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JAROSLAV WERSTADT: 

OTÁZKA »STŘEDOVĚKU« V PERIODISACI 
VŠEOBECNÝCH DĚJIN. 

lova a pojmy zůstávají, ale obsah a smysl jejich se mění. A mnoho nedoroz
umění a zmatků vzniká ve vědě pr oto, že se operuje pojmy nevyjasněnými 
a mnohoznačnými. Historický pojem a název »středověk«, tak často užívaný 

i zneužívaný, je z těch pojmů, které prošly zajímavým vývojem, které - sloužíce 
za prostředek historického poznání a rekonstrukce minulosti - samy již mají svou 
historii a o nichž je nutno, aby se dříve dorozuměli ti, kdo jich užívají. Dnes se 
vzniku a vývoji, výkladu a rozboru, stabilisování a precisování všeobecných pojmů 
historických věnuje práce stále soustavnější a pozornější, a nejsou už vzácností 
celé monografické studie, které se zabývají speciálně na př. pojmem a podstatou 
antiky, středověku, renesance, reformace, protireformace, baroku, osvícenství, 
romantismu. atd. 1

) Jejich základní význam pro historické myšlení a konstrukci 
dějinného vývoje je totiž stále zřejmější. 2 ) 

Pojem »středověk«, »střední věk« nabyl zvláštního významu a domovského 
práva v periodisaci obecných dějin evropských. Uvažovati teoreticky a všeobecně 
o problému historické periodisace není zde naším úkolem. Stačí říci, že periodi
sace dějin - ať již je objektivně založena v dějinném vývoji samotném, jak 
zdůrazňují jedni, nebo je převážně dílem subjektivního výkladu a pojetí děje
pisců, jak tomu chtějí druzí - je v každém případě více než pomůckou a pro
středkem k ovládnutí látky a jejímu přehlednému podání; je to ve skutečnosti 
pronikání k základním skutečnostem a silám dějinným, je to objevování velkých 

1) Hlavní literaturu tohoto rázu zaznamenává na př. Wilhelm Bauer ve své známé příručce »Einfuhrung 
in das Studium der Geschichte« (2. vyd. 1928) a podrobnou bibliografii takové literatury, pokud souvisí s jejím 
tematem, podává na př. kniha polského literárního historika Zygmul1ta Lempického: »Renesans, oswiecenie, ro
mantyzlll« (1923). 

2) O historické konstrukci a úloze všeobecných historických pojmů při ní praví výstižně Troeltsch (»Die 
Bedeutung des Protestantismus fur die Entstehung der modernen Wdt«, 5. vyd. 1928, str. 7): »Konstrukce chce 
ryze v rámci zkušenosti formulovati podle možnosti rozličné velké mocnosti našeho dějinného života ve všeobec
ných pojmech a objasniti skutečný kausálně-genetický poměr mezi těmito kulturními typy, které po sobě následují 
a přecházejí jeden do druhého. Z tohoto sledu a z tohoto splýv"ání se potom vysvětluje náš vlastní svět, k němuž 
vztahujeme veškeré historické poznání buď tak, že jej stavíme v protivu k minulosti nebo že jej z ní odvozujeme, 
a jejž toužíme pochopiti v jeho karakteristických základních rysech, abychom porozuměli sobě samým.« 
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_ vývojových celků a období, je to rozpoznávání souvislosti zjevů a událostí i jejich 
významu pro další vývoj. Souvisí tedy těsně s tvořením všeobecných pojmů histo
rických a s historickou konstrukcí, protože buďto na nich buduje nebo jim 
sloužL 3

) Pokud jde o periodisaci všeobecných dějin, spatřuje Troeltsch4
) její úkol 

v tom: rozlišiti velké kulturní útvary od sebe navzájem, odděliti je caesurami 
a všeobecně karakterisovati a pojmově shrnouti velké a karakteristické kulturní 
celky ležící mezi těmito zářezy; v takové periodisaci tkví podle jeho mínění vlastní 
filosofický prvek dějin universálních. 

Periodisační schema, které dělilo obecné dějiny na starověk, středověk a no
vověk a které postupně zcela zatlačilo staré učení o sledu čtyř světových říší, z nichž 
poslední byla a měla zůstat říše římská, lze podle jeho původu označit s Dovem5

) 

za humanistické, kdežto starší schema za helenistické. Nevzniklo jakožto histo
ricko-vědecký pokus o učleněni a výklad minulosti, nýbrž jakožto výraz jakési du
chovní orientace doby, jakožto projev určitých jejich sklonů a sympatií na jedné 
a určitých neporozumění a nechutí na druhé straně - tam vůči antickému světu, 
svým způsobem idealisovanému, k němuž se obracela jakožto k prameni a vzoru 
svého úsiH, zde vůči dobám, které jí byly cizí a od nichž se odvracela s pocitem, 
že sama zahajuje nový život a nový věk tím, že se navrací k životu a věku starému. 
Samo slovo renesance - praví Dove (str. 215) - »uzavíralo dokonale v trojici 
svých obrazných prvků: život, smrt a znovuzrození řadu periodologických pojmů, 
která jim odpovídala, totiž: starý věk, střední věk a nový věk«. Což znamenalo, 
že »od starého věku (antiquitas) dělí nás střední věk (media aetas) zdánlivě 

barbarských století jako dělí od sebe noc dva dny; avšak od středního věku dělí 
nás znovu vycházející slunce starověku jako nové ráno od noci« (str. 216). Ne
zájem a neporozumění renesance, pokud šlo o »barbarský« svět vyrostlý na ruinách 
slavené antiky, sdílelo později i osvícenství, které v středověku odmítalo přede
vším temnou dobu církevní vlády a náboženské pověry, kdežto teprve u Herdera 
a zvláště u romantiků se tento postoj zásadně mění. Byl-li renesanci živou pří
tomností a takřka životním programem a ideálem antický starověk - podobně 
jako jím bylo reformaci staré, původní křesťanství - byl tím romantismu do 

3) Vhodně tedy připomíná Bauer hned v čele svého výkladu o periodisaci (Einfiihrung etc., str. WS), že 
»každá periodisace je zároveň tvoření určitých historických typů«, kterým se z nepřehledného celku historickéJ.1o 
dění vyděluje určitá skupina se zřetelem k její zvláštnosti a ohraničuje se přesněji jak časově, tak prostorově. 
Při tom »každé štastné pojmenování - vykládá názorně autor (str. 111) - je jakýsi objev, který nám činí 
přístupnou až dosud neznámou nebo jen málo známou oblast duchovní. Je to podobný pochod jako v zeměpise, 
kde každá úspěšná objevná cesta působí, že se zeměpisné mapy stávají plastičtějšími a názornějšími«. 

4) Der Historismus und seine Probleme 1922, str. 700. 
5) Al/red Dove, Der Streit um das Mittelalter (Historische Zeitschrift Bd. 116, 1916, str. 210). Pojednání 

je asi z polovice 90. let a bylo otištěno z literární pozůstalosti autorovy. 
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jisté míry právě feudálně křesťanský středověk; a obdivu a lásce romantiků se 
v něm objevovalo dějinné a kulturní bohatství, kolem něhož chodili osvícenci 
slepL Avšak teprve moderní historická věda našla k pojmu a problému středověku 
objektivní a kritický poměr badatelský, jsouc stejně daleka zatracování jako idea
lisace, a právě tak se postavila i k tradičnímu trojdílnému schematu periodisač
nímu, v němž středověk představoval právě článek nejproblematičtější. Bylo by 
ovšem stěží možno, abychom zde sledovali soustavně a podrobně osud zděděných 
pojmů a přejaté tripartiční periodisace ve vývoji novodobé historiografie; zname
nalo by to psáti téměř její dějiny. Musíme se tedy spokojit tím, že naznačíme 
v hlavních rysech, jaký je asi po té stránce stav věcí dnes. 

Je přirozené, že ani v této otázce není současná věda historická zcela zajedno. 
Zhruba vzato, lze v ní rozeznati dva tábory: jeden - zřejmě slabší - který se 
výslovně a zásadně staví proti starému schematu a v něm zvláště proti pojmu 
»středověk« a který navrhuje nebo i provádí periodisační systém jiný; a druhý 
tábor - početnější a silnější - který podržuje staré pojmy a názvy, ale dává jim 
teprve náležitý smysl a obsah, nové vymezení věcné i časové, a který přijímá v celku 
nebo zčásti i staré schema, ale nově je aplikuje a rozvíjí, doplňuje a prohlubuje 
tak, aby lépe přiléhalo k dějinné látce a dokonaleji odpovídalo bohatšímu, proni
kavějšímu a odstíněnějšímu poznání dějinného vývoje, k němuž dospěla histo
rická věda dnešní. Pro oba tábory má při tom ovšem základní význam otázka, 
zda, pokud a jak jsou vůbec možné dějiny všeobecné, universální, v nichž se stará 
periodisace ujala. Nehledíc k naprostým skeptikům, staví se tu skoro obecně do 
popředí západní kulturní okruh románsko-germánský jakožto onen dějinně vý
vojový celek, který lze vskutku jednotně pochopiti a představiti a o jehož rozdělení 
ve vývojové periody a složky tedy především běží; a jen někteří historikové při
hlížejí také k současnému evropskému východu a ke kulturní oblasti islamu, sna
žíce se pojmouti jejich úlohu a vývoj do obecných dějin evropských a řešiti se 
zřetelem k tomu i jejich periodisaci. Naproti tomu v antickém světě středoevrop
ské oblasti spatřuje se stále více zvláštní a samostatný okruh kulturní (nejenom 
tedy velké období či etapa v jednotném vývoji evropském), ať už se potom jeho 
úloha a vliv ve vlastní evropské kultuře objasňuje a doceňuje náležitě, nebo ať 
se neprávem přezírá a dokonce - jako u Oswalda SPenglera6

) - neguje tím, 
že se zvláštní arabsko-magické kultuře přisuzuje působení, které v křesťanství 

a západoevropské vzdělanosti náleží antice. Z toho všeho vyplývají ovšem pří-

6) Der Untergang des Abendlandes. Umrisse einer Morphologie der Weltgeschichte 1. 1920, II. 1922. 

K věci, o niž tu jde, viz u nás odmítavé vývody prof. Jos. Šusty ve stati »Soumrak západní vzdělanosti a jeho 
německý prorok« (přetištěna v knize »2 dob dávných a blízkých« 1924). 
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slušné důsledky pro obsahové i časové vymezení starších pojmů periodisačních. 
Zásadní a rozhodný odpor proti tradiční trojdílné periodisaci obecných dějin 

a v tom tedy i proti pojmu a názvu »středověk« zvedl již téměř před půl
stoletím Ottokar Lorenz/) a ze žijících historiků, kteří se problémem perio
disace speciálně obírali, jej v tom následují na př. Kar! Heussi j

8
) H. Spangen

bergn Walter Vogel10
) a jiní. Jsou však jednotni spíše jen v negaci, kdežto 

v positivních názorech a závěrech svých se namnoze valně rozcházejí. Tak Lorenz 
spojil se svým bojem proti staré periodisaci návrh periodisace nové, která - jak 
Heussi sám konstatuje (str. 30) - »byla téměř všeobecně odmítnuta«. Byla to 
»přirozená« periodisace založená na principu generačním, podle níž století tvoří 
vývojový celek a historickou periodu, protože zahrnuje tři generace, které spolu 
přímo životně souvisejí a mezi nimiž je přirozená duchovní spojitost (t. j. poko
lení dědů, otců a synů, resp. vnuků) a podle níž období 300, 600, 900 let před
stavují další vyšší období vývojová. ll) V tom se mu poněkud podobá Vogel} 
který na empirickém podkladě (jak sám zdůrazňuje), na základě pozorování 
a studia západoevropských dějin dospívá k zjištění, že v západním kulturním 
okruhu, který vstupuje do života jakožto zvláštní historická individualita ve 4. 
až 7. stoL, projevují se počínajíc 8. stol. třistaletá, t. j. 9 generací objímající, 
vývojová období, která se vyznačují jednotou převládajících snah, - jednotou, 
jevící se v životě náboženském a státním, v umění a ve filosofii - a v nichž 
vývoj probíhá opět ve 3 hlavních stadiích (rozvoje, zralosti a rozkladu); tak se 
projevuje rytmus v dějinném vývoji. Vogel pak navrhuje na tomto základě osm 
period pro dějiny evropské - t. j. anticko-středomořské a západní oblasti -
od 6. stoL př. Kr. do 19. stoL po Kr.,12) vyhýbaje se vůbec slovu »středověk« 
a připouštěje označení »Neuzeit« teprve pro nejnovější periodu 20. století (od 
r. 1900 nebo 1914). Heussi naproti tomu je radikálním odpůrcem nejenom staré, 
nýbrž i jakékoli jiné periodisace, která by se pokoušela o vývojové učleněni dějin 
universálních, světových a vůbec celkových dějin jakéhokoli druhu - také celko-

7) Die Geschichtswissenschaft in Hauptrichtungen und Aufgaben 1. 1886. 
8) Altertum, Mittelalter und Neuzeit in der Kirchengeschichte. Ein Beitrag zum Problem der historischen 

Periodisierung 1921. 
9) Die Perioden der Weltgeschichte (Historische Zeitschrift Bd. 127, 1923, str. 1-49). 
ll) Uber den Rhythmus im geschichtlichen Leben des abendlandischen Europa (Historische Zeitschrift 

1924, Bd. 129, str. 1-68). 
11) Tuto věc nazývá Troeltsch (Historismus, str. 737) »čirou kabbalou«. 
12) Jsou to periody: 1. 600-300 př. Kr. doba antických kultur národních (nebo asi antického klasicismu), 

II. 300-1 př. Kr. doba hellenismu, III. 1-300 po Kr. římská doba císařská, IV. 300-700 doba stěhování ná
rodů, V. 700-1000 západní doba císařská (nebo doba karolinská), VI. 1000-1300 doba božího státu, VII. 1300 
až 1600 doba renesance. VIII. 1600-1900 doba liberalismu (nebo evropské rovnováhy). Autor pokládá za 
žádoucí, aby se historik~vé sj ednotili na určitých heslovitých označeních jednotlivých 3001etých griod. 
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vých dějin jednoho národa, objímajících všecky oblasti jeho života - protože 
je přesvědčen, že nejsou vůbec vědecky možné. (Pokládá za možné toliko mono
grafie.) SPangenberg pak soudí, že »středověk v dosud obvyklém ohraničení je 
oprávněn nanejvýš jako pojem časový« a že mu »chybí jakákoli vnitřní jednota« 
(str. 49), ať jde o vývoj církevně náboženský, státně ústavní nebo hospodářský. 
Dokazuje, že obvyklé rozhraní mezi středním a novým věkem: 16. století a refor
mace je nesprávné, protože klade zářez na kulminační bod vývoje místo na jeho 
počátek a hřeší tak proti základnímu požadavku vnitřní jednotnosti a uzavře
nosti period, požadavku, aby vývojový proces, určující ráz periody, se v ní také 
v hlavních svých momentech dokonal. Tvrdí a zevrubně odůvodňuje, že vnitřně 
souvislý a individuální celek tvoři období od 13. do 17. stol., které nazývá »pře
chodní epochou« a jež je karakterisováno rostoucí »oposicí proti tendencím svět
ského a církevního universalismu, bojem o politické, církevně-náboženské a du
chovní osvobození od tlaku jednotné kultury církevní«, při čemž stejně jako 
jednotlivci i národové zápasí o svou vlastní tvářnost (str. 31). Období předchozí, 
ovládané ideou universální monarchie křesťanské - tedy ranný středověk, jak 
bychom řekli my - jmenuje jednou »dobou hierarchickou« a po druhé »středními 
stoletími« (po rankovsku) a období následující (do 19. století) - tedy vlastní 
novověk - nepojmenovává vůbec, ale karakterisuje je 'především osvícenstvím 
a ideou národní. Všecka tato období tvoří dohromady velkou dobu západoevrop
skou, které předchází »starověk« s antickými říšemi světovými a na niž navazuje 
(od 19. stol.) nejnovější doba přechodu k světovému systému státnímu. Toto nové 
trojdílné schema periodisační - v celku jen naznačené a velmi nestejně propra
cované - představuje tedy positivni výsled~k Spangenbergova tažení proti 
»středověku« a tradicionální periodisaci, o níž poznamenal Vogel správně, že se 
také udržela a drží proto, že odpůrci nedovedli dosaditi na její místo nic zásadně 
lepšího. 

Převážná většina historiků nezavrhuje zásadně - jak už řečeno - starých 
periodologických pojmů a starého schematu, nýbrž naplňuje je novým obsahem a 
různě je obměňuje a doplňuje. Není možno obírati se zde četnými jednotlivými 
názory, stanovisky a řešeními. Obrátíme pozornost jen k některým, zvláště kompe
tentním hlasům, po př. k speciálním úvahám, věci věnovaným. Mezi těmi, kdo 
přijímají pojem a označení »středověk«, je většinou a v podstatě shoda o obsahu 
pH slušné periody, ale větší různost panuje v názoru o jejím časovém rozpětí či ohra
ničení. Tu záleží zejména na tom, jak daleko nazpět se stopují kořeny a hledají 
předchůdci, a jak daleko kupředu se sledují důsledky a dozvuky historických zjevů, 
vývojových tendencí a procesů, které určují ráz periody. A záleží zejména na tom, 
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kam se historik rozhodne zařadit zjevy a doby, které tvoří přechod mezi různými 
vyhraněnými obdobími a v nichž se zároveň zvláštním způsobem snoubí stará a 
nová doba. Rozpory názorů a stanovisek jsou v takovém případě tím větší, čím 
více sporné zjevy a doby souvisí s přítomností a umožňují, aby se při řešení histo
rického problému uplatnilo osobní vyznání a hodnocení historikovo; tak je tomu 
nutně vždy, běží-li o otázky, které se dotýkají životních zájmů současnosti. S tím 
souvisí, že zvláště důležitou a spornou věcí pro časové vymezeni západoevropského 
středověku je dějinně vývojové postavení a ocenění renesance a reformace; na něm 
pak závisí rozhodnutí otázky, kdy končí středověk a počíná novověk. 

Mnoho světla vneslo do všech těchto otázek historické badání a historicko
filosofické myšlení Arnošta Troeltsche. Ve svých široce založených a do hloubky 
pronikajících studiích k náboženskému a duchovnímu vývoji evropskému obíral se 
Troeltsch opětovně také problémem středověku, jeho obsahem a podstatou a jeho 
postavením mezi antikou na jedné a moderním světem na druhé straně. A ve svém 
posledním velikém díle o »Historismu a jeho problémech« vyslovil předčasně 
zesnulý historický myslitel německý své poslední názory jak o zásadních teoretic
kých otázkách historické periodisace, tak o konkretním problému periodisace 
universálních dějin evropských. 13

) Můžeme zde podati jen velmi stručně jeho zá
věry a pokud jde o jejich odůvodněni - vždy znalecké a osvícené - .odkázati 
na dílo samo. Troeltsch pokládá za možné toliko universální dějiny evropské 
kultury či evropeismu, v němž se nerozlučně spojují dva různé a oddělené kul
turní světy, které jej určují ještě dnes: to jest středomořský svět antický a zá
padní svět moderní. Protože pak Amerika je v podstatě kolonií evropské kultury 
- do jejíž oblasti nutno zahrnovati také ruský východ, kdežto mimo ni zůstává 
svět islamu jakožto samostatný okruh kulturní - mluví Troeltsch také o jednot
ném kulturním okruhu středomořsko-evropsko-americkém (nebo také atlantickém) . 
V něm srostly a navzájem se vnitřně prolnuly na jedné straně starý svět antický a 
na druhé nový svět, před stavovaný národy románsko-germánskými a počínající 
Karlem Velikým, při čemž prostředkujícím článkem, který se mezi ně vsunul, 
aby je zároveň odděloval i nejvnitřněji spojoval, je křesťanská církev. Ona vznikla 
z rozkladu antiky, zachránila ve svém společenském útvaru stát, kulturu a společ
nost a relativně obnovila antiku tím, že umožnila novotvar antického státu řím
ského v podobě říše byzantské a že přenesla římský stát a jeho kulturu na nové 
národy barbarské, to jest germánsko-románské, jejichž potřebám onu kulturu při
způsobila. Konstruktivní, vědecký racionalismus řecký, přesná právní systematika 

13) Jde tu zvláště o poslední (IV.) oddíl knihy, nazvaný: »Ďber den Aufbau der europaischen Kultur
geschichte« (str. 694--772). 
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římská a původní síly západu se spojily, aby vytvóřily novou, vědecky založenou, 
uvědomělou a účelnou organisaci, která se nakonec osvobodila od tradicionalismu 
a od náboženské vázanosti a vzala sama svůj osud do vlastních rukou. Vznikl mo
derní, racionálně spravovaný velestát a moderní velkovýroba pro volný světový 
trh, tato ohniska moderního evropského života, spolu se vším, co s tím souvisí. 
Pokud jde o periodisaci tohoto vývojové~o procesu evropského světa, Troeltsch 
soudí, že je vskutku již dosti všeobecný souhlas o hlavních periodách jeho. Ne
záležíť tolik - podle jeho mínění - na tom, které faktum a datum pokládáme 
za konec antiky a počátek západního středověku, jako spíše na skutečnosti, že to 
jsou velké a jednotné kulturní celky, že to jsou různé kulturní světy. A stejně je 
tomu v otázce rozhraní mezi středověkem a obdobím plné evropské kultury čili 
novověkem, podobně je tomu, když jde o další pododdíly vývoje. Rozdíly jsou 
vždy patrné a jasné - jde jen o určitější stanovení bodu, kdy v podstatě to nové 
začíná. 

Podle míněni Troeltschova lze nazvati - jak se také často stává - celý Západ 
moderním světem na rozdíl od antiky. Je to označení vhodné zvláště proto, že 
teprve v něm dochází výrazu správné ocenění středověku jakožto kulturního 
základu našeho dnešního života. Avšak užívá raději pojmu moderní svět k ozna
čení novověku na rozdíl od středověku. K obsahovému vystižení a karakteristice 
těchto dvou základních období evropského vývoje Troeltsch se vrací ve svých vel
kých dílech i speciálních studiích znovu a znovu; bohužel, nelze tu sledovati jeho 
vývody v žádoucí úplnosti. Středověk je mu14

) velkým obdobím církevní kultury 
křesťanské, která spočívala na víře ve zjevení boží a na organisaci tohoto zjevení 
ve výkupném a výchovném ústavu církve. Vytvořením této mohutné stavby skon
čila antika a tato stavba je středem celé středověké kultury. Kulturním ideálem 
středověku je - aspoň v teorii - aby sjednocené lidstvo bylo vedeno církví a její 
autoritou. A protože tato náboženská autorita měla vésti člověka ze světa otráve
ného dědičným hříchem k výšinám onoho světa, ztrácel pozemsky smyslný svět 
cenu a celý životní názor a projev nabýval v základě asketické povahy. Avšak 
středověký katolicismus dovedl vytvořiti určitý kompromis v podobě pružného 
sjednocení autoritativně-asketického a volnějšího, přirozeně-vnitrosvětského ži
vota. K náboženským ideím přistoupily pak skutečné poměry - politické a právní, 
hospodářské a sociální - aby umožnily vítězství církevní kultury ve středověku. 
Naproti tomu moderní svět znamená všude boj proti církevní kultuře a snahu do
saditi na její místo autonomně vytvořené idee kulturní, jejichž platnost spočívá na 
jejich přesvědčivé síle. A tato autonomie, jejímž přímým důsledkem je stupňovaný 

14) Viz »Die Bedeutung des Protestantismus etc.«, str. 9 n. 
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individualismus přesvědčení, názorů i praktického usilování, ovládá - jakožto 
protiva k církevní autoritě - všecko. Moderní svět znamená přetvoření barbar
ských států a feudálních říší západních ve velké útvary moderních, jednotných 
států vojensko-byrokratických a v hospodářsko-sociální soustavy kapitalismu, 
velkovýroby a koloniálního vykořistění světa. 

Tento moderní svět počíná s pozdním středověkem, s počátky svrchovaného 
a absolutního státu, jemuž odpovídá zároveň vznik rovněž svrchovaného, svobod
ného a individuálního duševního tvořeni,jakož i nesmírné stupňování intelektuální 
a technické civilisace. Počátkem novověku je tedy Troeltschovi všeobecně 15. sto
letí. Avšak tento základ naznačuje jen všeobecný rámec a nikoli zvláštnosti vlast
ního moderního stavu věcí. Neboť výsledkem onoho rozpětí a stupňování sil byl 
nejprve absolutní stát, spojení absolutismu a konfesionalismu, nové spoutání a 
utkvění kultury. Konfesionální období 16. a 17. století až do konce války 30leté 
a do revoluce anglické znamená jakýsi zvrat a jakousi dobu přechodu. Od ní dělí 
vlastní novověk hluboká trhlina, neboť ten se zrodil teprve z rozchodu s absolutis
mem a s konfesionalismem. V tomto rozchodu je pak základ jeho útvarů státních, 
společenských a církevních i ženoucí sila jeho vědeckého myšlení. Počíná se 
anglickou revolucí, potom americká revoluce přivádí na kolbiště světových dějin 
nové ideje o státu a společnosti a konečně francouzská revoluce překonává na 
pevnině poslední zbytky středověku. »Můžeme tedy - praví Troeltsch doslovně 
(Historismus, str. 763) - rozeznávati novověk v širším a v užším smyslu. 
V širším smyslu počíná 15. stoletím a novým vojenským a úřednickým státem, 
který je suverenní proti árkvi a imperiu, v užším smyslu počíná pak anglickou 
revolucí a osvícenstvím ... Osvícenství, jeho racionální stát, jeho duševní auto
nomie a od něho vycházející vyvinutý kapitalismus jsou až dosud nikoli inter
mezzem, nýbrž trvalým kritickým podkladem moderního života. Ne v něm samot
ném, avšak v období, které ono zahájilo a proniká, je třeba hledati východisko, 
chceme-li porozuměti přítomnosti.« 

Období asi tří století - od 15. do 17. stol., které Troeltsch nazývá novo
věkem v širším smyslu, je tedy ve skutečnosti velkým obdobím přechodu mezi 
středověkem a vlastním novověkem. V tom smyslu označuje Troeltsch15

) výslovně 
jako velkolepé a mocné zjevy přechodné: předně reformaci, rozbíjející nejdůle
žitějšÍ, to jest: církevně-náboženský základ staré jednotné kultury a vytvářející 
novou křesťanskou religiositu; za druhé renesanci, která se současníkům jevila 
jen jako osamostatnění antiky, druhé to složky kulturní vedle církve, a v níž 
dnešní lidé spatřují objev moderního heroismu a titanismu lidstva úplně od-

15) V úvaze »Luther, der Protestantismus und die modeme Welt« (Gesamme1te Schriften IV.; str. 204/5). 
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křesťanštěného; a za třetí vznik absolutistického státu národního, k:erý ~~ou 
racionální správou vytvořil spojení státu a hospodářství, založil moderm p~ht:ku 
svrchovanosti a mocenského rozvoje a vytvořil první stupeň demokrat1ck~ho 
emknutí národů. - Co znamená v těchto případech označení přechodní zjev, 
~aznačuje Troeltsch jasně: celá vnitřní. podstata, ~ěchto, zje~ s; vys~ět~uj: t!m 
jejich »mezipostavením«; je v nich ~poJen? stare 1 nove zvlastmm a Jedmecnym 
způsobem. Troeltsch tedy nezahrnuje a mkdy nezahrnov~l protestantskou :efor~ 
maci a 16. století do středověku. lG) vývoj jeho stanovIska pak lze spatrova~l 
v tom, že se dříve zdráhal pokládati je za novověk, kdežto posléze se rozhoduje 

13 

pojmouti je do novověku v onom širším smyslu.17
) • • 

Zběžný rozhled po názorech a projevech jiných moderních hlstonků, které 
se týkají našeho problému, nás vskutku přesvědčí, že má pravdu Troelts~h, 
když - jak jsme již zaznamenali - vytýká ~ celk~.široký. consensus, po~ud J,~e 
o existenci a povahu hlavních period evropskych de!m, a d~ference omez~J: :pls,e 
na otázku hranic a přechodů mezi těmito periodami. Zde J~ou vsku:.~u Jest~ na
zory i termíny značně nejednotné a neustálené. !ak po~~~ ~de ~Focatek stre~o
věku. U Troeltsche - můžeme říci - konec antiky nem Jeste pocatkem vlastmho 
středověku, podobně jako konec středověku nebyl u něh"o ještě po~~tke~ vlast
ního novověku; jako zde, tak i tam vidí určitou dobu prechodu. PnJme-h se .na 
příklad za konec antiky »takřka kanonický« rok 476,. počá~ek středověk~, jak 
jej chápe Troeltsch, lze počítati nejdříve od obnovení 11npena Karlem V:~lkym. 
Přechodní dobu mezi tím zvou někteří dobou stěhování národů, dobou nmsko
germánskou nebo - jako Breysig - »starověkem« germánsko-románských ná
rodů, který objímá u něho 5. až 9. století a je tedy něčím docela jiným než onen 

16) I když nejdůrazněji vyzdvihoval »středověké« rysy protestantismu - jako v citované již proslulé studii, 

o významu protestantismu pro vznik moderního světa - prohlašoval výslovně (5. ,;d. S:L. 46): »16. a 17. stole~l 
, "V tV do eVk avšak není také novověk' je to konfesionální období evropskych deJ1n atd.« Proto se u nas nem JIZ s re v " . v • k v k" . v v 

prof. Pekař neprávem dovolával Troeltsche pro svůj názor, že refor~ace, něm:~~á steJne ,Ja ,o ces a v Je ,Jes:e 
středověk a nesprávně tvrdil v polemice s Janem Slavíkem (»Smysl ceských deJJn. O nory na:or ~a c~s~e de
jiny« 1929, str. 28), že Troeltsch reformaci »řadí tam, kam patří, .t. j. do středověku, renalssanCI ovsem JIZ pod· 

lomenému«. v v' h v b d 
17) Napsal-li tedy prof. Pekař v poznámce k mému referátu o pracích Be1owove a Hauserove, o ~1C z u e 

'k " ( C-C-H 1932 str 142) že J'e »nedorozuměním« mé konstatovápí, že Troeltsch klade pocatek novo-Zffilnanlzev . ,. , '" . " 
věku do 15. stol. korigoval mou pravdu svým omylem. Tak jako já rozuměl - a ovsem mus11 rozUl~e~.
Troe1tschovi stejně Francouz Hemi Sée ve svém komentáři k závěrečné partii »Historismu« (stať »~a dlvl;lOn 
de l'histoire en périodes«, pojatá do knihy »Science I't philosophie de l'histoire« 1928, str. 265/6) Jako Nemec 
Otto Hintze v studii »Troeltsch und díe Probleme des HistoIÍsmus« (Hist. Zeitschrift Bd. 135, 1927, str. 276), 
kde se praví, že »Troeltsch rechnet [die Epoche der Neuzeit} vom Zeitalter der Re~aiss~nce, d. h. etv::a vo~ 
15. Jahrhundert an«. Potom se kritik zmiňuje o Troeltschových pochybnostech a ryhradach, aby zakonol ope
tavným vytčením a zároveň schválením stanoviska autorova: »aber er entscheidet sich dann doch, und geWJSS 

mit Recht, fur den Beginn mít dem 15. Jahrhundert«. 
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sta;ý »starověk«, znamenající antiku. Avšak jiní počínají středověk již Theodo
richem a Meroveovci (tedy 6. stol.), protože hlavní problém středověku spatřují 
v působení církve a germánského živlu na sebe navzájem. 

Větší zájem, spor a zápas vzbudila v historickém světě otázka konce středo
věku a počátku novověku. Šlo o výklad a hodnocení velkých duchovních hnutí, 
jejichž souvislost s přítomností a význam pro ni je stále živoucí a rozděluje mysli; 
šlo především o německou reformaci. Proti Troeltschovi, jenž v Lutherovi a sta
rém, původním protestantismu nechtěl uznati rozhodné zvěstovatele novověku, 
vystoupil zvláště horlivě na obranu takového epochálního významu reformace 
Georg v. Below. 1S

) S velikým nákladem faktového materiálu čerpaného z různých 
oblastí dějinného vývoje zvláště německého dokazuje také ve svém zvláštním ob
sáhlém pojednání o historické periodisaci a hranici mezi středověkem a novo
věkem/9) že 16. století a v něm především německá reformace je velikým mez
níkem, od něhož počíná nový věk evropských dějin. Below spatřuje nejzjevnější 
známku středověku v církevní jednotě a v samostatnosti lokálních mocí a s tohoto 
hlediska dokazuje proti Spangenbergovi, že 16. století je v těchto směrech spíše 
velikým zářezem než století 13. V otázce rozhraní mezi středověkem a novověkem 
není pak nakonec - jak vidíme - velkého rozdílu ani mezi Belowem a Troelt
schem - nehledíme-li ovšem k nestejnému pojetí úlohy reformace při tom, 
pojetí, v němž se konservativní církevní protestant nemůže shodnouti s »theo
logem a politikem liberální levice« (j ak si sám T roeltsche klasifikoval). Neboť 
Below připouští také, že počínaje XVI. stoletím lze počítati dvě periody: »0 tom 
se může vést diskuse ... « (str. 63). Troeltschovo stanovisko a řešení dochází 
zřejmě stále širšího souhlasu a přijetí. Svědčí o tom na př. studie Paula Wernle/O) 
Fritze FriedrichaJ

21
) Hermana Schmalenbacha22

) aj. Wernlův názor, že »dává
me-li každé době, což její jest, musíme počínati nový věk od pozdějšího data, 
nežli od renesance i reformace« (str. 169), ukazuje souhlas s Troeltschovým 
»vlastním novověkem«. F. Friedrich prohlašuje výslovně, že se v podstatě hlásí 
za stoupence Troeltschova a Wernlova proti Belowovi. Hlavními periodami myš
lenkových dějin novověku jsou mu renesance, reformace, protireformace a OSVl-

18) Ve spise »Die Ursachen der Reformation« (1917) věnoval zvláštní obsáhlou úvahu otázce reformace 

a počátku novověku. 
19) Uber historische Periodisierungen mit besonderem Blick auf die Grenze zwischen Mittelalter und Neu

zeit (1925). Viz o spise referát pisatelův v ČČH. 1932, str. 135 n. 
20) Renaissance und Reformation (1912). Viz o knize též referát Troeltschův, přetištěný v Gesammelte 

Schriften IV. str. 759. A srovnej Troeltschovu znamenitou studii téhož názvu z r. 1913 (tamtéž str. 261 n.). 
21) Versuch liber die Perioden der Ideengeschichte der Neuzeit und ihr Verhiiltnis .zur Gegenwart (Histo

rische Zeitschrift Bd. 122, 1920, str. 1-43). 
22) Das Mittelalter. Sein Begriff und Wesen (1926). 
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censtvl, které postupně rozebírá. Tím je už také řečeno, kde vidí počátek novo
věku: v renesanci, »velkém osvobozovacím hnutí, které na nejrůznějších polích 
rozpoutalo množství tvůrčích sil« (str. 2 3 ), v renesanci, které nikdo neupírá, že 
není již prostě středověkem, nýbrž že ji rozlišují od něho podstatně nové rysy. 
Proto m~zi r. 1400 a 1500 je nutno učiniti hlubší zářez v dějinách evropského 
západu. Naproti tomu reformace byla sice »silou pokroku, avšak období refor
mační jakožto celek nebylo obdobím pokroku, aspoň ne na dráze, kterou nastou
pila renesance« (str. 24). Osvícenství, jehož počátek klade Friedrich asi do polo
viny 17. stol., je pak vládnoucí duchovní mocností posledních tří století a určuje 
v podstatě i naši přítomnost; zvláštním poměrem k němu karakterisuje a odlišuje 
proto autor jednotlivá století: 17., 18. a 19. SchmalenbachJ odborný filosof s vel
kou erudicí historickou, vykládá ve své hutné (ale, žel, nedobře čitelné) knížce 
pojem středověku v jeho »kategoriích systematických a historických«, dovolávaje 
se nejednou Troeltsche. Jeho vývody by zasloužily aspoň krátkého résumé, na něž 
tu však nezbývá místa. Také zde čteme, že celkově nové, moderní podoby dosáhl 
evropský svět teprve v 17. století, na jehož konci dochází k novému obratu v du
chovních dějinách, avšak přece zase autor výslovně praví, že s renesancí a refor
mací vpadá novověk s plnou silou a v celé šíři; jindy pak označuje renesanci jako 
pravé období přechodu. Tedy i v tom, jak v celku pevně drží podstatu věci, avšak 
kolísá poněkud ve vyjádření a terminologii, podobá se tento autor Troeltschovi. 
A dotýkaje se sporu o mezníky 1300-1500-1700, připomíná, že jsou přece také 
velmi dobré a rozumně odůvodněné pojmy »pozdního středověku« a »ranného 
novověku«. Tento pojem ranného - jindy též. »staršího« - novověku je u Schma
lenbacha analogií Troeltschova »novověku v širším smyslu«, kdežto pozdější novo
věk (»neueste Zeit«) shledává důvodným datovati asi od»doby Goethovy« (1770 
až 1830). Vskutku podobdobí: ranný a pozdní středověk se již ujala obecně -
zejména v historiografii německé - a podobně se ujímá i obdobné členění nebo 
odstiňování novověku (viz dále u Lamprechta a Breysiga). Spangenberg, který 
počíná - jak jsme viděli - již pozdním středověkem (od 13. stol.) své velké 
období přechodu, pro jehož horní hranici (17. stol.) se také dovolává Troeltsche, 
vyzdvihuje v tomto pozdním středověku zjevy a tendence, které znamenají roz
chod s předchozím vývojem a zahajují novou dobu. Podobně končil Jules Mi
chelet (kterého se Spangenberg také dovolává) ve své Histoire de France vlastní 
středověk (»le moyen áge proprement dit«) 13. stoletím, a stejně poznamenává 
H. Sée,23) že vlastní středověk trvá velmi krátkou dobu, poněvadž v 13. století 
počíná období, které ohlašuje »les temps modernes«. Leč tyto různé diference, 
-----

23) V úvaze, kterou jsme již citovali v pozn. 17. (str. 270). 
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~znikající .. ~ůzným a~centováním těch či oněch rysů a souvislostí vývoje, nehod
lame zde J1Z sledovat!. V hlavních otázkách je - zdá se _ mnohem více vše-

obecn~ shoc:r než r~zp~~? Všir:něme si na př. po té stránce dvou nejnovějších 
p~kusu o vseobecne deJmy: nemeckých »Fro pylaen-Weltgeschichte«J redigova
nr~h. W ~ltrem Goetze~, a francouzské» histoire générale« nazvané »F eu ples et 
C1Vl~ts~tZOns« (red. LOUlS Halphen a Ph. Sagnac). Jak již rozdělení a názvy jed
~othvzch sva:~?, ta~ vý~o~y autorů jsou celkem v souhlase s tím, co jsme poznali 
Jak~, naz~~ v~tSlny hlston~u o otázkách, které nás tu zajímají. V německém díle 
tvo~l zvlastfi1 svazky »Stredověk až do konce Štaufů (400-1250)«,24) »Doba 
got!~y a renesance (1250-1500)«, »Doba náboženského převratu _ Reformace a 
~rot!reform~ce (1500-16,60)«, »D~ba absolutismu (1660-. 1789)«. Ve vstupní 
uvaze ~ruheho z uveden~ch svazku, nazvané »Konec středověku«, vykládá W. 
G~etz). ze 13. stol. dostupuje t. zv. středověk svého vrcholu a zároveň se počíná roz
kladat1. Doba zde počínající až k reformaci se nazývává dokonávajícím středověkem 
:, mohla by se ozn~čiti také vznikajícím novověkem. Na jejím konci a na po
cat~uy 16. stol. vZfi1kl na západě jiný svět, než jaký byl po tři století minulá. 
SteJne v ~vedentch všeobecných dějinách francouzských nacházíme díl (VII.) 
nadef:any »La fm du moyen age« a objímající ve svých dvou svazcích jednak 
?bdoD1 let 1285-1453, označené jakožto »désagrégation du monde médiéval« 
Jednak úsek 1453-1493, označený »l'annonce des temp s nouveaux«. Další díl 
(VIII.) pak předvádí »Les débuts de l'áge modeme: la Renaissance et la Ré
forme«. Zde je zevrubně dolíčeno, co jeden ze dvou autorů tohoto dílu Henri 
Hauser} účinně shrnul ve zvláštní rozpravě,25) v níž nastiňuje duchovn/ nábo
ženskou a ~ravní »revoluci«, »novou politiku« a »nové hospodářství«, kt~ré při
neslo epochalní XVI. století, zahajující nový věk evropského světa. Konečně za
slouží být připomenuto jako doklad převládajícího nazírání v historickém světě 
ně~ecké~ časové rozdělení, jehož užívá v přehledech literatury »Historische 
ZeJtschrift«) vůdčí vědecký orgán německých historiků: staré dějiny _ římsko
germánská doba a rannější středověk (do roku 1250) _ pozdější středověk 
(1250-1500) - reformace a protireformace (1500-1648) _ doba absolutismu 
(1648-1789) ,-n~vější ději~y ~1789-~871) - nejnovější dějiny (od 1871). 
Shod~ v hla~nlch ;ecec~ a ze]mena v otazce, která nás tu zajímá především, 
': o;azce stredoveku, Jeho vymezení obsahového a časového je zde všude 
]asna. 

Až dosud jsme měli co činit se »středověkem« jakožto zvláštním velkým ob-
24) Neměl jsem ještě po ruce. 

25) La modernité du XVI" siěcle (1925). Srov. pisatelův referát v ČČH. 1932, str. 142 n. 
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'''''JHU ve vývoji evropského západu. Avšak jeho pojem jednou v~pr~~o;aný ~.d: 
se jaksi od své mateřské historické půdy a stal se typem) vySt1hU~:C11~ urC1~e 
určitý stupei'í kulturního a sociálního, politického a hospodars~e~o ~~

·e s nl'mž se můžeme setkat i v dějinách jiného kulturního okruhu nez Je nas. vOJ , . d' v,· v 

tak poiem »středověk« i ostatní zděděné pojmy peno lsacm ~eJen?m z~ se 
udržely v' historickém obraze západoevropského světa, ,nýbrž vp:om~ly ,1 za )eh~ 
hranice a byly aplikovány také na vývoj jiných ku:turnl:h svetu, zeJm~na recke 
a římské antiky. Představíme-li si, že máme potom, stryedovek nebo ~ovo~ek (~odl.e 
nového pojetí) také ve - starověku (podle st are predstavy), uved:mlm: sl.net 

.. ia!r poimv nabulv časem různého a nového smyslu. Casovy pnmat 
"LAY'-L.C'" j.'k ) J J j •• v' • 

mezi těmi, kdo takto užili pojmu »středověk«, reklamuJ~ ~e neJnoveJl J'ro 
Jakuba Burckhardta} podle jehož typisujícího p~jetí stře~ov~~ Je do~: ~:ostred
kující mezi vyšší a nižší kulturou, které se ~avz~Jen1 ~romkaJ: a ~y:v~reJ1 no~o~ 
výslednici. OlG) Nejsoustavněji provedl apl~ka:l :.t.ary:h ~en~,dlsac:lch ť,oJ~~ 
z obecných dějin a z dějin západu na antlcke deJ1ny recke. a .:_lmske, ~o .rnpac:.e 
i na vývoj kulturních oblastí mimoevropský~h, !:~rt ,Breyst ~"") Vy:hazl z. ;uys
lenky, že dějiny všech národů probíhají v rade psteho poc:u st~:u." kter~. ~ze 
pev~ě zachytiti v jejich zvláštnosti a které se ze sebe a po sobe rOZV1JeJI v ~rC1tel~ 
sledu. Evropské děj' se mu pak rozpadají ve dva světy staroevrop:ky (:nt1: 
cký) a novoevropský (západní) - které se vyvíjejí časově po so~~, avs:k ~e,cne 
vedl"" sebe Daralelně což znamená, že 14 století evropskych deJm predcnaze
jí cí c~ zánik~ říše zá ;adořimské a druh~ch 14 ,století, ~erá, p~ něm, ~ásle,do~ala; 
představují přibližně podobnou řadu vyvoJovych stup nu, a ze reck~-nrr:ske deJl~) 
se rozpadají asi v rovnomocné oddíly jako dějiny germánsko-ro~ans~e. Breys~g 
míní, že sice nezáleží na tom, jak se tyto životní doby obou narodmchv,sk~pl~ 
nazývají, avšak za nejjednodušší pokládá, přenésti beze zm~ny na st:rsl vyvO! 
dílčí názvy, užívané, jde-li o mladší vývoj, totiž názvy: pra~ek, :~~,rovek, ranny 
a pozdní středověk, novověk (nebo také: novější doba) a neJ.noveJsl. ~oba. ~ama 
o sobě bezobsažná označení nabyla prý pro nás - platí to jmenovlte. o, str~~o
věku, novověku a nejnovější době - tolik významu, že ~Y bylo Zpozdl:e s~ )lch 
vzdávati. Nás tu zajímá, jak časově a obsahově vymezuje uvedenou v~oJovo~ 
stupnici v dějinách národů germá~sko-romá~sk!ch~ U~~~eme :spon casove 
schema, když na obsahový přehled a vyklad nezbyva mlsta: ) pravek do r. 410, 

2G) Rudolf Stadelmann, Jacob Burckhardt und das Mittelalter (Hist. Zeitschrift Bd. 142, 19~0, str. 479 n.)~ 
2.\ Viz zvláště »Der Stufenhau und die Gesetze der Weltgeschichte« (I. vyd. 1905, II. vy-a. a zd~ 

úvodní st~t »Die Formen der Weltgeschichtsschreihung«. 
28) Podle tabulky, kterou nacházíme v »Der Stufenbau etc.«, 2. vyd., str. 88. 
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starověk 410-911, ranný středověk 911-1144, pozdní středověk 1144-1494 
novější doba 1494-1789, nejnovější doba od r. 1789. ' 

V konstrukci vývojové stupnice, kterou procházejí shodně různé kulturní 
oblas~i, je Breysig následovníkem - shody a rozdíly zde nemůžeme zvláště sle
dov':,t! - ~a:'la Lamprec~ta} Jenž rozez.nával rovněž řadu dob či vývojových 
stupnu, ktere JSou karaktensovany kolektivním stavem duševním a v nichž celko
~ém~ obrazu duševní kultury odpovídá vždy určitý celkový obraz kultury mate
n::lll1. Ten~o.sled vývojov~ch stupňů objevil Lamprecht nejprve v dějinách němec
kych, a~y Jej p~k prohlásil za zákonně nutný pro vývoj každého národa, aspolí 
ev~op,ske. ob~astl kulturní:

29
) :ro nás)e.z~l~ště zajímavé, že a jak spojil Lamprecht 

sve vyvoJove schema - )ehoz hlavnlml clanky, hledí-li se k celkové duševní dis
posi~i doby, jsou: animismus, symbolismus, typ ismus, konvencionalismus indivi
doual:smus. a su~jekti~ismus -. s tradičními pojmy periodisačními a jak 'při tom 
rume penody casove vymezll. Pozorujeme, že ve svých »Deutsche Geschichte« 
počítá: pravěk do (v~etně) 9 .. stol., od 10 ... do 15. stol. středověk, který zahrnuje 
v sobe doby symbohsmu, typlsmu a konvencionalismu v životě duševním od 
~~5.0 do .1750 novověk nebo »novější dobu« (»neuere Zeit«), která je dobo~ in
~l~lduahsmu,. a od 1 >>neJnovější dobu« (»neueste Zeít«), t. j. dobu subjek
tl.vlsmu. Vidíme tedy opět, že jak Breysig, tak Lamprecht jsou v otázce ohra
ll1čenÍ středověku vcelku zajedno s převážnou většinou historické obce německé a 
evropské vůbec. 

Jsme u konce svého přehledu, v němž jsme mohli jen letmo sledovati zají
mavévosudy a v:es:y h~st~~i~kého J?oj~u i periodisačního schematu, jehož byl ne
ro~lucnou :ouca:b. VIdoeh J:n~:, ~e puvod~í »pojem z rozpaků« - jak rádi při 
P~J1~u ,»stre~ovek« ~dur.aznuJl Jeho odpurci - stal se neobyčejně obsažným a 
zav:z~'ym pOJ~l:m hlsto~1Ckým, a yshl,edali jsme, že takové pojmy mají ve vědě 
tu~y ZIV~t prave 'prot~, Zy~ se vpotrebam a pokroku vědy přizpůsobují, že také ony 
-Jako vsecko v hdskem Zlvote a myšlení- se vyvíjejí a (jak věříme) zdokonalují. 

-------

.~ ~ 29) Viz k tomu studii Friedricha Seiferta »Der Streit um Kar! Lamprechts Geschichtsphilosophie« (1925) 
zvlaste str. 37. , 

. :0) Ta sahá asi do r. 185? a po v~í následuj~ v Lamprechtových dějinách nejmladší minulost (»jiingste 
Vergan"enhelt«) od r. 1850, ktera Je pocatkem druhe penody doby subjektivismu. 

EMANUEL JANOUŠEK: 

POMĚR POLSKO-ČESKÝ V POČÁTCÍCH 
POLITICKÉHO MYŠLENÍ ČESKÉHO. 

vahy o podmínkách vzniku, podstatě, obsah~ ~ lromě~~ch národní~o uvě
domováni českého v dějinném procesu, s ll1mlZ se v dlle J. B. Novaka ta~ 
často setkáváme, musely nezbytně dovésti k otázkám po prvotním poli

tickém myšlení české společnosti v prvních dobách českého státu. Tam bylo.tře~a 
hledati ideologickou základnu, na níž budovány po~čátky ,stavb~ ~~sk~ho naC1~~al
ní ho smýšlení. Novákova1

) studie »Idea císařství Rímskeho a JeJ1 vllv na poc~tky 
českého politického myšlení« ji tam skutečně hledá, zkoumajíc s t~~oto hlediska 
politické názory našich raných kronikářů, především však stanovisko Kosmovo. 
Nachází v nich přemnoho dokladu, jak se politické představy českého prostředí 
ztotožňovaly nápadně s politickou ideologií západního světa a jak jí byly pro
dchnuty. Kosmas viděn v tomto světle a s n~m i jeh~ p~~račo~~telé hlásí se .zcela 
určitě k idei křesťanské universální monarch1e a ona Jest J1m mentkem pro nejeden 
soud, jejž pronášejí o dějinách domácích. J~st to ze!~éna.Kosmas, .kter~ si,z:~!~ 
osvojuje politickou teorii Západu, která zna vlastne Jen Jednu u~1Versalm ns:, 
jedno římské imperium, jednoho nejvyššího světského pána - císare. S tohoto za
kladního postoje líčí a také i posuzuje Kosmas i celou, dnešním ,ter~ínem :y
jádřeno, zahraniční politiku prvních českých panovníků a pod zornym uhlem te~o 
politické teorie jeví se mu i poměr českého státu k. ostatním sous~~ům. ~ Nova~ 
ve zmíněné studii upozorňuje zvláště na tu okolnost, Jak brzy vpravlll se Ce chove 
do svého postavení jakožto část imperia, což pak přispě:o ,zejména ~ tomu, }:že n: 
východní své sousedy začali hleděti s podobným pohrdanlm a s touz nevraZ1vosh, 
j~ko říše hleděla na ~ě«. »V kronice Kosmově a jeho pókračovatelích,« pokračuje 
Novák dále, »dalo by se snésti mnoho dokladů tohoto nazírání na východní sou-
sedy české, zejména na Poláky a Uhry.«2). , . 

A jest tomu vskutku tak. Omezíme-li se na příklad jen na Polaky, najdeme 
přímo překvapující počet dokladů opravdového protipolského zauj.etí p~vního na~ 
šeho kronikáře. A tomuto zjevu dostává se však příznačného protějšku 1 na strane 

