským poměrům
ludebním. Pozor, Č. 244.
964
-dl., O representantech moravské
ludby. Ostravské listy, č. 72.
965
Doležil H., Nová theorie o ná
rodním rázu hudby umělé na Mo
ravě. Hudební Revue 3, 266-271. 966
Váňa Ant., Na obranu Janáčkovy
theorie o národním rázu umělé hudby
české. Dal. 32, 269-270.
967
Axman E., Vliv lidové písně na
hudbu umělou. Pozor, č. 1.
968
Ritter W., Poznámky o hudební
kultuře Slováků. Naše Slovensko 3,
169-177.
969
Branberger J , K dějinám hudby
na Slovensku. Naše Slovensko 3,
207-209.
970
Letošník J., O některých obdobách
mezi českými písněmi a umělou poesií
staročeskou. C. Μ. Μ. Z. 10, 122-132,
267-288.
971
Branberger J., Čes. světská píseň
lidová v 16. stol. Č. L. 19, 257-261,
3*9-322, 353-35b; 20, 69-71, 129-132.
972
Holas č., Čes. národ, písně a tance.
Díl III.-V. (Srv. B. 09, č. 1025.) Rf.
Jiří Horák, N. L., č. 60; Týž, N. V.
Č. 5, 76-82, 114-119; Český Jih, č. 13;
N. P., č. 79.
973
Zich O., Píseň a tanec ,,do ko
lečka*4 na Chodsku. (Srv. B. 09,
č. 1026.) Č. L. 19, 333-335.
'974
Pakosta Ferd., Lidové písně jiho
české. J. K. 1, 184-186.
975
Souček St., Jak použito sbírky
lidových písní a tanců morav. a slez.,
pořízené r. 1819. Příspěvek ke kritice
Fr. Bartoše. N. V. Č. 5, 1-23.
976
—, Z netištěné sbírky morav. písní
a říkadel Frant. Bartoše. Č. L. 20,
5*“53977
Holain L., O některých zvláštno
stech lidové písně moravské. Obzor,
č. 1, 2, 3.
978
Neudrucke zur Erforschung des
deutschen Volksliedes In Mähren u.
Schlesien. I. Brno, Winiker, 1909.
Str. XXVI + XXXII + 326. Rf, St.
Souček, Č. Μ. Μ. 34, 184-190. 979
R. P., Aus unserer handschriftlichen
Liedersammlung. Schönhengster Zei
tung, č. 43, 45.
980
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Schneider-Trnavský M., Typické
ukázky slovenských piesni. Naše Slo
vensko 3, 181-186.
081
Markovičová L., Slovenská pieseň.
Naše Slovensko 3, 195-206.
982
Branberger J, Slovenské písně.
Naše Slovensko 3, 210-213.
983
Zíbrt Č, Písničkář Hais a jeho
paměti. (Srv. B. 09, č. 1026.) Č. L.
*9, 193 passim 469.------ , Fr. Haise
píseň: Já jsem v Cechách narozený . . .
C. L. 19, 314-317·
984
Souček 8t., Prvý známý milovník
čes. písně lidové na Moravě. Č. M. M.
34, 390-392. (Jos. Vrat. Monse 17331793)
x
985
Horský E., Cech Jan Práč, sběratel
ruských písní 1790. C. M. K. C. 84,
441-446.
986
Letenský Jar., Fin Alldeutscher ais
Uebersetzer bohm. Volkslieder. U.,
Nr. 85.
987
Homolka Fr., Rozšíření písní umě
lých mezi lidem českým. C. L. 20,
31-35» 91-93·
988
Zoglmann Ant., Dvě zajímavé písně.
B. K. 3, 32-33.
989
Kozák M., Písně lidové. B. K. 2,
194-202.
990
Kramoliš č., Naše písně. Hlasy
z Pobečví, č. 15.
991
Písecký Ferd., Lidová píseň. Pozor,
č. 21, 22, 23.
992
Radlický, Slovo o písni národní.
Domažlické Listy, Č. 30.
993
Památník Filharmonické besedy
brněnské 1860-1910. Red. H. Doležil.
Brno 1910. Str. 103. Rf. O. Š., Př. 8,
752-753; K. Strnad, Samostatnost,
č. 63-65; Týž, Hud. Revue 3, 332333; Dal. 32, 296-297.
994
Doležil H., Padesát let Besedy
Brněnské. Hudební Revue 3, 185-191.
995
Sázavský K., Filharmonický spolek
„Beseda Brněnská“ v 50. roce svého
působení. Dal. 32, 259-261.
996
Miessler A., ,,Župa PodbělohorskáDrahorádova v uplynulém desítiletí“.
Věstník pěvecký a hudební, Č. 3, 4, 5.
997
—, Oslava 5oletého trvání zpěváckého spolku ,,Sv. Václav“ v Sušici.
Svatobor, č. 29, 30.
998

—, Půlstoleté působení Hlaholu
v Táboře. Český Jih, Č. 26, 27. —
-St-, K jubileu táborského Hlaholu.
Jiskra, č. 25.
999
A. H., Na pamět 5oletého jubilea
zpěv, spolku Dvořák v Turnově.
Hlasy Pojizerské, č. 12.
1000
Doležil H., Pěvecké sdružení učitelů
moravských. Hudební Revue 3, 70-74.
1001
—, Der deutsche Sänger-Gauverband im südl. Mähren (1885-1910).
Znaimer Wochenblatt, č. 48.
1002
Destinnová E., Můj první zpěv na
zkoušku. C., č. 290.
1003
Nejedlý Zd., Růžena Maturová. N.
L., č. 38. — B. H-á, Kariéra české
primadony. C., č. 36, 54, 55, 57.
(R. Maturová.)------ , K odchodu Rů
ženy Maturové. Dal. 32, 164-165. —
-des, Paní R. Maturová. Př. 8, 380.
________
1004

