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Předmluva. 

TATO rozprava zabývá se jedním z nejdůležitějších momentů v dějinách naSl 
české kultury - založením pražské university. činí tak způsobem, který 
má býti snadno srozumitelný i širší veřejnosti; vždyť trn j.est j~eh() prvním účelem. 
Bylo by však omylem domnívati se, .?Je pouhým zlidověním s10hu snad musí trpěti 
vědecká přesnost, zachovávaná při úvahovém pustupu k určitému tvr~ení. Na-opak, 
mají-Ii věc náležitě pochopiti širší kruhy, pak nutoo při zpracovávání látky před
pokládati nejméně dvojnásobnou dávku vědecké opatrnosti. 

Rozprava chce českému čtenářstvu, více než kdy jindy národně a vlastenecl<y 
smýšlejícímu, zase j,ednou připomenouti výmmmný kus kulull'ní slávy české, chee 
posíliti j:eho nár{}dní uvědomení a potěšiti j,eho< národní oest vzpomínkou na odvč
krm výši kulturní, kterou český národ chvalně podnes vyniká a klevou se již 
v nej,starších ,dobách při nejm1enšÍm vyrovnal ostatním vzdělaným národům evrop
ským. Avšak nejen to. V spisku má býti přinesen také nový příspěvek k výkladu 
~námého pojmu ".ohyvat;,eZé kl:álovství Ceského" ("nostri l"egnioolae" = "incolae 
regui Bohemiae"), vyskytojícího.se v zakládací listině Kadově. Nehodláme se zde 
ovšem nij:ak .zabývati řeš'enÍm otázky, která z oblOU nynějších uniVrersit pražských 
ie pokračovatellmu Kadorva lioení, nehlO zda jsou j!eho pokraoa.vatelkami obě uni· 
versity. V tom směru poukazujeme na příslušné .projevy akademických smátů a 
oboustranná dobl'ozdání o.dborniků. 1) 

V žádném případ,ě - to budiž př·edem zdůrazněno. 00- nej,vÍee - není nám 
umyslem dotknouti se, byť i .sebeméně, cti jiných národů. Kdo by v našich 
vývodech spatroval opak, vydával by se nezbytně p"dezření z ",eomluvitelné před
pojatosti. V líčení věnujeme výluoJ1'ou pOZlornost záležitosti ry2lc Č le s k é, nesta
raj:Íce sc O< nic, 00 s'c jí netýká. 

V Praze, v llíervnu 1939. 
Dr. F. KOP. 

1) Srov. dobrozdání univ. prof. Dr. E ID i 1 a W e r II n 8 k y h o v publikaci "Oas Gesetz vom 
19. Februar 1920 uber das Verhaltnis der Pl'agel' Universitňten uud 8cine Vorgeschichte. Heraus
gegehen VOlU akademischen Senat der deutschen Universitat in Prag." (Praha, 1920), str. 33~36, 42 
--441 posudky univ. prof. Dr. V ác 1 a va No vo t n é h o a Dl". M i I o sla v a Stieb I' a v "Prohlá. 
šení akademického senátu Karlovy university o projevu akademického senátu německé university 
proti zákonu ze dne 19. února 1920 č. 135" (Praha~ 1930), str. 5-10.11-16~ dobrozdání univ. prof. 
Dr.EmilaWerunskyho a Dr. Wilhclm8 Weiz,sackl',a v puhlikaci "Das historische 
Recht der deutschen Universitat in Prag. Ein SchlUlilswort des akademischen Senats. Herause;ee;eben VOlU 

akademischen Senat der deutschen Universitat in Prag," (Praha, 1930), str. 5-15, 17-25: poznámky 
prof. Dra V. N o v o t n é h o a prof. Dr. M. S t i e b I' a ke konečnému slovu akademického senátu 
německé university v ,.Odpovědi akademického senátu Karlovy university na konečné slovo 
německého senátu: "Das historische Recht der deutschen Universitat in Prag," (Praha, 1931), str. 
5-9, W. W c i z s a c ker, ZUl' Ahwehr, v Prager Juristische Zeitschrift, roč. XI. (Praha, 1931), č. I., 
str. 507/508; konečně v několika jazycích psanou publikaci "U n i v e r s i t a s C a I' o li n a" (Praha, 
1934), a Jan K I' Č m á ř, Die Prager Universiditen. Aus Quellen und Schrifttum zusammengestellt. 
Vbersetzung aus dem ~echischen. (Pl"ahn, 1934); srov. B e dři chM e n cl I, O založení a podstatě 
university Karlovy, v Casopise archivní školy, roč. IX. a X. (Praha, 1931-1932), str. 65-97. 

"Své vlasti neznaje 
i jsi-li ty Čech?'~ 

běh, 

J. Jungmann, Oldřich a Božena (1806). 

národ j!e proslavený dávnověI{loU kulttwou, která lnu nej'en UlnlOžňuj,e, 
nýhrž Jej i -opravňuj:e, ha d()konoe zavazuje, aby vystupoval v popř,edí v dll~ 
chovnúu zápolení e"\Topském. Ceská kultura, v;ěda i um,ění, je odedávna chvalně 
známá pro všem 8\1ětě. Kulturní -období ldesťnnské zahájili II nás sl'ovanšt~ 
v"rozv,ěsti Cyril a Metod již pi-ed j'edenácti súoletími. Tradice cyrilometodčjéká 
a svatováclavská byly, jsou a budou z nejbohatších zdrojů naší nál'Odní síly. 
Od nás toto vznešené símlě kulturně ldíesťanské se šířilo vůlml, zejl11éna dro Pollska 
a Uher. Tedy jsme v evropském dění byli i význa1l1lllou kulturní i'ednotlmu d ú
va j í C Í, nikoli snad j ell beroucí, j,uk se rádo někdy tvrdívá. 

Národ s tak dávnou ,a slavnou minulostí, jako je český nál\o,d, rád si znovu 
a znovu všímá, zvláště v dnešní době, velikých historických dolulll'enul, v nichž 
listuj.e a jež p,ročítá s posvátnou úctou, s náležitým po.chopením, a 00 vÍoe: 
s bystrozrakostí a důvtipem. K are I I V. byl v·elikýrn příznivcem a šiřitelem 
českých tradic cyril.om·etoděj,ské a svatováclavské. Rád Sre hOl1JoISÍV'al, že j.c plOt
tomek Přernys1o.vců, tedy i knížete svatého. ~ádava. "Karel, pracuj'e pro roz
množení svatováclavského kultu, byl nesen náladou nál'oda, j-enž staletí své 
vztahy ke lrnížeti bohaWo:vi a dědici Zlem,ě posiloval a pl~o,žíval plnou vrouc
ností srdce."') "Václav" j.e jméno, na něž Kavel hyl pokitčn. Od Karla IV. 
pocháZÍ krá1o~ská koruna svatováclavská, dosud při velechrámu sv. Víta na hradě 
pražském chovaná, jíž byli lmnmováni čeští lrrál,ové. Karel po,volal slovanské 
benediktiny do kláštera 'emauzského, j!cnž se jJeště dnes v p.aměť t'oho nazývá 
"Na Slovanech". Karel IV., Otec vlasti, byl kulturní vyspělostí a ducbovní 
nadaností svého. českého národa tak oslněn, že P!ojal nezvratný úlnysl, zřjditi 
v hlavnúu městě zemí Ceské koruny, v starobylé Pra2Je, nejvyšší kulturní 
instituci - uni versi tu. 

Listina Karla IV. z roku 1348 o založení .pražské universj1;y je z nej
znamenitěj.š.ích ,d-okull1'entů oesl<:é historie. Je t,o magna charta naší ku1turll~ 
chlouby, kořen naší "Almae ma'b:is universita-us Carolinae Pr,ag,e,nsis", k níž 
s'c pojí vrcholná úcta celého, návoda oeského. Pl'oto tuto vzácnou listinu otisku~ 
i'eme a hned ved1e k ní klademe dos1"vný překlad český. 

2) V á e I a v Voj t í šek, O starobylé pečeti university Kflrlovy .• ,NárodnÍ listy", roč. 74., čÍl!. 
135 '" 17. V. 1934. 
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Původní text latinský. 

K<\ROLUS dei gracia ROInanorum 
rex semper augustus et Boemie 
rex ad pierpetuam rei memoriam. 

Inter desiderabilia cordis 1JJOstri 
et que cogitacion'i negali iugiter IOCCur

runt, anirni pirecipua reddimur an:rle
tate solliciti, specialiter oonvertentes 
aciem mentis noswe, qualiter regnum 
nostl'um BOleJn'ie, quod piDe eeteris 
hereditarns aut leufortune acquisicionis 
honoribus ;et plDrssessinnIDus preroga
tiva mentis affectioIlJe complectimur, 
cuius ,exaltacionem omni, qua possu
nlUS diligentia procurantes, ipsius ho
nori intendimus totis conatihus et sa
luti, sicut rerum victualium ad dis
p,ensacionem divini nominis natura 
profluente tripudiat, sic ad nosme pro
visionis ,edictum p["udentum virorum 
cop~a nostris ,artificialiter tempoúbus 
deonretur, ut fideles nostri r,ett.nicole 
qui scienciarum fructus indens'inenter 
esuriunt" p~r aliena lli'oodicar.e suf
fragia non oo:acti paratam in l1egno 
sibi mensam piI"opinacionis inveniant 
et quos ingemoTUffi nativ,a subtilitas 
ad consilia reddit oonspicuo6', litte
rarum scieneia faciat eruditos, nec 
solum oompellantur aut supervaeuum 
reputent ad investigandas gYI'Uffi ter
ve scienci-as circuWe, naciones expetel'e 
p,eregrinas :aut, ut ipsorum aviditatibus 
satisfaciat, in .a1iems regionibus m'endi
,cal~e, sed glo.riosum lestiment, ,extra
neos -alios :ad suavitatem orn(}ris et gra
titudims hlŮUSffiOdi participium evo
ca:r:e. 1 

Sane ut tam saluhris et laudabilis 
animi pareat conceptio fruetus dignos, 
"egni ip,sius fastigia tripudialihus no
vitatis volentes P:TiuůcÍis ·au,gmentari, 
in nostra Praglensi lnetr,o'pLolitica 
et ,amenissima civitate, quam t'enene 
fertilitatis fecunditas 'et plenitudine 
rerumameuitas localis l'eddunt utiliter 
tanto ne,goc:io oongruentcm, instituen
dum, ordinandmn et de ntO;ytQt Cl'ean
dum consulta utique deliheracione pre
via dUxllnus studium genl[',rale, in quo 
siquidem studio doc1Jo~es, magistri let 
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(;e,ký překlad. 

KAREL, Z Boží milosti král 
ský, vždy rozmno.žitel říše, a 
český na V:č,čnou paměť. 

řím
král 

Ze záležitostí, p" jichž uskuteč
nění touží naše srdce ft jež se proto 
neustále vnucují naší královské zívaZ?e, 
jedna doléhá na naši mysl a působí 
nám zvláštrú starost. Náš duch totiž 
obrací svůjl zřetel předevšÚTI k to,mu, 
jak by naš'e lf,r.á.lovství Čes]i,é, jlemuž 
přízeň mysli naší dává zvláštní před
nost před ostatnnni, ať ,dědičnýnů, ať 
šťastně získanými ·důstoj'enstvími a 
državami, o jlehož p'O~zneg,ení pečuje
lne všemožnou snahou a k jdl'l)ž cti 
a blahu pracuj,eme V'eškerým úsilím, 
j"k by ·za našich časů bylo podle 
rozkazu naší prozÍraviOsti náležitě '0'

.zdobeno řadou moudrých mužů, po'
dobne j.alro se ŤÍl1ením Uo.žím od pří
rody raduj,e z hojnosti plodů země; 
a to pro.o<, aby věrni obyvatelé našeho 
království, kteří neustál,e laonějlÍ po 
plodech vědění, nebyli Iluoeui dopl'o,
šovati se cizí pomoci, nýbrž aby v ~j,:rá~ 
lovstvi nalezli stůl již prnstl'ený a aby 
se znalostí Viěd vzdělali ti, j1ež vrlO~en-é 
bystré nadání činí zralými k zdravému 
úsudku, a nej:en nebyli již nuc'em, 
ba mohli )'oldádati za zbytečné obchá-
2leti za úcel'em badání Víe ~ědách kraj 
světa, vyhledávati cizí nwody nebo do,
prošo;yati se uldo~ení ISVÝCll tu71eh v ne
známých k'raj.fch, nýb'I"Ž aby dokonce 
mohli býti brdi na to" ~e mohou jiné 
z ciziny máti k této půvabné vůni a 
k účasti na takovém vděku. 

A ,aby věm tal" prospěšné a ,chva
litebné početí mysli vydalo, důstodllé 
plody, tu hodlajíce 'Obohatiti vzneše
nost toh" královstvi radostnými prvo
tinami nové vě:ci, romo,dli jsm·e se po 
předchozí zralé úvaze zříditi, upraviti 
a od základu založiti obecné učení 
v našem metropolitnim" .. ejpů
v,abnějším městě Pražském, které jest 
bohatsívÚn 21emské úrody, jaloož i ne
obyčejně půvabnou polohou tnadmíru 
vhodné k tak velikému podniku. A na 
něm hudou doktoH, mi,stři a žáci všech 

scolares erunt in qualihet :Eacultate, 
quibus bona magnifica promittimus 
et eis, quos dignos videdmus, regalia 
donaria oonferemus, OmlJJ.es et singulos 
doctores, magistros ,et sCiola..:Des in pro
fectione d qualibet facultate ac, unde
cumque venerint, venlendo, morando 
et redeundo snb IWstr,e m~estatis spe
ciali protectione ,et salva gardia reti
nentes, firmam singulis fiduciam "bla
tud quod privilegia, immunitates et 
libertates omnBS, quibus tam in Parl
siensi, quam Bononiensi studiis doc
tores 'et scolaDes auctoritate l'e.gia uti 
et gaude:fie Slllt tSoliti, omnibus et sin
gulis illuc acoedel'e vo1entibus lihem
liter impertimur let faciemus ab omui
bus ,et singulis inviolabiliter ob.ervari. 