1) Vyšla v Č. Č. H. XXX. 1924. Str. 1-18. 
2) Č. Č. H. 1. c. Str. 7. 
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polské. Hledáme-li totiž v první polské kronice, kronice Anonima, tak zvaného 
G~lla, jak,~na,~ivá se ~a Čech!, najdeme snad ještě více dokladů stejně nepřátel
skeho s~nyslem. ) N.em to ovse~ fak~ .nový. Avšak přeneseme-li si tuto první 
polsko-ceskou polemIku do oblasti politických představa státní ideologie s jakou 
se setkáváme zejména u kronikáře českého, dospíváme touto cestou k 'novému 
~~~hodi:~u ~ro ~~oumání ~~měru st~tu českého a polského v prvních dobách 
JeJ1Ch de]mneho Zlvota. Pohbcká teone o vševládnosti imperia hraje zde úlohu 
ro~~o~ujkí a ona .určuje. ~ podbarvuje vztahy dvou sousedů daleko více, než po
mlJlve spory hranIční a Jmé sporné otázky, jichž v hojnosti nám poskytují pře
různá fakta ze sousedského spolužití Čechů a Poláků. Obě zmíněné kroniky česká 
a polská .v této souvislosti posuzované, zachycují nám tedy již více méně 'pevně 
vykrystaltsované politické názory, jak je nalezli jejich autoři na knížecích dvorech 
a v panujících vrstvách polských a českých. Přenášejí k nám ovzduší ustáleného 
politického myšlení a jsou výrazem i ohlasem již i určité politické tradice. 

Jest, te~y faktem tím zajím,avějšíml'a závažnějším, že tyto politické programy 
byl! u nas 1 vV Pol:~u f?rmulovany téměř současně. Kosmas, jak je dnes již celkem 
ustaleno, zacal psab aSi v r. 1119 a kronika Gallova vzniká jen o málo dříve, totiž 
v r .. 1113.

4

) Posuzovány v tomto světle mohou nás tedy tyto kroniky dovésti 
k :eJed~omu novému osvětlení mnohých otázek české východní politiky v raném 
~tredove~u. Jest to ovšem thema značně široké. Proto zde chci se prozatím omeziti 
~en ?a llu:t~:ci ~?O~o. česko-polského antagonismu, jejž první polský a první 
cesky kromkar vyjadnh ve svých dílech na tolika místech a v tolika vzájemných 
obviněních. 

Forma těchto obvinění a někdy ovšem i urážek není v obou kronikách stejná. 
T,emp~ra:nent~~jší polský kronikář téměř nikdy neopomine, aby nepřipojil k čes
kemu Jmenu neJakou ostrou charakteristiku. Jeho slovník není však v tomto ohledu 
příli~ bohatý. Tón jeho výrazů prozrazuje zcela zřejmě i osobní nesympatie tohoto 
v ::~lsku naturalisovaného cizince. Jeho slova znějí mnohdy jako zcela vědomé 
urazky a, působí však spíše jako výkřiky žárlivého svědka na povýšence, jehož 
postave~l nechce uznávati. Klidnější Kosmas Poláky zřejmě podceňuje a dává to
muto svemu názoru vystupovati téměř všude, kde o nich jedná. Tam, kde by měl 

3) Kronika GaIlova vydána jest jednak v A. Bielowského Monumenta Poloniae Historica. T. 1. Lwów. 
18~4" str. 391-4

v
84. V citaci užívám tohoto vydání. Kromě toho vyšlo nové vydání péčí 1.. Finkela a St. K~tr

zynskeho ve Lvove 1899 a polský překlad její od R. Grodeckého v Bibl. Narodowa. Nr. 59. V Krakově 1923. 

y, ~) O Kosmovi kromě dřívější literatury poslední formulace sporných otázek v úvodu nové edice kroniky, 
ponzene B. Bretholzem v Monumenta Germaniae Historica. Scriptores. Nova Series. T. II. Berlin 1923. Poslední 
f~rmu!ace problémů, seskupených kolem osobnosti GaIlovy, v úvodu R. Grodeckého k citovanému polskému 
prekladu. 
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o jejich úspěších, dovede to zamlčeti neb vyvážiti určitou vypravovací 
. již hanlivých epitet, jest přece jen vyběravější ve slovech než Gall. 
bez významu, že Boleslav Chrabrý, legendární hrdina kroniky 

a úspěšný dobyvatel státu našich Boleslavů není u Kosmy v této souvls
ani zmíněn. Výslovně jej jmenuje jen ve zprávě k r. 1025, oznamuje, že to
roku zemřel král Boleslav. 5

) A kromě toho v jednom rukopise kroniky jest 
k r. 1015 o tom, že císař Jindřichpodrobil si knížete polského Boleslava.6

) 

vše, co se o něm u Kosmy dovídáme. O událostech, souvisejících s opano
státu českého Boleslavem Chrabrým, mluví Kosmas v celku velmi málo. 

se jen o tom, že po smrti Boleslava druhého kníže 
-',".'-.J'-."', dobyl lstí Krakova. 7

) Nejde nám zde o to, zda to byl ještě skutečný 
Měšek, jenž dobyl Krakova, nebo teprve Boleslav, ale Kosmas mluví o Mě-

. i kde se jedná již zřejmě o Boleslava Chrabrého. Při zcela jasné nechuti 
k Polákům naskýtá se zde velmi brzy výklad vysvětliti si tuto okolnost 

jméno tohoto panovníka, jehož panování neznamená jen poko
i polský úspěch v říši, založení polského království, pokud 

zamlčovati. Onen Kosmův Mesco, jenž zmocnil se Krakova, jest ovšem 
jako žádný druhý a také ovšem Krakova se jinak nezmocňuje, než 

Boleslav) proradný kníže, když za návštěvy 
Ryšavého v Krakově dává českého knížete oslepiti. Opanování Prahy 

Čech a Moravy od Poláků nemflŽe Kosmas ovšem zamlčeti, když jinde 
. o úspěšném tažení knížete Oldřicha, ale vsunuje tuto zprávu jednou 

vypravování o tom, jak Břetislav po únosu Jitky z kláštera odebral se na Mo
kterou dostal od otce. Otec, kníže Oldřich, dobyl ji před tím na Polácích. 

Boleslava druhého totiž« - dodává k tomu jaksi namátkou Kosmas-
. opanovali jak Prahu, tak i celou Moravu.«9) Po druhé pak dovídáme se 

o tom, že hrad pražský drželi Poláci teprve v souvislosti úspěšné výpravy věrného 
Oldřichova proti této polské posádce, která podle Kosmy prchala 

bez boje na pouhé zatroubení a zavolání českého vojevůdce, ovšem i z b?~ 
a za přispění sv. Václava. 10) A tu Kosmas neopomene zahladiti 

5) Anno dominice incarnationis MXXV. XV. kal. Julii obit rex Bolezlaus. Bretholz, 1. c. str. 76. 
6) Imperator Henricus Boleslaum Polonie ducern subegit. Bretholz, 1. c. str. 72. 
') Nam dux Poloniensis lvfesco, quo non fuit alter dolosior homo, mox urhem Kracov abstulit dol o -

. Bretholz, 1. c. str. 60. 

8) Boleslav třetí jede do Krakova ad convivium perfidi ducis Mesconis. Breth., 1. c. str. 6l. 
D) _ quia re vera post obitum secundi Bolezlai sicut urbem Pragam, ita totam Moraviam vi obtinuerant 

PoJunii. Breth., 1. c. str. 75. 

10) V kapitole 36. a 37. první knihy. Breth., 1. c. str. 63 a 64. Cituji v textu překlad K. Hrdinův, neoby-
čejně vydaný l\felantrichem v Praze, 1929, str. 48. 
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tento nemilý a ponižující fakt obsazení hradu pražského Poláky dlouhým a hu-
o morným. vypravováním o velikém strachu Poláků. »Rozprchnou se všichni« _ 

vypravuje s nemalou dávkou škodolibé radosti - »jeden zapomenuv na sebe i na 
zbraň, neoděn, na neoděného vskočí koně a prchá a druhý, jak usnul i bez kalhot 
pospíchá na útěk.« A dále se dovídáme, že sám kníže lVfěšek pro velký zmatek ve 
bráně na Opyši jen stěží s málo muži vyvázl. »A bylo tomu tak« _ pokračuje 
Kosmas ~~.le -. :)~akFbývá, když lidé utíkají ze strachu, že se i šustotu vánku lekají 
~ leknutt JIm Jeste VIce strachu nahání, tak těmto, ač je nikdo nehonil, se zdálo, 
Jako by skály a stěny za nimi křičely a na útěku je pronásledovaly.« A musí-li 
Kos:n:s již, jak jsme viděli v případě Břetislavovy cesty na .Moravu, přiznati opa
novan1 Prahy a Moravy od Poláků, vrhne v zápěH na Polsko hanu středověké 
duši, naplněné ušlechtilým zápalem mladého křesťana, opravdu neobyčejně těžkou 
a potupnou. Zaznamenává totiž hned za tuto zprávu, že v r. 1022 došlo k proná
sledování křesťanů v Polsku. 11) Můžeme hned říci, že se v datu tom Kosmas velmi 
mýlil. ~ení to ovšem zjev u Kosmy výjimečný. Toho roku žil přece ještě Boleslav 
Cl::abry a z~ něh~ ~emohlo btti řeči o nějakém ~r~následováni křesťanů. Jest to 
spIse ohlas skutecne pohanske reakce v Polsku, Jez nastala po smrti Boleslavova 
~y~a Mě~ka II. po r. 1034. Ale jest jistě charakteristické, že o žádné jiné události, 
Jez by stala za zaznamenání v tomto roce dvacátém druhém, Kosmas neví než 
právě o události, která dovede do špatného světla postaviti ty, o nichž ~usel 
právě před tím doznati, že měli kdysi ve své moci Moravu a Prahu. 

Pod ~ímto zorným úhlem jeví se tedy Kosmovi styky polsko-české v minulosti 
a v tomto Jednostranném osvětleni zanechává o nich zprávy budoucnosti a zabarvuje 
a od~vodňuje tímto záměrným výkladem jaksi tehdejší polský program české za
hr~nl~~í politiky. V plné šíři může pak tento program rozvinouti tam, kde vypra
vUJe.]lz o událostech, které viděl a prožil. A zde právě najdeme i klíč k této 
prottpolské nechuti Kosmově a zejména pak k jeho zcela patrnému despektu 
k Polákům. Jest to především Kosmas, od něhož se dovídáme, že na známé synodě 
n:ohučské. dostalo se Vratislavovi od císaře Jindřicha IV. nejen titulu krále čes
keho, ale 1 polského. »V tomto shromáždění« - vypravuje Kosmas _ »týŽ císař 
se souhlasem a schválením všech velmožů sv. říše atd. učinil knížete českého vlád
cem nad Čechy a Polskem, vložil mu vlastni rukou na hlavu korunu královskou« 
a:d',12) A fakt te~to n~opomine ještě nápadně zdůrazniti po druhé při vypravo
vanl o korunovaCl V rattslavově v Praze, při níž kněží a všichni velmoži provolávali 

11) Anno dominice incarnationis MXXII. In Polonia facta est persecutio christianorum. Breth., 1. c. str. 75. 
12) - ducem Boemorum Wratizlaum tam Boemie, quam Polonie prefecit et inponens capiti eius manu sua 

regalem circulum -. Breth., 1. c. str. 135. V textu opět překlad Hrdinův, str. 104. 
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d 't"zství Vratislavovi králi i českému i po1skému.13
) A stejnými aspiracemi 

z ar a Vl e k 'd '1" b' k t' . 1 v • st ona známá u Kosmy V úplnosti citovaná, za la aCl lsbna 1S ups Vl nap nena Je, , v k v ., , h 
• v 1 'ho která zahrnujíc do diecése pražské cele Krakovsko, ovsem rome pnyc 

praz,s{d~ d: , též konkretního zdůvodnění onomu titulu krále polského. Zde zatím 
zemI, o ava , . , k' . v 
nemohu se pustiti do řešení problému o v:yznamu htulu krale po1s eho a autenhc-

nosti jeho. . v .' 'v 

Ovšem v době, kdy Kosmas kroniku svou psal, tohz za vlady. km.zete VI:-

d· 1 I (1110-1125) bylo toto vše opravdu jen programem, mk.oliv skutec-
1S ava . '. '1 

Do velmi častých sporů vnuků Břetislavových tehdy vyměšoval s.e sta ~~n~r-
polský kníže Boleslav III. (Křivoústý); jsa ~:je~no~v PremyslovCl o to z:d:n. 

Kosmas chápe tyto události jako opravdove pomzem. Plse ? s~ore~h v ro~e ~re-
1, o k r 1107 na příklad toto: »Tomuto novému a do te doby v Cechach mys.ovcu . , " ,. b d . 

b' alému skutku divili se sousední národove a predpovldah do u oucnosb 
ne yv v d k n t p v 

lehkomyslným Čechům horší věci.« A dále, než o~nán:í, ze va z mza re; 
myslovců odebrali se pro pomoc do Polska, uleVUje Sl nevrle ~~ adresu Uh:~ 
a zejména Poláků: »Z toho těšili se uherští sýčkové, z toho meh radost polsh 
hadrníci s neobřezanými pysky.«14) 

Nezvykle časté návštěvy Přemyslovců v této ~o~~ na polské~~ d.v0ř:-: nemohou 
nikterak změniti Kosmův názor na Poláky a zabramh mu, aby JImI pnmo nepo
hrdal, ba jsou daleko spíše jednou z příčin protipolsk~h~ duch~ jv~ho vypravování. 
A tento se pak projeví ještě jednou a velmi.~~arakt~nst~cky ': reCl: kterou Kos~as 
vkládá do úst knížete Vladislava, povzbuzuj1Clho sve bOJovmky k utoku na Polaky 
před bitvou u Trutiny. Bitva ta, jak víme, nedopadla pro Čec~y šťast~ě. "'! t~to 
řeči pohrdavý tón, jehož Kosmas vůči Polákům užívá, vystupuje zcel~ psne. »C:~ 
chové,« pravíl tehdy podle Kosmy kníže ~ladislav, ,»n~kdy v~a zeml a, ~a mo~~ 
svou pověstí proslulí, nyní se vám ještě za ŽIV~~ 'p0smlv~J: va~l p~p:atnzcl,a vas: 
zemi plení. Či vám po boku dřevěné meče? Cl Jen PolaCl nOSl mece zelezne? Nac 
máme ještě žíti? O té věčné hanby pro nás a pro naše potomky.«15) Pro ~o~mu 
jsou tedy Poláci vlastně jen českými poplatníky, a je velkou hanbou, dopush-h se, 
aby přišli do země české. 

Wratizlao [egi qUUI11 Boemico tam Poloníco, magnifíco et pacífíco, a Deo cownato, víta, salus et víc-

toría. Breth., 1. c. str. 141. 185. V textu opět 
14) _ índe Poloníe nequam trapí incírcumcísis labíís gratulantur. Bretholz, 1. c. str. 

překlad Hrdíni:tY. ... . . '" o t' tri 
1,,) O Boemií, inquít, olím fama terra maríque índíti, vírtutíbus egregl1, tnumphls eXlml1, nune ves fl .. 

butaríí, quíbus sem per fuistis tímorí vobis adhuc spírantibus insultant et terram ves~ram devastant.) An vob~s 
tílíenses pendent ín femore enses? An solí Poloníenses habent ferreos enses? Quo VOb,S adhuc Vlvere. O semp

krnum nobís et nostrís posterís dedecus! Bretholz, 1. c. str. 207. 
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A jak se tedy mluví na straně opáčné v druhém táboře? To vyjadřuje hodně 
- t~~pera~entně m~uvčí ,P?láků, ~ronikář ~~ll. Češi nejsou mu o nic vice sympa

tlch, nez Kosmov1 PolaCl, ba da se z n~Jeané věty souditi, že je i osobně nená
~idí~.::- ce~ku však)est ~e svých charakteristikách Čechů hodně stereotypní. Nej
castejSl epltheton, Jímž Cechy při každé příležitosti označuje, jest slovo loupežník. 
les: t~ v;kutku nápadné, že se v tomto světle jeví tehdy Čech Polákům. Jest .zcela 
m~z~e, ze na tento názor v Polsku působily jistě reminiscence na zhoubný vpád 
Brebslavův, který zadal polské pýše a misionářskému zápalu ránu největší, tím, že 
tehdy odnese~~ b~l~ ostatky.s~. Vojtěcha z ~nězdna do Prahy. Loupežníky a ještě 
k tomu zbabelyml, Jako vlCl, JSou Gallovi Cešl, když za výpravy Vratislavovy do 
Polska (výp:a~a ta ~la~e :e k r. 1069) b~~l se otevřeného boje s' polským. 
~oleslav. S~ely, ~yzy~.aJ~ Je k tom~:o bOJl, vzkazuje jim: »Až dosud jste si zvykli 
Jako vlCl hladovI konshh, za nepntomnosti pastýře beztrestně se blížiti z lesního 
úl~ryt~.<~J6) V pod.obném světle líčí české vojsko v lesích se kryjící a před otevře
nym ~o}e~ prchaJfc!, ~~ž Boleslav Křivoústý na jedné ze svých výprav do Čech 
mar;e ceka na to, az CesI vystoupí z lesních úkrytů. A slova tato ještě zesiluje, 
kdyz ve vypravování o přípravách k výpravě Jindřicha V. na Polsko v r. 1109 
t:rdí, že k ní kromě ovšem bratra Boleslavova Zbyhněva, povzbuzovali hlavně 
Ceši, nebo~ uvykl~ ~iž žiti z kořisti a lupu. I7

) A něco dále též při líčení této vý
pravy a zejména JeJí'ho nezdaru obměňuje a zároveň stupňuje Gall toto obvinění 
ještě tvrzením, že jsou Češi vůbec z přirozenosti loupežníky, které jen největší 
str~c~ před pronásledováním Boleslavovým zdržuje od toho, aby nejedli a nepili 
z ClZ~h~.18). A k tomuto stereotypnímu loupežníku přidává Gall jinde ještě neméně 
han~lve :plt~et~n vě!olomník. Nestálé a měnlivé věrnosti Čechů, která jako kolo 
s~ ooraCI, venuJe dokonce celou k::.átkou dvacátou kapitolu třetí knihy své kro
lllky, nadepsanou o věrolomnosti Cechů. 19) A jako polskou obměnu svrchu zmí
něné scény Kosmovy, v níž kníže Vladislav před bitvou u Trutiny dodává odvahy 
svým bojovníkům vrhnouti se na Čechům poplatné Poláky, kreslí Gall podobný 
?bra: ~ :~bo~~ pol:kém před touto bitvou a dává Boleslavovi, aby v dlouhé bo
J~~~e reCl ~nrovnaval Cechy k ~otvorám mořským a lesním. »Zvykli si až dosud 
Cesl,« mluv1 Boleslav u Galla, »Jako mořské neb lesní potvory, něco z našich 

16) Antea quidem exeuntes, inquit, de silva, sicut lupi capta praeda famelici, silvarum latebras, absente 
pastore, !mpune solebatis penetrare - Bielowski, l{onumenta Poloniae Historica, 1. str. 420. 

17) Insuper etiam Bohemi, vivere praedis et rapinis assueti, caesarem Poloniam intrare animabant _ Bie
lowski, lvfonumenta, str. 465. 

Unde tantum ac talem exercitum ad tantum r:avorem redegerat (Boleslav) quod etiam ipsos Bohemos. 
naturaliter raptores, vel sua manducare. vel ieiunare coegerat. Bielowski, Monumenta, str. 469. " 

19) De fraude Bohemorum. - Sed quia fides Bohemica volubilis est sicut rota. Bielowski, L c. str. 473. 

a 
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uloupiti a s kořistí svou pak do lesů utéci a potom Polákům se vysmívati 
hrdinstvím se chlubiti.«20) 

Ale všechna tato slova, ukazující zcela zřejmě na protičeský tón Gallova 
vypravování, jsou vlastně jen důsledkem zásadn~ho nazírání po~~ 

kronikáře na poměr polsko-český a názor ten formul~Je Gall., hne~ P:l 
vyslovení slova Češi jako základní motto svých českych part11 v zava~

slovech označujících Čechy za nejzaujatější nepřátele Poláků. Vypravuje 
v kapitole 18. prvé knihy své kroniky o vyhnání Kazimíra Obnovi~e~e 

z Polska a pobytu jeho v Uhrách (v r. 1037), kde vládl tehdy sv. Ste
žil s Čechy, nejzaujatějšími ne přáteli Poláku) v míru a přátelství.21 ) 

byli Češi největšími nepřáteli Polák~. V těcht~ třech sl~~e,ch fo~~u
první polský kronikář základní směrmce polske zahramC?l pOh~l~y 
Čechům a tato tři slova jsou podstatnou složkou celého polskeho pohttc
programu, politické tradice, jak nám ji p~edsta~uj: ~ronika Gall~va. Lze 
říci, že to není jen program Galla samotneho, nybrz 1 program celeho pol
knížecího dvora. Na něm totiž hrál Gall úlohu značně důležitou. Doka

zuje se též v polské historiografii velmi přesvědčivě, že byl nejen členem polské 

r. 

kanceláře, nýbrž v určitém období i kancléřem. Přicházeje do Polska 
z Uher s královnou vdovou po Boleslavovi Smělém a jeho synem Měš

nenaučil se míti rád Čechy a, jsou-li pravdivými některé náznaky, že Vrati-
tehdy držel Krakov, jehož se zmocnil po vyhnání Boleslava Smělého, setkal 

se po prvé s Čechy jako s nepřáteli,~ neboť M~šek,. který :e. U:ídlil : K:~
kově, by musil napřed tohoto hradu na Ceších ,dobyvah. Po nasllne smrti ~es-

odešel Gall do kláštera v Lubíni ve Velkopolsku a odtud se prostred
nictvim hlavního protektora tohoto kláštera, poznaňského biskupa a zároveň 
kancléře Michala dostal do kanceláře knížecí a sblížil se tak s okolím Boleslava 
Křivoústého, přijal jeho politický program a zanechal budoucnosti ve s~ém díle, 
oslavujícím v první řadě knížete Boleslava, jeho svéráznou formulaC1. 22

) v , 

Proti tomuto programu polskému máme v díle Kosmově program cesky, 

Hactenus Bohemi sicut monstra marina vel silvatica de gregibus nostris aliquid rapuisse et cum eo rer 

silvas aufugisse Polonis insultabant et pro militia reputabant. Bielowski, L c. str. 476. . ., . 
21) Eo namque tempore sanctus Stephanus Ungariam gubernabat - qui cum Bohemls, Polollorum liZ,' eJtJJ-

Jimis ini-micis) pacenz et a11licitianz retinebat. - . 
Dokazuje to zejména T. \ylojciechowski, Szkice Historyczne jedynastego wieku. Krakov. 1904. Szbc. 

VIII., str. 290 a násL Neobyčejně bystré postřehy Wojciechowského i v dalších Szkicech byly mně vodítkem 
i v dalších vývodech. Poslední formulaci problémů raného polského středověku najdeme ve dvoudílné publ:
kaci: R. Grodecki, St. Zachorowski, ]. D'1browski. Dzieje Polski Sredniowiecznej. T. I-II. Krakov 1926. ,De
jiny polské do r. 1194 píše tu R. Grodech V dějinách českých jest ovšem spolehlivým vodítkem pro tyto aoby 
dílo Novotného. 
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formulovaný ne sice na knížecím dvoře, ale od muže, jenž politickému životu 
stál velmi blízko a měl příležitost poznati politické myšlenky, jež vyslovovány 
byly v okolí knížete českého. Ze svých blízkých styků s pražskými biskupy, 
zejména s bratrem Vratislavovým Jaromírem, znal dobře i politické směrnice 
pražského dvora biskupského, na němž, jak víme, se dosti často dělala i politika 
samostatná. 

Polský a český politický program tak, jak formulovány jsou v prvních 
těchto kronikářských dílech, stojí tedy ostře proti sobě. V nich politika česká 
postavena jest do příkrého protikladu proti politice polské. Co způsobilo, že 
za necelá dvě století sousedského spolužití ocitají se tyto dva státy na zcela roz. 
dílných cestách? Obvyklé sousedské spory, vzájemné zasahování do častých dy
nastických rozepří, které právě v době sepsáni obou kronik byly velmi akutní, 
přinášely jistě mnoho látky k nenávistem a k odcizení, ale takových připadlI 
nebylo málo ani ve styku s jinými sousedy a o nich obě kroniky mluví tónem 
daleko klidnějším. Závažnějším důvodem k odcizení byly již na přiklad na straně 
české na dvoře Přemyslovců jistě stále živé reminiscence na ~no velké nebez
pečí, kdy Boleslavu Chrabrému se podařilo dobytím velkého dědictví českých 
Boleslavů zničiti přemyslovského a rozhodnouti při ve prospěch 
Piastovců. Nemálo bolestné byly zase v Polsku i vzpomínky na opačný pokus 
Břetislavův, zasahující těžce polské křesťanské sebevědomí odvezením tak draze 
vykoupených ostatků sv. Vojtěcha z Hnězdna. A vzpomínky ty stále Polákům 
připomínal onen slezský poplatek do Čech. 

Ale to vše nedovede vysvětliti tyto zásadní neshody. Rozdil byl daleko 
hlubší. Tkvěl svými kořeny v celé politické ideologii tehdejšího křesťanského 
světa. Doba, kdy obě kroniky byly psány, žila ještě pod dojmem velikého zá
pasu papeže Řehoře s Jindřichem IV., v němž šlo o výklad a konkretní 
uplatněni hlavních idei tehdejší politické teorie. Zápas tento končil sice Ca
nos ou Jindřichovou, rozhodnut však nikterak nebyl. A v zápase tom stálo Polsko 
a Čechy na opačných frontách. Čechy po určitém kolísání téměř od počátku 
svých dějin přijaly za svou ideologii vševládnosti imperia, v jeho rámci hledaly 
své uplatnění se zdarem vskutku nemalým. Stanovisko to přineslo jim korunu 
královskou. Pod ochranou imperia mohly rozvinouti svůj politický program 
a své územní aspirace, jež se stále opíraly o tradice Boleslavské a mířily na 
Slovensko a do Krakovska. Tam tedy hLavně střetly se expansivní snahy poli
tiky české s politikou polskou. Tato stála na zcela opačném pólu tehdejší poli
tické orientace. Politika polská byla daleko extensivnější, mířila zdánlivě k cílům 
vyšším. Od Boleslava Chrabrého zdědila tradice emancipačního úsilí, směřují-
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k úplné samostatnosti od imperia a viděla ji ztělesněnu v koru~ě král~v: 
Korunu tuto pak nepřijímala od císaře, nýbrž od papeže. Boleslav Smely 

v táboře Řehoře VII. uskutečniti tento plán a obnoviti polské krá
lovství Chrabrého. Tyto emancipační snahy polské nacházejí v Římě vskutku 
podpory. Řehoř VIL hledá právě v okrajních státech kolem říše n~me~ké své 
spojence proti tendencím politiky císařské a je ochoten podporovati stejně Po-

jako Uhry v emancipačním úsilí proti říši. A oba tyto státy ocitají se z~e 
na stejné linii a mají v tomto smyslu řadu společných zájmů. Stát český stOjí 

v táboře opačném. Střízlivějším Čechům se musily cesty polské za 

jistě neznámy 
názory říšské na toto polské úsilí a souhlasili také s tendencemi císařskými roz-

oblast imperia i na Polsko. Nikoliv svémocnou usurpací, nýbrž v hierar
LUL''-h ... stupnici teorie o vševládnosti imperia dá se podle názoru českého dosáh

královského. Úspěch mohučský v L 1086, přinášející knížeti českému 
titulu krále českého .i královský titul polský, jim nejlepším dokladem 

správnosti jejich politiky. Tento krále polského byl však stejně i vážnou 
demonstrací a velkým mementem na jest to přede-

císař, jenž n~lIže uděliti královskou hodnost. Události mohučské a titul 
~"""'vU'J V českého knížete se Polákům jako opravdová 

provokace, zostřoval antagonismus proti Čechům, kteří se takto stávali nebezpeč
ným nástrojem a exponentem nároků římského imperia na Polsko. Dobře se 
v Polsku vědělo, že tento titul stává se nemalou oporou české expanse do Kra
kovska a že se na ni v Praze nezapomíná a nezapomene. Ze se nezapomnělo ani 
později v době dynastických sporů českých, které význam českého státu nemálo 
zeslabovaly, na tuto tradiční českou cestu na Východ, toho nejlepším svědectvím 

jak vidíme, sama kronika Kosmova. 

A stejně i v Polsku byl sám Gall vyznavačem emancipačních snah, jimž po
rozuměl již za svého pobytu v Uhrách v blízkosti syna Boleslava Smělého a 

našel i na dvoře Boleslava Křivoústého, když se stal pomocníkem kanc-
Michala a později snad i samotným kancléřem. Po krátkém intermezzu vlády 

Vladislava Heřmana, jenž nátlakem českým ocitá se v táboře císařském, nava
zuje vláda Boleslava III. opět na emancipační směrnice Boleslava Smělého. 
Gsilí to ovšem nekončí úspěchem naprostým a musí po dlouhém boji téměř na 
konci panování Boleslavova roku 1135 spokojiti se kompromisem holdu merse
burského. Boleslav wnírá v témž roce ne jako král, nýbrž jako kníže polský. 
Avšak v době, kdy Gall psal svou kroniku, to jest roku 1113, trvala emanci
pační politika ještě v plné síle, ba po nezdařené výpravě císaře Jindřicha V. do 
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Polska v r. 1109 oddávala se nadějím co nejsvětlejším. A v této náladě plse 
Gall svou kroniku a v ní rozvíjí tradiční polský program, jemuž stojí přede
vším v cestě aspirace české a vůbec celý český politický postoj tak zásadně různý 
od politické ideologie polské. 

Doklady oné politické ideologie nenajdeme u Galla v tak hojném počtu 
jako u jeho českého současníka. Gall soustřeďuje svůj zájem především na spe
ciálně polské problémy, aniž by se snažil je zasaditi do širšího rámce současného 
politického proudu. Lze říci, že orientace jeho díla jest hlavně jen polská, do
mácí, a zdá se z nejednoho místa, že snaží se ve svém díle zcela vědomě o for
mulaci samostatného polského programu, nezávislého na politickém myšlení Zá
padu. :Životní osudy a celé školení Gallovo i politická činnost jeho přinesly mu 
daleko více příležitostí osvojiti si problémy politiky států rozvíjejících se na 
okraji imperia - Uher a Polska - než porozuměti teorii o vševládnosti impe
ria. Kosmas naproti tomu stál již ve středu událostí tehdejší světové politiky. 
Jsa v bezprostřední"'blízkosti knížat a biskupů českých, vyznávajících tento poli
tický program, byl stále svědkem konkretisování idee křesťanské universální 
monarchie. Otázku českou chápe tedy v této souvislosti a konfrontuje ji ne
jednou s velkými problémy středověkého imperia. l\1ůžeme říci, že orientace 
jeho díla jest vskutku v tehdejším smyslu světová. To vše jasně vyplývá z čet
ných dokladů, jež snesl Novák ve zmíněné studii a jimž ostrý protějšek tvoří 
náznaky zcela jiné orientace u Galla. 

Řekl jsem již výše, že dokladů těch nenajdeme u Galla v tak hojném počtu 
jako u českého kronikáře, nicméně však osvětlují stanovisko polské velmi ostře. 
Na dvou místech poskytly Galloví události příležitost vyložiti polské stanovisko 
k vševládnoucím aspiracím imperia a k jeho představiteli císaři římskému. Víme, 
s jakou úctou vzhlížel Kosmas k této instituci a že zejména touto úctou vyjadřoval 
svůj názor o uspořádání světa. Polský kronikář užívá při této příležitosti zcela ji
ného slovníku. První římský císař, s nímž se u něho setkáváme, jest Ota II!., jenž, 
jak jest známo, navštívil hrob sv. Vojtěcha v r. 1000. Gall chápe .událost tuto 
především jako poctu polskému světci a zároveň jako uznání věhlasu a slávy Bo
leslava Chrabrého, jejž shlédnouti byl císař Ota zvědav.23 ) Boleslav přijal tohoto 
hosta s úctou a okázalostí, jak se sluší přijímati krále a císaře římského. Hlavní 
důraz celého dalšího vypravování položil však Gall na líčení vší té zlaté nád
hery, jíž Boleslav obklopil císaře. Účel tohoto imposantního výčtu středově
kých pokladů a ohromného bohatství polského panovníka jest velmi průhledný. 
Chce se tu ukázati, co vše Boleslav si mohl dovoliti a jak nezůstával pozadu ani 

23) Vypravuje o tom v 6. kapitole první knihy své kroniky. Bie!owski, 1. c. str. 399-402. 

POMĚR POLSKO-ČESKÝ V POČATCÍCH POLITICKĚHO MYŠLENÍ ČESKĚHO 29 

za nádherou císařskou, neboť sám císař, vida tuto slávu, moc a skvělost, zvolal 
v obdivu, že to vše přeslli.~uje pověst, jež se mu o Boleslavovi do říše donesla. 24

) 

A plastický tento obraz s takovým zanícením nakreslený má tvořiti skvělé 
pozadí onomu slavnostnímu aktu, korunování Boleslava. Jeho císař právě pro 
moc a slávu, kterou spatřil, chtěl povýšiti nad ostatní knížata korunou a uve
dením na trůn královský. Neváhal však ani sníti s hlavy své císařskou korunu 
(imperiale dyadema) a' položiti ji na hlavu Boleslavovu.25

) Nelze nesrovnati 
toto honosné líčení s vypravováním Kosmovým o synodě mohučské, na níž ko

Jindřich IV. českého knížete Vratislava za krále. Jak skrovnými a střízli
vými zdají se barvy očitého svědka Kosmy i přes to, že se snaží též dodati všeho 
l~sku slavnému tomuto aktu, proti zlaté nádheře Gallovy vise. Kosmas vidí 
Jindřicha IV., jak ozdobuje knížete Vratislava vínkem královským,26) Gallovy 
představy jdou však tak daleko, že vidí skvíti se na skráních zakladatele pol-

království samotnou císařskou korunu. 
Na tomto základě rozvíjí polský kronikář dále politickou teorii polskou 

o nezávislosti Polska na říši německé. Všechno další počínání Otovo líčí tak, aby 
jasně vyniklo, že císař jednal s Boleslavem jako rovný s rovným. Již ono věn-

císařskou korunou mělo spečetiti mezi oběma panovníky přátelství posvě
cené středověkými symboly svatýc..h ostatků. Kopí sv. Mauricia, jež císař dal 
Boleslavovi, svěřováno bylo ve středověkých představách jen rukám opravdo
vých suverénů. Císař dále jmenuje Boleslava svým bratrem a všechny další ter
míny antické státovědy cooperator imperii, amicus et socius popuIi Romani, 
jímž též obdařen jest u Galla Boleslav, mají jen zdůrazniti onu souřadnost obou 
panovníků. S nimi dále souvisí, že křesťanská mise, která patřila k atributům 
vševládného císaře římského, přenesena jest jak v Polsku samotném, tak i v jeho 
okolí též na polského krále. 37

) Jen jedinou koncesi světovládným nárok~ 
imperia, zcela odůvodněnou středověkými představami, můžeme postřehnoub 
v jinak do důsledku promyšlené politické koncepci Gallově. Jest to souhlas s tím, 
že královská moc polská, která se jeví Gallovi jako jasné vyjádření úplné nezá
vislosti na imperiu, jest darem císařovým. Avšak i zde najdeme určitý korek-

24) Per coronam imperii mei, volá císař u Galla, maiora sunt quae video, quam farna percepi. Bielowski, 

1. c. str. 401. 
25) Non est dígoum, dává mluviti Gal! císařovi, tantum ac virum talem, sicut unum de principibus, ducem 

aut comitern nominari, sed in regale solium glorianter redimitum dyademate sublimari. Et accipiens imperiale 

dyadema capitis sui, capiti Bolezlavi in amicitiae foedus imposuit -
26) _ et inponens (Jindřich) capiti eius (Vratislava) manu sua regalem circulum - Bretholz, 1. c. str. 135. 
27) Insuper etiam in ecclesiasticis honoribus quidquid ad imperium pertinehat in regno Polonorum, vel lil 

aliis superatis ab eo vel superandis regionibus barbarorum, suae, suorumque potestati concessit, - CUlUS pac
ti oni s decretum papa Silvester sanctae Romanae ecc1esiae privilegio confirmavit. Bielowski, 1. c. str. 401. 
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tiv, neboť hned po konstatování, že císař svěřuje křesťanskou misi v Polsku a 
v sousedst~í v~olesla~ovi, ~eopomene Gall zdůrazniti, že toto rozhodnutí bylo 
p~tvrz~no Jest:. p~p~~em Sllv,es.trem. V~še měli jsme příležitost poznati, do ja
ke?o tabora ?~lhlas1l1 se PolaCl v prvll1m velkém konfliktu císařství a papežství, 
a Jakou tradICl v tomto ohledu nalezl Gall na polském dvoře. V této souvis
losti pak tato věta jeví již zcela jasnou tendenci. 

., To~uto více méně teoretickému výkladu původu polského království, jehož 
Jadrem Jest odmítnutí vševládnoucích nárokťl imperia římského, dodávají kon
krétní ilustrace další stránky Gallovy kroniky. Jest to zejména tam, kde líčí 
s nemalou obšírností nebezpečný útok Jindřicha V. na Polsko roku 1109. Gall 
~~l~dy hrál j.iž významnou roli na dvoře polského knížete a mohl se přes věd
Clb o tom, Jak blízko byla tehdy říše k uplatnění svých nároků na Polsko a 
v jakém nebezpečí octly se emancipační snahy polské, jichž byl tak horlivým 

.. vyznavačem. Dobře tehdy bylo chápáno na dvoře polském, že ochrana senior
ských zájmů Zbyhněvových proti mladšímu Boleslavovi dává jen vítanou zá
minku Jindřichovi k dalekosáhlým plánům. V konstruované korespondenci kní
žete polského s Jindřichem, jíž prokládá Gall své vypravování o těchto udá
lostech, . v na konkretním případě tradiční politický pro
gram polský. Na dopis císařův, v němž aspirace říše jsou ostře formulovány 
v ťož~davku poplatku neb zbrojné pomoci, kde se dále mluví o knížeti pol
skem Jako o leníku, který jest vyzýván, aby se rozdělil o knížecí moc se svým 
bratrem, stylisuje Gall rozhodnou odpověď knížete Boleslava, jehož nazývá zde 
však králem. Požadavek poplatku neb zbrojné pomoci odmítá se tu formou 
značně příkrou, neboť jen ženy, podle tohoto konstruovaného dopisu, a ne muži 
souhlasili by s touto podmínkou a nehájili by své svobody. Zádnému vnějšímu 
nátlaku nepodaří se vnutiti království polskému panovníka, to jest čistě vnitřní 
záležitostí státu.28

) A je-li dále v této odpovědi učiněna koncese v ochotě při
spěti římské církvi penězi nebo vojskem, ovšem jen v tomto případě, bude-li 
o. to v dobrotě žádáno, lze si tento obrat vvsvětliti opět tím uvědomíme-li si 

J , , 

jak se orientovala polská politika v nedávném sporu papeže s císařem a kde 
hledala oporu. ~9) A hrdý tento list končí téměř vyhrůžkou. »Uvědom si tedy 
(císaři) komu hrozíš, hledáš-li boj, najdeš jej«.30) 

28) Jest to ve 2. kapitole třetí knihy, nadepsané Epistola imperatoris ad regem Bolezlavum. Si pecuniam 
l1ostram, píše Boleslav u Galla císaři, vel Polonos milites pro tributo requiris, si libertatem nostram non defen
dimus, pro feminis nos habeamus, non pro viris. 

. 29) Quodsi bonitate non ferocitate pecuniam vel milites in auxilium Romanae ecclesiae postulasses, non 
mInUS auxilii vel consilii forsan apud nos quam tui antecessores apud nostros impetrasses. Bielowski, 1. c. str. 465. 

30) Ergo provideas cui minaris, bellum invenies, si bellaris. Bielowski 1. c. 
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Takováto slova vůči císaři římskému nebyl· by Kosmas nikdy vložil do úst 
LC:l.J:;..I..l.UU. knížeti. Jemu zdálo se zcela přirozeným, že Čechové' platí poplatek 

právě naplňuj e hrdostí, že se Češi nikdy nevzbouřili proti císaři. 31) To, 
co český kronikář pokládal za spravedlivé uspořádání světa, zdálo se polskému 
kronikáři hanbou. Nároky Jindřichovy j-sou mu útokem na svobodu polského 
státu. takovém světle jeví se totiž v řeči Boleslavově, již Gall konstruuje 

po zprávě o nájezdu ]indřicho:ě ~ Hloh?:u. ~dy~ po v~b~~nén:,výkl~d~ v~ec~ 
císařského vojska, v nemz byly 1 ceske vOJe, pnnasl v zadost! Clsarove 

novou variantu požadavků říše, poněkud zmírněných pouze na poplatek, 
formuluje v novém listě ještě jednou rozhodné »ne« polského panovníka. 32

) S ne
pořízenou opouští císař polskou zem. Mrtvoly nejlepších svých rytířů veze si 
z Polska, a to jest jediná daň, jediný poplatek, jehož se mu od Polska dostalo. 

pýcha mohla. přivésti římského císaře k záměru zbaviti Polsko staré svobody 
a spravedlivý soudce, Bůh, jej potrestal. 33) 

Čtyři léta po těchto pohnutých událostech píše Gall své dílo. Není divu, 
vzpomínka na slavný tento boj nutí jej zdržeti se déle u těchto dnů. A na

děje, jež polský úspěch vzbudil, naplňují polského kronikáře vzrušením, jež 
mu ostrá slova a zneklidňuje jeho vyprávění. 

však i toho, jenž radil císaři v těchto plánech, Byl to český kníže 
Svatopluk. A vůbec Češi u Galla byli hlavními iniciátory celé výpravy. Tímto 
směrem padá tedy i paprsek vysvětlujícího světla na ono zajímavé motto čes-. 

partií kroniky Gallovy a prvním polským kronikářem ve zkratce vyjádře
nou synthesu poměru česko-polského v počátcích státního života obou národů: 
:LJ'."HI...!.LH }Jolonorum infestissimi inimici. 

:11) Novák, 1. c. str. 9. 

32) U Galla kapitola 5. a 13. a 14. třetí knihy. 
33) Konec kap. 15. Et quoniam superbe libertatem antiquam Poloniae subigere cogitavit, iustus Iudex 

illud cOl1silium fatuavit, et iniuriam in Swathopole consiliarium et illam et aliam vindicavit. Bielowski 1. c. 
str. 472. 



JAN SLAVÍK: 

DVOJITOST OSOB A DĚJŮ V LEGENDĚ 
KRISTIÁNOVĚ. 

ristiánova legenda o sv. Ludmile a sv. Václavu není kronikou; chtěl-li 
však obránce její pravosti, profesor Josef Pekař, touto nadsázkou vy
jádřiti její velkou cenu historickou (v případě, že pochází opravdu 

z konce 10. století), třeba s tím plně souhlasiti. Vždyť práce Kristiánova se po 
té stránce liší od veškeré tehdejší hagiografické literatury, ať jsou to legendy 
cyrillo-metodějské, václavské nebo vojtěšské. V žádné z nich nenajdeme tolik 
materiálu pro dějepisce. Nejde tu o data k politické historii, ač i po té stránce 
Kristián až povážlivě vyniká nad jmenované tři skupiny legend, ale o bohatství 
pomůcek pro církevní, sociální a kulturní obraz tehdejších Čech. Jde tu také 
o prvního píšícího Čecha, jde o přímý kus smýšlení české duše 10. století, neboť 
jiný duševní plod, zaručeně napsaný příslušníkem českého národa v 10. století, 
nemáme. Ježto z legendy Kristiánovy vane prostředí politicky, církevně i kul
turně velmi pokročilé (i když eliminujeme partie převzaté zřejmě z legend 
ítalského prostředí), spor o pravost dila vyrůstá v otázku, jak si máme před
stavovati Čechy druhé poloviny 10. století. Jdu ještě dále: legenda Kristiánova 
prozrazuje prostředí takové výše, že nic podobného u současných kmenů slo
vanských nenajdeme, s výjimkou říše bulharské, jež však celá dvě století před 
přijetím křesťanství žije takřka v ohnisku byzantské kultury. Je to dílo, jež by 
-- kdyby bylo opravdu z doby, do které se hlásí výslovně jeho autor - svěd
čilo, že Čechové byli tenkráte na výši, jako žádný ze slovanských národů. 

Otázka pravosti Kristiánovy legendy je otázkou, jak si máme představovati 
český národ a českou zemi v 10. století. 

K tomuto problému jsem se dostal při studiu počátků křesťanství u Slo
vanů. Přechod od pohanství ke křesťanství je největší sociální revoluce, jakou 
kdy prodělala Evropa, převrat, jímž jedině byly umožněny známé středověké 
útvary politické i středověké sociální rozvrstvení. Záměna bohů pohanských 
bohem křesťanským nebyla by se tak rychle dařila, kdyby římské křesťanství 
nepřinášelo velké sociální a hospodářské výhody. Ne slib věčného života po
smrtného, ale reální prospěch rozhodl, že v ranném středověku předáci barbar-
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kmenů evropských opustili tisícileté náboženské představy. Církev kře s-
usnadnila to velkými ústupky polyteismu, jakmile však ucítila pevnou 

pod nohama, sáhla k represáliím proti nejkřiklavějším projevům odumí
viry. V Čechách toto potlačování zbytků pohanství odehrávalo se ještě 

v jedenáctém (na př. za obou Břetislavů). Tím živější musil býti tento 
zápas v době biskupováni klunjackými ideami odkojeného Vojtěcha, to jest 
právě v době, do které se svým dílem hlásí Kristián. Máme o tom zprávy. V le
gendě však Kristiánově, jejíž autor se dotýká, respektive snaží se dotýkati ne
UV2lca'c"'-u doby Vojtěchovy, ku podivu ('hybí ohlas současného zápasu se silnými 
'7!-n"rl?·u pohanstva. Ač Kristián líčí, jak Václav bořil pohanské svatyně a trpce 
želel, že jeho lidé houževnatě lpi na pohanských zvycích, nikde nenajdeme v le
gendě nejmenší narážky na to, že současná církev, především Kristiánem ap ostro
fovaný biskup Vojtěch, měl co dělati s domácím pohanstvím. Po té stránce 

legenda působí dojmem, jako by byla psána v době, kdy likvidace 
pohanství byla dávno už provedena. To byla první příčina mé nedůvěry ke Kristiá
novi a podnět k novému přezkoumání legendy Kristiánovy jako historického 
pramene. Následující stať je kapitolou z vnitřního rozboru Kristiánovy legendy, 
jenž ovšem není první v historické literatuře. Bibliografický přehled, co po té 
stránce bylo vykonáno, uváděti zde nemohu. Podotýkám jen, že můj zkušební 
kámen při zkoumání pravosti Kristiánovy záleží v soustavném pozorování urči
tých zjevů v legendě. Stopoval jsem Kristiánovy údaje historické, geografické, 
církevní, kulturně-historické, a to nejen s hlediska, co říká, nýbrž, jak to říká. 
Je věc u autora nařčeného z falšování důležitá. Zde věnuji pozornost zjevu, 
ohlášenému v názvu článku: Dvojitosti osob a dějů. 

~-

Základ metodického postupu při zkoUmání pravosti legendy Kristiánovy 
je dán vítanou okolností, že autor sám naprosto jasně hlásí, kdy své dílo 
napsaL Kristián oslovuje svatého Vojtěcha, mluví o něm jako o vládnoucím 
pražském biskupovi, kterého prosí, aby dovolil jeho práci v diecesi opisovati 
a čísti. Na jednom místě mluví o Vojtěchovi jako o spolupracovníku na svém 
díle. Oznamuje tedy, že své dilo napsal před rokem 995, to jest před druhým 
odchodem Vojtěchovým s biskupského stolce. Úkolem obrany pravosti nemůže 
býti důkaz, že v práci Kristiánově jsou místa, jež svědčí o vysokém stáří nebo 
o představách možných jen v 10. století. Do každého spisu pozdějšího, jak na 
na to ukázal již Kalousek/) mohou býti pojaty doslovné části spisů starších. Jed-

jména, výrazy, představy atd. svědčící o starobylosti nejsou ještě prů-
1) Josef Kalousek, Nejstarší kronika česká?, Vlčkova Osvěta 1903, s. 112. 
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kazem starobylosti celku, zejména ne v literatuře středověké, kde se tolik 
mechanicky a doslovně přejímalo ze starých předloh. Zjistí-li se však v legendě 
názory a představy, jichž století desáté neznalo a nemohlo znáti, usvědčuji ne
zvratně autora, prohlašujícího se výslovně za spisovatele desátého století, jako 
falsatora, s tou výhradou ovšem, nelze-li »mladá« místa vysvětliti interpolací 
v opisovaném starém textu. Kristián vystupuje v legendě často na scénu. Vnucuje 
tedy především analysu autorského elementu v legendě. Své personálie, úkol své 
práce i svou pracovní metodu Kristián oznamuje v prvním odstavci prologu: 

Domino et ter beato sancte ecclesie dei Pragensis seeundo pontifici Adal
berto hwnillimus et omnium monachorum nec dicendus infimus frater, solo no
mine Christianus, in Christo Jesu prosperis successibus ad vota pollere. 

Passionem beati Wenceslai simul eum avia sua beate memorie Ludmila, qui 
velut nova sidera lumine virtutum suarum patriam suam Bohemiam eum omni 
simu 1 gente irradiant, diversis composicionibus et non pleniter disertam reperiens, 
dignum duxi, ut vestram sanctitatem,qui ex eodem tramite lineam propaginis 
trahitis, adirem, quo ex iussíone vestfa simul et licencia aliquo modo eam cOl'l'i
gerem, vel si qua deessent, hos) qui adhuc supel'stites essent, senes seu l'eligiosos 
quosque, qui eOl'um gesta vel acie oculorum hausissent seu auditu alioJ'um na1'l'a
cione compel'issent, percontarer atque hec addel'em.2) 

Všimněme si především tvrzení, jež se týkají úkolu legendy a Kristiánova 
pracovního postupu. Kristián chce legendy, jež o sv. Václavovi a Ludmile vy
pravují rozdílně a neúplně, opraviti a doplniti. Jako pomůcku uvádí svědectví 
lidí, kteří Václava i Ludmilu viděli, po případě o nich od jiných slyšeli. Také 
biskup Vojtěch se uvádí jako pramen. Kristián prostě tvrdí, že ho informovali 
lidé, zna j Icí události z autopsie (qui gesta acie oculorum hauslssent). Kromě 
toho Kristián se prohlašuje za ducha kritického, jenž chce starší práce korigo
vati. Odpovídá jeho dílo tomu, co o svém díle tvrdí? 

První, co bije do očí, je dvojitost osob i faktů. U Kristiána totiž najdeme: 
1. dva Cyrilly, 2. dvě Drahomíry, 3. dvojí návštěvu knížete Václava na ranní 
bohoslužbě, 4. dvojí přenášení ostatků Václavových přes rozvodněný proud. 

Odkud tato dvojitost? Kristián sám praví, že legendy, v jeho době existující, 
vypravují rozdílně. Tyto rozdílné údaje však Kristián nedovedl uvésti v soulad. 
Vypravovaná fakta v jeho práci si odporují. To ještě nesvědčí o falsatorské práci. 
Legendu s křiklavými rozpory mohl napsati spisovatel 10. století, poněvadž se 
již v té době václavské legendy v lecčems rozcházely. Jde však o to, zda v těchto 
odporujících si datech nejsou: a) prvky doby pozdějŠÍ, jež autor 10. století znáti 
nemohl, b) prvky, které spisovatel doby Vojtěchovy musil poznati jako data 

2) Cituji vydání Pekařovo z díla. Die Wenzels- und Ludmila-Legenden und die Echtheit Christians, s. 88. 
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nesprávná. Tak nesprávná, že je do práce, určené pro české věřící, pře
nemohl a nesměl. 

případ dvojitosti týká se věrozvěsta Cyrilla. 
Kristián liči pokřestění Moravy takto: 

Moravia, regio Sclavorum, antiquis temporib~s. f.ama me:norant.e creditur et 
't r Christi fidem percepisse Augustini, maglllÍ1Cl doctons, ut amn. t, tem~onosCl U . , f f t a 

ribus, Bulgri vel Bulgarii attamen longe ante eadem p.Ot,ltl ore r~ e~un ur graCl . 
Siquidem Quiril1us quidam, nadone Greeus, tam lat1111s quam. lpS1S ?recorum, 
apidbus instructus, postquam Bulgri credide:ant, agr~ssus est .lil nomlil,e s~~cte 
trinitatis et individue unitatis eciam supradlCte gentl, MoraVle degentl, fwem 
domini nostri Jesu Christi predicare.3 ) . 

Na původ této historické mateni ce, jakou v legendách marně bychom ~le
dali ukázal František Vacek.4

) Má kořeny ve dvou thesích legen~ pozdmch, 
čímŽ miním práce vzniklé po roku tisícím, to jest po době, do v~tere klade .svou 

Kristián. Je to především změtení Cyrilla, bratra Meto~eJova, s Cynlle~ 
Alexandrinským (t 444) a kombinování t~hoto v~mylu :, p;edstavou , (rovne~ 
pozdní a nesprávnou), že Cyrill (Konstantm) pnnesl krestansk~u V1ru Bul 
harům. Ježto Cyrill Alexandrinský byl současníkem sv. Augus:ma (t 4~0), 
Kristián zcela loo-icky přišel k závěru, že Morava přijala víru Knstovu za casu 
svatého Augustin~. Údaj pak, že Cyrill přišel na Moravu po po~řestění B~lharů, 
nutně svedl ho k závěru, že Bulhaři přijali křesťanství dříve nez Moravane, t~dy 
také už v 5. století. Ježto však záměna Cyrilla, slovanského věr~zvěsta za Cynlla 
Alexandrinského a these, že Cyrill-Konstantin pokřtil Bulhary, JSo~ omyly z dob~ 
pozdní, je vyloučeno, že by takovou konfusi mohl P!o~ésti .splsovate: stole:! 
desátého, kdy tyto historické absurdnosti neexistovaly. V ldl~e-h na ~ruhe strane, 
že Kristián na jiném místě zná Cyrilla jako bratra MetodeJova, zdala by se tat? 
konfuse nemožná a začáteční věty o christianisaci Moravy už v době Augustl: 
nově bylo by nutno vysvětlovati jako pozdější vložku. Kristián vša~. d~lá takove 
konfuse tam, kde si legendy odporují, několikrát, takže nelze myslitl, ~e ~y tyto 
rozpory byly přídavky pozdějších opi:o:račů: I?ov~de vedle, d~ou Cynllu (~za~ 
tých z různých legend) líčiti v své prac~ dve ruzne I?rahomlry. poha~u : ~res_ 
ťanku. V případě Cyrillově Kristián zna these, ktere autor 10. ~tolet1 ~natl ~e 

mohl, v případě Dr~homířině Kristián p.řij.:l do s~é ?,r~ce thes1, ~ktera se :1~~ 
již vyskýtá v 10. století, kterou však Knstlan,., v!~avaJIC1 s~ za Ce~~a, souca 
níka a příbuzného biskupa Vojtěcha, vystuPUJ1C1 Jako opravce starslCh legend 

3) Pekařovo vydání legendy, 1. c. 89. v., v k 'h 1 3 s 73 
4) František Vacek, Legenda Kristiánova, prameny její a čas sepsání, Casopls musea kral. ces e o 90 ,. . 
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o sv. Ludmile a sv. Václavu, na základě zpráv od lidí, kteří Drahomíru osobně 
znali, při jmouti nemohl. 

Je to pohanství Drahomířino, o které víme určitě, že byla křesťankou. 
Kristián několikrát výslovně Drahomíru nazývá pohankou. Přejímá nejen z le
gendy Gumpoldovy obrat »tak rodem jako skutky pohanka« (tam genere quam 
operum eciam inquinacione gentilis), ale i samostatně tento přívlastek Draho
míře dává: nevěřící paní nevěřících (perfida domina perfidorum), jeho rodička 
ne~ěřící (genitrix ipsius perfida). Krom toho na místech, kde Kristián vypra
vUJe o krocích Drahomířiných proti Ludmile a mladému Václavovi, zřejmě sl 
představuje a líčí Drahomíru jako pohanku. Proti tornu v práci Kristiánově je 
pouze jediné místo, kde Drahomíra jedná jako křesťanka. Kristián píše, že Dra
homíra, když zvěděla, že se u hrobu Ludmilina na Tetíně dějí zázraky, rozkázala 
nad jejím rovem vystavěti »dům na zpLlsob chrámu« a dala mu jméno arch
anděla Michaela, aby, udá-li se tam ještě nějaký zázrak, byl přiřčen ostatkům 
svatých, jež se tam budou chovati. 5

) Na základě tohoto místa prof. Pekař do
vozuje, že Kristián ví, že Drahomíra byla křesťanka. Skutečnost však je tato: 
Kristián několikrát nazývá Drahomíru pohankou, několikrát líčí její činy mířící 
proti stoupencům křesťanství, ale proti tomu jen jednou připisuje jí čin, předpo
kládající, že Drahomíra byla křesťanka. Věděl-li Kristián, že Drahomíra byla 
křesťanl~a, n.ení možno, aby tolikrát a výslovně mluvilo Drahomíře jako po
hance. Ze biskup Gumpold, píšící daleko v Halii v letech osmdesátých 10. sto
~etí, ;ylíčil Drahomíru jako pohanku, nepřekvapuje. Ze také »Crescente fide« (ať 
Je vy tahem z legendy Gumpoldovy nebo její předlohou), napsaná také mimo 
hranice české (snad v Bavořích), líčí Drahomíru jako pohanku, také lze Sl 
ještě vysvětliti. Ale jak to vysvětliti u rodilého Čecha z kruhu duchovenstva 
biskupa Vojtěcha, jenž při »opravovánÍ« starších legend udává jako pramen 
starce, kteří z doby Václavovy a tedy i Drahomířiny zbyli? Gumpold a po něm 
Kristián vkládá do úst Václavovi o Drahomíře slova: pohanka rodem i skutky. 
Mohl takové tvrzení slepě převzíti i předložiti českému duchovenstvu a lidu 
autor, jenž žádá, aby jeho práce byla opisována a čtena v české diecesi? Kristián 
nejen v prologu, nýbrž i během vypravování vydává svou práci za dílo, jemuž 
byl biskup Vojtěch blízek. Apostrofuje Vojtěcha v legendě: »Kromě toho, čeho 
z tvých úst jsem se doslechl nebo čeho jsme se oba od osob víry a svatosti plných 

5) Charakteristická je formulace této zprávy: iubens, '1uod domum beate Ludmile super tumulum ipsius 
statuerent in modum basilice, optans ei nomen in honore beati Michaelis archangeli. Tedy: Drahomíra dala vystavěti 
dům(!) na způsob kostela. Na jiném místě (v rozboru Kristiánova stylu) ukáži, že Kristián pravidelně, kde roz
pory v pramenech uvádějí ho do rozpaků, užívá kulatých frázL 
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pravdivého dověděli, j.i~ého.pe~em se do:knou~i na"d~b~o "vystříhám!;< Lze si př"ed
aby biskup VOJtech, Jenz nesporne musil vedeh, ze Drahomua byla kresp 

strpěl, aby figuroval v legendě před národem (knížecím rodem přemys
českými předáky atd.), jako šiřitel něčeho, co mnozí jeho současníci 

jako nepravdu? Strpěl by Vojtěch, aby nepravdivé výklady Kristiánovy 
prohlašovány výhradně za fakta, jež oba (Kristián a Vojtěch) od hodno

věrných lidí vyzvěděli? I když jsme si vědomi, jak často bezduše a mechanicky 
středověcí autoři opisovali své předlohy, všechno to, co autor vypráví o sobě a 
o své práce, o účastenství Vojtěchově na díle, o prostředí, pro které je 

vylučuje, že by neopravil hrubou historickou .nepravdu, jež vznikla 
v pracích, napsaných mimo Čechy. Líčiti Drahomíru jako pohanku nemohl 

stýkající se ještě s Drahomířinou generací.S
) 

Badání o legendě Kristiánově Sl zcela nepovšimlo dvojitého l Jypravování 
o ranní Václavově pobožnosti v den smrti. Je vůbec podivné, kterak při filiaci 
václavských legend byl zcela stranou nechán základní rozdíl v stanovení doby, 

útok na Václava byl podniknut. 7
) Gumpold a řada pozdějších legend 

o útoku po ranní pobožnosti, při návratu Václavově z kostela. Líčí po
drobně, jak Václav za časného rána přišel do kostela na hradu Boleslavově a 

přítomen bohoslužbě. Boleslav zastoupil mu cestu, když se vracel z kostela. 
Druhá skupina legend líčí přepadení Václava hned, když kráčel do kostela. 

jiném místě jsem upozornil,8) že ze žádné z nejstarších legend (v starší 
slovanské a v »Crescente fide«) brachylogická stylisace nepředpokládá situaci 

že Václav byl přepaden, když šel do kostela, ale připusťme, že i v jmeno
vaných starých legendách příslušným místům musíme rozuměti tak, jak se dosud 
interpretovala, že autoři některých legend kladou útok do momentu, kdy se 
Václav do chrámu ubíral. Vycházejme z toho, že už v nejstarších legendách 
máme proti sobě dvě různé these: 

a) Václav byl zavražděn na cestě z chrámu, 
b) Václav byl zavražděn na cestě do chrámu. 
Jak věc líčí Kristián? 
Podle běžného výkladu Kristián líčí zavraždění Václava na cestě do chrámu. 

zdá se nesporným, ježto Kristián má o té věci velké podrobnosti. Vypravuje 

6) To dobře cítí prof. Pekař, proto houževnatě lpí na tvrzení, že Kristiánovi Drahomíra není pohankou. 
Naposledy opakoval tuto thesi v polemice proti Novotnému (Český čas. hist. 1931, s. 219). Je to však tvrzení, 
které po luém soudu nemůže přijmouti nikdo, kdo si dílo Kristiánovo přečetl. 

7) I prof. Pekař otázku momentu zavraždění Václava nechal stranou. Ani v jeho velké (německé) práci 
čtenář se nedoví, že existuj í dvě verse o dobi' útoku. 

8) ]. Slavík, Svatý Václava ráz počátků křesťanství u Slovanů, Slovanský přehled, 1929, 
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na př., že Boleslav v předvečer vraždy nařídil kněžím boleslavského chrámu, 
aby přicházejícímu Václavovi vstup do chrámu - zabránili. Ale u Kristiána 
vedle toho máme místo, kde tvrdí, že Václav ráno v kostele byl. Když byl Kristián 
vylíčil, jak se Václav po návratu z hostiny Boleslavovy navrátil do své pohostin
ské komnaty a unaven usnul, pokračuje: 

Advenit et tempus celebrandarum vigiliarum, quibus beatus vir, ut semper, 
devotus i71terfuit (Pekařovo vyd. legendy 1. c. l12). 

Jak zní správný překlad této věty? Josef Truhlář, překladatel legendy Kri
stiánovy ve Fontes rerum bohemicarum, tlumočil česky takto: I nadeš~l čas 
modlitby ranní (vigilií), k níž svatý muž, jako vždy, včas se dostaviP) Antonín 
Stříž překládá: Nadešla i doba slaviti vigilie, jimž blažený muž jako vždycky 
nábožně obcovaPO) Jak patrno, ani jeden z překladatelů, třebas překládají slo
veso »interfuit« (byl přítomen) volně, neporušili smysl věty: Václav byl jako 
vždy přítomen při vigilikh. Po této větě však u Kristiána najdeme velmi dlouhý 
exkurs o náboženských zvycích Václavových a citovanou už apostrofu biskupa 
Vojtěcha s ujištěním, že se střeží nenapsati nic kromě toho, co od Vojtěcha 
uslyšel nebo co se oba od osob víry hodných dověděli. Teprve po tomto výlevu, 
v legendách naprosto nezvyklém, Kristián pokračuje: 

Sed cepta ut prosequamur; beatus martyr, mox gloria honoris et operis 
perseverancia coronandus, ut diximus, matut1nam laudel11 deo redditurus ecde
siam matrem petit. 

Potom následuje líčení, kterak Václav na cestě do chrámu byl přepaden a 
zabit. Zda tedy citovaní překladatelé legendy Kristiánovy nechybili, když pře
kládali: »účastnil se vigilií«, »obcoval jako vždy při vigilikh«? Vždyť Kristián 
praví: beatu s martyr ... , ut diximus, matutinam laudem deo redditurus eccle
siam matrem petit! Neměl snad překlad zníti: »Přišla i doba slaviti vigilie, při 
nichž blažený muž vždy nábožně býval přítomen?« Ale v textu Kristiánově 
není »semper«, nýbrž »ut semper«. Nelze tedy větu překládati jinak než pře
ložil Truhlář a Stříž. Nemůže míti jiný smysl než, že Václav v kostele boleslav
ském byl přítomen při vigilikh, že byl osudného jitra v kostele. Ale, jak mohl 
po citovaném exkursu Kristián přejíti k přechodu »ut diximus, matutinam lau
dem deo redditurus ecclesiam matrem petit?« 

Všimněme si především rozdílu. Kristián nejprve mluví o vigiliích) při nichž 
Václav byl přítomen a později o »lazts matutina«. Je to jedno a totéž? Vigiliae 
jsou ranní hodinky, »laus matutina« je jitřní mše. Zde vidíme, jak Kristián roz-

9) Fontes rer. bohemicarum I, s. 217. 

10) Křištan, Život a umučení svatého Václava a báby jeho svaté Ludmily, Národní knihovna V, s. 54. 
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otázku dvou různých versí, které měl před sebou. Měl spojiti dvě protichůdná 
z nichž jedno klade zavraždění Václava na cestu do kostela, druhé na cestu 

J.,,"'"";~~~~' Autor, který se vydává za oprávce starších legend, octl se v zjevných 
rozpacích. Pomohl si tedy tím, že dává Václavovi osudného rána jiti do kostela 
dvakrát: na vigilie a na jitřní. Při tom snadno můžeme postihnouti, kdo ho k této 
kombinaci svedl. Byla to legenda Gumpoldova, kde je tato věta o Václavově ranní 
cestě: Redeunte autem post gallicinia matutinalis horae officio, pulso signaculo 
non segnis thoro, ut iam est solitus, prosiliens aecclesiamque properando ingres

cantum nocturnalem laudesque matutinales modesta intentans auscultatione, 

divertitur. 11 
) 

oraciones domum lassis membris aliquantum somno. reficiendis 

U Gumpolda tedy Václav jde do chrámu, když nastalo »officium matutinalis 
post gallicinia«, to jsou vigilie ranní. Níže mluví, že Václav vstoupiv do 

vykonal »cantum nocturnalem laudemque matutinalem«, načež unaven 
se domů. Byl tedy Václav v kostele od ranních vigilií (cantus noctur
do ranní mše (laus matutinalis) včetně. Kristián této zprávy použil, aby 

neshodu v legendách řešil tím, že Václav je v jeho legendě přítomen na vigiliích, 
jde na jitřní, při čemž je zavražděn. Nesnáze, které působil fakt, že mnohé 

znaly jen jednu Václavovu pobožnost, Kristián maskuje dlouhým exkur
sem, jenž sám o sobě je hojně podezřelý, jak častěji na to bylo již ukázáno. 
Víme-li, že Kristián se vydává za spisovatele čerpajícího od živých v té době ještě 
pamětníků doby Václavovy, jeho rozpačitá kombinace dvou různých versí, v době, 

měl pro informace lidi z doby Václavovy, budí při nejmenším podezření, 
zejména když to není ojedinělý případ v jeho práci. Po dvou Drahomírách dvě 
Václavovy ranní pobožnosti! K tomu přistupuje další dvojitá fabule. 

Kristiánova legenda liší se též od druhých starých latinských legend vypra
vováním o dvojím zázračném přenesení Václavových ostatků přes rozvodněný 
proud. První Kristián klade na potok Rokytnici, druhý na most přes Vltavu. 

o mostě přes Vltavu v 10. století byla odpůrcům pravosti Kristiánovy 
(naposled Václavu Novotnému) dokladem podvrženosti díla. Most přes Vltavu 
v 10. století pokládají za anachronismus. Nebylo prý v té době žádného mostu 
přes Vltavu. 12

) Proti této námitce prof. Pekař uvedl, že Tomek již v 10. století 
most přes Vltavu u Prahy nevylučuje, a autorita Tomkova prý může nám stačiti. 13 ) 

Fontes rerum bohemicarum I, s. 159-160. 
12) V. NotJotný, Český kníže Václav Svatý, s. 39, potom v článku, O Kristiána, Časopis národního musea 

1930, s. 24. 

13) Český čas. historický, 1930, s. 437. 
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Toto dovolávání se autority dějepisce 19. století, jak napsal již Novotný, nemá 
pro řešení sporu ceny. Ježto však opravdu nemáme zaručené zprávy, že v 10. sto
letí mostu přes Vltavu nebylo, nelze kategoricky jeho existenci zamítati, třebas 
nepřímo vše svědčí proti takové možnosti. I když nepři jmeme kuriosní kombinaci 
Emanuele Šimka, že v době Václava a Boleslava břeh hradu Praze protilehlý 
s hradem Vyšehradem patřil jinému knížectví,14) přechod přes Vltavu nebyl 
vzdálen od území cizího kmene tak daleko, abychom mohli předpokládati 
v 10. století most, po kterém by mohl povoz v noci (!) přejeti, kdyby náhodou 
nebyl povodní porouchán. Než analysa zprávy Kristiánovy o přejíždění vozem po 
mostě přes Vltavu spadá do kapitoly o Kristiánově zeměpisné a kulturní před
stavě tehdejších Čech. Vážnějším však svědectvím proti pravosti Kristiánově je 
samo zdvojení vypravování o přechodu přes vodní proud. 

Profesor Pekař, nechávaje stranou, že případů zdvojení událostí v Kristiánově 
legendě je několik, miní, že Kristiána k opakování zázračného přechodu přes roz
vodněný proud svedl Gumpold, jenž prý při své povrchnosti zvětšil rozvodněný 
proud. Legenda »Crescente fide«, jež podle Pekaře byla předlohou legendy Gum
poldovy, mluví o příchodu k rozvodněné bystřině (ad torrentem, cuius inundatio 
extra ripam per prata fluebat), z čehož prý povrchní Gumpold učinil »potok ve
liké hloubky«. Kristián prý usoudil, že toto vypravování nemůže se vztahovati na 
malou Rokytnici a proto položil událost na řeku Vltavu. Ale tento výklad padá, 
ať se ho dotkneme kdekoli. Gumpold především mluví nikoli o potoku velké 
hloubky, nýbrž o potoku rozvodněném, jehož vzedmuté vody strhly most. To 
»rivum nimia profunditate intransibilem« se vztahuje na hloubku za povodně, ne 
na normální tok. Pekařův dohad však padá sám sebou, dokáže-li se, že nikoli le
genda »Crescente fide« byla předlohou legendě Gumpoldově, nýbrž naopak, že 
»Crescente fide« je výtahem z práce Gumpoldovy. Profesor Pekař snažil se v svých 
obranách dokázati, že legenda Gumpoldova je vlastně rozvedená legenda »Cres
tente fide«, kdežto starší badatelé (na př. Kalousek) přijímali opak. Pekař do
kazuje to tím, že Gumpold v své práci nemá žádná plus, a pokud se v jeho práci 
nacházejí, vznikla Gumpoldovým neporozuměním situace líčené v legendě »Cres
tente fide«. Tak na př. Gumpold prý, neporozuměv líčení zavraždění Václava 
v Boleslavi, lokalisoval dům Boleslavův na pražský hrad. 15

) Kdyby však bylo 
tomu tak, musili bychom předpokládati, že Gumpold vůbec legendy »Crescente 

14) Em. Šimek, Praha a Vyšehrad, Časopis pro dějiny českého venkova 1925. Domysl Šimkův, že Vltava 
byla hranicí, odporuje zkušenosti staré i nové etnografie. Řeky, nešlo-li o velké toky, nebývaly hranicí mezi kmeny, 
nýbrž tepnou, kterou kmen jako zdroj výživy hleděl ovládnouti celou. Také si nelze představiti, že by středisko 

českého kmene vyrostlo přímo na hranicí. 
15) Pekař, Wenzels- und Ludmila-Legenden, s. 30. 
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fide« nečetl, poněvadž z ní zcela jasně vyplývá, že vražda se v Praze neudála. 
Praví se tam na příklad, že po zavraždění Václavově lidé Boleslavovi přihnali se 
»cursu rapido in civitatem Pragam«. Ty rozdíly se dají vysvětliti daleko nenásil
něji. Autor »Crestente fide«, žijící blíže k Čechám a mající patrně události od
jinud, hrubé omyly Itala Gumpolda opravil nebo do svého výtahu nepřijal. Ze 
tomu tak bylo, o tom nebude možno pochybovati, dokáže-li se, že legenda »Cres
tente fide« je nesporně výtahem z práce Gumpoldovy. Takový důkaz je snadný 
a takřka matematicky možný,' aniž by k tomu bylo třeba dohadů a předpokladů, 

operuje profesor Pekař, to jest obviňování Gumpolda, že četl legendu 
»Crescente« jen povrchně a některým místům neporozuměL Třeba však vyj íti od 
zákonitého poměru) jaký je vždy mezi sPisem původním a výtahem. Zkracování 
předlohy se děje a vždy dálo podle určitých logických zákonů, třebas bezděčně. 
Je-li nějaká práce výtahem z díla obšírnějšího, lze neklamně poznati z toho, že ve 
výtahu scházejí předvětí vypravovaných episod. Ponechává se holá událost a expo
sice se vynechává. Přezkoumáte-li tímto způsobem práci, legendu »Crestente fide«, 
vidíte, že má celý řetěz závětí episod, jichž předvětí scházejí.16

) Již starší badatelé 
cítili, že »Crestente fide« je psána brachylogickým slohem, že tam cosi není do
pověděno, ale nepovšimli si, že to, co schází, jsou vždy předvětí líčených episod.17

) 

tomu tak i při líčení zázračného přechodu přes rozvodněný potok. V legendě 
»Crestente fide« se praví, že ti, kdo přenášeli tělo Václavovo, nemohouce přes 
rozvodněný potok přejíti, byli »žalem sklíčenÍ« (maerore obtenti), ale z celé práce 
nevysvítá, proč by měli truchliti. Zalostná situace vyplynula z toho, že tělo bylo 
přenášeno, jak vykládá Gumpold, tajně, že přenášející se báli Boleslava (principis 
tyrannidem metuentes). Autor legendy »Crestente fide«, dělaje z Gumpolda 
výtah, toto předvětí vynechal, jak to učinil v mnoha jiných episodách. Znaje také 
patrně místopis české země lépe než daleko za Alpami píšící Gumpold, vynechal 
jeho fantasii o stržení mostu povodní a hledání dříví »ad eius reparationem«. Ličí 
věc tak, že přenášející hledali dřeva, aby přes rozvodněný potok nějaký most vy
stavěli (ut pontem facerent). Vidíme, že autor »Crestente fide«, legendy, která 
je nesporně stará (buď z konce 10. nebo počátku 11. století), vynechal fantasii 
Gwnpoldovu o mostu, který strhla povodeň a který měl býti »reparován«, zato 

16) Ukázal jsem na to již v článku »Mladší slovanská legenda« v jubilejním sborníku václavském, který, 
bohužel, ještě veřejnosti nebyl předložen. Úplný rozbor »Crescente fide« s toho hlediska podám ve zvláštní kap i-
tole rozboru Kristiána. 

17) Ukazuje-li se na to, že »Crescente fide« má některé údaje, je~ v legendě Gumpoldově nejsou (nejnověji 
Vacek, Poměr Gumpoldovy legendy o sv. Václavu k legendě »Crescente fíde«, Pekařův sborník I, s. 62), třeba 
si při tom povšimnouti, že i v těchto místech »Crescente fide« jeví se jen zkratkou podle pravidla shora vytčeného. 
Jsou to jen závětí vypravované episody. Více o tom v citované práci o mladší slovanské legendě. 
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v-šak Kristián přijal z Gumpolda existenci mostu a lokalisoval jej na řeku Vltavu. 
Krátce: autor legendy »Crescente fide«, pramen nesporně starý a blízký české die
cési, opravil místopisný poklesek Gumpoldův. Kristián však, autor okázale se hlá
sící do české země a k pražskému biskupovi, neopravil v té věci Gumpolda, naopak 
jeho vypravování o stržení mostu přes potok (rivus!) přenesl »ad fluvium 
Vltava«. Profesor Pekař vytýká Italovi Gumpoldovi, že z bystřiny (torrens) uči
nil potok (rivus) veliké hloubky. Co však říci o Čechovi Kristiánovi, jenž z roz
vodněného potoku učinil řeku. Přidal-li dokonce jméno řeky Vltavy, budí to 
rovněž podezření. Ukazuje-li se totiž na to, že v legendě Kristiánově se vysky
tuje mnoho místopisných názvů (na př. Kristián jediný uvádí jméno Rokytnice), 
není to argument pro starobylost legendy, nýbrž proti ní. Legenda Kristiánova 
po té stránce liší se ode všech legend václavských, cyrillometodějských i voj těš
ských. Pročtete-li je, vidíte, že není zvykem legendistů 10. a 11. století unavo
vati přesnými zeměpisnými jmény. Kristián po té stránce činí výjimku. Nejen 
že má vlastních jmen mnoho, ale divá v svém díle čtenáři i lekce z místopisu, 
dokonce i z historického místopisu. Než analysa tohoto, opakuji, jedinečného 

zjevu mezi legendami, patři do kapitoly o Kristiánově geografii. 
Zde třeba ukázati ještě na jeden zjev Kristiánova dvojitého vypravování o zá

zraku při translaci těla sv. Václava. Kristiánovo vypravování je dokonalou snůš
kou všech variantů historie této události od starší slovanské legendy až do 
Kosmy. Je tu šest podání: 

1. Tělo sv. Václava dal přenésti kníže Boleslav, čině pokání (starší legenda 
slovanská) . 

2. Přenesení provedli Václavovi přívrženci. Vyzváni viděním ve snu, pře

nesli tělo tajně za velikého strachu před Boleslavem (legenda Gumpoldova). 
3. Přenesení provedli někteří Václavovi »věrní«, pobídnuti snem, při čemž 

nic se nevypráví o poměru k Boleslavovi (legenda »Crescente fide«). 
4. Boleslav, jemuž kněží oznámili, že v snech jsou vyzýváni, aby tělo svět

covo přenesli, nařídil přenésti tělo světcovo v noci, aby nikdo z lidí se o tom 
nedověděl (mladší slovanská legenda). 

5. Boleslav, neschopen se káti a nechtěje, aby se na hrobě Václavově dály 
zázraky, tajně nařídil svým věrným služebník{im, aby ho přenesli do Prahy a v noci 
v kostele sv. Víta pochovali, aby zázraky mohly býti přičteny sv. Vítu (Kosmas). 

6. Boleslav, jemuž bylo oznámeno, že některým kněžím ve snu bylo zjeveno, 
aby Václav byl přenesen do Prahy, vyslal své lidi a nařídil jim, aby v noci tělo 
přenesli, pohroziv jim, nebudou-li ostatky do nového hrobu uloženy před ran
ními červánky, že všichni budou stati (legenda Kristiánova). 
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Z výčtu variantů je patrno, jak se vypravování o Václavově translaci a zá
zraku s tím spojeném tvořilo a jak rostlo. Nejstarší z legend, starší slovanská, 

zázraku při přenášení ostatků, přičítá přenesení ostatků Boleslavovi, 
jenž se dal upřímně na pokání. Jinde jsem se pokusil ukázati, že tato zpráva 
nejstarší z václavských legend je nejbližší historické pravdě. 18 ) Legendu trans
lace dále rozvinul Gumpold, jenž nechává od stoupenců Václavových tělo pře
nášeti tajně, ze strachu před Boleslavem. Kombinací těchto dvou versí je variant 
mladší slovanské legendy, jež je vlastně překladem legendy Gumpoldovy, roz

o vložky z neznámých pramenů. Rozkaz k přenesení se přičítá Bolesla
vyZváni ve snách, nepokoušejí se tělo tajně přenésti, nýbrž oznámí 

Boleslavo~i, jenž nařídí tělo přenésti v noci, aby se o tom nikdo nedozvěděl. 
už je úplná záměna motivů. U Gumpolda přenášející, zdržováni rozvodně
potokem, se děsí Boleslava, ježto tělo Václavovo přenášejí tajně, to jest 
vědomí Boleslavova. V pozdějších legendách trapná situace vzniká z obavy 
knížetem, jenž nařídil, aby tělo bylo v noci převezeno. V legendě »Cres

cente fide« autor, zkracuje svou předlohu (Gumpolda), vynechal způsobem, jak 
vyloženo, předvětí. Tam přenášející, zdržovaní rozvodněnou bystřinou, 

aniž bychom věděli proč. Zato versi mladší slovanské legendy se blíží 
u něhož také Boleslav nařizuje přenésti ostatky Václavovy v noci. 

A Kristián? U něho nalezneme kombinaci všech těchto versí a vyvrcholení 
fabule. Se starší legendou slovanskou Kristián má společné tvrzení, že Boleslav 

se »diviti« (mirari). Celá fráze je nezvyklá a rozpačitá. Opakuje se tu, co 
na mnoha jiných místech. Kristián, když je postaven před dvě různé verse, po
máhá si kulatou frázl. Jedna verse tvrdila, že Boleslav dal tělo bratrovo přenésti 
čině pokání, druhá, že to učinil z pohnutek nikterak zbožných. Výslednicí těchto 
dvou odporujících Sl tvrzení je formulace Kristiánova: 

Nunciatus hec fratricide illi, etquia christiane milicie clamide erat obtectus, 
magnalibus dei resistere non valens, quamvis sero, cepit mirari (Pekař, 1. c., str. 
116). 

Všechny přistupující prvky u Kristiána najdeme. Z Gumpolda převzal vy
pravování o mostě, z jiných o nařízení Boleslavově přenésti tělo v noci. Vývoj 
celé fabule Kristián zavrcholuje doplňkem vlastním: Boleslav hrozí popravou 
přenášejícím, nepřinesou-li tělo Václavovo před jitrem. Legenda Kristiánova jeví 
se tu jako snůška všech versí zázraku, v tom také versí pozdějších. 

Kristián měl před sebou legendy, jež o stržení mostu nic nevědí, a legendy, 
mluvily o zázračném přenesení ostatků, když most byl pobořen. Tyto verse 

18) J. SlatJÍk, Svatý Václava ráz počátků křesťanství u Slovanů, Slov. přehled, XXI. 
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Kristián přijal obě a tím dostal dvojí zázrak, úplně se shodující. Jeden umístil 
na potok Rokytku, druhý na Vltavu. Je to obdobný případ s dvojím Cyrillem, 
s dvojí Drahomírou, s dvojí Václavovou cestou na ranní bohoslužby. Jedna ta
ková »dvojakost« v legendě vážila by málo, ale nelze přehlédnouti, jestliže dvoji
tost osob a dějů je stálým hostem v Kristiánově vypravování. Nejvážnější ovšem 
je, že Kristián při zdvojování užívá vedle starých versí výmysly z dob pozdějších. 
Nestačí-li tento zjev k uplnému usvědčení Kristiána z podvrhu, víry v jeho tvrzení, 
že napsal dílo v době biskupa Vojtěcha, to nedodá. 

BLAŽENA RYNEŠOVÁ: 

Č POVSTALI VÍTKOVCI PROTI KRÁLI 
PŘEMYSLU OTAKARU II. 

Týznam povstání Vítkovců1 ) proti králi Přemyslu Otakaru II. zdůraznil po
kračovatel Kosmovy kroniky, napsav o něm k r. 1276 takto: »Téhož léta 
Vítkovci s velkou mocí vojenskou odpadli jsou od krále a učinili jsou 

mnoho zlého lidem a klášterníkům v království českém a té chvíle král velice 
potřeboval jejich pomoci. Neb často se stává, že když nejvyšší mezi sebou se ne
snadí, nepřátelé dobývají vítězství.«2) Ani Jindřich Heimburský nedovedl zamlčeti 
jména Vítkovců, třebaže podalo jejich povstání r. 1276 zcela suchou zprávu. 3

) 

Bylo to také, pokud známe z dochovaných pramenů, první společné vystoupení 
rodu Vítkovského, který se již tehdy dělil na několik větví. 4 ) Jest příznačné, že 
se spojili právě k nepřátelskému činu proti králi. Nebyly to ovšem jen 
rodová soudržnost5 ) a stavovské uvědomění šlechtické, nýbrž i hmotné zájmy, 

udržovaly držitele veliké části jižních ČechG ) na jedné čáře proti zájmům 
královským. Přesto však je nutno vážiti opatrně důvody hospodářské a důvody 
stavovské, abychom poznali, které z obou převážily v konfliktu Vítkovců s králem. 
Dosavadní literatura, i když zdůrazňovala vliv rostoucí stavovské moci panské, 
přece zjednodušovala většinou poměr Vítkovců ke králi na formuli hospodářskou. 

1) Hojnou literaturu o původu a rozrodu Vítkovců shrnul V. NovotlZÝ v Českých dějinách I. 4, str. 427; 
doplň R. Cikhart, »Původ a rozrod Vítkovců« v Jihočeském sborníku historickém, roč. IV. (1931), str. 84 ad. 

Poměru Vítkovců v 2. pol. 13. století ke králi nebylo věnováno v dosavadní literatuře dosti místa, třebaže 
této otázce nelze se vyhnouti tomu, kdo se zabývá českými dějinami té doby. Úkol vyšetřiti příčiny nepřátelství 
Vítkovců proti králi Přemyslu Otakaru II. jest velmi lákavý, tím více, čím chudší jsou zprávy pramenů. Jest to 
ovšem i obtížný úkol a k jeho vyřešení bylo by třeba více času i místa, nežli mně bylo zde dopřáno; proto nepovažuji 
svou studii za něco konečného, tím méně, že pro nedostatek pramenů jest nutno často se spokojovati hypothesami. 

2) V. Pram. děj. čes. II, 302. 
3) Tamže III, 315: »Téhož léta protivil se v Čechách králi Otakarovi jistý rod, Vítkovci zvaný, z nichž 

přední byl Záviš a přátelé jeho a Boreš z Risenburka.« 
4) Jakožto hlavní větve jmenují se zpravidla podle čtyř synů nejstaršího známého předka rodu, Vítka 

z Prčic, tyto: krumlovská, jindřichohradecká, rožmberská, landštejnsko-třeboňská (od Vítka z Klokot); řadu jiných 
drobnějších větví uvedl Sedláček v Českomoravské heraldice II, 11 a d., též R. Cikbal't na uv. m. 86 a d. 

5) Srv. zajímavý výklad ŠlIsftlV v článku »Záviš z Falkenštejna«, ČČH. I, str. 248. 
6) O rozsahu zboží vítkovského ve 13. stol. viz Pa12gerl, »Die Witigonen, ihre Herkunft, ihre ersten Sitze 

ud ihre alteste Genealogie«, AOG LI, str. 501 a d., též Domečka, »0 původu Vítkovců«, Rezkův Sborník his

torický IV (1886), str. 210 a d. 
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Nelze pochybovati o tom, že právě vztah tohoto rodu ke královské moci byl slo
žitější. Jest potřebí uvědomiti si především, jaké postavení zaujímali Vítkovci od 
počátku na dvoře královském a v politickém životě českém vůbec. 

Již jejich praotec a nejstarší známý předek, od něhož vzal celý rod jméno, 
Vítek z Prčíc, zaujímal důležité úřady purkrabí kladského a prácheňského a na 
dvoře královském zastával čestný úřad král. jídlonoše. Úloha, jakou měl ve spo
rech českých knížat a moravských údělných knížat, svědčí, že byl nejváženějším 
českým velmožem. Jeho význam pro tehdejší veřejný život v Čechách jest patrný 
již v tom, že jeho smrt (r. 1194) byla zaznamenána, třebaže stručně, kronikářem 
]arlochem.') I jeho synové a vnuci až téměř do pol. 13. století zastávali důležitá 
místa na dvoře panovníka českého. S ) Nejstarší syn Vítek,9) zakladatel větve krum
lovské, byl již r. 1196 podkomořím; v téže hodnosti setkáváme se v letech 1234 
až 1236 s jeho synem Závišem z Nechanic, který měl již dříve i jiné vysoké hod
nosti. 10

) Druhý syn Jindřich (od r. 1220 z Hradce) byl v 1. 1217-1222 nejvyšším. 
maršálkem, načež stolníkem; r. 1234 shledáváme se s ním na dvoře markrabí 
moravského Přemysla 11) (nedlouho nato nejspíše zemřel). I jeho syn Vítek 
z Hradce, vnuk nejstaršího Vítka z Prčic, věnoval své služby markraběti Přemv
slovi (o něm později více), kdežto druhý syn Sezema byl v letech 1233-1234 
podčeším na dvoře královském. I:!) Vítka mladšího, praotce větve rožmberské 
a třetího syna Vítka z Prčíc, nalézáme r. 1205 jakožto svědka na listině krá
lovské, častěji pak v letech 1220-1236; jeho starší syn Vítek z Přiběnic byl roku 
1243 nejvyšším komorníkem, s mladším synem Vokem z Rožmberka setkáváme se 
od r. 1251 v okolí moravského markrabí Přemysla. 

Vidíme, že v letech čtyřicátých století třináctého a zvl. v posledních letech 
vlády Václava 1. obraceli se Vítkovci spíše na Moravu do služeb markraběte Pře
mysla. Tak především již dotčený Vítek z Hradce, byv jmenován roku 1247 

7) Pram. děj. čes. II, 511 k r. 1194: »Tu zemřel Vítek župan.« O Vítkovi z Prčic viz Palzgerl na uv. m. 
534 ad., ]. Teige, »Vítek z Prčice«, Pam. arch. XII, 371; nejobsáhleji Domečka na uv. m. 212 ad., 284 a d.: 
srv. i No volit)', Čes. děj. 1. 4, 428. ' 

8) Data níže uvedená sestavili podle listin Pangerl, Domečka a Novotný na uvedených místech. 
9) Po prvé o něm slyšíme r. 1205 (Reg. I. č. 492). Jakožto nejstaršího ze synů Vítka z Prčic uvedl ho 

Pangerl (na uv. m. 541) a též Palacký, Děj. I. 2, 467 postavil jej na prvním místě, kdežto Domečka (na uv. m. 
2}0-293) se snažil určiti za nejstaršího Jindřicha, zakladatele větve jindřichohradecké, a po něm též NOl'otný, 

Ces. děj. 1. 4, 430 má na prvním místě Jindřicha; avšak mne nepřesvědčují důvody Domečkovy, naopak mám za 
to, že nejstarším z bratří byl přece Vítek z Krumlova, nebot se jmenuje v listinách (srv. výpisy Palackého v jeho 
Děj. 1. 2, 466) mezi bratřími vždy na prvním místě. - Nejvíce o něm napsal dosud Domečka na uv. m. 344, 

srv. i Pange1'1 na uv. m. 559 a d. 
10) Je-li ovšem totožný se Závišem, který se jmenuje nejvyšším lovčím r, 1221, dvorským sudím 1222, 

1224 až 1229, 1232-1233 (v. Novolll), Čes. děj. 1. 3, str. 599, 608, 866). 
11) Data, vztahující se k jeho pobytu na Moravě, viz u Domečky na uv. m. 345. 
12) D0172ečka na uv. m. 348 ho má za staršího z obou synů. 
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purkrabím olomouckým (do r. 1250), stal se důvěrným rádcem a diplomatem 
markraběte Přemysla 1. Jeho syn Jindřich pohyboval se právě v těch letech na 

markraběte; vyskytuje se jakožto svědek na dvou listinách markr. Přemysla 
z r. 1247 a 1249.13

) Tento pobyt Vítkovců na Moravě nelze vykládati jedno
stranně vztahy rodinnými nebo hmotnými.14

) Jakmile se stal markrabí Přemysl 
králem českým, nabývají Vítkovci opět na dvoře krále českého a tím i na veřejnou 
politiku českou takového vlivu, jaký měli dříve. Byl to především opět Vítek 
z Hradce; také jeden z jeho synů, Oldřich, byl v letech 1265-1269 král. podko

S Vítkem z Krumlova, vnukem nejstaršího Vítka z Prčic, setkáváme se 
na listině královské. Velkého významu a obliby nabyl ve službách krále 

Přemysla Otakara II. Vok z Rožmberka, již výše dotčený. Zdá se tedy, že styky vy
nikajících členů vítkovského rodu s dvorem krále Václava 1. byly přerušeny úmysl
ným odchodem do služeb markraběte Přemysla. Vítkovci ustupují v Čechách do 

zato však uplatňují se na Moravě. 
Právě do těchto let, počínajíc r. 1247, spadá odboj panstva českého proti 
Václavu 1.; v čelo odboje se postavil kralevic český a markrabě moravský 

Přemysl. O příčinách tohoto povstání vznikla v dosavadní literatuře různá mí-
poněvadž není spolehlivých pramenů. V starší literatuře byla snaha vysvětliti 

nespokojenosti panstva konkretněji, nežli možno z chudých pramenů vy
čísti. Tak Palacký, lG) ač uznával, že byly snad i jiné příčiny, hledal kořeny panské 
nespokojenosti ve snaze králově zajistiti si právo na hrady, vznikající tehdy po 

zemi české, takže by je páni drželi sice dědičně, avšak jen jakožto úředníci 
královští; Palacký v tom viděl snahu královu, uváděti po vzoru německém feu

poměry do Čech. Král Václav měl prý však i úmysl získati znovu komoře 
statky, které se dostaly do rukou panstva za neklidných poměrů v po

čtvrti 12. století. Tedy měly to býti revindikace. Opačně vlastně vykládá 
Tomek:17

) Král rozdával štědře svým oblíbencům statky, hrady a jiné důchody 
což pobouřilo zvláště nižší šlechtu, jíž se nedostalo nic; v čelo zbouřenců 

se markrabí Přemysl, rovněž nespokojený s otcovým lehkým nakládáním 
se statky a důchody korunními. Bachmann1S

) shledal již složitější příčiny odporu 

Reg. I, č. 1165, 1237; srv. Domečka na uv. m. 348-9. 
~ 14) V. Domečka, tamže 211 ad., 347 a d., který považoval Vítkovce za šlechtu moravského původu; 

avsak m_oravských statků, jichž se dovolává Domečka na str. 210 a d., nabyli páni z Hradce mnohem později. 
"0) O odboji viz Novolltý, Čes. děj. 1. 3, 785 a d, Ve starší literatuře se kladl počátek odboje k r. 1248; 

, »Krjtické příspěvky k počátkům Př. Ot. 11.«, ČČH. XXI. (1915), str. 20 ad., určiv správný časový postup 
udalostí, položil začátky k r. 1247. 

Děj. I. 2, 190-191, II. 1, 20. 
17) Dějepis Prahy (2. vyd.) L, 182-3. 

Geschicbte B6hmens I, 536-537. 
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panstva proti králi Václavovi, avšak hlavním motivem odboje podle něho byla 
-ctižádostivost mladého kralevice, který se postavil v čelo nespokojené šlechty. 
I Palacký již přikládal Přemyslovi větší úlohu v odboji, než mu opravdu připadla, 
hledaje pro rozpor mezi otcem a synem důvody rodinné. Tyto důvody, které se 
objevily i v jiné literatuře, zamítl Šusta dok~za~, že Přeo;ysl byl L~~ nástro!em 
nespokojeného panstva.19

) Stejný názor opakuje Susta o malo pozdeJ1 v prvm ze 
svých Dvou knih českých dějin,20) kde před tím podal obraz výlučného způsobu 
vlády krále Václava: oblíbiv si jen několik favoritů, stranil se král vlivu ostatního 
panstva, jež dříve mělo velký vliv na dvoře královském, a tím vzbudil jeho v ž~rli
vost. Poslední slovo v té věci náleží dosud V. Novotnému,21) který podobne Jako 
Šusta vysvětlil nespokojenost většiny šlechtické společnosti způsobem vlády Václa
vovy. Pokud se král dotýkal hmotných a stavovských zájmů panstva, nelze říci, 
podněty zahraniční Novotný rovněž odmítá. Povšimněme si však jeho upozornění: 
že Přemysl po odboji vykonával vladařskou moc ve své části »moha se opírati 
o značnou převahu ve šlechtě, z níž jistě již tenkráte vynikal v jeho okolí Vítek, 
syn Jindřicha z Hradce«; lze ho počítati mezi stoupence Přemyslovy už asi od 
počátku, neboť již před odbojem byl purkrabím v Olomouci.22 ) Mám za to, že zde 
jest počátek niti, která vede k poznání pří~in, pro. něž s~ Vítk~vci v:

s
13. stol. ~~sta

vili odbojně proti moci královské. Mezt favonty krale Vaclava~ ) nenalezame 
žádného člena rodu Vítkovců; tito, ač se dříve vyskytovali tak často na dvoře krá
lovském a zaujímali tam i význačná místa, byli nyní z okolí králova a z vlivu na 
něho vyloučeni. Úloha, kterou v tu dobu hrál nejznamenitější Vítkovec, Vítek 
z Hradce, na Moravě v okolí markraběte Přemysla, jakož i veřejné postavení, 
jehož se o málo později domohl i Vok z Rožmberka ve službách nového krále, 
podporují vznik domněnky, že Vítkovci měli :elk~u úč:st na odboj~ Pře~ysl~vě 
proti králi Václavov~, třebaže p~an:eny ~vedly Jak~z~o puvo~ce odb?~e/ Cechach 
jakéhosi šlechtice Ctibora, neznameho puvodu. Am Sl nelze ?redstavlti, ~e by;e ~yl 
tak důležitý čin, jakým bylo prohlášení Přemysla za krale na hrade prazskem 
3l. července 1247,24) odehrál bez účasti nejmocnějšího rodu z panstva českého. Je 
možné, že právě Vítek z Hradce, který již před odbojem dlel na Moravě v ok.alí 
markr. Přemysla, působil náladu k odboji proti králi; důvodem byla mu, stejně 
jako ostatním šlechtickým nespokojencům, uražená ctižádostivost a žárlivost na 

19) Krit_ příspěvky, ČČH. XXI, str. 12 a d. 
20) Str. 190 a d. 
21) Čes. děj. 1. 3, 790 a d. 
22) Srv. výše str. 3. 
23) Jména jejich viz u Novotného na uv. m. 794. 
24) Viz Novotný tamže 793. 
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favority královy. Příčiny, pro něž se šlechta zbouřila, byly tedy stavovské. Podobné 
příčiny postihneme později v odboji panstva proti témuž Přemyslovi, kterému nyní 
~htělo panstvo dopomoci k vládě, slibujíc si z toho pro sebe prospěch. Mezi oběma 
odboji je nepochybně větší souvislost vnitřní, než by se zdálo. 

Přátelský poměr Vítkovců k Přé:myslu Otakarovi, který se začal tak slibně 
za jeho pobytu na Moravě, potrval nezměněný ještě dlouho potom, kdy se 
stal Přemysl králem českým. Byl to hlavně již starší důvěrník Přemyslův Vítek 
z Hradce/5

) který se připjal k Přemyslovi tím úžeji za doby jeho kralování, neboť 
na dvoře královském naskytlo se mu více příležitosti, aby se uplatnil. Vykonával 

velmi důležité služby; účastnil se s ním i výpravy do Prus r. 1254 a t. r. byl 
mezi českými posly, které vyslal král do Budína vyjednávati s uherským králem 
Belou. Avšak zároveň i nejlepší člen rožmberské větve Vítkovců, slavný Vok 
z Rožmberka,2G) vyšinul se vysoko ve službách krále Přemysla. I on spolu s Vítkem 
z Hradce účastnil se výpravy do Prus r. 1254; přeživ pak svého bratrance, došel 
ve službách výbojného krále postavení a slávy, které mu pojistily první místo 
v rodu Vítkovců a paměť pro budoucí časy.27) Ovšem i jeho vlastní rodová moc 
a bohatství statků v jižních Čechách přispěly k jeho vážnosti u krále. V lednu 1256 

za života Vítka z Hradce) byl jmenován zemským sudím rakouským28 ) 

a koncem r. 1256 nejvyšším maršálkem království Českého. Tak se vrátili Vítkovci 
k podobnému postavení na dvoře královském, jaké zaujímali již před odbojem 
proti Václavu 1. Svůj význam posílil Vok z Rožmberka účastí i na dalších výbojích 
králových, na vpádu Přemyslově do Bavor r. 1257 (v bitvě u Mi1hldorfa) a ve 
válce s Uhry r. 1260, kde vynikl zvl. v bitvě u Kressenbrunu. Po jeho příkladu 
věnovali se službě královské i jiní Vítkovci: na výpravě do Bavor r. 1257 byli 
s ním i jeho bratr Smil a strýc Ojíř z Lomnice a války uherské r. 1260 účastnili se 
i Budivoj z Krumlova, Ojíř z Lomnice a Oldřich z Hradce. 29 ) Tím větší vděč
ností byl mu král zavázán a opravdu nezůstával mu dlužen; tak dostalo se Vokovi 
r. 1260 hradu a hrabství Rakous (Rabs) a nové hodnosti hejtmana štyrského.30) 

25) Viz výše str. 3. 

26) O něm napsal samostatnou studii Pangerl, »Wok von Rosenberg« MVGDB. IX, str. 1 ad., »Nacb
trag zum Leben des ersten Herrn von Rosenberg«, tamže XII, str. 286 a d. 

27) I falsa Oldřicha z Rožmberka, vztahující se k Vokovi, v nichž jsou zdůrazněny veřejné úřady 
a hodnosti Vokovy, jsou důkazem, jak byl Oldřich hrd na tohoto svého předka; viz Listář a listinář Oldřicha 
z Rožmberka I, str. 236 a 238. 

28) Srv. co praví Pangerl na uv. m. str. 4-5 o důvodech, jež vedly krále k tomuto jmenování (myslím, 
že je však zbytečné uváděti jakožto důvod, že Vok podporoval v jižních Čechách německou kolonisaci). 

29) Viz Palacký, Děj. II. 1, 30 a 35. 

Viz Novotný, Čes. děj. 1. 4, 94; o činnosti Vokově jakožto hejtmana štyrského viz tamže 117, 407, 
též obšírně Pangerl na uv. m. str. 21 a d. 
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Pravděpodobně byl by se Vok zúčastnil i druhé jízdy Přemyslovy do Prus, 
kdyby mu v tom nebyla zabránila nemoc a smrt, neboť ve své závěti ze dne 
4. června 1262 ustanovil zvláštní odměnu tomu, kdo by se za jeho duši té výpravy 
účastniPl) . 

Kromě Voka z Rožmberka byli v tu dobu ve službách králových i jiní Vít
kovci, jak již výše dotčeno; setkáváme se s nimi častěji mezi svědky na listinách 
královských (zvl. Oldřich z Hradce, Budivoj ze Skalice, Ojíř z Lomnice). Většího 
významu nabyl Oldřich z Hradce, syn Vítkův, který byl v letech 1265-1269 
podkomořím královským; připomíná se ještě r. 1270 na listině Přemyslově/Z) 

avšak již bez titulu. A od té doby nenalézáme již žádného Vítkovce na docho
vaných listinách královských ani neslyšíme odjinud o jejich pobytu na dvoře 
královském. Dokonce jest nápadné, že mezi svědky listiny z r. 1273,33) jíž měnil 
král nějaké vesnice s klášterem Vyšebrodským, který byl založení rožmberského, 
neshledáváme se s žádným Vítkovcem. Pravděpodobně již tehdy bylo napjetí mezi 
Vítkovci a korunou, které propuklo brzo nato r. 1276 ve zjevné povstání. Pátrejme 
nyní, jak došlo k tomuto odcizení Vítkovců a možno-li určiti blíže dobu jeho 
začátků. 

Od Jindřicha Heimburského34) se dovídáme, že povstalci proti králi byli 
Vítkovci, z nich přední Záviš, a Boreš z Risenburka; v letopisech pokračovatele 
Kosmova35) jmenují se pouze Vítkovci, kdežto o odstoupení Boršově od krále 
mluví se zde při r. 1274.36

) Nepřátelství Boršovo ke králi bylo již staršího data, 
neboť Boreš náležel k věrným stoupencům jeho otce krále Václava a pravdě
podobně z téhož důvodu byl již r. 1254 uvězněn Přemyslem Otakarem. 37

) Boreš 
zajisté nemohl zapomenouti králi tohoto svého pokoření a dlouho čekal na příle
žitost k odvetě; tato se mu naskytla zvolením nového krále římského Rudolfa, 
protivníka Přemyslova. O jeho zrádných stycích s Rudolfem svědčí vřelý tón, 
s nímž se ho ujímal Rudolf ve svých listech k Přemyslovi;38) z toho však nelze 
vyvozovati, že pletichy Boršovy byly tak dalekosáhlé, že by znamenaly pečlivou 
přípravu odboje, strojeného králem Rudolfem proti Přemyslovi, jak si předsta-

31) Závěť viz v Reg. II, č. 371; srv. Novotný na uv. m. 1. 4, 153. 
32) Reg. II, č. 688. 
33) Reg. II, Č. 813: 
34) Viz pozn. 3. 
35) Viz na poč. tohoto článku. 
3u) Pram. děj. čes. II, 301: »L. p. 1274 muž urozený Boreš odstoupil jest od krále, ztrativ milost krá

lovu bez viny své; neb nepřátelé jeho krále zle zpravili.« 
37) Viz Novotný. Čes. děj. I. 4, 14. 
38) Viz Reg. II, Č. 927, 1062; Palacký .. Děj. II. 1, 104 a 108, položil tyto listy a tím i počátky zrádných 

styků českých pánů s Rudolfem Římským již k r. 1274; srv. však Šusta, Záviš z Falkenštejna v ČČH. I., 251-252. 
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Dudík.3e) palacký,40) položiv si otázku, zda již tehdy - podle něho 
r. 1274 - následovali Vítkovci příkladu Boršova, zachoval se v té věci zdržen

ač nepopřel, že brzo po zvolení Přemyslově dopisovali páni z Čech Rudol
aby přitáhl do Čech proti Přemyslovi.41 ) Zda se Vítkovci účastnili příprav 

Bodových, nedá se dokázati. 
1265 slyšíme o jiném projevu šlechtického odporu proti králi,42) rakous

pána Otty z Meissova a moravských pánů Beneše z Cvilína a Miloty z Dědic, 
s tímto nepřátelstvím neměli Vítkovci nic společného.43 ) Nelze pochybo-

že v pramenech, které tak dobře znaly jméno Vítkovců, setkali bychom se 
před r. 1276 s nějakou zprávou o jejich poměru ke králi; neslyšíme-li nic, 

se domníváme, že opravdu teprve rok 1276 je dobou jejich povstání,které 
se ovšem mohlo připravovati již dříve (srv. výše na str. 50). Nyní jest otázka, 
z jakých příčin vzešlo toto nepřátelstvL 

V letopisech pokračovatele Kosmova a Jindřicha Heimburského máme jen 
zprávu o povstání, na prameny obšírnější nelze se vůbec spolehnouti44) 

zvláště pro jejich tendenčnost. Nejvíce škody a zmatku způsobil v té věci Dalimil 
svou popletenou souvislostí časovou a hlavně národnostní tendencí.45 ) Zprávy 
pramenů bylo nutno důkladně přezkoušeti, aby bylo možno dobrati se z nich stopy 
pravdy. Výsledky jsou tak chudé, že nezbývá než doplňovati je hypothesami, jako 
se činilo již ve starší literatuře. Tím více jest však potřebí opatrnosti. Poněvadž 
se o věci již vícekráte psalo, mám za nutné přehlédnouti nejprve názory dosavadní 
literatury, zvážit je a pak teprve se pokusiti o vlastní úsudek. Poměr Vítkovců ke 
králi jest ovšem zkoumati na širší základně, třebaže Vítkovci byli v rozhodné chvíli 
vedoucími; ptáme se, jaký byl vztah panstva ke králi vůbec, pak teprve, zda 
Vítkovci zaujímali zvláštní postavení, zda neměli zvláštních rodových důvodů 
k nepřátelství vůči králi. 

Poměr panstva ke králi Přemyslovi závisel ovšem na obou stranách. Snaha 

39) Úryvek z dějův Přemysla Oto II., ČMM. VI. (1874), str. 19. 
40) Děj. II. 1, 108. 

41) Na uv. m. 104, opíraje se o Chron. Colmar.; srv. i Dalimil, Pram. děj. čes. III, 192 (kap. 92), před 
r. 1276: »Proto sě páni někteří rozhněvachu, Rudolta, krále říšského, naň pozvachu.« 

42) Viz Novotný na UV. m. 1. 4, 141-142. 
.13) Šusta v ČČH. I, 258-259 vysvětlil, že Milota z Dědic nebyl příbuzný s Vítkovci (byl z rodu Bene
a že ani jeho zrady na Moravském poli se Vítkovci neúčastnili. 

44) Srv. Šimákův rozbor pramenů v článku »Přemysl II. a panstvo české« v ČČH. XXX. (1924), str. 
19 a d. 
~ 45) Bohužel ještě nedávno (r. 1930) podlehl Salaba v článku »K politice Přemysla Otakara II. a jižní 

Cechy«, Ročenka Vlastivědné společnosti jihočeské za rok 1929, str. 44 a d., národnostní stranickosti Dalimi
lově a zkreslil tak obraz krále Přemysla (srv. níže pozn. 52). 
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králova posíliti svou vlastní moc a zavésti pevný řád v zemi nehodila se zájmům 
panstva, kterému by se dařilo lépe za volnějších poměrů, menšího jmění korun
ního a slabšího postavení králova. Silná moc Přemyslova, jeho reformy ve vnitřní 
správě země a kolonisace přinášely jmění koruně, zarážely však postup panské 
moci a způsobovaly nespokojenost panstva. Tento názor na věc panuje v literatuře 
starší i novější; rozdíl je v tom, přikládá-li se větší význam politické anebo hospo
dářské stránce. Kromě Dudíka,46) který označil za příčinu nespokojenosti panstva 
přímo absolutní vládu Přemyslovu, a Bachmanna47) převažuje v literatuře stránka 
hospodářská. Poměru panstva ke králi věnoval nověji nejvíce místa J. Šusta/S) 
který zdůrazňoval jak mocenskou tak hospodářskou politiku Přemyslovu; podobně 
i Novotný.49) Nejčastějším vysvětlením nepřátelského poměru mezi šlechtou a 
králem, které se objevilo již ve starší literatuře a nezmizelo dosud ani z novější 
(nejspíše proto, že je pro ně opora v pramenech), jsou revindikace jmění pů
vodně královského, jež se ať právem či neprávem v dřívějších dobách (od konce 
12. stol.) dostalo do rukou panstva. Ve starší literatuře50) dokonce převládal názor, 
založený na chybných pramenech, že bezprostřední příčinou povstání panstva hl. 
Vítkovců r. 1276 bylo královo násiJ.né zabírání panského majetku, novější literatura 
se spokojovala výkladem, že to byly revindikace jmění původně královského. Nej
nověji však podrobným rozborem Šimákovým51