Šubert Fr. Ad., Angelo Neumann.
N. P., č. 351. Viz i I., N. L., č. 351;
Boh., č. 351, 352; Batka R., Fremden
blatt, Nr. 350 a Frankf. Ztg., Nr. 353;
Týž, Neue Musikztg. 32, 6; Bor J.
J., Samostatnost, č. 144; Joss V.,
Die Wage, Nr. 52; Rychnowsky E.,
Die Musik 10, Nr. 8; Tschuppik K.,
Montagsblatt, Nr. 52; H. T., Prager
Tagblatt 1910, Nr. 351; Právo Lidu,
příl. k č. 351.
1005
Kamper J., Z počátků novočeského
divadla. Lumír 38, 74-81, 117-126,
177-184.
1006
Šimák J V , Divadlo v Turnově
r. 1790. C. S. P. S. C. 18, 162. 1007
Horáček Jar., Teisingerovo divadlo
a V. K. Klicpera. Viz výše č. 751.
1008
Kamper Jar., Konec arény ve
Pštrosce. Div. 8, 168-170, 188-190,
257-258, 282-284.
1009
—, První kočující divadel, společ
nost. Otavan, č. 7.
1010
Auerhan J., Divadla ... v král.
Ces. koncem r. 1905. Zpr. zem. stastist. úřadu sv. 14, str. CLXXVCLXXIX 4- tab.
ion
Leonier Μ., Divadlo sdružených
měst východočeských. Osvěta Lidu,
č. 1, 2/3, 8.
1012
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Bor J. J., Činoherní divadlo sdru
žených měst jihozápadočes. N. L.,
č. 19,
I0I3
Kamper J., Úpadek divadla. Lumír
38, 29-35.
!Oi4
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Wirth Zd., Lidové a moderní umění.
Styl II. Kronika 9-16. Zpr. S., L.
1030
—, Hana Benoniová. Div. 8, 295- R. M. S. 6, 397-398.
296.
1015
Chodéra V., Má první pohostinská
Sammlung Lanna. Katalog der
hra (1876). Vyškovské noviny, č. 39. Kupferstiche
I. Teil. — Katalog der
1016 Handzeichnungen
alter Meister und
Literaturu o J. Kaškovi viz výše Kupferstiche. II. Teil,
Stuttgart 1910.
č. 75°·
1017 Str. IV + 200 +15 obr.; 124 + 35
Lukavský Jos., O K. Lierovi a her
— Aquarelle u. Handzeichnungen
cích z předměstí. Div. 8, 34-35. — obr.
österr. Meister. Wien 1910. Str. VI.
—, Zvon 10, 31-32.
1018
4- 43 obr. Rf. H. Schmerber, Liter,
R. K., Pravoslav Řada. Mladobole 60
Beilage Μ. V. G. D. B. 48, 29-31;
slavské Listy, č. 92.
1019 49, 27-29. — H. Voss, Der Cicerone
Zenkl F. D., Jakub Vojta Slukov. II., 135, 247-9, 664, 735. —Der Kunst
Tábor, č. 33. — —, Vojta Slukov. markt VII., 285; VIII., 63-68. —
Ohlas od Nežárky, č. 34.
1020
u. Künstler X., 525-6. — Vol.
šmaha J., Z mých divadelních vzpo Kunst
Směry XIV., 303. — Union 28./10.
mínek. N. L., č. 241, 252, 273, 317. 1910. — F. A. Borovský Čes. Svět,
1021
č. 14. — Týž, Čes. Bibliofil I.,
—, Eduard Vojan. Nová Doba, č. VII.,
61-2.
Borovský F. A., Dražby
149.
1022 sbírek —
Lannových. K., 32, 2. poloh,
694-698. — Harlas F. X., Sbírky bar.
Bor J. J., Děj. venkov, divadla, Lanny
jejich konec. Osv. 40, 537jeho význam a organisace. Pok. R. 541. Viza též
8, 144-148 a Světo
6, 287-300.
1023 zor, 730-732. Máj
—
Jiřík
Výstava
Gartner K., Venkovská divadla předmětů zakoupenýchF.ze X.,
sbírky
ochotnická. Mor. Jih, č. 48.
1024 novy pro uměl.-prům. museum.LanViz
Hlasivec V., Ochotnická divadla. výše č.-----. — Leisching Jul., Adal

Mladé Proudy, Č. 22.
1025 bert Freiherr v. Lanna. D. A. 9, 387Donát Fr., Z děj. ochotnického 389. — Týž, Ö. R. 22, 158-150. —
divadla v Nymburce. Viz výše č. 390. Viz
i -z, Volné Směry, 117-118. —
1026 —, Př.
8, 317.
1031
Památník Jednoty divad. ochotníků
v Pacově. (B. 09, č. 1039.) Rf. Jos.
Harlas F. X., Vunšviciána. Viz výše
Hrůša, J. K. 1, 37-38.
1027
č.
40.
1032
—, Z děj. pardub. divadla. Div. 8,
Harlas
F.
X.,
Praž,
obrazárny:
126-129.
1028
1. Galerie p. cis. r. J. V. Nováka.
Veselý Jindř., Od pravlasti loutek 2. Obrazárna kláštera Strahovského.
k Čes. loutkářství. Progr. r. v Král. Světozor, 201-204, 249-251.
1033
Vinohradech 09/10, str. 34. — Veselý
Dolenský A., Sbírka rytin musea
Jindř., O loutkách a loutkářích. N. V. král. Čes. Viz výše č. 41.
1034
Č. 5, 121-146. — Veselý Jindř., Z dob
Mádl
K.
B.,
Grafika
v
museu
král.
slávy dřevěných aktérův. Jihočeské Čes. Viz výše č. 41.
1035
Listy, č. 109. — Weger J. S., Češi
Schram
W.,
Die
Portrátlitographien
loutkáři. Šumavské Proudy, Č. 40, 41,
42. — Veselý Jindř., K historii loutek d. mähr. Landesbibliothek. Viz výše
1036
a loutkářů. Doplňkem ku článku J. č. 58.
S. Wegera. Šumavské Proudy, Č, 44.
Klvaňa Jos., Obrazárna zemského
— AI. S., Etwas über Puppen. U., musea Františkova a jeho sbírky umě
Nr. 259, 261, 265, 270. u
1029 lecké. Viz výše č. 58.
1037
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F' Martínek, Výstavka starožitností,
prací dilletantských atd. na Novém
městě v Jičíně. Jičínské Noviny, č. 23.
___
1038

r Kuchyňka R., Zpr. o umělcích
v archivu jindřichohrad. Č. S. P. S.
Č. 18, 24-27.
1039
Patočka, Umělci Turnovská. Mlado
boleslavské Listy, č. 64.
1040
Seeliger F. A., Böhm. Künstler in
Sachsen u. Schlesien. Μ. N. E. K. 33,
183-186. $ |
1041
Bráníš Jos., Obraz}' z děj. jihočes.
umění. (B. 09, č. 1060.) Rf. Ad. Horcicka, Liter. Beilage Μ. V. G. D. B.
49, 23-27.
1042
Wirth Zd., Jihočes. umění. J. K. 1,
in-113.
1043
Bareš Fr., Šlechta a umění (ba
rokní) v Boleslavsku v 1. 1660-1760.
P. A. Μ. 24, 135-136.
1044
Soukup J., O svobodných umělečnostech neb kunstech 1771. Č. Μ. K.
C. 83, 376-377. (Čes. názvosloví.) 1045
Jiránek Μ., Příležitostná kapitola
o starším českém umění. Volné Směry,
388-391.
1046
Kalvoda AI., Z českého života umě
leckého. Pozor, č. 244.
1047
Wirth Zd., Desideria české litera
tury umělecko-historické. H. Č. 5,
č. 33.
1048
Kepl R., Výtvarná literatura. L.
38, 85-90, 126-131.
1049
Mádl K. B., Výtvarné umění v r.
1909. N. L., příl. k č. 1.
1050

Nr. 11. — Mádl K. B., Nové bolesti.
N. L., příl. k č. 167. — Klíma J.,
O ochraně památek. Český Východ,
č. 50, 51. — Pelissler E., Der gegen
wärtige Stand der Landwehrforschung.
D. G. 11, 11-21. — Beschorner H.,
Literatur zur Landwehrforschung. D.
G. 11, 125-141. — Wirth Zd., Říšský
zákon na ochranu památek. H. Č. 5,
č. 13. — Klučina K., Zákon na
ochranu památek umělecko-histor.
v Rakousku. Č. S. P. S. Č. 18, 81-87.
------ , Entwurf eines Denkmalschutz
gesetzes für Oesterreich. Mitt. Z.Kom. N. F. III., 3-5. — Bauer Μ.,
Ein neuer Entwurf eines oesterr. Denkmalschutzgesetzes. Kunstgesch. Jahr
buch der k. k. Zentral-Kom. III. Bei
blatt, 9-26. — Bauer Μ., Gesetzent
wurf zum Schutze der natürlichen und
landschaftlichen Sehenswürdigkeiten
des Königreiches Böhmen. Kunstgesch.
Jahrbuch der k. k. Zentral-Kom. III.
Beiblatt, 98. — Emi er J., Zákonná
ochrana památek v cizině. Č. L. Μ. 2,
34-45. —Wirth Zd·, Preventivní ochra
na památek. Č. L. Μ. 2, 58-62. —
Hnátek B., O zachování stavitelských
památek. Občanské Listy, č. 9. —
—, Ochrana starožitností a umělec
kých i umělecko-historických památek.
Stavitelské Listy, 276. — JedličkaBrodský Břet, Kterak mohou spolky
okrašlovací působiti při ochraně pa
mátek. Č. L. Μ. 2, 51-54. — Emler
J., O ochraně přírod, památek. Č. L.
Μ. 2, 119-125. — Svoboda Vojt.,
Obecenstvo a přírodní památky. Č.
L. Μ. 2, 46-48. — Merhout C., O
ochraně památek a škole. Č. L. Μ. 2,
70-751052