In quorum omuium testimonium 
et ad oertitudinem pleuiorem pl'esoote;; 
fieri iussimill! et bulla aurea typarir> 
nosÍTe maiestatis imp,l'essa precepimus 
communiri. 

Datrun Pragae auno Doruini mil
lesimo trecentesimo quadragesimo oc
tavo, indictione prima, VIlo Idus 
Aprilis, regnormn nostror'Uffi auno se
cundo. 

fakult. Jim slihuj,eme znamenité stat
ky a královské dary udělíme těm z nich, 
jež uznáme toho ho,dnS'lIŮ. Doktory, 
mistry a žáky jakéhokoli původu 
a kterékoli fakulty, a to všechny v,c
spolek a každého zvlášť, ať přijidou 
odkudlmliv, choeme jak na oestě sem, 
tak i za zdejšibo. pobytu, jakož i při 
návratu odtud, ~acho"ati pod zvlástuÍ 
ochranou a záštitou naší v:l'nešenosti a 
každému zvlášť nabídnouti pevnou zá
ruku, že těm, kdož by sem chtěli při
iíti, a to všem vespolek a každélTIu 
zvlášť, udělíme štědř.e vš'echny výsady, 
imunity a svobody, jichž z moci krá
lovské užívají a z nichž se tě$í dok
toři a žáci na učení v Paříži a Boloni, 
a že se postaráme, aby tyto, výsady, 
milosti a svob-ody byly o.de všech ve
spolek a od každého zvlášť zachovány 
bez porušení. 

A na svědectví a plnější jistotu 
toho všeho dali jsme vyhoto,viti tento 
list a nařídili jsme opatřiti jlej, zlatou 
bulou, do které je vtiskuut" peče
tidlo naší vznešenosti. 

Dáno v Praze léta Páně tisícmo 
třístého ČíyHcátéhlŮ> osméhO', v indikci 
prvé, 7. dne mě,síceduhna, v druhém 
roce našeho kraLování. 

Je naprosto jisté, že praž:ská universita je [nej.starší lllŮversita v'e ,stl-ední 
Evropě, a jle i nad veškJerou pochybIllost jasné, čí j:e tato. nejstarší 1ll1iv.ersita 
střiedoevl'JOpsklá, král,ein oeským l~oku 1348 zdoibená, Př'edevšÍm si stanolvÍIne 
\alespoň základní rysy, týkající se tehdejšího státoprávného postavení Ďeekéhr> 
království uvrútř i v poměru k říši l'Ímské. 

V Karlo"", době byl (jeský stát mohutu)= útvarem. Jdm vo,zlehlo'st, vnitřní 
síl~ a mezinárodní váženost byly budov,ány a částečně ,dobudovány již za králů 
PĎemysla 1. (11'97-1230) a Václava 1. (1230-1253). Značný rozmach územní, 
směi'lljicí za Pi<emysla II. (1253-1278) na jm a za Václava II. (1278-1305) 
k východu, nlevykaw"al j,eště ustá1ené!.Ů' rázu. Základ k trvalejší podobě oes
Ikého státu "'e větším roCllsabu poloiil král Jan Lucembmský (1310-1346). 
Jíeho syn ICarel IV. (1.) (1346-1378) ú.1Jenmě zaok"ouhlil a sj,ednotil čeekí' 
stát tou měrou, že se ,stal nejlv,ětším a nejvýmačnčj-šÍm státem v stř,ední Evropě. 
"Od Starého Montfortu jižně od jezera Bodamského na horním Rýnu až k Ba
benhausen na st:i\eduim Rýně a do Lucemburska k hranicím Francie, odtud na 
sever až do Mekleuhursloa (léna Parchim a Plau) " zase na východ až k branám 
Krakova, do Zátorska a Osvětimska, sahalo tehdy české panství a oeská moc." 

Úprava státoprávních poměrů uvnitř Ďeské!.o státu nabyla výrazu v názvu 
(patrně z Franci" přine.eném): "koruna království Ceského." nebo "Ceská lro
runa" (Corona regn:i Bohemiae). T,ento státoprávní poj,em, kr.álem Janem za· 
vedený a od doby Karlo")' j>iž pravidelný, mači nej,en ú~emí Ďeského státu, 
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n~hrz j samotný stát "a]m r' ; 
~eJší zem·ě jsou Oeské k()cr~n v P t VflJ1 osobu, nadřaděnou králi a stavům V d 
.Jožky. . e ID wrpomvány (vtěleny) tvoříce .. , . I ~ ~ 

Ů ' ' JeJl neroz ucne 
eský stát tehdy byl hl' , , 'In avm opomu úhr' . K nosnyrn p~ wern rnohU1lnéh~ st' d " , une mOCI arlovy B I hla ' BI"' dr ' ~ Te Q,vekooo soust' t" . y vmrn 