) se ukázalo, že není vůbec správné 
mluviti o násilí neb o revindikacích, neboť král se ujímal zpravidla za náhradu 
z důvod~ hospodářských nebo strategických svého práva, pánům dočasně propůj
čeného. Simák odmítá hledati příčinu zrady panstva v despotismu nebo násilí 
králově a má za to, že panstvo bylo vedeno žárlivostí na rostoucí hospodářskou 
moc korunní a .obavou o vlastní moc. Byly to tedy důvody stavovské a nikoli 
hospodářské. 52) 

Přihlédněme nyní k Vítkovcům, kterým se vlastně přičítá ono zrádné povstání 
proti králi, zda měli oni hospodářské důvody, jak se v literatuře dosud stále 
opakuje. Postihnuv vzrůst panství Vítkovců v jižních Čechách, nebezpečný koruně, 
snažil se prý král rozraziti souvislost zboží vítkovského tak, že zaujímal některá 

46) Na uv. m. str. 19. 

47) Gesch. Bohm. I, 579 ad., 607-608, 638, ašak i on uvedl u Vítkovců zvláštní hospodářské důvody; 
srv. i níže. 

48) V uv. článcích v ČČH. 1. a II. a hlavně ve Dvou knihách českých dějin I (2. vyd.), zvl. na str. 
176 a d. 

49) Čes. děj. I. 4, 461. 

5D) Palacký, Děj. II. 1, 21, 106-107, 165; Tomek, Dějepis Prahy I (2. vyd.), 193-194. 
51) Viz pozn. 44. 

52) Šimák na uv. m. str. 33 přece však hledá ještě zvláštní příčinu, upozorňuje na záští Vítkovdí. proti 
král. městu Budějovicům; srv. o tom níže. 
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anebo budoval důležité body jakožto oporu moci královské. Hlavním 
tvořícího se panství vítkovského měla prý býti Zlatá Koruna, nemen

v{rznamu král. město České Budějovice54 ) a podobná úloha měla připadnouti 
i menfím místům, Hluboké, Ústí, Jindř. Hradci, Protivínu, Veselí, Lomnici ba 
i Velešínu. Mám za to, že se tato stránka věci přeceňuje a že nelze s jistotou vy-

nepřátelský úmysl Přemyslovi, zaujal-li ke své ruce anebo kruce jiných 
poddaných některá z uvedených míst. . - ,. . . . v ., v v • 

Nejdůležitějším článkem tohoto SOUpISU m1st, JlmlZ pry Premysl cehl po
moci vítkovské, je zajisté Zlatá Koruna pro rozsáhlost zboží, které s ní bylo 

počátku spojeno a které se dotýkalo těsně území vítkovského. Celé panství 
vítkovské vzniklo na půdě původně královské;55) jest ovšem zásluhou nejstarších 
Vítkovců, že postřehli záhy význam země při pohraničním hvozdu.56) Postupným 
propůjčovánim od krále aneb i zabíráním lesa vyrostlo panství vítkovské. Teprve 

Přemysl Otakar II., pochopiv při své snaze o posílení moci královské, jak 
významná jsou právě území při hranicích, snažil se kolonisací dohoniti, co za
meškali jeho předchůdci. Na místě královského území, které zůstalo ještě ne
dotčeno rukou Vítkovců, založil r. 1263 klášter Zlatou Korunu, nadal jej bohatě 
a uvedl do něho mnichy řádu cisterciáckého;57) důvody k založení kláštera byly 
hospodářské, cílem byl prospěch komory královské. Zlatá Koruna vznikla několik 

po založení kláštera Vyšebrodského,58) rovněž řádu cisterciáckého, který dě-

53) Srv. Bachmamz na uv. m. 638; Šusta, Dvě knihy českých dějin I (2. vyd.), 203, ČČH. I, 248; 1'!0votný, 

Čes. děj. 1. 4, 461; Salaba, Ročenka Vlastiv. spol. jihočes. 1., str. 46, v pozn. 3 píše ještě - bez ohledu na Simákův 
kritický rozbor (viz pozn. 44) o konfiskacích vítkovského zboží a nepřátelském činu Přemyslově vůči Vítkov. 
cům .. jímž bylo založení Zlaté Koruny, měst Čes. Budějovic a Tábora (srovn. Šimák tamže str. 20 a polemiku 
o Táboru: f. ŠZ1ehla, Jihočeský sborník historický II, 1929, str. 67 a d., Šimák, ČČH. XXXVI, 1930, str. 359 
ad., R. Cikhart, Jihoč. sbor. hist. IV, 1931, str. 136, Šimák tamže V, 1932, str. 37 a d.). Salaba nešetří po 
svém způsobu výsledků dosavadního badání a píše: »Tábor tvoří nezbytný článek jihočeské politiky tohoto 
krále.« Král prý vzal po r. 1260 pánům z Krumlova skoro vše, i město Krumlov, a pánům z Hradce vzaJ 
i město i hrad ; Salabovo neurčité »po r. 1260« bylo však vskutku po r. 1276 a tudíž následkem, nikoli příčinou 
povstání. Z těchto ukázek možno snad poznati, jak nevědecký jest způsob Salabův; bylo by zbytečno s ním 
polemisovati. 

54) I Šimák (srv. pozn. 52) a Gl'aebnel', Bohmische Politik vom Tode Ottokars II. bis zum Aussterben 
der Přemysliden, MVGDB. 41, 322 kladli zvláštní důraz na Budějovice. 

55) Viz Domečka, O původu Vítkovců, Rezkův Sborník hist. IV, 342 a d., Vacek, Emfyteuse v Čechách 
ve XIII. a XIV. stol., Časopis pro dějiny venkova VII, 130 a d. 

56) Viz Šusta, Záviš z Falkenštejna, ČČH. I, 247 a d.; srv. i Salaba na uv. m. 42 pozn. 2, který však 
zbytečně zdůrazňuje »Usurpaci Vítkovců«. 

m) Zakl. listinu z r. 1263 otiskl Pangerl, Urkundenbuch d. Cist. St. Goldenkron, str. 1 a d.; o důvodech 
k založení kláštera viz tamže v předmluvě str. IX. a d. 

58) Založen asi poč. r. 1259; zakládací listina se nezachovala, jen potvrzení biskupa Jana z 1. června 
1259, viz PalZge1'l, Urkundenbuch d. Cist. St. Hohenfurt, str. 2 a d. Motivy k založení tohoto kláštera byly 
rovněž hospodářské, kolonisační; viz PalZgerl v článku 'Xlok von Rosenberg, MVGDB. IX, ll. 
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koval za svůj vznik Vokov! z Rožmberka; král jednal snad právě podle příkladu 
svého oddaného služebníka, kterého téhož roku (1263) ztratil. Účast jednoho 
z Vítkovců, Oldřicha z Hradce, při založeni Zlaté Koruny, jež se projevila jeho 
svědectvím na zakládací listině, jest mně důkazem, že sami Vítkovci nehleděli 
na založení Zlaté Koruny jako na čin králův jim nepřátelský. Námitka, že panství 
Oldřicha z Hradce leželo stranou kompaktního území vítkovského (větve krum
lovské a rožmberské) a tudíž že Oldřich z Hradce neměl důvodu, aby pro pe
přátelské činy královy toho druhu přerušil s ním již v tu dobu přátelské styky, 59) 
mne nepřesvědčuje; myslím, že rodová soudržnost nebyla by dovolila Oldřichovi 
z Hradce, aby lhostejně, ba dokonce se souhlasem přihlížel k činu královu, jímž 
by byly tak dalece poškozeny zájmy jeho příbuzných (i účast jeho na povstání 
r. 1276 svědčí o jeho rodové solidaritě). Naopak svědectví Oldřichovo jest mně 
důkazem, že založením Zlaté Koruny, k němuž vzal král za svědka Vítkovce, který 
s ním byl ještě potom několik let v přátelských stycích, nemínil král zasáhnouti 
zájmy vítkovského rodu a odciziti si dosud věrné služebníky koruny. 

Za doklad, že Zlatá Koruna byla založena jakožto soupeř vítkovského zboží, 
uvádí se v literatuře také řevnivost Vítkovců vůči Zlaté Koruně, která prý vedla 
tak daleko, že po bitvě na Moravském poli (1278) vudce Vítkovců Záviš z Fal
kenštejna přepadl zboží klášterní a zpustošil je.60 ) Vskutku však pramen, o nějž 
se tato domněnka opírá, nejmenuje vůbec, kdo způsobil zničení kláštera.61) Ne
bylo by ovšem divu, kdyby byli Vítkovci z nepřátelství, které již tehdy bylo mezi 
nimi a králem, přepadli toto zboží klášterské, oporu moci královské; avšak z toho 
by neplynulo, že měli záští proti klášteru samému (třebaže klášterní statky sou
sedily s jejich panstvím), který byl osazen mnichy téhož řádu, jaký usadili sami 
ve Vyšším Brodě. Domněnka, že klášter byl Vítkovcum od svých počátků trnem 
v oku, vznikla snad z vědomí, jak pozdější Rožmberkové usilovali o získání to
hoto zboží. 62) 

Podobně i vpád Záviše z Falkenštejna do města Českých Budějovic r. 127963) 
byl již následkem nepřátelství mezi Vítkovci a králem. O řevnivosti Vítkovců na 
toto královské město od počátků jeho založení (1265)64) není dokladů. Budějo-

59) Viz Šusta, ČČH. I, 248; Novotný, Čes. děj. 1. 4, 461. 
60) Viz Šusta, ČČH. I, 290, Graebner, Bčihm. Politik, MVGDB. 41, 322. 
61) Pokračovatel Kosmův, Pram. děj. čes. II, 332, mluvě o vybíjení kostelů a klášterů r. 1278: »v Ko

runě, což byl dům nově vystavený, nelze nalézti ani známky, kde dům klášterní byl vystaven.« 
62) Nejvíce o to usiloval Oldřich z Rožmberka v 1. pol. 15. stol., dokonce podvodným způsobem; 

srv. falsa v Listáři a listináři Oldřicha z Rožmberka sv. I, č. 352, 364, 378. 
63) Jindřich Heimburský, Pram. děj. čes. III, 317 k r. 1279: »T. léta vskočil Záviš v noci do města 

Budějovic a vyloupil je.« Srv. Šusta na uv. m. 290, Graebnel' na uv. m. 322. 
64) Viz Kopl, Urkundenbuch d. St. Budweis in B., I č. 6. 
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vice byly vystavěny na místě někdejší vsi, kterou držel Čeč i Budějovic; král vzal 
toto místo do svých rukou pravděpodobně přátelským činem, neboť Čeče nachá
zíme v jeho službách ještě r. 1268.65 ) Tento Čeč byl b,ezpochyby v dobrých stycích 
s Vítkovci,66) třebaže se nepřidal k jejich povstání r. 1276.67

) Mám za to, že 
založení Budějovic na půdě královské nebylo namířeno přímo proti vítkovskému 
panství,6S) nýbrž mělo býti oporou moci královské v jižních Čechách naproti 
Rakousům a Bavorsku, zvláště když ostatek jižních Čech zabrali již Vítkovci, kteří 
snad pro své přátelské a příbuzenské styky s oběma sousedními zeměmi nezdáli 
se býti spolehlivými strážci hranice zemské. 

Tím méně lze považovati za nepřátelský čin, namířený proti Vítkovcům, že 
ve stejné asi době odňal král Čečovi z Budějovic Hlubokou; tato byla původně 
panstvím královským a náležela mezi zboží zastavená králem Václavem 1., která 
se pak Přemysl Otakar II. snažil získati zpět koruně. Ze by byli Vítkovci žárlili 
na tento královský hrad anebo oň usilovali, byla by pouhá domněnka, které ne
posiluje ani skutečnost, že po smrti Přemysla Otakara dostalo se Hluboké Závi
šovi z Falkenštejna; je pravděpodobný výklad Sedláčkův,G9) že Hlubokou získal 
Záviš jakožto věnný statek královny Kunhuty, své manželky. Ovšem že toto zboží 

Závišovi zvláště vhod pro svou blízkost zboží krumlovskému. 
S panstvím hlubockým souviselo královské zboží Protivín/O) které bylo krá

lem Přemyslem zastaveno Prušinkům, starému rodu z Horních Ra:kous, jehož 
potomci se psali z Hardeka; je pravděpodobné, že tito páni byli v přátelském 
poměru k Vítkovcům, neboť Oldřich z Hradce měl za manželku Marii hraběnku 
z Hardeku. Myslím, že Vítkovci neměli příčiny žárliti na toto sousední zboží,71) 
jehož sedostalo od krále jejich přátelům. Podobně bylo i s hradem Velešínem, 
který byl králem dán Čečovi z Budějovic;72) a Čeč měl s Vítkovci dobré styky, 
jak řečeno výše.73

) Omylem snad uvedl Šusta, zmiňuje se o pronikání krále 
Přemysla Otakara do oblasti hospodářských zájmů Vítkovců, i Veselí a Lom-

65) Srv. Reg. II č. 608, Šusta, Kritické příspěvky k dějinám Přemysla Otakara 11., ČČH. II, 203, 
Novotllý, Č. děj. 1. 4, 417. . 

66) Srv. listinu Čečovu z 26. června 1266, Reg. II, č. 521, na níž svědčí Vítkovci Oldřich z Hradce, Vítek 
z Krumlova a Budivoj ze Skalice. 

67) Srv. Šusta, ČČH. II, 203. 
68) Srv. pozn. 52 a 53. 
69) Hrady a zámky VII, 13l. 
7Q) Sedláček tamže str. 235. 
71) Jak myslí Bachmanll, Gesch. Bčihm. I, 638, Šusta, Záviš z Falkenštejna, ČČH. I, 248 a Dvě knihy 

českých dějin I, <203, Novotllý, Čes. děj. I, 4, 46l. 
72) Viz Sedláček, Hrady III, 224, Novotný na uv. m. 417. 
73) Srv. však Novotný na uv. m. 461, který právě darování Velešína Čečovi uvedl v souvislost s hospo

dářskou politikou královou, jež vedla ke konfliktu mezi ním a Vítkovci. 



56 BLAZENA RYNEŠOVÁ 

nici. 74
) Veselí patřilo Vítkovcům odedávna, Vok z Rožmberka odkázal je své 

manželce Hedvice ze Šaumburka. V rukou Přemysla Otakara nebylo nikdy -
alespoň není pro to dokladů; teprve později, za krále Václava II., dostalo se 
v držení královo.75

) Držitelem Lomnice jmenuje se r. 1265, již v době, kdy král 
obrátil svůj zájem na jižní Čechy, Oldřich, uvedený na listinách, týkajících se 
kláštera Světelského,7G) mezi svědky, jimiž bylo několik Vítkovců; byl to zajisté 
Vítkovec, totožný s Oldřichem z Landštejna, který vystupuje již r. 1259 jakožto 
opravce koupě vsi Kammern v Rak., již učinili bratří kláštera Světelského.77 ) 

R. 1281 uvádí se Ojíř z Lomnice z rodu Vítkovců.78 ) Snad tedy byla Lomnice 
nepřetržitě v rukou Vítkovců alespoň od r. 1265; také není dokladu, že by ji byl 
někdy v tu dobu držel král. 

Zabráni Jindř. Hradce,79) které uvedl rovněž Šusta, patří podle výkladu 
Šimákova80

) až k r. 1277 a bylo trestem, který stihl Oldřicha z Hradce za jeho 
účast na povstání; byl to tedy následek a nikoli jedna z příčin, pro které se Vít
kovci odvážili povstati proti králi r. 1276. Zaujal-li král z rukou Vítkovců Ústí 
nad Luž., jak uvedl rovněž Šusta, není jisté; je možné, že město zůstalo Vítkov
cům, i když se král ujal stříbrných hor v Ústí, které prodal r. 1272 Jihlavským, 
neboť stříbrné hory byly ode dávna výhradou královou. Zábor králův, který se 
ujal jen svého práva, nelze vykládati jakožto čin nepřátelský Vítkovcům, jak 
zdůraznil Šimák. 81) . 

A tak z počtu míst, která se zdají v té souvislosti, jak je uvedl Šusta, svědčiti 
opravdu o králově politice protivítkovské, zbyly by jen Zlatá Koruna a Budějo
vice - leč ani o těch není přesvědčivého důkazu a lze rovněž pochybovati, jak 
řečeno výše, že by jejich založení bylo namířeno proti Vítkovcům, třebaže jim 
snad stálo v cestě k jejich cíli ovládnouti celé jižní Čechy, měli-li ovšem takový 
cíl. Zaujmouti alespoň některá místa v již. Čechách, kde již tolik zabrali Vítkovci, 

14) Viz Dvě knihy J, 203. 
75) R. 1302 daroval král Václav klášteru Vyšebrodskému právo presentace ve Veselí, viz Reg. II, 

Č. 1929; srv. Sedláčele, Hrady III, 177-178. 
76) Viz Reg. II, č. 484, 485. 
77) Listinu z 3. května 1259 otiskl Frast, Das Stiftungenbuch des Cist. Klosters Zwetl, FRA. 2, III, 

173-4. Na listině jest ohlášena pečet Rapoty z Falkenberka, neboť vydavatelé listiny (bratří Leva Jindřich) 
neměli vlastní pečeti. Znak pečetní, který uvedl Pangerl, Die Witigonen ... , AOG. Sl, str. 568 podle infor
mace světelského knihovníka, byl Rapotův a nikoliv Oldřicha z Landštejna; neprávem tedy vyloučil Pangerl 
tohoto Oldřicha z rodu Vítkovců a vyvodil, že Landštejn drželi Vítkovci po prvé až za Sezemy z Třeboně 
r. 1261. Omyl tento převzal i Sedláček v Hradech IV, 102-103 a tamže III, 171 uvedl rovněž, že držitelem 
Lomnice byl r. 1265 Oldřich, totožný s Oldřichem z Landštejna, který prý nebyl Vítkovcem. 

78) Viz Reg. II, č. 1265; podle Sedláéka, Hrady III, 171 byl on první Vítkovec, který držel Lomnici. 
79) Držel jej Oldřich, od r. 1265 podkomoří král.; viz o něm výše. 
80) Přemysl II. a panstvo české, ČČH. XXX. (1924), str. 31. 
81) Na uv. m. 31-32. 
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a která byla přece na půdě královské, bylo povinností krále, měl-li posíliti hos
podářsky a mocensky postavení koruny. Kdyby byl chtěl král znepřáteliti si Vít
kovce, mohl jim opravdu zabrati nebo vyplatiti z jejich rukou některá z míst, jež 
již drželi a která vznikla rovněž na půdě původně královské v dobách, kdy se 
dostalo do rukou panstva mnoho půdy liknavostí a netečností předchůdců krále 
Přemysla Otakara II. Se strany královy nebylo činu ani úmyslu nepřátelského 
Vítkovcům. Proč tedy pojali Vítkovci takovou zášť ke králi, že jej svým pozdvi
žením zradili ve chvíli nejnevhodnější, kdy nejvíce potřeboval jejich pomoci? 

Nepřátelství Vítkovců ke králi tkvělo v první řadě ve vnitřní politice krá
lově, která hledíc k posílení moci korunní pomocí oddaných klášterů a měst, 
zatlačovala do pozadí šlechtu a brzdila tak její vývoj a omezovala její moc. Na 
rodovou pýchu Vítkovců působila zajisté i hospodářská expanse králova, která 
byla překážkou jejich vlastní expanse, mohli-li si ovšem činiti naději, že časem 
obsáhnou veškeru půdu jižních Čech, která patřila stále ještě králi. Kladu větší. 
váhu na všeobecný moment stavovský. Již Šusta82) přispěl k vysvětlení, proč 
z české šlechty, která měla příčiny k nespokojenosti s režimem královským, po
vstali r. 1276 právě Vítkovci; působily zajisté jejich styky se zahraničními sou-

Jižních Čech, s příslušníky zemi, které se staly právě územním středem boje 
Přemysla Otakara s římským králem Rudolfem i jinými zahraničními ne

přáteli. Avšak tato věc, spíše vnějšího rázu, nepřevažuje nad příčinami výše uve
denými, pro něž Vítkovci spolu s Boršem z Risenburka uchopili se příležitosti, 

dali průchod svému hněvu na krále. Jaký byl při tom cíl Vítkovců, nelze 
bezpečně říci. Domněnku Šustovu, že cílem jejich bylo »utvořiti si podle vzoru 

. šlechty na jihočeském pomezí státeček, ke koruně české jen volným poutem 
připjatý, a dosáhnouti takřka říšské bezprostřednosti«,83) mám za příliš odvážnou. 
Myslím, že není nutné vykládati takto smysl polemiky Rudolfovy s Přemyslem 
z fo 1277;84) jest jenom jisté, že Vítkovci svým povstáním prospěli králi Rudol-

a není divu, že se jich Rudolf ujímal proti Přemyslovi. 
Nacházíme-li ještě r. 1270 Vítkovce ve službách krále českého, možno si 

mysliti, že teprve v posledních letech před pádem královým (srv. výše) pojali 
k němu Vítkovci pro jeho politiku, nepříznivou vývoji šlechtického stavovství, 

živené rodovou pýchou a vědomím, jak vynikající místa na dvoře králov-
ském a ve veřejné politice zaujímali již jejich nejstarší předkové; v tom smyslu 
spatřuji souvislost mezi odbojem panstva proti králi Václavu I. r. 1247 a d. a mezi 

82) Záviš z Falkenštejna, ČČH. !, 252. 
Dvě knihy I, 222-223. 

84) Viz Reg. II, č. 1093. 
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povstáním r. 1276. K rozhodnému činu bylo jim potřebí vůdce - a toho se jim 
dostalo v osobě Záviše z Falkenštejna. Záviš dlel počátkem let sedmdesátých 
většinou v Bavorsku,85) teprve r. 1274 objevil se na Rožmberce;86) nelze pochy
bovati, že se již tehdy připravovalo odpadnutí Vítkovců od krále, třebaže Záviš 
ještě ll. prosince 1274 svědčí na královské listině daně v Klosterneuburku 
v Rakousích. Záviš ostatně, ktery' vvrostl za hranicemi české země neměl snad 

J ' 

toho vřelého vztahu ke své velké rodině vítkovské, aby zcela držel krok se svými 
příbuznými, kteří již v tu dobu králi nesloužili. Avšak ani on se tehdy ještě ne
objevuje v Praze, ač by to bylo vyhovovalo zajisté jeho ctižádostivosti. Nejspíše 
byl přiveden k užšímu spojení se svými příbuznými v Čechách právě vlastním 
úmyslem vydobýti si s jejich pomocí vynikajícího postavení. Události, jak se tehdy 
rozvíjely vlivem politiky královy, přišly mu právě vhod a upravily především 
v jižních Čechách půdu jeho ctižádostivým plánům. Napjatý poměr Vítkovců ke 
koruně byl pravým prostředím pro Záviše. Není však mým úmyslem pátrati zde 
dále po historii Závišově, třebaže podle Jindřicha Heimburského stál r. 1276 
v čele vítkovského povstání. 87 ) Nespokojenost Vítkovců připravila půdu Závišovi, 
který přišed do Čech v pravou chvíli strhl na sebe vedení rodu a vytěžil z povstání 
daleko více, než se snad kdy zdálo jeho soukmenovcům. Cíl Závišův nesmíme 
však ztotožňovati s cílem všech Vítkovců. Ze se dostal Záviš navrch, nebylo zá
sluhou jen jeho,88) působily různé vlivy a události, jak vnitřní tak izahraničnL 
Především účast Vítkovců v bitvě na Moravském poli jest pochybna89

) a jen 
shodou okolností udrželi si Vítkovci v potomních událostech vrch se Závišem 
v čele. 

Shrneme-li krátce výsledky badání, obsaženého v tomto článku, jeví se sou
vislost věcí takto: Vítkovci zaujímali v 1. pol. 13. století velmi významné posta
vení veřejné. S té výše byli zatlačeni králem Václavem 1., který si vyvolil pro 
zvláštní způsob své vlády několik favoritů; Vítkovců mezi nimi nebylo. Tito nesli 
věc těžce a proto se ochotně připojili k odboji odstrčeného panstva proti králi, 
jemuž v čelo se postavil markrabě Přemysl Otakar - nejspíše návodem Vít
kovce, Vítka z Hradce, svého oddaného služebníka. Za kralování Přemyslova 
nabyli Vítkovci velkého významu a jejich rodová pýcha tím vzrostla. Avšak po-

85) Viz Šusta, Záviš z Falkenštejna, ČČH. l, str. 74. 
86) Viz Reg. U, č. 776, Šusta tamže. 
87) Viz pozn. 3; srv. Šusta tamže 253; o rozsahu a průběhu~ povstání vítkovského tamže str. 254 a d. 
88) Viz poslední práci o Závišovi: Ff. Gfaebner, Biihm. Politik ... , kap. II. v MVGDB, roč. 41, 

(1903), str. 580 a d. a roč. 42, str. 1 a d.; srv. i J. B. Novák, K nové literatuře a nově nalezeným pramenům 
o Václavu 11., ČČH. XII. (1906) a zvl. oto 

89) Šusta na uv. m. 258-259; srv. výše pozn. 42. 
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litika králova, nepříznivá vývoji panského stavu, utvořila propast mezi král~m 
a šlechtou, zvláště pak si odcizil král Vítkovce, poněvadž byli dříve nejodd~něJší 
oporou koruny. Zvláštního důvodu.~ospodářs~~ho: jak.s~ čast~ uvádělo v hter~
tuře, nebylo, alespoň nelze tak tvrdtti. Hospodarska politika kralova nebyla naml
řena proti Vítkovcům, ač se dotýkala jejich zboží. Musili bychom zn.áti ,cíle Vít
kovců, abychom mohli tvrditi, že zakládání hospodářských a strateglCkych opor 
královské moci v oblasti jižních Čech bylo jim tak dalece na překážku, že se proto 
rozešli s králem a zchystali povstání. Nepřátelství Vítkovců ke králi, jež trvalo asi 
od počátku let sedmdesátých, projevilo se r. 1276 povstáním, které bylo úplnou 
zradou ve chvíli, kdy král potřeboval jejich pomoci. 



BEDŘICH MENDL: 

Z PŘEDZVĚSTÍ ČESKÉHO HUMANISMU: 
POŘADATEL LETOPISŮ PRAŽSKYCH. 

U ~teréhokoli duchovního hnutí zvlášť naléhavá jest otázka, kdy a jak po. _ 
~al~. Js~u to v podstatě dvě otázky různé, ale souvisí navzájem tak těsně, 
ze Jedne od druhé nelze odloučiti. O počátcích humanismu v Čechách 

máme,:tále jen j'::,dno souborné pojednání, jehož autorem jest Josef Truhlář. i ) 
Tru?la.r kl:d~ pocat~y ty do

v 
do~y Karlovy ~ pojednání své počíná styky Petrar

k~vyml s Clsarem a Jeho prazskym dvorem. Ze svému vypravování dal toto výcho
disko, bylo u Truhláře dáno obecnější představou o vzniku humanismu. Truhlář 
c~ápe ?~an!sm ja~ožto. ~ea~ci proti úpadku ltalie ve čtrnáctém století. »V po
vedomz zefmena one polttlcke rozdrobťJl'Jsti a nicoty národa italského vznesla se 
mysl jednoho z nejšlechetnějších syni} ubohé vlasti} slavného Framiška Petrarky 
k do~ám dá~no m!n~lé slávy ~tarořímskéJ' i l)yhrabálJaje on pomníky slávy té zvláší 
psan:) mysltm sbttafe ruko ptsy starých klassiků a pilně čítaje v nich) vyhrabal zá
roven poklad ducha antického, i stal se zakladatelem nové vzdělanosti an chtěl 
býti Přede vším jiným křísitelem staré slávy a moci římské. Vzkřísiti zá:oveň tuto 
ovšem ne p~vedlo se mu, a nemohl~ se povésti} ačkoli o to usilovati nepřestával 
do p~sle~mho dechu sveho) ale pOfav v se ducha osvěty dávnověké a ještě více 
osvoJlv St krásné formy dikce antické, zúrodnil úhor formálného vyjadřování i reál
ného vědění svých vrstevníků tou měrou, že jím počíná se nová doba vzdělanosti 
evropské.«2) Truhlář uvádí tedy humanism Petrarkův v souvislost s jeho vlaste
~e~~ím. O souvislosti obojí stránky Petrarkova snažení nelze pochybovati. Možno 
Sl Jl však představiti jinak, než ji viděl Truhlář a historikové, kteří mu byli před
lohou. Petrarka se nemusil státi humanistou, protože byl vlastencem. I obrácená 
s~uvislost je možná. Jest možno, že byl Petrarka vlastencem, protože byl huma
msta .. Také druhý průkopník humanismu, Cola di Rienzo, byl vlastencem, ale pod
stata Jeh~ vlastenect~í jest srozumitelná jen tomu, kdo zná ostatní stránky jeho 
osobnosti a duchovm ovzduší doby.3) 

:) Josef Tl'uhlář, Počátky humanismu v Čechách, Rozpravy České Akademie třídy III., roč. I., čís. 3, 1892, 
) uv. kn. str. 4. . 

3) Kom'ad Bmdach, Rienzo und die geistige Wandlung seiner Zeit (Vom Míttelalter zur Reformation For-
schungen zur Geschichte der deutschen Bildung, sv. 2, část 1.), 1913, str. 170 ad. ' 
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Leží přede mnou nedávno vydaný první svazek velkých Dějin české litera
tury od Jaroslava Vlčka.4 ) Vlček v podstatě opakuje, co pověděl Truhlář. I jemu 
humanism počíná ve čtrnáctém století, jak v samé Italii, tak ohlasy italských vlivů 
u nás. Nazírání takové jest však vskutku již dávno vědecky překonáno. Jules Mi
chelet, jenž před Burckhardtem vyložil renaissanci jakožto dobu objevení světa 
a objevení člověka, nemínil tím náhlou změnu, nýbrž složité duchovní hnutí, jehož 
zřetelné náběhy poznával již ve dvanáctém století. Ostatně také Burckhardt viděl 
již ve dvanáctém a třináctém století předchůdce renaissance, a na konci devate
náctého věku učiněn byl pokus vyložiti renaissanci vůbec jako plod a pokračování 
středověku. 5 ) Třebaže takovýto výklad H. Thodea a C. Neumanna byl nepochyb
ným upřílišením, na každý způsob bylo ukázáno, že nikoli čtrnácté století, nýbrž 

třinácté století tvoři předpoklady pro nové směry vzdělanosti. Rozdíl století 
tu znamená, že vnějším rámcem těchto počátků nebyl v Halii politický úpadek, 
nýbrž jedinečný hospodářský rozkvět, který vytvořil svobodné městské státy, po
d0bné svobodným obcím starověkým. 6 ) Objevilo se, že pozdější renaissance a hu
manism čtrnáctého století mají mnoho souvislostí s protorenaissancí století tři
náctého. Jednu souvislost sluší připomenouti především, neboť tu do vědecké de-

zasáhl český historik, oslavenec našeho sborníku, Jan Bedřich Novák. Míním 
jeho článek »Středověká diktamina v souvislosti s antikou a renaissand«.7) Novák 
upozornil, že jest podobnost mezi projevy Coly di Rienzo a listy slavného stylisty 
třináctého století Petra de Vinea. Nemínil jen formální shodu co do vyjadřování 
myšlenek, nýbrž i hlubší příbuznost myšlenek samých. 

Tento poznatek byl velice plodný. Novější badání jej potvrzuje a dovoluje 
směrem pokročiti dále. K. Borinski shledal, že podstatným znakem renais

sance jest záliba v poetice a nechuť k dialekticko-logickému filosofování, jež bylo 
příznačným rysem středověku. S ) Není pochybnosti, že v antithesi poetika-filosofie 

4) Jaroslav Vlček, Dějiny české literatury, 1. Od nejstarších dob až po »věk zlatý«. Druhé rozšířené vydání, 
podle rukopisu doplnili a přehlédli Dr. ]. Šebesta a Věra Szathmaryová-Vlčková, 1931. Příznačný jest Vlčkův 
úsudek o knihách Truhlářových (uv. kn. str. 289): »- - knihami těmi, zralým plodem práce životní, u nás na 
dlouhá léta látka vyčerpána dokonale.« 

5) Jul. Michelet, Histoire de la France, sv. 7.,1855, část úvodní; Jacob Burckhardt, Geschichte 
der Renaissance in Italien, 2. vyd., 1878, str. 20 a d.: Die Protorenaissance und das Gothische. 

6) Walter Goetz, Mittelalter und Renaissance, Historische Zeitschrift, sv. 98. (řady III. sv. 2) 1907, 
str. 30 a d., zejména str. 46, 47; Her man H e f e I e, Zum Begriff der Renaissance, Historisches Jahrbuch, 
roč. 49., 1922, str. 444 a d. 

7) Český časopis historický, roč. XV., 1909, str. 30 ad., zejm. str. 316 a d. 

8) Kar! Bori1ZSki, Die Weltwiedergeburtsidee in den neueren Zeiten. 1. Der Streit um die Renaissance und 
die Entstehungsgeschichte der historischen Beziehungsbegriffe Renaissance und Mittelalter (Sitzungsberichte der 
Bayerischen .Akademie der Wissenschaften, Philosophisch-philologische und historische Klasse, Jahrgang 1919, 
.Abhandlung I.) zejm. str. 20, 21. 
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nutno také italské stylisty třináctého století přiřaditi k poetice. - Vytýká se, že 
podstatným znakem renaissance jest nedostatek mravního a náboženského ideálu. 
Třeba jen nahlédnouti do Boncompagnovy Roty Veneris a některých listů Jin
dřicha z Isernie, abychom se přesvědčili, že mezi italskými stylisty třináctého sto
letí ani takovéto nálady nebyly neznámé. 9

) Soudí se, že teprve Petrarka a huma
nisté znova objevili krásu přírody. Z péra Jindřicha z Isernie jest však zachován 
ta:ké list, v němž velmi výraznými slovy líčeno jest potěšení, které skýtá krása pří
rody.10) Tak mnohonásob lze se přesvědčiti, že v kruhu těchto italských stylistů 
se již ve třináctém století objevují náznaky oněch myšlenek a nálad, které pak 
rozvinuly renaissance a humanism. 

Tito předchůdci pozdějších směrfl .isou pro nás tím důležitější, že v Čechách 
ztrávil kus života jeden z nich, významem nikterak nejmenší, Jindřich z Isernie. 
Možno dokonce tvrditi, že tento italský písař a politik měl vliv na české prostředí. 
Na konci třináctého století byl mistr českého jména, u něhož poznati lze vlivy 
školy Jindřichovy. Míním mistra Bohuslava a umělé listy jeho formuláře královny 
Kunhuty, které jsou zajímavou památkou vzdělanosti, která v druhé polovině tři
náctého století rozkvetla na českém dvoře královském. 11 ) Nechci se tu dotýkati 
všech stránek kulturního toho působení. Stačí upozorniti jen na jednu souvislost, 
které jsem se dotkl již výše. Z formuláře Jindřicha z Isernie jest slavný list krále 
Přemysla Polákům. List, třebaže jest to nepochybně jen literární výtvor písařský 
a nikdy nevyšel z kanceláře královské, jest nicméně důležitou historickou památ
kou. 12) Paměti hodna jsou krásná a vřelá slova, kterými italský mistr vystihl osu
dové společenství Čechů a Poláků, podobnost českého a polského jazyka, jednotu 
krve a původu, společný zájem hájiti se proti společnému německému nepříteli. 
Také v listech mistra Bohuslava nalezneme skromnější sice, ale přes to zcela zře
telný apel, že panovnice, která po předcích z polské a české krve pochází, má míti 
soucit s těžkosttni ubožáků svého jazykaY) 

List Jindřichův a list Bohuslavův jsou z nejstarších projevů, jimiž se ohlašuje 

9) Magister Boncompagno Rota Veneris. Ein Liebesbriefsteller des 13. Jahrhunderts, herausgegeben von 
Friedrich BaethgelZ (Texte zur Kulturgeschichte des Mittelalters, seš. 2.) 1927. Od téhož autora Rota VeneÍ:is, 
Deutsche Vierteljahrsschrift fur Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte, roč. S., 1927, str. 37 a d., zejména 
str. 61. - JOJ". Emler, Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae, díl II., 1882, str. 1099 čís. 
2554, str. 1109 čís. 2570, str. 1111 čís. 2573 aj. 

10) Emler tamže str. 1108 čís. 2567. Srov. k tomu K a r 1 Ham pe, Beitrage zur Geschichte der letzten 
Staufer. Ungedruckte Briefe aus der Sammlung des Magister Heinrich von Isernia, 1910, str. 37. 

11) Srov. moje poznámky k »Listům královny Kunhuty králi Přemyslovi«, jež jsem vydal ve sbírce 
»Monumenta artis«, sv. II., 1928. 

12) Emlel', uv. kn. str. 466, 467 čís. 1106. 

13) Ff. Palacký, Uber Formelbucher, zunachst in Bezug auf bohmische Geschichte v Rozpravách Král. české 
společnosti nauk, 1842, str. 287. 
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české vědomí národní. Jest zbytečno připomínati, jak veliký podíl při jeho vzniku 
měl německý nápor a škody, které z přílivu cizinců pro české obyva~elst:0 ~y
plývaly. Cizinci však přicházeli již odedávna. Národní,vědomí se. objevuje zre
telně teprve na konci třináctého a počátku čtrnáctého stoleb. Jeho vzmk nelze proto 
vyložiti jen z hospodářských příčin a poli~ickýc~ pom~rů. , Že . význ:~né pro~ev~ 
českého národního vědomí jsou od italskeho mIstra a ceskeho Jeho zaka, nem aSI 
nijakou náhodou. Nasvědčuje .to tomu, .že i pro naše. pon;ěry ~ožno .uŽíti 
poznatku Burdachova: »Humanzsm a renalssance se zJ'odzly zaJ'oven s pOjmem 

národnosti.é5
) 

Od těchto všeobecných úvah přistupuji ke konkretnímu příkladu. Chci obrá-
pozornost k památce z konce třináctého století, která právě po té stránce jest 

pozoruhodna. Jest to poslední část tak řečeného ~ru~ého yokračovatele Kosmova, 
míním letopisy pražské o zlých dobách po smr~ kra~e P~emys!a O::kar~ I~. Let~
pisy ty se vyznačují tím, že letopisec opětovn~ proJevuJ.e sve smysl~m narodm. 

Uvedu několik dokladů. Letopisec vypravuje o tom, Jak markrabl Ota poslal 
kostela Pražského hledati privilegia a poklady. Cituji podle archaisujídho pře-

Tom,&OL'a v Pramenech dějin českých: »Vidouce tedy .kanovníci Pražští 
služebníci kostela} an byl páchán tak těžký zločin a rušeny tak nelidským 

svátosti se svatyní syna Božího} velkou bolestí dojati jsouce} s klekáním} 
1)zdycháním říkali jsou: J!Pane Ježíši Kriste! Svátosti Tvé jsou poházeny a po

kněží Tvoji leží v zármutku a pokoře} a hle! národot'é sebrali jsou se} 
nás zkazili/ ť Ale oni tvrdší než skály} jakož jest velmi ukrutná povaha 

horkem zlosti rozpáleni} během náhlým k zlému hotovi} pohanili sluhy 
kOJtela - _.«lG) Jiný příklad: Letopisec vypravuje o tom, jak králevic Vác.lav 
s matkou byli zajati a odvezeni na Bezděz. Byli tam chováni »pod hlídkou CIZO
zemců nejukrutnějších Němců} takže všem ČechlJm byl k nim přístup zahra
žen.é7

) Ještě jiný doklad: Děkan a kanovníci žádali biskupa braniborského 
o ochranu statků kostela Pražského, ale biskup prudce odmítl »velkým vztekem 
rozpálen .. jakož jest obyčej Němců s velkou zlostí zuřiti proti Čechům - - . . é 8

) 

Myslím, že by bylo zbytečno citovati dále. Nechci ani vyšetřovati, zda líčení leto
piscovo jest ve všem všudy věrné. Není to ani tak důležité, neboť při otázce, 

14) Jos. Šusta, Dvě knihy českých dějin: 1. Poslední Přemyslovci a jejich dědictví (1300-1308), 
1917. str. 277. 

. 15) Kom'ad B1irdach, Uber den Ursprung des Humanismus (Reformation, Renaissance, Humanismus), 

1918. str. 145. 
, 16) Prameny dějin českých, díl II.: Kosmův letopis český s pokračovateli, vydavatel Jos. Emler, překladatel 

. V. Tom e k, 1874, str. 344. 
17) Prameny, str. 347. 
18) Prameny, str. 349. 
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kterou :e tu, obírám.e,. n~sej dev,tolik na tom, j a:k se věci udály, důležitější jest, jak 
se na ne v~~zHalo. ,C:z:nCl, kten po Přemyslově smrti opanovali české země, zle tu 
hospodanh. DomaCl slechta byla namnoze v odboji proti cizincům. Tento zápas 
se v nazírání vrstevníků stával národním zápasem Čechů s Němci. Právě v těch 
l~te:h,. odvozuje z pohromy nezbytné poučeni, napsal Jindřich z Isernie svůj fik
tlvnl hst krále Přemysla Polákům a v těchže asi letech skládal své listy také mistr 
Bohuslav. 

Jindřich z Isernie byl nositelem pokročilejší italské vzdělanosti mistr Bo
h~sla,v byl jeho žákem. Také o pražských letopisech jest zjevno, že je ~kládal muž 
uc~ny. R. Koe pke postihl v nich ohlasy básnických knih Ovidiových a listů Ho
ratlOvýc~.19) Ještě ~odstatnější jsou v nich stopy vzdělání právnického. Tam, kde 
vypravuje o loupem v kostele Pražském, vytýká letopisec ohavnost toho zločinu 
mimo jiné takto: 

. »Et in .legi~us. imperatorum promulgatum meminimus: Diffinimus) ut remis
s~on~m veme crtmma non semel commissa non teneant nec in eos auguste libera
!ztatts referatur humanitas) qui im punitatem veteris commissi non emendacioni 
pocius quam comuetudini de putarunt.«20) 

Zákony císařskými slulo římské právo. Ustanovení, které letopisec měl na 
zřeteli, jest v Justiniánově Kodexu: 

»His ergo tali quoque sub absolutione damnatis indultum nostrae serenitatis 
eo praece pti fine cOllc!udimus) ut remissionem veniae crimilla nisi semel commissa 
non ~abeant: ~e in eos libera~ita~is A~gustae referatur humanitas} qui impullitatem 
veterts admzssl ~~~ emendatzom pottus quam comuetudini de putarunt.«21) 

Vedle Justlmanova Kodexu byly letopiscovi známy také Instituce. Vytýká, že 
m:rkra~í O~a, skončiv úřad poručnický, žádal náhradu, kdežto podle práva byl by 
mel skladatl počet ze správy svého úřadu. Cituji: 

»Idem marchio Bramburiemis finito officio tutele} cum deberet secundum 
normam legalem reddere racionem de amministracione sui officii, ut tradunt 
le~es imperial~s in imtitucioll~ de Atiliallo tutore} ubi dicitur: Cum tutores pu
ptl~orU1J7 puptllarumve negocza gerunt} post elapsum terminum tutele iudicio 
raClOnes reddunt - -.«22) Instituce »De Atiliano tutore vel eo qui lege Julia et 

19) Monumenta Germaniae historica, Scriptores, sv. IX., 1851, str. 20l. 
20) Prameny, str. 345, cituji podle kapitulního rukopisu f. 140. 

21) Codex Justinianus, recognovit P. Krueger, 1., 4. (Corpus iuris civilis, sv. II., vyd. 8., 1916), str. 39. 
22) Prameny, str. 366. Tomek tam překládá: »v nařízení o Atilianovi pOl'učníku«. Slova ta by však mohla 

býti nepochopena. Co jest »Atilianus poručník«, vykládá sama instituce takto: »Si cui nul/us omnino tutor 
fu~r~t, ei dabatul' in U1'be quidem Roma a pl'aetore urba/zo et maiore parte tribu12ol'um plebis tutor ex lege 
Aftlta - -«. 

z PŘEDZVĚSTI ČES. HUMANISMU: POŘADATEL LETOPISŮ PRAŽSKÝCH 65 

Titia dabatur« jest citována správně. Její konec zní: »Cum jgitur pupillorum 
puPillarumve tutores negotia gerullt, post pubertatem tutelae iudicio rationem 
reddunt.«23) 

Letopisec, jenž s takovou okázalostí se dovolává Kodexu a Institucí, byl 
zřejmě právnicky vzdělán. Znalost římského práva nebyla ve třináctém století ještě 
zjevem všedním, obecnější byla znalost práva církevního. Letopisec s nemenším 
důrazem osvědčuje své znalosti na tomto poli. Cituji ještě jednou z vypravování 
o loupení v kostele Pražském: 

»N ovimus et canonem late sentencie in omnes violatores ecc!esiarum esse 
promulgatum} per quem et infamie nota res perguntur et a legittimis actibus re pel
hmtur) nisi pocius} satisfaccione competenti exhibita} a Romano pontifice absol
vantur.«24) 

Kde letopisec takového svého vzdělání nabyl, nelze říci. Jest však nasnadě se 
domnívati, že studoval na školách italských, které byly ve třináctém století hlav
ním střediskem právnických studií. Že letopisec znal ltalii, dovídáme se mimo
chodem. Letopisec vypravuje o povodni v Praze. Voda tekla proudem v polích 
před hradbami města, takže plavci mohli voziti lodi jako na Tibeře nebo na Du
naji.25) Zmínka o Tibeře a Dunaji předpokládá pisatele, jemuž tyto řeky byly 
známy. 

Letopisy pokračování Kosmova jsou složeny z několika částí různého původu 
a rozdílné povahy. Jest důležito, že zmíněné citáty, kterými se projevuje učenost 
pisatelova, jsou právě v poslední části letopisů, té, která se vyznačuje projevy lásky 
a nenávisti národní. Známky učenosti a projevy národní jsou v letopise v těsné 
souvislosti. 

Doklady uvedené lze doplniti ještě jedním dalším. Letopisec vylíčil zlo, které 
páchali markrabí Ota a němečtí jeho pomocníci, vypravovalo hrůzách hladomoru, 
jehož vznik rovněž přičítá k vinám nepřátel. To vše doplňuje letopisec ještě histo
rickou exkursí. Poněvadž Němci tolik zlého Čechům způsobili, chce vyložiti něco 
o jejich původu a mravech. I vkládá do svých letopisů vypravování o původu a 
pohanských mravech starých Sasů. O Němcích vůbec nic vhodného patrně ne
věděl, a Němci, kteří přišli s markrabím Otou, byli jistě většinou Dolnoněmci, 
tedy v širším smysle - Sasové. Do letopisů pražských jest tedy vložena zvláštní 
stať o Sasech. Již Koe pke upozornil, že stať ta jest převzata z kroniky bavorského 
opata Eckeharda z Aury. Mýlil by se však, kdo by se podle toho domníval, že 

23) Institutiones, recognovit P. Kruegel', L, 20 (Corpus iuris civilis, sv. L, vyd. 12., 1911) str. 8, 9. 
24) Prameny, str. 346. 
25) Prameny, str. 342. 
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vše stojí u Eckeharda tak, jak to náš letopisec podává. 26) Sice celé odstavce jsou 
z Eckeharda téměř doslova opsány, ale odstavce ty jsou jinak uspořádány a celému 
vypravování jest dán jiný smysl. Eckehard kapitolu »De origine 5axonum« vložil 
k roku 919, kdy podle jeho líčení po úpadku Karlovců královská moc zásluhou 
Jindřichovou byla na Sasy přenesena. V jeho líčení není také nijakého záští proti 
Sasům, to jest teprve v úpravě našeho letopisce. 

Eckehard (str. 178): Letopisec pražský (Prameny str. 365): 
» - - haec vero ideo commemoravi, quo 
prudens lector agnoscat, a quantis errorum 
tenebris per Dei gratiam sint liberati; qui 
etant, s i c u tom nes Jl a t i o nes 
G e r m a Jl i a min c o len t e s, e t n a
tur a f e r o c e s et cultui demonum de
diti veraeque religiO'Jzi contrarii, neque 
divina neque humana iura transgredi illi
citum et inhonestum putantes,({ 

»Hee ideo scripto eommendavimus, quo 
prudens leetor agJloscat, a quantis errorum 
tenebris per Dei graciam Junt liberati; qui 
erant eultui demonum dediti vereque reli
gioni eontrarii neqtte divina neque httmana 
ittra illieitttm vel inhonestttm transgredi 
putantes.« 

Proč letopisec nepřijal z Eckeharda zmínky o tom, že tak jako Sasové si 
vedly všechny národy staré Germanie, toho důvod shledáváme v závěru, Leto
pisec opakuje podle Kosmy, že v severní části Germanie jest česká země aže Če
chové byli země té nejstaršími obyvateli,27) Jak by byl mohl stejnou hanu opako
vati o všech národech staré Germanie, kdyby ta hana byla postihla i národ český?! 

Vidíme tedy, že letopisy pražské i jako doklad národního uvědomění i pro 
učenost pisatelovu jsou památkou zajímavou a důležitou. Pro jejich ocenění třeba 
však předem zodpověděti důležitou otázku, Letopisy se zachovaly jako součást tak 
řečeného pokračování Kosmova. Při kompilačním rázu díla nelze vyloučiti, že 
v tom, co letopisy k různým letllill vypravují, jsou snad přídavky kompilátorovy, 
~~oto jest zvlášť naléhavá otázka, ze které doby jest celá kompilace letopisů. r V. 
S/mák ve své nedávné stati »Ještě k dějinám českého dějepisectví« praví: »Pře
de vším se namítá otázka celková, jest-li teprve rukOPis kapitulní« - Šimák klade 
jej do let 1329-1343 - »sám vlastním dílem kompilátorovým (jakž by se mohlo 
zdáti podle některých výsledků Pekařových), či pouze opisem kompilace starší, 

26) Ekkehardi Chronicon universale ed. G. Waltz (Monumenta Germaniae historica, Scriptores, sv. VI.), 
1844, str. 176 a d. Způsob, jak Emler v Pramenech str. 363 až 365 tuto část otiskl, svádí k omylu, že pražský 
letopisec do výpisků z Eckeharda vložil jen slova»Invenimus eciam in seriptis euiusdam historiographi«. Vskutku 
i to jest téměř doslova vzato z Eckeharda: »Invenimus autem in seriptis euisdam«, totiž i Eckehard přejal svoje 
vypravování z předloh starších. Naproti tomu, pomineme-li již drobné rozdíly obou textů, sluší poznamenati. že 
doplňkem pražského letopisce jest věta (za vypravováním, jak Sasové se zmocnili země Durynků): »Hee Úeo 
inseruimus, ut prudelZs lee/ol' agnoseat, qua1Zta perfidia, dalo /raudeque semper usi silZt«. (Prameny str. 364.) 

27) Prameny, str. 368. 
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vzniklé Před r. 1289, jakž mínil Emler.«28) Šimákovi pro účely jeho článku stačilo 
zaznamenati oba výklady, aniž rozhodlo jejich správnosti: Zde se s tím spokojiti 
nelze. S hlediska dějin duchovního vývoje jest něco zcela jiného, zjistíme-li zmí
něné národní a kulturní prvky v osmdesátých letech třináctého století, než musí
me-li počítati s možností, že dílo bylo dokončeno o několik desítiletí později. Po 
této všeobecné charakteristice se tedy obracím k otázce, ze které doby jest sebrání 
letopisů pražských. 

* 
o rukopise kapitulním byla již zmínka. Stačí ji stručně doplniti. V čele ru

kopisu (sign. G 5) jsou legendy českých světců, mimo jiné legenda Kristiánova. 
Následuje kronika Kosmova, na ni po třech zprávách o klášteře strahovském na 
listě 105v navazuje kompilace letopisů, kteráž na listě 148: končí: »Cronica finitur, 
qui mortuus est se pelitur.«29) Následuje ještě »5ecunda pars Cronice Pragensis«, 
známé dílo Františkovo, které jest datováno. Na listě 152. se úvodem praví: »Hic 
autem tractatus est compi/atus ac venerabili in Christo patri et domino domino 
fohanni 11110

, Pragensi ePiscopo XXV11°, presentatus anno Domini millesimo 
CCCo 

XLO primo) anno vero ordinacionis sue X°L.« Na listě 185. čteme po druhé: 
»Explicit tercius liber secunde partis Cronice Pragensis scriptus ad venerabilem in 
Christo patrem dominum Johannem episcopum Pragensem rnemoratum, qui finitu?' 
anno Domini MCCCXL11° et continet in se gesta X annorum.« Zdá se, že při 
opsáni letopisů se již počitalo s pokračováním Františkovým, a podle toho možno 
první část kapitulního rukopisu položiti nedlouho před rok 1341, tedy asi do roku 
1340. Roku 1342 bylo jádro rukopisu hotovo, později byly doplněny jen skrovné 
a nevýznamné přípisky. Před rokem 1341 byla tedy kompilace letopisů v nynější 
své podobě již hotova a známa. 

Na prvním listě kapitulního rukopisu čteme »Hic liber inter clenodia S. M. 
E. Prag. conservatur.« Vskutku byl tento rukopis metropolitní kapituly pražské 
ode dávna li českých dějepisců ve vážnosti. Dlouhou dobu byl to jediný známý text 
letopisů pražských. V osmnáctém století byly také letopisy z rukopisu toho po prvé 
vydány. Chci tuto první edici zde zvlášť připomenouti, neboť se na ni mnohdy 
zapomíná. 30) Setkáváme se při ní se jménem dvorského archiváře Rosenthala, jenž 
byl vydavateli nápomocen. Vydavatelem byl český šlechtic -Jáchym Krakovský 
hrabě z Kolovrat. Kolovrat ji podal jako disertaci vídeňské akademii teresiánské 

28) Český časopis historický, roč. XXXVIII., 1932, str. 347. 

29) Zprávy tyo klášteře strahovském jsou v Pramenech na str. 294 v poznámce. Popis rukopisu tamže 
str. XIII. 

30) Srov. citovanou stať ŠimákolJU, str. 347. 
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roku 1752.31) Roku 1783 vydali F. M. Pelcl a Jos. Dobrovský letopisy po druhé 
a posoudili při tom vydání Kolovratovo velmi přísně.32) Jak se zdá, libovali si 
již tenkráte vydavatelé našich historických pramenů v přísných soudech. Odsudek 
vydání Kolovratova není však zcela správný. PelcI a Dobrovský podali sice daleko 
lepší čtení rukopisu, ale zároveň se dali nebezpečnou cestou, vkládajíce mezi to, 
co nalezli v rukopise kapitulním, doplňky, které k jednotlivým letům čerpali z ji
ných letopisů v rukopisech jiných. Doplňky ty jsou sice uvozovkami a závorkami 
odlišeny od textu kapitulního, nicméně jest tím původní podoba této literární 
památky porušena. Kdo chce poznati soubor letopisů pražských ve vlastní jeho 
podobě, musí ještě nyní sáhnouti (nedbaje chyb) k vydání Kolovratovu. Chce-li 
se vyhnouti chybám té edice, musí sáhnouti k rukopisu, lépe nejen k rukopisu 
kapitulnímu, nýbrž i k jiným rukopisům těchže letopisů. 

Pelcl a Dobrovský nešetřili valně původní podoby letopisů, nepochybně proto, 
že jich nepokládali za dílo jednoho spisovatele. Teprvečástodr.1249 počítali jako 
zvláštní celek, jehož původce nazvali druhým pokračovatelem Kosmovým. 3S) To 
byl však jen první krok k rozboru letopisů. Palacký vyvrátil mínění, že by vše od 
roku 1249 do roku 1283 bylo zapsáno od jediného letopisce, a snažil se v leto
pisech rozeznati autory dva. Zdálo se mu, že cena i ráz letopisných zpráv jest 
rozdílná. Jednak jest zaznamenána povětrnost, události týkající se kostela, holá 
fakta. Záznamy takové přičetl Palacký jednomu letopisci. Po druhé jsou v leto
pisech zprávy o událostech politických, a ty Palacký přisoudil letopisci druhému. 
Mimo to časový sled zpráv jest podle Palackého zmatený, a to podle jeho mínění 
způsobila třetí osoba, kompilátor. 34 ) 

31) Continuatio chranici Bohemici o1im conscripti a Cosma Pragensis eccIesiae decano nunc e codice Msto 
Pragensi pro dueta - -. Cituji z úvodu: »Idem honor« - veřejná slavná disputace na teresiánském ústavě _ 
»cum labente hoc anno MDCCLll mihi quoque indulgelZtia Augustae obtigerit, soHcitus illico esse coePi de pro
ferendo in lucem ejus materiae libro, quae ad 1'em literariam, et imprimís ad historiam Bohemiae, Patriae meae 
charissimae, illush'andam promovendamque aliquid cO/zlerret. Opportuno amicorum ob eam rem usus consilio, 
delegi ColZtinuationem Chronici Bohemorum a Cosma Pragensi consc1'ipti, quae nondum, quod sciam, saltem in-
tegra typís est vulgata.« 

32) Scriptores rerum Bohemicarum e bib1iotheca ecclesiae metropolitanae Pragensis, sv. I.: Franc. Mart. 
Pe!zel et Jos. Dobrowsky, Cosmae ecclesiae Pragensis decani Chronicon Bohemorum. Accedunt eiusdem Cosmae 
continuatores, 1783. Tam v úvodě, str. 39, o edici Kolovratově: »Tot autem et tam c1'assis erroribus foedata est 
haec editio, ut rursus ad lidem Codicis manuscripti exprimenda fuerit.« 

33) Scriptores, str. 372 a d. 

34) Fr. Palacký, Wiirdigung der alten bohmischen Geschichtschreiber, 1830, str. 90 a d., zvl. 96, 97: 
»Der Werth der Mittheilungen des zweiten Fortsetzeťs steigt, wie natiir/ich, sej! dem J. 1240, noch mehr sát 
1248, denn von hier an wird er gleichzeitige Quelle. lndessen ist de1'Selbe, nach der Beschaffenheit des von báden 
Verfassem mitgetheilten Stoffes, sehr ungleich; den ei(ten béschtiftigt das Wetter nach allen vier Jahrszeiten 
und die jahdiche Aemte iiberall; seine Hauschronik ist ihm eben so wichtig, wie die Weltgeschichte, er halt 
sich nur an die nakte T hatsache. Der andere schaut mit freierem, durch Brfahru/lg geiib!en Btik um sich her; 
er kennt und berichtet die politischen Triebfedem der gro{3en Breignisse, die er edebte, in ganzen Massen, ohne nach 
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Rozbor Palackého měl rozhodující vliv naobě edice další. Roku 1851 vydal 
Rud. Koe pke kroniku Kosmovu a pokračovatelů a pokusil se při tom rozlišiti 
letopisy podle toho, co od kterého letopisce bylo sepsáno. 35) Myšlenka Palackého 
jest tu zkonkretisována, ale také zmechanisována. Zvlášť otištěny jsou stručné leto
pisné záznamy let 1196 až 1278, zvlášť obšírnější vypravování o některých udá
lostech vlády Václava I. a Přemysla II. Palacký rozeznával dvojí rozličný prvek 
v letopisech let 1278 až 1283. Koepke z toho učinil dvě samostatné části. Není 
třeba o rozdělení Koepkeově podrobněji se zmiňovati. Rozdělení to jest obecně 
známo, neboť jest přijato do Pramenů dějin českých. Vydavatel los. Emler sice 
znova srovnal text s rukopisy a přihlédl i k rukopisům dalším, Koepkeovi nezná
mým, avšak co do celkového uspořádání se přidržel zcela příkladu Koepkeova. 
Soudil patrně, že uspořádání to jest nepochybné a definitivně správné. Teprve na 
sklonku století se objevila první samostatná kritika. los. Pekař rozborem věcným 
i slohovým s velikou pravděpodobností dokázal, že zprávy, které Koepke a Emler 
pokládali za zvláštní celek »Přiběhů krále Přemysla Otakara 11.«, nevyšly z péra 
jednoho spisovatele, nýbrž spisovatelů čtyř, z nichž dva Pekař shledal i v té části, 
".c,_~~~ Emler označil jako »LetopisyČeské 1196-1278.«36) Na jedné straně Pekař 
rozlišil, co Koepke a Emler sloučili, naopak Pekař zase spojil, co Koepke a Emler 
rozdělili. Nejdůležitější bylo, že Pekař podle slohu usoudil, že zprávy o událostech 
let 1271 až 1278 pocházejí od zvláštního autora a že od téhož autora jest také 
vypravování o zlých dobách po smrti krále Přemysla. O osobě tohoto letopisce 
vyslovil Pekař mínění, že byl nejméně od roku 1276 současníkem událostí, které 
vypsal, ale že jich nevypsal současně, nýbrž teprve dodatečně: události let 1276 
až 1278 ne dříve než 1282, 1283. O konečném sebrání letopisů Pekař usoudil, že 
vzniklo ještě později. »Kompilátor, jenž by byl pracoval Před r.1289) nemohl nám 
zanechati vylíčeni události 1278-1283 s tak zmatenou chronologii, jakou pozo
rovati lze ve vypravováni }}O zlých dobáchrr, nemohl zařaditi do práce své ztrát)y 
takolJé, jako na př. že Rudolf zvolen byl králem Řimským 26. listopadu 1272. Vše 
poukazuje k tomu) že kompilace vznikla mnohem později} nejspiše až v XIV. 
stoleti.« Rozbor Pekařův vyzněl tedy v ten smysl, »že kompilace druhého pokra
čováni Kosmova vznikla až nedlouho před r. 1340} když šlo o to, aby pro biskupa 
Pražského Jana IV. z Dražic napsána byla úplná kronika česká.«37) 

dem unbedeutenden Einzelnen zu haschen. Beide encheinen als glaubwiirdige Beriehterstatter. Aber de!' chronologisehe 
Thál der Chronik ist auch hier verworren, - wie ieh glaube - durch die Schuld eines Dritten, des Compilators.« 

35) Monumenta Germaniae historica ve svazku výše citovaném. 

36) Jos. Pekař, Příběhy krále Přemysla Otakara II. (Ann. Otakariani), Časopis Matice Moravské, roč. 18., 
1894, str. 128 a d. 

37) Tamže str. 135. 
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Upouštím zatím od kritiky a pokračuji v retrospektivě. Roku 1901 uveřejnil 
Ad. Bachmann článek o českých letopisech třináctého stoletLB8) Bachmann tam 
souhlasí s Pekařem, že letopisy let 1278 až 1281 psal týž letopisec, který vypsal 
konec vlády Přemyslovy; naproti tomu vypravování o letech 1279 až 1283 přiřkl 
Bachmann opět letopisci jinému. Vypravování o počátcích biskupování Tobiá
šova pokládá Bachmann za současné, kdežto část další byla podle Bachmanna 
napsána až po skončení braniborské vlády v Čechách asi 1285 nebo ještě o něco 
později na konci osmdesátých let třináctého století. Nedlouho po rozboru Bach
mannově vyšla jiná práce německého autora. Fritz Graebner se pokusil o po
drobné vylíčení událostí po smrti krále Přemysla. 39) K tomu účelu přezkoumal 
časové údaje pražských letopisů a shledal, že jsou spolehlivější, než se soudilo. 
Graebner podle toho tedy dovozoval, že většina letopisných zpráv let 1278 až 
1283 byla zapsána současně. Tak vznikla však (podle mínění Graebnerova) jen 
kostra vypravováni, do níž pak od jiného pisatele vloženy byly doplňky. Graeb
ner se snažil kostru od doplňků rozlišiti tak,. že původní zápisy byly prosté, bez 
politické tendence, kdežto doplňky se vyznačují prudkým proti braniborským za
ujetím. Graebner dovozoval, že doplňky ty jsou jakýmsi politickým manifestem 
z doby, kdy se Václav II. ujal vlády a kdy žádal od krále Rudolfa, aby jej 
sprostil závazků vůči poručníkovi, markrabí Otovi. 40) . 

V článku Graebnerově ožil - arci ve změněné podobě - výklad Palac
kého, že letopisy o zlých dobách po smrti krále Přemysla pocházejí od letopisců 
dvou. S tím vyslovil souhlas také J. B. N o·vákJ když roku 1906 přihlédl »K nové 
literatuře a nově nalezeným pramenům o Václavu II.«41) Jen teorie o vědomé 
tendenčnosti druhého letopisce Nováka nepřesvědčila. »Část tato je ovšem psána 
krajně ne přátelsky proti Otovi a jJSasttm JJ vilbec

J 
ale proto není nutno Před po

kládati zvláštní tendenční plán nové vlády,- k tomu dokladil není. Graebner sám 
tvrdí, že pilvodní annály těchto let psány byly téměř současně) a to je zcelú při
rozeno, že autor jich v době braniborského terroru se neodvážil vypsati všechny 
nepěkné činy) jichž se Ota a jeho družina dopustila. Když po definitivním od
chodu Otově nebylo se čeho obávati) dal druhý annalista prilchod svému roz
hořčení nad nimi vylíčením jich s příslušnou kritikou. Proto ještě nemáme dil-

38) Ad. Bachmann, Uber iiltere bohmische Geschichts~uellen: V. Die bohmischen Annalen des 13. Jahr
hunderts (Zeitschrift des deutschen Vereines flir die Geschichte Miihrens und Schlesiens, ročník V., 1901, 
str. 116 a d. 

39) Fl'itz Gl'aebnel', Bohmische Politik vom Tode Ottokars II. bis zum Aussterben der Přemysliden (Mit
teilungen des Vereins fur Geschichte der Deutschen in Bčihmen, roč. 41.) 1903, str. 313 ad. 

4D) Tamže zvl. str. 343, 344. 

41) Český časopis historický, roč. XII., 1906, str. 44 a d. 
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vodil podezřívati ho z nepravdy.«42) -- Tato kritická poznámka Novákova 
vskutku přesvědčuje. Vyložíme-li však rozdílný ráz letopisných zpráv dobou, 
kdy byly napsány, jest pak vůbec nutno předpokládati, že je psali letopisci dva? 

Graebnerem a Novákem literatura o našich letopisech na dlouhou dobu 
konči. Nechci-li uváděti svých poznámek k novému vydání Tomkova překladu 
»Letopisů pražských o zlých dobách po smrti krále Přemysla Otakara II.«,43) 
zbývá jen zmíněná již stať Šimákova. Její těžisko tkví v novém rozboru letopisů 
let 1196 až 1278. Zvlášť zajímavý jest výklad Šimákův, že autorem hlavní části 
letopisů doby Přemyslovy byl pražský děkan Vít, zemřelý roku 1270, jeho po
kračovatelem nástupce Vítův, mistr Řehoř, potomní biskup.44) 

Jsem na konci retrospektivy. Viděli jsme, že novější rozbory letopisů vyvrá
tily mínění Palackého stejně jako Kopkeovo a Emlerovo roztřídění. Jinak se 
však výsledky různých badatelů do veliké míry rozcházej í. Pro problém, kterým 
se v této stati obíráme, mají tedy uvedené stati význam hlavně tím, že z nich od
voditi lze základní otázky, které především vyžadují důkladnějšího vyšetření. 
Ještě jednou opakuji, že jde o dobu, kdy letopisy byly sebrány a uspořádány 
v nynější své podobě. Jest zřejmo, že pro zodpovědění této otázky důležitá jest 
zejména poslední jejich část, vypravování o době po smrti Přemysla Otakara II. 
Ze jmenované stati Pekařovy odvodíme, že nutno vyšetřiti jejich chronologii. 
Výklad Bachmannův a Graebnerův nutí, abychom se obírali jejich tendencí. 
Stať Šimákova nadto poučila, že třeba vyšetřiti, zda kapitulní rukopis jest origi
nálem letopisů či jen opisem rukopisu staršího. 

* 
Vypravování o zlých dobách počíná zprávou o zvolení biskupa Tobiáše. 

Den volby jest v kapitulním rukopise udán »XVlI. kal. septembJ'is«.45) Údaj 
ten jest zřejmě chybný. Letopisec před tím uvedl, že předchůdce Tobiášův, 
biskup Jan, zemřel »XlI. kal. novembris«. Zemřel-li biskup Jan v říjnu, nemohl 
Tobiáš býti zvolen v srpnu. Již Palacký upozornil na nemožnost toho data.46) 
Chyba ta však mnoho neznamená, neboť spadá jen na vrub kapitulního ruko
pisu. V knihovně Národního musea jest jiný rukopis letopisů pražských a na
hlédneme-li do něho, shledáme údaj »XVlI. kal. decembris«) a správnosti toho 

42) Tamže str. 52. 

43) Pragensia, kniha 1., 1930, str. 49 a d. 

44) Šimák uv. sL, str. 349 a d., str. 357. O Vítovi též Bachmal2l2 uv. st., str. 124 a V. Novotný, České 
dějiny, dílu I. část III., Čechy královské za Přemysla L a Václava L (1197-1253), 1928, str. 988. 

45) Kapitulní f. 137. 
46) Wurdigung str. 97. 
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nic neodporujeY) Z příkladu toho jest hned také patrno, že při kritice leto
pisů nelze spoléhati jen na rukopis kapitulní a že v jiném rukopise může býti 
čtení lepší. Musejní rukopis jest až s počátku patnáctého století, ale jak by byl 
tehdejší písař znal správnou dobu volby Tobiášovy? Ze musejní rukopis nemá 
chyby rukopisu kapitulního, vysvětlíme tím, že není odvozen z kapitulního ru
kopisu, nýbrž z předlohy jiné, na kapitulním rukopise nezávislé, která chyby 
kapitulního rukopisu neměla. 

Nechci se zatím o tom dále šířiti a obracím se k dalšímu vypravování leto
pisů. V letopisech následuje chvála biskupa Tobiáše a jednání s arcibiskupem 
mohučským o jeho potvrzenf.48

) Poslové byli vypraveni, aby nově zvoleného 
biskupa u arcibiskupa omluvili, že nepřichází sám. Vypravuje se o jednání s arci
biskupem, »XI. kal. ia12uarii« se poslové vrátili. Letopisec jest podivuhodně 
podrobně zpraven. Vzpomeneme, že podle Šimáka autorem těchto letopisů jest 
děkan Řehoř, a povšimneme si, že vskutku mezi posly byl (a na prvním místě 
jest jmenován) »Řehoř mistr a děka12 pražský«. Zápis v letopisech není však 
současný. Biskup má býti omluven, »quia eo tempore commocio maxima et tur
bacio erat per totum reg12um Bohemie per interitum regis} in spoliis et oppres- . 
sio12ibus«. 

Arcibiskup mohučský svěřil potvrzení a vysvěcení biskupa Tobiáše biskupu 
olomouckému. Biskup Tobiáš se tedy s průvodem vypravil na Moravu, byl tam 
potvrzen, vysvěcen na kněze a pak za biskupa. Letopisec jest opět podrobně 
zpraven, a opět zjistíme, že děkan Řehoř byl v průvodu biskupově. Letopis má 
několik údajů časových: Biskup se vypravil »Anno Domi12i MCCLXXIX n012is 
ianuarii«} »Xv. kal. februarii« byl potvrzen. Na to se »XI. kal. m( arcii)« vy_ 
pravil biskup Tobiáš do Brna, byl tam »kalendis m( arcii)« vysvěcen na kněze, 
nazítří byl vysvěcen na biskupa »i12 domi12ica} qz!a cantatur Remi12iscere«} »IV. 
kal. m( arcii)« se vrátil do Prahy. Tato data js~u v kapitulním rukopise. Mu
sejní má dobu odjezdu »IX. kal. maii«} dobu návratu »1V. kal. maii«} ale vy
svěcení v Brně »kal. marcii«.49) Tu tedy má opět kapitulní rukopis data správ
nější, neboť, byl-li biskup v Brně vysvěcen 1. března, nemohl se z Prahy vypra
viti 23. dubna. Ale ani data kapitulního rukopisu nemohla býti zcela správná. 
Neděle Reminiscere byla 26. února. Den před tím nebylo »kal. marcii« a, byl-li 
biskup 26. února v Brně, nemohl »IV. kal. marcii«} což jest také 26. února, býti 

47) Na rukopis ten upozornil K. 1. E,·ben v Časopise Českého Museum roč. 21., díl 1., 1847, str. 171, 
235. Rukopis jest označen signaturou Vln D 20. 

48) Kapitulní f. 137, musejní f. 109, Scriptores str. 430 a d., Prameny str. 336, 337. 

49) Kapitulní f. 138, musejní f. 110, Scriptores str. 433 a d., Prameny str. 338, 339. Emlet' (mlčky) opravil 
dobu vysvěcení na »Xll. Kal. Martii«. 
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opět v Praze. Při tom nelze tyto chybné údaje časové přičísti jen písaři kapitul
ního rukopisu. Ježto ani musejní ani žádný jiný známý rukopis nemá údajů 
správnějších, nutno se domnívati, že chyby byly již v původním letopise. Leto
pisec bylo věcech těch sice podrobně zpraven, ale mýlil se v časových údajích. 
Usoudíme tedy, že události ty zapsal teprve dodatečně po paměti. Ze letopisec 
psal později, vyplývá i ze stylisace některých zpráv. Biskup olon;oucký přibral 
k jednání tomu biskupa basilejského: »Habebat autem eo tempore collegam epis
co pum Basiliensem sibi iunctum ad perage12das re gales Ze gacio12es Rudolfi electi 
Roma12orum.« Když se biskup vrátil do Prahy, byl přijat na Strahově, neboť jej 
purkrabí, markrabím Otou dosazení, do hradu nevpustili: »durante adhucJ proch 
dolor; malo statu re g12i Bohemie} qua de causa purch gravii} qui preerant urbi Pra
gensi} non presum pserunt domi12um T (hobiam) e pisco pum, volentem in gredi} 
intromittere mag12a multitudi12e iPsum comita12te«. Slova »eo tempore«a »adhuc« 
nasvědčují, že zpráva byla zapsána později. Časový odstup pisatelův lze zároveň 
poněkud omeziti. Letopisec, zmíniv se o tomto příkoří, biskupovi učiněném,apo
strofuje jej: »Om12ipotens c012ditor et gubernator tocius orbis} qui Vos ad ponti
ficale decus Vestris meritis conscendere statuitj i pse V obis pro re portato lucro de 
credítis ovibus coronam glorie impartiti dignetur.« Letopisec, jenž takto biskupa 
oslovoval, psal za jeho života, nejspíše ještě v prvních letech biskupské jeho vlády. 

Slova, kterými se letopisec takto obracel k biskupovi, měla asi dojíti k bisku
povu sluchu, a podle toho možno se dohadovati, že letopis byl oficiální, probis
kupa určený. Proto népřekvapuje, že i dále jest biskup středem letopiscova zájmu. 
Letopisec vypravuje, že »sabbato a12te pálmasy quo die tU12C occurrebat Annu12cia
cio beate Marie virfinis« - datum to jest správné, roku 1279 byla sobota před 
Květnou nedělí 25. března - chtěl biskup sloužiti mši v kostele Pražském, ale 
purkrabí mu v tom opět zabránili: »denegatus fuit i12troitus castri Pragensis per 
purchraviosy qui rempublicam terre Bohemorum a simplicioribus et racione tardio
ribus gubernare videbantur} sed ut verius dicamJ destruere ipsam 12itebantur, sol
lempnia misse A12nu12ciacionis gloriose Virfi12is celebravit i12 ecclesia Montis Syon 
non sine sulcacione frontis ruga non modica«. Věta ta byla Graebnerovi pode
zřelá. 50 ) Vytkl, že i věcně není správná, neboť purkrabí v Čechách nevládli, i sloh 
její že jest strojený, a proto se Graebner domníval, že tu větu do původního leto
pisu vložil někdo jiný. Důvody Graebnerovy však nepřesvědčují. Jest v nich dvojí 

50) Gt'aebner UV. st. str. 339, pozn. 2.: Erslens konnte jemand, det' den Et'eignissen mit der Pedel' also
bald folgte, nicht au! den Gedanken kommen, da,f3 die Eurggrafen damals "egiert hatten; zweitens erinnert der 
sichtlich gewollte Gleichklang videbantur - nitebantur sowie die ganze schwulstige FOI'tn des Satzes an den Ůbe"
arbeiter.« 
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fetitio principii. Není dokázáno, že by letopisec zapisoval současně a proto, je-li 
v letopisech nepřesnost, nemusila se do letopisů dostati dodatečně. Také druhý 
předpoklad jest mylný. Graebner soudí, že letopisec vypisující počátek Tobiášova 
biskupování nechoval hněvu proti markrabí Otovi. Ale jak by byl mohl letopisec 
oddaný biskupu Tobiášovi bez jakékoli nepříznivé kritiky zaznamenati takovou 
nehoráznost, jako že biskupovi odepřen byl přístup do biskupského chrámu. Spíše 
se podivíme, že kritika jest vyslovena tak mírně: obrací se proti purkrabím a biskup 
»schmuřilčelo vráskou nes,krovnou«. Jaké bylo stanovisko letopiscovo, jest zřejmo 
z vět dalších. Letopisec vypravuje o velkém množství lidí, kteří se mše účastnili, 
a poznamenává, že kdyby byli bývali ozbrojeni a svorní, mohlo se město Pražské 
dlouhou dobu brániti. Proti komu, netřeba vykládati. Jest to řečeno jasně, ale 
opatrně. Z další části letopisů byly výše citovány věty daleko rozhodnější. Možno 
si domysliti, že letopisec, píšící o počátcích Tobiášova biskupování, nezapsal to 
sice současně, ale psal ještě v době braniborského panství v Čechách a proto se 
neodvažoval zcela svobodně vyjádřiti svoje smýšlení. 

Zmínka o hostině, kterou tenkráte na Zvěstování P. Marie biskup vystrojil, 
jest poslední událost z roku 1279, o níž se zatím v letopisech dovídáme. Násle
dují hned zprávy z r. 1281: »Anno Domini MO CCo LXXXlo VIII idus marcii T ho
byas Dei gracia Pragensis e pisco pus celebravit ordines in ecclesia Pragensi, 
primos a sui episcopatus ordinacione.«51) V letopisech jest časová mezera, Koepke 
a Emler snažili se ji vyplniti tím, že sem vložili jiné letopisné zprávy, o nichž po
jednám níže. Není také správné Emlerovotvrzení, že k tomuto místu rukopisy 
kladou letopočet 1280. Kapitulní a musejní rukopis, které jsem měl po ruce, mají 
letopočet 1281 a, že letopisec vskutku mínil tento rok, patrno z dalšího časového 
údaje. Biskup, vykonav svěcení, dal nazítří v neděli Reminiscere do kostela Praž
ského slavnostní svíci. »VlII idus marcii« jest 8. března, roku 1281 byla neděle 
Reminiscere 9. března, a že míněn rok 1281, dokazují letopiscova slova, že to uči
nil biskup v třetím roce svého pontifikátu. Opět jest biskup vlastním hrdinou 
vypravování a ani na děkana Řehoře se nezapomíná: Byl mezi svěcená 8. března 
1281, vysvěcen byl na kněze. Jest pozoruhodno, že ze všech svěcenců jest jmeno
ván (spíše: jmenuje se) jediný. 

Počátky biskupování Tobiášova jsou vypsány od roku 1279 do roku 1281, 
pak teprve se letopisec vrací k událostem roku 1280: »VIII kál. iulii anni preter
iti, hoc est in vigilia sancti Johannis baptiste, pluvia descendit post meridiem in 
maxima quantitate! que multa et grandia dampna intuZit . .. «52) Předvečer sv. 

51) Kapitulní f. 138v, musejní f. 110"·, Scriptores str. 436, Prameny str. 341. 
52) Kapitulní f. 138v , musejní f. 111, Scriptores str. 436, 437, Prameny str. 341, 342. 
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Jana jest »IX. Kal. iuli.i«J proto Emler právem údaj letopiscův takto opravil. 
Jinak však o zprávě letopiscově netřeba pochybovati. Rok 1280 byl i jinde rokem 
povodnL53

) Ze zpráva opovodni byla teprve později stylisována, naznačuje 
zmínka o škodách, které li sv. Petra v osadě Německé způsobeny byly na obilí, 
jež tam farníci uschovali »metu guerre j que eo tempore gerebatur inter Ottonem 
marchionem Bramburgensem et barones regni Bohemie et cives Pragenses«. 
Zpráva jest přes to neobyčejně zajímavá, neboť jest to jedna ze vzácných zmínek 
o Německé osadě u sv. Petra. Původ jména té osady jsem vyložil jinde a upozornil 
také, že se názvu toho ve čtrnáctém století již neužívalo. 54) Připomínám to zde, 
neboť starobylý ten název jest tu zároveň důkazem starobylosti letopisů. 

Zpráva o povodni zahajuje jakoby novou část letopisů: zprávy o povětrnosti. 
Po povodni v létě 1280 jest zaznamenána vichřice »III nonas decembris) hoc est 
in die beate Barbare«.55) Sv. Barbory jest 4. prosince, III. nonas bylo by však 
3. prosince. Drobný ten omyl jest opět pro letopisce příznačný. Pak jest zmínka 
o škodách, které páchali Špacman a jiní na svých stanovištích pod horou Petřínem 
»během času ne pokojného«, »sub decursu temporis impaccati«} a letopisec se vrací 
opět k počasÍ: Větrný mlýn na Strahově se zbořil a téhož roku zase byl vystaven. 
»Anno Domini MOCcoLXXXllo autumpnus caUide exivitJ sed hiems aspera 
fuit et nivosaJ que asperitas dUl'avit usque ad Annunciacionem beate Marie, et 
post dissolucionem nivis aquarum magna inundacio facta fuit infra xx dies ... « 
O témž roce praví letopisec dále, že byla veliká drahota, že nebylo seto na ozim, 
leč v krajích od Prahy vzdálených, a proto hlad trápil chudé a mnozí z nich hlady 
zemřeli. Mezi tyto zprávy jest vloženo »Eodem anno Vll kal. decembl'is treuge 
posite sunt intel' Ottonem marchionem Brambur( gensem) et nobiles terre . .. « 
»Eodem anno Prage in summo ce perunt omnes campane pulsari in nonis ianuarii} 
que infra biennium non pulsabantur . .. «56) 

V těchto zprávách jest několik chronologických nejasností. Podle toho, co 
bylo z letopisů výše uvedeno, počaly zlé doby na hradě pražském na konci roku 
1278 a počátku roku 1279. Tehdy se asi přestalo zvonit všemi zvony a, trvalo-li to 
dva roky, dostaneme se do počátku roku 1281, nikoli 1282. Letopočet 1282 jest 
tu tedy pochybný, a Emler a Ko pke neváhali proto zprávy ty přeřaditi. Položili 

53) Srov. Fl'itz CUl'schmann, Hungersnote im Mittelalter. Ein Beitrag zur deutschen Wirtschaftsgeschichte 
des 8. bis 13. Jahrhunderts (Leipzíger Studien aus dem Gebiete der Geschichte sv. 6., seš. 1., 1900): Chronik der 
elementaren Ereignisse str. 191. 

54) »Vici Theutunicorum« a »cívitas circa s. Gallum«. Dva problémy z počátků města Prahy (Český časopis 
historický roč. XXXVIII.) 1932, str. 250 a d. 

55) Kapitulní f. 139, musejní f. 111v
, Scriptores str. 437, Prameny str. 342. 

56) Kapitulní f. 139, musejní f. 112, Scriptores str. 438, 439, Prameny str. 340, 341. 
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je dokonce do roku 1280 a změnili pořadí letopiscova vypravování, aniž to vůbec 
v edicích svých poznamenali. 57) Důvodem bylo jim, že Palacký listopadové úmluvy 
uvedl v souvislost s druhou výpravou Rudolfovou a, poněvadž výprava ta byla 
roku 1280, kladli do roku 1280 zprávu letopiscovu o úmluvách mezi markrabím 
Otou a českou šlechtou. 58

) To byl však jen dohad Palackého, kterého novější ba
dání nijak nemohlo ověřiti. Graebner vyložil, že se úmluvy ty udály spíše v listo
padu 1281, a výkladu tomu jest na prospěch, že letopisy samy v jednom z ruko
pisů, totiž v rukopise fi.irstenberské knihovny v Donaueschingen, mají nikoli 1282, 
J;1ýbržletopočet 1281. ~9) Grabner srovnáním s jinými soudobými kronikami zá
roveň dokázal, že na rok 1281 se také hodí to, co letopisec vypravuje o povětr
nosti, neúrodě a drahotě toho roku. Zásluhou Grabnerovou podstatná část chrono
logických nejasností byla odstraněna, nemizí však nejasnosti všechny. Letopisec 
jedním dechem mluví o podzimu, zimě, o jaru a dalším létě. Neselo-li se na zimu, 
mohly se následky dostaviti až v létě příštím. Byl-li hlad roku 1281, neselo se 1280 
a onen teplý podzim jest přece jen podzim 1280. Letopisec se tu vyjadřuje ne
přesně a tím vysvětlíme, že písaři, kteří pak letopisy opisovali, i novější vydava
telé letopisů letopočty opravovali a datovali po svém. 

"Letopisec dospěl do roku 1281. Listopadové příměří vzbudilo naděje na lepší 
časy. Ty dva roky, po které se nemohlo všemi zvony zvonit, minuly. Jen mimo
chodem, ale jistě úmyslně, letopisec připomíná jména těch kněží Pražského kostela, 
které Braniboři do hradu vpouštěli. Stejně úmyslná jest připomínka, že mistru 
Řehoři, ač byl děkan, často vstup do hradu byl odepřen. Do této již světlejší ná
lady konce roku 1281 spadá prudce disharmonický ton: »Anno Domini MO eeo 

LXXXIIo Otto marchio Bramburiensis, ttttor Wenceslai dttcis, filii Ottakari sere
nissimi regis Bohemorttm et tocitts regni} VII idus ianuarii misit aliqttot canonicos 
Pragenses, capellanos Sttos . .. «60) Následuje zmíněné již vzrušené vypravování 
o hledání privilegií a pokladů v kostele Pražském. Musejní rukopis má tu leto
počet 1283, mezi rokem 1282 a 1283 možno se tedy rozhodnouti. Koepke však 
i Emler zařadili celé to vypravování k roku 1279. Odůvodnění u Emlera jest 
stručné: »Že r. 1279 Otto Braniborský byl již v Čechách, t'iděti jest z mnohých 
zpráv jiných; srovnej o jeho vládě v Čechách Palackého dějiny národtt českého II, 
1, 215.«61) To nepřesvědčuje. Proč by markrabí Ota v době, kdy se ujal vlády, 

57) Koepke str. 196, 197, Prameny str. 340, 341, naproti tomu srov. Scriptores str. 438, 439. 
58) Fr. Palacký, Dějiny národu českého, dílu II. částka I., 2. vyd., 1877, str. 227, 228. 
59) Graebner uv. st. str. 326, 327,.337. O fiirstenberském rukopise Em 1 e r v Pramenech na str. 340 

pozn. 4. 

60) Kapitulní f. 139v
, musejní f. 112v, Scriptores str. 440, Prameny str. 343. 

61) Prameny str. 343, pozn. 8. 
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podnikal něco tak nevhodného, jako byly násilnosti v hlavním kostelekrál()vství( 
Spíše tedy dáme za pravdu Graebnerovi} jenž se domnívá, že markrabí Ota se 
rozhodl násilně se zmocniti privilegií a pokladů; když opouštěl Čechy, tedy roku 
1282.62

) ~asové vročení letopisů jest tedy znova potvrzeno <a, mínil-li Koepke 
a po něm Emler, že tu jiný letopisec začíná nové vypravování o událostech roku 
1279, jest to omyl. Do roku 1282 lze také klásti to, co v letopisech následuje: 
»Eodem anno XI kal.octobris Pattlus Berttth occttpavit potencialiter mttnicionem 
domini Thobie episcoPi in Rudnicz etávitatem} et eam suo dominio sttbittgavit. 
Occupavit eciam ,-ttriam domini episcopi in civitatePragensi .. . «63) Letopisec 
vypravoval. podrobně o těžkých počátcích Tobiášova biskupovánL Jistě by nebyl 
pomlčel o ztrátě Roudnice a biskupského dvora, kdyby se to bylo událo léta 1279. 
Nutno se proto spíše domnívati, že události ty náležejí do roku 1282 a že nále-
žejí tedy do časovéhopořadi, ve kterém je letopisy podávají. _ 

Zpráva o loupení v kostele Pražském, odnětí Roudni<;:e a biskupského dvora 
zahajuje podle Kopkea a Emlera vypravování druhého letopisce. Poznali jsme, 
že chronologické důvody tohoto rozdělení byly mylné. Graebner} který se o vy
vrácení toho omylu nejvíce přičinil, začíná tu nicméně zvláštní oddílletopísů. 64 ) 

podle něho jest začátek rozsáhlé vložky, která do původní kostry letopisné 
byla přidána. Podle Graebnerova mínění původní kostra pokračuje teprve na listě 
142v kapitulního rukopisu slovy »Anno Domini MO eeo LXXXlo Otto marchio 
Brambttr(iensis), ttttor Wenceslai dttcis Bohemorttm} infra Nativitatem Domini 
et Circttmcisionem celebravit colloqttittm Cttm T hobia e pisco po Pragensi et nobi
libus terre ... «(5) Tak počíná i část, kterou Graebner pokládá za interpolaci, neboť 
interpolátor napodobil prý začátek zprávy, kterou v letopisech nalezl. Ze tu jde 
o interpolaci, tomu nasvědčuje podle Graebnera také rozpor, který shledával mezi 
tímto obřadným začátkem a ostatním rázem tohoto vypravování o loupení v ko
stele Pražsk~m. 

Naznačil jsem již výše, že výklad Graebnerův po této stránce nepokládám za 
správný. Nevím, proč by byl interpolátor napodoboval začátek jiného letopisce. 
Stejný začátek nasvědčuje spíše tomu, že obě zprávy zapsal letopisec týž. Graebner 
dovozoval interpolaci také z rozdílů slohových. Interpolátor psal prý květnatě 
a původní letopisec prostě, ale, aby takovýto rozdíl dokázal, musil Graebner jako 
interpolace označiti i jakýkoli umělejší obrat v ostatních částech letopisů, a nelze 

62) Graebner uv. st., str. 326. 

63) Kapitulní f. 140, musejní f. lB", Scriptores str. 443, Prameny str. 346. 
64) Graebner uv. st., str. 339. 
65) Musejní f. 1l6v

, Scriptores str. 451, Prameny str. 353. 
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pochopiti, proč by se kdo namáhal s takovýmto pozměňováním cizího díla. Stejně 
se to má s tendencí. Graebner tvrdí, že interpolátor byl nepřítelem markrabí Oty, 
původní letopisec nikoli. Abychom tomu uvěřili, musili bychom pokládati za inter
polace vše, co kde proti markrabí Otovi je napsáno. S teorií o této interpolaci ne
mohu tedy souhlasiti. Připouštím však, že v těchto zprávách o událostech roku 1282 
jest protibraniborská tendence daleko zřetelněji a prudčeji vyjadřována než v čá
stech předcházejících. Působí to dojmem, že dřívější části vznikly ještě za Otovy 
vlády, tato část teprve po jeho odchodu z Čech. Zdá se, že letopisec dříve se 
mírnil a tu teprve popustil uzdu svému rozhořčenÍ, Kdo zažil, jak se píše v době 
útisku a jak potom, když útisk přestal, dovede si takovýto zjev v starých prame
nech zcela dobře vysvětliti. 

Rozbor letopisů až potud vyzněl v jejich prospěch. Mnohde jsou sice v ruko
pisech data nesprávná, někde byla patrně i v původních letopisech, ale vše se událo 
celkem v tom pořádku, ve kterém to letopisy podávají. Náhle však je toho konec. 
Po zprávě o odnětí Roudnice a dvora biskupova letopisy pokračují: »ldem marchio 
Bramburiensis: nulla compunctus pro tam gravi facinoris perpetracione peniten
cia) mente adhuc ferina a suo pro posito conce pti mali non resiliensJ dóminam re
ginam serenissimam Bohemorum cum filio Wenceslao unico ac tenello in tempesta 
noctis; dum cuncta sunt silencia; so pori deditos inquietare non ex pavit ... «66) 

Jest to vypravování o tom, jak markrabí Ota dal zajmouti královnu a krále
vice a odvézti je na Bezděz, o tom, jak královna unikla ze zajetí, a o jiném, co se 
událo v prvých letech braniborské vlády v Čechách. »T ýž markrabí Brandenbur
ský} nehnut žádnou lítostí pro s páchání tak těžkého zločinu} s myslí posud zdúJo
čelou od svého předsevzetí zamýšleného zlého neupustiv . .. « Tak překládá místo 
to Tomek. Mínil-li letopisec oním »tak těžkým zločinem« to, co v letopisech bez
prostředně předchází o Roudnici a biskupském dvoře nebo co stojí před tím o lou
pení v kostele Pražském, přistihujeme jej při hrubém omylu, neboť útěk královny 
Kunhuty náleží zcela nepochybně do roku 1279. Kdo by události ty položil do 
roku 1282, osvědčil by naprostou neznalost historie té doby. Máme tedy dáti za 
pravdu Palackému a Pekařovi a věřiti v pozdější původ kompilace? Myslím, že 
tento úsudek není ještě nevyhnutelný. Jest totiž možný ještě výklad jiný. V leto
pisech předchází zpráva o odnětí Roudnice a biskupského dvora, a to se vůbec 
nepřičítá za vinu markrabí Otovi, nýbrž kterémusi člověku jeho, jejž rukopisy zvou 
»Paulus Beruth« nebo »Geruth«. Vztahujeme-li onen »tak těžký zločin« na před
cházející zprávu o loupení v kostele, jest to již výklad volnější, který se odchyluje 
od vlastního sledu letopisných zpráv. Držíme-li se sledu toho přesně, zjistíme, že 

66) Kapitulní f. 140v
, musejní f. 113\ Scriptores str. 443, Prameny str. 346. 
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onen »tak těžký zločin« nelze vztahovati na to, co v letopisech předchází, a že tu 
letopisec asi vůbec nemínil lítost nad nějakým zločinem dřívějším, nýbrž výčitky 
svědomí při činu právě páchaném. Proto také mluví o »předsevzetí zamýšleného 
zlého«. 

Jen příliš zběžná četba té části letopisů sváděla k domnění, že letopisci není 
známa doba událostí, o kterých píše. Přihlédneme~li blíže, povšimneme 'Sl slov»mente 
adhuc ferina«} »s myslí posud zdivočelou«. V době, kdy letopisec to psal, nebyla 
mysl markraběte již tak zdivočelá? V skutku to nutno předpokládati. Dovídáme se 
sice o útrapách královniných a králevicových, o tom, že pak markrabí Ota za sebe 
svěřil vládu biskupovi braniborskému a že loupeže a jiné zločiny bujely dále. Vše 
jest vypravováno vzrušenými slovy s mohutným pathosem. Opět jest při tom zmín
ka o děkanu Řehořovi. V celém tom vypravování není však žádného časového 
údaje, vše jest vypravováno jako události minulé. Vypravování celé končí slovy 
»Hec omnia} que premissa sunty hiis temporibus effluxerunt in Bohemos} sed utrum 
ex delicto regio an principum vel mediocrium sive infimarUm personarum, Dei 
ittdicium ignoratur ... Convertat iam luctum nostrum in gaudium} ut 1Jive'ntes 
laudel'nus eum omni tempore«.67) Bůh seslal na Čechy zlo, letopisec nechce rozho
dovati, čí vina to způsobila. Hromadí biblické příklady, co vše národové vytrpěli 
pro viny svých králů, a pak přece na konec docházeli odpuštění. Jako bychom mezi 
řádky četli starší zprávu letopisů, jak r. 1277 dal král Přemysl do kláštera svou 
dceru, zasnoubenou synu krále Rudolfa, a jak to netoliko od moudrých, nýbrž i od 
prostých sedláků pokládáno bylo za počátek všeho zlého a zkázu království čes
kého. 6S

) Ale to vše jest již minulost. Letopisec s účinnou obšírností vylíčil dřívější 
hrůzy a ohlašuje obrat. »Anno Domini MO Cco LXXXlo« - fiirstenberský rukopis 
má i tu letopočet 1282 - »Otto marchio Brambur(iensis)y tutor Wenceslai ducis 
Bohemorum, infra Nativitatem Domini et Circumcisionem celebravit colloquium 
cum T hobla e pisco po Pragensi et nobilibus terre, militibus, baronibus nec non 
civibus munitarum civitatum) in quo colloqúio idem marchio de consensu omnium 
jJrefecit T hobyam e pisco pum Pl'agensem toti terre princi palem . .. «69) Biskup To
biáš, který vytrpěl ještě nedávno tolik příkoří a ústrků, na konci roku 1282 jest 
postaven v čelo země. Pro jeho letopisce jest to zajisté příčinou radosti a pod
nětem k ohlášení lepších časů. 

Biskup Tobiáš se podle letopisce především přičinil o to, aby Němci cizo-

67) Kapitulní f. 142" musejní f. 116, Scriptores str. 451, Prameny str. 353. 
6

8
) Kapitulní f. 135, musejní f. 106" Scriptores str. 422, Prameny str. 329. 

69) Kapitulní f. 142" musejní f. 116v
, Scriptores str. 451, Prameny str. 353. Na rozdíl od Graebnera 

a jiných se domnívám, že tato kapitulace markrabí Oty spadá až do konce roku 1282. Loupilo-li se v kostele 
Pražském na počátku roku 1282, nelze si představiti, že biskup Tobiáš měl od konce roku 1281 vládu v zemi. 
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zemci opustili Čechy. Aby zdůvodnil toto úsilí biskupovo, předeslalletopisec vy
líčení zla, které Braniboři v Čechách způsobili. Co Grabner pokládal za vložku, 
včleněnou později v původní kostru letopisnou, jest vskutku organická a důmyslně 
stavěná součást letopiscova díla. Letopisec dále vypravuje, že na témže sněmu bylo 
smluveno, že na příští svátek filipojakubský páni čeští z obecné berně celé země 
markraběti zaplatí 15.000 hřiven stříbra váhy pražské, začež markrabí vrátí krále
vice Václava »do hradu Pražského k stolici otce jeho krále Otakara« a svěří jej 
tam ochraně biskupa Tobiáše a jiných z šlechty české, k nimž mělo býti přidáno 
i několik Braniborů a hodnověrných měšťanů pražských. Měl-li čtenář porozuměti 
úsilí o vrácení krále Václava, bylo zajisté třeba předem pověděti, že králevic byl 
od markraběte z Prahy odvezen. 

Letopisec počátek vlády Tobiášovy a odchod Němců zahájil radostnými 
slovy: »Od té doby obyvatelé země} znamenavše odchod Němců} čilejším du
chem oživeni} kteří bydlili v lesích á hájích} navrátili jsou se k svým vlastním 
příbytkům, a od té chvíle člověk přiložil ruku k dílům, pacholek začal praco
vati pluhem} kovář v kovárně, tesař na střeše, žena na sítě a na vřetánku} akaždy 
řemeslní.k začal se pachtiti při svém díle, maje plnější důvěru ve svornost knížat 
av začátek míru.«70) Dověděli jsme se sice již dosti o útrapách předcházejících 
let, ale letopisec se tím nespokojuje. Vkládá obšírné vypravování o hrůzách 
hladomoru roku 1282.71

) O vypravování tom netřeba se šířiti. Jinde upozornil 
jsem na jeho neobyčejnou pramennou hodnotu. 72

) Jest to nejpodrobnější vy
líčení hladomoru nejen v našich pramenech, nýbrž. ve středoevropských prame
nech vůbec. Ze 'letopisec tak mohutně dovedl své zážitky vypsati, jest skvělým 
důkazem jeho výjimečného spisovatelského nadání. Letopisec nepsal arci nezá
měrně: Na vylíčení tragických událostí roku 1282 navazuje stať o původu a 
mravech Sasů, neboť i ten hladomor klade letopisec za vinu Němců. 

Blíží se konec: »Anno Domini MO Cco LXXXIllo VII kal. ian., hoc est 
in 'die beati Stephani, contigit, quod raro contingere solet: Apparuit iris irúre 
pulchritudinis--.«73) 26. prosince 1282 bylo viděti překrásnou duhu, a z toho 
věštili lidé, že nastanou obyvatelům království českého lepší časy. 5. dubna bylo 
viděti nad rohem měsíce podivuhodně jasnou hvězdu, z čehož »moudří a učení 
muži Předpovídali Příchod knížete svého a dědice království českého V ácslava, 
který' Přebýval u Otty maj·-krabí brandenburského, svého poručníka«.74) Před 

70) Prameny str. 354. 

71) Kapitulní f. 143 až 145v, musejní f. 117v až 120v, Scriptores str. 454 až 463, Prameny str. 355 až 362. 
72) Sociální krise a zápasy ve městech čtrnáctého věku, 1926, str. 68, 69. 
73) Kapitulní f. 146v

, musejní f. 12P, Scriptores str. 467, Prameny str. 365. 
74) Prameny str. 366. 
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tím tam, kde letopisec zaznamenal slib markrabí Oty, dočteme se, že markrabí 
původní lhůty nedodržel a požádal o další odklad. Tu na konci letopisec o tom 
pomlčel a na radostná ta znamení navazuje šťastný návrat mladého krále dne 
24. května 1283. 

Jsme na konci. Následuje ještě odsudek nespravedlivých nároků, které 
markrabf Ota vznesl vůči svému poručenci. Jest to zmíněné místo dovolávající 
se instituce »de Atiliano tutore«. Pak jsou zprávy o počasí. Jaro bylo suché. 
12. května byl mráz a proto pak osení bylo sečeno namnoze nedozralé, poněvadž 
neslibovalo žádné nebo málo úrody. Jest to spolu s vypravováním o vjezdu 
krále Václava časově poslední zpráva letopisů. Letopisec se vrací poněkud zpět: 
12. ledna posvětil biskup Tobiáš kostel sv, Mikuláše v podhradí Pražském, při 
čemž jeden chromec byl uzdraven. 15. ledna kapaly krllpěje krve z nohy Ukři
žovaného v kostele sv. Jiří. »N ec pretermittendmJZ puto} cum sit memoria 
rommendabili dignum, quod dominus Thobyas Dei gracia Pragensis episco
pus - -.«75) Letopisec vypočítává, co vše biskup Tobiáš věnoval kostelu 
Pražskému. Tím letopisy končí. Stejně roku 1283 jako ve vypravování o roce 
1279 jest zjevno, že jsou to letopisy kostela Pražského a že hlavním hrdinou 
poslední této jejich části jest biskup Tobiáš. 

Následuje epilog. >'>Quia multorttm hominum animoJ turbat sollicitacio de 
investiganda serie et descensione pt'opaginis dttotm ac regum regni Bohemici, 
qualiter (a) pri1no duce Prziemysl ttsque ad hec tempora) quot fuerint - -.«76) 
Letopisec vypravuje o Čechovi, Krokovi a jeho dcerách a o Přemyslovi. Prame
nem stručného toho vypravování jest Kosmas, ale letopisec se nedrží předlohy 
doslova. Jest to jeho vlastní myšlenka, praví-li o Přemyslovi: »Hic t)i!') qui vere 
ex ·virtutis mel'ito dicendus est vir - -.« Pak následují většinou prostá jména 
panovníků. Poslední jest Václav. Jest to v souhlase s tím, že letopisec při tomto 
výčtu jmen odkazuje na předcházející podrobnější vylíčení. Letopisy pražské na
v~zovaly na kroniku Kosmovu, a v ní byla historie od Čecha až po Soběs~ava. 
V letopisech dalších byly příběhy od Soběslava až po Václavův návrat do Cech. 
Ani výčet panovníků nemohl jít dále. Vskutku se také doslov ten sám hlásí do 
té doby: ,>- - de investiganda serie et descensione propaginis ducum ac regum 
regni Bohernici, qttaliter a primo dua Prziemysl ttsque ad her tempora - -.« 
Představme si, že by letopisec psal za některého Václavova nástupce, za 
Václava III., Rudolfa, Jindřicha nebo Jana! Kdyby byl vynechal jména těch 
panovníků, byl by je vyloučil z posloupnosti českých panovníků. Jest sotva mys-

,5) Kapitulní f. 147. musejní f. 122v
, Scriptores str. 469, Prameny str. 367. 

76) Kapitulní f. 147, musejní f. 122v
, Scriptores str. 470, Prameny str. 368. 
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litelno, že by se letopisec odvážil takové urážky svého krále, a nelze si vymysliti 
důvod, proč by tak činiL Představme si, že by letopisec psal až v pozdějších 
letech vlády Václavovy! Proč by pak neuvedl událostí dalších let, proč by ne
uvedl alespoň něco z pozdějších skutků biskupa Tobiáše, jehož oslavě letopis 
především byl věnován? 

Tento podrobný rozbor poslední části letopisů pražských vede tedy k vý
kladu, že ji celou napsal jediný letopisec, který své dílo dokončil asi v druhé 
polovině roku 1283. Tím rokem vysvětlíme nejlépe i tendenci díla. V letopi
sech jest totiž překvapující rozeklanost. Proti braniborské a protiněmecké stano
visko jest v pozdější části projevováno s vášnivostí ničím nekrocenou. Ale nikde 
v letopisech není slova proti druhému německému nepříteli, Přemyslovu pře
možiteli, Rudolfu Habsburskému. Tyto zřetelné ohledy k Rudolfovi lze nejlépe 
vysvětliti náladou druhé poloviny r. 1283, kdy mladý král se sblížil s nastávajícím 
tchánem, aby se s jeho pomocí opřel nárokům svého braniborského poručníka. 77 ) 

Zbývá dotknouti se toho, co proti tomuto vročení letopisů bylo uváděno, 
totiž nepřesných a špatných údajů časovÝch. Poznali jsme, že sled letopiscových 
zpráv není ani zdaleka tak zmatený, jak se zdálo posuzovatelům dřívějším. Jsou 
arci v letopisech vskutku také některé časové omyly, ale ty odstup dvou, tří let 
vysvětlí dostatečně. Kdo z nás dovede bez pomůcek po paměti správně časově 
určiti události několik let staré? Ostatně letopisci na správném časovém uspo
řádání letopisů nezáleželo asi tolik jako na stylistickém a politickém jejich účinu. 

Podle Šimá.kovy stati byla by kompilace letopisů poněkud pozdější. V leto
pisech jsou totiž také zprávy o událostech v Polsku a Šimák se domnívá, že se 
dostaly do letopisů teprve v ten čas, kdy se Václav II. stal knížetem krakovským.78 ) 

Byl by to jediný důvod pro pozdější vročení letopisů a proto se mi důvod ten 
nezdá přesvědčivým. Připomínám ještě jednou známý list Jindřicha z Isernie a sym
patie k Polákům, které list ten tlumočí. Podle toho nutno připustiti, že se zájem 
o Polsko objevil u nás ve třináctém století ještě před politickým výbojem a že se 
pražský letopisec té doby zajímalo Polsko tak, jako se zájem Kosmův a českých 
letopiscu_ dvanáctého století obracel k říši a jinam na západ. 

Otázky, které byly výše položeny, jsou v podstatě již zodpověděny. O chro
nologii a tendenci letopisných zpráv netřeba se již šířiti. Při rozboru letopisů 
jsme také již poznali, že kapitulní rukopis má někde chybná data, kde jiné 

H) Rozsudek Rudolfův 23. srpna 1283 Oswald Redlich, ]. F. B6hmer Regesta imperii, Vl., Die Regesten 
des Kaiserreichs unter Rudolf, Adolf, Albrecht, Heinrich VII. (1273-1343), L Abc., 1898, str. 394. 

78) Šimák uv. st. str. 353, 354. 
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rukopisy mají údaje správnější. Z toho je zřejmo, že kapitul.ní rukopis n~ní 
prvopisem letopisiL Možno uvésti. i. ji,né dokla.dr toho: že ~,kapItulním r~~ofls~ 
jsou chyby, které nemohly býti v ong111al~ letopls.U. V ~hmv pnkla~y ~e St::Sl cas:l 
letopisů. Cituji musejní rukopis, 'který mImo kapltulm mne byl ne] snaze pnstupny. 

Kapitulní f. l29v : Musejní f. 99: 

Magne autem a magna parte Christiani
tatis usque ad Coloniam magnam et ultra 
oraciones pro ipsis sollempniter ad Deum 
ft/se, ipJis immo multo populo Christian o 
divina jJresidia et angeli belli processum 
et exit~m, legat subiectam epistulam ex 
parte domini regni Bohemie sanctissimo in 
Christo patri ac domino Alexandro Dei 
gracia pape quarto exinde directam, que 

est. 

Kapitulní f. l30v : 

Eodem anno VIJI kal. novembris princeps 
fe (J7Ú Bohemoru17Z duxit in uxorel7l Cune

/) 

gundem filiam H ostislai ducÍJ Bul ga-
ľOfU1J7 --. 

Kapitulní f. l35v : 

-- - et cecidit super miliciam regis Otta
kari formido et pavor in magnitudine 
brachii electi Romanom1lZ, et pertel'riti ac 
nimit!m stupefacti non valentes resistere 
potencie ipsomlJZ fugerunt. Sicque fieri 
solet. ut quando homines pfe timore fu
giuJlt, eciam ad motum aure pavent, et 
ipse pavor IÍmorem eis auget in (sic!). Ru
dolfi exercitus fugientes insecuntur forti et 
armata milicia - -. 

79) Scriptores str. 399, Prameny str. 315. 
80) Scriptores str. 405, Prameny str. 297. 
Sl) Scriptores str. 424, 425, Prameny str. 331. 

Magne autem a magna parte Christiani
tatis usque ad Coloniam magnam et ultra 
oraciones pro iPsis sollempniter ad Deum 
fuse, i psis )iJJZmo multo po pulo Christian o 
divina presidia et angelicam meruere. Quid 
multa? Quem plenius postmodum comissi 
belli processum et exitu1JZ legat subiectam 
e pistulam ex parte domini regis Bohemie 
sanctissimo in Christo patti ac domino 
Allexandro Dei gracia pape quarto exinde 
directam, que talis est.70

) 

Musejní f. 101: 

Eodem anno VlIlo kal. novembris princeps 
regni Bohemorum duxit in uxorem Gune
gundem fi/iam Rostislay ducis Bul ga
rorum - _.80) 

Musejní f. 107, 107v : 

- - et cecidit super miliciam regis Otta
kari formido et pavol' in magnitudine bra
chii electi Romanomm et perterriti ac ni
mittm stupefacti 120n valentes resistere po
tencie ipS01'U117 fugierunt. Sicque fieri solet, 
ut quando homines pfe timore fugiunt. 
eciam ad motum aure pavent, et ipse pavor 
timorem eis auget. Nam nichil valet mu/ti
tudo in prelio, quando et Deus pemlÍttit 
et validiof multitttdo forcíum armatorum 
St! perveniens aciem castrorum contriverj(. 
miticia forciori debellando iuxta illud 
ewangeÚcum: »Cum fortis armatus«, ubi 
dieitur, »si autem forcior sttperveniens 
vicerit etc.« Rudolfi exercitus fugientes 

'Z' . 81) insecuntur fortž et armata nu lcza - -. 
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Myslím, že jest těch dokladů již dostatek na důkaz, že kapitulní rukopis 
není prvopisem pražských letopisů, nýbrž z prvopisu toho teprve odvozen. Tím 
vysvětlíme, že se do textu dostaly poznámky, které v předloze byly patrně na 
okraj připsány. Taková poznámka jest na lístě BOv: »Quidam scripturarum 