Tätigkeitsbericht d. k. k. Zentral
kommission f. Erforschung u. Erhal
tung d. Kunst- u. histor. Denkmale.
Böhmen. Μ. Z. K. E. E. K. H. D. IX,
Wlrth Zd., K estetice měst. H. Č. 5,
27 passim 622; Mähren, ibid., 38 pass. 41· ,
1053
630; Schlesien, ibid., 47 pass. 638.
Zakrejs VI., Význam boje za starou
1054
1051 Prahu.Č. L. Μ 2, 65-70.
Hilbert K. Der St.Veitsdom in
Sjezd na ochranu památek pořá Prag. Mitt. Z.-Kom. N. F. III., 231daný v Praze. Č. L. M. 2, č. 7-11. 32. (Restaurace.)
1055
Čáslav. Str. 144. — Svoboda E.,
Klein W., Restaurierung der NeK otázce právní ochrany památek pomuk-Kirche auf dem Hradschin.
uměleckých a historických. Př. 8, 10- Viz výše č. 412.
1056
11, 43-44, 74-76. — Wlrth Zd., Theorie
Dvořák Μ., Die Verbauung des
a praxe ochrany památek. Č. L. M. 2, Ausblickes auf das Emauskloster in
130-136. — Schneider K., Zuř Frage Prag. Mitt. Z.-Kom. N. F. III., 190-194.
des Heimatschutzes. Erzgebirgs-Ztg.,
1057

13. Déjiny umění výtvarných.
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Tletze Hans, Wiener Gotik im
Svoboda Em., Několik pohledu na
hospodář, a sociální důsledky asanace XVIII. Jahrh. Kunstgesch. Jahrbuch
Josefova. Viz výše č. 412.
1058 den Z.-Kom. III., 162-186. (Týká se
1073
—, Restaurování památek a tábor, i Čech.)
Wirth Zd., Barok, gotika. (B. 09,
radnice, čes. Jih, č. 16.
1059
č, 1090.) Rf. H. Tietze, Kunsth. AnWirth Zd., Soupis památek histor. zeigen 1910, seš. 1.
1074
a uměl. kr. hl. m. Prahy. Viz výše
č. 412.
1060
Wirth Zd·, Evropská zahrada. K.
Dvořák M., Matějka Boh., Zámek N. D. 6, 37-42, 78-85, 105-109, 120roudnický. (B. 08, č. 1002.) Něm. vyd. 126. Zvi. otisk jako 5. čís. ,,Knihovny
r. 1910. Rf. K. Guth, Č. Č. H. 16, Svazu čes. spolku pro okrašl. a ochranu
420-421.
1061 domoviny". Str. 32, obr. 36. (Rozhoj
-Zh, Čes. jih a západ v Soupise pa něno o poznámky a literaturu.) 1075
mátek v král. Čes. J. K. 1, 27-28.
1062
Edgar E., O tak zvaných husit
Neumann Jos., Nové Strašecí. Do ských kostelech na Slovensku. Naše
plněk k soupisu památek díl XX. Viz Slovensko 3, 402-419.
1076
výše č. 452.
1063
Edgar E., Domnělé husitské kostely
Sochor Jar., Soupis přírodních pa na Slovensku. Hlasy ze Siona, č. 19mátek. K. N. D. 6, 126-129.
1064 23.
1077
—, Práce soupisné komise a patro
Tietze H., Der Stadtplatz von Pranátni. Věstník Obecní král. hlav, chatitz. M. Z. K. E. E. K. H. D. 9,
města Prahy, 23, 100, 146, 310, 353, 234-2.39·
1078
391, 410.
1065
Brunclík Fr., Stručné dějiny stavi
Adámek K. V., Památky východo telství mostního vzhledem ku starým
české. Díl II. Chrudim, prům. museum mostům českým. Otavan, č. 12-15.
1905-191°. Str. 4, 187, tab. 50. Zpr.
1079
F. X. Ji(řík) N. P., č. 240.
1066
Bránil Jos, Staročes. hrady. Viz
Vančura Jindř., Ze starého místo výše č. 235.
1080
pisu Klatov. Viz výše č. 350. 1067
Herain J., Pokrok ve stavitelství
Metzger H., Histor. Denkmaler im v Praze od r. 1848. Český Dům, č.
Friedlandischen. Viz výše č. 307. 20, 21.
1081
1068
Podlaha Ant., Posvátná místa král.
šatra Jos., Kostelík sv. Jiří v předČes. I.-II. Srv. výše č. 234.
1069 hradí zámku v Bechyni. Viz výše
1082
Wirth Zd., BohľMatějka. Č. S. P. č. 269.
Clkhart
E.,
Kostel
sv.
Jana
v
Ja
S. Č. 18, 1-5. — Guth K., Věstník nově. Viz výše č. 338.
1083
Klubu za Starou Prahu 1, 7. — Týž,
Slxta V., Hlaváček Ant., Dějiny a
Č. Č. H. 16, 117-118. — Dolenský A., popis
děkan, chrámu sv. Bartoloměje
C. M. K. Č. 84, 318-319. — —, L. v Kolíně.
Kolín, Kaška. V. 8°. Str. 76.
38, 237-239.------ , Volné Směry, 118.
1084
1070
Clkhart R., Kostel Panny Marie
b) Architektura.
na Kostelci. Viz výše č. 360.
1085
Halík T., Hr. Fr. Ant. Sporck.
Materiál obrazový k dějinám české
architektury hojně přinášejí časopisy: Hospitál v Kuksu. Viz výše č. 362.
1086
Věstník Klubu za Starou Prahu; Mitt.
der Zentral-Kom.; Zl. Praha; Krása
Heliích J., Přestavba cis. zámku
našeho domova; Český Svět; Světo v Lysé r. 1560. Viz výše č. 375.
zor; Pražský 111. Kurýr.
1071
1087
Poliak 0., Studien zur Geschichte
Clkhart R., Kostel v Oldřichově.
der Architektur Prags 1520-1600. Viz výše č. 392.
1088
Jahrbuch der kunsthist. Samml. des
Herain J., O stavbě staré sně
allerh. Kaiserhauses XXIX., 85-170. movny na hradě pražském. Viz výše
1072 č. 412. — Wirth Zd., Staroměstská
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radnice. Styl II., 33-35. — Vojtíšek
V., Podskalská radnice. Viz výše č.
412. — Šimon J., Klášter bl. Anežky
v Praze. Viz výše č. 412.------ , Bei
St. Heinrich. Viz výše č. 412. —
W. K., Von der ehemaligen St. Leonhardikirche. Viz výše č. 412. —
—, Kostelík sv. Linharta. Viz výše
č. 412. — Telge Jos., Kostel sv.
Martina ve zdi na Starém městě Praž
ském. Viz -výše č. 412. — W. K.,
Aus Alt-Prag. Bei St. Michael. Viz
výše č. 412. — F. X. J., Starý Un
gelt. Viz výše č. 412. — W. K.,
Demolierung des Braunschen Hauses
in der Jungmannstrasse. Viz výše
č. 412.— Svoboda E., Braunův dům.
Př. 8, 818-820. — Janák P., Restau
race na Štvanici. Styl II. Kronika,
1-7.
1089
Wirth Zd., Radnice v Prachaticích.
Viz výše č. 413.
1090
Chaloupecký V., Děj. starého mostu
v Roudnici n. L. Viz výše Č. 433. —
Tolman Bř., Zřízeni starého kamen
ného mostu v Roudnici n. L. — Týŕ,
Nový most přes Labe v Roudnici.
Viz výše č. 433. — Tolman B.,
Chaloupecký V., Starý kamenný most
přes Labe v Roudnici. Viz výše č. 433.
1091
Mlrwald V. R., Kostel Afatky Boží
na hřbitově v Sušici. Viz výše č. 458.
1092
Thir K., Táborská radnice. Viz výše
č. 463. — Thir K., Bývalá Celkovská
fortna v Táboře. Viz výše č. 463.
1093
Karaflat K., Die DreifaltigkeitsFestsäule in Teplitz. Viz výše č. 467.
1094
Brániš Jos., K otázce o vzniku
zvíkovské věže ,,hlízové". Viz výše
č. 490.
1095