bYl lla e~ svaté říše římské, nerozluč v' " ,a I, ;sp'oJ~e~~ho id'eou msťal1Bkou. 
Y} hlavnlll1 ú!eoI/em říšsk' B" ne. sp}atcy;s Clrkvl l'lmslmu; ochrana církve 

~~~ nemyslitelná. Tato říre~šal~z~ sr°'JI~~ B l'llliskou církví j1e svatá říše řím
l'~?~ i-imská (sanctum imperium ~~m~n=m slo~eným a ideovfrm. Sv.atá 
P J y, od sebe naprosto rozdílné Jel I' "J. e, Ne rn e c k o jsou ovšem dva 
resp. (po korunovaci v Rimě) řím~l' ',c~ e rIsI I"lmské stál v čele řimsky' král 

Roz1ehl' t' I <y msar. ' . y s at ucembnreko,-iíesk' bl' , 
tickou politíIoou českéhio král kt )' b'~ vytv'Oren oeským nál'O<1em a d)"llla 
dynasticlcá složka státoprávní e, ': e~~ II ovala na národním podkladě Ovšem~
rozIehlosti českého státu n ,1:'.1'0'1' adala nad s10.žlmu náDOdní 00;; pii tehd .~~ 
byl ' " 'em Jtna < myslitelné 'dl" eJB' 
d y u~e:r= ne~neckým. Avšak pvesto cell.. --; ~e7, v'e , eJBÍ ,v značné míře 
. o púp,e 1 vehm znatemě. Za Karl'Ova ovy ces 'y raz statu ''Jstupoval 
Jeho otec Jindřich VII. kdeŽ!. K .' I ",}ce Jana Luoemburského byl císaře 
se tedy v "h bV' o me Baln hyl slQučasn" . " v II 

y cl 0Iy, Je 'O 10 '8 o. fe. -dvojí vlastnost. " "::.J" 1" e; Clsar,em. Spojovala 
yre, ek?" 'O povznesení oeskéhio státI;. C~'::"S ca t ~raloVlSI ka. Avšak Karlovi lilo 

ocs -cm st~tě v důsledku toh'O nastal ,vrr yva z ,~až~ého jeho. opatření. 
stala 1,!,lturmm "entrem stře<1uí Evro znacu)" ho~podarsky l'ozkvět. Praha "" 
vydatne podporovaní ') py, kam pnchazeli uiíenci i uměl' K I 

Proto I d v '. v v Cl, ar 'eln 

kr 
'I v. v a ar nreJ,vietsího a neJ\'J" zna ': vov/h ' , 
~, zalozll v Praze i ueJ' staršl' s""" J cneJ'~' o st, atn sti'edoevr'Opskébn česky' 

pOJffi'e " N L.1·eUloevropsKou uni . k ' . n:'JVana. apllOsto jas",ě vyplývá ze kl' cl 'r ,:ersltu" terá jest po. nem 
ulU\'erslty zamýšlený. Šlo o. zále "t ~a,a aCl lstiny Karlův úmysl, zřízenim 
? bl~o }(a~1oV/a la-á1ovství oesk~h~st\, r,;ez se vnuoovala králo,vské úvaz, 'O, MO 
Jemuz pnzen mysli Karlovy d' I "gumu nostrmu Soemie) o králo t' 
uynu' . t' v, v ava a zv astnÍ před t 'd ' 'vs Vl, 

"
a - stastne zísl~anynu' . dO t . ,. nos pre o.statnimi ať ďdi' pečoval v v us o]enstvrnn a drmv. . . hY' e c

t k d 1 vsemoznou snahau a k jehož cti a bl h "illl, o J'e 'Oz povznesení Karel 
a os ?ViIlě to. zní v zakládací listin" . ~ ~ pra;JOval veš]()erým úsilím -

na mysli v první řadě b "e muV'ersltní. Avsak 00 víc' Ka·lo· ' ul 
Phvždy I~čněti po o\CO~i ~ě~ě~t~~b;:yvatel~ hál'Ov~tví (českého), kreH ~':do~ 
:. Y.,'~ kmlovst,vÍ (Ůeském) nale;1i stůj ji~ucemtido~rosovati se cizí pomoci, nýbrž 
.~: Jez vl:ozene bystré nadání činí zral' l;'l1kS ~ny ~ abY,se malostí věd vzdelaJi 
JIZ nuc,,~, ba mohli pokládati za zb F z, ra,:emu ,?sudku, a nejen neb li 
kraj sv~ta, vyhledávati cizí národ yteo~e ,o~ha~~ti ~ ncelem badání ve vedZh 
:tv?~Ýtiamkl~. krajích". Tepr",e v ~.:x:.é °řadros:"t'tih se ukojení svých tužeb 

na takové:" v~ěku~~' 2ie mohou jiné z cizi,ny zvá:tk 'té~/;~~~np~~ho Ikr~,lo,v: 
T'" ma <ucasu 

o Je rec naprosto jasná která V' v 

porollumění a jalmulmli různo~t výklal:1 uepredpojatosti vylučuje jakékoli ne-
Karel IV. nepochybne'iž ,. ,', . 

v'er;itní peoetidlo W',tickéh; sl~i,~ ~)Io~e~l uni~er.~ty dal poNditi stříbrné uni-

f!~d1:~~':i~~:f:~: Vvy~)~!!š:~et~~čct~I~fe~tP~~~i~~i::~:~i~ti:~~~I;:i! 
J,ev, Jenz dO'Jilllá i pevně ' , 00 . ~,a samotne pe-

Uve mUJ,e kazdeho vJ.astenecky 

v 3) Pokud jde v předchozím . ' " 
crtnuty podle předn'Y k I o IySy statopravmho postavení v k'} k 
K a p r a sem na prá~:ick~ FakVh~c~ ~ějin. zemí České koruny, k:e:a:/:h rá.lovstvÍf jsou tyto na~ 

1) V . 'v II e lllverSlty Karlovy, umy. pro. Dr. Jan e ID 
1934. OJ tIS e k, O starobylé pečeti . . 

uDIversIty Karlovy. "Národní listy", roč. 74., Č. 135 ze 17. V. 
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smýšLejíciho Čecha. Sti'edem výj,evu j-e svatý Václav j!alm kní7ie hoj~YVlllíI< v 'Odění 
s prapOl~em, ozdobeným p:vemys1ovslrou orlicí, ,a s meČlem, zleva pak Karel,
oděn kl'álo.vslmu lm'runou, l~ovněž v 'Odění, povznáší k němu, v pokoře kleoo~ 
zakládací listinu,e zlatou bulou. Otec vlasti v k I á-dá 'O sud pražské 
university 8 dův,ěrou v ruce čleského knÍžet·e Václava. Latina 
si"e tehdy ovládala univ,ersitu a mllversita vykazovaJ.a povahu mezináDOdní. Nic
méně Kar'el IV. pod královskou I<orunou, byť i po stranách výjevn doprovázen 
erbern říšské orlice a českého lva, nevkládá osud pražské university a tím i osud 
Ďeské kultury do ochrany rnezinárodnmo svitoe, jimž byl na příI<1. svatý Petr, 
iehož nástupce, papež Kllinent VI., pĎee zaloŽlení univ'ersity svým souhlasem 
vůbec wnožnil, ~ nýbrž do ochrany skromného. a mírumilovného světce ryze 
beského, :sv,ě,tce významu }Jy'ZJe místního a náDodního, představitele ryzího- češ~ 
ství, dědioe, vévody a paÍflona české 71em·ě a 'S}'1nbolu existenoe českého národa, 
k němuž oesky národ již několik století pĎed Karlem IV. a lod té doby Zase 
až podnes zbožně a toužebně vlolá: "Nedej zahynouti nám ni budoucím, B vat Ý 
V,áclav'e, KJ.'iste d,eison!" Proto', jistě ne bezdůvodně, jSlue umístili vyobrazení 
pečeti na obáloe tét"" knihy. 

Pdíeť měla pro universitu dalekOsáhlý význam. Byla symb'Ol vš,eho·, 00 
náleželo v podstatu U1Ů"Vlersity. Ještě nyní j,e peĎeť znrunením práv a svobod 
umv,ersity, na které přísahá, :vektor při instalaci a které přijímá ve svou ochTanu. 
Tim více je pro dobu první 11eb" druhé polo,v;iny 14. století p,eocť naše až 
příliš výmluvným svMectvím skutečnosti, ~e Karel IV. jako český král zaloHI 
pražskou lll1~v,ersitu především pro obyvatele Oeského králo-vství a ~e cizinci 
byli na tuto universitu přijimáni podle státních řádů jako hosté.') 

Jaké by10 v době založení Kadovy uníversity mezin áro,dně právní 
postav,ení č'eskéh" st,átu, byl tehdy český stát suveI'enuÍ (svrcho"aný) 
čili nic? V tom smtim přichází v úvahu jeho tehdejší poměr k říši. Již v kní
žecí době byl oeský stát rn<1o.vým statkem Přemysl'Ovců. Se strany říše se nik'dy 
nezdařilo vyvoliti P"'" čes~ trůn někoho, jiného, mimo rod př,emysl'Ovský. Ceský 
stát byl uvnitř nezávislý, rovněž j,eho zahraniční po,litika byla v podstatě samo,
statnou; lenní svazek j,en nepatrně. ohmeZlo;yal svrchovanost hlavy českého státu. 
Ústava i správa oeského státu byly na císaři úplně nezávislými. Podle privilegia 
z roku 1212 byl iíeský stát královstvim; české ú~emí (regnmu Bohemi"e) byl" 
státoprávní celek 'a oeští panovníci (králové) měli prá"o nabývati územi. Český 
král byl povinen poskytnouti k jízdě do Rima 300 oděnců neho 300 hřiven 
stříbra. Naproti tomu císař měl j'efllom právo na uved'enou po,moc k j:ízdě do 
Říma, dále na požadavek návštěvy oeského pano~íka k určitým sněmům říš-
kým hl " 'I 'I bl' ' , k 'h kr '1 d'1' 'Ii' s ; avne mu na 'eze o 'ezp .a1ne potvrzenI oes e o- a e u ce ,emID rega 1-

Neměl však pr'áva zasahovati do vnitřníclt záležitostí oeského státu. Státoprávní 
poměr k Hši doloonale upravil Kru'el IV. listem z roku 1348 a .p~edevším zlatou 
bulou z ",Iru 1356, jíž se českému králi, prvnimu >Je s"ě.tských kurfiřtů, po
tvrzuje vnitřní samosta1lnost n:iJroli jaloo, výsada, nýbrž jako, staré práw od ne
pamiěti českým lu'álům patřící. Český, král nenastnpujle lennim způsobem, nýbrž 
podle domácí ústavy české. In"estitura v říši j,e p'Odminloou pro výkon práv 
v říši, nikoli však v oeském státe.6

) 

Suverenní král oeský. tedy mohl po p~edchozích formalitách tehdejšíooby 
(po schv.álenÍ papežském) založiti v iíeském státě a předevšim pro 'Obyvatele to'-

~) Vojtíšek, Za práva university Karlovy (Praha, 1934.). Totéž vlastně přiznává prof. We
run s k y ve svém dobrozdání z roku 1930: ,.Die Griindung des Prager Generalstudiums geschah in 
crster Linie zmll Nutzen der fídeles nostri regnicole, in zweiter Linie zu dem der extranei, unter 
denen die Reichsdeutschen mehrfach so zahlreich waren als die Einheimichen." (Publikace "Das 
Recht der deutschen Universitat in Prag. Ein Schlusswort ihres alc.ademichen Senats" Praha, 

1930, str. 14.) 
6) Podle přednášek prof. K a p r a s e. 
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hoto státu v j'ehf) hlavním m" . . 
zahrarričníhf) V' d . '" kr' ",ste umversItu, aniž k tG bl' 
pojal úmysl' uď?! J'P al Václav II. (1278-1305) D?-u J"? zapotr.ebí zásahu 
předložena? N"ilro!: /~ze =t,~er~itu. A komu tehdy J::k!r;~9;eb6" císaře,?, 
tehdy z oba '; d . ~vem?-,v ... ec ceskému sn,ěm ' B h Y 'v y ... a ta Vec 
žádal dkl 7)pre J'est" vetsllll mocenským ", u. 'o nzel, ceska šlechta 

P
" o I.a .. ' vzrnstem duchQvuíhn stavu si vy-
ozna 1 Jsme \5 b universitu v ' ~ap~,stou ezpeoností, že česk" k '] K Přední b d prVUI r~de pro vědecké potř,eb ]; ra "arel, založil pražskou 

II e in' ahatel v. otazce vzniku středověk' cl o 'yvat~lu ~l'alovství Ceského. 
" rl c De II 1 f lle, p011l1arnenáv" , vY UllIv'erslt, nem'ecky' dominik ' 
Jel Karel na ,. , a o. ucelu zřízen' '. an 
~omácímu Ii.fua~{;:ah':' Pdravkí~hli totiž,. že hodlá zveI~b:'h71~~sražské,,),~ 
hd m" b d' ve ec e o' studia v zahrarri" V Vl a IlSp·onti 
měli ~íce':n~~~ne,?alé~ati ukojení vědeckých tužeb J~" ,e vla~!"í,,21emi prý ten 
učenÍ. Potud eD::'f'l: :eměfárri~ebo městské Vl'~hnos~"Ypi.~ !~klád~l, )ej~ te~dy 
páno. Naopak I Výsledek z~{e a,pTIa;e?>.') Avšak naše zkoumání tím"':':e::' ecnlch . 
:rbychom si položili otárlru nje::,: Js~e ~spěli, nás nutí napl'OstG s"';'oyce~
o~ského království ICarlova '( r e nar<o. no-sti hyli oni "v,ěrllÍ oh mn,~t 
W'el'unskylO) t d' , .. ".Ideles nosm re«rrioole"). Un', f D yvatel~ 
b I vr I, ze Jl1ll1 nutno lX)' y~, n. pro.. r. E IUIl 

o Y'h'ate e Zlemě, ktefí tehdy již byli p ~umtn,:ti nepJ,en české, nýbrž i německé 
runo , e~l početnější než nyní Um'v oOfe Dl, v raze prý d'okonce pome'me' 
praYl ze ,. , '. pl1O. r W . I hl' D ' pn vyrazu "Ceské královstv'" ,lz . I "m \V,elzsiick'erl1) 
, ,eI:~s~hbohmen' ") stejně 'ak N' 'one e nevzpomenouti Cechoněmců ( d . 
l~zeJbch ke království Cesfém: /hl~~ z Moravy, Slezska a Lužice, pA',,1~ 
o ~ leny, Čechy i Němoe a 'e ,,181m s~y81u; lIni'~er8ita byla založena :00 

kfá~~oct't=ě v~~~~~i!í kJ~n ~I,,!r~, věb'~~tr~I~~~€ ::;~t~t~~t:s~íHtiCk~l11 
alIem") k 'd' om na o. yvatelstv 'k' ( v za-
na univ~l':itě :zNb;,cf~Pc::h P:1 náleželui .~ "česk.tn~~~Oosti~1n!: ~~hhec?en) 

, oravy a IUer a teprv d H- f emlca 
') W á c d a v W I a di' T " O u"ovych dob prý b I 

waná nákladem č k 'h M w o J, o m e k, Děje university P .;- I' N Y Y 
býti zřízeno po z~~s:b: p u~~~,'. čís. X~,~ d~l I, (Praha, 184~)zs:~ '4, ~w~č~s~kt,hi~lio!héka wydá" 

8) H e i n r i c II Den ~~lis m~. se zv:lastmm zřetelem k teoiogii ' ' LUZS e ucem totiž mělo 
Universitaten des Mittelal 1 e" Ie Umversitaten des Mittelalters hi 
Zweck des Konigs hei E ~ehs hls d 1400 (Berlín, 1885) str 588, W ~11~O, ~' Die Entstehung der 
d?s Konigreich zu hehe~'r:"Juag ey Ur;tiv~rsWit) nns kari selhs;' ano a er eutet ihu (totiž: den 
dle Wissenschaft suchon .. en elnrhelmlschen Wisshegierigen d,' 'Mw~nhn er sagt, er beabsicbtige 
W' zu mussen u 'h L e' u e zn lssensdurst hefriedigt wnrd E '. dl rem aude sollten sie in Zuk f f' d'sparen, auswarts 

herre; ~e~ die Stadtohl'igkei:;n i~ ~:leneL~~~:r:lb:~kG ~,end damals mehl' ~~!r ~~n~;~r W;i~ur: dihr 

omto naprosto správu' run ung von Gene al t d' nes-
již oprávněného údivu 'e'h ~ em tvrzení Deniflově nutno spa'",o " r ,SI u len verfolgt hatten," 
d d oz autora (v uv d" va 1 neJ epší vyv d' , 

osu samostatného ~ d k 'h I'~ e enem spIse str 586/587 e enl z meně D~' " ve ee e o Icení op' k" pozn, 1486) nad ť ~ , 
eJe Untverslty Pražskěho (II?)" . " rvm vyso e škole v Ně k (I)" lm, ze nem 

stva. Na to můžeme nyní od~' "d~S?U~ srozumiteiny ("verstandlich" mi) ~ .. když "Tomkovy 
že od té doh z ~" ove etI, ze Tomkův spis Dě' , :-. Jen nepatrné části čtenář-
a dějinách K:rlo~r~:i:e:!~i ~ h au~orů ~~~Ia již, celá řadt/:r:%:j;~8t:~ ;~a~ské ~šel ~oku 1849 a 