sCJ'utatoJ' et in eisdem prophetico presertim semu circa numeroJ'um misteria 
curiosioJ' indagator sic ait: Post annos MCCLX suspecta - Emler četl omy
lem: .suprascripta - sunt mihi ammodo tempol'a et momenta.«S2) Druhá po
známka jest na samém konci, kde do textu na listě 148. za slova »XXXVll 
Wenceslaus rex«) jimiž končí výčet panovníkťl, vložena jest zcela neorganicky 
věta »Anno Domini MO CCCo Xxo obiit Wilhelmus Lepus fidelissimus regum 
Bohem01'um et gentis tZtto!' Bohemice.«&3) Z přípisku toho zároveň poznáváme, 
že letopisy na počátku čtrnáctého století byly v rukou muže stejně vlasteneckého 
smýšlení, jako byl autor letopisů sám. Kdo mužem tím byl, nelze pověděti. 
Vzpomeneme však, že o Vilému Zajícovi jest také báseň: 

»Želej české pokolenie 
škody. jenž se stala nénie; 
sšel ctný Pán, Vilém z Valdeka, 
přžetel českého jazyka.«84) 

* 
Výsledek předcházejícího rozboru jest tedy hypotesa, že poslední část praž

ských letopisů byla dopsána a sebráni dokončeno v druhé polovině roku 1283. 

Jest dílem vlasteneckého a vzdělaného kněze kostela Pražského. Biskup Tobiáš 
sám měl snad vliv na dílo a jeho tendenci. Možno se domnívati, že sebráni leto
pisů bylo pořízeno po návratu králevice Václava a že - opět: snad - bylo určeno 
i pro samého mladého krále, aby byl poučen o dějinách vlasti a získán pro biskupa 
Tobiáše a politický směr, který biskup zastával. 

Zbývá na konec pověděti ještě několik slov o autorovi. Šimák upozornil na 
děkana kostela Pražského mistra Řehoře. V skutku časté zmínky, které o něm v leto
pisech nalézáme, nutí k tomu, abychom jej pokládali za autora poslední části leto-

82) Scriptores str. 404, Prameny str. 319, pozn. 

83) Scriptores str. 473, Prameny str. 370 pozn. (ne zcela přesná). Musejní rukopis této poznámky nemá, 
výčet panovníků v něm na listě 123'" pokračuje: »42 lf7enceslaus Bohemie et Ungarie l'ex, 43 RudolfuJ dux ji/iuJ 
Alberti Romanol'um regis electi, 44 Henl'icus dux Ca1'intbie, 45 Jobannes illustl'1.r electus et COI'onatus l'ex ji/iuJ 

Henrici domini septimi Romanol'um imperat01'1.r augustz etc.« Jest patrno, že předloha musejního rukopisu byla 
z počátku čtrnáctého století. 

84) Prameny dějin českých, díl. III., Rýmovaná kronika česká tak řečeného Dalimila vydal Jose! Jíreček. 
1882, str. 229, 230. O Vilémovi z Valdeka a jeho smrti na sklonku roku 1319 Jos. Dvě knihy českých 
dějin: II. Počátky lucemburské (1308-1320), 1919, str. 310, 311. 
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pisů a pořadatele celého sebrání. Mistrovský titul ŘehořllV jest důkazem vzdělání 
nabytého v cizině. O působení mistra Řehoře zachoval nám zajímavou zprávu 
admontský opat Engelbert. Engelbert byl v sedmdesátých letech třináctého století 
žákem školy na hradě pražském a poslouchal tam čtení mistra Řehoře (tenkráte· 
kanovníka a skolastika) o Aristotelových knihách »de rebus naturalibus«.85) 

Vidíme tu Prahu již na konci vlády Přemyslovy v postavení, které se pak 
ve čtrnáctém století tak šťastně rozvinulo. Praha přijímá podněty ze vzdáleněj
ších krajů románských a stává se sama duchovním ohniskem pro bližší země 
německé. Jest v tom však zvláštní rys dějinného vývoje, že se tu v Praze přesto 
nevyvíjí kulturní prostředí mezinárodního rázu. Příklad pořadatele letopisů 
pražských naopak ukazuje, že tehdejší nositelé nových kulturních proudů se 
stávají zároveň tlumočníky nového národního vědomí. 

8.,) Eem. Pez, Thesaurus anecdotorum novissimus, sv. 1., 172 J, str. 429; E. Ott, Das Eindringen des 
kanonischen Rechts, seine Lehre und wissenschaftliche Pflege in Biihmen und Mahren wahrend des MittelaIters 
(Zeitschrift der Savigny.Stiftung fur Rechtsgeschichte, Kanonistische Abteilung III., 34. sv.) 1913, str. 21. 



JINDRICH ŠEBÁNEK: 

ZAROŠICKA LEGENDA. 
(Tři listinná falsa z kláštera Králové na Starém Brně.) 

eliké privilegium kláštera velehradského z r. 1228 uvádí mezi statky klá
šterními ves »Schorsice« (v druhém pravém exempláři »Scorsthiz«) s horou, 
na níž jsou vinice.

I
) Jde tu, jak se má obecně za to, o ves Zarošice na 

Zdánsku a za doklad této identity se uvádějí tři listiny.:!) Jedna je z r. 1220. Jde 
o kus v klášterním archivu dosud v nepochybném originále zachovaný,3) jímž 
dává král Přemvsl I. klášteru velehradskému ves »Schorcici« s horou tamže ležící, .I 

pravě o zmíněné vsi, že patřila dříve ke vsi »Vhricic«. Druhá je z téhož roku a za
chovala se v starém opise ve známém Kodexu Velehradském . .J') Z ni se doví
dáme, že ves »5corscicz« dostal prvotně od Přemysla rakouský šlechtic Konrád 
z Hardeka. Když se však jejího držení vzdal jakýsi rytíř Berther, jemuž ji dal 
Hardek v léno, darovali touž na prosbu Hardekovu Přemysl a markrabě Vladi
slav klášteru velehradskému. Aby však - praví se tu dále - kostel ve ,VrsciC7' 
neb jeho správci nemohli žalovati klášter velehradský pro neplacení desátku 
z některých vinic ve zmíněné vsi, má klášter z oněch vinic dávati kostelu ročně 
jednu karatu vína. Tolik - rozuměj tak málo - proto, že vinice, o něž jde, byly 
zřízeny prací členů kláštera. 

Protože nedaleko Zarošic leží ves Uhřice, je jisté, že samy tyto dvě listiny 
svádějí k identifikaci »Schorcici« se Zarošicemi. Rovnice ta je však doložena ještě 
třetím, zcela určitým, svědectvím. K r. 1314 se hlásí listina olomouckého biskupa 
Petra, jíž se dostává kostelu v »Sarusicz«, tedy zřejmě v Zarošicích, farního práva. 
O zmíněné vsi se tu pak praví, že byla dána r. 1228 (tak místo 1220) Přemyslem 
klášteru velehradskému, a že dřív patřila ke kostelu ve »V risicz«. G) 

V souvislosti s dokumenty právě uvedenými je však ještě jeden kus, totiž 
1) CDB II, 322 č. 32l. 

") Výčet příslušných dokladů neměl by tu smyslu. Pokud bude třeba, se s nimi seznámíme během dalšího 
vypravování. Zatím stačí říci, že se k uvedenému výkladu bez výjimky hlásí všechna příslušná literatura i edice. 

3) V archivu zrušeného kláštera velehradského v zemském archivu mor. Viz CDB II, 181 č. 196. 
4) Nyní v archivu kl. velehr. v zemském arcbivu mor. sign. G III. 191. Viz CDB II, 182 Č. 197. 
S) Listina je v zemském archivu mor., listiny zruš. kláštera velehr. sign. E 5. Viz CDM VI, 67 Č. 93. 

Otisk je vadný, na svém místě podám k němu příslušné opravy. Zatím opravuji datum, 1314 místo 1315, jež 
je uvedeno v CDM. 
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soudní listina z r. 1267, z níž se dovídáme, že Hotislav, prokurátor opata vilémov
ského jako patronátního pána kostela v »~ursj:«" i Elvín" pleb~n »~u:sitský«, _~o
hnali opata velehradského pro neplacem rocnlho desatku ~!ed~e k~raty v=n~ 
z pozemků v »Chorzit«, jež dal klášteru Konrád z I?-ardeka. Zadah :ake o uzn~lll 
toho, že kostel v »Hursit« po mnoho let desátek dostaval, a o nahr~zelll nedoda~e~o 
desátku za posledních 14 let. G

) Nezáleží již na tom, co na tyto zalob~ odpove~el 
opat velehradský, zda se přiznal k vině: či (jak se. vskutku stalo) v:~u p:prel~ 
Neboť dvojí je jisté: jednak, že »Chorzlt« a »H~rslt« z r. 1267 nemuz~ byt :ez 
»Schorcici« a »Vhricic« z r. 1220, jednak že »HurSlt« z r. 1267 nemoho~ byt U,hr~~~ 
na Zdánsku, neboť ty nikdy nepatřily vilémovskému klášteru, ale z~ :nUS1 )lb 
o Uherčice na Hustopečsku, neboť o těchto Uherčicích máme bezpecne zpra~y, 

že byly v držení vilémovského opatství, ~a,víme dokonce, ,že s~ sem, do ~~erclC, 
utekli mniši v době husitských válek z Vllemova vypuzelll, a ze tu zaloz1li pro
bošstvÍ.') Pak však nemohou být »Schorcici« Zarošic~, jak chce list~n~ zv:~ 13:4, 
neboť Zarošice jsou od hustopečských Uherčic vzdaleny ve vzdusne care pres 
25 km a nikdo by o nich nemohl mluviti jako o vsi u Uhe~čic .ležící. v v , 

Stojíme tak ořed záhadou, na niž bychom marně hledali v hterature odpoved, 
neboť se s ní nikdo nevyrovnal, ba nikdo si ji ani neuvědomil. Wolný8) prostě 
vyložil »Vhricic« z r. 1220 na Uhřice a »Hursit« z ~. 1267 .n~, Uher~ice, Hosák9

) 

vztahuje listinu z r. 1267 rovněž k Uhe~či:ím'v~estar.aJe, se o J;.J1 SOUVlS:~St s kusev~ 
starším, a všichni, kdo psali o minulost! ZaroslC, ze]mena Pnkry;., !<ana, ~0~~1-
novský a Vrbas10

) vztahují všechny výše uvedené zprávy k UhnC1m, u v~aroslc; 
To, co jsme sami poznali, nabízí tuším dvojí možné vysvětlení cele veC1: bud 
nás klame listina z r. 1267 nebo listina z r. 1314. 

Proti prvé z nich nelze nic .říci. Je zachován: v be~Pl~čně prav~m originále, 
psána písmem, jež se do polovIce 13. stol. dobre ~o.~:, ) ~ ?~atrena pravou, 
třebaže poškozenou, pečetí. Za to listina z r. 1314, Jepz »ongmal;< se zach~va: 
mezi listinami kláštera velehradského, budí už svým písmem na prvy pohled s11ne 
podezření, že máme před sebou falsum. Bližší prohlídka domnělého originálu 

6) Listina je uložena v archivu kláštera břevnovskébo pod sign. B IX~ 231. Otištěna je naposled v CDM 

III, 392 č. 389. . .. " k r ." r f 
7) Že klášteru vilémovskému Uherčice náležely, ba že měl i statky vv J~J1ch bhz~em o 01, vyS\lta z 1S!fl 

otištěných v CDM VII, 195 Č. 270, XII, 264 č. 283 a v MV V, 2. 735 c. 1)45, 859 c. 1553. 
8) Kirchliche Top., Br. Diiic. II, str. 117, IV, str. 58. 

9) Vlastivěda moravská. Okres hustopeck}' (1924), str. 189. , I 
ID) Fr. Přikryl. SS. Cyril! a Method v upomínkách památek starožitných na Moravě (1905), st~·. 5? a nas; 

f. Káňa. Poutní mís;o Staré Matky boží v Žarošicích (1910). f. JH. lvfouřinu1!skj'. Prastaré, pamatne poutm 
místo mariánské v Žarošicícb (1925). ]. Vrbas. Ždánsko (1930). v 

11) Velmi podobrou rukou je psána listina biskupa Bruna z 15. dubna 1268. CDM IV, 10 c. 10. 
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mění pak podezření v jistotU. 12
) Písmo, jimž je listina psána (čtenář může můj 

výklad sledovati na obr. 1a, kde je část listiny reprodukována) ,nemohlo vzniknouti 
na počátku století 14. Je to podivuhodná kursiva, zřejmě vyumělkovaná, která se 
s malým zdarem pokouší namluvit čtenáři své stáří. Některá písmena _ zejména 
velká

13

) - mají sice archaistický tvar, jiná jsou však pod vlivem značně mladšího 
kancelářského písma

14
) a s jinými opět si písař vůbec nevěděl rady, chtěje nápo

dobiti jejich staré formy.15) Charakteristické pro pozdní původ písma je časté 
užívání písmene »v« uprostřed slov. Úzkostlivě se písař vyhýbal dvojhláskám, že 
je však byl zvyklý jinde psáti, uklouzlo mu pero na řádce třetí ve slově »aeterne«. 
Nemožné jsou z velké části zkratky v listině. Písař nebyl si vědom rozdílu mezi 
».p«, »p« a »d)«. Zejména posledního z uvedených známének užívá s oblibou k zkrá
cení slabik »ple«, »pli«, »pol«, »pri«, a »pti«, tedy způsobem, který je naprosto cizi 
středověkým písařům. Často užívá také zcela libovolně tvořených zkratek jako 
»lícea« (za licencia místo správného »licia«), »subta« (za sublata), ».prochialia« 
(parrochialia) atd. Veliké obtíže dělalo mu také znaménko pro >>con«, jež vy
jadřuje neobvyklou formou »<;«. 

Paleografický rozbor nasvědčuje, že máme před sebou falsum velmi pozdní, 
nedovoluje však vzhledem k zmíněné už vyumělkovanosti písma určiti přesněji 
dobu jeho vzniku. Na štěstí skýtá pro kritiku písma něco více dorsum listiny. 
Rukou, jež se hlásí zcela zřejmě do sklonku stol. 17., jsou tu napsána slova »S~b 
nro. 91«, »List Petra, biskupa holomúckého, na faru sarusi~kú letha 1314«, 
»Concesslo juris parochialis in ecclesia Saruslcensi, data ab episcopo Olomucensi 
Petro de anno 1314, 5° nonas junii« a odtud vlevo »e catalogo Wellehradensi 
deleturum« (sic). Na prvý pohled je nápadné, že uvedené indorsáty jsou psány 
týmž inkoustem charakteristické světle rezavé barvy, jako text listiny samé. lG) Při 
srovnání písma textu listiny a indorsátů (jsou reprodukovány na obr. 2a) nemohou 
nám pak ujíti některé nápadné shody.l7) Jsou tu sice také rozdíly, ty lze však při
čísti na vrub úmyslného archaisování písma v textu listiny. Celkem možno dojíti 
k bezpečnému závěru, že písař indorsátů výše uvedených byl také písařem falsa sa-

12) Na to, že listina je falešná, upozornil jsem po prvé sám v publikaci »Archivy zrušených klášterů 
moravskoslezských 1.« (1932), str. 81 Č. 433. Tamže jsem slíbil svůj názor jinde blíže odůvodniti. Slib 
svůj touto statí plním. Děkuji při tom správám těch archivů, jejichž laskavost mně sbírání potřebného materiálu 
usnadnila, p. prof. dru. B. Bretholzol,j za nejedno přispění při práci a p. dru. K. Srobodori za ochotné zho
tovení fotografií, v příloze reprodukovaných. 

13) Na př. C, E, H. 
14) Na př. e, i, m, n. 
15) Na př. d, g, s, Z. 

16) Na reprodukcích charakteristická barva inkoustu není bohužel patrna. 
") Na př. v písmenech b, d, h, i, 1, o. 
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mého. A tak jsme paleografickou kritikou dospěli k tomu, že můžeme vznik falsa 
s pravděpodobností položiti do pozdější doby 17. století. 

l\1:fáme-li se nyní ještě vyrovnati s všemi ostatními vnějšími znaky našeho 
falsa, je třeba říci, že rukou z druhé polovice stol. 18., již lze doložiti na indor
sátech jiných listin velehradských/S) je tu indorsátní signatura »Nro 97«, na levé 
straně pak z doby snad o něco mladší přípisek »Cum Sarochitium cum omni jure 
venditum sít fundatrici reginae Elisabethae, dum Brunae salam Mariae fundas
set, hoc instrumentum nobis amplius nihil valet, sed Brunam donandum est, nisi 
pro antiqua deservire posset monasterii historia«, zřejmě velehradského původu. 
Nejmladší, z doby rušení klášterů pocházející, je signatura »Lit. E Nro. 5, Welle
hrad«. Co nám indorsáty ty prozrazují, poznáme ještě dále. Zatím je třeba pově
děti něco, co je v zdánlivém nesouhlase s poznatkem, že máme před sebou falsum: 
listina je opatřena pravou pečetí vydavatelovou. Především je to však pečeť 
jiného typu, než jaké biskup Petr v květnu r. 1314 užíval,19) za druhé pak není 
obtížné poznati, jak se pravá pečeť na nepravou listinu v tom případě dostala. 
Pečeť je v horní části poškozena a proužek pergamenu, na němž je k listině při
pevněna, je přestřižen. Znamená to, že máme před sebou pečeť z jiné, pravé listiny 
na falsum přenesenou. Zbývá dodati, že na listině je jediná rasura, ale za to na 
charakteristickém místě, totiž v udání let panování biskupova. Původní »secundo« 
opravil tu falsátor na správné »primo«. Je to jen nový doklad podvrženosti listiny, 
neboť něco takového by se v 14. stol. sotva mohlo přihoditi v biskupské kanceláři. 
Bylo by vša:k zbytečné dovolávati se ho, neboť důvody paleografické usvědčují 
padělek dostatečně. 

Za takové situace vracíme se k výkladu jména »Schorcici«. Která osada se pod 
tímto jménem v listinách z let 1220, 1228 a 1267 kryje, nedovedu bohužel říci. 
Jisté je jenom tolik, že tu jde o nějakou dávno zaniklou osadu v okolí hustopeč
ských Uherčic, která zůstala jen krátkou dobu v držení kláštera velehradského, 
takže se s ní v mladších listinách klášterních už ani nesetkáváme. 20) Pro nás bylo 
by ostatně toto zjištění jen věcí vedlejší. Stačí, vím~-li, že »Schorcici« nemohou 
být Zarošice, jak chce naše falsum. Vzniká nyní 6tázka, kdo mohl býti původ
cem této podivuhodné topografické mystifikace, jaký byl její účel a kdy, po 
případě v jaké souvislosti se s její existencí v minulosti setkáváme po prvé. Bude 

18) Na listinách Velehrad, cisterc. B 3, 9, 20, 23, 24. 

19) Popis její viz ve výše citovaných »Archivech zrušených klášterů«: 
20) V listinách velehradských se setkáme s jménem záhadné osady jen v konfirmacích a transumptech 

listiny z r. 1228. Různé formy. jimiž je tu přepisována, bylo by zbytečné uváděti, neboť vznikly jen nepřesným 
opisováním originálu. Také listina z r. 1267 v archivu břevnovském svými indorsáty nic pro zjištění osady 
nepřináší. 
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to ~ároveň vítanou příležitostí, abychom přezkoušeli správnost domněnky o době 
vzmku falsa, k níž jsme došli paleografickou kritikou jeho. 

Pokud jde o původce falsa, padá jistě prvé podezření na toho, u něhož bylo 
~alezeno. V. našem případě na. klášter velehradský. Věcné důvody však vedou 
pnam. Jde-li vskut~ o falsum 17. stol., je nepravděpodobné, ž.e by vzniklo na 
Velehradě, neboť Zarošice k Velehradu v 17. stol. nepatřily. Jak se ostatně 
v 18. stol. v klášteře na falsum dívali, viděli jsme z indorsátu výše uvedeného. 
~do ~šak vskutku mohl míti a měl v 17. stol. zájem na Zarošicfch, byl klášter 
C1sterC1ač~k na Starém Brně. Listinné zprávy nás poučují, že Zarošice byly 
r. :322 (Je:o současně nejstarší pravá zmínka o nich) mezi statky, jež koupila 
kralovna Ehška pro klášter starobrněnský, jehož byla fundátorkou, od Frycka 
~ ':iléma z .:grberka.:!l) . V příslušných listinách vystupují Zarošice pod dvojím 
]menem, tobz »SaruschlCz« a »Araschicz«, a tato dvojakost pojmenování se drží 
i později.22) Tak r. 1326 vyfařuje biskup Konrád od farního kostela v »Arat
s~hicz«. (je to p:~á zmínka o existenci žarošického farního kostela) lidi z polo
VIC: VSI; Dambonc, ustanovuje současně, aby V náhradu za ušlé příjmy z Dam
bonc da~al dambořský farář žarošickému jisté roční dávky.23) V testamentu krá
lovny Ehšky jmenuje se opět ves Zarošice jako majetek nového klášterá. 24

) 

R. 1343 měl brněnský probošt Heřman příležitost uplatniti se jako rozhodčí ve 
sporu mezi plebánem žarošickým a dambořickým, jenž se zdráhal odváděti do Za
rošic povinný desáťek,'l5) r. 1379 si dal žarošický farář Mikuláš Černa st transumo
va:i listiny z r. 1322.a testament královny EliškiW) ar. 1382 vedl týž spor s knězem 
MIkulášem z Přerova.2í ) Z r. 1387 zachoval se zase transumpt listiny Konrádovy 
z r. 132628

) a z r. 1411 máme listiny, jimiž se zavazuje Racek z Dambořic k jistému 
platu na aniversarium v Zarošicích a tehdejší farář žarošický Matěj zase ke konání 
Rackem založeného aniversaria.29

) K posledním dvěma listinám bude se třeba ještě 
vrátiti a v téže souvislosti si uvědomiti některá data z mladších dějin žarošickýéh. 
Zatím stačí říci, že Zúošice zůstaly, s výjimkou snad několika let na počátku stol. 
15., kdy byly zastaveny;lO) v majetku kláštera starobrněnského až do jeho zrušení. 

21) CDM VI; 152 č. 202; 162 Č. 220. 

22) R. 1382 se jmenují Žarošice »Zaruschicz, alias Araczicz«. CDM XI, 243 Č. 275, 246 Č. 276. 
2:1) CDM VI, 241 Č, 313. . 

24) CDM VI, 307 Č. 400. 

2") CDM VII, 383 Č, 527-
26) CDM XI, 128 Č, 140, 

27) CDM XI, 243 Č. 275, 

28) CDM XV, 235 Č. 273. 
29) Šebánek, Archivy zruš, klášt. 1, str. 240 Č, 1152, 1153. 

30) Tamže, str. 265 Č, 1267. 
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Přehlídka pergamenů starobrněnského kláštera, již bylo třeba k získání výše 
uvedených dat podniknouti, není však ani v jiném směru bez užitku. V archivu 
tom lze totiž najíti dvě listiny na prvý pohled podezřelé, jež se nota bene více 
nebo méně podobají falsu nám již známému. Prvá z nich je listina Jana, biskupa 
olomouckého, hlásící se do r. 1365.31

) Jí ustanovuje biskup za plebána v Komo
řanech cisterciáka Bernarda. 3:!) Text této listiny je psán týmž světle rezavým 
inkoustem jako text a indorsáty falsa k r. 1314 a, třebaže je tu celkový ráz písma 
poněkud jiný, nemohou nám ujíti některé charakteristické shody ve tvaru jednot
livých písmen,s:') zejména pak shodný způsob tvoření zkratek v obou listinách/H

) 

jak má čtenář sám příležitost se přesvědčiti (na obr. lb) . Velká podobnost je také 
v kresbě iniciálek obou listin. Vše to zajisté lze vyložiti jen tak, že tu falsátor 
listiny k r. 1314 byl opět při práci. A s jeho rukou setkáme se také na dorsu listiny 
(viz obr. 2b), kde čteme několik poznámek, psaných oním světle rezavým inkou
stem, z nichž zejména latinská »Pertinet ad parochiam Gundrum et ibi servetur« 
a »Vidimus 190« se zřejmě hlásí ke svému původci. Bezpochyby lze mu však také 
přiřknouti, hlavně podle totožnosti inkoustu soudě, německý přípisek, dnes silně 
vybledlý, ale v reprodukci dobře čitelný: »Bischof Jannes bestattiget die Colla
cion in Gundrum von Jar 1365«. Jiná z 18. stol. pocházející ruka klášterního re
gistrátora3

") připsala na dorsum varovné »decopiatum servetur«. Zbývající, tužkou 
psaná signatura, je moderního původu. 

Listina je opatřena pravou a neporušenou pečetí biskupovou, tentokráte pe
č.et~, jaké biskup vskutku v době, do níž se falsum hlásí, užíva1. 3fl

) Pod plikou 
hstmy se zachovala pravá kancelářská poznámka. Hí) Vše to ukazuje, že genese 
falsa musila být jiná než v předešlém případě a bližší prohlídka pergamenu, na 
němž je listina psána, nám ji sama prozrazuje. Na přední a zejména na zadní 
straně pergamenu je patrno, že byl umýván. Znamená to, že k napsání falsa bylo 
použito nějaké pravé listiny biskupa Jana, s níž byl smyt text a pak nový, falešný, 
napsán. 

Druhá z oněch listin se hlásí k r. 1480.38
) Vydavatelem jejím je olomoucký 

----

:Jl) CDM IX, 300 Č. 403. 
32) Úmyslně nehledím k tomu, co na obsahu listiny může a co nemůže být pravého a obmezuji se na 

formální její kritiku. . 

33) V písmenech b, c, h, (počáteční) i, I, r. 

31) Nesprávné užívání zkratek pro »pro«, »per« a »pre« na řádce 5. pak slovo »prahialem« místo parro-
chialem, 

:lG) Touž rukou je psán indorsát na listině v archivu cisterc. na Starém Brně pod sign. P 52 uložené. 

:lG) Viz Šebánek. Archivy zruš. kl. 1, str. 163 Č. 814. 
37) »Per dorninum episcopum. Hermannus,« Táž je na pravé listině Janově, otiŠi. v CDM Vl, 54 Č. 77, 

SUré Brno, cisterc. G 4. Tištěna dosud nebyla. 
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bi~kup Protazius a stručný její obsah asi ten, že biskup ustanovuje za správce 
kóst~la sv. Václava na Starém Brně, Petra z Gibis. Pohled na připojenou repro
dukci (obr. 1c) přesvědčí tuším sám čtenáře, že listina ta opět neobstojí před 
paleografickou kritikou; srovná-li ji pak, pokud jde o písmo, s falsy k letům 1314 
a 1365, zjistí mezi všemi těmi kusy tak nápadné shody grafické,39) že napsání 
i třetího falsa bez váhání přiřkne našemu tajemnému falsátoru. "Na úsudku tom 
nemůže nic změniti fakt, že písmo má tu zase celkově poněkud jiný charakter a že 
tentokráte nepsal falsátor oním svým světle rezavým inkoustem. Setkávámeť se 
s inkoustem tím aspoň na dorsu falsa (obr. 2c), kde indorsát německý »Der Bischof 
Prothasius bestattiget dem Stiit die Gerechten deren Pfarkirchen anno 1480«, je 
psán touž rukou, jako německý indorsát na falsu k r. 1365, tedy bezpochyby rukou 
našeho falsátora. Od něho pak aspoň podle barvy inkoustu soudě, snad pocházejí 
také zbylé latinské indorsáty»Vidimatum N. 16«, »Revisum« a »Insertum in catha
logo privilegiorum monasterii«. Genese falsa je táž jako v předešlém případě. Zase 
pozorujeme, že falsátor použil nějaké listiny Protaziovy, původní text smyl, a na 
takto získaný blanket, opatřený pravou pečetí biskupovou/O) napsal text falsa. 

Místo jednoho padělku máme tak rázem před sebou tři. Všechny pak mají, 
jak jsme viděli, vztah ke klášteru Králové na Starém Brně. Všechny jsou psány 
jednou rukou a indorsáty na nich dosvědčují, že všechny tři kdysi byly uloženy 
v starobrněnském klášterním archivu. Znamená to, že lze, ač jsme si ještě neujas
ni lL otázku, jaký byl .účel padělků, s bezpečností říci, že. autora padělků třeba 
hledati v klášteře starobrněnském. Víme-li to, je pak jisté, že indorsát na falsu 
žarošickém »e catalogo Velehradensi deleturum« je pouhou fikcí falsátorovou, jež 
měla předem čeliti případné námitce, .že v starých katalozích velehradských není 
listina žarošická, ač se kláštera týká, nikde zapsána. Je nyní čas, abychom se 
přesněji seznámili s obsahem našich padělků a podrobili je jednak kritice věcné, 
která by nám ukázala cestu k zjištění motivů jejich vzniku, jednak kritice textové, 
která by osvětlila, na základě kterých formálních vzorů byly padělky ty zhotoveny. 

Konkretní zprávy falsa k r. 1314 počínají jeho narací. 41 ) Vadná konstrukce 

3D) Charakteristická je shoda v kresbě iniciálky všech tří listin,. z jednotlivých písmen vykazují shody ze
jména g Jna druhém a třetím falsu), c, h, s (ve všech falsech). Stejně nesprávně, jako v předešlých falsech, 
užívá zase falsátor zkratek. 

40) Pečet je nyní rozlomena, přivěšena je na hedvábných nitech" Pečet Protaziovu téhož typu najdeme na 
listině biskupově z 15. dubna 1480 fStaré Brno, crsterc. D 12). 

41) V otisku CDM VI, 67 Č. 93 je třeba opraviti mimo data, o němž je už výše zmínka, aspoň tyto 

chyby, které porušují pravý smysl textu: ř. 3. )intendit salutem« místo »intenditur saltem«, ř. 8. »suplicaverunt« 
místo »suplicarunt«, ř. 11. »anno domini millesimo Ce" XXVIII in perpetuum donata [edificaverunt}, cum nune 
auctasua plebe« je tu znovu otištěna celá, ř. 12. »sublatain« místo »sublata« a »ecclesiam montis« místo »eccle
siam in omnibus«. 

a 

b 

c 
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větná znemožňuje ji sice přeložiti do slova, její smysl je však jistě ten, že Jindřich, 
opat velehradský, se svolením českého krále Jana prosil, aby biskup udělil se sou
hlasem kapituly kostelu v :Žarošicích farní právo a dovolení, aby směl buď sám, 
neb svými řeholníky neb jinými světskými kněžími přisluhovati v něm svátostmi. 
Svou prosbu opíral tím, že předchůdci jeho postavili, neb snad obnovili (slovo to 
v listině chybí a doplňuji je podle smyslu) dosud ke kostelu v Uhřicích patřící 
kostel v :Žarošicích, vsi to dané r. 1228 markrabím Přemyslem klášteru, a tím, že 
sešlý ten kostel,. když se rozmnožil počet lidí k němu patřících, on sám s kon
ventem na svůj náklad vystavěli a že také kostel na hoře (ecclesiam montis) roz
šířili. Z disposice listiny stačí zatím říci, že biskup žádosti opatově ,modo petito' 
vyhověl. A nyní lze již přikročiti ke kritice. 

Úvodní zmínka o opatu Jindřichovi neskýtá mnoho. Jisté je, že Jindřich 
vskutku r. 1314 v čele kláštera velehradského byP2) a že v archivu starobrněn
ském, aspoň podle jeho dneš6.ího stavu, o něm falsátor nemohl najiti zpráv. Věděl 
tedy o něm snad přímo z Velehradu, což je možné tím spíše, že sám základ falsa, 
identifikace »Schorcici« se :Žarošicemi předpokládá, že falsátor znal z listin vele
hradských aspoň »schorsickou« z r. 1220 a velké privilegium z r. 1228. Mluví-li se 
dále o udělení farního práva kostelu v :Žarošicích, nemusí být falsátor daleko od 
pravdy. Vimet, že r. 1326 máme farní kostel v :Žarošicích vskutku už doložen. 
Ovšem nemohlo povýšení kostela prositi opat velehradský, neboť ten s :Žarošicemi 
a s tamním kostelem neměl nic společného. 

Vážnější pochybnosti budí další část věty, obsahující povolení, aby klášter 
buď sám neb svými řeholníky či světskými kněžími novou faru spravovati. 

Až do padesátých let 17. věku nemáme totiž, ač do té doby známe jménem 15 fa
rám žarošických,43) zprávo tom, že by i jen jediný z nich byl býval cisterciákem. 
Dodám-li, že právě od zmíněných let se na faře žarošické střídají vesměs přísluš
níci řádu, jak se. lze přesvědčiti ve farních matrikách,H) zdá se, že jsme tu na stopě 
jednoho z motivů padělku, že šlo totiž o to prokázati, že právo k takovému ob
sazování obročí žarošického (tak zvané ius patronatus passivum) tu klášter vskutku 
má. Nejasné ovšem zatím zůstává, proč jako příjemce domnělého práva vystupuje 
opat velehradský. Stačilo přece datovati falsum do doby jen o málo let pozdější, 
kdy klášter již existoval, aby v něm mohl fungovati jako příjemce práva sám. 

Prostým výmyslem falsátorovým je celá další část narace, vypravující o tom, 

42) Viz W oln)', Kirchl. Top. Olm. DiÓc. II, str. 260. 

Seznam jejich podání na příklad Moui'inoVJký. str. 49 a násl. 

H) Úplný seznam farářů z novější doby má »Protocolluo' domesticum« z 1'. 1789 ve farním archivu žarošic
kém ulozené. Užil ho zejména Mouřinoz'skj na cit. místě. 
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,že byla ves dána klášteru velehradskému (falsátor se tu zmýlil v datu darování 
a v titulu Přemyslově), že předchůdci opatovi v Žarošicích vystavěli kostel, že 
kostel ten patřil k Uhřicím/,G) že nyní byl kostel znovu vystavěn a že má být 
z Uhřic vyfařen. Jediné poučení, jež nám odtud plyne, je - opakují to - že 
falsátor znal jisté listiny velehradské. Poněkud dále vede už zmínka o tom, že 
klášter velehradský rozšířil kostel »na hoře«. O tom, jaký kostel je tu míněn, nikdo 
z výše zmíněných kronikářů žarošických nepochybovaUG) Je to jistě někdejší 
poutní kostel »na Vinicích«, nad Zarošicemi, který se stal díky posvátné soše panny 
Marie, v něm chované, zejména v 18. století cílem mnohých a velikých poutí, a jejž 
důvěřivá zbožnost minulých dob opředla různými pověstmi, které jsem shrnul 
v titulu tohoto článku slovy »žarošická legenda«. Na samém úsvitě dějin, v době 
markomanské, stál prý už - vypravují legendy - onen kostel »na Vinicích«. 
Apoštolové moravští, sv. Cyril a Metoděj, našli tu na svých cestách Moravou kve
toucí úctu mariánskou (podle jiné verse sami teprve do ZarošÍc posvátnou sošku 
~ři?esli) a jejich přičiněním ujali se památného místa mniši basiliáni, od nichž pře
Jah ~e 13. století jeho ochranu cisterciáci velehradští. Pro informaci čtenáře do
dávám, že kostel »na Vinicích« a budovy k němu patřící, tak zvaná residence, 
byly po zrušení kláštera starobrněnského r. 1797 rozbořeny, když už r. 1785 byla 
přenesena madona žarošická do farního kostela žarošického, kde je dosud uctívána. 

Je nyní zajímavé, že všechna literatura, stará i nová, pokud se snaží prokázati 
souvislost bývalé kaple na vinicích se sv. Cyrilem a Metodějem (pokud bude třeba, 
se s ní ještě seznámíme), se opírá právě o naše falsum, neb aspoň o jeho bludný 
výklad velehradských listin o »Schorcicích«. Vysvětluje se tím samo, co vedlo na
še~o falsátora k tom~, aby spojil jméno Zarošic s klášterem velehradským: šlo mu 
aSI o to, doložiti pro Zarošice velehradskou tradici. Náhoda mu při tom přála, když 
našel staré velehradské listiny, týkající se »Schorcic« a »Vhricic«, jež bylo možno 
identifikovati se ZarošicemÍ a Uhřicemi, protože nikdo již dávno nevěděl, o které 
osady vlastně jde. 

Střízlivá skutečnost je ovšem jiná a nemůže ušetřiti ani fikci o stáří kostela 
»na Vinicích«. Vskutku prvou zprávu o kostele tom lze postihnouti až v citované 
už listině Racka z Dambořic z r. 1411, kde se výslovně ustanovuje, aby některé 
z bohoslužeb, Rackem zřízených, byly konány v »žarošickém kostele« a jiné ve 
»starém« tamním kostele, kde odpočívají těla Ješka Markétky z Rožďalovic a jeho 

45) Nejstarší doklad o existenci uhřického kostela máme teprve z 1'. 1411 (v listině výše citované). 
Všechny starší doklady, jež se uvádějí, týkají se jednak Uheróc na Hustopečsku, jednak Žarošic, jež byly omy
lem považovány za Uhřice tam, kde vystupují pod jménem »Aratschicz«. 

'U) Pokud ovšem si vůbec zmínku tu uvědomili a nepoužili falešného čtení v CDM »in omnibus«. 
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choti."') Smíme-li zprávě té rozuměti tak, že kostel »na Vinicích« byl kostelem 
pohřebním, nabízí se výklad, že tu jde vlastně o prvotní žarošický farní kostel. 
Ale pak by bylo zbytečné klásti zvláštní důraz na to, že je kostel »na Vinicích« 
označen r. 1411 jako »starý«. Patrně tu jde jen o rozlišení dvou místních kostelů, 
bývalého farního (starého t a nového farního, který je farním dosud. Kdy byl 
starý a kdy nový kostel v Zarošicích postaven, nelze ovšem říci, je však charakte
ristické, že v listinách ze 14. stol., týkajících se církevních poměrů v Zarošicích, 
jež jsme vyslechli výše, všude je zmínka jen o kostele jediném. 

K udělení farního práva »modo petito« připojil podle našeho falsa biskup 
Ještě ustanovení, že do farního kostela žarošického mají choditi lidé z Archle

bova na služby boží a k přijímání svátostí a že zmíněný kostel je pro ně také 
místem pohřebním, dokud - dodává biskup - správci kostela, opatem podle jeho 
vůle ustanovovanému a sezazovanému, bude, jak se již stalo, dávána jeho »congrua 
sustentatio«. Pokud jde o lidi z Archlebova, marně hledáme v nějaké pravé listině 
doklad: že by byli přifařeni vskutku do Zarošic a naopak z 15. stoL máme zprávy 
o kaph (kostele) v Archlebově samém. 48 ) Zato víme, že se faráři žarošičtí 

16. stol. opětovně soudili s archlebovskými pány o desátky z městečka Archle
bova,49) což by ukazovalo na to, že nějaké právo, ať skutečné či domnělé, v Archle
bově měli. A vědomí toho práva se ozývá také v listě starobrněnské abatyše 
Dietrichštejnovi z 13. dubna 1617, jímž ho žádala, aby jí někoho na uprázdněnou 
faru žarošickou fedroval, oddůvodňujíc naléhavost této věci zvláště tím že k faře 
žarošické od »staradávna« sluší také poddaní cizopanští, totiž pána slavk~vského
rozuměji poddaní archlebovštÍ,50) Z pozdější doby nás zajímá už jen tolik, že 
l~dy~ Liechtenštejn postavil v Archlebově, před Bílou horou takřka úplně nekato
hckem, r. 1639 kostel, dal jej nikoliv z nějakého práva, nýbrž z dobré vfile do 
sErávy žarošického faráře. 51 ) Vidíme tak, že by passus o přifaření Archlebova do 
Zarošic mohl být skutečným motivem našeho falsa jen tehdy, kdyby šlo o falsum 
z doby předbělohorské. Jde-li, jak se zdá jistým, o falsum pozdější, náleží v něm 
zmínce o Archlebovu jen podružný význam; pojišťujeť jen kostelu právem to, co 
z dobré vůle měl. . 

Významnější je zmínka falsa, že faráři žarošickému patří z jeho kostela jen 
»congrua sustentatio«. Z pravých listin o tom ;.temáme zpráv. Víme-li však, že 

47) Zmíněný Ježek Markétka zemřel po r. 1392 (DZB VII, 1023). 

'_ 48) Knihy půhonné (vyd. Brandlovo) sv. III; str. 345, 382. Zmínka Wolného (KirchL Top. BL Di6c. 
XIV, 75), že se 1'. 1437 připomíná patronát v Archlebově je nedoložena. 

:) Knih: pů~vo~né brň. XV, fol. 138, XVII, f. 338, XXXI, f. 221, XXXIII, f. 34, 35, XXXIV, f. 87,88. 
) L1S[ Je otlsten u Vi'base, str. 534 a násl. 

51) WollZ), KirchL Top. Brun. Di6c. IV, str. 75. 
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klášter chtěl prokazovati své ius patronatus passivum v Zarošicích, pochopíme, 
proč zmínka ta, znamenající v podstatě, že jde o kostel klášteru inkorporovaný, 
se do falsa dostala. Bez inkorporovanosti fary není totiž passivní právo patro
nátní možné. 

Pokud jde o stylisaci falsa, sotva bude lze považovati za pouhou náhodu, že 
je datováno právě 3. května 1314, zjistíme-li, že v archivu starobrněnského kláš
tera je jedna listina biskupa Petra z téhož roku i z téhož dne a nota bene listina, 
týkající se rovněž povýšení kostela na farní. 52) Z téže listiny jsou převzaty do falsa 
také některé obraty disposice. Přistihujeme tak falsátora nejen při užívání listin 
velehradských, ale také listin kláštera, k jehož prospěchu mohlo falsum jedině slou
žiti, totiž listin kláštera Králové. 

Obraťme nyní pozornost k obsahu druhého padělku. 5~) Jím ustanovuje biskup 
Jan na prosbu a na presentaci Králové kláštera ke kostelu v Komořanech, řeče
nému klášteru »všÍm a obojím právem« patřícímu, po smrti cisterciáka Alberika 
cisterciáka Bernarda za správce. Svěřuje mu správu a blaho věřících a zavazuje 
jej s pctou hleděti k abatyši, jež je »celým a plným« právem patronkou kostela. 
Ze klášter vskutku r. 1365 patronátní právo v Komořanech měl, je jisté, jeť za
chována v klášterním archivu dosud listina z r. 1347, jíž postupují bratři Oldřich, 
Vilém, Pešek a Přibík Holubové z Tachova klášteru Králové svá dědická práva, 
která by si mohli činiti na ves Komořany s tvrzí, kostelem a patronátním právem, 
odkázanou jejich bratrem Holubem Střížkem z Komořan témuž klášteru. 54) Ná
padné však je, s jakým důrazem se ve falsu dvakráte opakuje, že klášteru patří 
»všechno a obojí« právo v Komořanech a nápadná jsou také jména obou plebánů, 
zemřelého a ustanoveného. Z pramenů nelze doložiti jedno ani druhé, nevíme 
vůbec; jde-li o jména historická nebo o vymyšlená. Sotva však odpovídá pravdě, 
že oba plebáni vskutku byli řeholníky. Ze čtyř farářů komořanských, jež známe 
do pol. 17. století, nebyl aspoň řeholníkem ani jediný.55) Zato od r. 1658 (po
čínaje Bernardem Hartingerem) střídají se najednou v Komořanech jen a jen 
cisterciáci jako faráři. Situace je tedy obdobná jako v Zarošicích a uvědomíme-li 
si to, rozumíme již proč jsou oba faráři výslovně označeni jako cisterciáci a co 
mínil falsátor slovy »všechno a obojí patronátní právo«. Jistě že právo patronátní 

52) CDM VI, 54 Č. 77. Listina ta je datována v Modřicích. Patrně omylem datoval falsátor svou listinu 
do Olomouce. 

53) V jeho otisku v CDM IX, 300 Č. 403 je třeba opraviti na ř. 5. »nomine« místo »nostro« a na ř. 8. 
»appelatum« místo »apertum«. 

54) CDM VII, 516 Č. 701. 

55) WolnÝ. KirchL Top. Briín. Dii:ic III, stL 488-489. Omylem uvádí Wolný k I. 1347 faráře komo
řanského, cisterciáka Bernarda. 
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aktivní (jež klášter vskutku měl) a passlvní (jež si chtěl přisvojiti). Motivem pa
dělku mohla tedy i tentokrát být jen otázka passivního patronátního práva. Sty
listickým jeho vzorem pak, pokud jde o naraci a disposici, kterákoliv ze starších 
jmenovacích listin pro faráře, jichž je dosud také v archivu kláštera Králové ně
kolik uloženo. 51l

) V žádné z nich nenajdeme ovšem onoho zdůraznění óbojího 
patronátního práva jako v našem falsu. Intitulace a datum falsa jsou jistě převzaty 
z listin biskupa Jana pro starobrněnský klášter o sign. A 28 a O 22. 57 ) Na 
listině A 28 je falsum závislé i graficky, jet z něho okreslena iniciálka. 

Podrobný obsah třetího falsa je asi tento: 58
) Protazius, biskup olomoucký, 

oznamuje, že byl prošen od Perchty z Boskovic, abatyše kláštera Králové, aby 
vzhledem k tomu, že po potlačeném běsnění kacířů není nikoho, kdo by z řádu 
cisterciáckého mohl být postaven v čelo uprázdněného beneficia klášterního, usta
novil za správce kostela sv. Václava na Starém Brně, vším právem k abatyši hle
dícího a uprázdněného smrtí zbožného muže Konráda, počestného muže Petra 
de Gibis, presentovaného mu abatyší. Má však při tom přijmouti a bez úhony za
chovati právo abatyše (tentokráte porušené), presentovati tu (na Starém Brně), 
stejně jako v Hustopečích, Zarošidch a v Komořanech řeholníky cisterciáckého 
řádu. Vyhovuje této prosbě, ustanovuje biskup Petra de Gibis správcem kostela 
a výslovně při tom také prohla.šuje za neporušená práva kláštera, presentovati tu 
i onde (totiž na výše zmíněných farách) členy svého řádu. 

Po zkušenostech z faIs předchozích objevíme již motiv tohoto bez nesnází, 
neboť zdůrazňování passivního patronátního práva abatyše na jistých farách je tu 
velmi okaté. Pokud jde o jednotlivosti, je třeba říci, že patronátní právo kostela 
sv. Václava na Starém Brně již ve 14. stol. klášter vskutku měl, jak vysvítá z listu 
papežského, datovaného r. 1397, jímž byl zmíněný kostel klášteru inkorporován. 59) 
Mezi faráři starobrněnskými do 17. stol. (jménem jich známe plných 13 tO) nelze 
však doložiti ani jediného cisterciáka. Snad z nich někteří (nejvýše tři) byli v bliž
ším poměru ke klášteru, jsouce jeho probošty;61) ve starší. době proto však ještě 
nemusili být členy řádu. Ku podivu zase od r. 1679 lze sledovati nepřetržitou řadu 
starobrněnských farářů, kteří byli při tom starobrněnskými probošty a příslušníky 
řádu. G2 ) Jméno faráře Konráda nelze nikde doložiti. Zato Petr de Gibis je osoba 

56) Na příklad o sign. G 1, K 4, S 20 a S 22. 
57) CDM IX, 298 Č. 401, 299 Č. 402. 

58) Otištění listiny na tomto místě nepovažuji za nutné. 
59) CDM XII, 387 Č. 429. 

6Ú) Wolný, Kirchl. Top. Brun. Dii:ic I, str. 176, 177. 

(Jl) Viz Tl7olný, tamže, str. 164 a 176 a 177. kde je sestaven seznam proboštů a seznam starobrněnských 
farářů. Srovnáme-Ii oba seznamy, dojdeme k' výsledku' shora uvedenému. 

62) Věc neušla lf/' olnému, na cit. místě str. 177. 
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historická a může nám sloužiti za příklad klášterního probošta, který při tom nebyl 
členem řádu. Nikde pak nemáme dokladu, že by Petr byl býval kdy farářem 
starobrněns~ým, ba z doby po r. 1480 máme výslovně doložena faráře jiného 
jména.63) 

Pokud jde o faru hustopečskou, víme, že tu klášter patronátní právo měl, a to 
od r. 1324,64) a že mu zmíněná fara byla r. 1395 inkorporována.65 ) Nemáme však 
dokladů, že by byl kdy dosazoval za faráře v Hustopečích klášter členy svého řádu, 
ač jich známe do konce 16. věku šestnáct a odtud v nepřetržité řadě všechny.G6) 
Ani v 17. stol. nelze na rozdíl od předešlých případů doložiti na faře hustopečské 
cisterciáky; panství hustopečské se totiž dostalo do rukou Liechtenštejnů, kteří 
nepochybně od r. 1637 obsazovali také místo hustopečského plebána.67

) Styli
stické vzory padělku bylo by již zbytečné hledati; blížit se, jak při stereotypní 
formulaci starých jmenovacích listin pro faráře ani jinak není možné, silně falsu 
z r. 1365. Stačí říci, že datum, intitulace, adresa a korroborace jeho jsou převzaty 
z listiny Protaziovy o sign. D 12 v archivu kláštera Králové chované, jež se 
týká Zarošic. 

Z otázek, jež jsme si výše položili, zbývá v podstatě k zodpovědění jediná, 
ale nejdůležitější": kdy totiž a za jakých okolností se s existencí našich fals po prvé 
setkáváme. Málo poskytnou k jejímu řešení staré katalogy archivu velehradského 
a starobrněnského. Falsa komořanské a starobrněnské najdeme zapsána v nejstar
ším zachovaném katalogu archivu starobrněnského kláštera, jejž sestavil r. 1762 
Isidor Elger pod vedením Bonaventury Pitera. 68

) Falsum žarošické v tomto ka
talogu zapsáno není. Znamená to, že v té době bylo už, jak dokazuje i indorsát 

63) Petr pocházel snad z Ostřihomi, aspoň r. 1480 (Staré Brno cisterc. D 23) se jmenuje »strigoniensis 
dioc. presbyter«. Byl kanovníkem brněnským (v téže listině) a snad právě r. 1480 pD dlouholeté službě klášteru 
starobrněnskému se vzdal úřadu proboštského. Ze po r. 1480 nebyl starobrněnským farářem, dosvědčuje zápis 
v nejstarším kodexu olomouckého konsistorního archivu (Protocollum annorwn 1469-1540) fol. 44 z r. 1485, 
v němž náš »Petr de Gibis, canonicus brunensis« vedl spor s Václavem, farářem u sv. Václava na Starém Brně. 
Petr byl živ ještě r. 1492. Tehdy byl přijat opatem sedleckým do konfraternity řádu (Staré Brno, cisterc. D 17). 
Nesprávné bylo by z toho snad souditi, že byl aspoň tehdy už cisterciákem. Lze uvésti, že již r. 1477 byl přijat 
Petr se svým bratrem Františkem, s jeho chotí Annou a s dětmi také do konfraternity, tenkráte řádu minorit

ského (Staré Brno, cisterc. D 16). V této listině se uvádí jako »Petrus Giba«. 
64) CDM VI, 195 Č. 259. 
65) CDM XII, 227 č. 238. 
66) W olný, Kirchl. Top., Brun. Diiic. II, str. 99 a násl. 
67) Jak došlo k zástavě a k prodeji panství, viz u Rosáka, Okres hustopecký (1924) str. 29. 1I7 01ný, 

Kirchl. Top. Brun. Diiic. II. str. 99 neprávem dí, že patronátní právo v Hustopečích zůstalo až do zrušení klá
štera Králové v rukou toho kláštera. Klášteru sice zůstalo vyhrazeno smlouvou s Liechtenštejny z r. 1617 (Staré 
Brno, cisterc. Q 43), postoupil jim je však patrně novou smlouvou z r. 1638, o níž se zmiňuje Hosák, neboť 
roku 1757 v podání representaci a komoře, o němž níže bude řeč (místodrž. arch. O 49), klášter výslovně přiznává, 

že v Hustopečích patronátní právo nevykonává. 
68) Bočkova sbírka zem. arch. čís. 4305. 
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na něm napsaný, v archivu velehradském. V starších katalozích velehradských 
ovšem není a ani nemůže býti, jak bylo výše ukázáno. A tak je najdeme teprve 
v soupise velehr. listin při zrušení kláštera r. 1784 pořízeném. 69 ) Nezbývá tedy, 
než abychom hledali nejstarší nám dochovaný opis našich fals. Celkem snadno 
lze tu zjistiti, že všechny tři padělky si dal 9. listopadu 1755 starobrněnský klášter 
vidimovati úřadem král. representace a komory v Brně.'O) Pátrání po tom, za jakým 
účelem k vidimování došlo, nás pak vede do staré registratury místodržitelské, kde 
ve fasciklu O 49 jsou dnes uloženy ony vidimusy v doprovodu akt, jež nás za

naráz již svým nadpisem, který hlásí, že tu jde o spor biskupa olomouckého 
s premonstrátskými, cisterciáckými a benediktinskými kláštery jeho diecése o právo 
zmíněných klášterů k obsazování far, patřících ke klášterní kolatuře, řádovými 

Zmíněná akta dovolují nám do celého sporu nahlédnouti teprve ve chvíli, 
se ujala jeho řešení moc světská a kdy byl před církevním forem již vyřešen, 

a to rozsudkem kongregace kardinálů z léta r. 1755. Obsah toho rozsudku známe 
z jeho konfirmace v papežské bulle z 18. září 1755, podle incipitu označené »ad 

íusticiae«. Podle ní bylo kongregaci předloženo celkem 16 otázek, které se 
-- podrobnosti bylo by tu zbytečné uváděti různých stránek pravomoci 

biskupovy v klášteřích, s nimiž vedl spor, a kongregace na ně odpověděla vesměs 
ve prospěch biskupův. Nás zajímá jen článek šestý, jímž bylo rozhodnuto, že 
preláti klášterů, pokud mají na farách patronátní právo, získané nebo postoupené 

laiků, jsou povinni presentovati biskupovi na ony fary jen kněze světské, jaké 
byli povinni presentovati také laici, a že na zmíněné fary nesměji dosazovati podle 

vůle řeholníky a tyto opět sesazovati. 
U dvora nyní vznikla pochybnost o tom, je-li takové paušální odmítnutí ná

roků klášterů na obsazování far řeholníky spravedlivé a proto byla publikace pří
slušného článku bully z královské moci zakázána (také článek 10., který se týkal 
dohledu biskupova na účetnictví v klášteřích, byl suspendován) a zřízen 28. února 
1756 při úřadě moravské representace a komory zvláštní delegovaný soud, jemuž 
byla dána moc, přiřknouti klášterům passivní právo patronátní na těch farách, 
kde by se klášterům podařilo prokázati, že práva toho dosáhli buď od panovníka 
nebo od biskupa, dále tam, kde by bylo možno prokázati »tempus immemorialis 
possessionis«, tedy vydržení práva, a posléze tam, kde by šlo o fary, patřící 

prvotní fundaci klášterní a od počátku jsoucí v klášterních rukách. Pro poslední 
případ uznával vlastně právo klášterů mlčky i rozsudek kongregace. 

69) V zem. archivu mezi katalogy zrušených klášterů. 
7D) Opis těchto vidimusů je v Cerroniho sbírce zem. archivu II, 123/VI. 



100 JINDŘICH ŠEBANEK 

Klášterům byla poskytnuta půlletní lhůta, aby prokázaly své nároky. A všechny 
se vskutku o to pokusily. Klášter starobrněnský obšírným podáním, zřejmě z ruky 
zkušeného právníka vyšlým, jež je datováno l7.listopadu 1757. Tu hájil své právo 
na obsazování tří far řeholníky, a sice starobrněnské u sv. Václava, žarošické a ko
mořanské - tedy právě těch, jichž se týkají naše padělky - a dovolával se také 
svého práva na faru hustopečskou, o niž dí, že je toho času až do vymření rodu 
Liechtenštejnů v cizích rukách. Z dokladů, jež k podpoře svého práva mohl uvésti, 
považoval sám zřejmě za nejcennější falsum k r. 1480, jemuž je také mezi přílo
hami vyhrazeno prvé místo. Sloužilo mu totiž za doklad, že měl »ius quaesitum« 
na všech čtyřech farách vskutku s biskupským »povolením, vůlí a nařizením«, tedy 
tak, jak mělo být prokázáno. 

O kostele sv. Václava nad to zvlášť klášter dokazoval, dovolávaje se neprá
vem listiny biskupa Hynka z r. 1322,71) že byl klášteru dán jako součást jeho 
prvotní fundace, a že byl klášteru r. 1397 papežem inkorporován72 ) s právem 
ustanovovati a sesazovati tu faráře. Klášter nebyl prý při tom výslovně obmezen 
na určitý druh kněží, mohl tedy ustanovovati na faru stejně kněze světského jako 
řeholníka. Pokud jde o .:žarošice upozorňoval klášter, že jde o případ fary, již od 
svého založení' měL Neboť prý podle listiny z r. 1220 (víme, že v listině té o Za
rošice nejde) bylo toto místo dáno klášteru velehradskému, jako součást jeho 
fundace. Od něho pak přešlo opět jako součást fundace testamentem královny 
Elišky na klášter starobrněnský. Listina z r. 1314 (falsum) potom slouží k dů
kazu, že kostel žarošický založil klášter velehradský a dosáhl jeho povýšení na 
kostel fami i povolení od biskupa spravovati jej bud' sám neb svými kněžími. 
Beneficium komořanské přešlo posléze, jak klášter přiznával, v jeho majetek 
z rukou světských listinou z r. 1347. Lze prý však prokázati, že komořanská fara 
byla vybudována z panského dvora a duchovní byl vydržován z panských polí a že 
tedy jde - dodávám - o faru inkorporovanou. Nad to dokazuje prý listina z r. 
1365 (falsum), že abatyše od počátku dosazovala v Komořanech řeholníky, neboť 
se v této listině hned dva připomínají a listinou bylo také vykonávané již pas
slvni právo patronátní biskupem výslovně schváleno. 

Elaborát kláštera byl odevzdán biskupské konslstoři k vyjádření. Konslstoř 
se sice snažila oslabiti vývody kláštera, prokazujíc zejména četnými doklady, že 
v minulosti byly fary, o něž jde, s vůlí abatyše často obsazovány laiky a že listina 
z r. 1480 (o pravosti její, stejně jako druhých dvou, neměla nejmenší pochyb
nosti) neobsahuje udělení a povolení passivního patronátního práva, nýbrž jen 

H) Listina ta se týká kaple sv. Václava v Brně. 
72) Doklad je citován výše. 

a 

b 

c 
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koncedování jeho na určitý případ. S námitkami však nepochodila; 27. července 

1759 rozhodl delegovaný soud, že klášter svá práva k farám prokázal a že na nich 
má »ius quaesitum« podržeti. Znova pak, a to definitivně, byla věc rozhodnuta 
16. června 1763, když císařovna Marie Teresie odmítla gravamina, konsistoří 

proti rozhodnuti delegovaného soudu ke dvoru podaná. Tak klášter spor vyhrál, 
a že se tak stalo, děkoval jen a jen svým padělkům. Sledujeme-li, jak se mu do 
všech podrobnosti dobře k vedení žádaného důkazu hodily, skoro bychom byli 
ochotni opraviti svůj paleografický soud a připustiti, že padělky vznikly později, 
teprve ve chvíli, kdy klášter sháněl doklady k stylisaci svého vyjádření z r.175 7. 

Než postup takový nejen že není nutný, ale byl by jistě také unáhlený. Třeba 
uvážiti, že spor, který r. 1763 dospěl ke konci, byl ve chvíli, kdy jsme jej začali 

sledovati, již v plném proudu, ba lze říci, že byl v té době už sporem velmi starým. 
Zachovaly se nám totiž v archivu kláštera velehradského doklady o tom, že po
čátky sporu toho sahají až do šedesátých let století 17.73) Odtud táhl se s pře
stávkami (tak na příklad r. 1697 uzavřel biskup s vlsitátorem cisterciáků ve sporu 
tom smírr4) více nežli sto let, a je poučné, můžeme-li zjistiti, že když se jím r. 
1661 - tehdy snad po prvé - zabývala kongregace kardinálů, byla v celém 
souboru otázek jí předložených jako sedmá již také ona, zda nále~í klášterům na 
jejich farách passivní právo patronátní. 75 ) Jakou roli ve sporu tehdy hrál klášter 
starobrněnský, je nemožné říci;76) bezpečně víme jen tolik, že se také o jeho právo 
na fary jednalo. Nevíme ovšem, jakými doklady ve sporu operoval, ale je velmi 
pravděpodobné, že užil v jeho průběhu již našich fals, neboť konslstoř by jinak 
ve svém podání z r. 1757 byla jistě uvedla, že klášter v rozhodující chvíli teprve 
přichází s novými a překvapujícími doklady. 

K zjištění doby vzniku našich padělků vede však ještě jedna cesta. Víme přece, 
že nebylo jediným motivem jejich vzniku -- nebo aspoň vzniku falsa žarošic-

73) Velehr. cisterc. E 19 v zem. archivu v Brně. 
74) Velehr. cisterc. E 16. 

75) Velehr. cisterc. E 19. Příslušný článek zní: An abbates et alii prelati inferiores, ubi habent purum 
putum ius patronatus aquisitum vel cessum a laícis, quibus in hac succedunt, teneantur episcopo diocesano prae
sentare sacerdotes saeculares, ut ante laici tenebantur, an vero possint substituere monachos. Odpověď zní: Cen
suit teneri, non posse substituere ad libitum. 

76) Snad by bylo možno příslušný materiál najíti v archivu konsistorním v Olomouci. Zachovaná tu reper
toria od r. 1727 j5cm však prohlédl a příslušná akta, starobrněnského kláštera se týkající, nenašel. Také v Kro
měfíži v arcibiskupském archivu jsem nenašel potřebné doklady. Ve fasciklu 8. odd. 16 Geistliche Angelegen
heiten (cisterc.) jsou jen z let 1660 a násl. některé protesty proti tomu, že abatyše starobrněnská bez souhlasu 
biskupova přijala nové panny do kláštera (byl to také jeden ze sporných punktů), z r. 1668 (odd. Parrochialia) 
korespondence abatyše s Hartingerem, farářem komořanským, z níž vysvítá, že Hartinger nechtěl pustit na faru 
k visitaci bučovského děkana. Z r. 1681 jsou ve výše cit. odd. »Geistl. Angelegenheiten« zase akta, týkající se 
sporů, jež vznikly o pozůstalost ~arošického faráře Suchého mezi bučovským děkanem a proboštem starobrněnským. 
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kého - úsilí prokázati klášterní práva na farách, ale také snaha doložiti vele
hradskou tradici Zarošic. Doba jejího vzniku nebude asi daleko od vzniku falsa 
žarošického a protože všechna tři falsa mají téhož původce, ani daleko od vzniku 
fals komořanského a starobrněnského. 

Především bude třeba se ptát, co víme o slávě žarošického poutního kostela 
v minulosti. Až do osmdesátých let 17. stol. nemáme o něm takřka zpráv. Nej
staršÍ, z r. 1411, jsme již vyslechli, stačí dodati, že doklad o existenci kostela toho 
máme také ze století 16., kdy se připomíná v půhonech k r. 1504 Ondruš, »pústev
ník od starého kostela žarošického«. Prvý písemný doklad o Zarošicích, jako 
o divotvorném místě poutním, se zachoval v úvodě nejstarší matriky žarošické. 77 ) 

Upozornil naň, pokud vím, po prvé Vrbas a jeho autorství přiřkl, jsa toho do
mnění, že pochází z téže doby a od téže osoby, která napsala k r. 1654 nejstarší 
zápisy do matriky, současnému faráři žarošickému Adamu Tichému. Věc se má 
však poněkud jinak. Původní zápisy matriční začínají teprve r. 1678; o starších 
zápisech di se hned na počátku matriky, že do ni byly přepsány »ex antiqua, quae 
reperta fuit, matricula«. Ruku, jež psala úvod, nelze v celé matrice jinde najíti, je 
to tedy patrně ruka některého faráře žarošického z doby ne dlouhé před r. 1678.78 ) 

Je nyní zajímavé, co, respektive jak málo dovedl pověděti tento farář o žarošické 
legendě. Spokojil se zcela povšechnou úvahou o tom, že téměř každý klášter cister
ciácký má na svých statcích zázračné místo mariánské. Polo živ si pak sám otázku, 
kdy a od koho vzal žarošický poutní kostel svůj původ, odpověděl na ni, že je to 
těžké zjistiti i tvrditi, ale že nevyrovná-li se svým stářím jiným poutním místům, 
nemůže žádnému druhému před nim být dávána přednost. Jet to prý místo úcty
hodného stáří a divotvorné, v ústech lidu »Stará matka boží« jmenované, jež, jak 
je z tradice známo, mnoho víře věrných si zvolilo za místo svého pohřbu. Jak 
patrno, není tu dosud skutečné legendy, jen půda pro ni je připravena. Nic ne
ukazuje pak na to, že by v té době bylo už existovalo žarošické falsum. 

Další zprávu o Zarošidch jako o místě poutním máme v knize cisterciáka 
oseckého Alexandra Sartoria »Cistercium bis tercÍum« r. 1700 v Praze vydané. 79 ) 

Sartorius už ví, že žarošický poutni kostel patří svým původem do prvých dob 
křesťanství, a to do r. 30 po Kristu. Ví také, že si jej stará knížata zvolila za místo 
pohřební a konkretně umí jmenovati několik zázraků, jež se tu sběhly. Tradice 
a legenda jak patrno, získává již na své určitosti a o několik málo let později _ 
r. 1710 - Středovský prvý, přejímaje a znovu rozšiřuje zprávy Sartoriovy, rekla-

77) V archivu fary žarošické. 
78) V úvahu by přicházel především Jiří Mechelius. 
79) Tit. 24. str. 728. 
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muje pro Zarošice již také tradici velehradskou,SO) uváděje, že kostel žarošický 
hledí zpět k sv. Cyrilu a Metodějovi. Bližšího o této souvislosti bohužel neříká nic. 
Dovršení legendy v tomto směru najdeme teprve v díle známého cisterciáka vele
hradského Engelberta Hermanna »Archivum velehradense«,81) z let 1721-1739. 
Hermann podjal se tu úkolu sepsati listiny archivu velehradského a doprovoditi 
tento soupis věcným výkladem listin. Řeknu-li, že se tu dostal - kdy, nelze přes
něji říci - ke slovu o legendě žarošické, pojednávaje o »schorcické« listině z r. 
1220, je tím už vlastně řečeno, jaký je topografický jeho výklad jmen »Schorcici« 
a »Vhricic«, že je to totiž výklad ve smyslu žarošického falsa. 82

) Je nyní důležité 
věděti, že Hermann, jak se na jiném místě ve svém díle zmiňuje, znal a s plným 
důrazem užil nesprávné identifikace »Schorcici« = Zarošice již r. 1716, když se 
jednalo o to, aby klášter starobrněnský, který v té době kupoval zboží bývalého 
kláštera oslavanského, odstoupil klášteru velehradského na účet toho, oč měl pře
kročiti kupem Oslavan sumu, povolenou mu k nákupu statků, zboží žarošické. s3 ) 

Nelze tvrditi, že by byl Hermann r. 1716 neb aspoň před r. 1739 falsum ža
rošické přímo znal. Nikde se aspoň o něm nezmiňuje a identifikaci »5chorcici« 
s Zarošicemi dokazuje jen z darovací listiny, shledávaje, že »Schorcici« s horou 
nedaleko »Vhricie« nemůže být podle místní situace nic jiného, než Zarošice a 
Uhřice.84 ) Sotva však lze předpokládati, že by identifikace ta byla jeho výmyslem, 
stejně jako jistě si nevymyslil dovršení legendy žarošické, jímž svůj výklad o vele
hradské listině z r. 1220 uzavřel. »Nechť vědí všichni ctitelé mariánští-volá tu
že divotvůrkyně žarošická stejně jako tuřanská, vyšly z údolí velehradského.« 
Zmínka o Tuřanech v této souvislosti je poučná, naznačujeť, jaký byl asi iq.eový 
vzor žarošické legendy. Sláva Tuřan, jejichž velehradskou tradici zvětšil v polovici 
17. stol. tak působivým způsobem Balbín,85) mohla to vskutku být nejspíše. 

Zbývá otázka, kdo mohl ne-li snad přímo o falsu žarošickém, tedy aspoň 
o jeho tendenci informovati Hermanna. Bezděky odpovídá Hermann sám v dal
ším svém výkladě o žarošickém kostele. »Byla to - píše - ještě za našich časů 
svatyně malá, nepochybně od našich předchůdců kdysi vystavěná a svatou sochou 
ozdobená. Ji posléze páter Václav, jehož jsem velmi dobře znal, přestaví 1 v po-

00) Sacra Moraviae historia sive vita ss. Cyrilli et Methudii (Solisbaci 1710), str. 56, 224. 
81) Rkp. zem. archivu čís. 317. Na titulním listě je dílo chronogramem datováno do r. 1721. Zápisy na 

str. 837 a 881 jsou až z r. 1739. 

Zprávy o :Žarošicích jsou na str. 512 a 734 jeho díla. 
83) Akta o koupi Oslavan jsou ve velehr. archivu pod sign. N 5/1, N 9 a N 9/37. Kupní smlouva z r. 

1712 v archivu starobrn. pod sign. P 99. 

84) Charaktristické je, že již na poč. 18. stol. měla identifikace »Schorcic« se :Žarošicemi asi odpůrce. Her
mann aspoň hájí ji proti těm, kdo se z filologických důvodů proti ní staví. 

Diva Turzanensis (1658). 
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dobu novou, dosti stísněnou a ubohou. O to, co tam později bylo vystavěno, 
postaral se až nynější žarošický farář. Počalo pak slavnější uctívání svaté divo
tvůrkyně, neb spíše bylo obnoveno, za zmíněného faráře Václava Alaudy, člena 
kláštera sedleckého, k čemuž přispělo také objevení jakéhosi pramene v údolí 
hor [rozuměj žarošických vinic J86), lidem za svatý a zázračný považovaného.« Pá
ter Václav po dvakráte tu zmíněný je žarošický farář z let 1694-1701 Václav 
Skřivánek. Dodám-li, že také Sartorius se odvolává na zmíněného Skřivánka, že 
mu »fido calamo« o Žarošicích podal zprávu (vedle toho užil SartofÍus také něja
kých poznámek, dodaných mu z kláštera Králové), smíme tuším se značnou prav
děpodobností říci, že doba farářování Skřivánkova - podle svědectví Herman
nova tvůrce velké slávy Žarošic - tedy konec století 17., je dobou dovršení 
žarošické legendy i dobou vzniku žarošického falsa i fals komořanského a staro
brněnského. Dostáváme se tím k témuž termínu vzniku fals, k němuž jsme výše 
došli jejich paleografickým rozborem. 

Netroufám si ovšem tvrditi, že by žarošická legenda v konečné (velehrad
ské) formě byla vznikla na podkladě žarošického falsa. Poměr může být také 
obrácený. Žarošické falsum, jehož hlavním motivem zajisté byla potřeba proká
zati, že klášteru náleží v Žarošicích passivní právo patronátní, mohlo být také 
zkonstruováno ve shodě s vznikající už legendou a na dotvrzení její ve chvíli, 
kdy bylo třeba ve sporu o patronát opatřiti svědectví o minulosti žarošického 
kostela. 

86) Je to nynější tak zv. Zdravá voda li Žarošic. 

VÁCLAV ČERNÝ: 

CRESCENTIUS V ČECHÁCH. 
(PNpravnd kaPitola k v)lddnf českého Překladu nejstarH středoveké knihy 

zemedelské. ) 

Jtředovf:ké odborné knihy.) O knize z roku 1305, která od vyná
lezu knihtisku jen do počátku 17. století vyšla ve více než 20 vydáních, 
nejen v jazyce latinského originálu, nýbrž i ve čtyřech evropských jazy

cích, lze říci, že dosáhla evropské popularity. V Čechách sice nevyšla tiskem, 
ale většina vydání se uchovala v našich knihovnách, ba zachoval se i český pře
klad z tohoto období, a ze století před vynálezem knihtisku nejméně sedm ruko
pisů; i to je takové rozšířeni, že i v Čechách je možno právem mluviti o její 
popularitě. 

Nalézti míru této popularity, to jest jíti stopami kupců i čtenářfl knihy, by 
nebylo bez důležitosti pro kulturní vývoj; v tomto případě, protože jde o první 
soustavnou theorii zemědělství ve středověku, může znalost její obliby a rozšíření 
přispěti i k dějinám zemědělským, ke studiu jejího vlivu na domácí theorii 
i praksi zemědělskou. Nemůžeme sice doufati, že by se podařilo poznati úplně 

zájmový okruh knihy, neboť prostředky k tomu jsou velmi chatrné, ná
hodné: zpravidla jenom zachované exempláře a v těch jen několik glos někdej
ších majitelů a čtenářů; než i to stojí za povšimnutí. 

(PetrUJ de Crescentiis.) Autor její pocházel ze staré měšťanské rodiny bo
lognské, kde se narodil kolem r. 1233. V rodném městě vystudoval, kromě lo
giky pěstuje od mládí vlastní záliby: lékařství a přírodní vědy, ale k životnímu 
povolání si zvolil práva. Stal se soudcem v Bologni, ale když město bylo zachvá
ceno domácími politickými sváry, odešel (asi r. 1274) do exilu a po třicet let se 
zdržoval v rozličných městech italských, navštívil i jižní Francii a některé jiné 

při Středozemním moři. Politicky byl přivržencem chéfa strany guelfské 
Karla z Anjou. Teprve v 70 letech, tedy někdy r. 1303, se vrátil do Bologně a 

ještě nějaký čas činný v městské správě. Ne však již na dlouho. Z veřej

ného ruchu do ústraní ve vlastním domě na předměstí bolognském, kde měl 
asi také menší hospódářství, odvedla jej práce, které se věnoval již na svých 
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cestách: sepsání knihy o zemědělství. Kdy dokončil dílo, není přesně známo, 
ale kombinací s některými údaji, zvláště o velmistru dominikánském Aimeri
covi a sicilském králi Karlu II. z Anjou, jimž kniha jest věnována, vykombi
noval životopisec, že se tak stalo v 1. 1304-1309, pravděpodobně 1305. Po
tom žil již jen ve své rodině a zemřel koncem r. 1320.1

) 

Synem sl)ého města, zmítaného politicky, ale při tom vynikajícího studij
ního střediska i bohatého statky, při nichž účast na správě byla dobrou školou 
praktickou, byl Petrus de Crescentiis či krátce Crescentius. Ale ještě více: byl 
synem. své země a své doby, která vydala tolik myšlenkových podnětů, že 
z nich západní a střední Evropa žila několik století. Crescentius takové podněty 
ochotně přijímal a svým dílem zúrodniL 

Sotva dvacet let před jeho narozením byl založen kazatelský řád domini
kánský. Již v mládí v rodišti a potom na cestách měl Petr příležitost sledovati 
průbojnou činnost dominikánů: Imponovala mu jejich scholastická učenost -
Alberta Magna cituje nejvíce z učenců svého století. Měl v úctě tento řád, 
jemuž v závěti odkázal i své knihy, aby byly rozděleny potřebným bratřím, 
neboť mezi jeho členy nalezl i osobní přátele a podněcovatele. Bez popudu jejich 
generála Fra Aimerica snad by ani nebyl dokončil své knihy. 

O dobrých třicet let byl Crescentius mladší nežli Dante, ale přispěl svým 
dílem k podpoře jeho úsilí. Na týchž scholastických základech, na nichž Dante 
budoval poesii, uplatňuje v ní lidový jazyk italský, vzniklo také několik od
borných prací. G. Villani napsal dějiny Florencie, Guido z Messiny vylíčil 
válku trojskou, - a Petr Crescentius napsal dHo o zemědělství. Patří vskutku 
do jejich kruhu; třebaže domněnka, že sám napsal své dílo v lingua volgare, 
ukázala se nesprávnou, neboť Crescentius psal originál· latinsky, přece byla jeho 

1) Nejpodrobnější dosud životopis Crescentiův s jeho podobiznou byl připojen k italskému vydání »Trattato 
della agricoltora« die Piero Crescenzi. Traslatato nella favella Fiorentina rivisto dallo 'Nferigllo, accademico della 
Crusca. Milano 1805. Výtisk je v pražské universitní knihovně (17 G 525). V nové »Enciclopedia Italiana di 
scienze«, sv. XI. 1931 je uveden G. Montiho životopis Crcscentiův ve vydání Trattato 1794, což patrně nepřináší 
více nežli vydání r. 1805; mimo to G. Zazzaglzini in: II libro e la stampa VI. 1912, pag. 133. a G. Fa12tuzzi, 

in: Scrittori BoIognesi, Bologna 1783, III, 224. - Z odborných prací 19. stol. všímali si Crescentiova díla nej
více botanikové, méně zemědělci: Kaspar Stemberg, Abhandlung uber dic Pflanzenkunde in Bohmen. L-II., 
Prag 1817-18, str. I. 36, 37, II. 68. V Puchmajerově překladu Pojednání o bylinářství v Čechách, Praha 1819, 
str. 35 n. - E. H. F. Meyer, Geschichte der Botanik. IV. Konigsberg 1857, str. 138-159. - V. Maiwald, 

Geschichte der Botanik in Bohmen. Wien-Leipzig 1904, str. 7. - Soupis polské literatury podává Estl'eichel', 

Bibljografja Polska, sv. XIV., 450--451, a její ocenění B. HrYlliewiecki, Zarys dziejów botaniki w Polsce, Po
radnik dIa samouków, sv. VII., Warszawa 1927; srov. též Pinkel, Bibljografja historji polskiej, II. č. 17992 a n. -
Francouzskou lit. uvádí Nouvelle biographie générale, sv. XII. Paříž 1855. - Vliv Crescentiův na německou 
literaturu zemědělskou v 16.-17. stol., a to i na hlavní představitele »Hausvaterliteratur«, jako byl Heresbach 
a Colerus, ocenil C. Fraas, Geschichte der Landbau- und Forstwissenschaft seit dem 16. Jahrh., Munchen 1865, 
31 n., a podle něho Th. Goltz, Geschichte der deutschen Landwirtschaft 1. 1902, 290. 
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kniha přeložena záhy do domácího jazyka, takže se uchovala ještě v italských 
rukopisech ze 14. století.2

) 

Především arci obdivem k antickým zdrojům jest motivováno Crescentiovo 
dHo. Proti formalistním humanistům má jistě přednost v tom, že se soustředil 
k jednotnému odbornému thematu, a při tom se neomezil na převod římských 
autorů, nýbrž doplnil je spisovateli středověkými a také osobní zkušeností. 
V něm vyrostl jeden z prvních květů časné renaissance. Vyhověl moderním 
proudům kulturním i praktické potřebě a vytvořil dílo, které na několik set 
let se stalo takřka jedinečnou příručkou svého druhu., 

(Ruralium commodorum libri XII.) » ... A spatřiv, že ze všech věcí, z nichž 
nějací užitkové přicházejí (citujeme jeho konfessi z předmluvy slovy českého 
překladatele s počátku 16. století), nic lepšího není nad obývání a pracováni 
v poli, nic hojněji, nic sladčeji, nic člověku svobodnému hodněji, jakož praví 
Tullius, i poznav, že v obývání polním snadně se nalézá stav pokojný, vzbuzuje 
se pracnost, a bližních urážka vyvaruje se, a poznav, že v obývání polním skrze 
nabyté umění snázeji a hojněji užitek dosahuje se a rozkoš zpuosobuje, ... 
pro tož muži dobří, kteH z puožitkuov svého vladařství bez jiných úrazu spra
vedlivě živi býti chtějí, slušně té vtipnosti a umění žádati mají a obrátiti mysl 
svú a chtíč k obývání vpolnímu.« 

Tak vyznal Crescentius svůj názor na zemědělství v předmluvě své knihy, 
kterou nazval Ruralium commodorum libri XII - dvanáct knih (kapitol) 
o výhodách venkovského zaměstnání, čili podle českého překladatele »vo puo
žitcích vpolních«. Názor, projevený z části slovy Ciceronovými, byl by stejně 
slušel Filemonovi i městskému romantikovi z konce 18. století. U Crescentia je 
vysvětlitelný tím, že poznal mnoho hospodářství patřících městským patriciŮffi, 
jichž hlavní zdroj výživy byl v obchodu, takže hospodářství na venkově bývalo 
jim spíše Tusculem nežli místem, kde by úsilovně počítali, kolik kromě natu
rálií pro domácnost vynese ještě na prodej. To nebyl ještě daleko expanslvně 
se rozmáhající velkostatek, jaký se na př. v Čechách organisoval již v té době, 
kdy tu vznikl český překlad »Knihy vo puožitcích vpolních«. Zemědělské pod
nikání podle zkušeností Crescentiových nepočítalo ještě s kapitálem, investi
cemi a nehledělo jenom na čistý peněžitý výnos, neboť si cenilo také užitku 
mravního. Proto také theorie nemusila se pouštět do účetních a správovědných 
výpočtů, ale mohla se omeziti na popis a povšechně poučný souhrn všech zna
lostí ze zemědělstvL 

2) Trattato, 1. c. str. XXXVI. 
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Následující úspěch je nejlepším svědectvím, že potřeba takové encyklo
pedie zemědělské byla citelná. Spor mezi přírodou a vírou, na němž ztrosko
tával každý pokrok, právě v zemědělství měl poměrně nejjistější půdu, neboť tu 
spíše než v alchymii, v astrologii ave zvířecích »fysiologech« se mohl opříti 

o konkrétní poznání rostlin, zvláště léčivých, zvířat, počasí a polní práce. Tu se 
nejlépe poznávalo, že není všecko vědění v bibli, nýbrž že je dobře, na věci ze 
zemědělství se zeptati zemědělců, na rostliny botanikll, na léčeni lékařů. 3 ) Do
vedl-li se Crescent1us zavděčiti moderní kulturní potřebě, svědčí to o jeho dob
rém instinktu. 

Jak šel k svému cíli, také sám naznačil v předmluvě: »Mnohé knihy sta
rých i nových mudrcuov sem přečetl. A mnohé i rozličné díla a práce bydlíte
luov vpolních sem viděl a shlédl«. 

Ze starověku se dochovalo skutečně několik autorů, kteří mu mohli býti 
dobrou předlohou. Řeckých spisovatelů neznal, neboť řečtina nebyla ještě v modě, 
takže jen nepřímo mohl čerpati z jediného díla, které bylo přeloženo do latiny: 
Geoponiché. Byla to kompilace sestavená za Konstant1na Porfyrogeneta v 10. 

stol. ze starších spisovatelů řeckých. Kapitolu o vinicích přeložil Burgundius 
Pisanus ve 12. stol. do latiny, a Crescent1us jí použil vydatně. Zato latinští spi
sovatelé byli mu přístupnější studnicí: Cato, Varro, Columella a Palladius. Nej
mladší z nich, Palladius, jenž ostatně sám použil Columelly' i řeckých spisova
telů a svou čtrnáctidnnou nevelikou příručku »De re rustica« byl ve středověku 
zvláště oblíben, jistě pro svou stručnost a praktické rozdělení zemědělských prací 
podle měsíců v roce, jest také Crescentiem nejčastěji citován. 

Než Crescentius dovedl antické spisovatele zemědělské spojiti vhodně se 
středověkými filosofy, kteří se dotýkali přírodních zjevů. Kromě zmíněného 

Alberta Velikého ze současníků to byl G. Platearius Salernitanus, jehož knihy 
»Circa instans« čili »De simplíci medicina« užil Cresceritius v kapitole o rost
linách. Zejména často pak se dovolává staršího filosofa arabského z rozhraní 
tisíciletí, Avicenny.4) 

K četbě přistoupila i vlastní zkušenost, jež umožňovala Crescentiovi, aby 
rozpory v literárních pramenech zhodnotil vlastním úsudkem. Nad to byl tak 
opatrný a sebekritický, že hotovou práci předložil velmistru Aimericovi a jeho 
řádovým spolubratřím i odborníkům přírodních věd na bolognské universitě. 

Teprve když oni práci schválili, napsal dedikační list sicilskému králi Karlovi, 

3) Srov. též Th. Lí12dner, Weltgeschichte IV. (1921), 140, Meyer 1. c. IV. 148. 

') Meyer 1. c. spočítal, kolikrát cituje nebo bez citováni používá Crescentius rozličných spisovatelů, v prvních 
osmi knihách (o které měl botanik zájem) ; napočetl 33 spisovatelů. 

3 
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prose ho, aby knihu přečetl a posoudil on i jeho klerici a laici. Potom se kniha 
Crescentiova vydala do světa, aby byla hojně opisována, tištěna a čtena tak, že 
se jí sotva která pozdější zemědělská encyklopedie může rovnati. 

Na rozbor obsahu tu není místa. Přece však aspot"í přehled dvanácti knih 
naznačí postup: I. Hospodářský dvůr, místo a správa. II. Rostliny, vzdělávání 
poli. III. Rostliny polní (podle abecedy). IV. Vinice. V. Stromy. VI. Zahrady, 
rostliny zahradní i divoké. VII. Louky a háje. VIII. Parky, viridaria. IX. 2i
vočišstvo, dobytek, drůbež, zvěř, ryby, včely, zvěrolékařství. X. Lov divokých 
zvířat. XI. Přehled látky celého dila. XII. Rozvrh zemědělské práce podle mě-

, o 
SleU v roce. 

(Rukopisy.) Cesta knihy Crescentiovy do Čech je lehce vysvětlitelná. V Bo
logni bylo ve 13. a 14. stol. vždycky hojně českých studentů, v době, kdy Cr es
centius své dHo dokončil, dokonce tolik, že mohli býti vedeni jako samostatný 
národ. Ani když byla v Praze zřízena universita, nepřestaly tyto studijní styky, 
stále tam chodili Češi studovat práva, lékařství a svobodná umění. Při tom 
byly ard také nakupovány knihy, jak pro soukromou potřebu, tak i později pro 
českou universitu. Již Karel IV. i jeho syn a také arcibiskup Jan z Jenštejna, 
jenž sám v Bologni studoval, byli dobrými odběrateli knih. 5 ) Nejspíš tedy 
přímo v Bologni byl koupen také některý exemplář Crescentiovy knihy, další 
pravděpodobně byly opisovány u nás. Je velmi pravděpodobné, že už Karlu IV. 
neušla tato kniha, v níž tolik místa je věnováno vinařství, které chtěl v Čechách 
zvelebiti. Jistě bylo i u nás více rukopisů nežli se jich zachovalo. 6) 

V Praze je Crescentius v pěti rukopisech v universitní knihovně, jeden 
v metropolitní knihovně, jeden nebo dva v dietrichsteinské knihovně v Miku
lově.') 

Rukopisy universitní knihovny jsou vesměs ze zrušených klášterů, tři z kle
mentinské koleje pražské, jeden z jesuitské koleje v Krumlově, jeden z augusti
niánského kláštera v Třeboni. S ) Ale měly své osudy již předtím, než se dostaly 
do klášterních knihoven, jak lze aspol1 trochu vyčísti z několika přípisků. Da-

") F. Tadra, Kulturní styky Čech s cizinou, Praha 1897, 254 n. 

6) Soupis rukopisů v některých knihovnách italských pořídí! Pantuzzi, Notizie delIi scrittori Bolognesi, 
sv. III. 

,) O mikulovských rukopisech jsem se zatím nemohl přesvědčiti, nedostal jsem jich dosud do Prahy; vím 
o nich jen ze zprávy zámeckého bibliotekáře p. prof. ]. Matzury: sign. II 140 rukopis psaný před r. 1500, a II 165 
svazek tří rukopisů, mezi nimi Crescentius z r. 1480. 

8) Univ. knihovna v Praze: ID 39 (Truhlář, Catalogus č. 179), IV C 26 (č. 653), VEIS (č. 909), 
VII C 8 (č. 1251), VIII D 28 (č. 1523). K. Sternberg, Abhandlung 1. 36 praví, že rukopisů v této knihovně 
je 7, ale sám pak uvádí jenom 3. 
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tovaný jest jediný z nich, IV C 26: byl opsán r. 1390/) škoda, že podpis pod 
·datem jest vyškrabán; přes to se dovídáme o rukopise několik podrobností. Ne
j~ou bez důležitosti ani dva listy vlepené na přídeští původní vazby; město 
Zatec potvrzuje v jednom poslední pořízení svého spoluměšťana Wernera ze 
Stránče (r. 1379), v druhém mešní nadaci Heynlina Udliczera. 10) Je možné, 
že kniha byla opsána pro některého žateckého měštana, který se přestěhoval 
do Prahy; mohl to býti i Prokop Zatecký, který r. 1420 byl v poselství ke králi 
~~lskému sP,:~u se Šimonem od bílého lva. Určitě víme jen tolik, že kniha pa
tnla tomuto SImonovi (aniž můžeme rozhodnouti, nebyla-li již přímo pro něho 
opsána) a že byla také mezi knihami, které Šimon ve své závěti r. 1433 od
kázal pražské obecní knihovně. II ) To byl tedy jeden z nejstaršich zjištěných 
majitelů a jistě i čtenářů Crescentia v Čechách: vážený měšťan pražský, který 
zejména po revoluci se uplatnil ve straně podobojí ve správě města i v diplo
matických posláních; nepochybně muž kulturnich vlastností, jestliže takto shro
mažďoval knihy a v závěti na ně pamatoval. Jeho knižní zájem byl všestran
nějŠÍ - také náboženská kniha byla mezi těmi, které daroval obecní knihovně1Z ) 
- a vyplfrval patrně z vnitřního vztahu čtenáře ke knihám, ne z pouhé záliby 
sběratelské. Kniha zemědělská mohla Šimona poutati Hm spíše, že měl také hos
podářství, r. 1419 od jeptišek sv. Anny koupil ves Radlice u Prahy s poplužním 
dvorem se dvěma poplužími. Už jeho sestřencl neměli zájmu Šimonova a nepo
drželi knihy Crescentiovy pro sebe. I ostatní čtenáři nám unikají, nevíme, jaké 
oblibě se těšila tato kniha v obecní knihovně pražské; když se dostala do je
suitské knihovny v Klementinu, byla již jen rukopisnou vzácnosti, nebot je
suitští hospodáři sice v Crescentiovi jistě čítali, ale měli již tištěné exempláře. 

Ostatní rukopisy nejsou datované, ale podle písma nejsou příliš vzdáleny 
od rukopisu Šimonova, vesměs z konce 14. nebo počátku 15. stol. Terminus ad 
quem lze omeziti husitskými bouřemi. Šimon od bílého lva, nalézající ještě v této 

9) »Finitus est iste liber crastino sancti Andreae Apostolis sub anno domini milesimo trecentesimo et 
nonagesimo.« 

10) Oba listy žatecké otiskl L. Schlesinger, Urkundenbuch der Stadt Saaz, 1892, str. 45, 71, první list z to
hoto rukopisu, při druhém má odkaz na tento rukopis, ale otiskl jej podle opisu v žateckém listináři. 

11) Na přídeští na zmíněném žateckém perg. listu rukou 15. stol.: »Istum librum donavit dom. Symon 
ab albo Leone pro libraria communitatis.« Úryvek ze závěti Šimonovy z r. 1433 z archivu města Prahy kn. č. 992 
fol. 154 cituje Z. Winter, Kulturní obraz českých měst 1. 754: »Knihy mé aby mistr Rokycana převrhl, a co by 
sě hodilo do libráře, to aby dal, a mým sestřencům, což by se hodilo jim, aby ostavil, a k tomu 10 kop z mého 
statku aby vydáno bylo na librář obecní.« - O Šimonovi V. V. Tomek, Dějepis města Prahy, II. vyd., IV. 126 
o poselství s Prokopem Zateckým 1420, 280 v hádání na Konopišti 1423; 327 jej uvádí mezi rozhodčími o smlouvu 
vožickou 1425; 390, 582, 590 v rozličných jednáních; V. 77-81 v seznamu staroměstských konšelů f. 1420, 1423, 
1428, 1432-33; III. 137 o koupi Radlic 1419. 

12) Rukopis X G 6 ze 14. stol. Sermones quadragesimales. Truhlář, Catalogus č. 1960. 
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zálibu v hospodářské knize, byl spíše výjimkou; bylo by s podivem, aby 
se rukopis tohoto díla ještě nyní rozmnožoval. Pokud se dovídáme něco o ma
lU","·LH_JU, jsou to ve dvou případech lékaři. Thoma medicus z pražského Naz~~
retu, jenž. je označen na rkp. V E 15, byl jeho majitelem asi t~ké v době S1-
monově, snad týž lékař Tomáš, jemuž patřila také náboženská kmha »Tractatus 

anima duo«.13) V podobném sousedství ocitl se jiný exemplář u lékaře Mar-
z Třeboně. 14 V Třeboni zůstal dlouhou dobu, z r. 1609 má exlibris Petra 

Voka z Rožmberka, potom teprve se dostal do třeboňského kláštera. Je zřejmo, 
lékařské čtenáře nevábilo vlastní zemědělství, nýbrž bylinářská část knihy. 

se dovídáme z rukopisu Vln D 28: ani poznámky o majiteli, jen cena 
udána asi z 15. stol.: za dvě kopy.15) 

P~dobného rázu jako tyto čtyři rukopisy universitní, je také rukopis metro
Pochází také s počátku 15. stol. a patřil asi ještě v době svého vzniku 

Janovi z Lokte. Těžko říci, měl-li jaký vztah k severovýchodním Čechám, 
nasvědčoval na zadním přídeští nalepený list Jindřicha Berky staršího 

z pána na Jablonném, vybízející kohosi k pořádku v odvádění daní. Proti 
ostatním rukopisům jsou zde stopy českého čtenáře, jenž byl botaniker: n~bo 

lékařem, totiž na rozličných místech připsané české výrazy, na konCl kmhy 
české recepty. lG) 

nejvzácnějším na konec. Je to pergamenový rukopis z universitní knihovny 
C 8, jehož pozdější vazba z šedého papíru nijak nedává tušiti sličný vnitře~, 

pečlivě psaný a vyzdobený illuminovanými iniciálkami. Není to úplný rukopIS 
Crescentia, neboť mu schází V. kniha o stromech, asi opomenutím písaře, který 
pak další knihy čísloval V.-XI., místo VI.-xn. Poznámka na ~rvní ~tra~ě 
vysvětluje jen tolik, že rukopis byl zapsán do katalogu krumlovske koleje Je
suitské, ale o vzniku se nedovídáme nic. Snad poví něco malířská výzdoba? 

13) VE 15 .. - Na přídeští rukou současnou nebo málo pozdější: »Iste liber est Thome medici commorati 
in Nazareth ante Betlehem Pragens.« Nazaret byl založen 1419, jméno se vyskytuje prvně 1430 v pamětní knize 
koleje nazaretské. Tomek, 1. c. III. 433. - Tractatus de anima duo, sign. X H 19, Truhlář č. 1997. 

14) I D 39. - Na 1. fol. rukou 15.-16. stol.: »Liber Martini de Trzebon medici.« Na 2. fol. ex-libris 
Petra Voka 1609, na něm rukou 18. stol. »Ex bibliotheca canonicorum regulae S. Augustini Trebonae. 1718.« 
Ke Crescentiovi jest přivázán lékařský spis. 

15) VIII D 28. - »Pro II sexagenis.« 

16) Sign. LXXX. A. Podlaha, Soupis rukopisů knihovny metropolitní, Praha 1922, Č. 1273. K jeho po
pisu třeba dodati, že na první straně pod textem písmem rukopisu nebo velmi podobným jest připsáno: »Lib~r 
magistri Johannis de Cubito.« Podle zprávy konservátora Dr. A. Gnirse není v Lokti záznamů o tomto Janovl; 
na universitě v Lipsku byl mag. Johannes Honorius de Cubito, avšak teprve v I. 1487-1504. - List Berkův byl 
dán in Cunradi villa. to iest v Kunraticích u Cvikova, ale není datován; jeho vydavatelem jest patrně Jindřich 
Berka starší, jenž ze~řel 'r. 1406. Kunratice koupili Berkové krátce před r. 1391, což jest tedy krajní mez vydání 
tohoto listu. 
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. Z~ůra~niti nutno, že miniaturní obrázky přiléhají k obsahu, že tedy odborná 
kll1ha lllspuovala malíře. Uvážíme-li, jak málo obrázků do té doby, to jest do 
rozhraní 14.-15. stol., čerpalo látku z venkovského života,I7) je tím vzácnější 
:~nto vzt:h p ze~~dělské~~ obsah~ s ~áměte~ malířovým. Iniciálky jsou na po
catku kazde knmy s vYJ1mkou ctvrte, kde Jest vynecháno pro obrázek prázdné 
místo. První jest odchylný, oddaná postava podává knihu panovníkovi: nelze 
zatím říci, má-li to býti Petr Crescentius a Karel II. či snad český opisovač knihy 
a českf pa~o.v~!~ ,- ~ácla~}V. či Karel IV. - pro něhož kniha byla psána. 
:: dalslch mlClalkach JSou JIZ obrázky související se zemědělstvím: II. kniha: 
Stěpař. III. Oráč s pluhem. IV. prázdná. V. (vskutku VI. kniha) Zahradník 
s rýče~. VI~o (VII.) v Sekáč na poli. vn. (VIII.) Česání ovoce. VIII. (IX.) 
Krmell1 vepru a kone. IX. (X.) Lovec se psy. X. (Xi.) Pokrývač a studna. 
Xl. (XII.) Tesaři při stavbě domu. 

. Kd!ž K. Chytil ve své starší práci upozornil na tyto miniatury, přisuzoval 
Je konC1 vlády Karla IV. Byl k tomu sveden také nedopatřením, pokládaje 
krále Karla, jemuž autor knihu věnoval, za Karla IV.lB) Omyl vysvětlil již 
Tr~hlář v katalogu rukopisů, a také Chytil od té doby změnil své mínění, posu
nUJe obrázky v souhlase s .Matějčkem k r. 1420, ne-li až k r. 1430, jak by 
k tomu vedlo zejména srovnání kresby stromového pozadí s obrázkem v bibli 
Kristíny švédské z tohoto roku. 19

) Než tak daleko, tuším, nelze jíti, abychom 
v době, kdy v literatuře i v malířství převládla themata biblická, hledali vznik 
rukopisu nebo aspoi'í jeho illuminací v knize tak světsky odborné. 

Ještě jedna okolnost může přispěti k datování. Víme-li, že rukopis byl 
v knihovně jesuitské koleje v Krumlově, uvěříme snadno, že se tam mohl do
stati po Rožmbercích, jestliže měli takový rukopis. A skutečně, ve starém inven
táři krumlovského zámku mezi knihami náboženskými právními filosoficky'mi -' , 
a historickými jest uveden také: Petrus de Crescentiis; inventář je z r. 1418.2°) 
S velkou pravděpodobností lze souditi, že to jest náš illuminovaný rukopis, který 
tedy vznikl před r. 1418. Podle písma mohl by býti jeho vznik posunut ještě 

17) Na př. známé obrázky ve Velislavově bibli a v žaltáři křižovnickém. - Také v kodexu Jana z Jen
štejna je obrázek oráče s potahem a pohůnkem z r. 1396-97. A. Fl'iedl, Památky Archeologické 35,. 1927, str. 
430, tab. CXXIV. 

18) K. Chytil, vývoj miniaturního malířství v době králů rodu Lucemburského. Památky Archeologické 
XIII. 1886, 154. 

, ~9) NYr:,ěj~í ús::,dek prof. Chytila mi laskavě sdělil dr. E. Poche a dr. K. Tříska. - A. Matějček, Dějepis 
vytvarneho umem v Cechách I. 340, 346, obr. 271. - Srov. též Matějček, Illustrace v středověké knize psané. 
Ročenka česko slov. knihtiskařů na r. 1928. - E. Dostál, Příspěvky k dějinám českého umění ilIuminátorského 
na sklonku 14. stol. Brno 1928. V těchto pracích je další literatura. 

20) M. Pangerl, Urkundenbuch des ehemaligen Cistercienserstiftes Goldenkron, Wien 1872, 392. 
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o několik let zpět na rozhraní století, takže není daleko od datovaného ruko
pisu z r. 1390. 

Ostatně bude nutno ještě věnovati pozornost těmto miniaturám, v nichž 
realisace krajiny a plastika osob prozrazuje italské vlivy. Jde o to, zdali aspoň 
námět je původní česká práce, nebo zdali vliv malířské školy bolognské, který 
se i ji~ak uplatnil v českém malířství, měl zvláštní pole pflsobnosti zde, kde šlo 
o knihu také původu bolognského. Jestliže rukopisy kanonického práva od 
13. stol. nebyly illuminovány pod vlivem francouzským, nýbrž italským právě 

že kanonickému právu se učilo nejvíce v Bologni a v Padut, a odtud při
cházely právní rukopisy do obchodu,2l) podaří se snad dalším srovnáváním zjistit 
také, jaké vlivy působily na tento rukopis Crescentia. Je však třeba více mate
riálu pro srovná;ání. Crescentiových rukopisů je hojně v Evropě, mnohé byly il1u
mino;ánv. U některých sice obrázek není illustrad, nemá nic společného s obsa
hem, jako na př. ve "dvou rukopisech vatikánských,22) ale přece je možné, že více 
rukopisů bylo vyzdobeno tak jako rukopis pražský. Ať už jakkoliv vyzní otázka 
o původnosti illustračního nápadu, jisto jest, že dílo Crescentiovo působilo takto 
myšlenkově i na české malířství, aby tu podalo výtvor ne sice prvotřídní, ale 
přece velmi cenný. 

(Tisky.) Knihtisk teprve mohl oblíbenou knihu rozšířiti nevídanou měrou. 
Crescentius byl tištěn velmi často, ne vždy k prospěchu autorově, neboť některá 
vydání, zejména německá, změnila text takovýn-ii přídavky, že z původní země
dělské encyklopedie se stala spíše kniha botanicko-lékařská. 23) 

Starší vyd;Íní latinská jsou nejlepŠÍ, jak augsburské z r. 1471, opakované 
v dalším přetisku nedatovaném (snad ještě z r. 1471 nebo spíše 1473), tak 10-
vaňské z r. 1474, které bylo rovněž opakováno dvěma nedatovanými vydáními, 
a další snad z r. 1478 i také v Štrasburku 1486. Méně dokonalá jsou již vydání 
basileiská z r. 1538 a 1548. 

Kromě latinského originálu byl Crescentius přeložen do italštiny, francouz
štiny, do němčiny a polštiny a v těch jazycích tištěn; také český překlad byl po
řízen, ale nebyl vytištěn. 

21) A. Matějček, 1. c. E. Dostál, Čechy a Avignon. Časopis Matice Moravské 46, 1922. M. D1Jořák, Knihovna 
augustiniánského kláštera v Roudnici. Český Časopis Historický VL 1900, 123. 

22) Ve vatikánské knihovně sign. Urbin lat. č. 266 je rukopis Crescentia z r. 1424 a sign. Ottob. lat. 1569 
ie z r. 1339; oba rukopisy jsou illuminované, ale beze vztahu k venkovskému životu. Za laskavé zjištění děkuji 

p. archivnímu radovi Dr. B. Jenšovskému a členu historického ústavu v Římě p. Dr. A. Húščavovi, jimž vděčím 
také za výpis z knihy Fantuzziho, uvedené v pozn. 6. 

23) K bibliografii srov. Meyel', 1. c. IV. 138 n., Hain-CoNnger, Repertorium b;bliographicum, Supplement. 
London 1895-1902. R. ProctOf, An index to the early printed books in the British Museum. London 1898-1903. 
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Francouzský překlad vznikl v Paříži r. 1373 z rozkazu krále Karla V., tiskem 
byl vydán v Paříži 1~86 a v několika jiných vydáních. 24 ) Německých vydání 
bylo několik: 1493 v Strasburku, 1512 bez místa vydání, 1518 a 1531 v Štras
burku, 1583 ve Frankfurtu, 1586 a 1602 ve Štrasburku. V polštině vyšla kniha 
dvakrát, 1549 a 1571 v Krakově."5 Rozumí se, že italský text, který vznikl nej
dříve po originálu, jak bylo již poznamenáno, byl také několikrát tištěn; stačí uvésti 
vydání, která jsou u nás, totiž benátské 1564, florencké 1605, milánské 1805. 

V českých knihovnách jest dílo Crescentiovo zastoupeno velmi četně. Chce
me-li se do některých podívati, nejde nám o úplnost - příležitostně bude možno 
doplniti údaje z jiných knihoven - nýbrž o zjištění původu knihy v několika ty
pických případech. Francouzského ani polského vydání jsem zatím nenašel, zato 
latinská a německá jsou hojná, ani italské nechybL 

Ze sedmi rozličných vydání v pražské universitní knihovně kromě italského 
z r. 1805, jež bylo koupeno, všecka ostatní pocházejí z knihoven kdysi klášter
ních. břevnovského kláštera jest nejstarší exemplář, totiž přetisk prvního vy
dání z r. 1471; půlstoletí po vytištění, r. 1520, patřil plebánu Ondřejovi, který 
v něm koloroval dřevoryty; v 18. koupil knihu břevnovský klášter. V textu 
jsou někde připsány české názvy rostlin, snad ještě čteniřem ze 16. stol., na ně
kolika obrázcích pozdější rukou také německé názvy.2G) Výtisk z r. 1486 byl od 
r. 1665 v jesuitské koleji v Chebu,z7) kdežto vydání z r. 1538 bylo r. 1733 zařa
zeno do knihovny jesuitské koleje u sv. lvfikuláše, změnivši předtím již několik 
majitelů. Z koleje jindřichohradecké přišly do universitní knihovny dva výtisky 
z rozličných vydání, německé 1512~G) a latinské 1548 ;30) společenství, v němž se 

24) Titul rukopisu: Rustican du labour des champs, translaté du Latin de Pierre de Crescens en fran(ois, 

par l'ordre de Charles V, roi de France, en 1373. První vydání tohoto překladu je nadepsáno: Proufits cham. 
pestres et ruraulx touchants le labour des champs, vignes et jardins. Paris 1486. Srov. Nouvelle Biographie 
générale sv. X II. 

25) Ksi"gi o gospodarstwie, 1549. O pomnozeniu i rozkrzewieniu wszelakich pozytków, 1571. Polská lit. 
uvedena výše v pozu. 1. Za informace o polském Crescé[ltiovi děkuji p. Dr. Ed. Kuntzemu, řediteli Bibljoteki 
Jagielloiiskiej v Krakově. 

26) Sign. 44 F 24. Na 1. fo. rukou 16. stol. »Iste est liber domini Andreae plebani in Swin, quem etiam 
decoravi coloribus diversis«; rukou asi 18. stol.: »Ivfonasterii Brzevnoviensis a P. Carolo Bonifacio comparatus«. 
České názvy rostlin jsou na př. fol. 32, 59 v., 64 v., 69, 74 V., 75, 76, 77, 81, 82 aj., 93 u mandragory pří
pisek: »smiluj [se} nad námi«. K tomuto tisku je přivázán rukopis Palladia na 47 fol. asi z konce xv. stol. 
Srov. Truhlář, Catalogus č. 2816. 

27) Sign. 46 E 9. Na titulním listě rukou 17. stol.: Inscriptus catalogo collegii Jesu Egrae 1665. 

28) Sign. 17 I 61. Na titul. listě rukou 18. stol.: Domus professae Soc. Jesu ad. S. NicoI. Pragae. Cat. 
inscript. 1733. Starší rukou: Anno 1579 hic liber Hinrici est equitis cognomine Kuinzow (?), emit ab heredibus 
Francisci Alardi pastoris in Witstor. Jediná marginální poznámka na str. 357 o routě a basiliškovi. 

29) Sign. 17 A 56. 

30) Sign. 17 A 42. Ppmí dílo jest: Sieben Bucher von dem Feldbau und vollkommener Bestellung eines 
ordentlichen Mayerhofs oder Landgut. Etwan von Carob Stephano und Johanne Liebhalto, der' Artznei Doctofn 
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kniha někdy ocitne, již samo dává svědectví, k čemu jí bylo používáno: toto vy
dáni z r. 15·48 je přivázáno ke dvěma knihám, z nichž první jest francouzského 

°vodu a podobného rázu jako Crescentius o zemědělství a správě dvora, ale 
~:áno lékaři a také do němčiny přelože~o ~ékařem, dr,uhá pa~ jest n~me~~ý ?~: 
l ' 'rV To napovídá že také v CrescentlOvl byla hledana v teto dobe sp1se JeJI lna. , k' 
botanická část, užitečná lékařům. Tato tendence jeví se ještě více v němec em 
vydání z r. 1583, do něhož byly přidány některé kapitoly čistě lékařs!{é, .takže má 
. iž 15 knih. V exempláři universitním, který byl r. 1600 koupen ve ZhorelCl a potom 
~e dostal do jesuitské koleje v Králové Hradci, starší přídavek recept.~ ~roti morfu 
skutečně svědčí, že kniha byla jeden čas v rukou lékařových; podle Jmych pozna
mek po r. 1600 čítali v knize také mysli~ci. 31) ~ě~llec~é ~yd~~í z r. 16v~2 bylo ~e 
konci 17. stol. v malostranském profesmm dome )esmtskem, ) a rovnez od praz-
ských jesuitů bylo italské vydání z r. 1605.33

) ., .. , 

- .Podobně z klášterních knihoven dostaly se výtisky Crescentla také do studlJm 
knihovny v Olomouci. Vydání z r. 1486 dvakrát, jednou z kartuziánského kláštera 

v Brně, po druhé z františkánského kláš~era .v Brn,ě .. ~~eti;~,,;rdání :::v 14~: 
v jednom svazku svázaný s vydáním 1518 Je ~ kapucmsK~l;o kl,astera,~e vyskove: 
dříve v majetku »Thomae rectoris StrumenenS1S«. Z kartuzlanskeho klastera v Brne 
je také vydání 1531, na jehož titulním listě je podepsán starší majitel: \XTilhelm 
Mussik. Knihu z r. 1538 míval již kardinál Dietrichstein, jenž ji r. 1624 daroval 
kapucínskému klášteru v Mikulově. 

V universitní knihovně v Brně je vydání 1486 a 1518, obě z moravskoslezské 
hospodářské společnosti. V metropolitní knihovně v Praze je také inkunabule 1486, 

franzosisch beschrieben. Nun aber seines hohen Nutzes hal~en, gemeinem Vaterland zulieb von dem hochgel~hr~:n 
Herru MeIchoire Sebizio Silesio, der Artznei Doctore ins Teutsch gebracht. Strassburg 1579 .. Str. 643 a rejstnk. 
Stefanovo dílo mělo původní název latinský »Praedium rusticum«, francouzský »Maison rustlque« s pofrancouz· 

štěnou formou jména autorova Ch. Etienne. - Druhý aIIigát: Kreuterbuch, darinnen die Kreute;: d~s vteutsc~en 
Landes. Strassburg 1576. Str. 188 a rejstřík. Třetí alIigát jest Crescentius o 385 str. -- Na tltulmm hste prvmho 

spisu rukou 18. stol.: Collegii Novodomensis Societatis Jesu catalogo inscriptus. ... . . . 