Mareš Fr, Stavitel Pavel Ignác
Bayer. P. A. Μ. 24, 123-134. (Pokrač.)
1096
Mareš Fr., Joh. Bernh. Fischer von
Erlach nach dem Urteile des Fürsten
Adam Fr. von Schwarzenberg. Kunstgesch. Jahrbuch der k. k. Zentral.Kom. Beiblatt III., 177.
1097
Stlbral J„ Ant. Wiehl. A. Č. A. 21,
162-168. — Koula J., Arch. Obz. 9,

49-50. — Mádl K. B. N. L., příl.
k č. 313. — Wirth Zd., Věstník Klubu
za Starou Prahu 1, 79.
1098

c) Malířství a grafika,
Scheffler W., Die Porträts d. deut
schen Kaiser u. Könige im späteren
Mittelalter von Adolf von Nassau bis
Maxmilián I. (1292-1519). R. K. 33,
222-232, 318-338, 424-442.
1099

Kretz Fr., Slováci a malíři. Mor.
Orlice, č. 71.
1100
Dvořák Max, Od Manesa k Švabinskému. Volné Směry, 275-299. nox
Šimák J. V., Obrazy v dražbě
(v Turnově). Č. S. P. S. Č. 18, 162.
1102
Živný L., Ex libris. Český Bibliofil
1, 13-17.
1103
Zíbrt Č , Výzdoba východočeských
psaných modliteb. Č. L. 20, 71-89.
1104
—, Upomínky na toleranční patent
z Hlinská ve sbírce Dra K. V. Adámka.
Č. L. 20, 94-98.
1105
Diez E., Der Hofmaler Bartholo
mäus Spranger. Jahrb. der kunsthistor.
Sammi, des allerh. Kaiserhauses
XXVIII., 93-151.
1106
Hejnic Ot-, Jakub Jan Hartmann,
malíř. P. A. Μ. 24, 135-138.
1107
Smolík Jos., Ezechiel Paritius —
Ezechiel Sýkora. P. A. Μ. 24, 9-12.
1108
F. P., Neznámá práce J. Kleinhasta.
Č. S. P. S. Č. 18, 109-110.
1109
Živný J., Václav Hollar. N. D. 18,
165-172. (Pokrač.)
1110
Bergner Pav., Herain J., Karel
Škréta. Č. S. P. S. C. 18, 4151. Též zvi. ot. Str. 11 + tab. 19’
Rf. A. Dolenský, Č. M. K. Č. 84,
473-474. — Opočenský H., Doku
menty historicko-umělecké z archivu
lovosického. č. S. P. S. Č. 18, 134-135.
— Dolenský A., H. Č. 5, č. 37. —
Harlas F. X., Osv. 40, 792-795· —
Kamper Jar., U., Nr. 268, 291. —
Mádl K. B., N. L., příl. k č. 257,
278. — Felix Jos., P. R. 7, 37-40. —
F. X. J., N. P., č. 266. — Samostat
nost, č. 126. — a. st., Bohemia,
č. 261. Právo Lidu, příl k č. 285. im
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Vočadlo M., Alfons Mucha. ŠumaJiránek MIL, Jos. Mánes. (B. 09,
van,
č. 31.
1123
č. H51·) Rf· Bt > p· R 23» 397· —
Žákavec Fr, Dílo Karla Myslbeka.
Edgar Em., Naše vědění o Jos.
Mánesovi. Pok. R. 6, 598-611. — Podvysocké Listy, č. 33, 34. — Viz
Edgar Em., Historie a literatura též Kutnohorské Listy, č. 23, 24, 48,
1124
o J. Mánesovi. L. R. M. S. 6, 460- 49, 50.
da, Jan Zachariáš Quast. Dílo, 283468. — Edgar Em., Jos. Mánes a hr.
1125
Rcdř. Silva Tarouca. L. R. M. S. 6, 284. Viz výše Č. 766.
Antonín Slavíček. S úvodem M.
84 parsím 295. — Mádl K. B.,
Jos. Mánes a Vojt. Lanna. Zl. P., Jiránka, A. Hodáčové-Gollové a J,
267-270. — M. J., Kus retrospektivy. Herbena. Praha, Mánes. Str. 32 +
V. S. 14, 301-303. (Mánes a součas 16 příl. 4- 67 repr. Rf. Ed. Bém,
níci.)
1112 Venkov, příl. k č. 140 a 152; Arne
A V , Mistr Jan Dědina. Zájmy Laurin, Rozvoj, č. 31; C., č. 117;
Občanské, č. 49, 51. — Db., Náchod N. P., č. 104; V. Dyk, L. 38, 370-371;
ské Noviny, č. 52.------ , Posel z Pod Vil. Pražák, Osvěta Lidu, Č. 60. —
hoří, č. 42.----------------------------- 1113 —, Několik dopisů Ant. Slavíčka.
Dotřel J., Jul. Mařák. (B. 09, Besedy Času, 203-213. — —, Z A.
č. 1152.) Rf. Bt., P. R. 23, 396-397. — Slavíčkovy korrespondence. V. S. 8,
Edgar E., H. C. 5, 1. — Harlas F. X., 185 parsim 223. — Herben J., V sever.
Světozor, 45. — Housa J., Př. 8, Táborskú. Č., č. 130, 131, 132,
118-119, 160-161. — Kubišta B., L. 137, 138, 141, 142, 143. — H. G-,
38, 43-44. — B. M., Kolínské Listy, Několik vzpomínek na Ant. Slavíčka.
č. 25-31. — J. L., Zvon 10, 4’6. L. R. M. S. 6, 333-338. — K. J. Ď ,
1114 Ant. Slavíček. Ibid., 343. — K. J. Č.,
Wirth Zd., Tři obrázky ze staré Z praž, výstav. Ant. Slavíček. Ibid.,
Prahy. C. S. P. S. Č. 18, 28-31. (Z uměl, 453'454- — Mádl K. B., V Slavíčkově
pozůstalosti B. Havránka 1821-1899.) výstavě. N. L., příl. k č. 92. —
1115 Kamper Jar, U., Nr. 104. — F. X.
Alvín P., K. Hlaváček jako vý J., N. P., č. 95. — J. L., Zvon 10,
tvarník. Pok. R. 6, 378-380.
1116 463. — Viz i Bém Ed., Venkov, č. 35,
-n-, Václav Jansa. Zvon 10, 63. 82. — Housa J., Př. 8, 377-379. —
1117 Jelínek H., L. 38, 202-204. — Jiránek
Mádl K. B., Václav Jícha. N. L., Mil., Čech. Řev. 3, 268-272. —
příl. k č. 153.
1118 Harlas F. X., Osv. 40, 286-288. —
Herben J., B. Č. 15, 192 passim 230.
F. X. J., Miloš Jiránek. N. P., č. —
Kalvoda A., Dílo 8, 113-130. —
114.
1119 Mádl
N. L., příl. k č. 44. —
Wellner K., Ad. Kašpar. P. R. 23. Pelant K.K.,B.,Směr,
52. — Plaček V.,
615-618.
1120 N. L., več. vyd. č.č.39.
— Rafe K. V.,
Mádl K. B., Beneš Knůpfer. A. Č· Zvon, 370 passím 395. — Salda F.
A. 21, 168-175. — Týž, N. L., příl. X., Novina 3, 193-196. — Stech
k Č. 264. — —, Z posl. dnů života V. V., H. Č. 5, č. 9· — Štépán J.,
B. Knůpfera. N. L., več. vyd. Č. 321. L- 38» 37^’377- — Wellner K., P. R.
— Schwarzová-Eimová Jul., Ibid., 24, 52-58. — Zdík M., Kutnohorské
več. vyd. č. 322. — Kamper Jar., U.. Listy, č. 12. — B., Č., č. 125. —
Nr. 322. — Balák Jar, Vinohradské B. 8., Ohlas od Nežárky, Č. 35. —
Listy, č. 48. — Prousek J., N. L., Efpem, Pok. R. 6, 318-320. — K. P.,
več. vyd. č. 351. — Téver Felix, N. Směr, č. 8. — M., Zl. P., č. 250. —
č. 323. — J P, Mladoboleslavské V. D., Samostatnost, č. 15. — V. V.
Listy, č. 102. — A. M., Dílo, 284. — S , Př. 8, 561.----- , B. Č. 15, 191a. st, Bohemia, č. 321. — Listy Po- 192, 230.------ , C., č. 33.------ , Volné
jizerské, č. 19. Venkov, č. 275; Právo Směry, 119. Právo Lidu, příl. k č. 34,
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Wirth Zd, Nápis na velkém zvoně
v Chřenovicích u Ledče n. S. Č. S.
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Stieber Mil., České státní smlouvy. J· Kapras, Č. Μ. K. Č. 84, 300-302;
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A. Luschin v. Ebengreuth. D. L. Z. ském na Moravě r. 1848. Č. Μ. Μ. 34,
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k úmrtí dra Slavíka. Jiskra, č. 43.—
B. S., Památce dra Jana Slavíka.
Ohlas od Nežárky, č. 43.------ , JUDr.
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županih. Carniola 2, 83-88.
1227 Š., Př. 8, 624-625; Jiskra, č. 22. 1235