Karlovy university (Praha 1~34') neJnoveJswh Va c I a v Va II ě JČ e k K ~lsuI a pOJe~n~ní o vzniku 

m) W ,. ' ap1toy o pravm h d~" . h 
erunsky v publ'k 'D ' , c eJlUac 

str 14· Unt d "I aCI " as hlstorIsehe Recht d d . 
L~~desb~~Yob::r :: ~:;:~c:~: s~~d ah~r nicht nur die tsche:~isch:~~h:~nyn~VeI'Sit~" (~raha, 1930), 
vzel zahlreieher als heutzut ' ,:e se on damals sehr hedeutend an Z hl em auc . dle deutschen 

ll) W e i z s ji e ker v t:::' " a waren, ID Prag relativ 
Rede ist, so darf der D l?uhhkacl str. 23/24: .,Wenn vom r 
hemiae" im weiteren Sin::ts;::.?]!men nhensowenig vergessen werd::n~ ~ostrmn Boemiae die 
geht daraus hervor das I ongen eutschen aus Mabren S bl ! le er zum .,regnmn Bo
schaft als hohmis~her sKs:n~st, vwenn die Universitatsgriindung ~onc K~s:;nn~md de~ La~sitz ... Es 
h~ng d~r deutsehen Uni"ersit~t o~genommen worden ware, dies aD dem '. nu~ 10 semer Eigen_ 
dze Umversitat fUr heid V Ik ~~t der alten Karlsbochschule nich, .. d hlstOl'lschen Zusammen_ 
G .. d k e o sstamme hest' rl an ern wiirde d ' run ungsur unde bloss auf ď T h lmm~ war, Die Worte fd 1 ' "a, ~YIe gesagt, 

le sc echen allem ze heziehe . ",1 C es nostn rcgmcole" der 1 O n, 1st cm haltloses, anachl'onistisches 

se stále zvýšenou horlivostť činěny, pokusy " výklacÍ, jakOo by "česká národnost" 
na wůversitě. znamenala pou~e "Cechy". Urriy. prof. Dr. Václav Vojtíšek") 
poznamenává, že věrní obyvatelé kráLovství nemohli býti nežli Cechové; od kolo
msace německé, městské i vlesnické, Němci seděli na naší půdě, avšak ne jako 
oby,'atelé, nýbrž jalib cU1ozemci, hosté; do OblllOv.eného zřízení zelllského neměli 
Ně/llc.i. obyvatelského práva v českém království, Leda byli-Ii přijati za člen.y 
státního národa oeskéhio, nusitel,e a dědice mrně. 

Že Němci na území oeského státu v době založení Kadovy university již byli, 
je nesporné. Budiž ovoem hned namítnuto pl'Oti W·eizsiickrovi, že Němci 7Je 
Slezska llIll pražské universitě, nenáleželi k národu německému, nýbrž kl''' 1 s k é
III u. Jiná však je otázka, zda Němci byli o. byv a te I i českého státu. Tu j,e důle
žité, neboť zaklá,dací listina UlIŮversitní mluví 10 "věrných <obyvat;elích kráLovství" 
("fidele" regnicolae"). OtáZku tu n.etĎeba ani pi'íliš studovati. StaČÍ odpověděti 
slovy samotného syna KarLo,va, oeského (v letech 1378-1400 i německého,) krále 
Václava IV. v kutuohorském dekretu z ,'oku 1409:13) "Něm,ecký národ 
vůb,cc nemá v Č,eském království :o,byv~telskéhlO práva ("nano 
Theutonica, iure inoolátus ve,gni Roenrie pl~OTS'US lexpers"), kde ž to. č,e s k Ý n á
:1.' o d j ,est p r a vý d,ě di c to hlo-tn kr ,á lovs tv í ("natio Boemica, eiusdelTI 
l'egni iusta heres"). Z těchto slov ovšem nevyplývá žádným směrem, že by 
pražská universita nebyla měla sloužiti také Němcům z českého státu. Plyne 
z toho však bezpečně, že měla sloužiti v první řadě Cechům. Kdo z cizinců při
cházeli do Cech, jdouce za studiemi a hledajíce tu své lepší, ti ovšem nebyli oby
vateli Ceského Icrálovství.13a) 

Snad by někdo mohl namítnouti, že kutnohorský dekret byl vydán jednak 
v době o víc než půl století po založení university, jednak za velikéhOo národního 
napětí v Cech ách, kdy, král stál na straoě Čechů. Nebudeme uvažovati o oprávn:ě
nosti či neoprávněnosti takové námitky. Avšak to jsme odhodláni zdůrazniti, že 
jsme nezapomněli na její možnost. Proto jsme toho mínění - a nikdo nám v tom 
směru zajisté nemůže nic vytýkati, - že by bylo přímo ideáhrí, mohli-li bychom 
slyšeti nesmlouvavě. jasnou definici pojmu "obyvatelé královstvl Oeského" přímo 
ze zakládací, anebo když ne tOo, tedy alespoň z nějaké jiné důležité listiny sa
motuého Karla IV. Ke snaze po nalezení takové definice vede zejména i ta slru
tečnost, že nám bývá, byť i neprávern, nadhazován dvojí význam slova "český": 
teritoriální a národní.H ) V zakládací listině není tato definice. Možná, že jiná 
listina KarlQva, která by, tu mohla vypomoci, byla hledána, ale nenalezena. A 
př e c e jej í zněn í e xis tu j e. P.oznáme to z dalšího líčení. 

Karel IV. vykonal mnohé skutky dalekosáhlého významu pro český stát. 
Z nich vynikalo i zřízení metropolitníhOo stolce (arcibiskupství) 
p r a ž s k é h o. Že to byl i se státOoprávníhOo hlediska skutečně důležitý hok, může 
býti dobře jasné tomu, kdo je blíže obeznámen s vývOojem metropolitní pravomoci 
v církvi západní. O 00 se Karel v žádosti k papeži opíral? Již král Přemysl 1. 
(1197-1230) žádal papeže o zřízení církevuí metroPOole pražské. Zádost Oodůvod
ňoval sice názorem, tehdy. patrně již značně rozšířeným, podle něhož královské 

P?litisches Argument. Jedenfalls gehorten zor Datio Bohemica an der Universitat auch die Deu
tschen aus Bohmen, Miihren und Ungarn. Die Umdeutung der natio Bohemica in "Tschechen" 
wurde erst zur Zeit Hussens mit stets wachsendem Eifer versucht," 

U) V o j t í šek, Za práva university Karlovy (Praha, 1934), str. 14; srov. týž, K počátkům uni
versity a koleje Karlovy, ve sborníku ,,Karolinum, statek národní", 2, vydání, (Praha, 1935), ze
Jména str. 44 a násl. a týž, Naše je universita Karlova, v "Národních listech", roč, 78., čís. 1~2, 
z 24. května 1938 (feuilleton). 

'8) Viz text dekretu níže v této rozpravě, str. 21/22, 
18a) Voj t í šek, Naše je universita Karlova, "Národní listy" z 24. května 1938, feuilleton. 
H) Srov. W e i z s ii c ker v uvedeném dohrozdání (str, 19, pozn. 1): "der hekannte Doppel

sinn von "český", das sowohl "bohmisch", wie "tschechisch" bedeutet." Tento "dvojí význam" :i:a
veden byl ovšem až v nové době, a to z důvodů politických, 
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di'lStojenstvi vyžaduje ke své úplnosti, aby ve státě, luáli podřízenél11, byla zř'Ízena 
i metropolitní hodnost (arcibiskupství se sufragánními biskupstvími).") Tí'ž názor 
alespon o století později naprosto zobecněl, neboť popis východní Evropy z r'Oku 
1308 od kteréhosi anonyma zaznamenává: že v Českém království není arcibiskup
ství proto, poněvadž české země kdysi nebyly královstvím, nýbrž vévodstvím.") 
Avšak mezi hlavními důvod.\é uváděl Přemysl 1. ve své žádosti, že Cechy jsou 
nejen zemí rozložitou a lidnatou (terra spaciosa ct populosa) a vzdálenou od Mo
huče, kamž příslušely, metropolitním právem, nýbrž zemi, v nÍŽ vládne (český) 
jazyk, odlišný od němčiny (lingnarnm diversitate divisa). A když patrně pro ne
splnění dalších podmínek, položených papežem, nedošlo, k zřízení pražské metro
pole, vymohl to Karel ještě jako moravský markrabě, využiv přátelských vztahů 
k tehdejšímu papeži Klimentu VI. A zase tn jednal, hrálo úlohu přesvědčení, že 
království nemůže býti bez metTopole,") jednak tn byl velmi markantně projeven 
zřetel k potřebám čes k é h o 'Obyvatelstva (aby nevznikl omyl, obyvatelstva čes
kého jazyka), které v českém státě mělo v té lníře naprostou převahu, že se 
o Němcích v oeském státě. Karel IV. v žádosti za zří~ení pražského ,arcibiskupství 
ani nezminnje. Neboť, jak vyplývá z erekční buly papeže Klímenta VL,18) 
v níž j""t opalčováno znění Karlovy žádosti, měly býti diecése pražská a 010-

llloucká - a t~ zahrnovaly území daleko větší než naše historické země před 
mnichovským rozhodnutím z roku 1938 - odpojeny, od církevní provincie mo
hučské, a to zejména také proto, 

quod incolae dieti regni (Bohemiae), qni loquuntnr idioma s I a v o II i c u m, 
omnino diversulll et non int.elligibiIe incolis aliorum episcopatuum dictae. 
provinciae (scil. Mognntinensis), qui purum idioma theotonicrun loqui nos
cuntur, sunt omnino divcrsi in idiomate ab eisdcm, 

to jest: 
poněvadž obyvatelé království Českého, kteří mluví s I" v a n s kým ja
zykem, úplně l'ozdílným a nesrozumitelným pro obyvatele ostatních biskup
ství provincie mohučské, jsou v jazyku úplně rozdílní od těchto, kteří 
mluví, jak známo, jazykem ryze německým. 

1r.) Praví se to v odpovědi papeže Innoccnce III. z roku 1204 králi českému: 
" ... ut CUlU per Romanum imperium obtinere mcruerit (totiž.: český stát) regiam dignitatem, per 
Romanam ecclesiam mereatur dilOŮtatem metrolloliticam obtinere." G II s t a v u s Fr i e dr i c h, 
Codex diplomaticus et epistolaris Bohemiae II. (Praha, 1912), p. 40. 

1U) Ano n ym i Des crip t i o Euro p a e o r i e n t alis. Imperium Constantinopolitannm, 
Albania, Serbia, Bulgaria, Ruthenia, Ungaria, Polonia, Bohemia. Anno MCCCVlIl. exarata. Vydal 
O. Górka, (Krakov, 1916), p. 58: ,y[Boemia]. Ten'a non est magna in quantitate, undc nullus 
archiepiscopatus est in regno Hlo, nam Boemia olim non erat regnum, sed ducatus." 

11) Vratislavský biskup Nanker prý nazval)ana Lucemburského "k r á I í č k e m", a byv do
tázán po smyslu tohoto označení, prý pravil: ,.Ceský král není ostatním králům postaven na ro
veň, protože vládne l~rálovstvím, v jehož celém obvodu není arcibiskupa, pročež je nucen vYže
hrávati si pomazání a korunovaci od cizince aneboje draze vykoupiti." Chronic. princ. Pol. 133 ; F ran
tišek Pubitschka, Chronologische Geschichte Bohmens V. 1 (Praha, 1784), str. 236/237. 
Tento "ničemný vtip" pyšného preláta prý zapůsobil na českého krále tou měrou, že sc rozhodl 
neustati v úsilí, pokud by český stát neobdržel vlastního arcibiskupství. I když Col ma r G r ii n
ha gen, Konig Johann von Bohmen und Bischof Nanker von Breslau, Ein Beitrag zur Geschichte 
des Kampfes mit dem Slaventhum hu deutschen Osten, v Sitzungsberichte der kaiserlichen Aka. 
demie der Wisscnschaften, Philosophisch·historischc Classe (Vídeň, 1864), seš. 1 a 2, str. 95, 
pozn. 5., pokládá toto odůvodnění za později vzniklé a Emil We-runsky, Geschichte Kaiser 
Karls IV. nud seiner Zeit. I. (Inšpruk, 1880), str. 350, pozn. 3, přímo za vybájené, nicméně v něm 
tkví historické jádro. Neboť zásada, která tomuto vyprávění je vzorem, skutečně platila, jak vyplývá 
z výše v textu citované části odpovědi papeže Innoccnce III. z roku 1204, a zejména z výše citovaného 
místa anonymního popisu východní Evropy z roku 1308. 

18) Mo n um en t a Va ti cana r e s ge sta s B o h e m i c as i II ust ran ti a. Tom. 1. 
Acta Clementis VI. Pontificis Romani 1342-1352, vyd. L. K I i C III u n (Praha, 1903), p. 209. 
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t'edy obyvatelé českého království -- s naprostou jistotou ti, lcteři obývali 
v úzolní zahrnutém tehdejšími rozlehlýIni diecéseuů pražskou a olomouckou, 
úzmuÍIn' to daleko rozlehl~jším než naše bistoTické země před Mnichovem ~ 
byli Zd I",arlovy vlády největší převahou národnosti české, kdežto obyvatelé říše 
byli Němci. Pravíme-li: "největší převahou národnosti české", pak říkáme )e.ště 
ménc než zl'izovacÍ listina pražského arcibiskupství, neboť ta má na mysh Jen 
česk6 obyvatelstvo. Papež dal důvody Karlovy žádosti ově,nti zvláštní kon;is! ~ 
šetřenÍul této komise nabyl jistoty, že důvody jsou pravdivé, ba docela zre]me 

di d d 'f " tl' " ("eausas huiuslllo . esse veras et quo ~o o manl estas ---; a,{ s.e fravl ;rovnez 
v zřizovací bule pražského arcíbisku,pstv9. A 15a1"lov,,; zakla~a~~ Iistma ,,-,:slovnč 
pr.aví, že především pro oby,vatele ceskeho kralovstVl, pro jeJIch p'OhodlI, byla 
zřízena prazská universita. 

Přibíráme-li text papežské buly z roku 1344 o zřízení pražskéh~ a,:cíbis~up: 
ství na pomoc k výkladu zlaté bul~ I(,ar~o~ ~ rol~ 1~48 ~. ~alozem ,prazskc 
university, pak j·e to jen sVTchovane opravnene. Znzenl arclblslrups-t:v1 n~bylo 
bez spojitosti se zřízením university; pražský arcibiskup se. stal muvers~tn~ 
kancléňelll. Přivzetí zřiZ'OvacÍ buly pražského' arcibiskupství Jest tím upravne
nějšÍ, ježto I(arel v zakládací listině praví, že zřizuje universitu "in. :r:t0str~ rra; 
gensi met rop u I i t i ca. .. civitate". Často. bylO' slovo. J)metrop'Olttwa CIVltas' 

pĎehládáno: "hlavní m,ěsto'~.lSa) Při tom nebylo rlO!Zliš'Ov,áno, z.da j:de ,~. hlavní město 
říše nebo českého království. Avšak není snad tohoto pOjmu UŽIto ve smyslu 