31) Sign. 17 A 48. Na přídeští rukou 17. stol: Anno 1600 comparatus Gorhtll, Lusatlae Supenons. Joan-

F 'd' H T h'mhag ('I) Na titulním listě ruk'OU 17 stol.: CoIIegii Reginaehradecensls Soc. Jesu cata· nes fl encus . sc 1 . . _.. . . . . 

logo inscriptus a. 1686. Na konci přivázán list, na němž je zapsán: Ein kostlich Recept wIder dle Pest, 50. ano 
1521 an vielen Menschen ist probiert worden ... dies ist zu Nurmbergk mehr denn an 6000 Menschen pro~lert, 
die es verhalten. Ao. 1521. Lucas Simon. Na str. 467 k textu o jelenu připsáno rukou 17. stol.: Den Hl:sch 
habe ich in der Grube gefangen, die \Y/urme (t. j. v mozku jelena) habe gesehen, Nickel VOD Raussendorf. 
Jacob von Knobloch. Wolf Conrad von Raussendorf, tamquam testes. In dem Hírsch sind ungefiihr 25 Wurme 

b 1 1 b f d - d 8 IV' 1604 d;e Wurme sind unter dem Gehlrn auf gewesen. Hoc verum est, ha e so Clen e un eu en . lal ano ," , 
jedem Teil des Kopfes ín zweÍ Fachen. Jiné pozn. str. 261, 448-449 k notám loveckých intrad.. ." 

3~) Sign. 17 A 31. Na titulním listě: Catalogo Soc. Jesu Domus Professae Mlcro-Pragae 1l1scnp~~s ,1691-

Sígn. 17 I 21. Na tit. listě: Domus Profcssa Scl(. Jesu Pragae catalogo 1l1scnptum anno 1/3J. 

Srov. ]. A. Hal2siik, Geschichte und Beschreibung der Prager Universítiitsbibliothek, Praha 1851, str. 295. 
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v níž jsou připsány některé české výrazy, svědčící, že jejich autor věnoval pozor
nost zahradnictví, stromům i bylinám. Také jinak u nás ojedinělé vydání z r. 1493 
je v této knihovně, dar probošta Pontana z Breitenberku. 34

) V knihovně Národ
ního musea je vydání z r. 1538. 

Také šlechtici velmi rádi kupovali Crescentia do svých knihoven. Na Křivo
klátě v bývalé fiirstenberské, nyní státní knihovně jest ve dvou vydáních (1538, 
1602), v Roudnici v lobkowiczké ve čtyřech (1486, 1538, 1548, 1586), v dietrich
steinské v Mikulově kromě rukopisů je zejména vzácné původní vydání z r. 1471 
a čtyři další (1486, 1531, 1548, 1564); mikulovské exempláře získal již baron 
Ferdinand Hofmann, štýrský šlechtic ve službách Rudolfa II. a Matyáše II., pán 
severomoravských Janovic, jehož bohatá knihovna od jeho dědů se dostala knížeti 
Ferdinandu Dietrichsteinovi v druhé polovině 17. stol. Konečně výtisk z r. 1486 
v metternišské knihovně v Kynžvartu jest ukázkou, jak také ze zahraničních 

knihoven se k nám dostal Crescentius, neboť původně patřil klášteru v Ochsen
hausen v Porýní, z něhož jej získal Metternich pro tamní svou knihovnu, která se 
teprve později přestěhovala 'do Čech. V německém exempláři z r. 1583 v Csaplo
vicsově knihovně v Dolním Kubíně je podepsán také jeden z dřívějších majitelů; 
křestní jméno Michal připouští možnost, že to byl Slovák, ale přes to slo
venský původ knihy není zcela jistý, neboť Csaplovics kupoval knihy i mimo 
Slovensko. 

Přirozeně, že i v klášterních knihovnách dosud existujících nalezneme Cres
centia velmi často. 35 ) V klášteře ve Vyšším Brodě je to přetisk vydání 1471, který 
patříval faráři v Pištíně na hlubockém panství, potom r. 1661 budějovickému měš
ťanu Fritschovi a konečně netolickému dě1(anu Gruberovi, jehož stejnojmenný pří
buzný, vyššebrodský cisterciák na počátku 18. stol. ji .odkázal klášteru. V Oseku 
u Duchcova jest vydání z r. 1583. Totéž vydání je v Teplé, kam se kniha dostala 
r. 1712, když předtím byla v majetku lazebníka a ranlékaře Lochnera ve Slavkově 
u KarI. Varů. Vydání z r. 1518, které jest na Moravě v Olomouci i v Brně, jest 
také v arcibiskupské knihovně v Kroměříži, s exlibris jejího zakladatele biskupa 
Karla Liechtensteina z druhé poloviny 17. stol. V knihovně maltézského řádu 
v Praze jest vydání z r. 1548. 

34) A. Podlaha, Catalogus incunabulorum, str. 73 (G 27), a 78 (H 13). O Pontanovi, jenž byl velký 
bibliofil a zemřel 1614, A. Podlaha, Series praepositorum, Praha 1912, str. 137. 

35) Ovšem ne vždycky: záporný výsledek na př. zjištěn v knihovně kláštera břevnovského, emauzského 
a dominikánského v Praze, také v rajhradském klášteře. - V inventářích a pozůstalostech klášterních se najde 
nezřídka záznam tohoto díla, jako v pozůstalosti zlatokorunského opata Holderla z r. 1608 byl také »Feldpuch 
Petri Crestensii«. H. Gross, Sborník Hist. Kroužku 27, 1926, 156. - Děkuji zde srdečně správám všech uvede
ných knihoven za velmi ochotné informace. 

4 
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(Český rukopis.) Také do češtiny bylCrescentius přeložen, ale poměrně pozdě, 
již v době knihtisku. Nebyl překládán z rukopisu, nýbrž ze štrasburského vydání 
z r. 1486. Text rukopisu má 660 listů malého kvartu a pochází z konce 15. nebo 
počátku 16. stoP6) Vzpomeneme-li při nemotorném pokusu o illuminaci dvou 
iniciálek na illuminovaný rukopis latinský starší o sto let, působí grafická výzdoba 
nezbytně dojmem úpadku. Ale čteme-li text, psaný slušnou češtinou, uvědomíme 

že tento překlad má svou cenu, jazykovou i odborně zemědělskou. Neboť je to 
pnmí česky psaná zemědělská encyklo pedieJ jistě starší nežli Brtvín a Černobýl,37) 
a rozsahem i námětem převyšující starší spisy české z některých částí zemědělství, 
zejména ze zahradnictví. 

Škoda, že o osudech rukopisu víme tak málo. Hrabě Šternberk, poslední sou
kromý majitel rukopisu, jejž daroval do českého musea, nepověděl ani, jak jej 
získal. starší doby známe jen dva majitele ze 17. stol., z nichž jeden se na knize 
podepsal: »Ao: 1662. Dne ll. februari koupil sem já níže podepsaný tuto knihu 
od p. Jana Maška, rychtáře Witiczkýho, Pán Bůh rač dáti, abych jí v dobrém 
zdraví požívati mohl. Actum ut supra. Simeon Karel Svoboda Kosteleckej, ten čas 
kontribuční.« To je neobyčejně cenný zápis, i když nás nechává v udivení, jak se 
kniha dostala k rychtáři Maškovi do vsi Vitic na Černokostelecku. Nevíme, jak 
a proč překlad byl pořízen a nevíme, co se s ním dělo po půl druhého století. 
Rod Mašků byl ve Viticích dlouho, je uveden v urbáři z r. 1562, snad i Crescen
hus přečkal takovou dobu pod střechou nevelikého chalupníka, kde bývali pís
máci? Jisto je, .že novému majiteli, kontribučnímu Svobodovi,38) podle jeho přání 
opravdu Bůh dopřál, aby knížky užil; nekoupil ji nadarmo, dobře v ní četl a zdo
konalil se v dobré češtině. Zanechalo tom přesvědčující důkaz, veliký urbář, tak 
zvanou »Zlatou knihu« černokosteleckého panství. R. 1672, tedy deset let potom, 
co získal Crescentia, dostal rozkaz, aby sepsal urbář celého panství. Rozkaz byl 
německý, neboť ústřední správa tohoto liechtensteinského panství byla německá, 
ale obrovský urbář, který Svoboda pětiletou prací sestavil, byl sepsán česky. 
August Sedláček, jenž na urbář upozornil, dal mu skvělé vysvědčení: »nejdo
konalejší urbář, který jsem kdy viděl ... a při tom jadrným a pěkným čes
kým slohem psaný«.39) Nemůžeme nežli potvrditi tento soud, a jen vysvětliti, 

36) Knihovna Národního musea, sign. V E 26. Rukopis uvádí J. Jungmann, Historie, str. 77, Č. 257, 
F. M. Bartof, Soupis rukopisů Č. 1458. 

37) Srov. k tomu též V. Cef12Ý, Hospodářské instrukce. Praha 1930. 
~8) Byl kontribučním, nikoliv truhlářem, jak v Soupise tvrdí F. M. Bartoš, čta slova »ten čas« za 

»truhlář«; také vitický rychtář se nejmenoval Moušek podle Bartoše, nýbrž Mašek. 

3D) A. Sedláček, Hrady a zámky Xv. 214. Urbář z r. 1677 i starší urbář z r. 1562 jest v archivu 
Národního musea v Praze. 
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že na dobré češtině v urbáři měla jistě také četba Crescentia slušný podíl. 40) 
Kdyby pro nic jiného, již pro tento zúrodňující vliv na český jazyk v 17. stol. 

zaslouží si český rukopis Crescentiův pozornosti. Dosud jedině hr. Kašpar Štern
berk ocenil jeho význam, omezuje se však jen na botanické názvy. Můžeme však 
vytěžiti z knihy mnohem více, hledíme-li na ni jako na encyklopedickou příručku 
celého zemědělství. 

Nebyli to sice všichni zemědělci, kdož v knize Crescentiově čítali. V klášter
ních a šlechtických knihovnách to byla obligátní příručka, z níž provlsoři klášter
ního i vrchnostenského hospodářství jistě čerpali leckdy poučení. Prošli jsme řadou 
klášterů a panských zámků, kde Crescentia měli a znali. Poměrně často jsme jej 
našli u lékařů od 15. až do 18. stol., ale také u venkovského faráře děkana ple-, , 
bána. Překvapilo nás, že v něm čítal v husitské době pražský měšťanský statkář, 
ještě více však, že v 17. stol. z českého překladu se učil hospodářský úředník na 
panství německé vrchnosti, ba že před ním jej měl i drobný chalupník. V českém 
znění měl pole působnosti menší než v latinském nebo německém textu, ale tím 
památnější. 

40) K Sternberg L c. II. 68 řadí tento překlad do serie botanických spisů českých, z nichž starší 
jest jen Herbiř Křišťana z Prachatic, ze současných Slovník Vodňanského 1511 a potom následující herbáře. 

ANTONÍN FRIEDL: 

PŘEMYSLOVCI A LUCEMBURKOVÉ. 
lkonograjickd řada českjch krdlů podle Zbraslavské kroniky 

m2sta Jihlavy. 

oučasníci velkých panovníků středověkých tvořili tradici o jejich osobnostech, 
jež se zakrátko stávaly téměř mytickými postavami básní a oslavných skla
deb. Realita osobností neupoutávala pozornosti na tolik, aby nebyla po

měrně záhy zapomenuta. Leč nebyly to jen historické události, které připomínaly 
jejich existenci a ztělesňovaly je v jakýsi ideál výtečných mužů. Od dob zániku 
antického umění portretního, jež se proměnilo z plastického a obsažného tvaru 
v ploché schema abstraktního člověka středověkého, byly to jinak vzácné pří
ležitosti, kdy panovník, korunovaný císař a král, i vévoda a kníže byli oficielně 
zpodobňováni. Až do dvanáctého století zůstávají jen pomyslnými osobnostmi, 
vtělenými v malířský nebo sochařský obrazec, jenž mohl představovat kterého
koli jiného příslušníka vznešeného stavu, traktovaného vnějšími insigniemi ná
čelníkových důstojep.stvL Nebylo dosud genealogických řad, protože jich nebylo 
třeba. Panovnické obrazy plastické na pečetích a mincích byly jen symbolem 
státní moci a autority. Jinak scházel bezprostřední vztah veřejného zájmu k hlavě 
státu, jako k člověku. Panovník jako osobnost neexistoval, byl zahrnut ve vše
obecném pojetí lidské společnosti, ovládané z božského příkazu jedincem této 
společnosti. Středověk tu zcela přetvořil antické ideje a individualistické fixo
vání jednotlivců portrety jako žijících a vládnoucích osob pozbylo smyslu. Jest 
to paralelním zjevem k nové organisaci veřejného života feudálního středověku, 
již budovali nové národy barbarské nikoliv podle starých principií antických. 
Také jejich umělecký cit a orientace byly jiné proto, že duchovně byli vzdáleni 
starým uměleckým pravidlům, odpovídajícím' kdysi výborně měšťanské společ
nosti římské. Estetické požadavky jejich byly zcela nové, založené již na křesťan
ské morálce, potence malířů a sochařů scházela, nejen umělecky, ale také tech
nicky, od generace ke generaci. Nezachránily ji ani renesanční pokusy karolin
ské a ottonské, jež na podkladě politické a státní ideologie směřovaly k obnově 
celého života starořímského. Křesťanský názor světový nahradil již tehdy a zplna 
antikvované zásady, vyplývající z naturalistického pojímání životních jevů. Konti-
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nuace wnělecké tradice antické byla již jednou přerušena, vysoká úroveň for-
-mální a technická zručnost zapomenuty. Karel Veliký i Ottové, pokud byli 
zobrazeni svými současníky, byli již jen fiktivními osobnostmi středověkými a 
symboly sama sebe. Ani náhrobky, které kdysi připomínaly realitu člověka antic
kého, neexistovaly, leda v podobě křesťanského kostela nebo prostého náhrob
ního kamene, jež stejně tajemně kryly příslušníka nové společnosti odvrácené od 
skutečnosti každodenního života a spěj ící k transcendenci. 

Umění středověké po dlouhá staletí neřešilo úkolů vyjadřování osobností 
portretem proto, že neexistovaly. Středověký člověk, veden abstraktním pojetím 

. lidského bytí, nejevil zájmu ani o sebe ani o druhého. Nepoznal osobní potřeby 
ani nutnosti býti portretovánu, ani viděti portret, jenž byl jen odrazem zcela pro
fánní přirozenosti, přípravného stadia k pravému životu posmrtnému, lidskému 
spasení, které nastane teprve po rozsudku posledního soudu. Až v pozdějším 
středověku byla to historická literatura, jež vzbudila sice objektivní zájem o sku
tečné děje, ale jejich osobnosti zůstávaly nadále a zcela přirozeně jen abstrakt
ními postavami, osudově vklíněnými do veškerého dění. Leč prvé popudy k obra
zové evokaci minulosti již tím byly dány. Nejdříve románské malířství, později 
gotická plastika stály před novými problémy. Zakládáním dynastií, rozrodem 
vladařských domů se staly akutními psané genealogie, jichž počátky sahaly v ně
kterých případech až do dob římského císařství. Descendence byla vyjadřována 
v knihách diagramy a representanti rodin portretováni nejvíce schematy poprsí 
v medailonech, leč zcela ve středověkém smyslu, abstrahujícími od reálných po
dob. Jedince vyjadřovalo pouze nadepsané jméno a fiktivní portret jakékoli 
osoby, jenž byl jen heslem, jakýmsi polooficielním dokladem pro to, že skutečně 
kdysi existoval. Počátkem nového tisíciletí isou tyto příklady častěiší. Současně 

J ,) 

jsou doplňovány donátorskými portrety, ať v malbě monwnentální, nebo v ilumi-
nacích. Všude však v celé oblasti latinské vzdělanosti se neomezují pouze na 
osoby panovníků a wnělecky nepřesahuji meze, jež ukládal umění románský sty
lismus, vyžadující výhradně abstraktní formulaci. Jen zevní znaky, často až do 
podrobností odpozorované a sdělované schematickým postavám, doplňují, resp. 
konkretisuji představu o určité osobnosti. Nepostačují však nikdy k určeni indi
vidua a teprve titulus anebo alespoň připsané jméno, zaručující divákovi, že vidí 
skutečně žádoucího člověka zcela tak, jak tomu bylo v genealogických řadách. 
Celý tento myšlenkový proces vidění v abstrakci ovládl malířství i sochařství své 
doby. Vnitřní výraz psychický, pohled, osobitý charakter tváře a jedinečné složky 
antických hlava poprsí, jež idealisovaly, ale zároveň přesně vyjadřovaly reálného 
člověka, scházejí tomuto celému období. Románskému umění byly tyto cíle ne-
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dosažitelné proto, že jich neznalo a protože jich nikdo nehledal. A románský 
člověk nahražoval si pojem individua schematem, jež jako heslo bylo dosazeno 
za skutečnou bytost a jež bylo doplněno příslušnými atributy pro nepochybné 
určení společenské kategorie. Neexistovali lidé jako jedinci, nýbrž existovaly sku
piny lidí jako pojmy kolektiva spolutvořícího život. Tento idealistický směr stře
dověkého myšlení jest paralelní k vypjatému individualismu, jejž současně tvo
řilo feudální zřízení středověké společnosti a jenž vyvěral z každodenního života 
sevřeného patriarchálními mravy, závislého na lidských a rodinných svazcích a na 
kategoriích, na které se rozdělili, v rámci jednotného celku, zcela logicky pří
slušníci jednotlivých stavů. Tento vzájemný vztah lidí trvá až do vrcholného 
středověku. 

Teprve první humanistické ozvy z renesanční Italie vyvolávají po dlouhých 
staletích kult člověka jako individua, který se ujal v různých krajích evropských 
časově různě. Teprve pak jest dána wnělcům, a to zprvu jen sochařům, nová ne
snadná úloha, o to nesnadnější, že od počátku století třináctého byly platné nové 
směrnice umělecké, dosud idealisující a spirituální, jež byly vynalezeny na evrop
ském západě v oblasti francouzské gotiky. Malířství zůstala však možnost vy
íádřiti osobnost člověka odepřena až do poloviny století čtrnáctého. Důvody, které 
;držely vývoj malířského portretu, nemohou být jiné, než zcela vnější, technické. 
Malíři neznali třetího rozměru a proto přirozený tvar v obrazu byl závislý na 
překonáni tradice plošného řešení předmětu nebo scény. Teprve technické zdo
konalení v ovládání barev jako prostředku a koloritu jako výhradně umělecké 
složky obrazové znenáhla přispělo k dosažení tohoto cíle. Leč i malované por
trety se neobjevují všude v evropských krajích současně. vývoj i tohoto oboru 
uměleckého se nedál všude stejně. Kdežto ve Francii a Italii koncem st. XIV. 
byli portretováni panovníci nebo donátoři se stejným úspěchem v malbě deskov~ 
i v ilwninacích, v kulturní oblasti středoevropské se objevuje skutečný portret az 
ve století patnáctém, nebo na sklonku čtrnáctého. 

* 
Přibližně stejně dál se umělecký vývoj v oblasti české, s tím rozdílem, že 

sem určité fáze slohové doléhaly i o generaci později. Vzdálenost geografickou 
nahrazoval dodatečně a spomaleným tempem kulturní styk a fluktuace umělců 
oběma hlavními směry: jižním z Italie a západním z Francie a Německa. Tak 
jako tam, tak i v Čechách portret nebyl znám, třebas již první umělecká památka 
česká z doby kolem r. 1000, iluminovaná legenda o sv. Václavu ve Wolfenbiit
tel u, má dedikační list s fiktivními postavami sv. Václava a kněžny Hemmy, 
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éhoti Boleslava lL, jež k poctě světcově kodex věnovala. l) Václav jest tu charak
terisován jako starší muž s plnovousem a jako panovník s příslušnými insigniemi 
knížecími. Zvláštní detaily kostýmové, jež nemají analogických příkladů nikde 
v celé sousední oblasti umělecké, jako šišák a barbarské onuce s ostruhami, uží
vané výhradně u národů slovanských, jsou bezpečnými doklady pro vznik ilumi
nací v Čechách. Připojené jméno a zmíněné stěžejní charakteristické atributy, 
reálně odpozorované, proměňují neutrální schematickou postavu, převzatou z před
lohy, v ideální obraz světcův. Nevyjadřuji však osobnost, za niž byla dosazena 
imaginární alegorie. Fiktivní obraz kněžny Hemmy, kořící se v proskinesi 
u nohol\ světcových, zůstal pak stejně symbolem a téměř právním dokumentem 
jejích donátorských zásluh. Kromě citovaných atributů, jež charakterisují slovan
ského-českého knížete, postrádají obě postavy jakékoli reálné pravděpodob
nosti, jež jest tím paradoxnější, že malířův zájem dospěl až k ideální pod
statě člověka, jejž neznal a od jehož éry jej dělily již tři generace, a že současně 
se spokojil pro kněžnu Hemmu, již znal, s jakýmsi všeobecným typem, jenž vy
jadřoval jakoukoli vdanou ženu. Tento vzácný příklad zdánlivě nesourodého 
pojetí téhož úkolu na témže místě a za těchže okolností jest významným dokla
dem umělecké psychologie románského malíře. Nic necharakterisuje lépe ab
strakci a transcendenci jeho projevu jako právě tato ukázka, kdy mu byl dán úkol 
alegoricky výjádřiti vztah donátorky, bytosti zcela reálné a přítomné, k světci, 
jako člověku minulému, z něhož tradice vytvořila již. více méně jen apoteosu. 
Přesto že Václav jest neviditelným světcem, jejž korunuje Bůh na nebesích, lpí 
na něm dotek reálného světa v podobě knížecích distinkci. Leč nic více, co by 
připomínalo pozemskou jsoucnost jeho symbolu. Reálné kopí, ostruhy a šišák, 
odpozorované ze současného života, jsou zcela zevní znaky, přispívající k identi
fikaci ireálné osobnosti na obrazové komposici, v níž za představu vytvořenou 
tradicí bylo dosazeno pouhé schema. Tyto znaky jsou věcně i umělecky totožné 
s nadepsaným jménem, jež v případě k!:lěžny Hemmy zcela prostě přesvědčuje, 
že schema jakékoli ženské postavy ve vroucné pokoře schýlené k zemi předsta
vuje ji. Komposice dedikačního listu wolfenbiittelské legendy jest klasickým pří
kladem abstrahujícího uměleckého nazírání, jak si je vytvořil románský středo
věk ve svém poměru k lidem, dějům a celému existujícímu světu. 

Idealisující způsob portretování hlavy státu ve stol. XII. a XIIL všude 
v Evropě a stejně i v Čechách, pokud jej vyjadřovaly pečeti a mince, se neuchy-

1) Reprodukoval: Lehner A.: Dějiny románského umění v Čechách, I, 3lO nsl.; Matějéek A.: Rukopisy 
doby románské II, Památky archaeologické XXVI, 158 nsl. a Friedl A.: Iluminace Gwnpoldovy legendy sv. Václava 
ve Wolfenbiitelu - 150 nsl., tab. 1-4. 
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luje v podstatě od této metody. Rozdíl se jeví více v technice jemného reliefu, 
jež připouštěla plastické finesy a světelné efekty. Umělecky však nevybočuje z vý
tvarných a komposičních zásad románských, podle nichž byla stylisována postava 
panovníkova do schematu pravidelně v t. zv. majestátu na křesle nebo trůně en 
face s korunou na hlavě a žezlem, ev. mečem v pravé či levé ruce. Legenda na 
obvodu pečetě určovala osobnost typisovanou podle všeobecného kanonu, plat
ného pro symboly panovnické. Schemata reliefů se opakovala v bezpočetných va
riantách a jen legendy byly obměľíovány podle aktuální potřeby. Průběhem doby, 
kdy králové a knížata se stávali turnajovými reky, a zejména ve XIII. stol. vítěz
ství v zápase příslušelo k rytířské cti, vžil se jako symbol panovníkovy moci 
i jeho jezdecký portret. Král v turnajovém ústroji, sedící rozkročmo na koni 
v útočném skoku, se štítem v jedné a vysoko pozdviženým mečem v druhé ruce, 
jest však stejně charakterisován jen schematem nové komposice, leč téže umě
lecké kvality románského reliefu. Za starší typ majestátu dosazen nový typ rytíř
ský, doplněný zcela podle soudobého vkusu štíty s příslušnými znaky pravidelně 
těch zemí, jimž vládl. Kromě toho text legendy na obvodu zajišťoval i tento
kráte právní závaznost pečeti ikonograficky zcela neutrální. Schema bylo por
tretnímu účelu tím více vzdáleno proto, že umělec, který ryl negativ pečeti, se 
musil omeziti na pouhý vzorec anonymního jezdce v brnění a se spuštěným hle
dím. Nuže ani tentokrát, v pokročilém středověku, individuální podobizna ne
byla obecnou potřebou ani uměleckým cílem. (Výjimku činí náhrobní plastika 
a ojedinělé příklady z monumentálního sochařství, jež však nedospěly ,dále než 
k ideálním zjevům.) 

Slohově lnou schematické podoby českých králů na pečetích až do konce 
stol. XIII. ke stylismu románského reliefu, jak byl vypěstován v okruhu středo
evropském. Vostrém zářezu prohlubují se záhyby roucha a v přesné soustavě 
ikonografického kanonu majestátního nebo jezdeckého vyjadřují typ stylisova
ného člověka. Tak jako soudobé malířství podlehlo občasným změnám nebo při
jímá nové prvky byzantských vzorů, tak i v reliefu této drobné plastiky jsou 
znatelné doteky uměleckého novotářstvL V celku však se tyto rehefy neuchylují 
od románského manýrismu, který vtiskuje tak význačný charakter strohého linea
rismu všem současným miniaturám středoevropským. Teprve za dynastie lucem
burské a nepochybně v důsledku pronikavější západní orientace, než byla do této 
doby, dostává se reliefům královských pečetí nové ražby francouzsky gotické. 
Tvar jejich jest jemně ciselován v oblých plochách, téměř malířsky cítěn, jest 
úměrný a pravděpodobný, roucho ukrývající celou postavu podléhá komposici 
pohybu, gest a nepotlačuje tělesnost údfl a svob8dr..ou akci. Ale v úhrr:ném p:Jjetí 
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zůstává dosud gotisující postava královská stejně vzdálená životné bytosti; re
produkuje typ majestátu, ale nikoli osobní výraz, který podává fysiognomie 
tváře. Až císařská pečeť Karla IV. z r. 1355 jest prvním pokusem o skutečný 
portret ve sféře české umělecké kultury. Kde vznikla a kdo byl jejím autorem, 
není možno zatím určiti, protože schází dosud detailní studie o české sfragistice. 
Tváři císařově jest dán klasický výraz, který se pak opakuje ve všech replikách 
portretních, ať plastických nebo malířských, a jenž výborně charakterisuje v rámci 
gotických principií výtvarných jeho podobu, o níž podává zprávu Matouš Vil
lani: »jest postavy prostřední, ano malé, nosí se shrbeně, kloně krk a obličej ku
předu; obličej má přitloustlý, oči velké, vlasy a vousy černé, hlavu zpředu 
lysou ... «2) Tyto hlavní znaky fysiognomie, jak je líčí Villaniho charakteristika, 
skutečně byly vyjádřeny v drobném reliefu pečeti, pokud to dovolovala rytecká 
technika v negativu. Mohutné čelo, široký obličej a velké oči s plnovousem upou
taly ciseléra do té míry, že dovedl v miniaturním rozměru zachovati reálný a 
spolu idealisovaný výraz osobnosti, jejž přejala i tradice. Ostatně Karel IV. byl 
vícekrát portretován za své vlády, a popud k tomu byl patrně dán genealogic
kou řadou lucemburského rodu až do Karla IV., jež byla malována v rytířském 
a trůnním sále na hradě Karlštejně, pravděnejpodobněji na přání Karlovo asi 
r. 1355.3

) Umělecká kvalita této řady portretů zůstala neznáma. Cyklus se zacho
val jen v kopiích ze XVI. stoL, jež přinášejí sice všeobecný slohový charakter 
gotické monumentální malby, ale scházejí tu podstatné individuální znaky jed
notlivých osob, které jednak u historických členů rodiny byly nutně schematické, 
jednak u současných byly setřeny kopií, jež proměnila monumentální malbu 
v pouhé miniatury. 

Tato řada třeba fiktivních portretů jest však důležitá, protože tvoří první ge
nealogickou řadu obrazovou, historicky bezpečně doloženou. Před touto galerií 
předků neexistoval v zemích koruny české cyklus panovnických podobizen. Ga
lerie Karlova vyplynula zcela jistě ze státoprávního pojetí dynastie a z jednotící 
státní myšlenky koruny české a imperia svaté říše římské. Pokud jsou známy 
fiktivní portrety českých panovníků ještě z doby románské, ať ve freskovém ma
lířství, plastice anebo v miniatuře, jsou to ojedinělé příklady a pokusy, jež vznikly 
ze soukromých pohnutek anebo příležitostně, bez jakékoli ideologie státní nebo 
veřejné. Starší serie než jest karlštejnská dnes není známa. Jest proto historickým 

2) Srovn.: Kalousek Josef: Karel IV., 169-170. - Zíbrt Čeněk: Dějiny kroje 1.,277. - Stránský A. /.: 
Podoby českých panovníků na pražském hradě, Ročenka kruhu pro pěstování dějin umění 1919, 35. - Posse O.: 
Die Siegel der deutschen Kaiser und Kčnige 1.-1I. 

3) Srovn.: Neuwirth /.: Der Bilderzyklus des Luxemburger Stammbaumes aus Kar1stein. 
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kriteriem kulturního vývoje českého, i když její umělecká podstata nemůže býti 
přesně hodnocena. 

Avšak existuje přece jen prototyp tohoto lucemburského cyklu. Není sice založen 
na ikonografii, ale genealogickou souslednost vytvořily dějiny dynastie Přemy
slovců, jež líčí kronika Zbraslavská. Její vznik dlužno hledati v nejbližším okolí 
krále Václava II. a není nepravděpodobno, že on sám inspiroval k jejímu sepsání 
zbraslavského opata Ottu, po němž pokračoval Petr Zitavský. Oba se tak stali 
historiografy rodu. Napsána byla v prvé své části před r. 1314 a pokračovatel 
její zapsal události až do r. 1337.4

) Kronika zachycuje v souvislém vypravování 
dějové pásmo všech veřejných událostí za vlády členů rodu Přemyslova, počínajíc 
Přemyslem Otakarem n. Sepsána byla ad usum »Aulae Regiae« a jest do jisté 
míry apologií určitých událostí, jež se dotýkaly zájmů veřejného mínění. Třebas 
nebyla asi zamýšlena zároveň jako genealogická kniha s portrety, analogická ob
dobným příkladům v jiných kulturních oblastech,5) přece jednotlivé osobností 
jsou historicky pokud možno věrně charakterisovány a zjišťovány jako členové 
v descendenci dynastie. Kronika není proto ikonografickou řadou, jest snad spíš 
literárním thematem, ale podle ní kdysi vznikla. Originál její skutečně asi nebyl 
ilustrován, protože prLlběhem doby bylo přepsáno několik exemplářů s různými 
obměnami, ale žádná z těchto variant, napsaných ne dlouho po době první kon
cepce, nemá portrety králů, jež by se zdály, podle analogií z jiných příkladů mi
močeských, zcela logickým doplňkem. Podle obvyklé prakse při opisování byly 
by jistě kopírovány i kresby z předlohy, jestliže by v originálu byly existovaly. Ale 
i tak jsou události osob panovníků v literárním podání jakousi tematickou para
lelní řadou k ikonografii, jež dosud nebyla zamýšlena. 

Teprve karlštejnský cyklus lucemburských králů z r. 1355 jest splněním ge
nealogické myšlénky, jež jinde byla již dříve oficielně proklamována. Asi ve stej
ném pojetí formálním byla malována na deskách r. 1365-1367 galerie světců 
v kapli sv. Kříže na Karlštejně; jest vlastně řadou ideálních portretů. Proto patří 
obsahově do řady uměleckých děl, jež vznikly již z nového tvořivého úsilí, z nových 
poznatků všeobecných, jež přinášela moderní doba. Výsledkem nového nazírání 
na historické události a jako ohlas příkladu, poskytnutého karlštejnskými cykly, 

~) Kronika Zbraslavská, F. R. B. IV., L-XIV. 
0) V archivu cisterciáckého kláštera ve Světlé (Zwettl n. O.) uložen jest kodex »Liber fundationum«, 

napsaný v hlavní části mezi r. 1325-1331, v němž chronologicky jsou přepsány zakládací a věnovací listiny 
panovníků i soukromých šlechticů. Každý dárce portretován tu jest v souvislosti s celou descendencí rodovou, 
;'asto až do třetí i čtvrté generace. V podstatě jest tato právní kniha klášterní zároveň geneaologickým sbor
níkem dobrodinců, rozšířeným o galerii schematických a typisovaných portrétů. Jiné příklady podávají četné 
soudobé a starší exempláře historických kompendií, zvaných »Abreviatio historiae«, kompilovaných v Italil a 
Francii, jež doplněny jsou ikonografickými řadami panovníků i svaté říše římské, sahajícími až k Romulovi, 
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,jest časově nejbližším pokusem ikonografická řada kreslených portretů některých 
členů dynastie přemyslovské a lucemburské, jež jsou přičleněny jako »vera efi
gies« k přepisu kroniky zbraslavské z r. 1393, chovanému dnes v archivu města 
Jihlavy. 

* 
»C hro nic o n A u 1 a e R e g i a e« (Jihlava, městský archiv, Cod. MS 1, 

I. 8.).8) Kodex měří na výšku 460 mm, na šířku 323 mm, obsahuje 185 folií ze 
silného zažloutlého pergamenu, neúplně hlazeného po obou stranách. Text je psán 
středoevropským písmem XIV. st., v zrcadle jest rozdělen na dva sloupce. Na 
opisování se účastnili dva písaři. První psal až k fol. 132v včetně, kde na reversu 
signoval svůj pracovní podíl explicitem, sdělujícím zároveň datum ukončeni pře
pisu. Zápis zni.: 

»Explicit p[ri]ma p[ar]s Cronice libri sced 
licens[is] monasterii beate u[ir]ginis mla] 
rie. finita per manus petri bewchil 
de Cracouia in festo kathedre sancti 
petri Anno d[omi]ni JI;[OCCCOXClIIo 
sub ttenerabili Abbate d[omi]no wences 
lao scedlicensi.« 

Kromě toho připojil týž písař na fol. 55 poznámku Q tom, že přepsal vypsání 
»chvály a života« krále Václava II., a obrací se k čtenáři kroniky slovy: 

»Ex plicit descri pc[io] lattdis et vite d[ omi]ni we[n] 
ceslai regis bohemie et polonie fun 
datoris aule regie p[et] petrttm bewchil 
de cracovia. Orate omni potentem de 
um p[ro] ipso q--ma[l']iam vir ginem glo[rio ]sam.« 

Druhý písař napsal druhou část až k fol. 185 a zůstal anonymní. Desky jsou dře
věné, potažené šedožlutou jelení kůží bez tlačených ozdob, ale s původním mo
sazným kováním, na němž jest vyryta gotická lilie. 

Kodex nemá jiných vnějších indicií, jež by přispívaly bližšímu vysvětlení 
provenience. Poněkud tu napomáhá análový záznam, zapsaný prvním písařem Pe
trem z Krakova. V krátkém sdělení na volném sloupci fol. 132v oznamuje okol
nosti, za kterých zemřel poslední opat: 

6) Kronika Zbraslavská F. R. B. IV., XV. - Zíbrt Č.: Bibliografie české historie I., 755, Č. 4573. _ 
Matějček A.: Dějepis výtvarného umění v Čechách, 36, pozn. - LOJeJ'th f.: Fontes rerum Austriacarum, Scrip
tores, VIII., \'>Víeo 1875. - Dobner G.: Monumenta historica Bohemiae, V., Pragae 1784. 
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»Anno d[omi]ni MOCCcoLXXXXlo. in die sti 
mattri abbatis. Obiit uen[er]abilis 
d[ omin ]us abbas scedlicensis theodricus. 
dictttS ansinalcz in domo n[ost]ra pra 
gemi. hora diei XVII. orate pro eo.« 
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Přesné označení místa jeho úmrtí jest nepochybným svědectvím o příslušnosti pí
saře Petra z Krakova ke klášteru sedleckému, neboť praví, že opat zemřel »v našem 

,-,,~u'A~~'.~' domě«, t. j. domě v Praze, jenž patřil sedleckému klášteru. Nazývá-li 
.. písař »našim dOmeI"ll«, vyjadřuje se tak se stanoviska člena kláštera. Zdánlivě 
podřadný detail jest cenným dokladem pro určení místa, kde byl kodex napsán. 
~1]uví-li Petr z Krakova o sobě v explicitu, že »napsal knihu sedleckého kláštera« 
a v análovém záznamu vzpomíná na opatovu smrt v pražském domě, označeném 
jako »náš«, stačí to pro přesvědčení, že Petr z Krakova psal doma v Sedlci, čili, že 
jeho klášter měl písařskou lokální dílnu. Zjištění toto není bez významu pro 
určení provenience také malířské výzdoby, jež kromě normální úpravy grafické 
v iniciálách a dekorativních lištách okrajových zahrnuje v sobě i důležitou řadu 
královských podobizen. Tato malířská výzdoba obsahu 

1 v, inic. R -everendo, s portretem krále v majestátu, sedícího na trůně 
(78: 68 mm). 

Fol. 6, ikonografickou řadu králů a královen rodu přemyslovského. 
Fol. 6v, ikonografickou řadu králů a královen rodu lucemburského. 
Fol. 8, inic. Q -uorundam, ornamentální, fleuronnée, (110: 90 mm). 
FoL 55v, inic. M-ortuo, ornamentální, fleuronnée, (47:58 mm). 
Fol. 133, inic. P-utabam, ornamentální, fleuronnée, (65: 55 mm). 
Fol. 133v, inic. D-eum, ornamentální, fleuronnée, (45: 55). 
Fol. 173, inic. D -iuine, ornamentální, fleuronnée, (62: 70). 
Fol. 173v, inic. A -nno, ornamentální, fleuronnée, (85: 81). 
Kromě této výzdoby má text kroniky ještě drobné iniciály písařské střídavě 

červené a modré, jimiž jsou vyznačeny počátky kapitol. Povětšině postrádají zev
ních článků filigránových a nitkových. Pokud je mají, jsou omezeny na nejprostší 
motivy kresleného akantoidu, který zdobí kreslené iniciály téměř všech rukopisů 
století XIV. 

Osudy, jež knihu provázely, nejsou známy. K archivnímu fondu jihlavskému 
patří od nepaměti, takže nelze jinak, než předpokládat, že byla přenesena v po

dobách husitských válek, za nichž byl sedlecký klášter, jako jeden z prv
ních, vypálen a rozbořen. Zda byla ukryta již tehdy ~ Jihlavě, či jinde, nedá se 
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zjistit. V každém případě byly to příznivé okolnosti, jimž vděčí za uchování, po
-dobně jako řada jiných památek kdysi bohatého fondu klášterní knihovny sed
lecké. Zčásti jest asi ztracen, zčásti rozptýlen patrně ve středoevropských knihov
nách, jak pro to svědčí příklady z klášterních knihoven v rakouských zemích. 

Celková výprava přesvědčuje, že kniha byla oficielním exemplářem v knihovně 
klášterní. Sloužila representačním účelům a spolu didaktickým jako kompen
dium k výkladu státních dějin, nebot kromě historických dějů z minulého století 
obsahovala již i vypsání stěžejních událostí nedávných. 

Přestože obsahové rozčlenění bylo dáno předlohou, přece jen se písaři po
kusili dáti kodexu přiměřenou výzdobu, již svěřili iluminátoru. Jak bylo prve 
uvedeno, výzdoba jest dvojí, ornamentální a figurální, tato zase je provedena 
dvojí technikou, kresbou a kresleným ornamentem a současně malbou první ini
ciály s postavou krále. Neposkytuje však dostatečných kriterií pro určení poměru 
dělby práce mezi malířem ornamentálních iniciál a mezi autorem portretů králov
ských, jež celým svým charakterem patří nesporně umělci, který ovládal monu
mentální sloh. Rozbor se musí proto omeziti na konstatování, že grafická výzdoba 
jest kvalitativně trojí, aniž toto zjištění má být podkladem pro přesné odhadování 
počtu spolupracovníků. 

Ornamentika kreslená jest založena na umělecké praksi, jež byla pěstována 
v českých atelierech písařských a malířských od počátku stoL XIV. Podstatným 
článkem jejím jest akantoidní prvek odvozený z akantového pratvaru, libovolně 
obměňovaný a komponovaný do nejrůznějších variant a skupin, určovaných deko
rativním citem kreslíře. Jeho technika jest sběhlá, přesná, překonávající snadno 
úlohu složitého ornamentu, jenž kromě motivů filigránových a akantoidních za
hrnuje v sobě i články geometrické, vcelku dosud v útvarech přejatých ze VZOrLl, 

převážně francouzských. 

Břevno iniciály jest komponováno pravidelně ze dvou částí, jež v obrysu 
vkresleného ornamentu do sebe zapadají jako negativ a positiv. Pro přesnou tva
rovou orientaci střídá se kolorit tohoto ornamentálního celku tak, že negativ 
jednou kontrastuje svým jasným tónem s tmavým tónem anebo komplementární 
barvou positivu. Iluminátor obvykle užívá nejběžnějšího dvoutónu červené ru
mělky a modré lapis lazuli. K těmto kontrastujícím barevným složkám se pojí 
dále málo užívané tóny lomené zelené a růžové, po případě i téže zelené nebo 
syté rumělkové, zelené ,a žluté. Barvy jsou kvašové, hlinité, jemně rozetřené a mí
sené pravděpodobně s bílou. V těchže dvoutónech, někdy doplněných v komple
mentární dvojici jinou, jsou vykresleny filigránové části výplní nebo zevního 
ornamentu nitkového, který ovijí iniciálu po celé výši i šíři a často vybíhá jako 
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volné improvisované motivy fleuronnée vysoko a hluboko mimo obvod iniciálo
vých břeven a tvoří subtilní barevnou výzdobu volných marginálních pásů kolem 
t~xtového zrcadla. Z tohoto barevného souzvuku ladně působí kombinace růžové 
a světlezelené, jež zejména v širších plochách positivního a negativního orna
mentu se náležitě uplatňuje. 

Z ornamentálních plošných motivů, jimiž jsou vyplněna břevna iniciál, jest 
nejobvyklejší ústupkový motiv, gotický trojlist a akantový list proměněný pod 
tlakem přirozenějšího pojímání tvarů v list dubový. Jakousi variaci tvoří troj
úhelníky kombinované s palmetoidním motivem. Po dosažení větší barevné i or
namentální působivosti nepřiléhají někdy negativ a positiv těsně k sobě, ale při 
zakreslování byl vynechán po celém obvodu daných tvarů úzký proužek, který 
při kolorování zůstal bílý. Tento vlastně jen myšlený a neskutečný tvar dělí dvě 
části proti sobě konstruované jako optický vjem, zároveň však patří k celé kom
posici jako jednotící dekorativní článek, působící svou bezbarvosti přirozeného 
pergamenu. Zvláště v iniciálách vyplněných nepravidelným tvarem akantu dubo
vého listu jest podstatným činitelem k dosažení ,dekorativního efektu. Jest tu zcela 
zřejmý úmysl iluminátorův dospěti k novému útvaru, než jaký poskytovaly pra
videlný kanonický a rytmický akant a palmeta. Emancipace od typisovaného jed
noduchého článku, tradovaného předlohami, a přiklonění k improvisované asy
metrii ideálního tvaru, vyvinuvšího se pak v dubový list, jest pokrokem ve smyslu 
gotického tvaroslovného vývoje. Rozevlátý okraj negativu a positivu poskytoval 
neomezené množství forem členících nebo zas vyplňujících širokou plochu iniciá
lové konstrukce. Zatím co se zde projevuje jako prvek s náznaky prvního natu
ralismu, abstrahující od skutečné podoby listové, promění se druhdy v plný vege
tabilní tvar stylisovaný sice, ale přece jen pokročilý do té míry, že k úplnému 
vyjádření ornamentální myšlenky jest přidána i nervatura obvykle kreslená jinou 
barvou. Různý stupeň této formalistní proměny jest patrný ještě zřetelněji vorna
mentice malované, kde k dosažení tvarového i barevného účinu přispívá značně 
t. zv. lokální tón. 

Jest pak třeba zmíniti se ještě o filigránových motivech, vyplňujících vnitřky 
iniciál. Jsou založeny povětšině na symetrické komposici. Akantoidy jsou kresleny 
s bravurní technikou do vějířovitých kytic spjatých kruhem nebo oválem a řaze
ných vedle sebe nebo nad sebe. Jindy jest zrcadlo výplně rozděleno podle úhlo
příčen nebo řešeno podle geometrických obrazců, do nichž jsou vepsány tyto 
akantoidní kytice. Vystřídávají je také v některých příkladech sférické motivy, 
konstruované podle základních pravidel gotické architektoniky. Do trojúhelníku, 
čtverce i kruhu, jež se vzájemně prostupují, byly zakreslovány motivy roset, troj-
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,listu a dokonce francouzské lilie, tvoříce tak dobový ornament a vhodný doplněk 
geometrických výsečí. 

Celkový charakter této kreslené ornamentiky jest obdobný onomu, který se 
ustálil v Čechách během celého století XIV. Odvozen jest v některých detailech 
z prvků francouzských, jinak má však universální lineární stylisaci akantové jed
notky, k níž dospěl abstraktní sloh kresleného ornamentu evropského. Příkladů 
téže slohové a umělecké kvality v produkci české jest veliká řada. Některé z nich 
jistě předčí ornamentiku sedlecké kroniky, lišíce se v podrobnostech, jež přinášela 
doba i lokální tradice. Leč i motivy sedlecké jsou cenným příspěvkem k úhrnnému 
poznatku a ocenění celkové umělecké souvislosti, neboť přinášejí neobvyklý dvou
ton světlezelené a růžové, a motiv volně asymetricky stylisovaného listu dubového. 

Malovaná ornamentika jest však v kodexu zastoupena jenom jedním příkla
dem, kombinovaným zároveň s figurální komposicí. Jest to iniciála R, fol. Iv, 
k počátku předmluvy celé kroniky. (Obr. 36.) Na zlatý podklad sevřený čtvereč
ným rámem zeleným jest položena karmínová iniciála s akantovými a pa1metoid
nimi motivy, vynesenými tónem v tónu. Uvnitř iniciály na modrém pozadí sedí 
v majestátní posici král na sedadle se žlutým polštářem před zeleným kobercem, 
zavěšeným vysoko v draperiích. Král jest oblečen v červené spodní roucho s dlou
hými rukávy až k zápěstí shrnutými a ve svrchní šat modrý se žlutým rubem 
a bílým hermelínovým Hmcem. Král se žlutými vlasy a vousy má zlatou korunu 
francouzského typu, v pravé ruce drží zlaté jablko s křížem, v levé zlaté žezlo. 
Z rámových rohů po levé straně vybíhají po okraji folia dvě větve s červenými, 
zelenými a modrými akantovými listy. Větve se na koncích prodlužují v dlouhé 
tenké stonky se zlatými kapkami. 

Jak bylo dříve naznačeno, jest iniciála komponována vlastně z karmínových 
prutů, rozšiřujících se v ploše unciálního tvaru písmene. Široké břevno a oblouky 
jsou vyplněny akantovými motivy částečně přestylisovanými také již do tvaru listu 
dubového. Jinak akantový prvek podlehl již formálním změnám, jež vedly v kres
lené ornamentice k improvlsovaným skupinám, odvozeným z akantového a pa1me
tového pratvaru. Také tentokrát místo logické palmety malíř včlenil do dekorativ
ního organismu zejména iniciálových oblouků novou soustavu kotoučů a pololistů 
s oblými nebo přehybovanými okraji. Pro dosažení větší plasticity tvarů, jež byly 
malovány, nanesl iluminátor světelné akcenty bílou barvou ve výši reliefu. 

Tvarovou proměnu normálního akantu, jež byla konstatována již dříve, lze 
doložiti i v jakémsi neutrálním tvarosloví listové ornamentiky na obou větvích,. 
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příslušejících jako zevní d~ko:ace k .in~ciál~. ~ak~deřen~ shluky li~tů :e přibližují 
více k přirozenému tvaru pkehokoh hstu ldealmho nez ke kanomckemu akantu. 
Jsou spojeny v logický celek vegetabiln~, jsoou ob~~:, vyrůstají ve směr.u.Rod1ože-
ného úponku, ohýbají se vlastní silou sve~o rus~u: ZlJl svou ner~a~urou, Jepz ~re:ba 
jest zároveň hlavním surogátem malovane pla~tlCl~y. O~ skut~cneho v~getabl~n:ho 
tvaru vzdaluje celý tento dekorativní mechamsm ldeahsovana forma Jedno.thvy~h 
článků a kolorit kontrastujících barev nanesených k jedné společné funkCi optlc
kého efektu. Ale zas má zvýšit naturalistní dojem mužská maska sevřená v úhlu 
mezi úponky, jež tu jest však nejstarším residuem slohovým, přejatým z italských 

předloh, kdysi aktuálních. * 
Vzájemný poměr jednotlivých složek svědčí pro to, že celá dekorativní kom

posice, včetně iniciály, jest typickým produktem českéh~ slohu iluminát~rské~o, 
jak se vyvinul asi od poloviny st. XIV. v lokálních ateherech, kam promkly lta
lianismy jako základní předpoklady pro další formální vývoj ornamentu. Kdežto 
italské původní předlohy lnuly stále dosud k antikvovanému tvaru, české minia
tury již dosáhly nového stupně, který je podstatně odlišuje ve všeobecném rám~i 
od soudobého umění evropského. Tvarosloví tohoto jediného příkladu se shoduje 
formálně se všemi dekorativními stranami jiných českých knih přibližně téhož ob
dobL Nápadné bude, že této podobnosti přibývá při srovnání ornamentiky, jíž 
byla zdobena folia knih ze staršího období, asi z let šedesátých a sedmdesátých.7

) 

Tato slohová souvislost není bez významu pro určení umělecké příslušnosti malíře, 
jemuž byla svěřena výzdoba kodexu v sedleckém klášteře. Srovná-li se r. 1393, 
jímž jest kniha datována, se staršími památkami ze třetí čtvrti století, kdy tento 
sloh vznikal, pak jest nepochybné, že iluminátor patřil ke starší generaci; zachoval 
si svůj malířský výraz, jemuž se kdysi vyučil, a nepodlehl novotám, jež se vytvořily 
ve dvorním atelieru, pracujícím pro krále Václava IV. Jeho archaism poněkud 
snad může vysvětlit také ta okolnost, že žil a pracoval vlastně v provincii, vzdálen 
aktualit poskytovaných osvětovým střediskem Prahou, jež se stala zatím meziná
rodním universitním městem. Jestliže kreslená filigránová ornamentika kodexu 
vykazuje v celku konservativní koncepci, nepřekvapuje tento stav ani na konci 
století, protože technika a tvarosloví kresebné linie neposkytovaly tolik možností 
vývojových. Ale i mezi malým počtem těchto iniciál byly zjištěny úchylky, které 

7) Srovn.: Slohově příbuznou výzdobu z tohoto období v nejvýraznějších ukázkách: v misálu Jana ze Středy 
(Praha, kapitulní knihovna, Cod. M. S. Cím. 6.); Liber viaticus (Praha, Národní museum, Cod. M. S. XIII
A-12); misál Václava z Radče (Praha, kapitulní knihovna, Cod. M. S. P 5); Orationale Arnesti (Praha, Národní 
mus. Cod. M. S. XIII C. 12). Podlaha A.: Soupis knihovny kapitulní, 35 nsl., 216 nsl. Chytil K.: Památky čes
kého umění iluminátorského 1., tab. VI, XI-XXII. 
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_ pře~: je~ znamenají ~rčitý krok vpřed, kryjící se s dobou. Naproti tomu, zdobí-li 
mallr knIhu na konCl století slohem, který byl moderní v letech šedesátých, není 
tov~~ostalost, ~fbržv ~ěl~:ký k.onservativism lokální školy nebo tradice. Jest dů
le:~ty v tom 'pnpad~, Jesthz: eXIstoval lokální atelier a skriptorium, pracující pro 
klaster, ktery neustale doplnoval fondy svých liturgických knih. Neboť český ma
lířskf sl~h ~etvořil s~ pouze v jediném místě, ale vyrůstal za různých časových 
:. t~n~or.laln~c~ podmmek na ~no~a. místech s in.dividuálními úchylkami i pokro
CllY~l, 1 ste)n~ zase konservahvn1m1. Anonymnl malíř kodexu jest pro lokální 
ateher v SedlcI klasickým příkladem příslušníka tohoto konservativismu. 

A~š~~ ~; on se přizpůsoboval dobovým změnám, měl-li za úkol vyzdobiti 
vstupnI :nlclal~ p~~tretem ~rále Václ~va II. M~jestátní posíce indiferentní po
~ta:r ~ral~vske muze tu predstavovah kohokolI. Stačily k tomu účelu zevnější 
l?Slgn:e.y Ze ,n:byl Z~ěh!t v odhadu .pr~yorc~o~ální konfigurace lidské postavy, 
hm mene sedlCl, .doklada)1 rozpaky, s nlmlZ zkrahlsedícímu králi nohy, prodloužil 
ruku se zlatým Jablkem, neobratně vytočil druhou ruku se žezlem a vstavil na 
hlavu těžkou neúměrnou zlatou korunu. Leč tyto nedostatky jsou jen formální 
vys~ětlující s~~h malíře ornamentiky, neboť stejně za těžko mu bylo malovat tváf 
a vyraz, Obo)1 se zcela shoduje s tváří masky, jež tu slouží jako drolerický motiv 
v v~:n~ment~ln~ borduře pod iniciálou na okraji folia. Fysiognomii en face ;yjádřil 
p:1Cnym kratkym obloukem chřípí, hlubokými očnicemi s rovným ostře vyrýsova
nym obočím a pronikavým šikmým pohledem drobných očí, jehož dosáhl posta
vením černého a bílého bodu téměř vedle sebe. Jsa veden vzorcem, užívaným pro 
sChem,a yk:álovského majestátu na pečetích, pojal svoji imaginární osobnost Václa
vovu Jeste ve smyslu románské ikonografie; připojil jen do pozadí zavěšený ko
berec, který jest derivátem trůnu s baldachýnem běžným ve XIV. st., a krále por
tre,to~al s plnovousem sestřiženým do dvou špiček na bradě, jak to bylo modou 
p:ave ko~cem ~t. XIV. Tu s~)eví již zásah nového vkusu, působícího v podřad
n~ch detallech 1 na fraseologll v typech malířských předloh, jež se přizpůsobovaly 
zeJm~na. změ.nám kostýmovým. Dopustil se tím však anachronismu; chtěje portr~
tovah hlstonckou osobnost, vyjádřil podstatnou část jejího výrazu znakem své 
doby. Umělecky jest tento rozpor srozumitelný právě konservativismem malířo
vým, jenž nedospěl v individualisování osobnosti dále než k charakteristickému 
detailu, dvojitého ~lnovousu, asi tak, jak byl zvyklý vídat krále nebo lidi, patřící 
urozene společnostI. Potud se tedy přiblížil, na rozdíl od románského schematu 
k, reálnému zjevu, suponovanému za představu individuálního žádoucího panov~ 
nI~a. V y~.odstatě zůstala i tato podobizna jen abstraktním symbolem zahajujícím 
knIhu deJm královského rodu. Malíř byl vázán tradicí i omezenými vyjadřovacími 
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prostředky, jež byly v iluminátorské technice k disposici. Jeho schopnost v~~~ní 
a rekonstrukce ustrnula docela na románs,kém uměleckém kanonu, abstrahupClm 
dosud od skutečnosti. Portret, jejž tu improvisoval, stal se pak jen součástí úhrnné 
grafické dekorace. Daný úkol splnil dobrou prací, ,neřešiv ~ni sl~hov~ch o~áze~, 
ani uměleckých problémů podobizny, jež by se zdaly v danem pnpade nalehave. 

* 
Bude proto zajímavo, jak splnil tyto předpoklady jiný, stejně anonymní malíř, 

který se skutečně pokusil rekonstruovati historické podoby. Byl veden příkazem 
vlastním zájmem a měl vůli doplniti abstraktní výklad o osobách obrazovou, 

ideálně-dokumentární představou. 

Přihlížeje k textu nakreslil na avers a revers folia 6 těsně za úvodní kapitolu 
ikonografickou řadu královských podobizen nejprve rodu přemyslovského, poté 
lucemburského. V grafickém rozvrhu celého folia, jež svojí plochou poskytovalo 
dosti místa ke koncepci monumentální, ba svými poměry k ní přímo vybízelo, 
situoval postavy králů v hořejší etáži tak, aby v dolní etáži na stejné ose mohl 
vykresliti králo~nu, jeho choť. Nad každou postavu nadepsal jméno s krátkým pří: 
vlastkem. Na aversu fol. 6 pak položil na základní linii obdélníkové graf1cke 
etáže schematický terén. Naň nejdříve vykreslil před řadou králů Trojici, a před 
řadou královen Sv. Annu samu třetí jako symbol duchovního protektorátu, který 
byl vždy žádoucí, anebo alespoň obvyklý při obrazech votivních nebo oficiálních. 
Nato pokračoval v kresbě vlastních podobizen podle historické descendence, po
čínaje Přemyslem Otakarem II. Postavy mají toto pořadí podle titulů: 

Ottakarus. Rex. boh[emiae} - Přemysl Otakar II. (1253-78). 
Wen[ceslaus}. Rex. boh[emiae} et polo[niae} fund[a}tor aule regie 

Václav II. (1278-1305). 
Wen[ceslaus]. Rex Bohemiae Polonie et Ungar[ie} occisus in Olom[ uc} -

Václav III. (1305-06). 
Ctmigzmdis - královna Kunhuta, druhá choť Přemysla Otakara II. 
Guta - královna Jitka, dcera Rudolfa Habsb., první choť Václava II. 
Elyzabeth fund[a}trix in antiq[ua} Brunna - královna Alžběta, zv. Eliška 

Rejčka, dcera Přemysla Polského, druhá choť Václava II. . 
Na druhé straně fol. 6 nakreslil malíř v témže uspořádání řadu podobizen 

dynastie lucemburské, vynechav alegorie: 
Henricus lmp[er}ator - německý císař Jindřich VII. (1306-1313), otec 

českého krále Jana Lucemburského. 
Joh[ann}es filius ei[us} rex Boh[emiae} - Jan Lucemburský (1310-46). 
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Karolus lmp[er]ator et rex Boh[emiae] filius Joh[ ann]is - císař Karel IV. 
(1346-78). 

Margareta lmp[er]atrix - císařovna Markéta, choť Jindřicha VII., matka 
Jana Lucemburského. 

Elyzabeth Regi[na] mat[er] Karoli - královna Alžběta Přemyslovna, choť 
Jana Lucemburského, matka Karla IV. 

Anna lmp[er]atrix mat[er] Wen[ceslai] Regis Ro[ma]norum et Boh[emiae] 
- císařovna Anna Svídnická, choť Karla IV., matka Václava IV. 

Mohlo by se zdáti nápadným, proč malíř připojil ke genealogické řadě Zbra
slav~ké kroniky, založené proto, aby vylíčila osudy přemyslovského rodu, také po
dobIzny lucemburské. Vysvětlení poskytuje redakce textu Petrem Zitavským, jenž 
dospěl ve svém vypravování až k dějům Jana Lucemburského a královny Elišky 
z let 1337. A proto v klášteře sedleckém nebyla kronika pojata výhradně jako pře
mys~ovské, nýbrž systematické dějiny, dotýkající se událostí nedávno minulých, 
v lllchž rozhodujícími osobnostmi byli již Lucemburkové. Genealogicko-doku
n:ent~r~í význam pro souvislé dějiny a spolu i dynastický zájem měli nejbližší 
predCl Jako vlastní zakladatelé rodu. Proto tu byl zařazen otec a matka Janovi. 
Nápadná jest však absence podobizny současného panovníka Václava IV.; ne
musí však být projevem veřejného mínění klášterního, protože, přihlížejíc k textu, 
nebylo dosud pokračovatelů, kteří by v souvislosti s kronikou zbraslavskou do
spěli k aktuálním otázkám, lépe řečeno, kteří by byli mohli nebo se odvážili líčiti 
P?hnuté u~álosti současné. Z textové souvislosti kodexu Jihlavského nevyplývá 
nlC, co by Jen vzdáleně opravňovalo k jakémukoli hypotetickému výkladu. 

* 
Umělecká kvalita kreseb jest prvořadá. Slohová čistota se jeví v přesné ne

selhávající linii vedené ostrým perem a černou barvou takřka bez znatelného ze
s~lování a zeslabování. Zájmem malířovým byl stále ještě neporušený kanon go
tické postavy vyjádřené subtilní linií v jejím obvodu a objemu. Pouze hluboký 
stín cítěný jako odezva malované plochy jest vyšrafován na několika málo místech 
jemnými kmity pera, kreslícími paprsky soustředěné v jediném ohnisku. Kromě 
perokresebné techniky použil malíř na aversu fol. 6 při traktovánf galerie přemy
slovské i lehkého žlutého a zeleného akvarelového tónu pro zdůraznění králov
~kých ins~gnií a terénu jako obrazové base. Táž base stejně pojatá se objevuje 
1 na druhe straně folia u galerie lucemburské, leč na insigniích není tento barevný 
akcent vyjádřen. 

Barevný zásah jest podstatným znakem slohovým. Pojí se jako průvodní zjev 
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k abstrahující formě lineární komposice myšlené jako obraz o několika ikono
grafických jednotkách. Každá z nic~)~st i~di:~~u~lní čá~tí se sam~stat~~u obsa
hovou a dokumentární funkcí. Tentyz ldeahsupCl umysl Jest podlozen J1Z alego
rickým schematům Trojice v horní etáži a sv. Anny samé třetí v etáži ~ol~í: Tak 
jako všechny právní a~ty ve stře~o:ě~u se. dály v:. jmé~u. :>sanctae et mdl:ld~ae 
Trinitatis«, tak i tato lkonograftcka rada Jest zahaJena JeJ1m symbolem. Nic lepe 
nepotvrzuje genealogicko-právní pojetí portretní g~lerie jak? d!na$tic~ého celku, 
jako právě toto schema. Jeho představa vtělena do lkonograftckeho motivu s~ sta:a 
heslem slovním i obrazovým a jest předřazena i v tomto případě k dynastll kra
lovské jako transcendentální prapůvod všeho veškerenstva. 

Výbornou paralelou k této základní myšlence jest i se~ící postava sv. A~ny 
držící na klíně své dítě-Marii, a její dítě-Krista. GenealoglCká descendence Jest 
tu dána poměrem matky a pramatky; schema toto jest vlastně již obsaženo v rodo
kmenech Kristových, kde ženě jest dáno rozhodující místo. Biblické pojetí života, 
jehož dárkyní jest žena, jest symbolickým počátkem také ikonografické řady krá
loven, jež byly ženami zachovávajícími rod. Tak jako pomyslná patronac~ sv. Tro
. byla bezpečnou zárukou božské vůle a milosti, z níž byli korunovám králové, 
tak pramateř Spasitelova byla záštitou k~álo~en-mate~, jež ~v~mu. rod~ kr!le dá
valy, Tento spirituální vztah mezi alegoneml a podobIznami Jest Identicky, s, ma~ 
lířovým abstraktním pojetím daného úkolu, jenž byl problémem pro persomf1kacl 
jednotlivých králů, ale nebyl dosud problémem uměleckým, jak o tom poučují 
typisované postavy, opakující se s malými obměnami ikonografickými ve všech 
čtyřech pořadích.. , . " 

Každá postava jest idealisovanou bytostí, vybavenou v ramCl gotickeho ka
nonu příslušnými dodatky, aby odpovídaly představě současného panovníka. Prot~ 
všichni králové a císařové, i královny a císařovny jsou traktováni ve stejném plášti 
s naznačeným hermelínovým Hmcem, ve stejném spodním rouchu, s korunami stej
ného typu - původně francouzského - vyjímaj~c ,císaře a ~ísařo~~y, kteř,í .. mají 
korunu svaté říše římské. Podle zásady středoveke typologIe drz1 bez vYJ1mky 
všichni stejná žezla zakončená gotickou růžicí a podobně i jablka, jež u portretů 
mužských jsou doplněna kolmo postavenými křížky, u portretů ženských ponechána 
jako ploché terče. Diferenciace tato odpovídá soudobému právnímu pojetí osoby 
královy podle práva kanonického. Zvláštností jsou tu vša~ dvě dvojité..,. a jedn~ 
trojnásobná koruna v řadě přemyslovské, jež malíř nakreshl nad hlavy tech, kdoz 
řídili osudy více zemí. Prvním z nich byl Václav II., jemuž malíř vstavil nad sebe 
na hlavu korunu země české a polské, zároveň i s příslušným označením v titulu. 
(Obr. 37.) Druhým jest jeho syn Václav III., který dědictvím ke koruně české 
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_ získal ještě korunu polskou a uherskou; malíř vyjádřil tento státoprávní význam 
tím; že po způsobu dvojí koruny otcovy ztrojnásobil korunu jeho. Totéž typo
loglCké opatření bylo nutné u podobizny královny Alžběty, polské princezny, 
druhé choti Václava II., z jejíž rukou byla českému králi dědičně odevzdána ko
runa

v 
polská. Pro~o také ona jako královna česká a polská byla portretována 

s dvema korunami nad sebou. (Obr. 38.) Středověkému citu uměleckému byla 
~amozř~jmou tato reduplikace rozhodujícího detailu, i když dnes působí zdánlivě 
Jako naIvní groteska. Malíř tu neusilovalo portretní věrnost, třebas jen rekon
struo~an~u, :le. !~~ ~ pouhý symbol; který naznačoval a zároveň dokládal určitý 
fakt hterarne Z]lsteny. Byl rozhodnym zastancem starých zásad v nazírání veřej
ného života. Byl středověkým člověkem, který se neuchyloval od platných norem 
tradice. Zevnější svět neexistoval dosud jako skutečnost, nýbrž jako souhrn jevů 
opodstatněných vyšším účelem, existoval jako souhrn symbolů, z nichž se skládal 
obraz, reflexe ze světa nadskutečného. 

V souhlasu s tímto vyabstrahovaným pojímáním uměleckého úkolu musil se 
projevit i výsledek řadou typisovaných postav, přenesených podle předlohy k no
vému representativnímu účelu, bez jakékoli možnosti a schopnosti individu~lisace. 
Všichni králové i císařové, zde portretovaní, mají stejnou tvář se stejně traktova
ným plnovousem, sestřiženým do jedné nebo dvou špiček, se stejným účesem vlasů 
ve vlnách splývajících po skráních až k límci, všichni jsou stejně oblečeni a drží 
tytéž insignie. Lidského rozdílu mezi nimi není. Táž schematisace se jeví v řadě 
královen. Jejich tváře jsou založeny na společném typu jakéhosi gotického ideálu 
mládí a sličnv~~rá:y. Ale poskytoval-li mužský typ alespoň sporé obměny v podrob
nostech sestnzeneho plnovousu v oblé nebo ostré bradě, fysiognomie královen 
fo~lehla uniformnín;:u výrazu .. Zůst:l jín:.vč:tně dlouhých vlnitých vlasů, spada
JICl.ch po ~amenou az do polovmy tela, pn vsech variacích pohybů hlavy a po
stoJe. Gotický charakter postav jest vyjádřen lomenou osou ve všech případech, 
kdy portretovaní stojí opřeni vlastně jednou nohou a druhou pokročili vpřed, 
tedy podle sochařského idealisujícího principu, vytvořeného gotikou. Tato slohová 
tendence)est ze~ilov~na téměř u všech postav pravou rukou s jablkem, jež je po
sunuta predloktIm mimo obvod a zahalena v roucho spadající v bohatém záhybu 
kolmo dolů. Tento výkyv obvodové linie byl nutný, aby bylo dosaženo idealisu
~í,:í~o ře~ení post~vy jako lidské, žijící bytosti, ukryté divákovi v draperii roucha, 
Jez Jest Jen zeVll1 formou. Kontrapost postavy, jenž zdůvodnil lomení její osy, 
vychýlení torsa s hlavou nad dolní polovinu těla, nepostačoval svými silokřivkami 
k to~uto účelu. Zákon trojrozměrného objemu vyžadoval třetí silokřivku, jež se 
sfencky spojovala ve společném ohnisku s lomenou osou. Princip v podstatě pla-
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stický byl tu aplikován na plošnou konstrukci postavy, jež vlastně tu není dána 
jako lin~ární obvodový přepis člověka, nýbrž }ak~ jeh~ kr~slené schema v ~ro~toru 
s jeho pohybovou funkcí. Portretovam kralove neJsou tedy kreslenyml po
stavami ve smyslu gotického slohu, ale jsou prostorově pojatými bytostmi hiera
tického neexistujícího typu, variantami kreslených soch s plastickým objemem, 
s oblými plochami, dutými záhyby s perspektivními pohledy do soustavy kulaté 
a vlnité draperie. Jak králové, tak královny mohou proto zastupovat úlohu kte
réhokoli světce nebo světice, a zejména statuární typ a gotická proporce královen 
pořadí přemyslovského (obr. 38.) by je přímo proměnil v řadu krásných Madon. 
~ idealisovaným výrazem tváře, jestliže by se změnily tituly nad jejich hlavami 
a místo insignií by jim bylo dáno do náručí dítě. Táž záměna byla by ovšem možna 
i u řady královen lucemburských (obr. 40.), jež však malíř vykreslil v méně štíhlých 
proporcích, ale zcela jistě bez jakékoli obsahové nebo formální tendence. Měl 
k disposici větší plochu, jež dovolovala větší rozpětí, než tomu bylo na prvých 
pořadích přemyslovských, kam kromě podobizen situoval ještě symbo~i~ké sc~e~~ 
Trojice a sv. Anny. Využitím části plochy pro ně byl nucen vykreshtl do tesncJ
šího místa ještě tři postavy. Podlehl této nutnosti a vyřešil ztíženou situaci tím, 

ku prospěchu portretovaných a zcela v duchu gotického styHsmu postavy v pro
zúžil a zvýšil tak, že kresby patří dnes k těm nejlepším příkladům českého 

lineárního slohu XIV. st. vůbec. 
Pro tento rozbor jest však důležitá také otázka původnosti slohu. Není po

chyby, že zevnější znaky, které poskytuje zejména subtilní kresebná technika, 
mohly by se zdáti v poměru k současnému vývoji anachronismem. Kromě toho 
určitý rozpor zůstává mezi dobově traktovanými tvářemi králů a idealisovanými 
typy královen, závislými na všeobecném schematu západoevropském s počátku 
stol. XIV. Zajímavo jest, že typy mužské hledají rovněž určitou manýristickou 
krásu a eleganci, jejíž prototyp nabízely modernisované předlohy k opakování. 
Touto idealisující snahou jsou si postavy mužské i ženské rovnocenné a jest nutno 
přičísti ji malířově potenci. Rozdíl však zůstává v různé časové i typové prove
nienci, neboť typy královen bez výjimky jsou mnohonásobnými variantami archai
sujícího schematu stále opakovaného v kreslených a nejvýše lavírovaných cyklech 
mravoučných textů a t. zv. »biblí chudých« a »zrcadel lidského spasení«, trado
vaných ve středoevropské oblasti do poloviny stoL XIV. Tváře jsou postaveny do 
tříčtvrtečního profilu normalisovaného v gotické ilustraci. Ve fysiognomii pak, 
vykreslené jemnou linií, je zdůrazněno klenuté čelo vysoké s velkými očnicovými 
oblouky, zastupujícími obOČÍ, do nichž jsou zasazeny podélné mandlovité oči se 
zřítelnicemi postavenými vždy do koutků, čímž vzniká šikmý pohled, logický tří-
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čtvrtečnímu profilu hlavy. Vlasy, jež ve starých vzorech byly složeny do stylisova
ných prstenců těsně řazených k sobě tak, aby tvořily souvislé pásmo bohatého 
účesu, jsou volně rozvedeny do dlouhé vlnovky se stejnými články. Lemují ramena 
a torso postavy, viděné z perspektivy šikmého pohledu, lépe řečeno, viděné z orto
gonálního pohledu na torso, v pomyslném prostoru šikmo postavené, aby bylo 
dosaženo i v pouhé schematické kresbě prostorové hloubky. Tento detail vlaso
vého účesu jest úchylkou od archaisujících vzorů, tradovaných ve starých předlo
hách, a jest úměrný modernisaci podle dobového traktu, jež byla konstatována na 
typech králů. (Paralelou k těmto vnějším detailům jest traktováni účesů a plno
vousů u postav miniatur v kodexech skupiny krále Václava IV., kde zejména po
doby jeho a královny Zofie se vyznačuji těmito charakteristickými novodobými 
znaky.) 

K výraznosti tváří královen přispívají i drobná ústa, vykreslená lehkým vlnov
kovým škrtem, zesíleným po obou stranách dvěma oválnými rudými akcenty. Tyto 
nejmenší podrobnosti, oživující celou neutrální fysiognomii, jsou půvabným do
plňkem k ušlechtilému zjevu, jenž byl snahou malířovou. Dobře porozuměl ob
dobným příkladům ze starší doby, kdy v ploché neutrální černé kresbě zasvítily 
právě tyto červené rty, jež jinak chladné schematické hlavě dodaly alespoň zdání 
abstrahujícího života. S úspěchem použil této prakse i tentokrát. Vzory, které 
znal, anebo které měl před očima, patřily starému inventáři předlohovému, vybu
dovanému na gotické typologii západoevropské, jež přešla docela automaticky do 
malířských vzorců v atelierech středoevropských. 

Tomuto prapůvodu odpovídají i statuárni schemata postav slohově adjusto
vaných v přísném gotickém kanonu, jaký byl vykonstruován jako normativní typ 
Francie. Konstruktivní a tedy idealistické řešení ať architektonických a dekora
tivních článků, ať celých postav anebo vegetabilních a komposičních motivů podle 
geometrického systemu zachoval skicář Villarda de Honnecourt, francouzského 
architekta z konce stol. XnJ.8) Příklady, jež on řešil zejména na poměru vzájemně 
se prostupujících trojúhelníků, se dají nade vší pochybnost aplikovat na příbuzné 
typy a sestavy, odpovídající tomuto konstruktivnímu principu. Rozšířily se po celé 
západní, střední a severní Evropě a byly užívány na různých místech nestejně 
dlouho a často lišícími se lokálními zvláštnostmi. Do kategorie těchto všeobecných 
sestav patří schema kanonového listu s Ukřižovaným, Marií a Janem, jímž byl 
'vybaven každý misál. K nim patří v daném případě i symbolické frontální kom
posice Trojice a sv. Anny. Oba příklady jsou konstruovány na silokřivkách a 
úhlech, vyplývajících z rovnoramenných trojúhelníků, postavených na kratší stra-

8) Srovn,: Villard de H01znecourt,' Album, XXXV" XXXVIII" XLII, 
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do nichž J'sou vepsány menší trojúhelníky, obrácené proti sobě kratšími stra-
nu, v, 'kl d ' . Jsou dány příčnou osou, jež spolu s osou kolmou t. von za a m proporce 
nam!. 'd' 1 'h 

l 'ho schematu. U TroJ'ice tvoří trojúhelníkovou základnu stupeň nevl lte ne o ce e . 1 Y 

trůnu Boha Otce, Na příčné ose jest vykreslen polštář. Nad ním Jest po ozeno 
v'v e' břevno kříže J'ež J'est zase kratší stranou vepsaného trojúhelníku, posta-
pncn, v ' , bV kV'Y 
veného na úhel proti kratší straně. Kolmou osu zd{'lr~znu!~ k~lme, r~vn~ nze, 
jež zároveň dává vzniknouti souměrnému celku. Na teto slh v.az:~e presny~ ťo
měrem geometrických přímek a úhlů, jest vybudováno schema, ]e,z Jest promeneno 
v obrazovou komposici bohatou soustavou kreslených forem. , 

Podobný komposiční proces byl předpokladem pro obraz sv. Anny. Pomyslna 
báse sedadla, ukrytá v rozhozených záhybech šatu, jest trojúhelníkovou základnou, 
Kolmá osa na ni vztýčená jest výškovou proporcí, s jejíhož vrcholu ramena spu
štěná k základně vymezují trojúhelníkovou koncepci obrazu. 'Příčná osa jest opět 
dána polštářem. Na ní založené trojúhelníky, ~brácené ~ so~ě kratším~ stran:mi: 
jsou diagramem pro situování dvou dětí, symetn:k~ prot: sobe p~stav~nyc~ v ramCl 
horní polovice obrazu; pod příčnou osou pak urcuJe smer hlavnI ch zahybu, podle 

jest vykreslena výplň detailníc? forer:. , . v '" 

zkoumání ideového obsahu Jednothvych postav, Jez se obJevlly Jako kres
lené varianty schemat, kdysi určených pro plastiku, bylo zjištěno.',žev:v~kutku i ,tyto 
kresby jsou založeny na objemovém pojetí tvaru, na snaze ,vYJadntI podobl.zny 
alespoň v úhrnném náznaku jako trojrozměrné ~deální bytosti. ~ tohot~ stanovls~a 
vychází postoj všech postav, jichž jedna noha Jest vždy na~rocena vp~e~; a

y

;:, ne
kolika případech jest viditelna alespoň částečně. A prohnuti postavy, JeJI tnc~r
teční profil jsou gotickými součiniteli prostorového po~ybu. Na toto schema ,O~tI~
kého dojmu - jímž působí každá gotická postava - Jest kreslena obvodova hme 
i všechny perspektivní zkratky údů a těla. Jsou pravidelně zastřeny bo~atým rou
chem, seřaseným v oblé záhyby, jež dávají vyniknouti ideálnímu tělu a Jež ~oP,ro
vázejí i pohyb údů v paralelně zavěšených svazcích záhybových nebo sepJatych 
v ohnisku, z něhož se paprskovitě šíří po oblé ploše, ' 

Tato slohová formulace byla závaznou i pro malíře kodexu. V monumentál
ním rozvrhu svých podobizen zachovává kanonický princip typu v postoji, v ~ro
hnutí i prostorovým pohybem ruky. Roucho složené z pláště a ~podního š~tu Jest 
rozčleněno v soustavu dutých záhybů, konstruovaných tak, aby 1 z ortogonaly byl 
možný pohled dovnitř, aby bylo dobře vidět líc šatu a zároveň i jeho rub. Jedno-

zvlněná plocha pláště, jíž jest někdy sumárně vyjadřován objem Rost~vy fO
mocí linie vedené napříč a spirálovitě se svíjející v záhybu kolmo zavesenem, Jest 
na několika místech stínována souběžnými šrafy paprskovitě se šířícími ze spo-
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lečného středu. Kubické cítění formy promítnuté do diagramu plošné kresby jest 
potvrzeno tímto detailem, který patří k uměleckému výrazu malířovu. Jestliže 
typologicky odvodil své podobizny z předloh kresebného stylu vlastně již antik
vovaného, formálně dospěl svým cítěním již k časové dikci tvaru, malovaného 
tmavým a světlým tónem, a k modelaci barvou, kteréžto prvky paradoxně nahradil 
abstrahující linií. 

VedIe monumentálně založené záhybové skladby v paralelách, vlnovkách 
a spirálách vkreslil do rozčleněných úseků ploch krátké smyčky vostrém úhlu se 
připojující k hlavní záhybové linii. Jsou to pomocné články, jež měly přispět 
k formálnímu bohatství kreslených postav a jež měly zároveň nahraditi plnost 
tvarů abstraktních, rýsovaných přece jen na ploše s danými prostředky výrazo
vými. I.tyto mají nahrazovat lom kubického záhybu roucha, třebas ve skutečné 
malbě pro svou subtilnost nikdy by nebyly malovány a byly by se staly bezpřed
mětnými. Byly prospěšné zrakovému dojmu, jenž plynul nejen z portretů slavnostně 
adjustovaných, nýbrž i ze symbolických kreseb Trojice a sv. Anny, s nimiž postavy 
panovníků byly ideově spojeny. Také zde přispěly podstatně k tvarové plnosti, 
vychylujíce se vždy ze směru hlavního záhybu a tvoříce kresebný improvisovaný 
detail, jejž stará předloha nikdy neukládala. Překvapí jistě jejich početnost ze
jména u obrazu Trojice a sv. Anny, jež tu dospěla až k pleonasmu, zdánlivě 
nežádoucímu. Malíř formálně cítil již v duchu současné doby, leč pod tlakem 
tradice a předlohy vyjadřoval dobový modelovaný tvar dosud abstraktní kresbou 
konglomerátu tvarů, jichž nikdy neviděl a jež ve skutečnosti by nikdy neexisto
valy. Vytvořil si abstraktní osobitou formuli, jež v poměru k prosté linii neznámé 
předlohy by se musela jeviti jako umělecký anachronism na počátku stol. XIV. 
Leč v podstatě byly anachronismem i na konci tohoto století, jestliže byly sou
částí koncepce nečasové, archaisujíd, jež z moderního úsilí po plném reálném 
tvaru se vrátila k opakování kreslených schemat. 

Tento anachronism jest dokumentován ještě dvěma zevními znaky. Prvním 
jest lehké kolorování insignií akvarelovou žlutou barvou, čímž malíř naznačil ob
jektivní posuzování zevnějších podrobností, nutných k diferenciaci postav. Kromě 
červených skvrn na ústech, jimiž měl být vdechnut život neskutečným bytostem, 
a zeleného tónu terénové base, o níž ještě bude promluveno, jest to jediná roz
hodující barevná složka celé obrazové komposice. Malíř jí použil také pro věcné 
akcentování svatozáří u obou církevních motivů, Trojice a sv. Anny, pak polštáře, 
dřeva kříže a kromě toho jím koloroval vlasy všech králů a královen přemyslov
ské řady. Tento důraz kladený na věcné podrobnosti jest typickým pro malířský 
výraz středověký do poloviny stol. XIV. Ve všech kreslených cyklech této doby, 

PŘEMYSLOVCI A LUCEMBURKOVÉ 141 

neisou-li i postavy kolorovány, jsou alespoň označeny svatozáře a zvláště věci ne
ži~otné, jež právě tímto vynětím z hladké kresebné techniky nabývají kontrastu
jící úlohy výhradně malířské. Příklad jest ukázkou starých metod ilustračních, 
v nichž problém života, člověka a postavy byl řešen abstraktní formou i obrazově 
rozlišenou od reálného pojetí příslušných věcí, zevních dodatků, existujících 
reálně mimo abstrahující a symbolické nazírání. 

Druhým charakteristickým zůstatkem tradičním, přeneseným ze starých 
předloh, jest krystalický terén. Jest kolo:ován v~elenvou barv~o~, jež jej n:á přiblíž~t 
představě skutečného plenéru. V danem pnpade slouz1 Jako pevna base, vy
sek pomyslného prostoru, nahrazeného schematickým kulisovým pásem. Na něm 
jsou postaveny vedle sebe jak církevní symbolické obrazy se sedadly ~ trůny, tak 
volně stojící podobizny králů. Jsou tu promítnuty neskutečné osobnosti na nesku
tečnou zemi, vykreslenou téměř s geometrickou přesností jako řada souvislých hra
nolfi, opět náznaků, hesel, dosazených za kdysi existující krajinu se skalnatým 
vrchem, jenž definoval obrazovou hloubku. Bezpočetné ukázky tohoto tvarosloví 
poskytuje byzantské malířství monumentální i miniaturní v nejrůznějších varian-

složitých a jednoduchých. Vedle paralelismu a byzantského stylismu, který 
ovládl italské malířství stol. XL-XIII., byla to právě terénová base, jež promě
nivši se ve smyslu románského dekorativního slohu v malířskou zkratku, přešla 
jako obecný výtvarnický prvek do středoevropského inventáře počátkem stol. XIV. 
Překomponována a zjednodušena v jedno pořadí hranolových a krystalických 
úseků přetrvala ja:ko vzor celého století a byla malíři kodexu dosud platnou for
mulací žádoucího abstraktního výrazu. 

* 
Podrobný rozbor kresebného cyklu podobizen ukázal, jakým konglomerátem 

různorodých a charakteristických znaků vládl neznámý malíř, jemuž byl dán úkol 
nakresliti galerii králů a královen. Všechny detaily, o nichž tu byla řeč, ať se tý
kaly komposice slohu nebo ideového obsahu svědčí pro to, že .portrety patří ji
nému umělci, než onomu, který maloval zprvu zmíněné části dekorativní. Již cel
kové výtvarné pojetí obou prací jest různé. Kreslené iniciály filigránové mají 
čistý ornamentální sloh stejně jako malovaná iniciála s barevnou bohatou bordu
rou akantovou. I drobná zkreslená postava, jež má představovati Václava II., jest 
traktována spíše dekorativní formou krátké proporce a schematicky ,vyj,ád~en~ 
tváře než slohem, jímž by se vyjadřoval malíř vládnoucí také monumentalm dikCl. 
Důležitým kriteriem jest i formulace očí na fiktivním portretu vinic. R, fol. 1 v 
(obr. 36) a mužské masce, ukryté v akantových rozvHinách. Obě fysiognomie se 
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vyznačuji velikými očnicemi s hlubokým stínem a obočím ostře a vodorovně za
kr~:leným a ťak širokÝ:n nose:n ~iděným en face a neobratně zasazeným do 
tvare .. ~apro~1 tomu fyslOg~om1e vsech portretů, nevyjímajíc ani tvář Boha Otce 
~ !~oJlce, all1 sv. ~nny, mají tyto charakteristické zcela jiné. Oboči nad očnicemi, 
Jez J~o~ klenuty, Jest vykresleno v oblouku přecházejícím na jedné straně obličeje 
do l~ll1e nosu~ kt~rf jest úzkt, jemně vyrýsovaný, viděný vždy ze tříčtvrtečního 
profllu, ~o ~ehoz Jest o:tatne

o 
postavena celá postava. Proto jest takový pohyb 

hl~vy l~glCk~m pohledovyu:, dusledkem celého postoje. Malovaný portret vinic. 
R Jest Sltuovan en face. MaJI tedy obě malířské části již v těchto podrobnostech 
tak po~stat~é rozdí.ly:. vypl~:~ící z umělecké manýry, že je krajně nepravděpo
do~na I,denbta osob )e)1chmahru. TakovQu možnost nepřipouští pak zejména deko
rate:ske~ěřítko ?rnamentiky, jež jest v kodexu skutečně jen grafickým doplňkem 
~tel~~r~~!m~. a ~la~et:áln~ s~ lišicí proporce kreslených podobizen. Reprodukce 
Je pnnasl pnbhzne aS1 o tretlllu zmenšené. Ale již v tomto poměru podává jejich 
monWllentálni, téměř velkorysé řešení řady pouhy' ch kreseb. Námitku že ne' 

'V .I' V V • .". 'J sou 
souc~s~e a ze se zrete!~~l ~ a:chals~~lclll: ~etal1fun jsou již ze starší doby a do-
datecne ke kodexu pnclenene, nepnpousb bezprostřední souvislost dvoulistu 
ve~ázaného do kvinternu s běžným textem kroniky. Slohově jsou lineární trans~ 
k:lp~í předloh už~vaných zá:oveň pro znázorňování plastických obrazů, výrazo
v~ml, prostredky Jest pak vyhradně čára a lehký akvarelový tón, užitý jen na 
vecne fodrobnostt, obrazu. ,Akant~v~ bordu:a ~ol. 1v.s inic. R pak jest výhradně 
malovana v bohate bar~~ne stup~lC,l .a se vsem1 plasttckými tvary a stíny ohybů 
a ne:,vat~ry. Pokud maltr portretu clbl nutnost vyjádřiti i oblý tvar, stalo se tak 
~a nekohka mís~ech leh~ým stínováním perem, jež příslušnou část oděvu odstup
no:alo ad ho~ Jak? ~ellefovou hlou~ku. N:d tuto minimální potřebu formální 
zmen! nedo~pel a Jev1 se dnes proto Jako príslušník lineárního slohu gotického 
z. prve pOlovllly stol. XIV. a není tedy a nemůže býti identický s malířem ornamen
trky. Jest s ním současný a byl s nim patrně společně činný v tomže lokálním 
(klášterním) atelieru . 

. . Uměle~~ý charakte: obou má jednu podstatnou vlastnost, jíž jest konserva
bVlsm. Mallr ornamenbky slohově vyšel ze školy, jež byla časová v šedesátých 
letech, a z,a:~o:ala si svoji dikci až do údobí, kdy sedlecký kodex vznikl, datován 
v prve sve casb r. 1393. Srovná-li se portretní cyklus druhého malíře s malířskou 
p:~dukcí českých atelierů z doby přibližné datu vročení, není nikde obdobného 
p:l~lad~ z ~ak ?ozd?í ~oby. ?jedinělé ukázky s výhradně ornamentální výzdobou 
~ava nekoh~ hturglCkych kll1h z posledních dvou desítiletí stol. XIV., jež však 
J sou pracemI zcela podřadnými, provinciální úrovně, vzniklými někde v lokální 
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klášterní dílně, vzdálené od uměleckého centra, kde vývoj formy rychle pokra
čovaL9) Ty ovšem nemohou být, p~stačujíc~mi d~k~ady ~ro vzsvětl~ní ~p~~~ě
ného slohu v podstatě monumentalll1 a velmI dobre urovne, kdyz cele pOJeb J1Ch 
jako lli'11ěleckého díla jest zcela jiné. Také v celé druhé polovině stoL XIV, není 
příkladů takového slohu. Hledá-li se však původ jeho, tu nezbývá než pokládati 
za jeho prototyp kreslené cykly, jež vznikly v prvé polovině stol. XIV., mezi lety 
dvacátými, třicátými a čtyřicátými, a jež jsou vedle malby nástěnné význačnými 
díly českého malířství gotického. IO

) Především jest to »Pasionál abatyše Kunhuty« 
(Praha, Universitní knihovna) částečně kolorovaný, jehož malíř patřil k největ
ším umělcfun své doby. Na kresleném substrátu svých komposic dosáhl akvarelo-

tónem plastických kvalit obrazce malovaného. Není tedy bezprostředním 
vzorem slohovým, jenž by sloužil malíři sedleckému. Založil však svým dílem 
tradici, důležitou pro vybudování gotické typologie postavy, jako součinitele dě
jové scény i jako zjevu isolovaného. Anglo-francouzský kanon monumentality byl 
v českém malířství po prvé formulován jím. Dalším pokračovatelem tohoto sy
stému byl neznámý autor t. zv. »Bible Velislavovy« (Praha, Universitní knihovna), 
jenž v prosté lineární komposici může být dávným předchůdcem slohu sedleckého 
malíře. Zejména jeho statuární typ některých postav opravňuje k tomuto srovnání. 

. Schází mu však monumentalita postav, vyjímajíc list s Velislavovou dedikací sv. 
Kateřině. Nahrazuje ji vypravovatelskou koncepcí kontinuitní řady kreseb, spo
jených ve smyslu doby pouhou psychickou komunikací, zprostředkovanou logic
kým vztahem osob a mluvou pohybů a gest. Jeho dílo jest knižní ilustrací tak, jak 
ji vyžadovala doba. Sloh je téměř identický, založen na stejných malířských před
pokladech. Užívá koloristického akcentu pro věcné zdůraznění zevních podrob
ností, jichž vyžadovala srozumitelnost jako logické mluvy obrazů. Ve všeobecném 
smyslu jest tedy paralelou ze 30. až 40. let stol. XIV. Formálně však jsou kresby 
malíře sedleckého uměřenější v typisaci štíhlých postav, kreslených jemnou linií 
a nadaných téměř hieratickou vážností a existujících nezávisle na sobě. Jejich 

9) Srovn.: Priedl A . .' Gradual bratra Gotzwina, Pam. Archeol. XXXVI., 1928-30. Kniha byla dokončena 
v r. 1385, ač její písař a zároveň malíř v osobě mnicha provinciálního kláštera v Nepomuku u Plzně, vedle dobré 
filigránové ornamentiky v iniciálách pokouší se úplně bez úspěchu o několik figurálních kresebných komposic. 
Srovn. dále i poměrně velkou sbírku knih s ornamentální výzdobou z okruhu roudnického biskupa Jana z Dražic 
v Národním museu v Praze: XII. A 7; XII. A 5; XII. A 4; XIII. Bl; XIII. B 17; XII. A 1. Dále výzdobu 
ornamentálních rukopisů z doby kolem poloviny XIV. stol. v kapitulní knihovně: Bibliae secunda pars (Cod. M. 
S. A, 1). Kromě toho kaligrafickou výzdobu skupiny Jana ze Středy a Arnošta z Pardubic, Laus Mariae, Nár. 
mus., Cod. M. S. XVI. D 3). Podlaba A . .' Soupis kapitulní knihovny, 46 nsl.; Cbytil K.: Památky českého umění 
mum., tab. III., IV. 

lú) Matějček A.: Velislavova bible. Týž: Pasionál abatyše Kunhuty, kde uvedena jé'st další literatura. - Dě· 

jepis výtvarného umění v Čechách, obr. 193-195, 197-198, 199. 
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c~arakteristická terénová base, stylisovaná do krystalické soustavy podle ustrnu
l:~o ~yzantskoé?o tvaro~loví, n~má vša~ v obou uvedených cyklických pracích 
pn~y~h v~oru. P~ku~ Jest teren naznacen ať v pasionálu abatyše Kunhuty nebo 
v blbh Vehslavove, dalo se tak ve schematických vzorcích zvlněného úzkého pásu 
P?d noh~ma. Ostré výseky skaliska, jež jsou naznačeny v kodexu sedleckém, tu 
mkde neJsou. I tento rozdíl bude důvodem, aby vztah portretního cyklu sedlec
kéh~ ke sta~ším českým ilustracím nebyl pokládán za bezprostřední, nýbrž pouze 
za vseobecny. 

Poněkud výraznější analogií jestilustrovaná legenda o sv. Hedvice z r. 1353, 
dnes ve sbírce Gutmanově ve Vídni, a o něco starší t. zv. »Liber depictus« (Vídeň 
~árodni knihovna, Cod. 370), pocházející z Č. Krumlova; jest v něm vykreslen~ 
bible chudých a legenda o sv. Václavu a sv. Ludmile. Zde lze najíti obdobu jak 
v typech, tak v podrobnostech. 11 ) Vídeňský »Liber depictus« má pak zvlášť cha
ra~te:istic~~ ~říklady !mprovisova~ých krajin, kde v plošném nazírání a stylisací 
ma byt vYJadren plener s perspektivou a obdobnými byzantskými skalisky, řaze
nými do několika vrstev nad sebe. 

Zmínky zasluhuje v této souvislosti také astronomický kodex, Cod. M. S. 
207 v knihovně hospitalu v Chuez (Cusa) na Mosele, mezi Koblenzí a Treví
rem.

12
) Byl ilustrován v Čechách r. 1334 perokresebnými alegoriemi souhvězdí 

a hvězd v monumentálním slohu gotickém. Postavy idealisovaných panen kombi
novaných v různé skupiny a varianty typů, jsou formálně shodné s monumen
tálním pojetím sedleckých portretů. Konečně vším právem patří do vývojové 
řady. českého kresebného umění i portretní řady, ilustrující fiktivními podobiz
namI genealogickými t. zv. »Liber fundationum« z r. 1325-31 v klášterní 
k~~hov~~ v Světlé (~wettl, N. d.). Pro dějiny české školy malířské nabývá dů
~~z:toSti Jednak lokahsováním, jednak přesným datováním. Na podkladě italisu
)IClho slohu byla vykreslena schemata většinou poprsí v medailonech a řada ini
ciál pro dodatečnou malbu, jež se uskutečnila jen v několika případech. Většina 
kreseb zůstala nemalována. Dokončené obrazy, sestavené v alegorické skupiny, 
nesou doteky doznívajícího severoitalského slohu s vyslovenými residui byzant
skými, jehož příklady poskytují v okruhu české umělecké oblasti »Lekcionář 
Arnolda Míšeňského« v knihovně kláštera v Oseku a bible Národního Musea 

11) Dějepis výtvarného umění v Čechách, str. 26. - Wolfsk1"01Z Adolf,' Die Bilder der Hedwigslegende. Nach 
einer Handschrift vom Jahre MCCCLIII. Tab. 1, 3, 10, 20, 22, 28, 42, 44 a další. 

~2) Me1Zdl B.,' Zpráva o publikaci: Astronomische Handschriften vom biihmischen Kiinigshofe... ČČH. 
XXVIII, 1922, 507. Zmínka o tomto Codexu učiněna podle zprávy ze studijní cesty Dra Bedřicha Mendla po ar
chivech a knihovnách v Německu z r. 1929. 
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V Praze (XII. B 13).13) Tyto dvě ~kázky !tal!anisn:ů pat~í )eš:ě ~oslednímu.de
setiletí stol. XIII. a mají proto vyhradne puvodm tradlC10nalm ornament!~u, 
přenesenou z Lombardska a ~er:~tska d~ oblastí :aalp.skt~h. Světels~ýv hlavní hst, 
rovnající se svými poměry temer malbe deskove, pnnasl s sebou JIZ no~otvar~ 
gotické, spojené ve zvláštní sloh, který nabývá mimořádn~ho pů-;a~u, ve ~lrtuos"m 
technice, vyrovnaném souzvuku temných barev a dokonalem ovladam tro)rozm~r
ného tvaru, k němuž přispívá druhý anonym, malíř oblých ploch a charak~~ns
tických obličejů. Jejich existence v oblasti české uměle~ké kultur~ n~, po:atk~ 
stoL jest bezpečně zajištěna datováním kodexu a Jeho tr:rale 'pnslus~~st~ 
k původnímu archivnímu fondu kláštera, který m~l vlastní sk.n~to~~u:::, za)1ste 
spojené s malířskou dílnou. Dílo jejich jest pak Jed~ím z ~eJdulezl:eJslch pro 
vysvětlení dosud neznámého původu, t. ~v. cy~lu. ~lstr~ vysebr,~ds~e~o a. pro 
pravděpodobné zařazení jeho do soudobeh~ vyvoJe c~ske~o mahrst;'1. ) M1ľl~o
chodem budiž podotknuto, se zřetelem k otazce souvIslost! sedleckeh~ p~dobl,z
nového cyklu se staršími vzory, že právě deskový cyklus vyšeb~~dsky m~ teren 
vyvinutý v celý systém přejatý z umění byzantského. Není ale J1na~ ~m~lecko~ 
paralelou, třebas poskytuje v celé vývojové řadě tento ch~r~ktenst!cky de:all 
tvaroslovný v nejlepším příkladu. Bezprostřední vzor pro mlmatury sedleckeho 

není tedy ani v prvé polovině stoL XIV., jak právě ukázalo srovnání 
s nejvýznačnějšími díly tohoto ob dobL Souvisí s ni,~i jen. ve vš~obecn~m, smyslu. 

Typologické příklady isolovaných postav v teze adjustacI statu~:m ~ pla
sticky pojaté poskytuje však archa z MUlhausen z r. 1~85 -; ~alem ve Stutt
gartu svými postavami sv. Víta a sv. ~ikmun~, d~ska s ceskyr~l1 pa:r~ny z ~u: 
bečka z konce stol. XIV., dnes v galeni Spolecnost! vlasteneckych pratel umem 
v Praze, a konečně i fragmenty nástěnné malby z kostela sv. Michala s ~ypo,;ě 
se shodující postavou sv. Víta, dnes v Museu města Pra~y.15) Tyt~ a,nalogle pr~
svědčivě dokládají, že typ sedleckých kreslených podobIzen v pOletl se shoduje 
s monumentálními postavami oltářů a fresek, z jejichž. hieratic~é~~ s:hema:~ 
jsou odvozeny. Malíř měl k disposici předlohy takto onentovane, )lchz p~uzI1 
v miniaturním měřítku ke svému kreslenému cyklu. Leč celková povaha Jeho 
nepřipouští bezpečný soud, zda byl malířem monumentálním či jen ilumin~torerr:' 
který přepracoval tyto nesourodé předlohy. Jeho umělecký původ, resp .. s~ole~l1, 
jest třeba proto odsunouti do druhé poloviny stoL XIV., kdy se vyhramll v Ce-

J3) Srovn.: PHsl. obrazy. Květ ].,' Italské vlivy na pozdně románskou knižní malbu, Praha, 1927. - Priedl 

A.,' Lekcionář Arnolda Míšeňského. Praha 1928. 
H) Detailní studie podá o tom přesné doklady na jiném místě v době nejbližší. 
15) Dějepis výtvarného umění v Čechách, str. 301, 314, 320, obr. 234, 248, 254. 
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chách statuární typ postavy. Jeho osudy od té doby nelze zatím spojiti se žádnou 
. prací ať v iluminaci, či v malbě monumentální. Přežil téměř celou druhou polo
vinu století a kdesi pracoval jako anonym, aniž pokračující vývoj znamenal proň 
obrat v uměleckém nazírání, tvorbě a výrazu. Vyjadřoval se na konci století 
v duchu doby a formy, v níž byl vyučen snad záhy z mládí. Leč přes konserva
tivlsm jeho díla, jež věky zachovaly, přes nečasovost jeho umění v datu vročeni 
kodexu, zachoval velkorysou linii svědčící, že byl umělcem zdatným, snad vy_ 
nikajícím, jenž v pokročilém věku našel útulek jako klášterní ilwninátor v Sedlci. 
Není známo, zda vytvořil jiná díla a proto zůstane problematickým i jeho vý
znam jako umělce své doby, i jako člena lokální dílny, jíž nemohl dáti víc, než 
sám měl. Sotva také mohl přispěti k formálnímu pokroku českého slohu maHř
ského. Zůstal anonymem až do konce svého života, pracovav posledně v sou
ručenství s malířem ornamentiky, stejně konservativním jako byl sám, nepokusiv 
se ani své dilo přibližiti novému LLměleckému proudu, jenž pronikal do české 
oblasti na konci XIV. stol. jednak ze západu a jihu Evropy, jednak vznikal samo
statně v souhlasu s proměnou všeobecného nazírání v okruhu dvorského umění 
krále Václava IV. 

* 
Zbývá poslední úvaha o významu jeho kreseb jako skutečných portretů čes

kých králů a královen. Tu jest především třeba určiti jejich poměr ke staršímu 
typu středověkých podobizen. Vše, co bylo dříve řečeno o předkarolinských po
kusech, počínajíc románským uměním, se v celku vztahuje i na malířské pojetí 
tohoto úkolu, jak je vyjádřil sedlecký iluminátor. Jeho podobizny jsou založeny 
dosud na těchže předpokladech životních a uměleckých, ze kterých vycházeli 
jeho starší předchůdci, Jako výborný příklad tu slouží již uvedený obraz sv. 
Václava wolfenbllttelské legendy, spojený s dedikační formulí donátorky 
Hemmy. Stejně neznámý malíř, patřící do české kulturní sféry kolem r. 1000, 
symbolisoval světce a panovníka podle soudobého románského kanonu, jenž od
povídal přirozeně představě kryjící se současnou skutečností. Historisujíci ma
lířský názor neexistoval vůbec. Proto charakterisoval Václava jako slovanského 
panovníka s kopím a praporcem, jejž korunuje Kristus »korunou mučednictví«. 
Koruna se nejevila malíři jako diadém lombardských králů prostě proto, že jí 
neznal a nemohl míti tedy představu, jež by odpovídala skutečné koruně, UŽÍ

vané dávno před jeho dobou v západním světě, Za korunu mučednictví dosadil 
prostě přílbu, válečný šišák, který patřil k representačnímu traktu barbarských 
panovníků spolu s kopím a praporcem. Svou představu, opřenou o zkušenost 
ze soudobého života, doplnil charakteristickým detailem - zlatými slovanskými 
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. tr' uhami Postava takto adíustovaná vyjadřovala žádoucího člověka. onucem1 a os. ), , ;. " k 
Neexistoval jedinec, nýbrž typ, konkretisovaný realnyml zevmml zna Y:. . v v 

Od tohoto prvního pokusu v románském malířství česk.ém uplynul~ pnbhzne 
Vt v; 'Ol'''tl' kdv shodou okolností neznámý malíř v Sedlci rekonstruuje v podo-c vrL Sl h., -' . . k 't P 
b: 'rTn J' ii souvislou řadu králů. Zásada typisace rozhodovala 1 tento ra. a~ 

lzna" ' dIv 'h v 
ík vY'J'imečny' J'edinec, jest vtělen do gotického kanonu, op nene o vsemI 

novn , , kV' k'h k '1 nebo C bnvmi znaky jež vyžadovalo právní nazíránl na restans e <o ra e 
p~ rve s~até říše římské. Aby představu přiblížil době, vybavil tváře portreto: 
Gsare , 'l'd' v, Ab traktm 'ch dobovy'm účesem, užívaje zkušeností z pozorovam 1 1 a veG. s 
vany , . v •• h d b y 
diferenciací byly koruny na hlavách několika, postav, J1mz Jl~ . na s~ ;~~ ~v-
kreslil tolik, kolika královstvím vládly. Motlv koruny byl v Jeho dobe fZ ,~e~
ným pojmem, Opakoval jeho schema tolikrát, kolikrát. ~ylo nutn~, .nepnhhz~Je 
k věrohodnosti tvaru, jejž kopíroval, ač stejně dobře Jej mO,hl z~atl z autopsle. 

J t ~vsvak otázka byla-li by se koruna objevila méně schemahsovana, kdyby byl es , , v, o , 

měl malíř na mysli korunu viděnou, Uniformní typisace postav, tva~l 1 vyrazu, 
jež poskytovalv více možností rozdílu, to nepředpokládá. Př~mysl?vC,l a, Luc~m
burkové se v pojetí malíře v Sedlci objevili r. 1393 dosud Jako ldealm typlSO
vané postavy české minulosti. 

Stať byla vyňata ze studie o ikonograf1i českých středověkých králů, kterou o titulu »Přemyslovci a Lucem
bu"',ové« vydá J'akožto další svazek sbírky »Monumenta Historiae Artis Bohemiae« nakladatelstv.í~ ~v,entm~m 

u .. Vb)' . , b d d' def1nhvní kmznl uprave.-v Praze. Označení obrazu v této studii vztahuje se J1Ž na porad ta u 1, Jez u ou vy any v l 

(Poznámka redakce.) 



OTAKAR BAUER: 

K POČÁTKUM ORGANISACE ARCHIVU ČESKÉ 
KORUNY ZA PANOVÁNÍ KARLA IV. 

D
ůležitým mez~í~em v dějinách čes~ého státního archivu je nepochybně 

doba panovanl Karla IV. Tenkrate totiž došlo k nové a patrně velmi 
.. . 1zn:mn~ úprav~ archiv~ české k~runy. Zabýváme-li se zevrubněji dě
P?an:1 ce:~;h~ K~.r~nmho arc~lvu, nesm1me pomíjeti tohoto období, pro další 
vyvol zvl~st dulez.lteho. Jakkohv se z té doby zachovalo přímých zprávo jeho 
osud~c~ Jen ~e~ml poskrovnu, jest ještě značně vzdálena doba, kdy bude lze 
€ron~sh konecny .sou? ~ vý~namu Karla IV. a jeho zásahů v uspořádáni archivu 
ce~ke koruny. Nlcmene kazdé soustavné vylíčení dějin českého korunního ar
ChIVU b~de nuceno obírati se podrobněji touto otázkou. Průkopnickou práci 
znamen: tu dílo K~sso:o o Dějinách archivu české koruny, 1) k němuž bude 
nutno vzdy s~. vr~~eh va J~muž ta~é ~ředevšim vděčí tento skromný nástin, pokud 
snad mohl p:lspeh nekoltka novyml poznatky k objasnění spletité otázky. 

Vy ~aprostý nedostatek přímých zpráv o uspořádání archivů středověkých 
ztezuJ~l~ds~atně náš úkol vylíčiti zevrubně jejich složeni a osudy, takže dlužno 
se ohhzeh predevším po zprávách nepřímých. Vedle vlastních inventářů a svě
dectví lis~i~~ýc? nutno si všímati též složení důležitých kopiářů jakož i pozná
me~ archlvar~k'ych na rubu nebo na ohbu listiny; výsledek, k němuž se dospělo, 
dluzno doplmh poznatky o jiných archivech soudobých, aby bylo patrné, pokud 
a v čem se navzájem liší. 

Jak byl uspořádán český státní archiv v době předlucemburské, není možno 
b:zpeč~,ě zjistiti. L~e však tušiti, že listiny (a písemnosti vůbec) byly hodnoceny 
predevslm podle vyznamu a důležitosti na užitečné (t. j. takové, jimiž se lze 
~~~le do~áhati jistých právních nároků) a neužitečné (jejichž právnÍ' průkaznost 
)1Z pomlllula). Nasvědčuje tomu i uspořádání nejstaršího inventáře českého 
korunního archivu2