Mayer Art., Die bäuerliche Haus
kommunion (Zadruga) in den König
reichen Kroatien u. Slavonien. Hei
delberg, Zöller, 1910.
, 1228
Stanischitsch AL, Über den Ur
sprung der Zadruga. Berner Studien
zur Philosophie u. ihrer Geschichte,
Bd. 59. Bern, Spring, 1907, 8°. Str. 72.
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Bidlo Jar., Grunwald. C. R. 3,
577-596. — Bidlo J., Grunwald. N.
L., prii, k č. 187. — Z Bratkowa
Jasl., Album jubileuszowe Grunwald.
Poznaň 1910. 8°. Str. 344. — Jubi
lejní album Grunwald. Napsal Jaslaw
Z Bratkowa, z polštiny přeložil Boř.
Prusík. Poznaň-Praha 1910. Zpt.
C. C. H., 362; J. B., N. L., přil.
k č. 139. — Kujot St, Wojna 1410 r.
z map4. Rocznik Tow. nauk w Toruniu 1910, 56-378. — Korzon Tad.,
Grunwald. Varšava 1910. — Czolowski Alex. Grunwald 15. lipca 1410.
Lwów 1910. — Czemak Wikt,
Grunwald. Lwów 1910. Str. 138. —
Krollmann C., Die Schlacht bei
Tannenberg. Königsberg i. Pr. 1910.
Viz Rf. A. Prochaska, Kw. H. 24,
639-648. — Prochaska Ant., Bohater Grunwaldzki. Przegl^d Histor.
XI., 1-11, 133-143. — Prochaska
Ant, Diugosz a Cronica conflictus
o Grunwaldzkiej bitwie. Kw. H.
24, 407-421. — Semkowlcz WL,
Nieznana zapiska o bitwie pod Koronowem w r. 1410. Kw. H. 24, 528532. — Prochaska Ant, Rok 1410.
Rocznik tow. naukowego w Toruniu
17, I-55- — Tomilin S.» Grjunvaldskaja bitva 1410 goda. Vilna 1910. —
Fischer P., Tannenberg. Graudentz,
Röthe, 1910. Str. 68. — Krollmann
Schlllmann F., Ein päpstliches C., Die Schlacht bei Tannenberg.
Formelbuch d. 14. Jhdts. Viz výše Königsberg i. Pr., Deutschherrenč. 169.
1562 Verlag, 1910. Str. 32.
1568
Fajkmajer K., Die Streitigkeiten
zwischen den böhm. u. den Wiener
Kaufleuten am Ende des 14. Jhdts.
Viz výše Č. 626, 627, 628, 629,
Μ. J. ö. G. 31, 442-445.
1563 1173»
1447» 1448.

Část speciální. 3. Stol. 13—14. 4. Stol. 15.

Valoil N., La crise religieuse au
XV siěcle. Le pape et le concile
(1418-1450). Paříž, Picard, 1910. 1569
Krofta K., Literár. památky čes.
hnutí nábožen. N. L., č. 43.
1570
Krofta K., O hnutí husitském.
Plzeňské Listy, č. 155-159.
1571
Krofta K., Jižní Čechy a české
hnutí nábožen. J. K. 1., 121-139. Srv.
Jiskra, č. 17.
1572
Martinů J., Die Waldesier u. die
husitische Reformation in Böhmen.
Wien u. Leipzig 1910. Rf. H. 27,
986-987·
*573
Cikhardt R., Bratří vitanovští.
Věstník jihočes. museí, 13-14.
1574
Müller J. Th., Die Berührungen der
alten u. neuen Brüderunität mit den
Täufern. Zeitschr. f. Brüdergesch. 4,
1801575
Neubauer Alff., Kněz Prokop Holý.
Č. C. H. 16, 28-43, ^S'1«)©» 265-297,
373'4°$·
T57$
AleŠ V., U hrobu Jana Žižky. Čas,
č. 331. — Dlabáček Jos., Pravý hrob
Žižkův nalezen? N. P.. Č. 328, 334,
335» príl· L č. 338· Srv. Pravda,
č. 49. — Jeníček V. V., K nálezu
kostí Jana Žižky z Trocnova. Pravda,
č. 49. — Kalvas J., Kosti Jana Žižky
z Trocnova v děkan, kostele čáslav
ském? Pravda, č. 48. — Kalvas J.,
K nálezu kosti Jana Žižky z Troc
nova. Pravda, Č. 49. — Matiegka J.,
O identifikaci osob vzhledem k nálezu
domnělých kostí Jana Žižky z Troc
nova. Ň. L., příl. k č. 334. — šusta
J., K otázce ostatků Žižkových. N.
L., č. 336. Srv. J. L. Píč, N. P„ příl.
k č. 338. - F. K., Kosti Žižkovy,
Hus, 177. — —, Jan Žiž<a. Čas, č.
327, 332. — —, Žnalcové o Čáslav,
nálezu. Čas, č. 332.-------, K otázce
ostatků Žižkových. Hlasy od Bláníka,
č. 51. — —, Uctění ostatků Jana
Žižky. Obnova, č. 49. — —, Pozů
statky Jana Žižky nalezeny. Osvěta
Lidu, č. 139.------ , Hrob Jana Žižky
z Trocnova a z Kalicha. Plzeň. Kraj,
č. 49. — —, Nalezený hrob Jana
Žižky z Trocnova. Podvysocké Listy,
č. 49.------ , K nálezu domnělých kostí
Jana Žižky z Trocnova. Podvysocké
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Listy, č. 50. — —, Das Grab Jan
Žižkas gefunden. U., Nr. 328. 1577