c í r k ev ním, a ne p'Olitickém? Politicky byla za staré římské říš" "metropolis" 
hlavní město civilní provincie, takže ani z tobo důvodu by nebylo naprosto bez
pečně správné vykládati tento výraz v Karlově listině tak, jalw by značilo hlavni 
město říše nebo ~nad sídlo císařovo. Je napvosto jisté, že výrazu "nwtrop-olitíca 
civitas" je v Kru'lově listině užito ve smyslu církevním, takže se má překládati: 

I ., v v v I' " ' v t' kt' b I "v ID e t rop: o. 1 tn 1 m meste pr.azs {em , to znamena v mes. e: ve ~rem y, 
(o čtyři roky dříve, roku 1344) zřízen metropolitní stolec (arciblSkupstvú. Tento 
jistě správný výklad možno O?ŮV'Odniti i zněním ]i ~ t u ť a f e ž.e K.li m e'J t ~ 
V I. ze 26. ledna 1347, obsahujlcího souhlas k zalozem pmzske nmverslty, vneanz 
se praví: "me\trO,politica Pragensis civitas, in ipsius regni (Bohemiae) medio lo~o
que saluberrimo sita let a diversarmn parcinm gentibus frequentata"19) - to jest 
~,metl',opolítní měsro pražské, uprostřed království Čleskéhl(} a co nejzdravěji .po
ložené i od národů různých částí světa hojně navštěvované". Jistě by pape:ž pOJmu 
"metropoliticus" ne\byl užil v politickém smysln, když naopak 'li pap,ežské . kurie 
je přirozeně obvyklé přildádati pojmům význam církevní.."a) Než, brť 1 s~a~ 
někdo tvrdošíjně nechtěl připnstiti t~nto výklad, nemění to mc na tvrzemch, naml 
vý.še prokázaných. Ale vidÍlue zároveň, že za lUliversitniho kancléře by,l. zyolen 
nikoli říšský, ~lOd?ostář, nikoli říšský kníže, nýbrž že jim byl pražský arciblslmp. 
--- tedy, knlz,,! cesky. 

Dniv. prof. Dr. Josef Pf~t;ner v !,o,v~m, ~edávno ~ P5'stnl?imi. vyšlé~ 
spise "K'aise,r lCarl IV."20) zabyva se strucne I vznil(~m p~azske, lmlv~rslty. S,:a 
tvrz.ení prruueny nedokládá. Nutno-li znalost pramenu, o- literature am nemluve, 
u vědce př"dpokládati, nelze říci totéž o sp,rávnosti jejich p,osnzováni. P.fitzner

21
) 

jSa) Nejnověji viz publikaci: Zaldádací listina university Karlovy v Praze. La charte de fon
dation de l'Université de Prague (Praha, 1931), vydalO. PIa c h t. 

19) Mo n um en ta Va ti c a n a re s gest a s Bohem i ca s ill u s tl' a n ti a I .• p. 495. 
19a) Překládá-li Jan Krč má ř, Die Prager Universitaten (Praha, 1934), str. 5 a 8, pojem "me

tropolitica civitas" v listině Karlově i Klimentově jako "E r z b i s ch o f s t a d t" ("arcibiskupské 
město"), pak to není ncsprávné, pokud se sídlo arcibiskupství ztotožňuje se sídlem. metropolitním. 
Avšak přcsné to není, neboť existují i arcibiskupství bcz sufragánních diecésí. 

20) Spis vyšel ve sbírce "Dcutsche Konige und Kaiser". In Verbindnllg mit zahlreichen Ge
schichtsforschern herausgegeben von Dr. \V e r n e r R e e s e. Postdam, 1938. 

21) Ve spise, uvedeném v poznámce bezprostředně předchozí, str. 96: "lm gleichen Jahre 
(1343) bestimmte er (Karl IV.) Prag zum Reichsbildungsmittelpunkte nordwarts der Alpen, als cr' 
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"V I V, v I ' .. v y'. 1"r 1 poznamenava, ze za ozenID1 prazs {e umverslty za papezovy souclnnosti Aare 
určil Prahu za říšské středisko vzdělání ("Reichsbildungsmittelpunkt") severně 
od Alp. A jelikož pražská universita Karlova tu stála v zemích předalpských ne
méně jedinečně než "ony, mosaiky na pražském dómč", nemůže prý smysl jejího 
založení býti ani na 'okamžik sporný; ježto byla zřízena v jádru ("im Kernla"nde") 
říše, byla prý "stejně jako hrad Karlštejn, říšské kancléřství a všechno jiné, co 
tend~ P,rraha př.echov:ávala, určena pro celou Tíši". Potud Pfitzner. Nelze o,všem 
o'dpGl'oVlati tvrzení, že pražská lllŮversita měla sloužiti celé říši. Na-opak! Při lne
zinárodní povaze mohla sloužiti k vzdělání posluchaostva, pocházejícího od
kndkoli. Avšak že by pražská universita bývala přím {) urče n a pm 
celou říši, tOlnu o.dporují sIo-va samotného Karla IV., jenž ji zřídil především pro 
pohodlí obyvlatel království českého, a ti, rovněž podle slov Karlových, měli 
býti "hr,di na to, že mohou jiné z ciziny, zváti k této půvabné vůli a k účasti 
na takovém vděku". Z toho vyplývá, že obyvatelé Českéh" království byli na 
pmZské můversitě tuzemci, kdežto každý jeho neobyvatel že na ní byl cizincem 
(extmneus). Dále praví Pfitzner: "Ze by bylo mělo jíti o založení pro český 
národ, tomu odporuje národnostní politika Karlova stejně jako skutečnost, že 
učitelé ia žáci v prvních ,desítiletích jejího trvání byli převážnou většinou Němci." 
Na první část tohoto tvrzení jsme vlastně již odpověděli výše výkladem pojmu 
,,'Obyvatelé království českého". A zda členové university v jejích začátcích byli 
převážnou většinou Němci, to uvidÍIne níže. Konečně Pfitzner, jenž o riěkolik 
i'ádků před tim odhodlaně vy,loučil jakoukoli pochybnost ohledně smyslu zalo
žení Karlovy university, připouští najednou přece jen možnost, byť i snad jen 
teoreťicky, že pro pražskou UIŮversitu pi'icházel (při jejim založeni) v úvahu 
toliko obvod zemí Ceské km-uny, .ale ihned dodává, že by i v tom případě "byli 
Němci pravděpodobně měli vrčtšinu". Ještě dobře, že Pfitzner praví "prav
děpodobně" a ne "s naprostou jistotou". Zde si tedy nebyl Píitzner jist ohledně 
obyvatelských poměrů českého· státu v době zalo·7ienÍ Karlovy UIŮversity. Veškerá 
pochybnost v tom směru však jest odstraněna poukazem na papežskou bulu 
Klimenta VI. z Toku 1344 o zřizení pražského arcibiskupství, jejíž část jsme výše 
citovali a která je vlastně jen opakováním Karlových slov v žádosti k pa
peži o zřízení .arcibiskupství. 

Prosadil-Ii Karel IV. osobním vlivem zřizení pražského arcibiskupství, byl 
to krok nesmírně ,dúležitý se státoprávního hlediska. A prosadil-Ii ho se zřetelem 
k (I' e s k é m u) obyvatelstvu Českého království,") pak z toho plyue naprosto 
jasně, že .i další vrcholně význačný čin, totiž založení pražské university, Karel 

in eintrii.chtiger Zusammcnarbeit mit dem Papste die Prager Universitat, ein Generalstudium, be
grUndete. Sie stand diesseits der Alpen nicht minder einzígartig da wie jene Mosaiken am Prager 
Dom. Der Sinn dieser GrUnllung kann danach keinen Augenblick zweifelhaft sein. Weil sie im 
Kernlande des Reiches errichtet wurde, war sie wic die Burg Karlstein. díe Reichskanzlei und 
anderes, was damals Prag beherhergtc, rul' das gesamte Reích bestimmt. Dass es sich um eine 
Griindung fiir das tschechischc Volk gehandelt haben soH, stiinde mit Karls Nationalitiitenpolitik 
ehenso in Widerspruch wie mit der Tatsache, dass sich in dcn ersten Jahrzehnten ihres Bestandes 
Lehrer und Horer in der weitaus Uberwiegenden Mehrzahl aus Dentschen zusammensetzten. Ja. 
selbst wenn auch nur der Einzugsbcreich der bohmischen KrouU'uder rul' sie in Frage gekommen 
ware, hiitten wahrscheinlich anch dann dic Deutschen clíc Meht'heit besessen." 

22) St.ov. W e I' II n s k y, Geschichte Kaiser Karls IV. und seiner Zeit, I. (Inšpruk, 1880), str. 
351, který právem obdivuje "das Ideal eines wOUlogHch nach aUell Seiten hin unabhiingigen und 
achtunggebietenden Grossstaats, dessen Mittelpunkt das eigentHche Biihmen und dessen Hauptstadt 
Prag hilden soUten, dieses Ideal. welches der junge Markgraf in seiner i;tarken klaren Seele trug. 
ward durch díe Errichtung eines Idl'chlichen Primatilasitzes im Centrum diescs Reichs mit cinem 
Ruck cinem weiteren Stadium seiner Vollendung zugefiihrt." Ano, zřízení pražského arcibiskupství 
mělo pro Český stát nedozírný význam, ba~ podle Pal a c k é h o, byla to nejdůležitější událost teh
dejší doby. Vedle důrazu, kladeného v Karlově žádosti na český jazyk obyvatel království České
ho, rozdílný od němčiny v Mohuči a jinde v říši. bylo sice dalším důvodem, aby uvnitř státu byl 
církevní úřad, jehož nositel je oprávněn ke korunovaci českého krále. Avšak nositel téhož úřadu 
se roku 1348 stal též kancléřem university. 
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podnikl rovněž především v zájmu českého národa. Neboť obyvatelé ČesJ<;ého 
království v listině z 30. dubna 1344 - incolae dicti regni (Bohemiae) - JSou 
zajisté tíž obyvatelé (Češi) jako v listině, jen o čtyři roky starší, ze 7.

v 
d~na 

1348 - fideles nostri regnicole. Za tak krátkou dobu se obyvatelstvo c?skcho 
státu nesporně v národnostnim ohledu nemohlo změniti. Jsou to obyvatele toho 
království jemuž jak se praví v zakládací listině, přízeň mysli Karlovy dávala 
"zvláštní ptednůst před ostatnúni, ať dědičnýIni, ať šťastně získanými důstojen
stvími ,a državaIIŮ", králůvství, o. jehůž půvznesení Karel pečoval "všemůžnůu 
snahou a k jehož cti a blahu pracoval veškerýIn úsilim", vyualdádaje vytrv,alou 

Péči o to ~by bylo náležitě ozdobeno řadou moudrých mužú, podobně jako 
'''- P . ' se -řízenÚll BůžÍm od přÚ'ody raduje z hojnosti plo.dů země". ro.ti tom~tů tvrzeni 

s.amotné zakládací listiny nelze jaků námitku uváděti mezinárodní půvahu středů
věk)Tch universit. Šlo. o. lllliversitu, zřízenůu předevšún pro. příslušníky českého 
státu kteří neustále lačnějí po plodech vědy, aby nebyli nuceni doprošovati se 
cizí ~d::nůci, nýbrž aby v l~álůvství nalezli stůl již prostřený a aby s~ znalostí 
věd vzdělali ti, jež vrúzené bystré nadání činí zralýnů k z'dravému usudlcu, 13. 

nejen nebyli již nuceni, ha mohli pokládati za zbytečné obcházeti. za úče!e~ 
hadáni ve vědách kraj světa, vyhledávati ciú národy nebo dop~·oš~v:,tI se. ukoJem 
svých tužeb v neznámých krajích, nýbrž aby dokonce mohlI býtI hrdI na to, 
že múhúu jiné z iciziny zváti k této. půvabné vůni a k účasti na takůvém vděku:'.. 
To je pro český národ zajisté velikým kulturním vyznan1enáním! Zcel~ do?re 
IllQŽne promítnouti dnešní způsoh vyjadřúvání - jaků na příkl. česká lllllVerslta, 
německá universita francouzská tUliversita, italská universita - do dúby vzniku 
university středověké. Nebůť praví-li se v zakládací listin~, že lUliversita byla 
zalúžena pro určitý nárůd, pak tú znamená, že to je lUliversita tohútů .n~roda~ 
Tak se vyjadřují všichni národůvé. Naopak zase 1110Žnú· tehdej~í mezluaromll 
pov.ahu múversit aplikovati na dnešní .;lúbu, neb~ť. každ~ ~iv~rsita je, ~ezi
národním ústavem do té míry, že na nI můhou býtI zaps3rn neJen dú-macl po
sluchači, nýbrž i cizinci. 

V říši římské již před zalúženÍm praž~~é uni,:~rsity ~Y la d.lůuhá řa.~a dř~: 
vějších universit. Patnáct jich bylo v Italii, rovnez patnact mImo Italu, totIz 
ve Francii, Anglii, Španělsku a Portugalsku. Ve všech těchto 30 universitách 
se projevuje kulturní převaha evropského jihu a západu.") Nebyla tedy praž
ská umversita nejstarší universitůu v Německu, průtože Praha a český stát 
k německým zemím n'ep a třily, nýbrž byly, půuze "nejvzneš'enčjší úd" 
říš e ř í m s k é. "Pravý stav věci je jednoduše ten, že v Čechách byla universita 
v ,době, ve které země neměcké podobné školy, ještě neměly".") 

Také skutečué ku I tUl· ní pot ř eb y, čes k é hon ár o d a vyžadovaly Zrt

zení lllliversity. I český nárůd v sobě od pr-adáVIla chúval silné a zdravé zárůdl{:y 
v.zdělanosti. podle slov samotné zakládací listiny "lačněl neustále po· plodech vě
děni". Zpr~vy o českém ,šloolství jsou rauného data .csvatý Václav na Budči). 
Velmi záhy byly u nás školy farní a klášterní a nejpozději již začátkem !3. sto; 
letí i školy stupně vyššího. V Praze by,la vyšší škola u sv. Víta a na Vysehrade 
(tII od r. 1270 i škola pro veřejné písaře). Tot" tak zvané partikulární škol
ství (studilUll particulare) vzkvétalo. sice tou měrůu, že je navštěvúvali i žáci 

. ze vzdálených zemí,") nestačilo však stále rostoucím kulturn'Írn snahám českého 
národa. Královská kancelář, úřady zemské a církevní, hlavně soudy, zejména 

23) B e dři chM e n d I, O založení a podstatě university Karlovy; v Časopise archivní školy 
roč. lX. a X. (Praha, 1933), str. 66. 

2~) Krč m á ř, Die Prager Universitiiten, str. 12: .,Der wirkliche Zustand ist einfach der. dass 