) i to, že z doby přemyslovské se v archivu české koruny 
zachovaly vskutku jen nejdůležitější listiny české provenience. Byly-li již tehdy 

1) Vyjde posmrtně ve sbírce Český zemský archiv 1. 1. 

2) Viz článek »Několik slovo nejstarším inventáři českého korunního archivu z roku 1437« (Sborník 
prací k dějinám práva československého 1.), 1930, str. 30. 
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listiny tříděny do skupin podle určitých zásad territoriálních nebo věcných, nelze 
dnes říci. 

inventáře francouzského státního archivu, jejž roku 1320 sestavil Pierre 
ďÉtampes3 ) (Petrus de Stampis), vyplývá, že archiv francouzskýc~ k~álů b~l 
uspořádán podle zásad territoriálních i věcných, p~evládal v~ak .pn.nClp tern
toriální. (Littere tangentes Mauritoniam et baromam Mauntome J~xta Tor
nacum. Littere regis et regine Cipry. Littere comitatus de Barro. Littere tan
gentes comitem Bolonie. Littere tangentes comitatu~ Bellin:ontis. Littere. tan
aentes comitatum Pontivi. Littere tangentes Dalphlllum Vlennensem. L1ttere 
fangentes Francie et Romanorum reges. Littere tangentes Francie et. Anglie 
reges. Littere tangentes Francie et Scocie reges. Littere tangentes FranCle et Ar
ragonie reges a pod.) . y 

Nejstarší inventář archivu míšeňských vévod4
) z roku 1330 zahrnuje v sobe 

povýtce listiny císařů a králů římských, z nic~1ž nejd.ůleži~ější ~oloženy na.p~ední 
místa. (Primo habet literas duas, unam regl~m, aha~ impe~lal~m domlm Lu
dewici quarti sui soceri super collacione et lllfeodaClOne pnnClpatuum et do
miniorum suorum, regiam sub sigillo cereo, imperialem sub bulla aurea. Item 
habet unam sub bulla eciam aurea super collacione mynerarum auri, argenti et 
ceterorum atd.) Poslední místa pak jsou vyhrazena píse:n~oste~ méně důleži
tým, označeným pouze obecným názvem. (Item plures misslles hteras regales et 
imperiales baronibus, comitibus, civitatibus debentibus.) 

Inventář starého markraběcího archivu braniborskéh05
) z roku 1374, tedy 

z doby před jeho splynutím s archivem české koruny, prozrazuje také jisté stopy 
věcného třídění. 

Zlomek inventáře břevnovského klášteraG
) někdy z let 1390-::-1394 podává 

zajímavý přehled archivu břevnovského kláštera, do něhož pojaty jak listiny 
klášterní, tak i cizí provenience. 7

) Listiny, břevnovskému klášteru náležící, pak 
jsou roztříděny do skupin podle vydavatelů, nejprve duchovních, potom svět

ských, počínajíc nejvyššími hodnostáři a končíc nejnižšími. (Item cisticula ~ine 
operimento, in qua 43 littere sive bulle summorum pon~ificum com~uta~do eClam 
st.atuta Benedicti. Item pixis continens 6 litteras domlllorum cardlllahum. Item 

3) M. A. Teulet, Layettes du Trésor des Chartes. 1. (1863), str. XXVII.-XXVII~. 
4) W', Lippert, Das iilteste Urkundenverzeichnis des thiiringisch,meissnischen Archlvs 1330. (Festschrift 

fur Otto Dobenecker zum siebzigsten Geburtstage am 2. April 1929), str. 92-94. 
5) M. Klinkenborg, Geschichte des geheimen Staatsarchivs zu Berlin I. (Mitteilungen der k. preussischen 

Archivverwaltung, Heft 18), 1911, str. 16-17. v 

G) ]. Emlel', Zlomek inventáře kláštera Břevnovského z let 1390-1394. (Věstník Královské Ceské Spo
lečnosti Nauk třída filos.-histor.-jazykozpytná) 1888, str. 280-306. 

7) Not:ntur cisticule sive pixides diversa privilegia et litteras continentes - Iste non sunt monasterii littere. 
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pixis p~rva. cum tr!bus ytteri.s dominorum archiepiscoporum. Item pixis cum 
novem ht:~n: e,t d~c~ma httera 1~ papiro dominorum episcoporum Pragensium atd.) 

Roztndenl lIstin na skupmy podle vydavatelů shledáváme také v inventáři 
pokladu zlatokorunského kláštera, pořízeném dne 4. března r. 1418 na Krum
lově.

S

) Za listinami krále Jana Lucemburského, Karla IV. a Václava IV. ná
sledují teprve listiny ostatních pánů, světských i duchovních. 

v Snad byl ~bdobně roztříděn i český korunní archiv v dobách dřívějších, 
kdyz se mu pOjednou dostalo obzvláštní péče za Karla IV. Císař Karel IV. totiž 
ustanovil zvláštní?o archiváře, .vymeziv. dosti podrobně jeho práva i povinnosti. 
Summa cancellanae (cancellana Caroh IV.) obsahuje formulář listiny, kterou 
Karelv.IV. svěřuje zvtáštní~u registrátorovi úkol státního archiváře. D) Obzvláště 
mu pn tom tanulo na mysh, aby všechny listiny a privilegia, iichž se dostalo 
~~:uně a království Českému od papežů, CÍsařův i králů, předchádců Karlových, 
1 J:n~ch knížat a pánův, pro větší užitek království byly sebrány a na místě bez
pecnem vhodným opatrovníkem byly střeženy. IQ) Přikázal tudíž bdělosti onoho 
archiváře, aby všechna i jednotlivá privilegia a listiny, které panovník nyní má 
ane~ ~ budoucnu ještě obdrží, po předchozím roztřídění zapsal a v pořádku 
~loZ11 1 opatroval, aby mohl rychle, kdykoliv by bylo potřebí, jednu anebo více 
)lch na pokyn předložiti a o nich zprávu podati. ll) Odměnou za svou práci měl 
arch~vá.ř dostávati týdně po jedné hřivně stříbra z kutnohorské urbury nado
smrti, 1 kdyby snad později, dosáhnuv vysoké hodnosti církevní, úřadu archi
vářského byl zproštěn. Jména prvého českého archiváře státního ani data jeho 
ustanovení ovšem neznáme, poněvadž se nám listina dochovala pouze ve sbírce 
formulářů. . 

. Jireče~v,sou~il, že 'prvním archiváře:n byl J~n: řečený Saxo z Mule,12) kněz 
dlecesezvermske, ktery roku 1361 obdrzel provls1 na beneficium kostela vyše
hrádského a roku 1363 na kanovnictví při kostele sv. Štěpána v Bamberce. 
V udělovacím listě na kanovnictví a kantorství při kostele lubeckém z roku 1375 
praví totiž papež, že Jan Saxo podle slov císařových jest registrátorem listin cí-

8) M. Pallgerl, Urkundenbuch des ehemaligen Cistercienserstiftes Goldenkron in Bohmen. (Fontes rerum 
Austriacarum; Diplomataria et acta XXXVII.) 1872, str. 394 a sl. 

9) Ferd. Tadra, Summa cancellariae (Historický archiv I. třídy České Akademie čís. 6), 1895, str. 81, 
čís. CXVI. . 

10) » ... litteras privilegiales corone et regni Boemie a Romanis pontificibus et........ congestas in 
summam colligere et per ydoneum rectorem et registratorem constituere in locis certis propensius custodiri.« 

11) » ... sue custodie universa et singula privilegia et litteras ...... harum serie deputamus, ut easdem 
sua distinccione previa registret et reponat in ordinem, servet, custodiat et gubernet, ut, quociens de una vel 
pluribus earum necessitatem habuerimus, nobis possit et valeat expedire celeriter et respondere.« 

12) H. Jireček, Korunní archiv český (1896), str. V. 
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sařových, a to již po šestnácte let, a že v tomto povolání prokázal mnohé služby 
papežskému stolci.13

) . 

Proti tvrzení Jirečkovu, podrobněji nedoloženému, vystoupil již Salomon/ 4 ) 

opíraje se o poznámku, kterou čteme v Nostickém15) a RoudnickémlG ) kopiáři 
listin archivu české koruny;17) měl za to, že založení a uspořádání archivu české 
koruny dlužno přičísti spíše na vrub kancléře Jana ze Středy. Pokud jde o to, 
kdo vskutku prvý zastával úřad státního archiváře, nedává Salomon určité od
povědi. 

Koss/8) všímaje si archivářských poznámek na ohbu četných listin19) ar
chivu české koruny,20) ukazuje na to, že vedle oné poznámky archivářské na 
ohbu listiny shledáváme namnoze ještě poznámku »Registrata per Dlricum«, 
což se nepochybně vztahuje na zápis příslušné listiny do kopiáře. Podle jeho 
mínění není nikterak vyloučeno, že poznámky o archivním uložení listin čes
kého korunního archivu jakož i poznámky, týkající se registrování listin, jsou 
psány touž rukou, a že tudíž obojí poznámky na plíce psal onen »Dlrícus«. Na 
otázku, kdo byl asi tento »Dlricus«, odpovídá, že jím byl pravděpodobně úřed
ník kanceláře Karlovy Oldřich Schoff (Ulricus Schoff»)21) registrátor v letech 
1355-1358. Oldřich 'Schoff pocházel z~ známého slezského šlechtického rodu 
Schaffgotschů a působil zprvu na dvoře uherského krále Ludvíka; později byl 
v držení několika prebend, jsa zároveň kanovníkem olomouckým, proboštem 
kostela sv. Jiljí ve Vratislav! a »clericus et familiaris Caroli IV. Romanorum im
peratoris«.22) Tedy nikoliv Jan, řečený Saxo z Mule, nýbrž Oldřich Schoff 

13) H. Jireéek, 1. c. str. VI. 

14) R. Salomoll, Reiseberichte 1908/1909. (Neues Archiv der Gesellschaft fUr iiltere deutsche Geschichts-
kunde XXXVI.) , 1911, str. 496, pozn. 2. 

15) Rukopis Nostické knihovny v Praze, zn. Ms. a 27, fo1. 55. 
16) Rukopis Lobkovického archivu v Roudnici, zn. VI. Pb 5, pag. 74. 

17) »Nota, quod littere antiquorum imperatorum et regum Rom(anorum) obtente super libertatibus, iuribus 
et honoribu~ regum et regni Boemie confirmate sunt per d. Carolum lIlI. imperatorem predictum tam auctoritate 
imperiali quam Romana regia et iacent in thesauro regni penes litteras alias imperatorum et regum et sunt dictate 
per magistrum NicoJaum Sorts sub titulo regio, aliae autem sub titulo imperiali consimilis confirmacionis sunt per 
venerabilem in Christo patrem d. Johannem, secundum Luthom(uschelensem) episcopum, domini imperatoris pre
dicti cancellarium, emendate. Qui eciam cancellarius ordinem posuit in conservacionem registri litterarum talium 
et eciam subsequentium, que fuerunt hactenus mixtim hinc et inde confuse ac eciam in mul tis partibus segregate, 
sic quod etiam necessitatis tempore eum difficultate maxima poterant inveniri.« 

18) R. KOH, Dějiny archivu české koruny (Český zemský archiv 1. 1), 1932, str. 82-83. 
19) O poznámkách bude níže obšírněji pojednáno. 

20) Listiny ty pocházejí vesměs z doby před polovicí 14. století. 

21) F. Tadra, Kanceláře a písaři v zemích českých za králi't z rodu lucemburského Jana, Karla IV. a 
Václava IV. (Rozpravy České Akademie, ročník I. třída 1. číslo 2), 1892, str. 34. 

22) Monumenta Vaticana res gestas Bohemicas illustrantia I. (1903), str. 663, čís. 1235, str. 707, čís. 1347, 
str. 731, čís. 1414, str. 773, čís. 1504; - lL (1907), str. 23, čís. 51, str. 98, čís. 232, str. 153, čís. 377. 



152 OTAKAR BAUER 

byl podle soudu Kossova prvním známým archivářem českého korunního 
-archivu. 

Postřeh Kossův je velmi zajímavý i tehdy, nebude-li jej lze bezpečně do
ložiti a zaslouží si naší pozornosti zejména potud, pokud se dotýká vzájemného 
poměru poznámky o registrování listiny k poznámce o uložení listiny. Mám za 
to, že tu jde vskutku o vzájemnou závislost hlubší, týkající se nového uspořá
dání archivu české koruny za Karla IV. Dříve však je nutno seznámiti se blíže 
s věcí, o niž běží. Jak jsem se již zmínil, na ohbu několika listin archivu české 
koruny se setkáváme s archivářskou poznámkou, týkající se uložení listiny. 

Na ohbu lenního reversu opolského a bytomského knížete Kazimíra,23) vy_ 
daného v Praze dne 10. ledna r. 1289, čteme poznámku: 

P o n a tur a d h o m a g i a p r i n c i pum Polo n i e. 

Na ohbu listiny míšeňského markraběte Fridricha24) ze dne 6. února r. 1289 
čteme poznámku: 

P o n a tur a d h o m a g i a e x tra n e o rum s e u Polo n i e. 

Na ohbu reversu nejvyššího komorníka království Českého Petra z Rožm
berka,25) vydaného dne 25. listopadu r. 1315 králi Janu Lucemburskému, čteme 
poznámku: 

P o n a tur a d r e v e r s a s. 

Na ohbu lenního reversu Jindřicha z Kamýka,26) vydaného dne 9. ledna 
r. 1319 králi Janu Lucemburskému, čteme poznámku: 

P o n a tur a d h o m a g i a bar o n u m Boe m i e. 

Na ohbu lenního reversu Pešíka ze Střekova,27) vydaného dne 16. ledna 
r. 1319 králi Janu Lucemburskému, čteme poznámku: 

P o n a tur a d h o m a g i a bar o n u m Boe m i e. 

Na oh bu reversu bratří Sezimy a Racka z Bělé, Buška z Krašova a Dětřicha 
z Krašovic,28) vydaného dne 4. února r. 1319 králi Janu Lucemburskému, čteme 
poznámku: 

2~~ R. Koss, o:rchiv koruny české 2, Katalog listin z let 1158-1346 (Český zemský archiv 1. 2), 1928, 
str. 29, ClS. 29. - " ) R. Koss, Katalog 2, 1. c., str. 30, čís. 30. - 25) R. Koss, Katalog 2, 1. c., str. 72, čís. 83.-
26) R. Koss, Katalog 2, 1. C., str. 76, čís. 88. - 27) R. KOH, Katalog 2, 1. c., str. 76, ČÍs. 89. _ 28) R. Koss, 
Katalog 2, 1. c., str. 78, čís. 91. 
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P o n a tur a d r e v e r s a s. 

Na ohbu lenního reversu Jindřicha staršího z Plavna a syna jeho, Jindřicha 
staršího,29) vydaného dne 13. března r. 1327 králi Janu Lucemburskému, čteme 
poznámku: 

P o n a tur a d h o m a g i ume x tra n e o rum. 

Na ohbu lenního reversu Jindřicha staršího, fojta z Plavna, a syna jeho, 
Jindřicha staršího,SO) vydaného dne 15. března r. 1327 králi Janu Lucembur
skému, čteme poznámku: 

P o n a tur a d h o m a g i a e x tra n e o rum. 

Na ohbu lenního reversu Otty staršího a Otty mladšího, bratří z Lobde
burka, příjmím z Bergova,31) vydaného dne 7. června r. 1327 králi Janu Lu
cemburskému, čteme poznámku: 

Ponatur ad homgia (!) baronum Boemie. 

Na ohbu lenního reversu Oldřicha Zajíce z Valdeka,32) vydaného dne 
13. září r. 1331 králi Janu Lucemburskému, čteme poznámku: 

P o n a tur a d h o m a g i a Boe mor u m. 

Na ohbu listiny ze dne 19. listopadu r. 1335, kterou se polský král Kazi
mír zavazuje, že bude zachovávati mír, sjednaný s králem Janem Lucembur
ským,3S), čteme poznámku: 

P o n a tur a d com pro m i s s a. 

Na ohbu lenního reversu stinavského vévody Jana,S4) vydaného dne 29. ledna 
r. 1336 králi Janu Lucemburskému, čteme poznámku: 

P o n a tur a d h o m a g 'i a Polo nor u m. 

Na ohbu reversu Ješka z Potštejna,S5) syna někdy Mikuláše z Potštejna, 
vydaného dne 12. května roku 134] králi Janu Lucemburskému, čteme po
známku: 

29) R. Ko.rs, Katalog 2, 1. c., str. 108, čís. 135. - 30) R. KOH, Katalog 2, 1. c., str. 109, čís. 136. -
31) R. K~ss, Katalog 2, 1. c., str. 112, čís. 140. - 32) R. Koss, Katalog 2, 1. c., str. 128, čís. 160. - 33) R. Koss, 
Katalog 2, 1. c., str. 144, čís. 181. - 34) R. Koss, Katalog 2, 1. c., str. 145, čís. 183. - 35) R. Koss, Kata

log 2, 1. c., str. 185, čís. 233. 
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Registrata per Ulricum. - Ponatur ad homagia Boemie literas. 

Na ohbu lenního reversu Jenčíka, Vavřince, Herborda a Peška, bratří 
z Janovic,36) vydaného dne 3. září r. 1341 králi Janu Lucemburskému, čteme 
poznámku: 

R e g i str a t a per Ul r i cu m. - Po na tur ad ho m a g i a Boe m i e. 

Na ohbu lenního reversu Fridricha a Otty, purkrabat donínských, a Jin
dřicha, truksasa z Bornu,37) vydaného dne 7. září r. 1341 králi Janu Lucem
burskému, čteme poznámku: 

R e g i str a t a per U 1 r i c u m. - P o n a tur a d f e o d a Boe m i e. 

Na ohbu reversu lehnického a břežského vévody Boleslava,38) vydaného dne 
17. září r. 1341 králi Janu Lucemburskému, čteme poznámku: 

R e g i str a t a per U 1 r i c u m. - P o n a tur a d f e o d a Polo n i e. 

Na oh bu lenního reversu vratislavského biskupa Přeclava,39) vydaného dne 
24. listopadu r. 1344 králi Janu Lucemburskému, čteme poznámku: 

P o n a tur a d h o m a g i a. 

Na oh bu lenního reversu Hynka ze Zleb,"O) vydaného dne 1. září r. 1345 
králi Janu Lucemburskému, čteme poznámku: 

P o n a tur a d h o m a g i a Boe m i e. 

Na ohbu lenního reversu Otty, Reyncka a Mikuláše, bratří z Glaubic,41) 
vydaného dne 14. února r. 1346 králi Janu Lucemburskému, čteme poznámku: 

P o n a tur a d h o m a g i a. 

Přehlédneme-li zhruba uvedené poznámky na ohbu listiny, shledáme, že se 
týkají vesměs reversů, vydaných českým panovníkům, vyjímajíc jediné listinu 
polského krále Kazimíra ze dne 19. listopadu r. 1335 o zachování míru, sjed
naného s králem Janem Lucemburským, jež podle poznámky měla býti uložena 
mezi smlouvy. Není pochyby, že všechny poznámky byly určeny tomu, kdo měl 
na starosti uložiti listiny na místo. Maně vzpomínáme ustanovení listiny, jíž 

36) R. Koss, Katalog 2, I. c., str. 190, čís. 240. - 37) R. KoSJ, Katalog 2, 1. C., str. 191, čís. 241. _ 

38) R. Koss, Katalog 2, 1. c., str. 192, ČÍs. 242. '- 39) R. KOH, Katalog 2. 1. C., str. 222, čís. 280. _ 

40) R. KoSJ, Katalog 2, 1. c., str. 225, čís. 284. - 41) R. Koss, Katalog 2, 1. c., str. 227, č.Ís. 286. 
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Karel IV. zřizuje úřad archiváře, který by po předcházejícím roztřídění listinu 
zapsal a v pořádku uložil (»ut easdem s~a d~stinccio~e. Rrevia regi.stret et r~
ponat in ordinem«). Tu pak nelze pommoutl to, nac Jl~ upoz~rml Kos~, ,:e 
totiž u několika listin shledáváme na ohbu vedle uvedene poznamky archlvar
ské ještě poznámku: Registrata per Ulricum. Koss vysvětloval_ v.ěc tím, že »re
gistrata« znamená zápis příslušné listiny do kopiáře a onen »Ulr.1Cus« (Sc?o~f), 
který opis prováděl pak, prý byl prvním známým če:kzm ,ar.ch1Vářem .~t:tn:m. 
Nelze, tuším, pochybovati, že »registrata« značí skutecne zapIs do koplare ce:
kého korunního archivu. Jde nyní o to, vyložiti, proč se právě poznámka o ~a
pisu do kopiáře poji k poznámce o archivním uložení listiny. Vysvětlení, pk 
za to mám, je na dosah ruky. 

Kopiáře archivu české korunt2) se ná~ v původní po~obě ne:achov~ly. 
Rukopisy posavad známé lze celkem .zařad1tl .do, dvou skup~n. ,Prv:.v:ku~ma, 
jejímž hlavním představitelem je rukop1s Roudmcky,:3) obsahuje .upl~~JSl s~l~k~ 
listin českého korunního archivu, druhá skupina v cele s rukopIsem ) vereJne 
a universitní knihovny v Praze I C 24 podává vlastně pouhý zlomek kopiáře, 
čítající ne více nežli '60 listin. Všechny rukopisy předčí úplnost~, ruk~p~s Lob
kovického archivu a knihovny v Roudnici, značky VI. Fb 5. ZaJ1mave Jest ze
jména roztřídění listin, pojatých do prvé části (pag. 1-503) kopiáře Roud
nického, ve skupiny podle vydavatelů. Za listinami králů římských: j~ž jS?U 
uvedeny na prvém místě, následují listiny králů fran.co~z:kých" a~ghcky:h, Je
rusalémských a sicilských, uherských a polských. K hstmam kralu polskyc~ se 
pojí listiny kurfiřtův duchovních i světských, listiny vév~d bavorských, saskych, 
rakouských, markrabat míšeňských a lantkrabat durynskych, markra~at morav
ských a knížat slezských. Listiny knížat slezských pak jsou .srovna~y P?dle 
jednotlivých knížetství; za listinami vévod fi.irstmberských. a ]avors~ych J~ou 
listiny vévod lehnických a břežských, hlohovských, olešmckych, stmavs~y:=h, 
minstrberských a opavských. Za nimi následují listiny biskupův a opatů, hstmy 
hrabat, pánův a rytířů říšskoněmeckých, listiny pá~ů če:k1ch: listi~x ~ěst říšs~o
německých a listiny měst zemí českých. Na konCl prve castl koplare ~sou umlS
těny kvitance (pag. 477-486) a lenní reversy (pag. 487-503). Nem pochyby, 

42) Podrobně je vypočítává Salomon, Reiseberichte 1908/1909 na uv. m. str. 495, pOZll. 3 a V. Hru.bý, 
Archivum coronae regni Bohemiae II. (1928), praefatio VL . . • 

43) Sem dlužno zařaditi rukopis Nostické knihovny v Praze, zn. Ms a 27 jakož. i rukopIsy ~ra:lsla~ske 
(rukopis státního archivu pruského ve Vratisla:vi, rukopis městského archivu ve VratIslaVI A 3 a odlrsny »LIber 

annalium devolutionis Slesie«). . .. 
44) Mimo to též rukopis VI F 12 Národního Musea v Praze a rukopis zn. 107 bývalého archIvu nUll1sterstva 

vnitra ve Vídni. 
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že i původní kopíář archivu české koruny z doby Karla IV., z něhož rukopis 
Roudnický čerpal, byl stejně rozdělen. Nemáme proč pochybovati, že tu jde 
o skutečný obraz věcného uspořádání archivu české koruny za Karla IV.; po
chybovati o tom lze tím méně, když vskutku i později se setkáváme s obdob
ným uspořádáním českého korunního archivu. Poznámka na pag. 74 kopiáře 
Roudnického

45

) pak se zmiňuje o tom, že říšský kancléř a litomyšlský biskup 
Jan ze Středy se přičinil, aby podle určitého pořádku sepsal listiny čes
kého korunního archivu, posud porůznu rozptýlené a mnohdy i na různých 
místech založené, takže v čas potřeby jen s velikou námahou bylo lze je opa
třiti. Pisatel poznámky, převzaté nepochybně z kopiáře původního,46) uvádí 
Jana ze Středy jako biskupa litomyšlského, psal ji tedy patrně po 9. říjnu roku 
1353, kdy se Jan ze Středy litomyšlským biskupem stal, avšak ještě před 12. čer
vencem 1364, kdy po odchodu Jana Očka z Vlašimě do Prahy dosáhl biskup
~kého stolce olomouckého a úřad biskupa litomyšlského svěřen Albrechtovi ze 
Sternberka. Uvážíme-li, že nejmladší listina, opsaná v kopiáři Roudnickém, po
chází z roku 1361, vidíme, že předloha kopiáře Roudnického byla hotova brzy 
po roce 136!, její vznik pak dlužno klásti někdy do sklonku let padesátých 
14. století. Učast Jana ze Středy na jeho vzniku jakož i na novém uspořádání 
arch~vu české koruny je patrná, nechť již vlastním archivářem byl kdokoliv. 47 ) 

Za Jeho spolupůsobení přikročeno asi k novému roztřídění listin do skupin 
podle vydavatelů a zároveň k jejich zápisu do kopiáře. V práci té se patrně 
vystřídalo několik spolupracovníků. Na ohbu četných listin, které obdrželi pa
novníci čeští od císařův a králů římských, čteme poznámku: Registrata per 
J~ha?nem de Glacz/

8
) znamenající nepochybně, že byly Janem z Kladska,49) re

glstratorem a písařem v letech 1348-1358, opsány do kopiáře. Listiny dsařův a 
králů římských jsou uvedeny v kopiáři Roudnickém a tudíž i v jeho předloze na 
předním místě. Ovšem skupina listin císařův a králů římských byla patrně i v dří
vějších dobách pečlivě chována, takže snad ani nebylo třeba ji nějak pracně se
stavovati.

50

) Hůře tomu asi bylo se skupinou reversů, které, jak za to mám, ne
byly dosud roztříděny, takže o nich mohla platiti slova: »que fuerunt hactenus 
mixtim hinc et Inde confuse ac eciam in multis partibus segregate, sic quod 

45) Rukopis Nostické knihovny v Praze Ms a 27, fol. 55. 
46) Zná ji také rukopis Nostický. 

47) Podle některých známek klonil bych se spíše k mínění, že skutečně prvým českým státním archi-
vářem byl Jan ze Středy, jemuž svědčila listina, zachovaná ve sbírce formulářů »Summa cancellariae«. 

48) R. Koss, Katalog 2, 1. c.,. str. 6, čís. 2, str. 11, čís. 5, str. 31, čís. 31, str. 32, čís. 32 atd. 
49) F. Tadra, Kanceláře a písaři v zemích českých etc. str. 30. 

50) Skupina ta byla z valné části konfirmována Karlem IV. již roku 1348. 
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ť necessitatis tempore cum difficultate maxima poterant inveniri«. 51) Proto 
;:byly rozčleněny do několika skupin, podle nichž bylo by je snáze hledati: 

f oda Boemie«, »homagia baronum Boemle«, »homagla pnnClpum Polome«, 
» e k ·,v bl' v »homagia extraneorum«. Dříve nežli byly zapsány ~,o ,O?lare~ y y :~1 z~razeny 
do příslušné skupiny, a aby nebylo omy~u, ~a~ maJl byb u:ozeny, pnp?}~na ~.a 
ohbu poznámka o jejich umístění. JakmIle hstma byla zap~ana do koplar~, pn
psal ještě ten, kdo zápis prováděl (Oldřich Schoff): »R~g~str~:a per ~lr:cum« 
na znamení, že opis je dokončen. Vskutku také všechny hstmy, ) na mch: shle
dáváme vedle archivářské poznámky o uložení listiny též poznámku »Reglstrata 
per Ulricum«, jsou uvedeny v onom oddělení kopiáře Roudnic~é~o (: tedy ne~ 
pochybně i jeho vzoru), kam měly podle poznámky ~a ~h?~ ~ýh ulo:eny. ~ez 
i ostatní,53) pokud mají na ohbu poznamenano, kam ma ~yt1 hstma ul~z~na, JSou 
povětšině zapsány v oné skupině listin kopiář~ Roudmc~é~o, d~. mz Je ~lade 
archivářova poznámka na ohbu listiny. Z toho Je ~at~na uz~a Sť~Jl~ost m:v~l po
známkou o zápisu do kopiáře a p.ozná~k~u ~ archlvm~ uloze~l l:Sb~y, VIZlC!, se 
k novému uspořádání archivu a Jeho hstmnych fondu. Mnozstvl plsemnostI : 
jejich nepřehlednost vedly patrně v prvé řadě k tomu, aby bylo .~av~deno nov: 
uspořádání látky podle děHtek věcných. Zejména lenní rev~rs~, J1Chz po nabyti 
knížetství slezských a nastoupení vlády Karla IV. valem pnb~al~, :rnucovaly 
si asi nové rozdělení. Proto také roztříděny do několika skupm; hstmy Slezska 
se týkající byly rozděleny podle jednotlivých knížetstvL O tom, jak vše se teprve 

51) Roudnický rukopis pag. 74. 

52) Listina Ješka z Potštejna ze dne 12. května r. 1341 (v .Kossově Katal~gu čís. 233), jež m~"na Ohb; 
poznámku: »Registrata per Ulricum-Ponatur ad homagia Boemle hteras«, Je zapsana na pag~ 417 kO~lare ROll 
nického v oddělení listův a listin pánů českých. Lenní revers Jenčíka, Vavřince, Herborda a Peska, bratn z JanovIC, 
ze dne 3. září r. 1341 (v Kossově Katalogu čís. 240), který má na ohbu poznámku: :>Reglstra,taop:r U,lncum , 
Ponatur ad homagia Boemie«, je zapsán na pag. 420 kopiáře Roudnického ve sk~pme hstm :~nu ceských .. :-~nnl 
revers donínských purkrabat Fridricha a Otty, ze dne 7. září r. 1341 (v Kossove Katalogu ClS. 241)'.,~aJICl na 
ohbu poznámku »Registrata per Ulricum. - Ponatur ad feoda Boemie~<, !e zapsá~ vna ,pag. ~55 koplare Roud
nického ve skupině listin pánův říšskoněmeckých. Posléze revers lehmckeho a brezske~o vevody Boleslava ze 
dne 17. září r. 1341 (v Kossově Katalogu čís. 242), nesoucí na ohbu poznámku »~:glstrata per ~lncun;' _ 
Ponatur ad feoda Polonie«, je zapsán na pag. 269 Roudnického kopiáře ve skupme hstm, vydanych vevody 
lehnickými a břežskými. v ")" , 

53) Listina míšeňského markraběte Fridricha ze dne 6. února r. 1289 (v Kossove Katalogu Cl.S:,30 , maJICl 
na ohbu poznámku »Ponatur ad homagia extraneorum seu o ome«, Je zapsan na . a :. , ne P I ·· , p g 225 koplare Roudmc-
kého v oddělení listin markrabat mišeiíských a lantkrabat durynských. Lenní revers Jmdncha z Kamyka ze d 
9. ledna r. 1319 (v Kossově Katalogu čís. 88), nesoucí na ohbu poznámku »Ponatur ad homagla ~aronum 
Boemie« je zapsán na pag. 428 kopiáře Roudnického v oddělení listův a listin pánů českých. Lenm r:vers 
Jindřich~ staršího z Plavna ze dne 13. března r. 1327 (v Kossově Katalogu čís. 135), který n:á,na O.hbu,p~z~~m:u 
»Ponatur ad homagium extraneorum«, je zapsán na pag. 350 kopiáře Roudnického ve sku:me hstm pa~u nss o. 
ne'meckých Lenní revers stinavského vévody Jana ze dne 29. ledna r. 1336 (v Kossove Katalogu ClS •. 18~), 

,. . '., 4 k . " Roudmckeho nesoucí na ohbu poznámku »Ponatur ad homagla Polonorum«, Je zapsan na pag. 28 Opl are 
v oddělení listin vévod stinavských a pod. 
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vyvíjelo a znovu pořádalo, poučuje názorně poznámka na ohbu listiny míšeň
ského markraběte Fridricha54

) ze dne 6. února r. 1289: »Ponatur ad homagia extra
neorum seu Polonie«. Pořadatel zřejmě si nevěděl ještě rady, kam má listinu 
míšeňského vydavatele zařaditi, zda mezi lenní reversy vydavatelů cizích (říšsko
německých) či polských. V kopiáři Roudnickém je listina opsána na pag. 225 
mezi listinami markrabat míšeňských a lantkrabat durynských, jimž v kopiáři vy
hrazeno zvláštní oddělení. To ovšem nasvědčuje míněni, ž.e archivářská po
známka na ohbu o uložení listiny byla napsána ještě před zápisem listiny do ko
piáře. Přes všechny nesnáze, s nimiž jí bylo zápoliti, se zdá, že nová archivní 
organisace rychle pokračovala kupředu, takže asi na začátku šedesátých let 14. 
století byla již zhruba hotova. Lví podíl na veliké práci té i zásluhu o její šťastné 
dokončení má nepochybně říšský kancléř a biskup Jan ze Středy. 

Shrneme-li výsledky, k nimž jsme dospěli, vidíme, že císař Karel IV. brzy 
po svém nastoupení na trůn zřizuje úřad českého archiváře státního s týdenním 
platem jedné hřivny stříbra z kutnohorských dolů. Nevíme ovšem, kdo byl 
prvním českým archivářem státním; mínění badatelů se rozcházejí. Není vy_ 
loučeno, že jím byl ještě před rokem 1353 (?) jmenován říšský kancléř Jan ze 
Středy, potomní biskup litomyšlský a olomoucký, který za svého biskupování 
litomyšlského činně se účastnil nového uspořádání a rozčlenění archivu české ko
rulIy, jakož i založení jeho kopiářů. Archiv české koruny byl tehdy postaven na 
nový základ, jednotlivé listiny roztříděny do skupin podle vydavatelů, aby mohly 
býti snadno vyhledány, kdykoliv by toho bylo potřebL Pro lepší přehled a 
úplnost založen i zvláštní kopiář, do něhož by byly pojaty všechny listiny českého 
korunního archivu. Věcné uspořádání materiálu bylo hlavním vodítkem nové 
úpravy. Stopy tohoto pořádání archivu z doby Karla IV. jsou podnes patrny 
z poznámek na ohbu některých listin. Prací o nové organisaci archivu české ko
runy účastnilo se zajisté několik spolupracovníků; jména některých (Jana 
z Kladska, Oldřicha Schoffa) se náhodně zachovala v poznámkách registračních 
na oh bu některých listin. Hlavní zásluhu o vybudování celého archivního plánu 
a o nové uspořádání českého korunního archivu dlužno však asi přičísti Janovi 
ze Středy. 

54) R. Koss, Katalog 2, 1. c., str. 30, čís. 30. 

KAREL HRDINA: 

NICCOLO BECCARI, ITAL NA DVOŘE 
KARLA IV. 

jara 1368 až do léta 1369 meškal Karel IV. v Italii, a poně;radž tehd~ 
v Sieně vypukly občanské nepokoje, byl od. n~h.o tv~m povolan prosluly 
válečník Malatesta, zvaný L'V nghero, z RllTI1m (zll v 1. 1317-1372), 

muž vzdělaný, přítel Petrarkův a podporovatel básníků a :un.ělců. !;1ala:es~a se 
města zmocnil a udržoval tam jako náměstek císařův se svyml 800 ]1zdnyml po~ 
řádek až do opětného příchodu jeho a císařovny Elišky. Na dvoře Malatest~ve 
žil, pokud víme, již od r. 1358 rodák z Ferra~y Nic,olo di ~er. Tura a. fodmkl 
s ním i cestu do Irska k tajemnému Purgatorm svateho. P~t:lka, po~ro?lh se t:~ 
očistným obřadům, vrátili se oba v lednu 1359 do Rlmlm, o~~arem od k.ral~ 
anglického Eduarda III. listy svědčícími, že vskutku pout vykonal!.·) Snad v S1ene 
přišel Beccari ve styk s císařem.2 ) , 

Zprávy o životě Beccariově jsou dosti chudé. ~eh~ ot~c Tura byl ~hud~m 
řezníkem (beccaio), ale poslal oba své syny, Antoma 1 N1Ccol~, na u~lversltu 
v Bologni. Tam žil studující práv Nicolaus ser Ture de Becca,na hodne ves~le, 
jak se sám později přiznává; v lednu 1348 dopus.til s~ nezbedneh~ m:sopustmho 
kousku chtě se dobýti s třemi jinými do domu Jedne vdovy,3) byl vsak chyce~: 
uvěz~ě~ a odsouzen, avšak již v únoru mu páni úředníci bolognští udělili 
úplnou amnestii. .. v _. 

Podobný osud měl proslulejší jeho bratr Anto~lO (nar. 1~15, zemrel aSI 
r. 1363), lyrický básník. Ten zase pobodal v Bologm r~,~344 nozem ~acob~ Sa
limbene z Florencie, byl za to vypověděn z města, ale v nJnu 1350 d~sah~ vhvem 
svých přÍznivců kassace vyhnanství i trestu. Zil pak na dvorech ne~ohka vel: 
možů lombardských a octl se i v nějakém vztahu ke Karlu IV., aspon v dlouhe 
ballatě, vzniklé v 1. 1350 až 1353, oslovuje císaře: 

1) Dr. M. Voigt, Beitrage zur Geschichte der Visionenliteratur im Mittelalter. Leipzig 1924 (Palaestra 

146) 126 n ar b" h B 
' 2) T~to dosti pravděpodobnou, domněnku pronáší Ezio Levi, autor hlavní monogr le o ratnc, decclla-
'. . . d' d 1 t F r 1909 (Attl e memone e a ' hA' N' 1 da Ferrara poeti e uomlill 1 corte e trecen o. erra a . nec : . ntoillo erKo o , 

Deputazione Ferrarese di storia patria. Vol. XIX, fasc. lL? .,. . " 
3) »causa carnaliter cognoscendi Ursollinam et Funnam f1l1as« (Levl, uv. m. :>52.). 
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o sacro imperio santo, 
o giusto Carlo, o mio bel protettore, 

a volá ho úpěnlivě jménem svých krajanů do Italie. 4 ) Ovšem již r. 1355 tento 
vášnivý Ital, byv zklamán - jako mnozí jiní - v nadějích, které si činili z cesty 
Karlovy do Italie, zlořečí mu v básni Se a legger Dante: 

Imperador, re di Buemme, Carlo 
infamator del suo sangue gentile, 
che tutto il mondo volea seguitarlo 
ed ei de' servi e fatto II piu servile, 
ed a tradito ognun che in lui fidava 
e per moneta a fatto Italia schiava. 

Asi r. 1370 jest Niccolo di Bechari jedním z vychovatelů, jež si vybral Fran
cesco Seniore da Carrara (1350-1388) v Padově pro svého syna Franceska No
vella. Dne 3. srpna 1371 píše Beccari odtud Ludoviku Gonzagovi dopis; 
z něho se po prvé dovídáme o jeho přátelství s Petrarkou, na něž byl po celý 
svůj život hrd. Byl však především vojákem, jak se k tomu otevřeně zná, v listě 
z r. 1377: stipendiarius sum. " ab adolescente ex re militari continuo victum 
queritans, a jako voják chce zemříti. Když tedy vypukla válka Padovských s Be
nátčany, Niccolo se jí účastnil a v červenci 1373 upadl v bitvě u Bastia de! Buon 
Conforto jako maresca1co del campo do zajetí, byl však od Benátčanů na pří
sahu, že nebude jednati proti státu benátskému, již po týdnu propuštěn a vrátil 
se do Padovy k svému pánu; ten mu svěřil delikátní úkol vyšetřiti zrádné cho
vání některých hejtmanů v prohrané válce. 

Zdá se, že brzy po tom asi opustil Beccari Padovu, odebral se do Prahy ke 
dvoru císaře Karla IV. a setrval na něm až do jeho smrti. Máme jen jednu 
zmínku, že za té doby dlel v svém rodišti, a to asi jen na krátký čas; r. 1375 
se uvádí jako svědek při věnování, jež činí Niccolo 10 Zoppo, markrabí es ten
ský, jednomu rytíři. 