čenský B., Fanat. proroctví z doby
husitské. S. H. K. 11, 111-112. 1578
Sladký V., Opavsko za válek hu
sitských. Viz výše č. 552.
1570
Gero J., A cseh husziták Magyarországon. B. Bystřice 1910. 40. Str.
204. (Čeští husité v Uhrách.)
1580
Zegarskl T., Polen u. das Basler
Konzil. Diss. Freiburg 1910. Str. 77.
1581
Schiff 0., König Sigmunds Italien.
Politik. (B. 09, č. 1580.) Rf. Fr. Wilh.
Taube, Μ. H. L. 38, 411-414; G. C.,
H. Z. 105, 203-205.
1582
Aldasy Ant., Les rapports du roi
Sigismond avec Milan et Venise. Paříž
1910. 8°. Str. 190.
1583
Mayr J. K., Überlieferung u. Datie
rung der Grottkauer Einung. (B. 09,
č. 1585.) Rf. C. C. H. 16, 354; K.
Beer, Liter. Beilage Μ. V. G. D. B.
48, 59-60; R. Jecht, N. L. Μ. 86, 261;
—ie—, Z. V. G. Μ. S. 14, 180. 1584
Durot R., Königin Elisabeth von
Ungarn u. ihre Beziehungen zu Oester
reich in d. J. 1439-1442. II. Progr.
gymn. v Ces. Lípě 09-10, str. 8. (B.
08, č. 1491.)
1585
Pavlík V., Čes. král Jiří a kom
paktáta. C. K. D. 51, 42 passim 610.
1586
WoIkan Rud., Der Briefwechsel des
Eneas Silvius Piccolomini. (B. 09, č.
1588.) Rf. Jos. Volf, C. Μ. K. C. 84,
173-174; L. Bukowski, Kw. H. 24,
650-654; O. Hufnagel, Μ. J. ö. G. 31,
329-337; Landwehr, Z. ö. G., Nr. 16;
A. W., N. A. G. A. D. G. 35, 315,
643-644; L. L. Bertalot, D. L. Z. 31,
852-855; R., Revue critique d’histoire
et de littérature 69, 166-167.
1587
O novější literatuře o Janu KaplStranovi rf. Af. Bihlt Archivům franciscanum historicum 3, 144-152. (Srv.
B. 09, č. 1589-1592.)
1588
Siegl K, Die Vermählung der
Stammeltern d. sachs. Königshauses,
Albrecht des Beherzten v. Sachsen
mit Sidonia v. Böhmen, zu Eger im
J. 1459. Eger, Kobrtsch u. Gschihay,
1910. Str. 25. Rf. Ad. Horcicka, Liter.
Beilage Μ. V. G. D. B. 48, 34. 1589
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Kvačala Joh, Die Beziehungen der
Prochaska Ant., Król Wladyslaw
Jagiello. (B. 09, č. 1594 ) Rf Aug. Unitätzu Flacius 11. Laski. J. G. G. Pr.
Sokolowski, Przeglqd Polski 178, 392- Ö. 31, 81-105.
1602
Navrátil B , Biskupství Olomoucké
396.
1590
1576-1579 a volba Stanislava Pavlov
ského.
(B. 09, č. 1614.) Rf. V. Kallab,
S. Století šestnácté.1)
Č. Μ. Μ. Z. 10, 320-324. Ch. z H.,
Prameny dějin českých. VI. Viz Č. Μ. Μ. 34, 302-305; Foltynovský,
1603
výše č. 156.
1591 H. 27, 645-646.
Wotschke
Th.,
Der
Briefwechsel
der
Bittner L., Chronolog. Verzeichnis
d. österr. Staatsverträge II. (B. 09, Schweizer mit den Polen. (B. 09, č.
Č. 1596.) Rf. Fr. Ilwof, Μ. H. L. 38, 1616.) Rf. Kaz. Hartlele, Kw. H. 24,
222-223.
1592 657-663; Wilh. Bickerich, Histor. Mo
Loesche G., Luther Melanchthon natsblätter für die Provinz Posen 11,
1604
u. Calvin. (B. 09, č. 1597.) Rf. Kva- 122-125.
Loebl Alfr. H., Z. Gesch. d. Türken
čala, Cirk. Listy 24, 99-101; Jos. Volf,
Č. Μ. K. C. 84, 383-385; H. Traub, krieges v. 1593-1606. I.-II. Prager
C. Μ. Μ. 34, 90-94·
1593 Studien VI. Praha 1899; 1904. Str.
Mentz G., Johann Friedrich der 136; 152. Rf. VI. Klecanda, Č. C. H.
1605
Grossmütige 1503-1554. (B. 09, č. 16, 328-335·
Václava Budovce z Budova korres1605.) Rf. G. Wolf, H. V. 13, 544-547.
pondence. Viz výše č. 637.------ , Bu1594 dovec.
Den, pril. k č. 23, 30. — Volf
Kroess AI., Gesch. d. böhm. Provinz
Jot.,
Dva
dlužní úpisy Anny Budovder Gesellschaft Jesu. Viz výše č. 1398.
cové.
Č.
M.
K. Č. 84, 289-291. 1606
1595
Schneller Fr., Drei Schreiben Fer
dinands I. an den Grafen Siegmund
6. Století sedmnácté·1)
von Lodron aus d. J. 1546. Forschung,
u. Mitt. z. Gesch. Tirols 8, 21-30.
Sněmy české od 1. 1526 až po naši
1596 dobu. Díl XI. Sněmy r. 1605. I. Viz
Waldeck O., Die Publizistik des výše č. 157.
1607
schmalkaldischen Krieges. A. R. G. 7,
Briefe u. Akten z. G. d. 30jähr.
1-55·
’597 Krieges. Bd. VIII. (B. 08, č. 1523.)
Koch E., Moskowiter in der Ober Rf. Th. Preuss, M. H. L. 38, 167-169.
lausitz. N. L. Μ. 85, 255-290; 86, 1-80.
1608
1598
Briefe u. Akten z. Gesch d. 3Ojähr.
Loebl Alfr. H , Die Landesvertei Krieges. Neue Folge. II. Teil. 1. Bd.
digungsreform im ausgehenden 16. Bearb. v. W'. Goetz. (B. 08, č. 1525.)
Jhdt. Archiv, f. österr. G. 96,1. Hälfte. Rf. J. Krebs, H. V. 13, 547-552. 1609
Wien 1907, Str. 39-98. Rf. VI. KleĽoserth J., Akten u. Korrespon
canda, Č. Č. H. 16, 328-335.
1599 denzen
z. Gesch. d. Gegenreformation
Kroess AI., Die Unterwerfung des in Innerösterreich unter Ferdinand II.
utraquistischen Administrators Hein I. Teil. (B. 06, č. 1616.) II. Teil. F. R.
rich Dvorský (Curius) von Helfenberg A. II. Abt. 60. Bd. Str. VIII 4- 1030
unter den kath. Erzbischof Anton Rf. G. Wolf, M. H. L. 38, 441-449.
Brus im J. 1572. Zeitschr. f. kath.
x6io
Theologie 1910, 702-712.
1600
Podlaha Ant., Dopisy reformační
Bidlo Jar., Jednota bratrská v prv komisse v Čechách z 1. 1627-1629. Viz
1611
ním vyhnanství. III. (B. 09, Č. 1613.) výše č. 1406.
Rf. Jul. Glücklich, N. L., č. 102; J.
') Viz výše č. 162, 163, 284, 341,358,
Tenora, H. 27, 566-568; J. F., Osv.
40, 163-166; Venkov, č. 13.
1601 386, 429, 447, 480, 537, 548, 554, 638,
643,648,649, 1185, 1251,1252,1359,
*) Viz výše č. 512,632, 1172, 1251, 1400, 1403, 1405, 1406. 1408-1410»
1450.
1318-1323, 1398.
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Část speciální. 4. Stol. 15. 5. Stol. 16. 6. Stol. 17.