in Bohmen eine Universitat zu einer Zeit bestand, in welcher die deutschen Lander noch keine sol
che Schule besassen." 

2") Z Rakous, Štýrska, Bavor; z předp.ějších návštěvnÍki't zdejších učilišť budiž jmenován E n
gel ber t, opat kláštera admontského ve Stýrsku (dlel v letech 1271-1274 na studiích v Praze). 
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i školy (městské, farní, hisknpské a klášterní) vyžadovaly vědeckých sil s ná
ležitou vyšší průpravou, potřebovaly především muUl zhěhlých v právech a práv
ních vědách. A tohoto vzdělání nebylo možno do té dohy získati na domácich 
učilištích českých. K tomu bylo zapotřebí obecného učení (studium genm'ale), 
university, kde se vyučovalo veškerým vědám, tehdy obvyklým, a kde byly udě
lovány, grady neboli hodnosti mistrů a doktOI"Ů, platné ve všech zemích křesťan
ských. Ani v sousedních zemích, slovanských a německých, nebylo obecnéhG 
učenÍ. Proto byli Ceši nuceni v hojném počtu vážiti daleké a nákladné cesty 
do Francie nebo do !talie. V písemných památkách z doby od 12. až do první 
poloviny 14. století nalézáme mnoho českých jmen s titulem "mistr" nebo "dok
tor". Kdyby se byly zachovaly zápisy nejstarších středověkých universit, znali 
bychom přesně dlouhou řadu jmen české Inteligence, která se vzdělala na za
zahraničních ohecných učeních, a měli bychom tak .. před sehou ještě jasnější 
ohraz naší dávné vyspělé kultury. Takto jsme odkázáni jen na nahodilé zmínky; 
ale mýlil hy se ten, kdo hy se domníval, že jich je málo. Naopak; je jich 
přemnoho! Většína doktorů práv nabyla hodnosti a vzdělání nespol'llě v Boloni, 
kde vzkvétalo pěstění věd právních, většína pak mistrů teologie a svobodných 
umění jich získala jistě na universitě pařížské. I osoby, užívající titulu "physi .. 
cus" nebo "medicus" nabyly vzdělání nepo.chybně na některém lékařském učení 
v cizině, snad v MontpeIIieru.26) Již Kosmas v Letopise líeskóm mluví lť roku 
1125 o jinoších "bystrěho ducha a v naukách nauk dllvtipných, kteří nedávno 
u velikého stoln paní filosofie rozkošnými nakrmeni krměmi a .p ř e b r a vše 
poklady celé Francie 00 noví fi10sof",vé se vracejí".") A poT,račovatel 
Kosnulv zaznamenává k roku 1271 o Vítovi, děkanu kostela pražského: "Tento 
muž podporoval netoIiko žáky kostelu pražskému sloužíCÍ, nýbrž i takové, kteří 
se nacházeli II a o b e C II é II II Č e II Í, podle možnosti jmění svého pečoval, jak 
bylo při mnohých známo."") Dolctm'ům a mistrům hyla dávána přednost před 
jinými (negraduovanými) žadateli o círk~vní a jíné úřady, a není proto divu, 
že studimn na cizích univel'sitách bylo v Cechách p,odpo.vován-o stále více.") 

Veliká řada českých vzdělanců studovala n a u n i v e l' s i t ě paří ž s k é. 
Poněvadž, jak již zmíněno, se zápisy posluchačů z té dohy nezachovaly, znrune 
jména alespoň části jich z jíných pramenů. T a dr a30) uvádí na .padesát význač
ných českých osobností, jež navštěvovaly, pařížské učení (první z nich studoval 
v Paříži kolem roku 1140). Mezi nimi v pozdější době byli i Jan z Jenštejna, 
Matěj. z Janova a M. J1eronym PT'ažSk'ý. "Paří~ský ďlOkúm'" pnžÍv,ul všud'e ne
obyčejné váženosti, poněvadž obecné učení pařížské bylo proslavené v celé 
Evropě. Učitelé a posluchači se na pařížs]cé universitě dělili podle náI~odl1ostí, 
o čemž ie zmínka z 13. století. Toto rozdělen'Í bylo zavedeno z příčin vnitřně 
a,drninistr.ativníchH disciplinárních. V čelo. každého "národa" postaven pI"okrn·átor. 
Roku 124·9 se jmenují 'čtyři "nár,odnosti": g a II s k á (natio GaIIicorum), p i
k a r cl s k ti (natio Piccardoruml, nor man sk á (natio NonnannOl'um~ a a n
g I i c k á (natio Anglicormn). Tedy tři národnosti francouzské a jedna cizí. V této 
eizi národnosti -anglické - byli zahrnuti posluchači všech národů nefrancouz. 

20) Dlouhou řadu jmen uvádí Fe r cl i II a n cl Ta dra, Kulturní styky Čech s cizinou až do 
válek husitských. Spisův poctěných jubilejní cenou Král. české spoleěnosti nauk v Praze číslo 
VIII. (Praha, 1897), str. 235 a násl. 

27) Fo n tes r e rum B o h emi c ar um (Promeny tlějin českÝch) II., vydali Jo s. Em I e r 
a W. W. Tom e k, p. 194/ 195: " ... iuvenes ,'. ingenio acutos et in artiUlll artibus al'gutos, qui nll' 
per ad magnam lllensalll dominae philosophiae delitiosis pasti epulis, et ex h a II s t i s to t i u s Fr a n
e i a e t h e s a u r i s, novi phiIosophi redennt." 

~8) Fontes rerum Bohemieal'um II, p. 323: "Hie vir nou tantum seolarihus Pra. 
gcnsi ecclesiae deservientihus suhveniebat, vemm etiam ing e n e l' a I i s t II d i o existcutibus pro 
possihilitate Sllarum facultatum affe{'tuose, ut in pludmis pahút, providebat." 

29) Ta dra uv. m, str, 236/237. ' 
~") Ta dra na uv. m. str. 243-254. 
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ských. V rotulu anglické "národnosti" (r o k u 1 3 6 2) ~e prav!: .. "sub. qua 
nacione (AnO"licana) continentur et redu;c~tur omnes ad stud~um Panslls vernent:s 
de Impe]'io b fere Olnnes AlamalUŮ et alli de aliis, que in cir~uitu sII?-t, regn~s, 
videlicet UngaTie Do h cnlie ,Polonie, Svecie, Dacie, Norvegle, Scocle, AnglIe, 
Ybernie etc."31) ~ to jest: "~ národnosti anglické jsou zahrnuti skor? všichni 
Němci přicházející na pařížské učení z říše a jiní (oby"atelé) z ostatOlch okol
ních království totiž z království Uherského, Ce s k é h o, Polského, Švédského, 
Dánského Nor~éžského Skotského Anglického, Irského atd." Z tol>o je i viděti, 
ze také království Ce~ké a jeh'; obyvatelé hyli uváděni odděleně od zemí 
německých, že tedy bylo podle tehdejšího pojetí považováno z,!:, sam?statnou 
právní osobu za suverénní stát. Bylo by: nevítaným omylem zt(}toznovatl svatou 
říši římskou 's Německem. Ceské králnvství bylo sice částí říš'e římské, nikoli 
však částí Zimní rnělueckých; k těm české krruovstvÍ stá~()~ráv~ě !l:epatři~'O., 
K říši římské příslušel tehdy právně" celý svět, takže am cesky stat nebyl 
výjimkou. V čele svaté říše ř~ské nestál clsař německý, ?ý?rž k~,? (cí~ař) ř~ský. 
Král český, Otec ,vlasti, byl (v, letech ,~3~.5~1378)cI~arem r~skJ;", a ~~to 
okolnost je pn nas vyznamenanun. BratI Jl vsak za zaklad k ]Inakym oplav
něnínl by' bylo nesprávné. Ve skutečnosti zahrnovala říše římská ve 14. století 
Něnlecko' stát česky' neJ'~ětší část Italie, část ,dnešní FI'ancie, Nizozemsko a 

" ký 'd" d'l d ' "t' Švýcary."32) - Pro svou pooetru?st byl ang~ic. ,,[llWO. T .. oz" .. e 'cu ~e ~ cas!! 
v proyincii anglickou a neanglickou. ProVIDCle neanglicka cltala Jedenact na
rodností (undecím regua ipsius nationis). 

Mnoho Cechů studovalo též v B o Ion i, jež Rroslula právní vědou, kano
nistikou i civilistikou. Učení boloňské nabylo v Cechách zvučného jména. 
Letopisec Vincencius, pražský kanovník, se na nělmlika místech ,sv~ho spisu z~ri
ňuie o pr,ávnících a právních knihách ho10mkých.") V Bolom od poloVIDY; 
13: století json jen ,dvě větší sdružení: citrmnontani (Italové) a ultramontam 
(příslušnici nrimoitalští). K ultI'amontánům patřili i C eš i; isou jakjo, zvlástní 
národ jmenováni mkn 1310 u příležitosti sporu "návodnos~" německé s. ulu:a~ 
montánským rekto"em, jímž tehdy hyl Uher.") I z Oechu hyl pa lUllverSl00 
boloň"ké volen l'ekboo: již loonoem 13. neh,o" začátlo~m ~ 4.. s~let; .. Ce c ~ by'! 
r·ektol·cm v.rocle 1315/1316 (neuvadl se vsak Jd~o Jmeno). N~Js~arBI 
statuty právnické university hol?mké -, statut;' ~iversitatrs ,sch~la~un;' m~.st~
rum Bononiwsium"ó) - stanov~ ,"hle~" ct;'nactI u~tr';ID0~t,ansk:tch n~rodu, ,?e 
rektol' má býti volen z ne)1J!ecke!'? naroda kazdy.laty,. z, c,eskeh~() na: 
roda každý. j,edenláctý, rok. Zacatkem 13. stoletI vznika v Bololll take 

Bi) Henrieus Denifle _ Aemilius Cha tel a i ll. Chartularium universitatis Pa· 
risiensis. Tom, III (Paříž, 1894), p. 91. 12,. . 

32) Krč m á ř, Die Pragel' Universitaten, str. II, J?P .. 438. 4.~5.' ~~9: "Bolomen~e8 q"?-oque cm;n 
99) Fon t e s rel' u ID B o h e mi car u ID saplentIbus VIsltat , "pro emendls emm decretl~ 

suis legistis et sapientibus", "Bononiam cum suie fueram." . . . 
et alíis libris ab eodem episcopo Boloniam missuso I II S M a I a g o 1 a, Acta natlOmB Germamcae 

&I) E r nes t II S Fr i e cl 1 a n der - Car .. In discol'dia, quam habuít nado nostra eum quo
univel'sitatis Bononiensis (Berlín 1887), p. 61: rat reetoris officio versuciis et doHs pro se el ad· 
dam Ungaro et sibi aJ.lIaerentibu~. qui se ingessem i set Vasconibus, expendit pecuniam infras· 
herentihus, videlicet Burgundis. Polonis. B o h e 
criptam." Juristen.Unive~sitat .. Bol~gna vom J. 1~17-1347 

9&) Vydal je H. Den i fl e, Die Statuten der Florenz. ArchIV fur Llteratur~ und Klrchenge
und deren Vel'haltniss zu jenen Paduas. Perugias,Ehrle) III. (Berlín, 1887), str. 260: Rubr. V. (I!e 

. sehichte des Mittelalters (red. H. Denifle - F. theotonieorum nacio haheat rectorem de qUln· 

quibus nacion,ibus sunt eligendi rectores): " .. ' tota universitate concessum .... N H C i o ve r o 
quennio in quinquennium, sieut ab olím fuit eis Hg e s i ID II ID P r i m u m .3? II U ID d, e .b e ~ t .h a
BoemoruID de vigesimo primo in vise rectorem auno a natlV1tate dOmInl mlle~lmQ 
ber e l' e c t o r e m, declarantes, Boemos habuis sequentes kalendas Maii9 que {neront anno mi
trecentesimo quindecimo kalendis Maii usque ad 
lesimo trecentesÍmo sextodecimo." 
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i~ařské ~č~ni ". ve :i!. sto1e!~ učeni te?logické. ! a dr a36) nvádí přes padesát 
pnsl~sníku ce;!~~ho s~atu, .~t~r~ stud~vali v Bo1om (z. nichprvnibo kolem mIm 
1250 j , } po~ďěJsl~h mImo J~e .1 Ar!"o~ta z Pardubi:, JalIa z Jenštejna a Ondi\ej" 
z Dube. Ovsem JSou 00, opet Jen Jmena zachovana z nahodilých zmínek Moli 
ze zá,pisů UlŮver,gitních. ' 

RrY,:~z na univers~tě v Pado,vě (zal. r. 1222) byla zapsána líada českých 
poslucr..aeu. Tu Čechove 00d mim 1260) nále2ieli rovněž, jako. v Boloni, k ultra
lnon~ál~ům a je o nich zmínka v nejstarších nrou známých statutech pado.vského 
učeni, z r?ku .13?1. ,Již ve 13. sto,letí Čechové př,edstaV'ovali v Padově samo
statny (UlllycrSltm) narod. Roku 1331 byl rekto'Dem ultramontánů Jan z Č ech ,,) 
probošt u sv. Jiljí v Praze, a český rektor volen patrně každých deset let '(1'. 
1386 byl rektorem Jan z Pomuka, r. 1396 Jan řečený Nos). Tadr,,") uvádí 
přes čtvřicet Oechů, kteří byli 2Japsáui na padovské uni'l'ersitě. 

Mnoho, Čechů studo,valo také na papežském uiíení v li í m ě a v A v i g n 101-

nu,39) na fl'anoouzském učení v Montpelli1eru, j'ež se vle zřízení vyvinu10 
zcela samJ>statne" a kde lékařství a právnictví bylo pěstěno s loj,edinělým úspi\
ch~m,.~ konečně také.v Orl.éans~, kde vynikalo ,právnictví a kamž český 
kml Vaclav II. vyslal JakéhOSI Kúnmda, aby se vzdelal v prá'l'ech 2Ja účelem 
sepsání zákoníka pro český, stát."). 

Opakujem'e znovu, 22e nejspu to zprávy; z :uruViersÍtnÍch zápisů, nýbrž j!enom 
z porůznu roztroušených zmmek. A 2ie se tal<lOvé zminky shánějí j,en velmi 
~tšž~' to zajisté každý rád uzná. Byly-li by tu universitní zápisy, pak bychom 
Jeste mnohem lépe poznali proslulou v,ědychti'lOost a dávnověkou kultruní výši 
českého národa. Avšak, jak již naznačeno, jie i to, 00' j:e po. ruoe, 'až příliš vý
mluvným dokladem, že Oecho,vé odedávna byli na stejné kultumí úrovui jaku 
ostatní vZ'dělani národo~é evropští. . . 

Viděli jsme faktický, ale nejdůležitější předpoklad, jenž Karla IV. nutil 
k založení pražské UIŮversity, stálre rostoucí snahu české inteligenoe po nabytí; 
vyššibo vzdělání. Vždyť Kru'el sám si zamiloval vědu a 1unění, V mládí studoval 
~a obeeném ucení pařížském,,") jako hál pak se mzhodl zříditi přesně podle 
Jeho vzoru universitu v Pra~e. Ta- abychom užili sIov samotného Karla -
neustálá lačnost českého lidu po, pLodech vědění mu tanula na mysli při tak 
významném kroku. "Věmí obyvatelé kTá10vství Českého" (fideles regnioo-1e) již 
neměli býti nuceni doprošovati se cizí pom!Oci k u~ojení své ~oeJené vědychti