Na císařském dvoře Karlově žil i jiný krajan Beccariův Niccolo di Ser Tano 
da Polafrisana, jenž byl později, roku 1397, administrator, custos et gubernator 
arcis et monasterii S. Antonii de Padua. Nepohodnuv se s Beccariem, očerňoval 
ho nejen u všech lombardských krajanů, bydlících v Praze, ale i u Čechů, že prý 
chtěl císaře přivésti do Italie proto, aby ho ošemetně vydal v ruce velmožů ital
ských; když pak se Polafrisana vrátil do Italie, rozhlašovalo něm, že prý měl 

4) Ezio Levi, II canzoniere di maestro Antonio da Ferrara. Archivio storico italiano LXXV, 1917, vol. II, 93 n. 
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V úmyslu vydati Ferraru do rukou markraběte ďEste. O průběhu sporu s dostate~ 
nás poučuji spisy notářského archivu v :~d~vě~.France:co ~a ~arrara ust.anovll 
23. června 1379 rozhodčími v této nevereJne pn slavne pravil1ky Ar::ndma da 
Forli a Paganina da Sala, jim podal Beccari již 6. dne potom sv~~ s~~znostva.n: 
důkaz toho, že byl vždy k svým pánům věrný a .loyál?í, pře~lozll, Jim vereJn~ 
list Karla IV., v němž vzpomíná císař jeho vOJenskych zkusen~st! a znalost! 
i dávných věrných služeb, a prohlašuje, že. ho přijín:á za to 5 »m nos~rum fa
miliarem domesticum commensalem et speClalem armlgerum«: ) .Polafr:sana od-

v d Vl písemně popřel že by byl co v Čechách proti Beccanovl mluvIl, a co se 
pove e , , . vk l'k 't v kl 
.. 'Y dr he'ho kusu stížnosti odvolával se na to, že prý Beccan ne 01 ra mu re , 
L yce u , .1., v '1 b vv 

Že musí dáti do moci císařovy tří země v Halii, protože mu Clsar hroz1 o ese-
ním nedostane-li dvě z těchto tří zemí. Polafrisana namítal: »Imperator e~t homo 
eccl~siastieus nec ad lsta accederet, dato quod in Italiam descenderet, l~tendet 
ad accipiendum de dinariis dominorum ltalie et non attendet ~d fa~lendum 
aliquid eum spata.« Beccari odpověděl: »Ego bene habeo :um Chl mand~r:ne« 
a byl prý ochoten se spojiti s církvi, nebo s dvorem c:rrar~k!m neb? s B:n~~can! 
a konec konců třeba s Bernabo Viscontim. Soudcove d.ah zal~vanemu dyn ~:-
, k proved-ení důkazu ale za ty' den prohlásil Polafnsana, ze se toho vzdava. SIce .., , 1 v • • v 

Beccari, jenž byl odhodlán háj.iti své cti i s~~~ojem, vy?rál spor up ne, a J1ste 
právem, neboť klepy jeho protivníka byly pnhs absurdn1.. A v V, 

V 'Braniborsku, kde Karel IV. dlel od března d? hs~opadu ,:377,. ':.et:~~ 
dílem v Tangermlinde, byl Beccari, jak se ,lze doha~ovat1 z ~ar~zek, Jez Clm 
Gaspare de Broaspini, učený rektor veronsky, v dopIse Be~ca:~ovl,. vy:~~;a:e
lem Zikmundovým. Tam těžce trpěl oční chorobou, kterou Sl pnvodll pnl:snym 
studiem ve dne v noci a zanedbaným léčením. V listě z 23. června 1379 dll Be~-

• .. v Padově a tamní podesta ho nazývá »nobis dilectum et praeCl-can J 12 zase v , . . b ' C 
puum servitorem«. Netěšil se však tam dlouho ze sve !ehabll:tace, vne ot a-
rolus de Bononia, kaplan v klášteře sv. Justiny v Padove, mluv1 o nem r. 1382 

jako o neživém. . v • ,. • 

Z větších i menších spisků, Jez NlCcolo dl Beccan napsal, vyb.ral tent.~ 
Carolus de Bononia čtyři dopisy, jež se mu líbily jako 'plody venus~l elOqUll 
faeundieque mirabilis, a opsal je, dav jim zvláštní na~pl~ Regulae smgu~ares. 
Zachovány jsou v rukopise knihovny sv. Marka. v Bena~ka~h (~od:, ~arClanus 
lat. XIV 127, c. 105-126) a připojen jest k nlm metncky dop1s, J1mz Gaspar 

. . XVIII . ď' 'ma VI Kal Novembris 5) Datum tohoto listu: »Pragae, Anno domlill M. III. LX lil lctlOne pr~ .'. f 
t r m anno XXXIII imperii vero XXIIII« zjistil mi laskavě nahlédnutlm do SplSU umY. pro. regnorum nos ro li , 

Dr. Ettore 1.0 Gatto v Padově a opravil tím nesprávnosti Leviovy v uv. d., str. 88 n a 330. 
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de Broaspini odpovídá na dopis přítele Beccaria. Tento čtvrtý list jest nej-
-intimnějšího rázu, Beccari trpce si naříká na svou oční chorobu, touží po vlasti, 
kde by se mohl vyléčiti, vysvětluje její původ, slibuje si její vyléčení od ná
vratu do jasného a teplého podnebí italského a od ošetření u světoznámých 
chirurgů. Velmi rozhodně se brání proti závlstníkům a utrhačům, kteří ho vi
nili z nezřízeného holdování rozkošem tělesným. 6) Druhý dopis je kratičký a za
bývá se otázkou, zda hlava na jedné minci císaři KaJ:l.u patřící, představuje C. 
Julia Caesara. List druhý a tento třetí jsou zachovány v rukopise Centrální 
knihovny v Curychu (Car. C 100, 73-80). 

První list, psaný »Ad reverendissimum prepositum Caminicensem Nico
laum natione prusiensem, summum imperialis curiae ac dignissimum inter 
prothonotarios et antigraphos cancillarium«, jest vlastně úvodem k traktátu, 
jenž za ním následuje. Adresátem jest Nicolaus de Riesenburg, který se psal 
Camericensis praepositus po proboštství v Kembergu u Merseburka. 7 ) Byl ná
stupcem Jana ze Středy ve správě kanceláře císařské a později biskupem olo
mouckým. Beccari ho prosí, aby bedlivě prohlédl traktát, než jej císaři odevzdá, 
opravil chyby proti latině a škrtl to, co by nebylo pro císařskou výsost vhodné; 
může říci »Absolvo« či »Non admitto«, pisatel se podrobí jeho rozhodnutí jako 
žák učiteli. . 

Kancléř nevrátil asi Beccariovi spis a tak se nám zachoval jediný projev 
jeho smýšlení politického, zde po prvé úplně otištěný. Jest sepsán v Tanger
miinde r. 1377. Karel IV. dosáhl svým diplomatickým uměním toho, že byl 
Václav IV. dne 10. června 1376 ve Frankfurtě n. M. bez papežského povolení 
zvolen jednomyslně za krále římského a dne 6. června v Cáchách korunován; 
císař mu svěřil v únoru 1377 vládu v říši kromě dědičných zemí lucembur
ských. Papež Řehoř XI. se teprve po přesídlení do Říma počátkem ledna 1377 
zase zabývá otázkou vlivu papežova na volbu a korunování krále římského: 
žádá o zasláni spisů o volbě Karlově a Václavově z Avignonu, píše 24. srpna 
1377 arcibiskupu ravenskému Pileoví, nunciovi v Belgii, aby přiměl Václava, 
vévodu lucemburského, aby přivedl na jaře 1378 Václava IV. do Říma pro 
approbatione et consecratione promovenda. A v druhé polovici září dlí v Tanger
miinde biskup Galehard ze Spoleta, zajisté stran požadavků vztahujících se do
datečně k volbě Václava IV., a to již jen značně zmírněných a vrcholících v tom, 

6) Podle mínění profesora Karlovy university Dr. K Kadlického trpěl Beccari ophthalmií, nemocí, jež je 
spojena s vyměšováním sekretu a očí. Protože byl již známa i ophthalmie kapavčitá, chápeme, proč se brání do
mněnce, že by jeho nemoc byla původu venerického. 

7) Th. Lindner, Geschichte des deutschen Reiches I, 1. Braunscnweig 1875, p. 407. _ Burdach, Die 
Kulturbewegung Biihmens u. Schlesiens an der Schwelle der Renaissance. Euphorion 27, 1926, p. 493 n. 
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aby si císař liste~ datovaným před volbu Václavovu vyžádal .od papežev.».gr~
ci;m, beneplacitum et fa:-orem et consensum« a :by v;e ot~c 18 syn zaruClh, ze 
za jejich života nebude mkdy provedena volba kr~le .nmskeho~ ) , v 

Poselství Galehardovo vzbudilo asi v BeccanOVl obavu, ze by mohl Clsar 
od svého důsledného jednání stran volby Václavovy, jehož. byl pra~děpod?~~ě 
Beccari svědkem, ustoupiti a dalo mu podnět k úvaze, Jak se sam zmmuje 
v listu k Broaspinovi, předně zda zvolený král řím;k? potřebuje sou~l~su a f~
tvrzení papežského, za druhé, zd: p~ed p~maza~lm. a ~or~novamm m~ze 
všechna práva v říši řádně vykonavah, z teto ghlbehnske uva~y pak pr~~ 
cházl k zásadní otázce: utrum papa legitime obtineat potestatem utrmsque gladu 
exercendi. 

Na to odpovídá Beccari ovšem zcela odmí~av~, ~a jeho pr~j~v. vyznívá ve 
vášnivý proti církvi, papeži, kněžím - nazývá Je lOvlales - vml Je z lakoty, 
rozmařilosti, touhy po světském panství, .úpadku, říše ří~~k~., J~hov hněv~ ne
ušel ani císař Konstantin pro t. zv. Conshtutum Constanhm, J1mz prenesllmpe-
rium a císařské insignie na papeže Silvestra. ., o . 

Jako Cola di Rienzo jest Beccari povznesen nad stramctvl guelfu a gh1~e
línů a jedinou spásu ltalíe vidí v Karlovi, jejž ujišťuje be~mezn~:l oddanosti ,a 
takřka zbožňuje. Aby mu dodal odvahy k výpravě do ltahe,. snaZl se mu ~~ka
zati svými znalostmi astrologickými, že konstelacoe hvěz~ Je o pro ~e~, pnpa~ 
svrchovaně příznivá, stejně jako ve prospěch Karluv a Vaclavuv svedc: zname 
věštby. Beccari se dovolává proroctví Cyrillova, Polykarpov~ a !oachlmo~a a 
zejména Merlinova, v rozmanitých verších. ro:šířené~o, a.s m~ ,ca~to sp~Jova
ného proroctví Sibylly Erithrejské. 8U

) Ré~o:lckym p.oplsem lm~g~narm~o tnun;fu 
Karlova a Václavova, propleteným remmlscenceml ze starovekych splsovatelu a 
ze středověkého průvodce po Římě (Graphia aureae urbis Romae) a apotheo-
sou císařovou končí svůj projev. . 

Po stránce literární se dnes arci díváme na plod Beccariův mnohem střízli
věji než jeho první vydavatel. Náhlý vnější impuls vnukl mu myšlenku, svěřiti 

8) Weizsacker, Deutsche Reichstagsakten unter Konig Wenzl. L Miinchen 1867, p. LXXXVIII. ---: Th. 
Lindner. Die Wahl Wenzels von Bohmen zum romischen Kiinige. Forschungen zur deutschen GeschlChte, 

XIV Bd. 1874, p. 296. . _ 
8 ft

) Prvé z nich jest Oraculum angelicum, připisované karmelitánskému generálovi Cyrillovl z Konstant!-
1 (t 1224) z řeckého originálu ve 13. století v jižní Halii -do latiny přeložené a od opata ]oachlma de 

nopo e , I ' - v ,. -, 'kl d "teb také za Fiore v Kalabrii komentované. Tomuto však připisovány byly ve 13. sto etl 1 cetne )lne v: a y ves '. . 

chovaný nám komentář k Oraculum Angelicum nepochází od něh~. :am i:st ime~ová~, 1 Polycarp~s dlaconus, 
o němž jinak není nic známo. Velmi rozsáhlá literatura prophetlcka, zalozena predevslm na praC!ch Dr. Fr: 
Kamperse a O. Holdera-Eggera, jest nejúplněji citována v díle Konráda Burdacha, Briefwechsel des Cola dl 

Rienzo_ Bd_ I-V. Berlin 1912-1928. (Von Mittelalter zur Reformation II.) 
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se císaři se svý~i ideami politickými, které se mu rojily v hlavě, ale jeho výra
zové schopnost! a znalosti latiny nestačily na to, aby vytvořil dílo umělecké. 
Vad~á ~est ,vazba souv~tí, anakol~t~y a neorganické' vložky ztěžují porozumění, 
retoncka vyzdoba se nekde stupnu)e do znechucení. Snad si byl Beccari sám 
toho vědom, že napsati politickou epištolu v duchu Petrarkově zůstane proň 
nedostižným ideálem, vždyť si přál jenom, jak sám praví, »dotknouti se po
dolku roucha Petrarkova«. 

Beccariův 31as byl po Colovi di Rienzo a Petrarkovi 9) poslední, který zval 
-:<arla IV. do Ríma k obnovení slávy římského imperia. A není divu, že zanikl 
Jako h~a~ :olají:ího na ?oušti .. Stárnoucí a churavýlO) císař, dobrý znalec lidí 
a pomeru ltalskych, ktery skepticky posuzoval proroctví o knížatech církevních 
i světských/I) měl tehdy na starosti vážnější úkoly: zabezpečiti své životní dílo 
po~omkům a ~činiti opatření proti papežskému rozkolu. Nereagoval zajisté již 
an1 na Beccanovo dictamen, ale za to pamatoval na věrného svého služebníka 
měsíc před smrtí aktem, jímž mu bezděky zachránil čest pro veškerou bu
doucnost. 

* 
Ad Cesarem pro suspecta ab apostolieo legacione et cum ea simul et in ea 

pro eapitt~lis falso. conditis et delatis perpetuum ludibrium nec minus Imperii 
damnum mre parabtle cmztinentibus} si eorum sentenciis et peticionibus extitisset 
o.btemperatum}. contra ecclesiam invehendo verissimis racionibus et comequen
tzbus et exemplzs sponte comtitutus Imperii pl'opugnatora) et eundem ammonendo} 

, Zde p.odaný text se zakládá na rukopise curyšského (Z) jen s několika málo opravami podle rukopisu benát-
skeho ~V); Jeho, odc~ylná čte~íyou z:,de v k~itických poz~ámkách uvedena, nikoli však omyly vzniklé přepsáním 
nebo preslechnutlm pn dlktovam, na pI. caudlcatorem, admmaverto, hic opus, dico (m. dicto), aritis (m. auritis), 
tanco (m. tango~, tnstlcoh greges, hostiorum obessis (m. ostiorum obsessis), chatedrali, agebat (m. aiebat), 
concertatum est Slt. 

v , Též v o~thograf!i jsem se přidržel Z, poněvadž jest mnohem důslednější. Ze zvláštností rkpu V sluší uvésti 
cetn~ haplografre, na pro falor,. cO~1ticesere, sucessus, sugestione, posibile, gesisti, remitere, sumatim, ymo (důsledně), 
suphco, paupen.ma, dlmostratIOmbus, scultura, exortationis, cosmografos; naproti tomu píše: scipiones, dextram, 

pr~tex~u (zpravIdla), ,nuncupari, co~temptores, astrologica, maiestas. Velmi často bývá I zdvojeno, j. ellectio, into]. 
lelabrh, cephalhCIS, nekdy r s, na pI. menSSIS, falsso. Pravidelně se píše: nuntius, pronuntiabis, negligentia, lega. 
tIOne, ba r conrtlO, amiticia, inditiis, ale: elleccio, detraccionibus; před retnicemi a hrdelnicemi: improbus, com
pressis, umquam; y a i se střídá: Nicolaum, olim, ale: tyrones, epygramate. 

a) propugnator extitisset. 

9) K. Burdach, Briefwechsel IV, zejména č. 50, 58, 80. - Petrarca, Epistolae de reb. familiaribus et 
variae, ed. ]. Francassetti. X. 1. 

10) S. Steinherz, Ein Fiirstenspiegel Karls IV. Prag 1925, p. 26. 

ll) V své odpovědi Colovi di Rienzo píše r. 1350 (Burdach, Briefwechsel, III., p. 217): ex quodam eru
dito (jako jest Merlin, Cyril, ]oachim) fantastico volunt scire archanorum secreta ... sanam doctrinam fugiunt 
et ad fabulas se convertunt; dále vyzývá Rienza: hortamur, ut dimittas fantastica (ib. p. 219). 
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ut calliditates et insinuaciones prefate avertat ecclesie} postquam ipsum m se
Cfuentibus ad accessum Ytalie veris demomtracionibus et celorum causis urgen
tibus animando et persuadendo prohemizat et scribit idem etc. 

Nuper ex insperato michi et nescio quid aliud temere cogitanti, ut fit, 
Serenissime Cesar, evenit, quod cuperem non modica diligencia preter morem 
aliqua de re, singularissima tamen, tecum in .scriptis poc~u~ quam. v~r~o c~n~ 
ferre. Ante tamenb

) tremit calamus, horret ammus, nec mIn est, mlmml. aul~C1 
tUl et ebetis ingenii, militaribus continuo stipendii s exerciti, tantum mundl pnn
cípem et literarum fulgore fulgentem sít temeritas attemptare. V. e~um multa 
illa et raro in paucis invictissima fides C

) atque longe mundo nohsslma, quam 
non ad Romanum dumtaxat lmperium, sed signanter ab adolescente erga tuam 
gloriosissimam personamd

) et sine exemplo mirabilem devotissime s.emp~r ge~si, 
securitatem prebet talia tecum, ut orsus Su..fll, et reverenter aggredmnd1. Cums 
quidem proposite rei si ve facti etsi míchi veritas per seriem sít incognita, sicuti 
in descripcione inferius manifeste percipies, nichilominus tamen longa dudum 
tuorum divinorum operum ventilacio in Ytalie partibus et enarracio seriosa inter 
tuos ibidem tuarumque vírtutum refulgencium miratores, viros profecto condi
gnos satis et sapientes, míehi quandam huius presentis eventus aliqualemque in
formacionem antea prestitere. Et maxime in de postquam Illustrissimum ac iam 
pridem famosissime indolis primogenitum tuum per viam coronacionis in Regem 
Romanorum ad Imperii limina contraxisti, prout et per quem modum recte vales 
tua celesti providencia faciliter coniecturare, quid quantumve de tanto tamque 
inestimabili ac pene inpossibili negocio per te sumpto et consumato inter mor
tales seculi tUl variis sentenciis et auguriis concertatum sit. Accedit eciam, quod 
nunc indiscrete vulgo dictante et populo in singulis hiis, de quibus ad te scribere 
et non certis est animus, mediocriter sím ammonitus, qui etsi raro seu num
quam, interdum attamen ut recti iudicii auetor, sic rerum absconditarum ver~s 
solet esse prenunccius et interpres. Hinc est igitur, lnvictissime princeps, vema 
impetrata, paulo ante quod ad aures meas pervenit aure levis, vento simile nove 
legacionis ab apostolico meridiano aportans nescio quid, quo ut míchi claru:n 
mature non elucescit, quid hie dicam sum nescius veritus in iudicio falli; m 
dubiis namque loqui et de alienis minus grave consilium est, tace~e qu~que ~o~ 
expedit, cogit zelotipus amor, urget fides et ad commune bonum mgemta ml chl 

b) tamen vynecháno. c) fides Z in mal'g.: alibi habet: Rebus in magnis raro tuta fides. d) tuam 
;;1. tuam p. 
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voluntas materiam et occasionem prestat audendi. Capiam itaque medium inter 
utrumque, quod minus apareat reprehensibile, generale unum et in se omnia 
continens assumendo e vestigio rem summatim et paucissimis absolvendo, ne 
te tuumque divinis animum curis assuetum ac magnificis operibus meis nugis 
et per ambages implicitum detinerem. 

. Conie~to et autumo et quasi video rem videre indiciis iam et causis supe
rms :notat1s multa de Imperio ad delusionem et defraudacionem in predicta 
legac!One forsan et in scriptis capitulatim per caduciatorem peroranda vel verbis 
et que Imperium tangunt, nonnec eiusdem surnme dignitatis ac honorabilitatis 
perpetue minantur precipicium et occasum, quodque damno fedius esset, in
mortale ludibrium ficta fucatave et conposita contineri. Parcat michi Deus velit 
et supplico: si hac in divinacione faHor, quod maIlem, ne contumacibus verbis 
a fort~na adversus consistoriales, non utique sanctum corpus ecdesie sacrilegii 
reus flerem, esto tamen posito sic foret et sít de possibili et consequenti nec 
nov.a res esset. Solet enim ut auster fere numquam nisi flatus pestilentes afferre, 
eo lta ab ecdesiasticis monimentis calliditates omnes, versucias, machinaciones, 
insi.nuaciones, artificiorum mille genera, falsitatum in scriptis eorum omnium 
vens cornmenta miscendo

e
) in exicium atque subtraccionem Imperii semper 

pluere dixerim, proprie magis per subterraneos meatus fraudulenter insurgere. 
~ota sunt ex. antiquo, que non vacat perstringere, predictorum exempla certis
SIma queque mter manus meas per retroacta tempora propriis oculis, tractus cum 
fuerim negociorum genere, experta multociens et perlustrata sunt. Porro etsl 
0:nnino v~ra .sint lsta nec quit animus retinere, quamquam manifesta proba
c!One non mdlgent, magnitudo solummodo sive f

) altitudo papatus et pontificii in 
amplissimo et in intollerabili coacervog

) malarum diviciarum pro me comprobet 
raclOnem, namque si recte inspicimus et circumspicimus tuque ante in sinu tuo, 
Cesar indite, pertemptaveris, fere totum reperies a pauperrima sede Silvestri 
Imperii peculiare pomerium profecto non aliter quam presignatis artibus ad 
manus ecdesie et Jovialium pervenisse. In quo pretendunt cum spirituali tem
porale dominium indignissime cum inani iactancia utriusque gladii obtinendi 
iurium Cesaris et eidem legitime competencium, maximorum proventuum opu
lenti, in pratis ipsius per omnes lascivías colludendo; nec tíbi supersit vides ad 
iurisdiccionem Imperii, quale quidem propria potencia et sapiencia ex maiori 
parte

h

) redemisti, nisi modieum occidentis vel aquilonis et quidquid adhuc sub 
velato nomine vicariatus a magnificis et potentibus dominis in Ytalia possidetur, 

e) commiscendo. f) seu. g) acenro. ll) potentia ex maiori parte et sapientia. 
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quorum neminem ex omnibus preter duos ad secret~ verita:is agnosco, qui 
tíbi tuoque numini profiteatur assensum. Queque o~ma ) antedlcta, proch .dolor, 
facta esse animadverto et sic prolapsa culpa totahter et errore, quamvls sub 
pretextu boru et pii, sed fascinata certe ac dampnabil~ consci~ncia predecesso
rum tuorum, non augustorum, verius sed diminutorum m termmo P?~endorum, 
quorum nomina in execraci0.r:e ~er~to ~t c.ondignissime poner~m, mS1 ~uantu~ 
in eis fuerit saeratum Impem ahqUld, mhlberet. Quamquam lam provldeo se 
curius hec antelata verba, remisissem in silencio quam in foro, n~ prov~care 
sít sponte ecclesiastieam hostilitatem. l

') Sed niehil e~t, quod. m~ ~oss~t ~ec .b~e? 
vÍvente Cesare discriminis aliquid occupare et canores m1ch! smt 111m s 1m~:
cicie manifeste veritate verissima perquisite quam latentes et minus per me VHl

liter dissimulate. Ita ergo vetustissimum illud hostile et ineomparabile odium a~ 
inicio quidem maligno Hvore conflatu~ a~vers~s Imperii nomen et mundl 
caput auctorem factoremque su~~ Babll.omam l11a~ .coho.rtem de novo de
discere difficilimum, ymno inposslblle pemtus es set f1en. SCltum longe p~over
bium est lupuJ/7 pilos 177utare} non genium 12

): ve:u~ptamen nec ad hec almnde 
affectus inpellor credas odio vel amore, saplenbssllne Cesar, extra quam quo~ 
res non aliter quam sic se habet. V ellem ~ercle ~oc no~ esset ob s~atum ~umam 
generis reformandum et precipue pacis ac hbertab~ Ytahc.e :ep~raClonem ), q~o
que illa duo clarissima mundi lumina ab etemo q~ldem dlvl~a m mente prevlsa 
fractis et dimissis sathanicis scismatibus et erronbus propnas apud sedes pre
destinato in 10eo ad utramque vitam pariter radiarent. Unde nostri orb~s armenta 
nobilia cunctique cristieoli greges nec minus iam infectuslll

) et atomtus derus 
undique ob tale discidium ad rectos limites ab invio reducerent g~essus suos: 
Sic me magnus Jupiter et verus meos obsecundee) suceessus et tu, qUl potes, qUl 
eum divisum habes Imperium, vel me adigat fulmen ad umbras. l!tcum~u~ 
sít talis in meD) suspecte legacionis, cesso plura connectere, no~ .~mm mlch1 
cuncta complecti/') que accederent, cura est nec vacat, ne quod promIs1 ) factu~un:' 
eius relaberer in eontrarium, solum illum finem attingens prosequar extenor~s 
effectus,S) propter quem hec tíbi statui principaliter et precise describere. Qua~ls 
est quod fusus ad pedes saeros te per te oro per no~~n.qu.e tuum qu~que. 111 

terris per adiuranda faeta, nichil dignius per tuam ntt1dlSS~am co~sClenClam 
reor, per Deum etemum, patrem omnipotentem, quem omnt cuItu ple et reve-

i) que omnia. k) dignitatem seu hostilitatem, S1'tI. níže 172a), 17511).1) Ytalie rep~rationem, seu re· 
formandum škrtnuto. m) infecta. n) Jupiter et falsus (opraveno po sf1'aně verus) obsecundlsset. o) tahs me. 
!J) premisi Z. r) completi Z. s) affectus. 

12) A. Otto, Die Sprichworter der Romer. Leipzig 1890, p. 379. 
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renciat
) semper colis, quantus in omní eventu rerum ac federe feriundo seu pacto 

conficiundo, ut vulgus susurrat et nobiles communicare non desinunt, tu tíbi in 
mente sis solus omnique ambicione mundana ac magnitudine carior. Impru
denter loquor, scio, fideliter tamen, futuris enim temporibus, quoad vivam, sta
tuant, quid se velint, deus et fortuna de me, eculeo saltem consciencie non 
gravabor ob hoc tibi, scilicet unico caro et singularissimo meD domino,U) non 
semel tantum debitum omagium fidelitatis persolvisse. Verissimorum igitur 
novas et veteres inimicorum suggestiones averte utique serpentinos amfractus 
aspectumque terribilem Gorgonis illius inpudice, cuius nomini míníme parco, 
PerseiV

) speculato clipeo disice, oro, prius et confice, ne te in silicis speciem 
marmoream transformaret, utque Marbnium13

) semiversiculum illum, si non est 
directe,x) apte tamen, satis adducam hoc o PZíSJ hic labor est. 

Ceterum tamen, ut tíbi tueque magestati clarius innotescat, quorsum hec se 
vertat exaudibilis oracio mea, calens multum reverentissimaque, et ex nubis in
volucro in serenum explicem tectamY

) locucionem, accipe, quid intendo et memo
rando velim ardenter persuadere. Scilicet non transitorie hinc abeundum esse con
clamo pedem mínime referendo, sed acriter insistendum, quatenus sacratissimas 
infulas atque singulare lmperiosi gestaminis dyadema in sua pristina dignitate 
honoribusque perpetuis illesas saltem illesumque conserves. lta intelligar velím 
ego nec conticescere queo: ab uno tibi precipue sít cavendum, ne novus et per
plexus rumor insurgeret ad aures Ytalie atque tocius mundi discrimina perven
turus certe nec umquam ad fame tue notam per secula defuturus, intermiscens 
futurum actum firmiter et speratum coronacionis in urbe prefati et sepius nomi
nandi gloriosissimi tui filii ullo thezauro in medium procedente ullisque pac
cionibus stipulatis et condiccionibus te a consistorialibus impetrasse emptuque 
venisse. Ulterius ymmo forsan aliqualiter digrediendo consentaneum deo et hu
mane racioni videri et congruum esse debet, ut si vicio, culpa seu negliencia,z) 
verum maxime ignorancia primorum aut priorum gradatim succedendo princi
pum electorum imperii in Germania ad presentes usque tam seculares quam 
ecclesiasticos signo temporalis dominii in aliquo contra et adversus Imperii iura 
atque perpetuas et sacras ordinaciones eiusdem, ab inicio creatas et factas, scrip
tas ac traditas per manus virorum illustrium et procerum Romanorum ex antiquo 
dignissimi ordinis senatorii, eque nec non postmodum inter Germanos per for-

t) cultu et r. u) domino meo. v) Persey Z. x) semiversiculum Maronium - si non ex directo. 
Y) explicem tecum. z) negligentia. 

13) Verg. Aen. Vl., 129. 
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tunatos descensus ex veteri legitimatas3Z
) commissum factumve es set seu specialiter 

pretermissum, eidem per inavertencia~ de~ogando d~beat et ~ossit n~v~ et sacra 
constitucionebb

) per te corrigi, emendan pemtus et ommno delen atque lil liltegrum 
restitui, hoc magis atque magis, si in aliquam consuetudinis corruptelam malignis 
ac invidis procuracionibus et detraccionibus ecclesie presidencium ab innata mali
volenciaCC

) non cessantibus predicti electores prisci, medii seu novissimi in eligendis 
regibus et amministracione amplissime pretemptatis essent prolapsi factique er
rore precipites. In quo quidem prefato ordine senatorio, ut non transeat a me, 
viget adhuc et in perpetuum vigebit ex in prescripto atque permanebit - et ec
desie nec minus omnium livor absit equo legum Marte prestante omnique iure 
validissimo concurrente - stipes seu truncus originalisdd

) imperii et ad quem
eO

) per 
legem regiam deiure communi, primo velud ab ipso fuerit collata dignitas augusta
lis, devolveretur eleccio. Ubi etsl quando interloquor ego sinistrante fortuna, inter 
sismata ff ) vacaret penitus vel pereundi periculo subiaceret, quod deus avertat, addo 
for san vel quisgg

) electus de officio interpellatus non ad iusticiam imperaret, cuius 
rei peregrineque satis materie tractatum et sponte, pro rege illustrissimo Roma
norum obque SUihll

) respectum ad augumentum eius future ce1situdinis extra h~c in 
manibus suscipere aliquando stat animus. Ex hiis igitur redeundo ad antedlcto
rum prioribus in relatibus confirmacionem maiorem utique clarificacionem opere 
precium est repetere. Utque in actu eleccionis et coronacionis olym condignissimi 
tUl filii i i) tam vere imperialiter te gessisti astantibus vide1icet apostolicis nuncciis 
non gratanter tamen certe ulld'k) neque ex decreto ad sacrum et singulare specta
culum intromissis, ut michi ore proprio alias intimasti, ymmo ex invito factum 
obliquis oculis intuentibus nec minus corde crepentibus tuo nutu et sacrosancto 
auspicio officiis electorum debite concurrentibus eundem nominatum, electum, 
consecratum et inunctumll

) in Regem Romanorum solempniter coronasti, sic que 
putaverant et fingebant ecclesiastici illi satellites lascivitate priorum et ignorancia 
detestanda iure temporis prescripsisse, tu aperto campo monstrasti legum et ra
cionum si vacet munimine convallato non ad illam summi pontificis voluntatem 
et consensum salva reverencia cathedrali intercedere opus esse, sic eodem 
exemplo in hiis de novo similitermm

) occurrentibus et in legacione delatis, quoquo 
sit modo necessario concludendis, eundem animi vigorem recte Cesareum manu 
teneas et confirmes absitque totaliter unquam, quod te falso ammoneri conces
sens paciarisque conpeH! pessimis et infatuatis preteritorum exemplis usuque 

aa) per ... legitimatas hb) institutione ce) atque innata malicia. dd) origenalis Z. ee) et quem. 
ff) scismata. gg) forsan quis. hll) pro rege R. illustrissimo ob sui. i i) filii tui. kk) certe vola. ll) inunctum 

consecratum. mm) similiter vynech. 
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n.ephario protinus abolendo ulla post hoc factwn privilegiata indigere confirma-
- Cl~ne, quoniam etsi in uno i1lius cessat autoritas, in reliquo multo magis; nemo 

enlm dat, quod non habet, sed obmittamus raciones. Itaque si te prospicis fortu
n~m~u~ t~~por~m pe~ 0n:nem ~t~liam circumspicies, nullo te funiculo nove pro
mlSSlO111S llhgan permlsens nec mnbus Imperii vel eiusdem sacris ordinibus sub 
pretestu ecclesiastice obediencie in aliquo derogaveris, quin decore conservato 
semper valeas im~une ~issolvere. Quamquam ego, inquam, quidquid tu faciesnn ) 

semper quomodohbet Slt factum, recte factum putabo id certissimwnque lauda
bo propeque de more semper ad celo s efferam per te gesta. Quis enim ausus 
fuerit absque nota temeritatis lese utique maiestatis tuos sensus, tuos motus tu
amque probatam sapienciam anticipare, qui tam grandia et numquam evi senio 
peritura gessisti nec putoquemquam id posse. Namque si recte considero et a 
tergo non multo ante preterita mecum relego, ut de multis singula veraciter 
?al~m expli~em, iam tunc Imperii nomen ad quid nichiliOO) resonabat iamque taliter 
m~m~tum mter manu~. predecessorwn aliquorum tamen extiterat habitumque 
ludlbrlO, ut non Impem corpus, sed ymaginem referebat: tu ad illud apprehen
dendum cum patre, Regum clarissimo atque excellentissimo, tot et tantis difficul
tatibus adiisti, ut cencies inter manus hostiles prolapsus magnorlh'll adversariorum, 
ex incognito captivitatis et mortis vix periculum evasisti, tu illud de ymo iacens 
inter scismata et reprobam Bavaricam pravitatem in altitudinem erexisti, ruiturwn 
confirmasti, tu nostris temporibus arguta prudencia tua, animositate clemenciaque 
Cesarea suo condignissimo titulo in tantos apices posuisti, ut iam non magnum 
~uid e~ mirabile tantum, profecto sed cunctis nacionibus sít tremendum ;PP) tu solus 
l11ud m totum umbra corporis tUl perpetuo decorasti, et nisi etas nostra livori 
in~ratitudinique succumberet, spectata Imperii qualitate, qua fuerat, pauca te 
malOra preponerent. Adde, ne sím oblitus, quod et felici regno Bohemie"r) ex di
versis regionibus et provinciis civitates tot et terras innumerabiles applicasti, in 
quibus manentes dignitatesSS

) potentum et dominaciones sub eiusdem diccione ad 
perpetuitatem iustificasti, ut si cosmographos eonsulueris vel absolutam orbis 
mappam de industria tua cesarea eontigerie t

) speeulari, non inmodiea parte nostre 
terre habitabilis per traetus varios et continenciamUU

) mundi prefixis insigniis et 
armis te reperies et inspicies excelsissime dominari. Hec ex sensu et iudicio meo 
loquor, non alieno, utque si errori ascriberent maledici, vel roe pangeristam pro-

. . nn) facis. 00) ad quid nichil. pp) cunctis sít n. tf. rl') Boemíe. ss) dígnitatíbus. tt) contíngerit Z. UU) con-
tmentla. 
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sarium eonpellarent, dulcis hie miehi et felix sít error gaudio utque ait ilie jelices 
errore suo et eorum i1li eum odio vel invidia malignitate erepent medii.

14
) 

Pro quibus omnibus recolendis ae firmiter approbandis, Illustrissime prineeps, 
iam de te in futurwn et de proximo spe invincibili, que perficies pro eodem 
Imperio reponendo et ampliando in Ytalie partibus sig~ifie~~tibus eel.is. ae anti
quissimis et non inanibus propheeiis, longe maiora ae mlfablllOra eonClplO atque 
predieo, ymmo vero tanta et talia, ut quorwn istoru~ perparum ante swn mem~r 
ad sequencia, nulla esse possit eomparacio vel proporClo; nempe ad resp.ee~m brevla 
corpuscula sive athomi videbuntur, quibus perparum, obseero, SeremSSlme Cesar, 
mentis saeras aures dimissis maximis et terrestribus curis digneris aeomodare nee 
pigebit. Etsi forsan quam sit dignum ultra oculis tuis remittere, nimius fuerim .et 
prolixus, pareat mi chi clemeneia tua aliquali racione commota; ampla nem~e ~n 
arto concludi de facili non possunt nee quis bilem seu vomieam dulceve

V

) ahqmd 
reeonditwn et depressum, sed tamen assercioni vice aliqua destinatum in pect?~e 
diucius retinere valet, quin se totum explieet. HucXX

) namque aecedunt, ut venSl
milia sint, que paro, raciones quidem - nee mireris - inexpugna.bi~es ~ndecum~ue: 
primo eelorwn magneYY

) coniuneóones presentes futureque magls l~d1C~nt. hec lil t.e 
et causative promunt omnino manifestis liniamentis in persona tm venSSlme desl
gnatis eque et divini animi tUl virtutibus iam preeognitis nee me eonce.ptwn habe~:; 
astrologum fingam volo, nisi forte quantum esset de motibus ac mtroductoms 
eoniunccionibus ad seienciam, verum fretus etatis nostre maiorum astrologorum 
amieióa et eontubernio ex secreto ad horum cognicionem eóam perspieaci

ZZ

) in
genio a plurimis annis citra lugubrando perveni, et dignissimum ~st adv~rte~e in 
revolucione istius presentis anni, in quo pergimus et movemur, qm est ml11eslmu: 
trecentesimus septuagesimus septimus predominante Saturno et in partem laten 
suo Marte iure dominii adherente, aliqua non ex directo tamen, sed ad eonse
queneiam maxime eadentibus iovialibus tíbi ad tuwn dominium de nov? aequire~
dwn paf<wt iter. Verum autem in revolucione futuri anni, que erit undeClmo ~ensls 
Marcii hora nona, et hic tota mente toto animo attendendwn") est: Luna ent do
mina magni orbis Jove retrogrado in partem dominii aeeedente .et Le? si~nwn 
regale inter cetera signa predominans, in quo illa persistet in media ~eh. regl?~e, 
quod quidem signwn suwn signifieans est maximwn dominium raelO111bus lshs, 

Vy) aut, nadepsáno seu - dulce vel. xx) hune Z. YY) magne vynech. zz) ad cognítíonem horum V -

perspicacií Z. a) intendendum. 

14) Lucanus 1, 459. 
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unde ex effectu in partibus Ytalie, ubí Leo proprie et principaliter dominatur, 
orietur novissimum dominium tuum et cum pace universa reformabitur. De tuo 
tantum loquor et intelligo ego nec umquam Inde diverto ex me sentenciam meam, 
quoniam dominium illud preostenditur, magna cum libertate, previdere mínime 
scio nec valeo. Ubinam libertas unquam regno suo sit potitura preterquam sub 
imperio, quod non lmperium sane, sed patJ'ocinium orbis terre15 ) poterit nunccu
pari, ita demum ut verbis utar laureati Petrarce mei, quem semper sequi velím, etuti
nam eius fimbrias attingere dignus sim:16) Si Romanis illis artibus regeretur, quibus 
olym Livius et Salustius testantur, illustres et historici viri, ymmo quibus, addo 
ego, quasi videor iam audire tuis auritís legibus nostrum orbem intonisari, eundem 
quoque et moribus ac novis artibus reformari, quales erunt, ut ille maximus poe
~arum ad instruccionem Cesaream elegantissime canit heeb) tibi eJ'unt artes pacique 
tnponere morem) parcere subiectis et debellare superbos,17) Sed ubinam hec extra, 
que

C

) celi exigunt racionem, sapientissimam illam SibiHam va tem optimam et oris 
Ytalicis ortam relinquo. Hanc, si rerum scriptoribus fides est adhibenda, inter cete
ras quas constat absque iIla, ni faHor, undecim numero toto orbe fuisse, principatum 
sapiencíe obtinuisse ferunt, que quantum ingenio ex antiquissimis scripturis haurire 
et elicere potuV) partem illam divine ar tis seu mentis videtur assecutam fulsse. 
Que manticem quasi manifesta theos, hoc est divinacio interpretatur, non ea divi
nacio, per quam spes ille quatuor falsum et delusum sorcluntur effectum: presti
gium, maleficum, sortilegium et mathematicum, verum illa, que providenciam seu 
sophiam non fallaciter in se prescribit, que solíus dei est, qui humanis aeomodat 
mentibus divinitus futura predicere. Nonne aperto et ventilato dogmate versu licet 
incondito latinitatis obese leonem caude bifurcatum sive bicaudatum renovate 
aquile co pulatum intrantem Ytaliam, redeuntem in Germaniam, venientem iterum, 
iterumque recedentem, tercio et ultimo cum alterius potencia reversurum canit et 
reliqua?18) Quod quantum ego eciam intellectu persequor et eonicio, de leone non 
expedit, constat enim, quid sít; de renovacione autem aquile quid se aliud velit 
et sic sonare videtur, ni si novum Regem Romanorum. Ultra quid hoc velit ibie) 
cum alterius potencia, quam de eodem intelligi, quoniam quamquam tu quide~ 

b) hec. c) extra te. d) potuerunt vel potui. e) ve1it ibi. 

15) Cic. de oH. 2, 8, 27. 16) Petrarca, Epist. de reb. fam., ed. Fracassetti, II., p. 170. 17) Verg. Aen. VI., 
852-853. 

18) K. Burdach, Briefwechsel des Cola di Rienzo. V. Teil, p. 391. - Fr. Kampers, Die deutsche Kaiser
idee in Prophetie und Sage. Munchen 1896, p. 213. - Text proroctví Merlinova zní: Ab extremis montibus 
(Germaniae) exibit leo bifurcatus cauda, levis ingressu, humilis aspectu, terribilis aspectu, renovate aquile copu
latus. - Dictum Sibille: Veniet leo humili rugitu incedens in Ungarie partibus pacem populis nuncians, recedet 
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eo maior pater tamquam caput et auctor cuntorU1~ .s~~ et. ad quem omn~um ~e
rum pondus, idem eque spectat eventus, respectu m~hl10mmus tam~n ~OVl caplte 
census pro illo adipiscendi, illius, non tua reputabltur esse potenCla, lta be?e se 
coit te ~um alterius potencia reversurum. Nec a tergo eciam de leví sít remltten-

rerum futurarum non inelegans auctor et prevlsor alter ille l\1erlinus cogno
mento propheta. Hic totam suam prophetieo sensu repl~t ~istoria~ proli~am 
satis leone 'bieaudato ac ab inicio scripture de extremlS Germame monttbus 
faeiens illum exire et Ytaliam petere usque in finem, nichil ab astrologorum 
observacionibus et indiciis a Sibilinis versibus alienum videtur attingere. Plura 
tamen hie et Sírílli, Policarpi et Joachimf) preterita pronunc habeo, quoniam illa 
maxime ad voluntates et affectus ínterpretancium producta esse conperio. Sed si 
Hon exstarent eorum uHa, que predicta et autentiee scripta sunt, cessarentne hec 
aliumve seorsum quam predicitur consequerentur effectum? ~ert~ non,. ~amque 
deus ille noster creator omnium, qui maior et potencior est sldenbus, Slb1l1a va
tíssa sapiencior, sanccior diviniorqueg

) prophetis -. ~ane spem, h~n~ certissimam 
fidem gero nee inanem auguror - ad hoc dommmm ~e 10ngls~lm.o . tam pr~
visum et ventilatum tuum prorogabit et dedueee') Impermm sua mÍ1mta provl
'-'-'-J",'-.l."-, sua rigorosa iusticia non ulterius passa regnum inprobis. et prod~to~ib~s 
detineri. Non mencior, credas míchi, ut Sl flecteris sensus, undlque omma mdl

cant futura hec veris ominibus et auguriis. Aves oscientes assunt in partem 
destram et sinistram avolantes parem numerum et inparem portendentes. 

Atqui ne forte putes tua tantum hic inieeerim fundan~enta, a~tr~loica ista 
videlicet et prophetica, sed solum exhortacionis 10eo posuenm et amm! conpunc
tiva, agam tecum realiter ammodo, et que tango clamdestine, non tre~ide resera~o, 
in quibus non sine extollencia, fateor, prosequar veritatem, quomam .zelus. 1?
bmus honestíssimus, quo dudum afficior tíbi tueque saere') Cesar~e malestab,. m 
qua maxime confido, in me frangit retina cul a cuiuscunque timons. Res Ytahea 
~ toto saltem vel pro maxima parte disposita est in latus tuum sponte et ~e~es~ 
sario indinatura magnorum amicorum tuorum ibidem et fidelium predanSS1J~l 
facinoris eonsciorum, conplicium capitalium et fautorum bona et magna- copla 

f) Ioachin Z. g) sancciorque divinior Z. h) diducet. i) sacre vnech. 

iterumque redibit. Iterum recedet ab omni populo in murmure derisus. Tercio reversus cum alterius potencia 
tyrannos seros puniens pena et cruci. - Oraculum angehcum Cyrilli IX.: Grandis aquila nigra pennas OClUS 

, . , I K k t" P d' ch'mův' Grandis aquila: hec experglscere! tende alas et rostrum lmp111ge et punge. tomu omen ar seu oJoa 1 .. 

aquila Romanum imperium est ortum ab Alamania, cuiu:s insigne aquila nigra est. Hec aquila segregabit argentum 
a plumbo. De hac aquila satias alias dixi et maxime in tractatu super Ysaiam prophetam, videlicet, quod !fl 

indicium virorum ecc1esiasticorwn data sit. (Burdach, Briefwechsel, IV. T., p. 308 n,) Také na počátek kap. VI. 
Cyrilla mohl Beccari mysliti, 
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s~stit confisa et suffulta futuris conspiracionibus populorum. Adsunt prenunccii, 
Sl quem approbes, indissimiles,k) pro quibus omnibus, in unum tamen ex secreto 
secu~ius reprin:endis ~~sim di cere exhortando, felicissime princeps, ne diffidas, 
ne t1tube~: s.at1s ~st vlr~um undecunque, satis est potencie, tolle moras, parata 
sunt omma, m qUlbus Sl quando opUS fuerit, pro te mortem devoveo voluntariam 
nec ali~m hinc tíbi prestiterim caucionem terribile hoc perficiendi propositum, 
quam údem erga. t~ ~e~m, de qua i~ ~rincipio merito et aptissime orsum I) feci. 
Re~ aggredere, tíbl mdlco, fato flexlbl1em, obsequentem et in paciente disposito 
cehtus peragentem, tuis tibi cedent ceptis, per herculem iuro, haut dubie felicis
simi pr~gres~us. Etas enim satis robusta, in qua cottidie manifestum experimen
tum faCls et m te cernitur esse firmissima, stans adhuc in ingressu et limine senec
t~tis; non ?imium igitur distulisti, oportune venis. Solebat divus Augustus, prin
Clpum ~1ellOr, ~t de more dicere: 19

) sat celeriter fieri} quidquid fiat satis bene. 
Plato ~leb~t, phllosophorum princeps: beatum} cui eciam in senectute contigerit/n ) 

~t sapz.enczam verasque oPiniones assequi posset. 20 ) Porro per utrumque maturis
~lme d1CtU~ ~osquen) efficacissima ad acuendam animi magnitudinem, et ei si qua 
messet, senlClem esuendam. Quibus quidem effectibus, gloriosissime Cesar et 
rebus sic in futurum non faUibilliter se habentibus neminem pro me iudico 
sacratis i~ ~roni~is cui umquam Imperatorum ex divis felicior teque melíor Ka
rolo pOSSlt mdeslnenter et racionabiliter acclamari, qui tot et tam multifidos po
pulos congregabis et unies,o) ubí 4imissis ultro citroque Guelforum et Gibili
norum parcialitatibus mortalissimis ac pessundatis erroribus maximum in hac tem
pestate voluntatis divine monimentum miraculumque clarissimum, unicum dum
taxat Imperii nomen, ad signum pacis et libertatis perpetue necnon mortificate 
i~sticie r~surreccionem per to tam Ytaliam resonabit ulterius numquam usque in 
~mem ev! ammonentibus celis in eundem statum crudelissime servitutis preter
l~um recasu~am. Ad hec denique peragenda et persequenda non opus nec dignum 
Slt volo cogltes

P

) ante clarigacione, bellum enim adversus fugítivos, adversus in
probos, contumaces utique Imperii adulteros contentores suscipitur et paratur et 
quo~um capita olym a diis inmortalibus, facti cum fuerint nimi a et pertinaci 
elaclOne rebelles, pharetras plenas íaculis usque ad interneccionem ultimam per
sensere. CUl quidem eciam bello pertraetando non est, ut quondam instituto Ro-

k) .in dissimules Z. I) ortum. m) contingerit Z - contigerit dominari V. n) quasque. o) congregabis et 
vives. p) dignum volo cogites. 

19) Sueton. Aug. 25. 

2{) Platon, Nomoi ll., 653 a. 

NICCOLO BECCARI, ITAL NA DVOŘE KARLA IV. 175 

mano prefixum quinquenium decernatur, paucissimi namque temporis in curri
culo, ymmo momento nec incredibile Finem capiet, magna nempe dieto sapien
tum quodque meis temporibus, que afferrem, si oportune caderent, stat exemplis 
clarissimis comprobatum, volente deo ut plurimum per se fiunt et perficiuntr ) 

sese aliarum sine aminiculo rerum. Exacte temet ipsum eciam, invictissime Ce
sar, amoneo, ne forte labores pocius opinione quam re ac illectus blandiloquis 
dissuasionibus et vilissimis circumstancium in contrarium forte aliquociens re
luctantibus te ad hec iam presto feliciora tempora, annos utique meliores inpigres
cere simul et languescere") sinas. Enimvero persuasionibus atque hortaminibus non 
amplius est insistendum, namque forti viro ad prelium non opus est inpulsore, 
sed pro pace tui modestius ad finem mei, licet inconditi, non insulsi attamen 
dictaminis sit properandum, ne inmoderata verbositas odiosum esset paritura 
fastidium. Age tamen, ante precor et supplico, hec pluries que oretenus eviden
ter exposui paciente clemencia tua eademque scribo, foliis ne manda Sibille et 
ludibria ventis. 21) 

Accelerans itaque ad conclusionem, quantum erit possibile, dicam pro con
siderato incepto debitam et congruentem metam attingere. Ultimum hoc oro 
eciam de affluenti fonte humanitatis tue: t) destinatum hunc tíbi triumphi pre
textum simplicem satis et nudum causa brevitatis oblatum velud epistule correla
rlum prius suscipere digneris exposco et mentalibus oculis perlustrare, quique 
talis in sequenti post pauca paratur. Videor iam videre nec ego aliter omnia hec 
quam si veraciter per te gesta et iam pridem et destinatum Finem essent perducta, 
in mente conspicio.

U

) Usus illo eodem exemplariter ymaginario clipeo ignipotentis 
manibus fabrefacto,v) olim pio Enee, primo pro tuo conficiendo imperio bellatori 
acerrimo et fundatori, in signum Romane future glorie in posterum vice materni 
muneris condonato ducentibus fatis, in quo magnifica facta patrum per etates 
et lineas succedencium celata opere tam mirabili et divina arte conserta fulge
bant, ut verevivencium ceu se sculpte ymagines puntarent.22 ) Ua te augustissima in 
magestate niveo et ornatissimo currui triumphali invectum presidentem aspicio 
propeque tuo lateri et tanto patri filium novo dyademate insignitum· pariter ad
herentem vosque binos in unum velut asimili nec indignaberis Vespasiano et 
Tito, tantis mundi et Romanis principibusX

), comparando. Inde simul bis quater 

r) perficiuntur Z. s) lagwescere Z. t) attingere. Suplico de affluenti f. h. et clementie tue. u) veraciter 
mente conspicio per te gesta .. preducta in mente. v) fabricato seu fabrefacto. X) tantis mundi pro R. 

21) Verg. Aen. VI., 74, 75. 
22) Verg. Aen. 8, 608 nn. 
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equis iovialibus cum auriga per lineam pariter currum trahere decertantibus, spu
mas conspuentibus miroque candore intuencium acies obducentibus ex alto tunc te 
totum undique cireumspicies. Tunc tu quidem in tanta et inexorabili pompa pro
cedens verendo vultu ceptroque minaci devictisY

) hostibus grandem inestimabilem 
predam agens captivis mille pluribus, vinctis manibus incedentibus, icta punc
tím cesim ora ferentibus, victoriam attestantibus, spoliis serpentum ornatus, Olim
picarum laureis condonatus, liliorum celica seulptura contectus in tronoque con
spectus toti mundo videberis tremebundus. Aderit illic de more, ne ex ordine 
reprimendus Z

), facetus satis et urbanus quisquis fuerit, insolencie moderator tractim 
iocans in faciem reverenter. Hinc vero a tergo sequencium et lateribus baronum 
et nobilium armatorum, superbos sonipedes conprimencium, speeulato ferro sim
bolisque variis ac palludamentis resplendencium aSlstet multitudo mirabilis et 
comitiva. Hlinc prope eciam consequentes mirandorum exercituum forciumque 
virorum correctissimi conductores, tribunicie potestati magisterioque militum pre
sidentes, cohorcium capitanei, viri decuriati, centuriati infinitos gregarios milites, 
tirones et veteranos vellitesque pedestres ordinibus agitabunt. In medio quorum 
ampla et procera vesilla, in auri medio terribiles trementesque aquilas ostenden
cia, elech officio singularesaa

) primipilares manipulares has ad celum animis effe
rentes inmanibus suis gestabunt. Illinc Romano more ludorumbb

) mille genera cir
eumstrepent, eques modo, modo pedesec

), laureati omnes utrimque se convincere 
decertantes coreasque trahentes ad ethera usque cantibus ob eternam tui gloriam 
carmina remittentes nune videor audire; cuncti venient saIutantes: Chere, Cesar, 
Anichos. 23 ) Hiis demum et aliis centum mirandarum rerum officiis calcatis vicis 
soloque trementi terribili eum tripudio conpressis hominum euneis in se vulgo 
ruencium, ora circumferencium, nichiI extra te videre volencium indeque ex 
utraque hac illac parte domorum e speculisdd

) eminencium, nobilium matronarwn 
infinita multitudine prospectantium, aplaudencium, virginum forma prestancium, 
viduarum mulierum natos colaphizancium, ostiorum obsessis liminibus, cancellis 
ruentibus, fractis porticibus, plurimis intra turbas vitam exalantibus, tibicinis 
strepitu sensum oceupantibus, tempIorum horrendis tintinabulis personantibus, 
instrumentis musicis omnis generis modulantibus eum universo tocius urbis dero 
dignissimo iubilante et precinente via recta ad Capitolium, sacrwn et inmobile 
saxttm, ut Maro cecinit,24) te perducent teque comitabunturee

), ubi et in quo caput 

Y) de victis Z. z) iJle de more n.ec in ordine obliviscendus. aa) singulares vynech. hh) in manibus porta
bu nt suis. IlIic Romanorum. ce) eques modo p. dd) speculis. ee) te comitabuntur. 

23) Thesaurus 1. lat. s. v. Chaere. 
24) Verg. Aen. 8, 347. 
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et sedesese f
) Imperii eritque in perpetuum, velit nolit demon ille fac~us .p~ssime 

dampnate ac inprobate memorie Cons~a~tinus: eum .t~~to aplaus~ l?ft.mt~que 
gaudio ac univers i populi desperata le~1Cla a:l.t1que 11l1hc:e ~enovatls 1ll:1gn:~us, 
ut, míchi crede, niehil umquam in terns fuent exempl~ dlgn1U~ atq~e mlr~b:l1Us. 
Hlie statim in procinetu stantibus sel~atu. e.t rei pu~hee. mawstra~~bus slp1On~s 
eburneos coram manutenentibus, togat1s Vlf1S et eandldatls assldentlous ad exph
candam de more vietoriam asseeutam, ob quam triumphum egeris splendidis~i
mum summa omnium in eoncione tria verba sol a facto eonveniencia ore p10 , . ... 
fando pronuneciabis, que Iulius Ce sar quondam, a~ctor et pare~s lmperll, tf1U~-
phans ex aliis gestisgg

) solum pro Pharnaee ~rmem.co rege de.vl.ct~, quem u~l1eo 
prelio confecit et trivit, populo Roman~ patna restltuta ore dľ:l.mtus. protul1~ et 
conclusit: veni vidi vici. 25

) Hiis itaque ln hune modum composlhs .ac lllteg~rnme 
eonsumatisl1ll

) eumque ydolum glorie fueris conseeutus ii
) , t~i .nomi~ls fama. l~~or-

erit ad lndos usquekl
') infallibiliter perventura, fehClor Vlves fehClsslme 

monens. 
Tandemque post obitum tui, si coram Rege regum eterno, a quo ~uncta 

facta librantur, racionarium imperii tui in medium proferre corre~tus SIS, t~ 

serenissima fronte, anima miníme trepidante, promptis manibus idem !lIud ad tn
bunal explicabis, in quo quidem separatim alia post tua memo~anda ~acta ~uat~or 
cephalicis literis auro positis rem abrevianter vetusto more slgnantlbus mscnp
tum reperietur et ratum II \ publice perlegetur sicque in tenis a simili sacro tuo, cesc 
lapide porpheritico, hiisdem propriis literis insculptum fulgido epigramate a?pa
rebit te nil ob aliud inter divos relatum esse quam O. R. P. R. ob rem pubhcam 
restitutam. Vale, Cesar, exemplar et deeus perpetuum mundi, eternumque valemm

). 

Per Nycolaum de Becariis Ytalicum, precursorem, Imperiali~ ?limp.hi a~li
eum et armigerum licet indignum, in marchionatu Brande~u~gensl m ~pldo. Slve 
castro Tangermundi ad Albeam in latere aquilonis seremSSlmo Cesan et smgu
larissimo suo domino destinatumnn

). 

est vynech. gg) ex aliis gestis vYlZech. hll) compositis ac inrevocabiliter consumatis. ii) cumque -
consecutus vynech. k1<) usque vYlZech. ll) raptum. mm) vale. Amen. ml) domino suo (bez destinatum). 

Suet. Caes. 37. 
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MANIFESTY NUNCIA CESARINIHO HUSITŮM 
Z ROKU 1431. 

P
OČá~k:~, ú~or~ 1431y zahájil král Zikmund v Norimberce hlučný říšský sněm, 
neJ,;:etsl, J.aky s.~ysese~ za posledních deseti let. V popředí jednánF) byla od 

, poca~ku, )ako J~~ yt~hk, let, otázka obrany a útoku proti českému nebezpečí, 
otazka h~sltska. DvoJ1 resem bylo navrhováno a přes měsíc zápasilo o vítězství: 
sous~~vna, ~. zv. denní válka obranná a útočná výprava do Čech. První řešení mělo 
obhaJce v ceských katolících a v králi, jenž byl čím dále tím nezadfŽitelněji strho
ván touhou dosáhnouti císařské koruny jízdou do Říma, na kterou ho lákal také 
skvělými ~~~ídkam.i mi~á~ský vévoda FiL Maria Visconti. 2

) Než však mohl Zik
m~nd zv:uet ? dOJednam smlouvy s vévodou, podepsané 5. února, a než se při 
sv: nemuz~~s~ :oz~ýbal k pouhému přiznání, že pomýšlí do ltalie (11. března), 
naslo opacne resem zastance v papežském nunciovi, jenž přibyl do Norimberka 
4. března. Jemu se v desíti dnech podařilo zvrátit králův návrh, sotva s ním Zik
mur:d ~tevřeně ~~sto~p~l, a vymoci ~sne3ení, že proti Čechám bude podniknuta 
nova vyprava knzova, Fkkoh pro m nebyl vlastně nikdo nadšen. V žalostné po
ra~ě ~ 14. břez~a, jas~ě ukazující ubohý charakter 631etého kandidáta koruny cí
sarsk~, podrobll se ZIkmund úplně a vzdal se návrhu na »denní« válku, jejíž 
velmi rozumné obrany se konečně před třema dny odvážil »na svou královskou 
čest i poslední cestu«. Ano, slíbil, arci jako zpravidla nevážně, zúčastnit se osobně 
křížové výpravy, s jejímž vyhlášením mohl tedy nuncius ihned začít. 

, Byl to ~spěch netěžký a přece neobyčejný. Nebyl tomu ještě ani celý rok, co 
v temz Nonmberce podalo několik předních bohoslovců německému říšskému 
s~rávci a nejmocnějšímu knížeti Německa Fridrichovi Hohenzollernskému v patr
nem. doro:~~ní s ním návrh na rozřešení české otázky vyhověním husitské žá
dostl o vereJne slyšení,3) tedy cestou, která činila zbytečnou nejen křížovou vý-

1) O jednání sněmu Fr. von Bezold, K. Sigmund und die Reichskriege gegen die Hussiten III 1872 89 

a d. Jen nepatrn~vdoplňuje toto dosud základní dílo D. Kerler v Deutsche Reichstagsakten IX, 188;, 493 ~ d. 

a H. Herre, tamtez X, 1900, 126 a d. 
:) O,. Schi.ff, K. Sigmunds italienische Politik bis zur Romfahrt (1909) 136 ad. 

v ") OUskl Jsem Je právě v práci Husitika a Bohemika několika knihoven něm. a švýcarských (Věstník Kr. 

ces. spol. nauk 1931) 85-8. 

MANIFESTY NUNCIA CESARINIHO HUSITŮM Z ROKU 1431 179 

pravu, ale i »denní« válku, a markrabí Fridrich se poctivě vynasnažoval o pro
vedení tohoto návrhu. Jeho pokus zflstal ovšem marným, byl zmařen zákazem 
krále Zikmunda a ještě více papeže. Odpovědí Martina V. na pokus markrabího 
Fridricha o dorozumění s husity bylo vyhlášení křížové výpravy, s nímž přicházel 
papežský nunclus. Měla zastavit postup českého úsilí o zvláštní míry se všemi, 
pokud možná, sousedy v říši, úsilí, které bylo hlavním cílem husitských jízd za 
hranice a jež v očích papežského dvora hrozilo křesťanstvu v Německu zkázou. Za
bránit tomu, tor úkol, který byl svěřen mladému nunciovi. 

Osobnost kardinála Juliána Cesarinia mohla se zdáti pro to zvláště vhodnou. 
Třeba mu snad nebylo, když přicházel do říše, ještě ani 33 let, bylo to již jeho 
třetí diplomatické poslání. 4 ) Již před šesti lety byl vyslán do Francie, po roce pak 
do Anglie. Výsledek obojího poslání sotva bylo lze nazvati šťastným, jistě se tu 
však osvědčil naprosto oddaným duchu Vatikánu, zejména v prudké srážce s polo
osamostatnělou církví anglickou. Co však mladého diplomata doporučovalo nej
více, bylo to, že znal dobře poměry v říši. Seznámil se s nimi důkladně jako prů
vodce kardinála Brandy za jeho skoro tříleté činnosti (1421-4) v Německu, ale 
í v Uhrách a Polsku, kde všude organisoval válku proti husitům. Zúčastnil se tak 
zvláště říšského sněmu norimberského z r. 1422, kde byla vyhlášena třetí proti
husitská výprava křížová, svěřená již tehdy markrabímu Fridrichovi a opatrným 

jeho vedením ušetřená pohromy. 
Za tolik let se arci mnoho změnilo v poměrech i osobách. Fanatism prvních 

let ustupoval rozumu; vždyť z protihusitského zápalu vystřízlivěl sám kardinál 
Branda a vojenský vůdce třetí a pak i čtvrté výpravy křížové z r. 1427 markrabí 
Fridrich stanul rozhodně na straně míru. Nesmírnou výhodou nunciovou bylo však 
to, že markrabí byl osamocen a král Zikmund, jenž by byl ze vzpomenutých dů
vodů raději měl dohodu než válku, že byl příliš zbabělý, aby se vážně zasadil 
o vítězství lepšího svého názoru, i příliš malicherně žárlivý na dávného po
litického svého odpůrce, jakým byl markrabí, aby dovedl potlačit škodolibou 
radost nad tím, že muž, který se tolik loni exponoval pro dohodu s jeho rebely, 
bude se musit bud' v říši kompromitovat otevřeným přiznáním k věci míru nebo 
v Čechách tím, že se opět ujme velitelství křížové výpravy. Za těchto okolností 
nebylo nesnadno nunciovi zvítězit. Král, jemuž při jeho cynismu bylo ostatně 
všechno jedno, couvl, sotva se vzmužil k přiznání barvy, a markrabí, na něhož 
od loňska kde kdo pohlížel jako na zrád~e, nevystoupil vůbec z pozadí. Dne 
20. března, po odkladu, způsobeném čekáním na výsledek volby nového papeže, 

4) O nich Heim. Fechner, Giuliano Cesarini. Bis zu seiner Ankunft in Basel am 9. Sept. 1431. Philos. 

Dissert3tion. Marburg. 1907. 
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1J."1oh1 nuncius uveřejnit křížové buly a začít s přípravnou kampaní pro výpravu. 
Měl na ni půl roku a využil ho vydatně. Základem mobilisace byly zákony, 

o nichž se usnesl norimberský sněm, hlavní však prostředky měl zjednat Cesarini 
sám, a to nejdříve hlásáním křížové výpravy. Prvá práce byla rozdělena jednotli
vým říšským stavům, jejichž povinnosti byly přesně stanoveny březnovými zákony, 
druhý podnik byl v rukou nunciových; získával bojovníky i prostředky na válku 
nejlepším cenným papírem církevním té doby, odpustky.Ú) Po celé střední i zá
padní Evropě byla rozvinuta kazatelská kampaň, organisovaná biskupy. Kdo se 
k ní připojil modlitbou a zvláště sebe menším příspěvkem, dosahoval odpustků 
60 dnů. Kdo sám vzal kříž, i když třeb3. na žold, nebo kdo uhradil náklad za 
bojovníka stával se účastným odpuštění všech hříchů, z nichž se vyzpo
vídá, a to i takových, jejichž rozhřešení bylo pro jejich velikost vyhrazeno jediné 
papeži. Zvláštní výhody byly stanoveny pro ty, kdož, jak b}'Valo u zločinců, do
stali kdysi pokáním vykonání daleké i zámořské pouti, tím, že ji mohli nahradit 
složením nákladu na účel výpravy; také zpověd', za niž se platilo, byla zlevněna 
nanejvýše na Y2 gr. čes. Není pohříchu nikterak známo, co vynesl tento podnik, 
jehož úspěch byl by nejlepším měřítkem nálady, s jakou Německo vstupovalo ten
kráte do křížové válkv. 

j 

Byla však stěží valná a Cesarini se sotva o tom oddával illusím. Hned v No
rimberce měl dosti příležitosti uvědomit Sl velikou nesnáz, na kterou na papež
ském dvoře, jak se zdá, vůbec nepomyslili nebo myslit nechtěli, na svízel s ná
kladem na výpravu, nevystačí-li odpustky. Martin V., proslulý šetrností, těžko 
rozeznatelnou od lakoty, představoval si podle všeho, že na financování výpravy 
vystačí úplně odpustkové papíry a husitská daň z r. 1427, vymožená tehdy za ža
lostného dojmu tachovské porážky energickým nunciem Jindřichem Beaufortem, 
vskutku nejpamátnější pokus, na jaký se zmohl sněm německé říše proti husitům. 
Avšak husitská daň se scházela tak bidně,G) že stačila leda na »denní« válku, 
a byla velmi nenáviděna. Nuncius narazil tedy na těžkou otázku úhrady nákladu 
na výpravu, sotva rozvinul norimberskému sněmu plán na ni. Sněm žádal, aby na 
výpravu přispěl především papež, a to prý penězi, sebranými kardinálem Beau
fortem r. 1428,7) maje patrně na mysli peníze, vymáhané Martinem V. v Anglii 
a slibované jím dokonce z příjmů kuriálních. S) Je pochybno, že by je byl Cesarini 

5) Podle buly Martina V. In hac terrarum patl'ia z ll. 1. (Cochlaeus, Historiae Hussitarum libri XII, 
1549, 237-9). V třeboňském ruk. A 16 1. 151 zapsal si bulu český katolík _ v den pohromy domažlické. 

6) Bezold II, 128 a d. Alb. Werminghoff, Die dt. Reichskriegsteuergesetze von 1422 bis 27 und die dto 
Kirche (1916) 87 a d. 

7) RTA IX, 585 a 591. 
8) Werminghoff 85-6. 
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dostal od starého papeže. Na štěstí Ma.rtin V. právě ze~řel a )eho ~ástupce 
Eugen IV, dal se přesvědčiti nunciem, ~e úspěch, česk~ v!yravy Je : sazce, ?e
přispěje-li kurie. Cesarini sliboval vymoCl tyto pemze ne)SplSe hned snemu nOf11~-
b k , u a obnovl'l asi naléhání zvláště když viděl výsledky akce odpustkove. ers em ~ , . ~, , 
Dosáhl cíle ještě včas. Dne 17. června došly do Norimberka z Ríma nem~lev pemze 

(15.000 dukátů),9) které pak Cesarin~ p~ija~,po s~én::)~říc~:odu se~ (2/. cervna) 
z cesty po Porýní, věnované diplomat1~ke ,pnPvrave kr~z~ve~o pyodmk~~ 

Vracel se do Norimberka v dobre nalade, s vehkym uspechem. ) Bylo to 
přióněním, že účast na výpravě slíbí,l nejm~~~ější pano~ník E~ropy, bur

vévoda Filip. Cesarini mohl to prav~m pnCltat, osobmm~ svem~ zak~o
čení, že se mu podařilo získat pomoc tak vehkou. Odm1tl ~roto navrh, krale :Z:lk: 

jenž pro to, aby nemusil do pole, nale~l ?mluv~ .. v uraz~, ktery ~~ ~~ave 
stihl, návrh, aby se nuncius odebral do Basileje zahaJ1t k~nCll ~ od ~~~SLl ,na 
"Dravě upustiL12) Představoval si svoji úlohu v čele vítěznych VOjsk knzackych 

vh . ~ 1 "vť k podivu prostince, jak ukazuje jeho manIfest do CeC1, napsany v zape 1 po 0-

neč~1ém rozhodnutí že nepůjde do Basileje. 
by měl n~ očích proslulou bulu l-Jartina V. z r. 1418, z~čí~ajíd p:o~ 

hlášením, že papež nezná starosti větší než o udržení víry/3) zahajUje Cesanm 
svůj projev tvrz~ním, že nemá většího a nal~hav~jši!:o ~řání ?ad to~:by se staro
slavné království české sjednotilo s církvi v Jedne VIre, .lak byva:o ,dr.lVe, : ~abylo 
tak dřívějšího míru a pokoje. To jest hlavní dl nunClova posla~l, )emuz Je ~oz
hodnut cele se obětovat, a kdyby toho byla nutná potřeba, i pro Jméno P: Knst: 

Je nepravdou, co o něm rozšiřují původci rozv~atu, že vede ~o kralovstvl 
vojsko, aby tu loupilo, pálilo a vraždilo. Táhne do Cech, aby ~USlty porovnal 
s církví, obnovil staré padlé řády a jméno i čest boží a zkrátka vsecko uvedl do 
řádného stavu a v jednotu s církví. , . ,y 

Potom se obrací přímou výzvou na všecko obyvatelstvo, aby se vrat110 k Vlfe 

'-. . 4 v V' I p íze l'lC II 27 kde U) O příchodu Leonarda z Piscie do Nonmberka lvIC I, 8 , o tom, ze prmes en '.' , , 
"'1 ,,' o C .. 'h dl přepisu zem,kého archiVU 1. Hofman, udáno 25.000 duk. Správnou sumu ZJisti z uctu esannlOvyc po e , ~, v, ' .. 

C~ 1 ' 1 '1 b '1' k' 1431 2 v C~C~H 1901 8 P 2 Všude tam kde nedokladam nektereho tvrzenl, najde ec love a (OnCl aSLe)S y - , ) . . , 

čtenář doklad v této pěkné studii Hofmanově. 

10) List z 16. června v MC I, 86. , B Id 
11) Byl léčen M. ]. Šindelem, jenž tehdy žil v Norimberce jako městský fysik podle zpravy u e:o: 

m, 138, p. 2; on to je zřejmě také, kdo poč. 1432 přeložil pražskou odpověď na pozvání do Baslleje, o cemz 
doklad u Hofmana 297, p. l. 

12) ]. Stojkovič v MC I, 86. . 

Inter cunctas pastoralis cure, o níž moje práce Do čtyř pražsh.'Ých artikulů (192
0

5) 21, p. 72._ Malll
" •• o • 1 v , Id'"'' '1 ~ , Tl eobaldem Hussitenkrieg lL, 1624, kap. /3, str, test Ccsannmv znam bll dosud z preK a u, otlstene 10 LaCh. 1, . ' "t ' VI C 
278-83 s datem Niirnberg, den 5. Juli 1431. Originální znění uchoval ruk. pražské klllhovny v Ui:'lVerSl"nl 
22, I. 175, odkudž je otiskuji v příloze. Toto znění je dáno již v poli u Vajdy (Welden) 26. cervence. 
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a zvykům rodičů. Ujišťuje, že všichni směle mohou přijiti k sv. římské církvi, ne
lekajíce se ani o sebe, ani o majetek, a slibuje, že kdokoli tak učiní, vojsko nejen 
ušetří jeho i všeho, co má, nýbrž že s nim bude jednati co nejpřátelštěji. Oslovuje 
pak odpůrce nepřímo s laskavostí, která byla patrně hlavním osobním kouzlem 
Cesariniovým, srovnávaje jednáni husitů s chováním marnotratného syna, jehož 
návrat oslaví církev s radostí i štědrostí otce v podobenství evangelia. Připomíná 
vše, co z křesťanství pojí husity s církví, lichotí staré proslulé zbožnosti Čechů 
a vyzývá je užít raději společných sil proti Turkům a Saracenům. 

Povaha nunciova poslání nicméně nedovolila, aby skončil manifest těmito 
vlídnými akordy. Krvavý úkol, jenž mu byl uložen, přihlašuje se na konec přece, 
~ to v nové obraně postupu, který byl přece v tak ostrém rozporu s dosavadními 
~eho slovy, a pokusem o to, vraziti klín mezi husitské strany. Nuncius nepřichází 
Ja~o út.očník, nýbrž jako obránce křesťanství. Podniká výpravu, prohlašuje, proti 
sve VlIlI, se slzami v očích. Vyžaduje to však nezbytí a chce tomu láska k bližním 
které husité pronásledují, olupují a ubíjejí zcela nelidsky, takže nemůže se slože~ 
nýma rukama a mlčky, jako by souhlasil, čekati, až husité vyvrátí ze základů ko
st.e~y, r~z~ijí a~ spálí obrazy svatých a zpustoší všecky sousední země, jako Pfý uči
r:,lh a Clnl v Cechách, Rakousku, Uhrách, Slezsku, Míšni, Bavorsku i Francích. 
Utěchou n:u je, že v Čechách žije prý dosti katolíků, kteří jen z bázně poslouchají 
tyranské dIktatury a kterým přináší osvobození. 

Konečně se Cesarini pokouší aspoň nepřímou polemikou otřásti věrou husitů 
v Písmo. Jak mohou věřiti v jeho výkladě spíše několika rytířům, měšťanům, sed
lákům a jiným nevzdělancůn1 než tolika doktorům a universitám, střediskům uče
~osti? Ať si vvezmou za vzor sv. Augustina, jenž prohlásil, že i evangeliím věří 
Jen potud, ze byla schválena církvi. Jediné závěrečný tento odstavec manifestu 
prozrazuje, že Cesariniovi nezůstalo neznámým, jak bychom se snadno mohli do
mnívat, ač je to přece prostě nemožné, jednání posledních dvou let o obeslání 
basilejského koncilu husity. Tak naprosto se dovedl v manifestě ubrániti sebe 
11':enši :ará~ce ~a toto jednání, jako by o něm nikdy nebyl zaslechL A přece bylo 
pred nekohka tydny, koncem května, předmětem zvláštní schůzky mezi husitskými 
vyslanci a králem Zikmundem v Chebě. Pro Cesarinia neexistuje. Nesmělo věru 
existovat pro nuncia papeže, který, sotva nastoupil, rozvinul takřka horečnou 
či~nost, ~by jen protihusitská výprava, o jejíchž potížích neměl potuchy, byla co 
neJrychleji a nejvitězněji skončena14 ) v duchu oblíbeného hesla jeho předchůdce: 
tantum vexatio dabit eis (husitům) intellectlLfTI ... 

Ke komu mohl za takových okolností promluvit manifest, ignorující tak po-
14) Hofman 9. 
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výšeně kolikaleté úsilí O mír, o který se s nemalými obětmi zasa:oval! ,od~ůrci 
krveprolévání na obou válčících stranách~ Hovořil řečí, kt~r~ v Cechacn mkdo 
nerozuměl a zůstal, ačli vůbec došel do Cech, bez odpověd1. 1D ) • • 

' . b d k . 1: lG) k ' h L' d 1 Odpovědí Cesariniovi stal se, aSi .ez .ě y, ~a~l1e:t, v !ery, ~s:Le vy :- 1 

od hranic českých 21. července. Svědčí 111ko11 nunC1ovl:~.y?rz svetskym uc~stn:ku:n 
výpravy. Na ně se husité obr~~~jí s pr~sbo~" a.by uva~lh spr~vedlnostn ce~ke pre 
a zpupnost duchovenstva, manC1ho husltske USIll o mlf, kt~re mohou a.fCl d~k~
mentovat podstatně přesvědčivěji než Cesarini, dovoláním ~oh~a sch~z~k s odp~rC1; 
na nichž se v posledních dvou letech pokoušeli dosáhnou~l mlru,. zeJ~ena ne~av~e 
schůzky chebské a historií jejího ztroskotání: jak tu byh odbyb kralem a Jak Je 
odkáz;l na koncil, aby se podrobili svrchované jeho autoritě. Nemohli to ~ež ?d
mítnout. »Jak by mohli, horlí manifest, dopustit, aby božsk~ pravdy husltskeho 
programu, čtyř artikulů, ospravedlněné v sobě samých, sou~11 a o mch :ozhodo
~al člověk a po své vůli je uznával či rušil? Vždyť přece nejednou opu sb pevnou 
pravdu a dá se svésti pouhým domn~ním, takže ~e.často z~ýl.í i ji~é zkla~e .. A ja~ 
bychom směli dopustit, aby nad těml~~ pravdam1. 1. n~d ~alTI1 byl~. soudc~ b, ~~o: 
je, povrhše bázní boží, křivě odsoudIli (v KostmCl) 1 ~as ~ro J ~J1~!: za:~ova~an~ 
jako bludaře soudem nevážným, planým a zbrklým, om, neJzavlle~sl :;a~1 o~purc~ 
a nepřátelé, zamýšlející jen naše vyhlazení? Jaká to zpupn~st, ~sllyuJ.l-h n:Jen s: 
podmanit všecka knížectví křesťanstva, království a panstVí, nybr~ 1 nev!~r~tne 
nauky boží pravdy, potrzené vpravdě smrtí pána našeho Ježíše ~nsta, memb po 
své libosti, aby to, co nyní věrní křesťané věří a věrně zachovávají, bylo na k~nec 
zrušeno pro jejich zvůli jako blud a pověra! Křesťanská víra ne~ude pak zyalozen: 
na přetvrdé skále, nýbrž na zcela pohyblivém písku a slova Knstova, pozehn:n: 
věčným trváním, takže spíše pomine nebe i země, než jeho řeči podlehnou zmene, 
budou jejich soudem měněna jako pokrývka lože. Co možno nad tuto ukvapenost 
vymysliti zpozdilejšího, co nad tento blud ničemnějšího a co nad tento mor nebez-

pečnějšího?« .., . 'Y' y, . 
Projev Cesariniův a husitský mamfest ukaZUJI, pk nesmmtelne stal~ pro:l 

sobě stanoviska duchovních vůdců obojího vojska, jež stanulo takto proti sobe. 

15) Theoba!d uv. vyd. str. 283-7, kap. 75 uveřejni! německy obsáhlou odpověď husitskou na manifest, 
danou Prage mcnse Julio. Je to však zřejmě jeho vlastní skládání, k němuž náběhem jsou opětovnévint:rp~lace, 
jaké najdeme v Theobaldově překladě husitského manifestu z 21. července (kap. 73, str. 273-8); pnostruJ! ma-

nifest a přidávaj í zvláště podstatně odchylný závěr. v' •. 
16) O edicích tohoto manifestu moje Husitství a cizina (1931) 228, p. 19. Výnatek, ktery podavam. z ma: 

,. .. 4 v V' ,k'h 59-60 a úvod k me edlCl nifestu. DolemisuJ' e proti odsouzel1l kal1cha v Kostl1lCl 1 15, o nemz VIZ ll'. nI. u . 
. , 'j V' I ' t h!<to-Pražské manifesty doby husitské (Sborník příspěvků k děj. hl. m. Prahy VII). KonCI pnzna sp:avno: " 

rickým důkazům husitským o tom, že přijímání z kalicha trvalo v církvi až do stol. XIII., ale prohlasll, ze Clrkev 

měla a má právo obmeziti kalich pouze na duchovní. 
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Jaký, a zda vůbec jaký měl manifest účin, těžko povědět. Zdá se nicmene, ze 
p~ispěl k t~m~ (mělo to arci ještě mnoho jiných příčin), že vrchní velitel křížové 
vypravy Fndnch Hohenzollerský hleděl svízelný svůj úkol vyřešiti tím, že sice 
vyho~ěl nunciovi a překročil hranice, avšak tak, aby nebezpečný podnik ukončil 
~o nejdříve a ušetřil vojska co nejvíce. 17

) Byl by asi tento úmysl, patrný ze všeho 
Jeh~ p~stupu,. také provedl s úspěchem, kdyby mu Prokop Holý byl mohl dopřát 
o nekohk hodl11 více pokdy. Zpoždění několika málo hodin zavinilo, že husité do
stihli většinu výpravy ještě na české straně Šumavy a mohli jí způsobit hroznou 
porážku domažlickou 14. srpna 143l. 

Slavný ten den vytvořil novou situaci. Ne hned se ovšem projevily důsledky 
porá~ky ,ve vě~omí :,ůdců nešťastné Zprvu se mohlo naopak zdáti, že 
porazeny nunclUS pŮjde cestou svého předchůdce, když prožil den podobné zkázy 
čtvrté výpravy křížové u Tachova 1427, že odpovědí na 14. srpen bude při nej
m.enším ve~kolepý říšský sněm, zburcovaný porážkou k novému vzepětí sil. Král 
Z~~n:u~d, Jemuž Domažlice přinesly nepochybně dosti škodolibě pociťované dosti
U;l11yenl, byl navenek pln energie a bojovnosti - ale jen proto, že mu nadevše 
zalez;lo na o~chodu do Italie, k němuž tuze potřeboval od papeže, ne-li pomoci, 
aspon neutrahty. Vypsal také hned nový říšský na říjen, což. mu však ne
vadil~, opustit do 14 dnů po domažlické porážce Norimberk a vydat se do Halie. 
NunclOvl, sotva se probral z ohromení a ze studu z pohromy, vyvažovala citelnou 
t~to ztrátu ryadost z nabídky německého rytířstva, které okázale slibovalo pod
~l~nout ~apresrok n~vou výpravu, a to Zl uhrazení pouhých režijních výloh. Cesa
nnl spatroval v tom Ihned pomoc s hůry a dopsal papeži o zabezpečení potřeb
ných těc~ peněz. A za týmž účelem, aby sebral' peníze a aby dostál slibu, který 
dal těm, Jež poslal napřed do Basileje v červenci zahájit koncil, rozhodl se odejiti 
konečně také do Basileje, což učinil počátkem záři. Zde čekalo nuncia překvapení 
které v něm provedlo obrat do základů, 18) ~, 

Kupodivu pozdě, teprve 14 dní po události, došli v Basileji jistoty o tom, co 
~e st:lo 14. srpna a co do té doby docházející zprávy pouze asi napovídaly neb 
1 zastualy. Zvěst, provázená nejspíše polo zázračnými podrobnostmi,19) nemohla se 

17) Příležitost k odůvodnění tohoto poj etí podá snad ohlášená práce R. Urbánka o bitvě, 
. 18) V do.savadní literatuře (je to zejména Hofman 145) klade se obrat Cesariniův hned k jeho útěku 

z bl~~: oporou Je tu ostatně ne zcela jasná a v edici porušená zpráva Jana ze Segovie (MC II, 28), avšak ta je 
v pnmem rozporu s líčením samotného nuncia v listě papeži z 13. ledna 1432, ktelý vkládá tento kronikář do 
svého díla (II, 96) a jímž ho snadno můžeme opravit, jak činím nad čarou, 

19) Nej~ýrazněji činí to list panovníkům z 22. září, žádající o brannou pomoc proti kacířům (Martene
Durand, Amphsslma Collectio VIII, 1783, 32-3). První hlas o tom, že koncil vše napraví, patrně cestou míru 
ozval se z úst pařížského vyslance Beaupéra, když ll. září vítal Ces~rinia jménem koncilu (MC I, 104). Jinak 
není znám o mírových sklonech koncilu než jediný projev z jeho středu z doby dřívější, a to Franc. opata Alex. 
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minouti na koncil mocným dojmem. Porážka tak úžasná nemohla se snad ani 
jeviti vážným členům koncilu jinak než hrozným božím soudem a trestem, který 
koncil burcuie k práci o reformě církve. Nic nemůže usmířit hněv nebes než pro
nikavá nápr~va církve, toť poslání koncilu, které jediné může zachránit církev 
před zkázou. Tak hovoří projevy koncilu i Cesariniovy, který přibyl do Basileje 
9. září, z prvních dnů jeho činnosti zde,~O) aniž však dávají vyt~it: co poto~ p~i
Óázl jako překvapení usnesením z 28. záři: rozhodnutím pozvat Cechy do BasIleJe. 
Vysvětlení obratu tak neočekávané:10, třeba nikoli zcela připraveného, přináší 
skutečnost stejně nepovšimnutá dosavadním badáním jako bezpečně dosvědčená. 

Čeho se podle všeho nedostalo před příchodem do Basileje Cesariniovi, měli 
v rukou kon~ilní otcové od 10. srpna. Čtyři dny před domažlickou pohromou 
došel do města husitský manifest z 21. července.21 ) S jakými asi pocity četli účast
níci koncilu projev husitských stran, svědčící sice světským stavům říše a hlavně 
vojsku, shromážděnému v té chvíli u samých hranic, ale tolik se dotýkající přímo 
i nepřímo koncilu? Paměť naše odpovídá na otázku skoupě, ale postihuje nepo
chybně jádro věci: vzpomíná překvapení, jaké vzbudil manifest tvrzením, že se 
Čechové marně domáhají veřejného slyšeni. Vždyť prý o ně nikdy nežádali! Vět
šina koncilu nezvěděla tedy patrně pranic o tom, že se husité zasazovali o to, aby 
jim bylo dopřáno veřejného slyšení nejen od počátku války, ale o hlavním po~ 
žadavku kalicha hned na koncilu kostnickém, ale vždy marně. Ani nyní nezvěděh 
otcové v celém rozsahu o této rozhodující skutečnosti, ale i to, co zvěděli, bylo ta
kové váhy, že stačilo, aby postavilo otázku husitského slyšení naráz v popředí 
zájmu. A to tím více, když se křížová výprava, jejíž osud sledoval s napětím nejen 
koncil, ale i město, které také vyslalo do pole oddíl vlastního vojska,22) skončila 
pohromou, kterou nebylo lze téměř vysvětliti přirozeně, nýbrž jen zasažením moc
ností vyŠŠích.20

) Nebylo to, tázali se jistě aspoň ušlechtilejší členové sboru, trestem 
za to, že koncil povrhl cestou míru a přátelskou nabídkou husitů? Tento závěr se 
asi skoro vntlcoval CesariniovÍ, který 14. a 15. srpna na útěku od Domažlic prožil, 

z Vezeley, jenž 4. března doporučoval v řešení české otázky cestu přátelskou (proti Hofmanovi 10, jenž omylem 
vkládá pod. smýšlení do koncilní odpovědi Cesariniovi ~ 4. května v MC I, 76). 

20) Stojkovič v MC I, 107. 

21) O tom nás zpravuje přípisek v edici uV. Maminu (VIII, 18) tohoto znění: Tenor huius littere venit ad 
sacrum concilium decima Augusti a. XXXI. Et mirati fuerunt omnes de conciJio, quod Bohemi audebant sen· 
bere, quod eis denegata fuit audienci a, quam nunquam petivé:runt. Rukopisy, jichž užili Martene a Durand, jsou 
dnes v pařížské BibLiotheque Nationale lat. 12.100 a v Douai 243 (uv. Herre v RTA X, 2, 1906, úvod CV). 
Toto tvrzení opravuje omyl ]. Stojkoviče, jenž (píše 1434) zavedl historiky (Hofman 147) zprávou, že mani· 
fest došel na koncil až po odeslání pozvání husitů na koncil. Sám obsah pozvání dokazuje, že je již odpovědí na 
manifest z 21. července. 