Tenora J., Dobré zdání rad císař
Borovička J., Archiv v Simancasu. —
Kybal VI., Uber die Bedeutung des ských pro Čechy a Moravu po bitvě
General-Archivs zu Simancas. Viz Bělohorské. H. 27,17 passim 188. 1627
výše č. 98.
1612
—, Na Radími v červenci 1621.
Krofta K., Zápisky Viléma Slavaty Opavský Týdenník, č. 34. (Vpád
o věcech morav. z 1. 1607, 1608, 1613- Jana Jiřího Krnovského na Opavsko.)
1615. Č. Č. H. 16, 44-51.
1613
1628
Günter H., Die Habsburger Liga
Kybal VI., Jindřich IV. a Evropa
v 1. 1609-1610. (B. og, č. 1624.) Zpr. 1625-1635. (B. 09, č. 1642.) Rf. Μ.
K. Kr.f Č. Č. H. 16, 261; Př. 395; Ritter, H. Z. 105, 372-374; G. Wolf,
1629
Revue ďhistoire moderne 13, 402. Μ. H. L. 38, 322-327.
1614
Tauber Ot., Činnost kardinála DieKrofta K., Majestát Rudolfa II. trichštejna na Slováčku. Slovácké No
(B. 09, Č. 1626.) 7?/. H. Traub, Č. Μ. viny, č. 27, 28, 29.
1630
Μ. Z. 10, 167-169; Fr. J. Rypáček,
Bothe Friedr., Gustav Adolfs und
Č. Μ. Μ. 34, 82-84; B. B., Μ. J. Ö. seines Kanzlers Wirtschaftspolit. Ab
G. 31, 177-178.
1615 sichten auf Deutschland. Frankfurter
Pilz A-, Erzherzog Maximilian der histor. Forschungen. Heft 4. Frank
Deutschmeister u. seine Beteiligung furt n. Μ., Baer, 1910. V. 8°. Str. XI
an der Nachfolgerfrage unter Kaiser + 254.
1631
Rudolf II. Progr. gymn. v Novém
Loeve V., Die Wallenstein-Litera
Městě 09/10, str. 32.
1616 tur. Μ. V. G. D. B. 49, 29-64. 1632
Opočenský H., Zajetí a vyšetřování
Ranke Leop. v., Gesch. Wallen
Frant. Tengnagla r. 1611. V. K. Č. steins.
Aufl. (besorgt v. Hallvich).
S. N. 1910, č. I., str. 24.
1617 Leipzig,6. Duncker
1910.
Krauter Jos., Der Generallandtag Str. VIII 4- 371. a Humblot, 1633
in Linz im J. 1614. I. Progr. reálky
Hallvich H., Fünf Bücher Geschichte
v Bejdově 09/10, str. 55.
1618 Wallensteins.
Bd. I.-III. Lipsko, Dunc
Pokorný B., Karel st. z Žerotína ker a Humboldt, 1910. Str. XXXII4v úřadě zem. hejtmana morav. II. 694; 585; 487.
1634
Progr. gymn. v Něm. Brodě 09/10,
Siegl K , Wallenstein ,,auf der ho
str. 48.
1619 hen Schul“ zu Altdorf. Μ. V. G. D.
Loserth J., Der Unglückselige. B. 49, 127-152.
1635
(Hans Wilhelm Herr von Stubenberg.)
Koch R.. Wallenstein 1583 bis 1625.
Viz výše Č. 220.
1620 Progr. d. Hohenzollem-Gymnasium
Landau A., Wachstein B., Jüdische Düsseldorf 09/10, str. 32.
1636
Privatbriefe aus d. J. 1619. Wien u.
Volf Jos., K letákům o ValdštýLeipzig iQio.
1621 nově
zrádě. Č. Μ. K. Č. 84, 145.
Hauer V., Listina krále Frydrycha
1637
Falckého. Viz výše č. 171.
1622
Pust Rud., Th. Campanella. Μ. C.
Bruchmann K., Die Huldigungs G. 19, 33-37.
1638
fahrt K. Friedrichs I. v. Böhmen.
Kvačala J.» Protest. Gelehrte Po
(B. 09, č. 1635.) Zpr- Č· £· H. 16, lemik gegen Campanella vor seiner
470-471; J. Kapras, Č. Μ. Μ. 34, Haftentlassung. Jurjev 1910. Lex.
94-96; G. W., D. L. Z. 31, 2548. 1623 Str. 48 4- 2 příl. — TOCCO F., Le
Tichý F., Zařízení zdravotnická při publicazioni del prof. Kvačala sul
ligistické armádě před bitvou na Bílé Campanella. Rendinconti della reale
Hoře. Č. S. P. S. C. 18, 149-150. accademia dei Lincei vol. XVIII.,
1624 fase. 2. Zpr. Č. Č. H. 16, 356-357.
1639
Teige J-, Küffner H., Heraln J.,
Na Bílé Hoře. Praha, Černý, 1911.
Pekař Jos., Kniha o Kosti. Viz
V. 8°. Str. 87. Rf. J. H., Čas, Č. 320; výše č. 358.
1640
Samostatnost, č. 225.
1625
Jensen Alfr., Smärre Bidrag till
Dolenský Ant., Vyobrazení bitvy det trettio&riga krigets historia (1639bělohorské. ZI. P. 1910, 81-82. 1626 1648). Göteborg 1910. Str. 89. 1641
5*
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u. Pius VLHistor.-polit. Blätter 145,
31-48, 89-99·
1655
Lippert Wold., Kaiserin Maria The
resia. (B. 09, č. 1670.) Rf. WL Konoprzyňski, Kw. H. 24, 298-301; O. A.
Hecker, H. Z. 105, 603-608; K. v.
Kauffungen, Μ. H. L. 38, 334-337.
1656
Waddington Rich., La guerre de
sept ans. T. I.-IV. Paris, FirminDidot, 1910. Str. 637. Rf. Wl. Konopczyňski, Kw. H. 24, 301-311; Ferd.
Wagner, Μ. J. ö. G. 31, 136-147!
P. Muret, Revue d’histoire moderne
13» 78-83·
1657
Alliger Ed., Kurzgefasstc chronolog.
Kriegsereignisse im 1. schles. Kriege.
Viz výše č. 256.
1658
Strieder Jak., Maria Theresia, Kau
nitz u. die österr. Politik v. 17481755. H. V. 13, 494-509·
1659
Podlaha Ant., Relationes super statu
ecclesiae et archidioeces Pragensis.
(B. 08, č. 1593.) Rf. G. Juritsch, Allg.
Literaturblatt 19, 141-143.
1660
Gürtler Alfr., Die Volkszählungen
Maria Theresias u. Josefs II. 17531790. Innsbruck, Wagner, 1909. Str.
XVI.4- 152. Rf. H. Vučnik, Zeitschr.
d. histor. Vereines f. Steiermark 8,
100-102, 275-277; O. Wittschieben,
ibid., 264-266; O. Wittschieben, Sta
tist. Monatsschrift 15, 517-518. 1661
Fleischmann Gust, Die Fürsorge
Maria Theresias um die Landwirt
7. Století osmnácté.1)
schaft. Progr. obch. akademie v Ja
Blau Jos., Der Böhmerwald im blonci 09-10.
1662
spanischen Erbfolgekrieg. Viz výše
Chotkowski X. VL, Historya polič. 246.
1652 tyczna Košciola w Galicyi za czasöw
Ehgartner F., Der Regierungsan Maryi Teresy. T. L-IL Krakov 1909.
fang des Kurfürsten Maximilian III. Str. 444; 532. Rf. St. Tarnowski,
Joseph v. Bayern. Diss. München Przegl^d Polski T. 175, 369-376. 1663
1910. Str. 101.
1653
Šebesta Ed., Prag zur Zeit der
Krack 0., Briefe einer Kaiserin. Preußenokkupation 1744. — Šebesta
Maria Theresia an ihre Kinder und Ed., Prag zur Zeit des siebenjährigen
Freunde. Berlin, Curtius, 1910. Str. Krieges (1756-1763). Viz výše č. 412.
VII 4- 175. Rf, K. v. Kauffungen,
1664
Μ. H. L. 38, 334-337·
1654
— D—, Die Preußendurchzüge
Chotkowski X. VL, Maria Theresias durch Mähr.-Trübau 1742 und 1758.
Korrespondenzen mit Klemens XIV. Mähr.-Trübauer Volksblatt, Č. 26.
1665
*) Viz výše č. 158, 236, 237, 246,
Thomas Ferd., Der letzte grosse
408, 412, 498» 826, 827, 1203, 1376, Bauem-Aufstand in Nordböhmen
1775. Viz výše č. 1270.
1666
1416-1433·