vosti, nýbrž měli v samotném krála,vství "nalézti stůl pmstřený". Český hál 
založil českému národu universitu, pr~í v střední Evropě! Karel sioe po,oolal 
roku 1348 "mis.try a doktory z l'olZličných zemí",") ale v první řadě užil P"0 
pražskou universitu hned o.cl začátku způsobilých sil domácích, čes ký, c h, vzdě-

3G) Ta dra na uv. m. str. 258-265. 
31) H. Den i f I e. Die Statuten der Juristen.Universitiit Padua vom Jahre 1331. Archiv flir 

Literatur- und Kirchengeschichte des Mittelalters VI, (Freiburk v Br., 1892). str. 314, 382: "A. D. 
1331, indictione XIV .. , tempore rec t o r a t u s venerabilium virorum dominorum 10 han n i s 
de B o hemi a, p r ep o s i t i s a n c ti E gi di i P r crg e'n sis nec Ilon domini Bini More de 
Mediolano .•. " 

88) Ta dra na uv. m. str. 267-273. 
~9) Ta dra na uv. m. str. 273-275. 
40) Ta dra na uv:. m. str. 276-279. 
41) Beneš Krabice z Weitmile ve své kronice zaznamenává: .,Volens, ut studium Pragense ad 

modum el consuetl!dinem studii Parisiensis, in quo olim ipse rex in pucrilibus constitutus annis stu· 
duerat, in omnibus et per omnia dirigeretur et regeretur." Fon t e s r e rum B o h c m i car u m 
IV, poř. J. Emler, (Praha, 1884), p. 517. 

42) Fontes rerum Bohemicarum IV, p. 517 (táž kronika); "Accersivit etiam de 
alienis partibus diversis plures in sacra theologia magistros, in iure canonico doctores. el in sin~ 
gulis artibus expertes et eruditos, qui ecclesiam Dei et proximos in scienciis el moribus edifi 
carent." 
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laných na obecných učeních zahraničních. Pět oeských mistrů přednášelo teologii: 
.Jml Moravec, za jehož povýšení na mistm se Kard již 30. srpna 1348 pH
mlou".l u papeže, aby t01>o pocvýšcní bylo, "ke cti a ozdobě Karlově a j,ehO' 
království Českého. a k pohodli a povznes'ení učení pražského,".") Dal
šími lektory teologiie byli V;ojtěch Bludův, Mikuláš z Loun, Petr z Bíliny a jedffil 
llŮstr neznámého jména. Profes'Ol'em církevního práva byl kterýsi d~ktŮ'r uoenÍ 
bolOllského; týž obm přednášel i arcibiskupský kancléř Stěpán. Medicině vy
učoval roku 1353 Baltazar z Tuscie. Pražská universita byla uvedena v chod 
"e všech fakultáéh horně práva řinlského,. Rékto.r byl volen rooně. Nejstarš( 
známý doktorsl<ý diplom") je z 12. června 1359; byl jím vyznamenán Jindřich 
řečený Strubonius z Libic,e - patrně to-tožný s Jindřichem Jana Stěrby, jenž 
později studoval kanonické právo v Montpellieru. Diplom ndělil první arci
biskup pražský, Arnošt z Pardubic, jako kancléř universi!y. 

A 
Pl'wodní text latinský. 

RNESTUS, Dei et S. apostolicae 
sedis gratia s. Pragensis recclesiae ar
chiepiscopus ,ac venerabilis universi
tatis studentium studii Pragensis can
cellarius. Deoet ,et expedit, ut illi qui 
per acquisitionem scientiarum multis 
laborihu8 utiliter insudarunt, speciali
hus honoribus praeferantur. Hine lest, 
quod cum hOlI!orabilis vir H en1'icus 
loannes dietus Strubonills de Libícz 
Olomucensis dioeoesis per oeteros ss. 
theologiae pmf,essores "t magistros in 
artium liberalium facultate peritos 
per nos ,specialiter deputaros sit debito, 
ac rigoooso exanrine praev:L{} repertus 
sufficiens decove magisterii ooptem ar
tium honestari: idciroo nos ipsius 
sufficientiam et virtutum mlerita oom
plurinla attendentes ipsum in aula no
stra archíepiscopali Pragensi solemni
ter magisterň huiusmodi honore per 
oonsueta insi,gnia cum debitis solemni
tatihus in talihus o'bservari censwetis 
prinlo loeo duxinlus deoorandum, dan
tes et eonoedentes eidem auetoritate 
cancellaríatus nostri plenam ac liberam 
facultatem, in mthedra magistrali ar
tium in studio Pragensi et alias ubique 
locorum legendi d qnoslihet actus fa
ciendi et exeroendi magistrales. Sub 
maiori sigillo.: D. Pragae a. D. 1359 
die 12. lunň. 

A Český přeldad. 

RNOST, z milosti Boží a apoštol
ské stolice arcibiskup pražský a kanc
léř ctihodné university studujících 
učení pražského. Sluší se a je k pro
spěchu, aby ti, kdož se osvojováním 
znalosti "čd mnohými pracemi užiteč
ně zapotili, byli, vyznamenáni zvlášt
ními poctanlÍ. Poněvadž tedy vzne'ený 
muž Jindřich Jani"tv, řečený StrubQ
nius z Libíce v diecési olomoucké, byl 
,ostatními profesory teologie a zkuše
nými mistry na fakultě svobodných 
umění, námi k tomu zvláště ustano
venými, po př.edcho·zí náLežité a přísné 
zkoušce uznán způsohilým, aby byl 
poctěn hodností mistra ,sedmi umění, 
tu my, majíce zřetel k jeho způsobi-
10sti a k nemalým zásluhám jeho ctností, 
ozdobili jsme j,ej! v naší pražské arci
biskupské aule slavnostně s obvyklými 
insigniemi a za příslnšných obřadů na 
prvním místě hodností mistrovsIrou, 
udělivše mu mocí svého úřadu bnc
léřského plnou a svobodnou moc 
k přednáškám na artistské fakultě 
university pražské i kdekoli jinde a 
k výkonu všech práv mistl'Ovských. 
Dáno pod větší pečetí v PraZle léta 
Páně 1359, dne 12. června. 

Z prvních mistrů byli Boreš Maníkův z Prčíc, jenž pak pĎednášel církevní 
právo, a Konrád MatěJův z Domažlic. Ta dra, jenž zprávy "' pražské universitě 

43) ~,Ad suum et regni sui Boemie honorem et decus ac studii Pragensis per S. V. fundati 
commodum et augmentum." Ta dra na uv. m. fOtr. 271. 

41) Diplom otiskuje na příkl. Fr i n d, Kirchengeschichte Bohmens II, str. 424. Srov. F. K D p. 
Ze začátků university Karlovy, Národní politika, roč. 57., čís. 165., ze 14. června 1939. 
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na, ~amých jejích začátcích prozkoumal snad nejpodl'Obněji a nejhlouběji, do
chazl podle pramenných dokladů k závěru,~6) ~e první pmfesoři pražského. uĎenÍ 
ve~ou většjno,u byli rodilí Cechové, ~a cizích ,=iversitá~ vzdělaní (sotva jediný 
z ruch, o nemz by bylo. nepochybno, ze byl Nemec), a ze tep,,'e časem nabývali 
převahy cizozemci, oo.ž ani jinak býti nemohlo., jeliIm.ž z cizích scholárů kteří 
se u velikém počtu hrnuli do Prahy, všichni, kdož dosáhli potřebného- 'uradu 
mohli též přednášeti na pražském uoení. Již z toho ohledu - poznamenává Tadr~ 
- možno říci, že nové učení pražské bylo. původně óeské ovšem s vyuČiO;yacÍ 
ře~í lat!nsk.ou. K tomu .dlužno. uvážiti, že Kavel IV. vyj.edná~al 10 zřÍzlení pražské 
UInYe~'slty pko vla~ař a král český, dříve než zvolen byl na král",'ství Mmské, 
nebot .~a~o ~oIh~ ]e~o brla vyl<onán,,; d,:,:~ 11. oervenoe 1346 a list papežúv, 
povolu]Ic! Zl'lzeru nmverslty, byl vydan ]IZ 26. ledna 1347. Mezitím se Karel 
~častnil války ve Fraucň a byl pomněn v bit"ě u Kreščaku, potom následova10 
Jednání v Něm·ecku a korunování j'eho na králo'vství řúnsk.é, potom cesta do 
Čech, takže nelze mysliti, ~e by byl teprve mezi tínť s papež'em vyjednávalo po
volem Ir zřízení nni"ersity,. Karel vydal zaldádaci listinu - uzavírá Tadra _ 
teprve roku následujícího (dne 7. dubna 1348). 

Záhy se začíná uplatI'í.ovati na pražské universitě ciZlQ.~emský živel. I cizí 
scholárové, hrnoucí se v hojném počtu do Prahy, mohli totiž na pražském učení 
prednášeti, dosáhli-Ii pot;;ebného. ~tupně. Tím však nemohl býti a také nebyl 
zmai·,en původní český cha.rakter pražské university s vyučovací řečí latinskou. 
Vždy~ i n ák I a d na zřízení UlŮversity byl učiněn z národniho jmění iíeského, 
a zejména vydatnou sbírkou mezi č1cským duchovenstv.em. Za 
tyto peníze zakoupil pražský arcibiskup Arnošt z Pardubic statky a vsi (v Úe
chách), jež byly věnovány pražské nniversitě.") Nevadí, že Karel Í'e v za}dádací 
listině nazýván králem římským, vždyť pod týmž názvem vydal zakládací listiny 
i pro jiné UlŮversity (zejména v Italň). . 

Pražská universita hned v prvních dobách vzkvétala značnou měrOll. Praví-Ii 
kronil<ář Beneš z Weitmi1e kolem l'Oku 1375, 2Je do. Prahy přicbázeli stndenti 
"z Anglie, Francie, Lombardie, Uher, Polska a olm.lních ~emí, synové šlechticů 
a knížat, preláti z rozličných částí světa" a že Praha tím "proslu1a a nabyla 
váženosti v cizině." ,401) měLo to také ten důsledek, 1)e cizinci nabyli pooetné pi'e
v.ahy nad lidmí domácími. Počet studentů saských činil j,ednu třetinu, Polákú 
a Bayorů bylo po jedné čtvrtině, are ubylo. jich za101JenÍm universit v Krakově 
(1364) ·a Heidelberku (1386). A tak podle statut (zapsaných do knihy statut 
r. 1385, tedy již po. úmrtí Karla IV.) byla pražská universita rozd,ělena v,e čtyry 
"národy": český, havorský, polský a saský; tedy ve dva náDody slovanské a dm 
německé. Když však Poláci začali většinou stndovati v Krakově, měli i v polském 
národ.o většinu NělllCi, takže na pražské universitě m·čli Němci tři hlasy proti 
jedinému hlasu národa českého·. V té dohě, mIm 1384, dok<Jllce byl na mrl
versitč vídeňské oeský "národ" z panovníkovy. vůle připoj'en k "národu" uher-

4") Ta dra na uv. m. SIT. 288/289. 
.16) Srov. Z i k m u n d W i II tel', Děje vysokých škol pražských od secessÍ cizích národů po 

dobu bitvy bělohorské 1409-1622 (Praha, 1897), str. 5. - V kronice Beneše z Weitmile se píše: 
.,ipse I'ex primum~ demmll dominus Arnestus, sancte Pragcnsis archiepiscopus primus, et capitu. 
lum eiusdem ecclesie. omnes quoque alii prelati et collegia aliarulll ecclcsiarum llec llon monaste. 
da regni lloemie contrihuerunt satis magnam summam pecunie, et reditus ac census perpetuos 
nd factum huiusmodi opus in certis locis emerunt, et hona eadem arehiepiscopatui Pragensi unie~ 
runt, ct dominum archiepiscopum Pragensem ct suos successores cancellarium studii Pragensis fe. 
cerunt et esse volucrunt." Fontes rerum B ohemicarum IV, p. 517/518. 

47) Fon te s r e ru m B o h em i c arum IV, p. 518: "Et veniebant illuc de alienis parti
bus, videl.icet de Anglia~ de Francia, de Lombardia, de Ungaria, de Polonia et de singulis cil'
cumiacentibus tenis studentes filii nohilium et principum ac prelati ecclesiarum de diversis mun' 
di partibus. Et facta est civitas Pragensis ex ShHHo huiusmodi fmnosu cl cel.ehris in tenis alienis 
valde." 
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d ' 'd" Y I' takže· d té skému a namísto českého "náro a' postaven "naDO n~,ec ty, .. , 0-, 

doby byly na vídeňské UlŮversitě tři ."národy" německé a Jeden CIZI (~ersky); 
SouOasně se zvýšením IlHÍlX).dníhrO· uvědoTIl'ení vzniká IOP.r~:něné ÚSIlí .Čech~ 

o zvčtš'enÍ podílu na správě pražské lU1ivers~ty a snad s ]Ie~~c~ nesp:ok'O]~n~ostl 
souvisí i zvláště hojná návštěva beských: studuJících na Zahl'Hrucmch wllverslt~ch~ 
Za vlády Karlova nástnpce, českého krále Vách~v,,- IV. (137~-1.419),. p,razska 
uniy'ersita se stala j1evištěm prudkých sporů ~e? C~chy a, Nemc~~ ze]mena, z~ 
reL..-tcrátu Kunráda Sohova. Jak nevo1e meZI ceskym "narodem a druhyu!l 
u'emi 'Oi oS'azJovánÍ klo,1~j~,48) tak i sp'~r ~ slo~ení v unive~sitní. r~dy (consi~um l~nL= 
versitatis),") byly arcibIskupem prazskym ]akozto umversltnlll ka',.'c1erem ,;oz 
hodnuty ve pl'Ospěclť Cechů. Postavení Cechů ,stále y vÍ?e, silel?: Pom?r!}c zacaly 
utvářeti mímořádně.'") A když k národnostnnn tremClll pnbyly ]'este l'O"POl'} 
náboženské když konečně při papežském rozkolu cizí mistři na pražské univer
sitě byli pr~ti českému králi, vymohli čeští místři na háli Václavu, že vydal 

kutnohorský dekret z 18. ledna 1409, 
jímž na pražské universitě byly českému národu přiznány tři .hlasy, nap~oti jed
nomu hlasu národů ně;meckých. Dekl~et zní v původním textu 1 oeskmll prekladu: 

Prl,vodní text latinský. 

W ENCESLAUS, dei gracia Ro
manorum rex semper Augustus et 
Boemie rex. Honombiles devoti dHecti I 
Quamquam. omnium horn:inum com
modis intendere generaIiter teneam.ur, 
non tamen eisdem in tantum debemus 
favere sollicite, ut ea.rmn :fo.rsan, qui 
pro loeorum ,et temporum vd aliqua
rum alialUm rerum opportmrltatious 
constricti nobis quadam SloTÍe iWlgun
tur, -dispendňs subiaceant et iacture. 
Nam etsi omnem hommem ID-Iunis te
lleatur homlO' ·diligeve: restat tam,en, 
ut hec ipsa dilectio lex ord.inata B-olUln
mooo proveniat caritate; pmpter quod 