Slavík F. A.. O popisu Čech po
3oleté válce. Viz výše č. 236. 1642
Kollmann H., K úbytku obyvatel
stva v král, českém za války 3oleté.
č. Č. H. 16, 52-56.
1643
8., Banér v Rokycanech. — 8.»
Rokycany po válce 3oleté. Viz výše
č. 429.
1644
Neder E., Die Schulden der Stadt
Brüx nach dem 3ojähr. Kriege. Viz
výše č. 284.
1645
Reichert J., Stížnosti stavů morav.
přednesené r. 1659 J. V. cis. Leopol
dovi. Č. Μ. Μ. Z. 10, 305-309. 1646
Obál Béla, Die Religionspolitik in
Ungarn nach dem Westfälischen Frie
den wahrend der Regierung Leopold I.
Halle, Anton, 1910. Str. 240. 1647
Srblk H. V-, Wilhelm v. Schröder.
Ein Beitrag z. Gesch. d. Staatswissen
schaften. Sitzungsberichte d. Wiener
Akademie d. Wissenschaften, 16. 4.
Bd., 1. Abh. Wien 1910. Str. 161.
1648
Teplý Fr., Zápisky Mikuláše Franchimonta z Frankenfeldu. Č. S. P. S.
C. 18, 121-133.
1649
Jensen Alfr., Svenska minnen fräv
Böhmen och Mähren. Viz výše č. 238.
1650
Bertsche K., Abraham a Sancta
Clara. Freiburg u. Wien, Herder, 1910.
8°. Str. XIV + 222.
1651
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Weldl Ant., Der Wiener Kongress
Fischer K. R., Ein Brief über die
Plünderung des Klein-Skaler Schlo im J. 1815 u. seine Vorgeschichte.
ßes 1775. Viz výše č. 445.
1667 Progr. r. v Nov. Jičíně 09/10, str. 24.
1682
Leder Em., Aus dem Kriegsjahre
Wimmer Jos., Beiträge u. Bilder
1778. Trautenauer Zeitung, Nr. 6.
t668 z. Gesch. Metternichs u. seiner Zeit.
Voetellni H· V., Die naturrechtli Progr. r. gymn. v Cmuntu 09/10,
1683
chen Lehren u. die Reformen d. 18. str. 73.
Jhdts. Hist. Zeitschrift, 185.
1669
Wittichen Friedr. C., Gentz und
Mitrofanov P., Joseph II. 2 díly. Metternich. M. J. ö. G. 31, 88-111.
1684
Z ruštiny přeložil V. v, Demelič. Wien
u. Leipzig 1910. Str. XXV + 434;
Wiegler P., Gentzens Reisen nach
1685
435-870. (Srv. B. 08, č. 1590.) Rf. Prag. Boh., Č. 35. .
O. Weber, Frankf. Ztg,. Nr. 258. 1670
Aus den Tagebüchern des Grafen
Marczali H., Hungary in the eigh Prokesch v. Osten. (B. 09, č. 1707.)
teenth century. Cambrigde 1910. Rf. v. Gruner, M. H. L. 38, 182-184.
(Děj. uher, za cis. Josefa II.)
1671
1686
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z roku 1591—1592. Wyd. Dr. Eugenius Barwiňski. W Krakowie 1911 (Akadémia Umiej^tnosci), str. XXX + 457.
Alfred Ohanowicz, Ciliary paňstwowe duchowíeástwa
w Police w drugiej polowie XV. i pocz^tkach XVI. wieku (1447—1530).
Studya nad history^ prawa polskiego Tom III. zesz. 3. We Lwowie 1911,
str. 80 (309—388).
51. Výroční zpráva c. k. vyči. gymnasia v Jindř. Hradci za šk. rok
1910—1911 (1. Byzantské epos Basilios Digenis Akritas (Dr. K. MQller).
2. Prof. Bedřich Řezník 4- (Fr. Špírek). 3. Doplůky katalogu knihovny
učitelské (Rich. Plicka a jos. Lamač). Str. 80.

JAROSLAV GOLL, ROZDÉLENÍ PRAŽSKÉ UNIVERSITY Karlo
Ferdinandovy r. 1882 a počátek samostatné university české. Rozšířená in■tallačni přednáška. V Praze 1908. Stran 152. Cena K 3·—t pro Cleny
Klubu Historického K 2’—.
DEKRET KUTNOHORSKÝ. PřednáSky a stati V. Novotného,
K. Krofty, J. šusty a-G. Friedricha. S faksimilem Husova opisu dekretu
Kutnohor. 3. vyd. (1909). Stran 72. Cena 2 K. pro členy k lubu K 1.20.
(Vydání menéi. bez Friedrichova článku a faksimile K —.70).
ČESKÝ ČASOPIS HISTORICKÝ. Vydávají Jar. Goll a Joa Pekař.
Ročník XI. <190$). Stran 476 (4* <8 str. bibliografie za rok 1904). Cena
K 10 —
ČESKÝ ČASOPIS HISTORICKÝ. Ročník XII. (1906). Stran 508
(+ 54 etr. bibliografie za rok 1905. Cena K 10—.
ČESKÝ ČASOPIS HISTORICKÝ. Ročník XIII. (1907). Stran 472
(+ 70 etr. bibliografie za rok 1906).- Cena K 10’—.
Český Časopis historický. Ročník xiv. (1908). str. 484
(+72 str bibliografie za rok 1907 Cena K 10—.
Český Časopis historický. Ročník xv. (1909). su. 504.
(4 80 str. bibliografie za rok 1908). Ce
K ίο*—.
ČESKÝ ČASOPIS HISTORICKÝ. Ročník XVI. (1010). Str. 480
(4- 80 str. bibliografie za rok 1909). Cena K 10·—.
REJSTŘÍK BIBLIOGRAFICKÝ prvých deseti ročníků Ces. Časo
pisu Historického 1895—1904. Praha 1905. Str. 72. Cena K 2·—.
BIBLIOGRAFIE ČESKÉ HISTORIE. Dosud vyšly svazečky za rok
1904 (II. 4- 48 etr.; rozebráno), 1905 (II. 4- 54 str.), 1906 (II. 4- 70 etr.),
1907 (II. 4- 72 str.), 1908 (II 4- 80 str.), 1000 (II 4- 80 str.). Cena svazku
K 2—.

Pozvání ku předplacení na

,,Český časopis historický”.
.(«aký časopis Historický« vychází čtyřikrát do roka (15.
ledna, 15. dubna, 15. července, 1. listopadu) v svazcích nejméně
osmiarchových.
K svazku tfetimu a čtvrtému přiložena je zvláštní bibliogra*
fická příloha s výčtem všech prací o historii české a v oborech

příbuzných, vyšlých minulého roku.
Předplatné í s členským příspěvkem »Klubu Historického« činí
10 K; členové zakládající (platí jednou pro vždy 40 K) platí ročně
za Časopis 6 K-

Předplatné, jest platiti složním listem poštovní spořitelny
^67^^nebo ^asiati poidadtíku prof. Fr. Hýbfovi, Praha-ll.,
Jednotlivá čísla, pokud přebývají, prodávají seza 3K. Reklanuce se přijímají do vyjití následujícího čísla

Přihlášky a reklamace buďtež adresovány
Klubu, Praha-1, Klementinum.
Historickému

Český Časopis Historický" vychází 4krát do roka, v Číslech průměrně 8archových a to: 16.ledna, 15. dubna, 15. července a 1. listopadu.
Tiskem Aloisa Wernera v Praxe, knihtiskaře Čes
ké Akademie císaře Františka Josefa
pro vědy, slovesnost a umění a c. k. české
vysoké školy technické v Praze.