extraneum propinqlllo in amore pre
figere ordinate caritatis est preposte
rado, ·cum veruS" runor semper inci
piat a se ipso, et per oonsequens in 

Český překlad. 

V ACLAV, z Boží milosti král 
římský, vždy ruzmnoHtel říše, a král 
český. Ctní, oddaní, milovaní! Acl<o.Ji 
jsme poviruů pe&wati povšechně IQ 

blaho všech lidí, pi'eoe jen nesm~~e 
býti všem příznivi natolik starosthve, 
aby toto bla},o' bylo snad k újmě a 
ztrátě těch, k nimž jsme pro místní, 
č·asovou neho· ji.namou příležitost pevně 
vázáni jaksi osudem. Neboť byť i kaž
dý člo';'čk byl povinen milovati kaž
dého člo-v,ěka, jest p:i:eoe jen zapo-třebí, 
aby toto. mí10vání vycházelo z lásky 
zHzené; pročež dávati v lásoe přednost! 
cizinci před domortO-dcem j1est řádné 
lásky zvrácení, jelikož pravá láska za
ČÍná vždy od sebe samého a teprve 
pOtOUl se přenáší na druhé podle me
řítlm hlízkosti. 

~B) Šlo vlastně o odpor proti tomu, že "statky, nákladem celé země" pořízené~ měly .. ~ýti 
veskrze v užíváni cizinců. Arcibiskup Jan z Jenštejna vydal rozsudek z 2./XII. 1384, ze maJI J~n 
Češi, a teprve, když hy se jich nedostávalo, tedy osoby z jiných národů b!~~ !,řijímá.ni ~o koleJ!_ 
T o ID e k Děje university pražské str. nO/lIl; T a cl r a, Příspěvky k dCJlllam UnIVerSIty P~az~ 
Bké ve ětrnáctém století. Věstník Král. české společnosti nauk, třída filo8oficko'hisloricko-hlo-
logická, roč.. 1890. str. 290.. ,,, ", 

49) List arcibiskupa pražského z 4~/XII. 1384 .. T a rl r a tamtez. str. 291. - V obou prlpadech po· 
dáno proti rozhodnutí arcibiskupovu odvolání k, papeži. ' "' ",. v v V 

00) Srov. Tomek, Děje university pražske str. 111: lJ\iaJlce NtmC1 Jeste posud .wsechnu n;'-0c 
w rukau swých hleděli jí w nejwyšším stupni užiti ku přinucení Cechů, aby upustIly od swych 
žádostí. Tedy ~hlásil Soltow wšeobecnau zápowěd' wšech čtení w universitě pod nejtěžšími po
kutami w statutech dopuštěn}'llli. Čechowé wšak na zápowěd' 11edbali, nýbrž ozhrojeni dali se na· 
lezti ~ weřejných školách we koleji, a wykonáwali čtení, hádání i wšeliké jiné školní skutky hf>7. 
přestání." 
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posterosper proximitatis lineam deri
vetur. 

Cum itaque natio Theutonica, illI~e 
inoolatus regni Bacmie pl'lorsus expers, 
in siugulis universitatis studii Pragen
sis agibililius, ut relacio veridi,ca ad 
nos deduxit, tres VIOoes sibi vendica
verit :ad USUffi, nacioque Boemica, eius
dem regni iusta heres, tantummodo 
unica g-audeat ct rruaim: nos Vlero 
iniquum et valde ind1eoons arbitrantes 
ut de profectu iucolarum, qnihus rect~ 
comperit suC'cessio, exteri let advene 
hahunoonter affluant et illi ruefectuum 
inconnnodis senciant se oppl~ess'OlS: 
mandamus vobis preseneium virtute 
firtnifJ.er et distl'iete, ,omnino habere 
volentes, qwatenus m,ox visis pl',es,enti
bus, contradiccione et }1eniten'C'Ía qui
buslibet pl'oeul m'otů, nacionenz Broe
~nieam in singulis consiliis, iudiciis, 
examinibus, eleecionibus et quibus
cu"!,que aliis aetibus et disposicionibus 
unwel'sítatis predicte acl instal' ol'dina
cionis, qua gaudet nadio Galliea in 
universitate studii Parisiensis ae cefJere 
in Lombardin et [talin pociuntur naci
on'es, ad .tJ1e8 vooes aJmittel1e rrwdis 
omnibus debeatis, sinentes rBam Vocum 
nuiusmodi privilegio ex nunc in antea 
in. perpetuum pacitiťJe uti 'et goudere; 
altter non tacturi, Pro"t indignacionem 
nostram gravissimam volueritis arcius 
'fJvitare. 

Datum iu Montihus Chutnisdie 
XVIII mensis ianuarň, regmormTI no
strorum anno Bnemie quam:agJesimO
sexto, Romall1o,rum vero trioesÍmo ter
cio. 

H onorabilibus 
versitati studií 
nostl'is dilectis. 

rectori et 
Pragensis 

toti uni
devotis 

Poněvadž tedy národ německý, 
který vůbec nemá obyvatelského práva 
v království Českém, si ve všech: zále
žitostech, o nichž se j'edná na univer
sitě pražské, "svoji! tří hlasy k uží
vání, jak nás -o tom došla ho,dfi!o~ěrná 
zpráva, a poněvadž národ český, pra
vý to dědic toloo,to, království, má 
to~, j~diný hlas a ho užívá: tu my, 
povazuJIce za nespraVledlivé -a vehni 
n~~luš~é, ahy,prospěchu obyvatel, jimž 
pl'lslusl prava posloupoost užívali v 
přehojné míře ciziuci a lidé př,espolní 
a aby se pak ohyvatelé cítili utisko,va
nými újmou nedostatku: pro/JO vám 
nl'ocí .to}t,ofAo listu nařizujeme nezvratně 
a p;;esněy chtěiíce to tak naskl':Je míti, 
abyste i.h'ned po obdržení tohoto listu 
bez jakéhokoli odPoru a zdráHání 
připustili národ český vším způsobem 
ke třem, hlasům při všech poradách, 
• 0udecH, zkouškádh, volbácli a kte
rýchlwli jiných aletech a disposieích 
této university -po zpzlsobu zřízení, 
]1aké má francouzský národ na univer
sitě paří!fJsk'é a ,ostatní námdy v Lom
bardii a Italii, a abyste český národ 
rta v.ě,čné časy nechali v pO'koj'ném uží
vání této hlasovací výsady a nehodlali 
snad činiti něco jiného, chcete-li se 
tě.sně vyhnouti naší nevoli. 

Dáno na Horách Kutuých dne 18. 
ledna, v čtyřic'átém šestém rODe našeho 
kralování v Čechá'chl, v třicátém třetím 
roce našeho Icralo~ání v říši řúuské. 

Ctnému, oditan'ému a milovanému 
rektoru a celé universitě pražské. 

. N .... cní příhodné. zl~um~ati, pročy s~.v~~~ci nespok'ojili na pražské universitě 
s Jcdnrrn hlasem. JIsto ]'C, ze se znacne)'sl cast pooEesorů a p'OlSluchačů na znam.cnÍ 
protestu vrátila do, svých ,:l,,~tí, ~č možno-li návrat do vlasti vůhec pokládati za 
r;~test, V nemeckych 2le'}'l,cli zatnn hyly totiž zřízeny univ,ersity ve Vídni (1365), 

,~l?e!?'erku (3386), Kolme nad Rýnem (1388) a v Erful'tu (1392). Těchto na
vrativslCh se vsak nehylo tal< veliké nmožství, jalm se někdy tendenčně uvádělo.") 

51) ~řelmané. zP~'ávy, uvádějí na pravou míru To Il1 e k, O počtu studenlli w učení Pražském we 
14. st?letl. ČasopIs Ceskeho museum (red. Jan Erazim Wocel) XX. (Praha 1846) str 112 ' I ' 
Denll D' U' ' .. dM' II I ' ,. anas" . 1. e, 1.e n,lVerSltaten es ltte a ters ,str. 600/601, pozn. 1554; P a II I s C II v 'Sybel's 
HIstorlsc~~. ZCltschnft! sv, 4.5 .• str. 269: W i II t e r, Děje str. 8; 8I'OV. Ta d l' a na UV. m. str. 294/ 
295. NOVC~1 zase Fr led l' I chM a t t h a e s i II s, Der Auszug der delltschen Studenten aus Prag 
(409). Mltteilungen des Vereines fUr Geschichte der Deutschell in Bohmen (red Dr Ot k . W 
her) LI! (Praha, 1914), str. 451 a LIlI (1915), str. 58 a násl. . . o Rl e· 
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A také tomuto exodu" a zásluze mistra Vincence Grlll1era je povinna díky. za svůj 
" , cl hl"" I vznik lipská universita (1409). Jak ovšem v,e svetle prav y vl:' lZeJ}.s.ova 

historika lipské uIŮversity,Ó2) praví-li, že maTl"1ě se n-eč.eštÍ studentI ohraulI na 
Boldenhagena, posl,edního rekúo.ra něul'ecké nár,o.dnl(}sti~ Dlarně na vládní

v
• úřady 

s žádostí O< odvTáoení těchto nesnází, a ~e i žádost lee králi Václavu byla pn kor
porativní samostamo.sti a nedotknutelnosti práv uniVlersity úplně bezvýsledná? 
Stačí. na to odpov~děti, že česk)r král Vá~lav IV: př,es. korpol'~tivní sa~o
statnost a n,edotknut'elnost prav unIversIty pl'oCce]en svou kralov-
I ' , k' . ., zh dl "'''. t' V" rospe'ch s mu mlOCI spor na prazs e UIllVlerslte":vo o- s pravuI ucmnos 1. Cl P 

tak učinil, to zál,cželo na ieho. spravedlivém uváženÍ. . ., .. 
ZávlěI1eln uvádílne slova Něrnoe F]'iedricha Paulsena, )'enž v po]ednam 

Die Griind1lllg der d1eutschen Umversitaten", uveř,ejněném v H. v. Syblově 
l'Iistorische Zeitschrift sva7lek 45. (Mnichov .a Lipsko" 1881), str. 269, pozn." 
napsal (uvádíme v če8kém plíeklad,ě) ;53) "Zdá se mně, že tři národnosti !:ě~eckél~o 
původu na pr,až~ké universitě s přísluš,~ým p'~"díle~ na. práv,ec~ a,pOq;It~Ich U~l1-
versity byly ovsem_ nesl'1O vn,alostI, kdyz UlllVerSIta zaloZien~ ne~~ck)ch 
a polských univcersit ztratila universální povahu. Na víde~ské Ulli,:erslte ?yla 
kuížecím opathním Z roku 1405 Rakušanům vyhra>:ena polovm~ .~<;"legJ'lt.ur' ~dy 
vsak nikomu nenapadlo, ahy se nad tím p07l .. staVll. Na pozd".lslch Ulllver.,t~~ 
hyl vli"em zeměpána na udělování k!olegiatur zajištěn po,díl ob~atel~m d~tycne 
lJeme. A nutno tutéž věc posUZio~,ati jinak, jde-li 10 C-echy, než Jde-II .o NenlOe? 
Ani l1Jel~e za j-ediJnou příčiuu úpadku pr,:,.žs~é~o učení uvádě~ .tl>to zatla.š?ní Něm
ců. Tent!} úpadek hy ,hyl nastal .z~J~ste 1 heztak, h~t, 1 vpo,:",leJs~ cest~u . 
Čechy llehyly srdoem N"mecka. A Vldetl dokonoe v zahnam nelwlika ncmeckych 
profesorů udállost sVÍětohoTl1JOU j'est přece dobrndnržné idolon hOl'izontis._" 

Týz český král V ác1av IV'., který vydal ruekret lrutuohorský, přil~ázal J>ar1~,vč 
koleji") r. 1383 tehdy nejn:ádheměj~í stavbu v<e ,středu ,Pr;,hy, d?JI\ hyvaleho 
minclnistra královského, Johlina RoHeva, a tent!} dum, znamy pod Jmenem K a
rol;inulll, j1est "podnes vlastním symhol1cm ~taI1o!SI~Vl!é, uni~erBi!y ,Ka;~~(}vy. 

Pro oeský náro-d se na univ<ersitu ruostavdy prubehem ceskych depn do~y 
svízelné dohy zápasu o kulturní existenci. A když pak i pražská universita, jako 
vš,ecky ~iversity, prožívala vývoj- od ústavu mezinárodní pD.V~y k Ú'8t~Vll ná~,d
nímu, i tehdy český nám,l ucítil .. emalou krutost .na poli !rulturnun. Avs~!< 
,jestliže na pražské uDiv,ersitě r. 1784, kdy mrtvj Ja~k Jla~a) u~tup~val Zl
vému, volena hyla l1Jěmčiua, nestalo se taJ:: na za~<1adc neJa}<y~h ?aro~m ft~
vzniklo tudíž z toh" žádné pr""o. Byla to, len zastavlm na vyvoJ"ve draze, zpu-

52) Mor i t z Br a s c h, Gcschichte der Untvcrsitiit Leipzig. "Auf Deutschen Rochschulen", 
svazek II. (Mnichov, 1890), str. 2: "Vergchlich hatten sic.h die nic~lthohm.ischen Stu"~enten 8? Bol
denhagen~ den letzten Rektor deutscher Nation, vergebhch. an dle Regterungsh.~h.orden mlt de~ 
Bitte um Ahwendung diesel' Uebelstande gewalldt. Selhst .em Gesuch an den I~om~ .. We":~e~ wm, 
bei der corporativell Selbstandigkeit und Unantastbarkelt der Rechte der Umversltat, volhg er
folglos." 

1'3) Něm e c kýt e x t P a II I sen ů v zní: "Mil' scheint. dass drei Nationen deutscher Ahstam
mung an der Universitat Prag mit entsprechendem, Antheil an den Reehtell und Emolumenten der
selben alIerdings ein Missverhtiltniss waren, seitaem die Universitat durch Griind~ng ~~utsc~er: 
nnd polnischer Universitaten ihren universellen .. Charakter verloren hatte. An der Umversltat \\Tlen 
wurde durch ťiir:stliche Verfugung v. 1405 den Osterreichern die Ralfte der Collegiaturen vorbe
halten, es ist niemals jemandem eingefallen, daran Anstoss zu nehrnen. A~ den spateren Univ~r
sitaten sicherte der Einfluss cler Landesherrn auf díe Verleihung der Colleglaturen_den Landeskm
deru ihren Antheil. 1st denu dieselbe Sache anders Zll beurtheilen, wenn es sich um Cechen als wenn 
es sic11 um Deutsche handelt? Aueh die Abnahme des Pragér Studiums dad man nicht auf diese 
Zuriiekdrangung der Deutschen alIein zuruckfiihren. Sie wal'e sicherlich aueh ohne dem eingetreten, 
wenn aueh langsamer. Bi:ihmen war nicht das Herz Deutschlands. Und gal' in der Vertreibung von 
einigen deutschell Professoren ein welterschiiuernJes Ereigniss zu sehen, ist doch ein abenteuer
liches idolon horizoutis." 

Ii\\) Koleje byly korporace mistrů nebo žáků, bydlících ve společných domech, kteří se vyživo
vali z u"adací a zabývali se za to vědeckou prací. 
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sohená -tím, že ooština v tu chvíli - ne SVOll vinou - nemohla hýti vzata v u
vahu".") Čeština však na pražské universitě nikdy nevynůzela. Roku 1793 byla 
na ní zří",ena stolice heského jazyka" české literatury, roku 1848 nastala jazy
ková utrakvisace pražské university a roky 1882 a 1920 jsou jen uzávěrem přiro-
7leného vývoje. 

"Své vlasti p,oznaje běh7 
tak jedno jsi čech." 

J. Jungmann. 

5~) Posudek univ. prof. N o v o t n é h o v "Prohlášení akademického senátu Karlovy univer
sity o projevu akademického senátu německé university" (Praha, 1930), str. 9/10. 
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