22) R. Wackernagel, Geschichte der Stadt Base! f, 1907, 47+-5. 
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co ~ikdo jiný na koncilu. Sám dostal husitsk' ma . . N 

. nynl. Přes to, že sám vedl tolik měsíců ří ra y ~l!~St do r~ky ne)SplSe teprve 
kde přece nechybělo nálady pro mír zPt f t ~ na r.n~o~o~ vypravu v Německu, 
Porýní přišel o možnost setkati se s huu~tak' u. :sdar:n1 ClZlncem a vzdálením do 
d . v d Sl S yIT11 VU Cl v Chebu kd k '1' Z'km 

OVL pre loženy znovu podmínk . k -: h ~-. " ,e ra 1 1 un-
jednat o mir. 23 ) Zůstal t d y, z~ Jba, ~c byh huslte ochotni přijíti do Basileje 

e y nepocny ne po cely' pob t V,v' • 

telného ducha římského sn' " V'V I -bY Y v nSl zajatcem nesmiři-
. , 1mz pnse v reznu d N . b k 
n~a četba husitského manifestu nutně řekva ? onm v

er ,a. I byla pro Cesa-
nez pro ostatní členy koncilu' P"O]' ev hPu 't k' p~n~ml ha vzruseUlm mnohem větším 

, • .I. . Sl S Y ClUl o třeba n VP d d 
n~~ za výsledek zápasu, jehož rozhodnutí kladl z' ~' . epnmo, opově -
duverou v ruce NeJ'vys"s"l'ho N . b I aver mantfestu s takovou sebe

L. unclUS y muž pVT" '''' b 
vymykal odpovědnosti, jakou mu situace ~kl' fl; 1S vazny,. a y se, když prohrál, 
se sebe setřásl bojovnou náladu . k :~bdalla Jako ~re~ld~ntu koncilu. Rychle 
'. , s Ja ou pn y do BaslleJe Ještě zN' b 1 

a sam se Ujal úkolu vypracovat od ověd' kon '1 ' VI' onm eHa, 
Byl to úkol nikoli lehk' Do! ., Cl u ~a ~abldku cesKeho manifestu. 

podmínky, těžko přijatelné /r~ k ~~a~ce le slyse~l na. koncile, kladli husité 
řešení české otázky na k '1 onCl

I
, ne 1429, JakmIle se vynořila možnost 

. onCl e, usnes se praž k' v v 

a jejich závaznost byla prn eV k' '.J. v S y snem o techto podmínkách 
k ves, e vYJeunavace potvrzen v t ' 

ta , že byly beze změny učiněny předu "t . d " a ope ovnym usnesením 
o květnové schůzce v Cheb v P k le em Je .naUl v posledním pokuse o mir 

o e. o us ten rozbll požad k C ", , 
stup cu, předneseny' J'ménem k'l Z'k . v . ave esannlovych zá-
h d ' ra e 1 m~lilda. ze se hu 'ť ' d b" 

o nub koncilu bez vy'hrad 23) Od vd' v' k' Sl e mUSl po ro ltI roz-
I. pove ces eho manifest 21 v 

tento požadavek J'ak )'sme J'iž" 1 ll' k u z ,cervence na , Jl vys eCn 1 u ázala že v ť t ". , 
na to, že by husité ustoupili Po Dom 'T" 1 k " e o veCl neUl naděje 
jen stupňovat bylo tím me'noe" "k' atz l';1Cfi, ter~ sebevědomí husitů mohly 

, oce ava ze by h ť V'T 
otevřeně prohlásil vlastní stanovisko jeŽ nemohl U~l, e. pr~ 1 na koncil, kdyby 
Cesarini zadat ani nechtěl ani n ~l pv, , , o yb nez zamítavé a kterému 
nemožný, Nuncius našel vy' h d' eksme. nm! navrat k chebské diskusi byl tedy 
, c o 1S o v tom ze se vyhn 1 t v , d 

zasadní odstavce husitského m 'f t '" . u o evrene o povědi na 
'kl d aUl es u a prestal dIplomati k t v • 

vy a u manifestu o svrchovanosti bibl d k'l c. y na om, ze protI 
hodně názor o neomylnosti koncil ",e n:

h 
°dnCl em rozvlnuI prostě, ale roz-

b d u, nzene o uchem svat' ' ''' 
u e soudcem mezi husity a koncilem. ym, Jenz sam prý 

Za to zahrnul husity všemožnými laskav . k v.. . 
povoloval to čeho se tak dlouh v d o,stm~, dyz)lm Jménem koncilu 
. o' o marne omahah veřeJ' , 1 v, vv • 

Jste Sl, psal že vám nebylo d v, 1 v , ~ , ne s ysen1. »Stezovah 
, oprano s yseUl tak sv b cl'h . k b 

přáli. Již pomine jakýkoli důvod k t'V . o ~.vne ,o,]a yste si byli 
28) Plk' U.k '.. . s lznosh. Hle, JIZ vam nabízíme místo 

a ae y, 1. Beltraa e ZUI Ge h' ht d H . 
Co se 1C e es ussltenkrieges II, 1874, 213-4 
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i možnost dokonalého slyšení, již vás zveme. A dostane se vám slyšení nikoli 
za přítomnosti málo posluchačů, nýbrž přede všemi. Vyslechnete i nás, A bu
de~e se spolu vytrvale modliti a tak dlouho a tak vroucně budeme vzývati boží 
slitování posty, vzdechy, zapřísaháním i dobrými skutky, až On sám, původce 
lásky a učitel pravdy, osvítí srdce všeho lidu, aby poznal a dal se na cestu pravdy 

a jednoty« o .. 
Cesarini se neminul cílem: list koncilu Compulit nos caritas,24) po ne

malých jistě debatách schválený shromážděním 15. října, navázal opravdu mí
rové jednání, které přes nejednu krisi a neposledně ovšem zásluhou jiných 
mužů, jako zejména Dra Jinclř. Toke, vůdce koncilního poselstva, zjednalo 
v chebských úmluvách z 18. května 1432, které konečně přiznaly husitům jejich 
stanovisko, základnu pro čestný mír, přivedlo husitské zástupce do Basileje a 
po letech arci a po převratě lipanském dospělo k rámcovému míru jihlavskému 
z 5. července 1436. 

Na celém tom mnohaletém jednání měl kardinál Cesarini podíl ne snad 
již lví, jako na jeho počátku, přece však neobyčejně význačný. K jeho cti sluší 
dodat, že se cítil odpovědným za závazky, podepsané vyslanci koncilu v Chebě 
1432, ještě tehdy, kdy se většina basilejských otců přiklonila k názoru, že to 
byla pouhá pia fraus, mající ochočit bujného českého oře, než se mu bude 
moci přehodit ohlávka, a kdy v přesvědčení, že vítězství nemůže již býti církvi 
vyrváno, se neostýchala rušit chebské úmluvy v závěrečném jednání o doko
nání jihlavských kompaktát r. 1437. Cesarini, a to, jak se zdá, jediný, pokusil 
se ještě v posledním okamžiku zachránit jihlavské úmluvy, právem tuše, že dá-li 
·se koncil touto cestou věrolomnosti, že je po nich veta. Ale bylo již pozdě. 

Zásadní nesmiřitelnost principů, které se utkaly v české otázce na koncile, 
vyhrotila se v závěrečném tomto jednání sporem o to, zda přijímání z kalicha 
je, jak d~kazovali husité, přikázáno Kristem či zda jeho úprava je v moci kon
ciluo Dosah sporu vzniká z důsledku, který by byl vyplynul z vítězství stano
viska husitského nebo koncilního. S hlediska koncilu bylo by dovolení kalicha, 
dané Čechům v úmluvách jihlavských, pouhým privilegiem, dočasným a zas 
odvolatelným; vítězství stanoviska husitského bylo by na koncile vynutilo za
vedení kalicha po celé církvi, což se arci vymykalo i moci koncilu. Řešení 
koncilu pohoršovalo i krajní konservativce, kteří byli vysláni k jednání do Ba
sileje, jako hrubě nepřijatelné, Odešli nakonec z Basileje s protestem, dovolá
vajíce se ustanovení úmluv, že koncil ve sporné otázce nerozhodne svémocně, 
jako soudce ve vlastní při, nýbrž teprve, až bude dosaženo dobrovolného sou-

24) MCIl, 38-40. 
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hlasu husitských zástupců N' h k ' 
h · . avr o tery se zasaz 1 C 

c. arakteru i diplomaticky'm . h ' h " ova esarini, je ke cti ieho 
1, Je o sc opnostem Navrh 1 b bIJ 

-vys ano poselství ZÍskat česky' souhl k ' k . ,~va, a y y o do Čech 
t ' k as Cie retu Jenz mYl hl'" k s anOVlS o v otázce kalicha' kd v k o ' e vy aSltl dr evni 

b 1 h 'o ' yz pa zustaI osamocen z t' 1 v v , 
y o USltum dáno prohlášení v k I' h' .. ' as ava se resem, aby 

k d k ,ze a lC Je)lm povolen vd d " , 
e retu o podmíněné záv<>znost' v, " , , - , navz y, ap-ll souhlas 

d ~ 1 pr11 1lTlam z k 1 h "') mo us vivendi, jenž by byl Čech' ~)d'" a 1C a,'v Byl by to býval 
t l'ko am sna trvale zabezp v'l kl'd ' 
o 1 U s husity a odvrátil obnov 'b v k' , eCl 1 ne soužití ka-
dříve, než mohlo by'ti tomuto v ~ n~ ozebn~ ych vOjen za krále Jiřího, Avšak 
v , resem vy oJováno v~tVz t / hl v 
ceno Jeho provedení byl Cesar' ' t v . 1 e s Vl a avne zabezpe-' 
peži tak, že odešel z' Ba '1' w: s rz~n rozporem s koncilem o poměr k pa-

Byla to těžk" Sl e)e~ a na~rh Jeho zůstal neproveden, 
a rana pro Cechy 1 p~o ' k v -

obětmi krve i statků zůstaly ned k ~ CH ev, ze smlouvy, vykoupené tolika 
ť k' ' o onany' umožnilo to v t ' k 
1m onCll basilejský rozehnalo ab do -< ' papezs Vl, teré mezi-

cár papíru a rozpoutalo proti C;' . cv~t ~~~!etI roztrhlo kompaktáta jako 
T "V' ec am10ve kn2acké voin 

o JIZ byl kardinál Julián Cesarini d' J y. 
padu 1444 jako oběť politick' h' k

avno n:-rtev. Zahynul tragicky 10. 1isto-
v k' , e nec ara rernostI Od v 1 B '1' 

papezs eho, a ztroskotav l' tu v P k v v ' ese z aS1 eJe do tábora 
v o use o resení '( k ' , k 

mel teprve málo pochop"'ni z ; , ces e oraz y, pro něž Eugen IV 
s papežstvím a vrhne se k~~~čn:u~~1~1~;á:: k~~!ak~u ,dobu otázkou smíru Řekli 
mu tanula na mysli jak J'sme 'd',], "v 1Zove vypravy proti Turkům, která 
T . , , Vl e 1, )12 1431 V prvém v k, ' b 

urC1 mlr neuvěřitelně výhodný a 1 d' '1' k ~ ,preL'vapem na ídnou 
vykoná na mírovou smlouvu prv, m

h 
a 1~1 y dra:p~lský i uherský Vladislav IV, 

. 'h lsa u. I1. e o ctyr dloL v, d k 
nlOvyc přísahu že mír zrUS"l' b' - 1U S OZl O ru .ou Cesari-
v ' , a o nOVl opravdu 'lk ' k 
ze na bojišti u Varny zůstane s celou skvěl va , u uto em tak nesmyslným, 
pozvání husitů do Basilej' e P dl . d' o,u armadou, Tu zahynul i původce 
I v, , o e Je ne zpravy padl b't v dl" 
yncovan poraženými křižákv p dl C' 'v V 1 ve, po e Jwé byl 
při převážení přes Dunaj, j' o e retl se stal obetí loupežné vraždy na útěku 

MANIFEST CESARINlůV HUSITůM 
Z ruk. universitní knihovny v Praze Vl C 22 ~. 175. 

V V'd v 

e aj e, dne 26. července 1431. 
Julianus, miseracione divina s. Romane ecdesie ti I' , 

cardinalis, in Germania apostoliee sedís 1 t I tu 1 s. Angeh dyaconus 
27 v ega us, nter cuncta nostre mentis 

) o tomto konecném n' h 'h v v . cl -- ~ avr ll, Je oz znerd však neuv-' T# " 

Je naru, J, ze Segovie (Me II 1111) o ke" v aGl, zpraVUje nas jediný náš zpravodaj' oe)' 
, ,s onu eSanmove VlZ uv pra'c' F h e em tomto 

, . 1 ec nerovu. 
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desideria hoc maximum ac potentissimum esse affirmamus, quem ad modum 
predarum Bohemie regnum sub una fide et uno ritu, prout olym fuerat, s. Ro
mane ac universali ecclesie' reconcilietur, ex quo eidem regno ultra animarum 

pax, tranquillitas et omne bonum procul dubio sequeretur, sicut ante 
deordinaciones et novitates, que ibidem contigerunt, esse solebat. Quod ut eve-

posset, totis viribus et omni conatu iuxta debitum legacionis nostre labo
rare intendimus ita, ut incole ipslus regni evidenter cognoscant nos verum fore 
ipsorum patrem et benefaetorem precipuum, pro quibus parati sumus, si ex
pediat, a~imam nostram propter nomen d, Ihesu libenter exponere. Et quia, ut 
- rdatum est, nonnulli zizanie seminarores, ut predietos ineolas ab unione 
et christianorum avertant, eisdem persuadere nltuntur exercitum fidelium 

predietum regnum ob hane causam intraturum, ut illud destruant, homines 
int~rficiant stragesque et incendia committant in ipsius regni perpetuam deso
lacionem, nos huiusmodi suspieionem ex cordibus eorum amoventes, significa
mus ac eertificamus nos et e~ercitum fidelium hoc animo et proposito ingredi, 
ut mos nobiseum uniamus et in eundem ritum, sieut olym fuerat, reducamus, 
pacem, quietem et tranquilitatem ponamus, famam er honorem, propter pre
dietas deordinaciones maculahlm, restauremus et demum in antiquo pacifico 
statu omnia restituamus, dummodo ipsi regnicole deordinaciones et novitates 

dimittant et ta liter se nobisc~m conforment, qualiter antea solebant. 
Quapropter ex visceribus caritatis hortamur et obsecramus omnes Bohemos 

utríusque sexus, ut ritui ae fidei parentum suorum una nobiseum se conforment 
et a vestigiis suorum maiorum nullatenus devient, quin eciam assecuramus pre
phatos B~emos, ut audaeter s. Romane ecclesie reconcilientur, nichil de per
sonis aut rebus timentes. Fide iubemus enim et pollicemur pro exercitu fidelium, 
quod nemíni, qui ad gremium s. matris ecdesie reverti voluerit, uHa iniuria, 
~iolencia seu n10lestia personalis aut r::alis i:1feretu.r,quinymo tractabitur eum 
omni caritate et benignitate, pietate ac mansuetudine nec inter nos et eos quo-' 
quomodo dlfferenda fiet. Nemo igitur, bene vivere cupiens et deordinaciones 
relinquere volens, ad nos reverti timeat, eum iam securus esse possit fraterna 
caritate ab omnibus de nostro exerdtu foveri ac traetari. Nee dubitamus, quod 
postquam nobiscum dieti Bohemi conóliati fuerint, nostram mansuetudinem 
cogn~scentes, gracias agent omnipotenti deo, qui sic eos inspiravit, ac maxime 
dolebunt tam diu sine causa ac r~cione a nobis fuisse divisi, Revertantur ad 
ubera matris sue ecclesie nec eam amplius contristent, que flens et eiulans magno 
eum desiderio reditum filiorum suorum expeetat. Pecierunt dividi sibi porcionem 
pateme substande, abierunt in longinquam regionem et ea deordinate vivendo 
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abusi sunt. Facta est fames in terra ac calamitas maxima. Redeant dilectissimi 
filii ad nos et occuremus eis, amplexantes et osculantes eos et offerentes pri
mam stolam, parantes eis vitulum saginatum et ad prandium nupciale pro filiis 
nostris inventis amicos et vicinos festinantes conciliabimus. Quid reformidant 
concives et fratres nostri? Nonne ex eodem utero eiusdem matris geniti sumus, 
in eodem sacro fonte baptismatis renati, eiusdem christiane fidei professores, 
eundem deum redemptorem nostrum d. Ihesum recognoscentes, eadem sancta 
evangelia, eandem sacram scripturam approbantes. Quid igitur eos a nobis se
questravit? Quis a matre sua dilectissimos filios dividere potuit? Ipsi paulo ante 
omnes populos fide et devocione vincebant, nunc Christi fideles ferro et igne 
devastant et pietatem, quam in alios exercebant, nunc in seviciam converterunt. 
Quanto salubrius et dignius foret, ut ipsi una nobiscum eodem signo crucis in
signiti contra Turcos, Saracenos et alios inimicos nominis christiani ad de
fendendam et augendam fidem insurgerent quam contra fideles fraternum 
bellum in desolacione christianitatis agerent. 

Nec de nobis causenter, quod armati in patriam eorum progredimur. Inviti 
facimus, coacti imus contra nostram voluntatem, flentes in ipsos insurgimus. 
Sed nos necessitas cogit et caritas proximorum, quos ipsi Bohemi nimis in
humaniter perseguuntur, spoliant et mactant. Numquid plicatis manibus et eum 
~JÍlenc:io quasi con::encientes expeetare debemus, ut ecclesias et oratoria, in quibus 
oratur et laudatur deus, a fundamentis demoliantur, ymagines 1. Christi, b. Vir
ginis et aliorum sanetorum lanient et exurant, carholicos omnes variis penarum 
ge:leribus affligant ac sacramentum dominieum pedibus coneulcent terrasque 
vicinas predentur et vastent? Quot dampna, strages vel incendia in proprio Bo
hemie regno, in Austria, in Hungaria, in SIesia, in Mísna, in Bavaria, in Fran
csnia et in aliis tenis vicinis intulemnt et cottidie inferunt, lacrimabile est re
ferreo Huiusmodi iniuriis et inhumanitatibus provocati, non tam bellum in
ferimus quam nobis illatum pro defensione fidei et proximorum repellimus. 
Sed in hoc consolamur, quod plurimos inter ipsos Bohemos adhuc superesse 
estimamus, quibus ista displicent et qui recte nobiseum senciunt, sed pressos 
ac suppeditatos a nonnullis tirannice viventibus non posse contradicere. Bonos 
igitur viros ipsius regni ut liberemus et defendamus, alios autem inordinate 
viventes ut compescamus, ne aliis noeeant, sed seipsos corrigant, arma iusta 
movere cogimur. Hac igitur nostra tam saneta cognita voluntate quid est, quod 
amplius di cere ac timere possint? Pacem nobiscum portamus, pacem offerimus 
et quietem, dummodo sint, qui acceptent. Non ergo erit culpa offerencium 
pacem, si bellum geratur, sed recusancium. Nolint plus sapere, quam oporteat. 
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o h o nimici humani generis. Invidit me malignus Lucifer tam pre-
TemptaclO ec 1 . . 1 . e fulgebat 
1 .' regno quod cultu divino, devocione, rehglOne o ym maXIm . 

e ansSlmo , . . f b' spiritu si no-
N tur peregrina doctrina nec Clrcum erantur a omm , 

on movean 1 . N istiment pau-
lint cadere, ampleetantur inmobilem colum.rnam ecc eSle. . on ex 1 ue 
. . . h mines plus scire quam totus orbls ac tota ecclesla, non so um, . q 

ClSSlml Ol . . , d' t 'lites quid Clves d t d que fuit a multis seeulis. QUld leere possun .ml, . ' 
m~do aesric~~e et alii literarum ignari? Volunt melius intelhgere sacram .scn~~ 
q g am doctores qui modo sunt et umquam fuerunt, et omnes um~ersl 
~~;:~n a~Ustudia ubí ~emper litteris insudatur? Cur magis duobus aut t~lb~s, 

. Ob 's pocius volunt credere quam tot sanctis doctoribus, tot maglstns, 
peSClmus qU1 u , d" .,. .. eten dere 
t~t litteratis viris, de quibus nullam suspicionem o 11 .aut 1~~n~1C:~ pr . d . t 

ossunt eum er tot etates antea nati slnt, quam hUlUsmo 1 lVlSlO acCl er.l o 
~es ici~nt ma;num doetorem Augustinum, qui inquit se non cr~dere ev~ngellO, 
nist ecclesia approbaret. »Multi evangelia scripserunt, sed qU1~ e~~~~~~ f~: 
spiritu saneto inspirata errare non potest, quatuor tantum l~?en a i . 
approbamus alia vero respuimus«. Idem senserunt omnes al11 ~octores ecc. ~sle, 
qui illam fidem tenendam asserunt, quam sancta doc~t ecdeslao H~~c ,qu~a:: 
ecclesiam d. n. I. Christus docendam esse omnem :entatem per spmtu:n. n
tum et eum eadem usque ad consumadonem secuh ~e mansurum predlxlt. I 
finitas ad hoc auctoritates et dieta sanctorum in m:dmm afferre possemus, lq~~~ 
ne modum excedamus epistole, relinquimus: Hoc lterum repetel~~es, c~?C u 
mus quod omnibus Bohemis, qui ad grelmum s. Romane eccle::ole re ue. V?-

, . ' dl' l- - niam de hactenus commlSS1S, luerint plenam remisslOnem, ln u genClaffi e~ ve . 
gracia~ et benignitatem, favorem, et quidquid filii a ~a~nbus spera:e possu~t, 
tam per ecclesiam quam per imperium liberaliter promlttlmus. ~01dTI1n~s ~osBer 

. . nos regeneravít et lpSlS o-l Christus per suum preclOsum sangulnem, quo , . 
l;emis una nQbiscum idem sapere et credere ad salutem anim~rum: p~cem patne 

. . B h . D tum in exerCltu f1delmm prope et honorem ipsius preclan regm o emle. a ..' . . 
. o o J 1" d 1431 indiecione IX., pontlflcatus ln Weyden dle VlCeSlma sexta u 11 a. o , . ' . 

Christo ~atris et domin i nostri Eugenii, divina provldenCla pape quartl, anno 

pnmo. 
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Naše vědecká literatura historická, obíraJ' ící se dobou husitskou v , 
• v v, v . , venovana 
~est vetsl ~ero~ Jedn~k podrobnému studiu husitství a jeho idei, jednak 

. , ~~~o .l:la~mm ?reds:av:~e~~ .. Méně se již zabý-vá poměry na straně kato
hc~e" v:mla)1C Sl t.u Je~ dulezlte)Sv1Ch mom~ntů ,a vynikajících osob. Z nich pak 
~eJm::ne pOZ~~~OStl, v:da se, bylo az dosud venovano v literatuře osobě Mistra Mo
nce Cl ~becneJ1 ~anka, ~vaného Rvačka, člena poselstva českých universitních 
theologu na koncIlu kostnlCkém. 1 ) 

o S.?íra ~ e před časen~ mater~ál v k práci o děj inách augustiniánského řádu cyria
ku v Cechach od ~~aze~l ':. zen.l1 az

o 
dov~o;]ce válek husitských, získal jsem v pra

mene~h,o ~', Mankovl ne~~.hk dul~zltých zpráv, které jednak opravují některé 
?myl} tykaJ1Cl se osoby l>1ankovy a Jeho v Praze .Římě a v Polsk' " d k 1 1 l' , ,u, Je naL 
jS,OU spo en lvym základem pro pozdější podrobnou biografickou studii. Základ-
mm nedostatkem všech výše uvedených prací, zvláště Fikrlovy. jest že M M Y'k 
Rvačka, ~eb~l zde líčen s hlediska dějin cyriaků, nýbrž většino~ jen ~ kusých z;:~v 
podle ucyastl ~a současných sporech theologických. Ovšem, ani dějinám cyriaků 
nebyl~ venov:~a do~u~ pyotře~ná fozornost, nebylo tedy ani dobře možno posu
zo~atl ~. Manka s Jedme spravneho hlediska - v rámci dějin pražského kláštera 
cynackeho u sv. Kříže většího. 

., lVfařík -.- Mauriti~s 1-'- M~řic, syn J::1LIV, narodil se v Čechách. Český původ 
Jeno y dokazuje vedle ce:Keho listu ps:n,;n~ paní Elišce, vdově po Jindřichovi 
z Rozmberka dne 21. kvetna r. 1418, a ceskych slov i celých vět do latinských jeho 

, ~~ pra:í, které se zmiňují o ~o_mto ne právě bezvýznamném odpůrci M. Jana Husa, jest jen několik Ne'. 
VIce se JIm obIral Jaroslav Ftkde v CCH roč. IX. (1903) ve čl'nk C- I ' k 'I " . J 
24 "v' .a u» ec love na onC! u Kostl11ckem« str. 1 78 sq 

9 s.q a 415 sq. Dnve nez on psalo M. Maříkovi prof. Bidlo v ČČM roč. LXIX (1805) Vl' k ' C- v, .' 
grantl vPl k d b V I " . ,. 7 ve c an u» esU eml· 

. o s u voe ~~sItske a ml11c,h Jeronym Pražský«, str. 118 sq, 232 sq a 424 sq. Konečně, pokud žádala 
souVIslost najdeme o Mankovl ve velkem díle Novotného (Kybqla) o M Janu Husov" V h k Y; d b 
h 't k b' r Z " . ". 1, 1 U vsec, ten se O ou 

us: :. o~. o Ira 1., clZlch sPIsovatelů, píší o Maříkově pobytu V Polsku a na koncilu zejména dva historikové 
pol stl,' F!Jalek v dde »Studya do dZIeJow uniwersytetu krakowskiego i jeho wydzia!u theologiczneao w XV 'I 
Krakow 1898 a pok d t;Y' d d'l' , .. b • WIe (U«, 

" ' u se yce 1 v vou 1 nem »Jakob z Paradyza i uniwcrsytet hakowsk' k' b b .. 
leJsk!ego« Krakó • 900 M' k',' " . 1 W o reSIe so oru azy-
Z y. h' " W.l , a Olaws t ve dvoudIlnem »HIstorya uniwersytetu jagie!!onskiego« Kraków 1900 

naSIC wstarslCh spIsovatelů zmínili se o M. Maříkovi ne právě se zdarem A, Pril2d v »Kirch:nO'eschi-hte Boh~ 
mens« a . W. Tomek. b C • 
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prací vtroušených,2) hlavně jeho vstup do kláštera u sv. Kříže většího v Praze. 
Není totiž případu v dějinách řádu doby předhusitské, že by v pražském klášteře 
pobýval řeholník jiné národnosti než české; a i kdyby tomu tak přece bylo, 
nikdy by se cizinec ten nedostal na řádové beneficium české. 

Klášter pražský byl tehdy prvním v celém řádu, odtud bývali řeholníci pře
kládáni na různá beneficia zahraniční, nikdy však naopak. Užíval-li M. Mařík při 
podpisu vedle svého jména ještě přídomek »de Praga«, dostačí to sice k zdůraz
nění národnosti, nikoliv však k potvrzení domněnky, že by jeho rodištěm byla 
Praha. 3 ) Týž Mařík přednášeje později nějaký čas na universitě krakovské, byl 
zapsán do obou známých seznamů profesorů jako »Mauritius de Sancto Marco«; 
tu by bylo lze zase říci, že se narodil »u sv. Marka«, v cyriackém klášteře kra
kovském. Konečně jindy zase se nazývá »de Solnicz«, ale jen proto, že tu byl právě 
farářem. Zdá se, že určení místa při jméně světského kněze-Mistra bylo vždy vý
znamu rodiště, nikoliv však u řeholníka-Mistra. Zde asi značí vždy spíš jméno 
kláštera či místa, kde byl klášter, do něhož řeholník patřil, nehledě ani k tomu, 
že to bylo asi i proti řeholním pravidlům, kdyby byl mnich dále užíval jména 
svého rodiště. 

Narození Maříkovo můžeme přibližně klásti kolem roku 1365; byl asi téhož 
stáří jako M. Štěpán z Pálče. Do řádu vstoupil Mařík záhy, před studiem na 
fakultě filosofické. R. 1385 o letnicích dosáhl gradu bakalářského již jako »Mau
ritius a Sancta Cruce«,4) o vánocích pak roku 1387 se podrobil zkouškám mister
ským.5) Nižší vzdělání si snad odbyl ve škole klášternÍ. Přednášel-li po zkouškách 
celá tři léta na filosofii podle řádu, nevíme. Fikrle soudí, že ano, a že se v letech 
1387-1390 seznámil blíže se svým žákem, pozdějším krakovským profesorem, 
Polákem Pavlem Wlodkowiéem. 6

) Asi v letech 1389-1391 byl Mařík poslán na 
řádovou faru českou do Sačan v kraji Čáslavském, konfirmace však o tom neza
chována. Vidíme až, že 18. listopadu 1391 odtud odchází/) poněvadž se mu do
stává 26. října t. r. bohaté fary v Ziželicích. S

) Zajímavé je, že ani v jedné ani 
ve druhé zprávě o konfirmaci není titulován »magister«. To právě asi přimělo 

2) Na obé již ukázal Fikrle ve svém článku »Čechové na koncilu Kostnickém«, v ČČH, roč. IX. (1903), 

str. 249 sq. 
3) V tom se Fikrle mýlil; jeho důvod, jak uvidíme, nepřesvědčuje. 
4) Monumenta univ. Prag. I., str. 230. (Záznamy v knize děkanů.) 

5) Ibidem, str. 250. 
6) Fihle zprávu cituje ze »Starodawne prawa polskiego pomniki V., str. 268. - Nevyvracím zprávy potud, 

pokud nekoliduj e s ostatním. 
7) Liber confirmationum v. 1., str. 101. - Před Maříkem byl v Sačanech profes Martin od června 1383, 

ale není známo, kdy odstoupil nebo zemřel. Záměna jmen Mařík a :Martin není dobře možná v latinském tekstu. 

8) Lib. confirm. V. 1., str. 98. 
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Fikrla, že faráře sačanského a žiželického prohlásil za jiného Maříka; uvidíme 
však dále, byla-li námitka oprávněná. Jak se vedlo Maříkovi v Sačanech a v Ziže
licích, nevíme; dovídáme se o něm teprve roku 1400. V Solnici, jiné řádové faře, 
bohatší ještě než žiželické, zemřel farář, profes Jakub. Toho použila solnická 
vrchnost, Anna kněžna osvětínská a syn její Půta (ml.) z Častolovic na Skuhrově, 
a k uprázdněnému kostelu se snažili dosaditi zámeckého kaplana skuhrovského, 
Ondřeje, řečeného Nach. Protože by byli u arcibiskupa pražského proti nárokům 
cyriaků nic nepořídili, obrátili se chytře na sama papeže. Generální převor cy
riacký podal do Solnice našeho Maříka, ale papež udělil provisi Ondřeji N achovi.~) 
Také při této příležitosti není Mařík uveden jakožto »magister«. Nelze jinak věc 
vysvětliti, než že nebylo zvykem v řeholi ještě titulu mistra svob. umění užívati, 
až později. Nechtěje se vůli papežově vzpírati, Mařík se podvolil úkolu osobně 
hlavu církve přesvědčiti o právu cyriaků na kostel solnický. Odebral se do Říma 
hned ještě počátkem roku 14001°) maje s sebou zajisté darovací listinu někdy Jana 
a V~nat~.z~ Skuhrova z r. 1359. Přišed do Říma hledal přímluvu, jež by mu přízeň 
kune zaJIstlla. A tu našel těžce nemocného patriarchu alexandrijského, někdy arci
biskupa pražského, Jana z Jenštejna. II ) Mařík se s ním znal jistě z Prahy a patriarcha 
krajana asi rád uviděl a co mohl mu u papeže zařídil. Mařík ho již neopustil 
a setrval u něho až do jeho smrti v červnu 1400, maje účast i na ošetřování. Přízně 
papežské a milosti dosáhl Mařík v plné míře a užíval jí i dlouho později. Příle
žitosti římského pobytu využil, jak budeme míti později prokázáno, ke studiu 
theologie, a došel asi z darování papežova gradu misterského. 12 ) Jako přívrženec 
reforem a obnovy bývalé kázně horlil na nevázaný život, tehdy vzmáhající se 
v klášteřích i svého řádu. A tu Bonifác IX. jmenoval ho při odchodu z Říma, dne 
28. června 1402 reformátorem a vlsitátorem všech řádových klášterů a míst »ubi
libet consistentia«, na dobu pěti let. Byla to neomezená pravomoc, větší než 
generálního převora Jana ze Solnice, žijícího právě u sv. Kříže většího v Praze. 
V listině papežově je Mařík nazýván »Mauritius Johannis, frater prioratus S. Cru-

9) Monumenta Bohemiae Vaticana v., str. 926, čís. 1652. - Ke konfirmaci Maříkově asi ještě nedošlo ale 
list papežův se o jeho podání zmiňuje. ' 

10) O Fikrlově domněnce - o prvním Maříkově pobytu v Římě kol roku 1390 lze říci, že je nepravdě
podobná. Spis Maříkův »De corpore Christi«, zdá se mi, pochází z doby pozdější. Bohužel, nemohl jsem věnovati 
dosud potřebné studium Maříkově literární tvorbě do té míry, abych mohl v této studii o ní bezpečně promluviti, 
vrátím se však k této věci později a důkladněji, až mi bude možno také prostudovati prameny polské. 

11) Zajisté se Fikrle nemýlí, soudí-li, že onen magister Mauritius, uvedený ve »Vita ]ohannis de ]enczen
stein« ve Fontes rerum boh., str. 467, je náš M. Mařík. 

12) Právem soudil Fikrle, že Mařík studoval theologii mimo Prahu, nebyl si však zcela jist Římem, poněvadž 
nemohl ještě užíti sbírky opisů z archivu vatikánského v majetku zemského archivu; přepisů jsem užil s lask. 
svolením vydavatele Monument Dra Bedřicha ]enšovského. 
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. Pragensis ordinis s. Augustini de poenitentia bb. martyrum, magister in theolo-
GS . . Bl' . d ' . 13) ZaJ'ímavo J'e že se papež vůbec nezmiňuje o Solmc1. yo aSI Je nano gla«., . v v b 1 v v 
mezi řádem a skuhrovskou vrchností dále, a spor roku 1402 Jeste ne y roz~esen. 

Mařík pak maje nyní tak důležité posl~n.í, přiro~~~~ se. zatím o !aru solmck~~ 
hl starati. Roku 1403 zemřel Ondrej Nach, JIZ Jen Jako pleban skuhrovsky, 

nemo 1 M M v'k 
smrtí jeho byl asi spor ve prospěch cyriaků defin~~vně uko~čen, a e '. an se 

Y' " v Solnici až v dubnu roku 1406 Z Rlma se aSI odebral nejprve do pnpomlna v • '. • ·'v , V'd N 
P h a ohlásiv se zde v novém úřade Jal se Vlsltovab klastery sveho ra u. e 

ra y . k k k' 
v poslední řadě došlo na kláštery polské. V nejstaršímv~ lllch, . ra ovs em 
kíášteře u sv. Marka (založeném asi roku 1256) se Mar:k usa~11 a ~dtu? 
na polské vlsitace dojížděL Tu máme jistě nejlepší přílež1tost predpokladatl, 
že využil svého dočasného pobytu a přednášel nějaký čas na ne~ávno (roku 
1400) obnovené universitě krakovské;. v obou s~z~amech profesor~ ho vskutku 
nacházíme. 14) Uveden je jako »Maglster Mauntms a Sancto Marco, professor 

s. theologiae«, v ,. 
Za hranicemi pobyl asi do roku 1405, kdy se opet vr:tll ~~ ~rahy. T~ s: 

snažil dosáhnouti souhlasu ostatních doktorů, aby mohl prednasetl na prazske 
theologické fakultě. Ale theologové, většinou asi Němci, tomu b~á~.ili, b~ď ne
uznávajíce jeho misterstvi v Římě nabytého:,či spíše z obavy, aby Je!~ch d~chody 
přibytím nového člena se nezmenšily, M. Mank nemoha po dobrem zadaneho do
síci, prosil asi papeže lnnocence VII. o pomoc. Ta sice ~řišla, ale málo, z~ohla. 
Mistr Jan Hus jim to sám nejednou vy týkal. 15) Podle

y 

Jeho slov s: zda, ze v
byl 

M. Mařík pro ony listiny, »zaručující« mu pomoc papezovu, o.sobne. Pak ovsem 
nutno předpokládati, že tam byl v první části roku 1406, až aSl do konce dubna. 
Přinesl si listiny tři. V první, ze dne 5. dubna/U) mu Innocenc VII. potvrzuje, že 

13) Fikrle (str. 251) je udiven, že prostý mnich pražského kláštera dosáhl takové moci; Mařík však nebyl 

tak prostým mnichem, ale známým již tehdy theologem. v', vo v . v , 
14) Na tuto možnost správně upozornil již Bidlo, ačkoliv nemel o poslam Mankove do Polska am tuse~l; 

Polští historikové, Fijalek a Morawski, rovněž správně soudí. Ku podivu však je vývod Flkrlův. Te~to se bram 
možnosti profesorování Maříkova v Krakově slabými důvody. V poznámce (9), na str. 251-252 pl se F. mImo 
.. '. Bidlo J'en s reservou jako možné vyslovil, to polští historikové Fijalek (Studya etc., str. 72) a Mo-
Jme. » .... co d' ' . v b onen 
. k' (D . . . I str 107) pokládaJ'í za věc jistou, ač vlastně ani důvo u pro to nemame, ze y laws I zleJe umw.., . . .. R vk t I 
krakovský Mauritius byl Čechem. Povážíme-li mimo to, že nejpozději od roku . 140? Je ~a~nc~us vac ~ rvae 
Č h' h Ve roku 1402 béře na seba na pět let úřad visitátora klášterů cynackych, pn cemz se zase JmenUje 

v ec ac , a z ~ v v" vb' F'k I t d ., visitátorstvím . h . Y k 'h kláštera stává se toto ztotozne11l vlCe nez pochy nym.« Ire tu e Y zeJmena m11lc em prazs e o, v , v . . . ,y. v v' hl ale 
Maříkovým dokazuje nemožnost polského pobytu, nám vsak prave ono vlSltatorstvl, pr~ n~mz nejen mo 'b 
i musil býti v Krakově, je největším a spolehlivým důkazem. Poláci právem zde kladlr duraz na vztahy o ou 

klášterů, pražského a krakovského. . ' . h _ 

1") Palacký, Documenta M. ]. Hus, str. 52-str. 500: »Item cum Innoc~nt1Us papa ma~d:vlt facultatI Lleo 

loglcae et cuilibet divisim, quod darent locum M. MaunelO sub poems ... « .bId. str. 454, 11 .) 

16) Innoc. VII., Arch. Vat., Reg. later. 125, fol. 85 a (opis v zem. archIVU). 
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před šesti lety dosáhl misterství theologie při papežském 'dvoře římském, a že má 
plné právo na pražské i kterékoliv jiné universitě přednášeti; ale doktoři na vůli 
papežovu nedali,17) a Mařík nepřednášel ani nyní. Druhý list, z téhož dne18 ) jme
nuje M. Maříka znovu visitátorem všech klášterů řádových v Čechách, Polsku 
a Sasku, tentokráte však bez časového omezení. Třetí list, ze dne 19. dubna/S) 
dokazuje nám nezmenšenou přízeň kurie k Maříkovi; jest v něm jmenován pa
pežským kaplanem. A ještě jiná důležitá věc; papež píše ve všech třech listech 
l\1aříkovi jako rektoru »par. ecclesiae in Solnicz«. Navrátiv se z Polska ujal se 
Mařík své fary a užíval jejího obročí až do r. 1417. Byl-li v letech 1406-1411 ja
kožto visitátor opět mimo Čechy, nelze zjistiti; zdá se však, že nikoliv nebo jen 
zcela krátký čas r. 1407, kdy o něm neslyšíme. Třebaže snad stál M. Mařík v této 
době mimo učení pražské, přece mezi theology zaujímá důležité místo, hlavně 
ovšem pro přízeň Rima. Byl-li, jak píše Tomek,20) v onom poselstvu, jejž vyslal 
roku. 1408 král Václav IV. ke kardinálům shromážděným v Pise u příležitosti 
konCIlu, nelze potvrditi. Dobře věc vysvětlil Fikrle,21) poukázav na záměnu s mi
noritou Mauriciem od sv. Jakuba v Praze. 

Svých styků s Rímem a přízně papežovy využíval Mařík ku prospěchu řádu 
a svěřené farnosti. V červnu roku 1408 vymohl na Rehořovi XII.,22) že na prosbu 
osadníků povýšil farní kostel solnický na klášterní a zároveň dovolil, aby zde žilo 
s~ále šest ře~olníků. V téže asi době M. Maříka nacházíme také ve funkci »inqui
sItora herebcae pravitatis«, vedle minority Jaroslava.,23) Oba vyslýchali kněze 
~brahama, nařčeného z bludů; sám M. Jan Hus se obžalovaného ujímal nevěda, 
ze z~ ne.dlouho bude se musiti hájiti sám. Po druhé totiž vidíme Maříka vyslý
chatl MIstra Jana z téže věci, obžalovaného od pražských farářů; to bylo roku 
1409.

24
) Do této doby připadají také další literární práce Maříkovy, vesměs rázu 

obhajob kurie proti pražským odpůrcům, zvláště proti Husovi. 25 ) Proti tomuto 

. ,11) Zd~ se mi, že zprávu Husovu (pozn. 15) nutno klásti místo do roku 1405 teprve do roku 1406, ježto 
se zmInuje o lIstech Innocencových. Z r. 1405 nemáme však v Registrech lateránských o Maříkovi ani řádky. 

18) 1nnoc. VII., Arch. Vat., Reg. later. 125, fol. 84 b (opis v zem. archivu). 

19) 1nnoc. VII., Arch. Vat., Reg. Vat. 334, fol. 100 b (opis v zem. archivu). _ Tyto tři uvedené listiny 
neznal ani Bidlo, ani Fikrle, jimž přepisy těchto listin z vatikánských archivů nebyly ještě přístupny. 

20) Tomek W. W., Děje university pražské, 1., str. 159. 

21) Fikde (1. c.) str. 253, pozn. 2.; vskutku Palacký první chybil, po něm pak ostatní. Novotný souhlasil 
s Fikrlem. 

22) Rkp. kapitul. archivu XXIV. 9. - Řehoř XII., 1408, Jun. 25. 
23) Palacký, Documenta, str. 184. 
24) 1bidem, str. 164. 

25) Myslím tu předně obhajobu Jana XXIII. při odpustcích (Fikrle, 1. c., str. 253, pozn. 5). Jak jsem již 
podotýkal dříve, nemohl jsem se literární činností Maříkovou dosud hlouběji zabývati, omezuji se tedy jen na pouhé 
zmínky. 
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vystoupil M. Mařík rozhodně asi v únoru roku 1411,2G) odpovídaje na jeho 
betlémské kázání nepodepsaným listem. 

Po této době, dříve nebo později asi Mařík musil sdíleti osud Pálčův a ji
ných. Obecně panuje mínění, že neodešli daleko, nejspíš asi jenvna Moravu. J~ 
bych však rád o Maříkovi dokázal, že odešel až do Krakova; nez bez probadant 
polských pramenů všechny důkazy by zůstaly na půli cesty.27) Mám zatím jen 
jeden důvod, vyplývající z pramenů českých. Když totiž Mařík jsa na koncilu 
kostnickém, poznal, že se nikdy již nemůže do Čech vrátiti, resignoval na bene
ficium solnické v červenci r. 1417 prostřednictvím svého prokurátora Mistra Mi
kuláše, řádového faráře v Ziželicích. 28

) A tu je v konfirmaci uvedeno, že o Mi
kulášově prokurátorstvi sepsal právní listinu Stanislav Petrův ze Sadeku, Polák, 
veřejný notář z Hnězdenské dioecese. Toto prokurátorství nemělo místa v letech 
1406-1411, kdy se 1\1ařík v Praze i v Solnici zdržoval, ba ani před rokem 1406, 
kdy se v Solnici nepřipomíná, jsa jako visitátor řádu za hranicemi. V Kostnici pak 
Stanislav Petrův přítomen zajisté nebyl, nejsa universitním ~ theologem.29 ) Musil 
tedy Mařík ustanoviti správce za sebe při svém odchodu z Cech »na Moravu« po 
roce 1411. A tu je viděti, že musil býti tehdy v Polsku po druhé, ještě před kon
cilem kostnickým, i je možné, že odtud teprve na koncil odešel s poselstvem pol
ským. Notářskou plnou moc pak Mikuláši snad poslal, a teprve z Kostnice trvale 
rozhodnut mu napsalo resignaci. . 

Vskutku v létech 1411-1415 se M. Mařík v Čechách nepřipomíná; bylo to 
patrno, jak se zdá, i na mravní úrovni v pražském klášteře. Generální přev~r 
řádu Mořic30 ) v létech 1410-1417, jsa zároveň místním převorem v Pardubl~ 
cích, pobýval asi většinou tu, o pražský klášter se valně nestaraje; byl to aS1 
právě jen M. f..1ařík, který držel četný konvent pražský v kázni. Když pak odešel 
;e země, nepořádky zde v~rostly do té míry, že horlivý řeholník Vavřinec Blažejův 

26) Nemohl bych o věci více napsati, než uvedeno v literatuře počínaje i konče Novotným, proto jen za . 
znamenávám. 

27) Laskavostí p. prof. Bidla bylo mi možno obrátiti se (již r. 1928) na některé historiky polské písemně 
a dotázati se aspoň, co nového poslední léta přinesla v badání o české emigraci do Polska v době husitské se uchý. 
livší, i o M. Maříkovi zvlášt. Jsou ještě některé polské rukopisy z Petrohradu přivezené po této stránce zcela 
neprozkoumány. 

28) Lib. confirm. VII., str. 234, po druhé ibid. VII., str. 240. . 
29) V našich pramenech, pokud jsem mohl zjistiti, vystupuje Stanislav Petrův ještě jednou; je to v opIse 

zemského archivu, Reg. Jater. 124, fol. 107 b sq., Innoc. VII., 1405, Dec. 27., Viterbii: Papež píše Placentinskému 
a Poznaňskému biskupovi a officiálovi Wratislavskému. Zde se připomíná Stanislaus Petri de Szadek, c1encus Gnez
nensis diocesis; notářem tedy tehdy ještě nebyl. 

30) O Tomkově omylu (Frinda a Ekerta nevyjímaje), který převzali i jiní pozdější badatelé, toti.ž, že by 
M. Mařík a generální převor Mořic Pardubický byli jedna a táž osoba, ani zde nemohu mluv1tI; mohl jse~ tak 
učiniti ve vlastní práci o dějinách řádu. Uvedu zde Ci podle Fikrla), že stačí jen se pozorněji zadívati na zaplsy 
v Lib. confirm. VII., str. 234 a 240 (Solnicz), aby rozdíl v osobách vystoupil jasně. 



198 BOHUMIL KVAPIL 

na spolubratry musil žalovati u koncilu, u papeže i u krále Zikmunda. Byl-li na 
listech roku 141531

) posílaných z Kostnice (na dioecese, v nichž byly kláštery 
cyriaků) nějak účasten i M. Mařík, nelze s jistotou říci. 32 ) 

O činnosti Maříkově na koncilu kostnickém nemohu zde přičiniti ani po
známky; vyžádala by si samostatné studie. Odkazuji na práci Fikrlovu. Jak již 
zde bylo řečeno, když M. Mařík poznal, že se nebude moci již do Čech vrátiti, 
dopsal svému prokurátorovi M. Mikulášovi žiželickému, aby jeho jménem na 
faru solnickou resignoval. Mikuláš tak učinil 16. července roku 1417 ;33) místo 
Maříka byl dosazen profes Vavřinec, potomní generál řádu. M. Mařík setrval 
v Kostnici ve společnosti M. Štěpána z Pálče až do rozpuštění koncilu. Páleč se 
pak odebral na trvalo do Polska, obdržev zde arcijáhenství Kališské. O Maříkovi 
máme dvě zprávy, z nichž první je nejasná. Mařík si totiž vyprosil na papeži 
Martinovi V. dne 15. ledna roku 1418 udělení převorství augustiniánského klá
štera v Troyes ve Francii, v departementu Aubes. 34

) Dne 28. ledna t. r. ho Martin 
jmenoval »motu proprio« papežským kaplanem. 35

) Tato druhá zpráva není no
vinkou; Mařík byl papežským kaplanem jmenován již 19. dubna roku 1406 od 
Innocence Vlp6) S první zprávou si však nevíme zatím rady.37) Nelze ji nikterak 
popříti, a přece zase je těžko předpokládati, že by Mařík dostal beneficium ji
nému řádu dosud patřící, a ve Francii, kde nikdy cyriaci klášterů neměli. Augu
stiniánský klášter v Troyes byl bohatý. Ačkoliv bychom předpokládali téměř 
slepě, že M. Mařík odešel stejně jako M. Páleč do Polska, kde měl i kláštery 
svého řádu i staré vztahy k universitě krakovské a jejím profesorům, najednou 
ho vidíme přijímati beneficium na opačné straně Evropy, ve Francii, a to na 
místě, na nějž .bylo jistě domácích nápadníků vlastního či domácího řádu. Či snad 
by šlo přece o nějakého druhého Mistra Mauritia, o němž nikdy před tím ani po 
tom nebylo stopy? - Je nutno ponechati rozřešení této otázky práci, která přinese 

31) Arch. Vat., Reg. later., 181., foI. 3-3'. (Opis v zemském archivu.) Ale i Lib. erect. XII. (rkp. kapit. bibl. 
v Praze) a nověji v literatuře: A. Frind, Kirchengeschichte Bčihmens, III., str. 243. - Papež Jan XXIII., psal 
16. února 1415, Zikmund 18. května, koncil pak 23. května téhož roku; obsah listů je týž, »De reformatione 
ordinis ..... «. 

32) Fíkde (1. c.) str. 254, možnost onu připustil, ale vadila mu dokazatelná přítomnost Maříkova v Kostnici 
teprve v půli roku 1416. 

33) Lib. confirm. VII., str. 234. 

34) Arch. Vat., Supplicat. Mart. V., 1-2, Lib. II., de vac. per fiat, a. 1., fol. 168 (S. 104)-1418, Jan. XV., 
Constantiae. (Opis v zemském archivu.) 

35) Arch. Vat., Supplicat. Mart. V., 1-2, Lib. II., de vac. per fiat, a. 1., fol. 280, (S. 104), 1418, Jan. 28., 
Constantiae. (Opis v zemském archivu.) 

36) Již citovaná listina v poznámce (18). 
37) Dobře poukázal Fikrle (1. c. str. 424) na obě listiny Martina V. Maříkovi adresované, proti Bidlově 

domněnce, - ale obávám se, že věc není definitivně dořešena. 
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výsledek probadání cizích pramenů z té doby, na p~e~ním mí,s~ě zase polských. 
Zatím je nutno věřiti, že M. Mařík opouštěje KostmCl, neobratil se vskutku do 
pohostiného Polska, které tak dobře znal, nýbrž zcela jinam, do vlasti ďAilli-ho 
a Gersonovy, jak pHe Fikrle. v .' , 

Zbývá ještě se zmíniti o Maříkově »příjmení« Rvačka. Zdedll Je,Yo svem 
klášteře pražském. Říkalo se totiž místu, kde byl postaven roku 1256 klaster a ko
stel sv. Kříže většího, odedávna »na Rvačkách« (také však »v PodžidÍ«). Byl totiž 
onen kout Starého Města jaksi odlehlý, málo tehdy obydlený a tudíž chodcům 
nebezpečný, vymykaje se z ~ohledu městs~ého »pr.áva«. ~e vskutk~ p!ešlo j~én~ 
místa i na obyvatele - cynaky - toho dukazem Je poznamka v reJstnku des~tk~ 
z roku 1352 při vsi Sačanech. Zde je uvedeno doslovně: »Saczan s~nt cfUClfe:1 
Rwaczones.« V listinách a úředních zápisech přezdívky té nebylo, Jen v trakta
tech; nazývali ho tak pražští theologové, vyjadřujíce tím jeho příslušenství ke 

sv. Kříži. Hanlivého v tom nic nebylo. 
Mistr Mařík Rvačka byl bez odporu nejsvětlejším zjevem v dějinách cyriaků 

předhusitských. 



ANTONÍN LIŠKA: 

ČESKY GOTICKY OLTÁŘ Z ROKU 1431 V MUSEU 
VE FREIBERKU. 

(PřísPěvek k dějinám kulturních styků česko-saských.) 

P
říznivými podmínkami uspíšený rychlý vzestup českého kulturního života na 
rozhraní 14. a 15. století nezastavil se na bodu, kde dosáhl evropské úrovně, 
nýbrž šel dále samostatně a přešel i k výbojům. Výtvarné umění bylo jedním 

z oborů, kde tento proces probíhal nejšťastněji a zanechal nám o tom doklady 
v malbě i plastice, které se řadí k vrcholným zjevům tehdejší tvorby. My dnes 
shledáváme všechny stopy, jež mohou dosvědčit moc vlivu vycházejícího z Čech, 
abychom aspoň takto nepřímo mohli si změřit sílu kulturního pramene, z něhož 
podobné podněty prýštily. Výtvarné umění skýtá k tomu hojně látky, neboť nejen 
že bylo pevně zakotveno v domácí půdě, ale bylo schopno i rozpínavosti a sku
tečně také podmaňovalo. S Čechami sousedící země v širokém okruhu střední 
Evropy doznaly na čas zásah této podmanivé moci českého umění a zachovaly si 
i mnohé památky, které to dosvědčují, a které často významným způsobem do
kreslují naše poznání o české výtvarné produkci za této doby. Sasko bylo jednou 
z těchto oblastí, v níž se dobře uplatňoval český vliv a kde zakotvil i nejeden 
umělec se svou dovedností, přinášeje s sebou za hranice český slohový výraz. 
Cenným příspěvkem k poznání toho je oltářní skříň z r. 1431 v museu freiberském. 
Pochází z Grunlichtenberka, osady, vzdálené 4'5 km jihovýchodně od Wald
heimu.

1

) Je to sice už jen střed oltáře, holá skříň, vyplněná třemi dřevěnými figu
rami, ba i tato část velmi utrpěla, ale je přece dosud významná. Svou tvárnou 
povahou ostře se odlišuje od ostatních prací ve sbírce zastoupených i jinak 
v Sasku známých a hlásí se do rámce českého umění. Je z lipového dřeva, rozměrů 
12~X 122 cm, velikost madony stojící ve středu je 98 cm, sv. Barbory 93 cm, 
světice bez emblemu (Kateřiny) 91 cm. Sochy jsou poloplastické, vzadu vyhlou
beny a mají dosud ve značné míře zachovány zbytky původní malby. Skříň je na 
horním okraji uzavřena vlysem ze tří půlkruhových oblouků, vyplněných opět 

1) Beschreibende Darstellung der 1iIteren Bau- und Kunstdenkm1iler des Konigreichs Sachsen XXV. (Do
beln) von Corn. Gm1itt 1903. Text str. 69-70, obr. 77. Zde po prvé práce uvedena do literatury, bližší její 
příslušnost však určena nebyla. - Freiberg, Altertumsmuseum, inv. č. 11. 
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obloučkovým kružbovím. Na dolní straně je široká ozubená okrajová lišta s ná
pisem: Anno. domini . m . cccc . XX.XI . Vý:a~~~ g?ti~ké.písmo 15'

v

století je pro
vedeno po celé výšce její plochy a Jednotllve casb vety JSou prolozeny ornamen
tálními vsuvkami. Také vnitřek skříně (hlub. 22 cm) má dosud původní malbu, 
sice velmi již porušenou, ale v částech zachovalých výraznou. Dno skříně je pokryto 
malovaným kobercem ze stylisovaných vegetativních motivů, zlatých na hnědé 
půdě, černě obkreslených. Ornament je bohatě rozvinut a kryje pouze mís~~ 
volná. Plocha přikrytá figurami je prázdná. Tato prázdná místa konvenUjI 
s obrysovou linií figur ve skříni umístěných a je tím tedy soudržnost celku 
doložena . 

. Oltář z Grunlichtenberka je dflležitý hlavně tím, že nese přesné datum. Je 
to případ téměř jedinečný a to z něho činí objekt nesmírně vzácný. O vlastním 
významu udaného roku možno ovšem míti jen domněnky, protože i o samotném 
kostele grunlichtenberském máme zprávy nepatrné. Rok tak okázale na práci vy
značený má asi význam zvláštní, snad se vztahuje k nějaké důležité události, již 
však patrně nebude možno nikdy z minulosti evokovati. To ale neumenší významu 
věci. Uvedené datum je patrně rok věnovací, určuje dobu vzniku díla, může být 
opěrným bodem pro posuzováni celé řady prací příbuzných a je i při tom údaj 
velmi důležitý. Je pro nás tím zajímavější, že jde o práci saskou, na níž je zřejma 
příslušnost ke tvorbě české, a že tuto filiaci prací česko-saských dokládá časově, 
geograficky i po stránce tvárně vývojové. 

Vysloveně český je především typ madony. Motivace postoje a držení dítěte 
připomene okamžitě tři významné české práce s počátku 15. století: v~adonu 
v Tismicích,2) kde sujet se opakuje skoro v téže formě, madonu nesvaC11skou3 ) 

a dřevěnou madonu krumlovského kláštera,4) kde je motivu použito v téže po
době, ale obráceně. Dítě drží v pravé ruce jablko, levou se opírá o hruď matčinu. 
Je to jen nepatrná variace motivu, který se tak charakteristicky pro české madony 
vyskýtá \I- opukové madony plzeňského arciděkanského chrámu,5) dřevěn~ madony 
plzeňského kostela františkánského 6

) a v životném uvolnění i u opukove madony 

2) Soupis památek hist. a uměl. v král. Českém XXIV. Polit. okres českobrodský, napsal dr A. Podlaha 
1907, str. 192, obr. 297. 

3) Soupis památek hist. a uměl. v král. Českém xxxv. Polit. okres benešovský, napsal dr A. Podlaha 
1911, str. 184, obr. 261. 

4) Jahrbuch des Kunsthist. Institutes Bd. XI. 1917, str. 114, obr. 92. (Rich. Ernst, Die Krummauer 
Madonna der k. k. Staatsgalerie.) 

5) Dr Ant. Podlaha, Sochy a skulptury mariánské v Čechách, tab. III. (1904). _ Týž, Posvátná místa 
král. Českého II., str. 232. - Dějepis výtvarného umění v Čechách L Plastika (Jar. Pečírka), str. 221:- obr. 176. 

6) Dr A. Podlaha, Posvátná místa král. Českého II., str. 244. - Dějepis výtvar. umění v Cechách 1. 
Plastika, str. 222, obr. 177. 
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k:wnlo.vské (Vídeň)-~) .Madon: má oválný, měkce formovaný obličej, jehož 
- uslechtll~st:e uplatnu)e 1 za dnesního stavu, kdy sochy již značně pozbyly malby. 
Na hlave ma. na~aze?u mohutnou korunu, od níž splývá na prsa po obou stranách 
hlavy drap~n~ z~voJe. Melancholický sklon hlavy odpovídá celkovému držení těla 
v charaktensb:kem prohybu. Plášť obepínající ramena množí se na bocích, spadá 
po obou stranach v bohatě členěné draperii a vytváří na předu figury mohutné 
o~loukové závěsy. V celku je socha madony postava pevně uzavřená zaokrouhle
~e~~ obrysu a táž kvalita jeví se i v rozmyslně a vkusně navrženém det~ilu. Tvarově 
1 pn ~além ~ozn:ě~u. ~~ží se na. solidní technické úrovni, pečlivá v kresbě drob
nych JednotlIVOSt! ,1 )e)1Ch plasbckém podání. Také postavička dítěte je podána 
s plnym ~ochope~11I~ pro skutečnost, tvárně i pohybově má tutéž životnou pruž
nost, ktere se obdIvujeme na př. u opukové sochy plzeňské a spolu s matkou tvoří 
celek v rozvrhu hmoty dokonale vyvážený a organicky uzavřený. 

Po:ta-:a sv. Barbory je rovněž objekt typově dokonalý a příkladný. Také u ní 
se ur:latnuJe.pruž~ost po::oje, je~~:í ~~vve zvd~razněném prohybu v boku. Vysunutí 
h.orm ~olovmy tela vyvazeno veZl, JIZ svebce drží v ruce. Postava je milý, zářivý 
zjev, mekce zvládnuté úsměvné tváře, s mohutnou korunou na hlavě, bohatým vl;
sem po ~~ou ~tr~nách tváře, pevným válcovým krkem, oblých ramen, citlivých rukou 
atd. Plast sPJ:ty na p:so~ sponou, s cípy přes sebe kladenými, vytváří na bocích 
pro~d dovedne pod~vne latky. Jak~ u madony, i u této světice jde o půvabný zjev, 
umele~ky v pine ~l~e z~dno~eny. ,J?ruhá ~větice bez emblemu (sv. Kateřina) 
opakuje s nepa:r~yml zmenaml tentyz typ figury, pojatý ovšem obráceně se zře
telem k madone Jako ke středu oltáře.8) 

.. ~,fa~o~u oltáře, z G:iinlichtenberka spojuje s českými pracemi hlavně věcné 
po~et: n~metu,v ktery v teto formě má v Cechách své nejlepší příklady. Je charak
tensbc~e ~ro ce:ké madony, že jeví silný sklon k žánru. Náboženský ráz sujetu 
ust,upuJe ~red puvabem mateřské něhy a úsměvné radosti čistě lidské, sformované 
v ~tva: az ro~oko;~ hravý. Tak životně je pojata na př. madona krumlovská 
\VIden): P~n:er dltete a madony v oltáři freiberském blíží se nejvíce témuž mo
b;~ u ~r~vene rr:-adony v krumlovském klášteře. Způsob jak matka nese dítě, jak 
d:~e d;Zl Jabl~o; Ja~ se 0ťírá o matčinu hruď atd., příliš dobře ukazují, že tu bylo 
neJake spolecne vychodlsko. Dobrým příkladem pro srovnání je také madona 

7) Dějepis ~tvar. umění v Čechách I., str. 219, obr. 175. - Jahrbuch des Kunsthist. Institutes Bd XI 
1917, Rtch. Ernst, Dle Krummauer Madonna etc. _ Tab. VIII. . . 

~) Z posunu rukou lze souditi, že světice držela původně v pravé ruce )'ak to bylo běžn' O' t'b 
ozubene koll' " ", o ' e, SVU) a fl ut, 
" " o, a v eve mec, opreny o pudu podstavce. Přimyslíme-li si tyto chybě)'íd odznaky vvst ' l' 

zretelne kt kb" " . ". ,. . , , OUpl ve ml 
d ' era o e svetlce tvonly navza)em protějšky, podobně koncipované vzhledem ke střední postavě ma

ony a tedy podle kolmé osy, dělící celek na dvě symetrické poloviny. 
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tismická, u níž je použito věcně téhož motivu, ale podání je odlišeno, neboť ma
dona v Tismicích je pozdní variací tohoto oblíbeného námětu a poučným pří
kladem, jak časem jeho prvotní životná tvárnost byla stírána. Madona oltáře ve 
Freiberku vedle ní činí dojem elementárnější, je prostší a tudíž patrně původnímu 
zdroji bližší. O tomto zdroji možno říci jen všeobecně, že je týž, z něhož vyšla 
dřevěná madona nesvačilská, práce vynikajících kvalit. Madona nesvačilská, 

dosud ne dost oceněná, je skvělé dílo, veliká volná socha bohatě plasticky rozvi
nutá, pracovaná po všech stránkách s toutéž mistrovskou dovedností jako plastiky 
kamenné. Je mladší než socha plzeňská a krwnlovská, ale právě proto celým po
dáním i tím, že u ní důvodně možno usuzovat na původ pražský, zde velmi důle
žitá. Svědči velmi jasně, že oltář z Grunlichtenberka vznikl filiací z české tvorby 
a že se v soše madony přímo opírá o nějakou českou práci velké umě~ecké 
závažnosti. To je také vše, oč jde. Stopy, vedoucí od archy freiberské do Cech, 
jsou zřetelné, jsou doložené množstvím znaků s českými jí společných a to je vý
sledek dost cenný, jímž možno se prozatím spokojiti. 

Z jiných českých prací, mimo uvedenou souvislost v pojetí madony, má týž 
formový základ světice ze západních Čech ve státním majetku v pražské obra
zárně. 9 ) Shodná je hlavně obrysová linie této sochy a světic freiberských, ~a~ 
okrouhlená, velmi jednoduše členěná. Příbuznosti se jeví hlavně v horní POlOV1CI 

těla. Světice v galerii má mistrně modelovanou hlavu, vlas podaný jako u soch 
freiberských kompaktně je zvládnut jednoduchým ~a~elováním .. ~a~1ena ~ostavy 
jsou úzce obepjata pláštěm, který se na prsou uvoln~Je v drapem ~ Jeh? upr~va: 
na př. překládání látky a celé zvládnutí jeho hmoty JSou se sochamI frelbe~skym~ 
úplně shodné. Je zřejmé, že obě práce náležejí k téže skupině památek a JSou Sl 
podle všeho vznikem velmi blízké. 

Ovšem také v Sasku samotném zachovaly se příbuzné práce, ale ty právě jen 
potvrzují výše vyloženou klasifikaci archy freiberské. Toho druhu )so~ .na ~ř: 
zbytky olt#e z Gersdorfu. 10

) Zachovaly se tři fi~ury, madona a d~e ,sve~lce, Je~ 
jsou dnes uloženy ve sbírkách drážďanské Albertmy. Jsou t~ nev~ehke ~osky (~Sl 
55 cm vysoké) a jsou silně poškozeny, zejména madona, ale 1 pn tom JSou stale 
ještě zajímavé tím, jak se odlišují od jiných prací saských a jak nápadně, třeba 
ve zdrobnění, připomínají figurální typ český. Madona i při dnešním stavu po
ukazuje ještě zřetelně do Čech, ke svému slohovému zdroji. Pro porovnání s ~.ltá
řem z Grunlichtenberka má význam hlavně světice bez symbolu, snad Katenna. 

9) Socha asi 110 cm vysoká, poloplastická, se zbytky pův. malby. Dosud nepublikována. 
ID) Beschreibende Darstellung der Bau- und Kunstdenkmaler des Konigreichs Sachsen XXv., str. 53 až 

54, obr. 52, dat. ok. 1430. 
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Opakuje motiv postranních figur oltáře freiberského nejen v obrysu, profilu, ale 
shody jdou až do detailu, až do podrobností v kresbě draperie. Společný význam 
obou prací je v tom, že třeba snad vznikly za různých okolností, mají týž výtvarný 
zdroj a to je česká tvorba. Důkaz toho je sice jen vnějškový, znakový, odvozený 
z povahy jejich stylu, ale je dostatečně doložený. Mezi oběma pracemi je však 
nutno zároveň činiti jemné rozlišení. Sochy oltáře z Gersdorfu jsou v obrysech 
sevřenější než figury oltáře freiberského. Draperie je vedena přísně ekonomicky, 
pohybový posun, vlastní gotickým sochám jest jemnější a křehčí, čili sošky oltáře 
z Gersdorfu jsou patrně o něco starší. Lze z toho soudit, že český vliv v Sasku 
postupoval, svým způsobem žil a ve shodě se zdrojem se měnil. 

O vlivu české tvorby na saskou oblast zmiňuje seW. Hentschel v úvodu ke 
své knize »5achsische Plastik um 1500«. Vliv švábský, duryňský a český působily 
na saské území vyměňujíce si úlohy, dokud domácí saská produkce nenabyla (až 
koncem 15. století) samostatné základny. Vliv Čech po roce 1400 byl silný, ač 
netrval dlouho, zanechal po sobě hodnotné práce, jako právě oltář z Griinlichten
berka a působil i v domácích pracích, jež více nebo méně se zdarem navazovaly 
na figurální typy, svérázně vyhraněné v českém umění. 

Pro srovnání možno v souvislosti s oltářem z Griinlichtenberka uvazovat 
o velmi příbuzné práci, jíž je soška madony z kláštera ve Zhořelci, nyní v tamním 
museu. II ) V pojetí opakuje se ustálený typ české madony bez podstatných změn. 
Madona, oděná v řasnaté roucho, nese na levé paži dítě, držící oběma rukama 
jablko. Je to menší poloplastická figura, trochu zplošnělá. Technicky připojuje se 
ke skupině dřevěných soch, z nichž několik se zachovalo v Ratiboři u Budyšína 
i v Budyšíně samotném (v museu). Jejich vztah k české tvorbě je uznáván, neboť 
Lužice náležela do sféry české kultury, a přece je nutno v této věci činiti rozdíly. 
Na madoně ve Zhořelci můžeme dobře srovnávat, jak ze společného východiska, 
z Čech,pokračovalo štěpení, dělení vytvořených hodnot, ale zároveň i plošnění 
výrazu a stírání základních výtvarně ideových rysů: zcizení motivu i formy. Z ná
mětu, který v Čechách došel k formulaci vysoce ušlechtilé a má skutečnou kulturu, 
zůstala jen obrysová linie, tresť, kostra námětová, ale umělec už méně a méně 
věděl, proč opakuje předanou formu, proč udržuje tradici. Zivotnost prvotních 
vztahů vyprchává a stopa toho je zřetelně vtištěna i tvaru. Madona ve Zhořelci 
se datuje 1410-20, což je asi vročení příliš časné, neboť, ač obrysová linie sochy 
v pohledu zpředu zcela se upíná na práce české a ve vedení hlavních linií drží 
se vzoru, přece v podrobnostech už hlásí se kolísání tvarů, které již nedozrály 

11) H. Braune und E. TPiese, Schlesische Maiere i und Plastik des MittelaIters, tab. 47, obr. 50. Označená 
»schlesisch unter biihmischen Einfluss«, dat. 1410-20. 

5 
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k náležité plnosti. Závěsy draperiové na předu figury poklesly do plochy a tvárně 
zmrtvěly. Jsou to znaky, které ji bezpečně posunují blíže k polovině 15. století. 
l\1uslme ovšem počítat s tím, že jde o objekt odvozený, třeba stále na vzoru velmi 
závislý. Docela jinak je tomu u figur freiberských. Ačkoliv sochař pracoval 
v rozměrech ne velikých, nesestoupil s výše, již mají jiné hodnotné práce české. 
Povrch soch žije dosud plně a uvědoměle., Linie jsou pevné a vyjádřené, tvar je 
dosud hutný a napjatý, jeho kresba v draperiových částech jistá a cílevědomá. 
I zde hlásí se tradice velmi hlasitě, ale je dosud svěží a živá, patrně proto, že 
podnět byl přímý a původní a také proto, že oltář z Griinlichtenberka je umě
lecky útvar prvořadý. 

Oltář z Griinlichtenberka je dflležitý hlavně tím, že jest datován. U nás je 
snaha zařazovati všechny práce, které mají vysloveně kresebný styl, před bouře 
husitské. Je to snaha neodůvodněná. Bouře husitské, které měly původ ve změně 
názorů mravních, nemohly nijak změniti naráz základů výrobních. A středověký 
umělec byl vlastně jen druhem řemeslníka, který rozvíjel zvolna tradicí předáva
nou dovednost a zvyklosti výrobní jen ponenáhlu měnil. Bouře husitské, i když 
znamenají mezeru nebo ztenčení produkce na př. stavebně, nepřinesly změny sku
tečné, t. j. slohové. Přeměna stylu, která se dostavila kolem poloviny 15. století, 
nemá vnitřní souvislosti se změnami, jež se v Čechách sběhly, nýbrž probíhá v sou
hlasu s novotami, které se uskutečňovaly v té době v umění celé ostatní Evropy.12) 

Souhrnně vyjádřeno, spočívá význam oltáře z Griinlichtenberka v tom, že jde 
o datovanou práci, která slohově vyžaduje, aby byla přiřazena k české tvorbě, 
ačkoliv jest v cizině. Všechny tři figury jsou vysloveně české, což dokazují cel
kovým pojetím postavy, rozvrhem, kresbou detailu i řemeslným zvládnutím hmoty, 
způsobem podání tvarů i přechodů, zprostředkujících mezi nimi. Madona vznikla 
přímou filiací z českých prací. Oltář jako celek je objekt sám o sobě velmi vzácný, 
protože u nás se celé archy toho druhu s počátku 15. století nezachovaly. Svým 
přesným datováním umožňuje správnější časový odhad jiných českých prací. Má 
tedy význam jednak jako důležitý doplněk zachovaných památek starého českého 
umění a na venek i tím, že dosvědčuje vliv české tvorby v sousedství za hranicemi. 

12) Tato věc čeká dosud na řádné vyšetření a zpracování. Jako oltář freiberský i jiné české práce z téže 
doby navazují ještě na starší slohový výraz. Živý cit pro starší formu dozníval u nás patrně až do poloviny 
15. století, ale současně mísily se již kresebné prvky staršího slohu s novými, jimiž na tvarech důrazněji vyzdvižen 
světelný kontrast. V tom je podstata nového úsilí. Umělec od této doby stále více spoléhá na vnější osvětlení 
a na výsledný dojem z díla jím vzbuzený. 



VĚRA KOSINOVÁ: 

ZDENĚK ZE ŠTERNBERKA A JEHO KRÁLOVSKÉ 
AMBICE. 

(Studie k portretu z dějin české šlechty předrenesanční.) 

Veliké revoluce, krvavé i nekrvave' tuh' , " , e a uporne zapasy 'tY t ' v pronikajících idei st V'l - k v d ' " o Vl ezs Vl nove 
nou půdu z' o von.l.l~ s oro vz y nove mvary společenské a daly živ-

apasum o V IV a moc jejich 1 v k Vl' , 
přelom společenský přivodila bitva u Li an r k s oze. e :to eb XV, Ideový 
kalicha vzala totiž u Lipan n v ,P k' o ~ 1434, S myslenkou na vítězství 

a cas za sve ta e myslenka demokr' . ·,v o 

a rozkvět se tolik přičinily války husitské, Oli a h' k ' a~:e, o J~IZ vzru.st 
charakteristickým útvarem veřejného život d b g r~ 1~, k,tera Jl vystndala, Je 
k vládnímu individualismu J' eh v f a o fO USltS yC? a znamená návrat 
tatura, ' oz ormou nezndka se stavá despocie a dik-

Není to zjev specificky česk' '1 ' t' , 
podobné krise, převaha kollektiv~í~hne r~~;y evrop:ke p:odělával! v Xv. století 
byly duchovní a rytířské řády nebo ~r u, pro stredove~ tak vyznačných, jako 

silných jedinců, předurčených k politice ~:;::::~~ :t~vovske, ust~po~ala převaze 
*:0 b~~~:ství~~s~P~O:~:~kými. sc~opnostmi i vyso~;:z::~:::ur~;~::: 
Rožmberky, ~ernberky a pá!r°:e:r~:~c~~ndotbery, v Polsku wojewody, v Čechách 

Zdeněk ze Šternberk 'vv, 1 
P

em Vl ht' k' a, neJ~yssl pu:<rabí pražský v letech 1448-1476 je ty-
s ec 1C e generace pohusltské v Cechách B 1 vl " 

ského, pokrevně spřízněný s Jiříkem z Poděbrad 1 y C e~e~ :noeneho rodu pan· 
diplomat moderního střihu bOJ'ovník těl 'd ,) VYll1~aJ1C1 hodnostář úřední, 
kl d v .' em 1 USl - mel tedy všechn v d 

a y pro skvelou kanéru politickou V d V " , h V' • Y pre po-
Vl ht" ' eJlllac nas1Ch Je osobou mezi če k' , 
s ec 1Cl z nejzajímavějších a nejosudověJ'ších NeJ'z" V'V, S ym1 
sp' 1 t d'v, , aJ1maveJsl proto že v sobě 0Jova ra lenl elementy středověkého t'" " - , 
davky i vlastnostmi velmože dob rene r~ l,re v. prave~.::o~a smyslu s poža
ního poslání tak J'ak bv b I v, dYl sa~cnl, neJosudoveJsl, ze nevyplnil život-

vl' J y a za a a na nem vlast a dějinná chvíle 
Kdyz by.!. roku 1448 po sesazení Menhartově ' , 'v~, 

bim pražským, měl Zdeněk ze Št b k b Jm~,~o~an , ne)vysslm purkra-
1 ern er a za se ou JIZ cetne úspěchy vOJ' enské 
) Byl bratrancem Jiříkovým. ' 
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a jeho jméno bylo dobře známo ve veřejném životě, Bylo velmi často spojováno 
s jménem tehdejšího správce zemského Jiřího z Poděbrad, s nímž pojilo pana 
Zdeňka nejen veliké přátelství,2) nýbrž i společné akce vojenské,s) účast na správ
ních úkonech státních, čelné místo v poradách státnických i stálý styk při dvoře 
Ladislava Pohrobka, Pro dvorskou službu kvalifikovala jej obzvláště jeho veliká 
intelligence, bystrost a důvtip, stejně jako uhlazenost mravů, dvorné chování a 
representativní zjev, Byl vysoké, stepilé postavy, elegantního zevnějšku a živé, 
temperamentní letory, která provázena jsouc ještě podnikavou bojovností a osobní 
statečností, nemohla nevychovati v Zdeňkovi než pána nezkrotné pýchy a neome
zené ctižádosti, nezastavujícího se před sebeobtížnějšími úkoly a sebetěžšími kom
promisy jak doma, tak v cizině, Jeho ješitnost a marnivost neopustila jej ani ve 
stáří,4) překonávajícím slabůstky let dřívějších, a jeho egoism spolu s osobním pro
spěchářstvím šel přes mrtvoly, Tento rys povahy byl Zdeňkem spíše získán než 
vrozen. Zdržovalť se v mládí dlouhý čas na dvoře Oldřicha z Rožmberka, mag
náta pověstného bezohlednou ziskuchtivostí, jehož panovnické gesto a skvělé vy
stupování jistě mu nesmírně imponovaly. Ze vliv Rožmberkův na Zdeňka nebyl 
nemalý, můžeme souditi z toho, že přátelství Šternberkovo s Rožmberky nebylo 
rádo viděno se strany příbuzných Zdeňkových,U) 

Zdeněk ze Šternberka nebyl vyhraněný charakter, měl v sobě velmi mnoho 
sklonů k dobrodružství, jimiž prvá polovice věku patnáctého byla nabita, nelekal 
se dalekých a nepřístupných cest ani ne vždy kalých prostředků k dosažení cíle, 

2) Důkazy přátelských služeb Jiříkových, z nichž míval Zdeněk zpravidla hmotný prospěch, a naopak, jsou 
doloženy v pramenech XV. věku na četných místech, v současné literatuře pak zachyceny v Dialogu Rabštej
nově, který v českém překladě uveřejnil Palacký v příloze k xv. knize svých Dějin (díl IV., částka 2.). Jiřík 
byl přítelem Zdeňkovým i v jeho manželských starostech a zastáncem jeho cti, napadené nevěrou první man
želky jeho paní Anežky z Janovic, dav si předvolati soka Zdeňkova pana Břekovce k sobě do Poděbrad a vyzýval 
jej »pode ctí a pod věrú, aby přede pány stál; a jestli pak že nestane, tehdy mu pan Jiřík řekl, že chce panu 
Zdeňkovi raden a pomocen býti, kdežbysekolivěk pana Zdeňka krýti chtěl«. (Dopis Jana z Hradce Oldřichu 
z Rožmberka ze dne 5. října 1446. Vyd. v A. Č. IV., str. 10. - Srovn. též Urbánek, České dějiny III, 1, 
str. 190.) 

3) Chystal-li Jiřík Poděbradský vojenskou výpravu, stával mu Zdeněk ze Šternberka ihned po boku. Tak 
v srpnu 1448 zamýšlel provázeti Jiříka do Míšně, ač jeho účast nebyla zrovna po chuti jinému velmoži českému 
Oldřichu z Rožmberka. Píšet Zdeňkovi: »Slyším, že se pan Jiřík polem chystá na starého Míšenského a žeby 
i ty s ním měl jeti. To mi se velmi zle líbí .... « (A. Č. III., str. 46.) 

4) Traduje se o něm, že zakrýval své šediny zvláštním čepcem, jehož nošení zavedl mezi muži vůbec. 
(Srovn. Urbánek III. 1, str. 191.) Myslím však, že jej k tomuto kroku více než stud z prokvetalých skrání při
měla snaha o mladistvý vzhled na venek, aby nebyl v rozporu s převeJikým mládím jeho druhé manželky Anežky 
z Hazmburka, »quam iuvenculam 13 annorum duxit«. (Makulář genealogie Šternberské od Václava Březana 
z r. 1610 ve Schwarzenb. archivu třeboňském sub Familie Sternberg registr.) 

5) Aleš Holický, strýc Zdeňkův, píše r. 1438 paní Berchtě ze Šternberka, aby svého syna (t. j. Zdeňka) 
povolala domů od pana z Rožmberka, chce-li udržeti zboží v pokoji. Nepřeje si, aby tam Zdeněk byl. (Z ruko
pisu Březanova v A. Č. II., str. 9-10.) 
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-jejž si vytkl, ať šlo o drobné jeho zájmy osobní, ať o veliké nebezpečné podniky, 
jež mohly znamenati po případě palácovou revoluci nebo změnu trůnu. Zvole
ním Jiříka z Poděbrad za krále českého byla pro členy mocných rodů panských 
prolomena zásada oficielní dynastické posloupnosti v určité generaci, kterýkoli 
z nich mohl býti příštím kandidátem trůnu, připraví-li si vhodným jednáním 
II rozhodujících činitelů příznivou půdu. Nelze pochybovati o tom, že v leckte
rém bohatýru byla skryta touha po koruně královské,6) a nelze pochybovati o tom 
dokonce již při Zdeňku ze Šternberka, třebas sám to houževnatě popíraP) Jeho 
ctižádostivá mysl jediné v tom byla by nalezla žádoucího uspokojení. Snaha o ZÍ

skáni důstojnosti královské byla právě nejnebezpečnější zbraní Zdeňkovou, vždyť 
ohrožovala sám královský majestát, takže Zdeněk není tím v lecčems nepodoben 
velikým konspírátorům příštích století Jiřímu Popelu z Lobkovic a Albrechtovi 
z Valdštejna. 

Ze Zdeněk ze Šternberka nepokládal svoje tužby za utopistické, o tom máme 
řadu dokladů v pramenech té doby a jsou vzhledem k osobě Zdeňkově výstižně 
zpracovány na příslušných místech jak Palackým, tak Urbánkem. S) Staral se 
vždy o otázku nástupnickou, víme na př., jak těžce nesl dlouhou vakanci trůnu 
po smrti Albrechtově. 9 ) Volby Ladislava Pohrobka účastnil se s větší horlivostí, 
než mu ukládal úřad nejvyššího purkrabí, a jakou pohotovost projevil při volbě 
Jiříkově, je obecně známo. l\;fůžeme předpokládati, že už tenkráte měl pan Zde
něk v nitru vykresleny obrysy své kandidatury, třebas ještě nejasné, byl však na 
tolik obratným a zkušeným diplomatem, že si byl vědom, že bude nutno domovu 
i cizině ukázati dříve skvělé schopnosti a zajistiti si potřebnou popularitu. Nezdá 
se totiž při vypočítavé a rozmyslné povaze páně Zdeňkově pravděpodobným, že 
by obrat přátelských vztahů k Jiříkovi v očividné nepřátelství, ba skoro nenávist, 

6) Tak Oldřich z Rožmberka byl by velmi rád viděl korunu královskou na hlavě svého syna Jana. 
Rozhněval se prý na něho zle za to, že odevzdal svůj hlas při volbě ve prospěch Jiříkův. (Palacký, Dějiny IV., 2, 

str. 37.) 
7) Ve známém Dialogu Jana z Rabštejna asi z r. 1469 (orig. text latinský vydal Adolf Bachmann v Ar

chiv fur oester. Geschichte, sv. DV., r. 1876) obviňuje Vilém z Rabí přímo Zdeňka z úmyslu domoci se české 

koruny; a třebaže Zdeněk Bohem se zaklíná, že podobný úmysl nikdy ho nenapadl, nemáme příčiny, abychom, 
znajíce všechny okolnosti, nevěřili slovům Vilémovým a jako on takřka neviděli již Šternberka s diademem krá
lovským. 

8) Dějiny nár. čes. díl IV., Urbánek, České dějiny (Věk Poděbradský) III., díl 1., kde je zároveň vylí
čena i účast Zdeňkova v celkové konstellaci politické, která předcházela volbě Jiříka za krále, i jak se vytvořila 
po ní. 

9) 10. října 1442 svolával do sněmu obecného, který se měl konati ke dni sv. Alžběty, aby jednalo novém 
vladaři, Oldřicha z Rožmberka slovy: »A totol rač věděti, že nepřičiníme-li sie k tomu spěšně a zespolka 
a z jedné vuole, nebudem jednati o pána a upokojenie této země, že konečná záhuba naše blíží sie; a p~tom 
bychom rádi jednali, nebudem moci zlostem odolati a dlúho bez pána budem pro naši nesvornost.« (A. C. 1., 
str. 274). 
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bylo dilem jediného okamžiku, který přivodilo odmítnutí úsluh Zdeňkovi se strany 
Jiříkovy.10) To byla jen příhodná chvíle k tomu, aby změnil také veřejně svoji 
frontu politickou, které již v duchu byl dávno odpůrcem a kterou - můžeme 
říci - připravoval již po řadu let. 

Nechci na tomto místě líčiti zajímavý a pohnutý běh událostí politických 
v Čechách od dobytí Prahy roku 1448, ani stopovati příčiny, které ať již jsouce 
provázeny motivy' náboženskými anebo pohnutkami osobními, vyklenuly propast 
mezi velkou částí mocného panstva českého a králem a daly roku 1465 vznik
nouti jednotě panské v čele s nejvyšším purkrabím Zdeňkem ze Šternberka. 
Není s podivením, že pán Zelenohorský ocitá se v jejím čele. Bylť nejmocnější 
osobou v zemi po králi dík vysokému úřadu, jehož se mu přízní Jiříkovou do
stalo, stejně jako dík svému velikému bohatství, 11) které z něho učinilo muže na
prosto neodvislého, ba obávaného. Ještě za dob přátelských, kdy Jiřík z Podě
brad a Zdeněk ze Šternberka, ač tak rozdílní povahou i zevnějškem,12) vystupo
vali jako »jeden duch, jedna ruka a jedna mysl«, 13) kdy Zdeněk účastnil se 
všech porad krále Jiřího, jsa s ním ve všem v úplném souhlasu,14) kdy bojoval 
po jeho boku jako věrný průvodce,I5) byl Zdeněk všeobecně pokládán za místo
krále. 16) V jasu hvězdy šternberské pobledl tehdy i nach vÍtkovické růže rožm
berské. 

Uvažujeme-li všechny okolnosti, jež byly příčinou významného postavení 
Zdeňkova v zemi a urychlovaly jeho vzestup, nelze upříti největší důležitosti 
jmenování nejvyšším purkrabím pražským. Jaké možnosti mu skýtal tento úřad 
pro zesílení moci na venek, jaké styky se zahraničím mohl navázati v různých 

10) Jiřík odepřel mu prý nového poručnictví po moru r. 1464. 

11) K značnému rozšíření državy statků dopomohl mu rovněž Jiří. Jeho přičiněním připojil totiž Zdeněk 
k svému rodovému zboží Šternberku a Konopišti Kostelec n./Sáz. a Zelenou Horu, mimo to stal se poručníkem 
nad dětmi Jana Smiřického i potomky Jana z Hradce. Zdeněk obohacoval se také (alespoň na čas) zábory zboží 
šlechticů, kteří se jakýmkoli způsobem provinili proti listu landfridnímu. Tak na př. čteme v zápise starých desk 
zemských z r. i 455 dne ll. října o při Zdeňkově s Kunšem Rozkošem z Dubé; Kuneš byl uvězněn a předvolán 
před Jiříka »A vedle toho landfridnieho listu praefati Zdenco de Sternberg, Zdenco Kostka et alii, qui cum eis 
eadem causa sunt, k zboží praefati Kunšonis právo mají.« (A. Č. III., str. 317.) 

12) Srovn. Palacký, Dějiny nár. čes., II. vyd., IV., 2, str. 293 a násl. 

13) »unus animus, una manus, unum consilium omniaque communia Zdenconi et Georgio fuerunt«, Dia
log Rabštejnův v Archiv fur oester. Gesch., sv. DV., str. 358. 

14) »Jistil-li on [Jiří] něco, ty potakal jsi, zapíral-li, zapíral jsi; on řekl, že bílo, ty dodal jsi, že jako sníh; on 
že černo, a tobě zdálo se jako havran«, vytýká tendenčně Vilém z Rabí Zdeňkovi ve zmíněném Dialogu (překlad 
Palackého) . 

15) »gratissimus satelles militabat«, praví Rabštejn. (Arch. fUr oester. Gesch., sv. DV., str. 358.) 
16) Petr Gdulinec z Ostroměře vyslaný r. 1469 Jiřím ke Zdeňkovi ze Šternberka do Olomouce, aby jednal 

o smíření s Jiříkem, praví tam Zdeňkovi na jeho námitky, že není vinen rozvratem v Čechách, že pokud on [Zde
něk] dbalo čest a dobro koruny, »stálo království dobře a Vaše Milost považována byla za místokrále a za otce 
říše« (Palacký, Dějiny IV., 2., str. 500). 
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-Eunkcích svého úřadu, jakou budoucnost tento úřad otevíral jeho skrytým na
dějím na královský trůn, chtěla bych právě zdůrazniti v této stati. Nelze ovšem 
na druhé straně zapomínati na to, co pro úřad nejvyššího purkrabství znamenala 
osobnost Zdeňka ze Šternberka a jeho místo v organisaci stavovské, jak zesílil 
svým postavením politickým zároveň politický význam nejvyššího purkrabství a 
dal mu ráz úřadu převážně stavovského, jak representoval jej na venek i jak vše
strannou svou činností osobní rozšířil zároveň jeho kompetenci. 

Nejvyšší úřad purkrabský byl v druhé polovině století XV. centrem zem
ské správy politické, nejvyšší purkrabí pražský nejvyšším velitelem vojenským, 
zemským místodržitelem, členem rady královské, přednostou soudu zemského a 
komorního, předsedou sněmu, středověkým ministrem vnitra, ministrem zahra
ničním a nejvyšším exekutorem. Všechny tyto funkce plně zastával Zdeněk ze 
Šternberka, největší úspěch však mu kynul z velitelské funkce vojenské a z čin
nosti diplomatické. On - rozený rytíř a voják od kosti - mohl teprve jak ná
leží uplatniti svoje strategické nadání, nemusil se omeziti jen na zástup žoldnéřů 
sebraných na vlastních statcích; jako velitel hradní posádky pražské měl možnost 
disponovati dosti značným vojskem,17) vyjednávati o vojenskou posílu po kra
jích neb u jednotlivých purkrabí/S) udělovati rozkazy vojenským jednotkám/9

) 

rozhodovati o zásobování vojska atd., především však účastniti se v nejvyšší 
hodnosti vojenské všech válečných akd 20

) spolu se správcem země Jiříkem, po 
jeho volbě za krále pak jako jeho náměstek a spoluvladaf21

) Vojenská polní ta
žení byla živlem Zdeňkovým, dovedl ovládati situaci válečnou dokonce i na tro
jím od sebe odlehlém bojišti,22) s nepřítelem neměl slitování a nešetřil životů 

17) »Také račte věděti, že pan Zdeněk lid pěší na Vitoraz posílá, neb slyším, že císař jemu smlouvy ne
drží«, píše Řehoř Klaryc, písař třeboňský, Janovi z Rožmberka (reg. Světecký 4, 631 v arch. třeboňském). -
V květnu 1467 píše Zdeněk dvěma svým hejtmanům obleženým na Šternberce, že má 1100 koní v záloze (Norb. 
Hermann, Rosenb. Chron. pag. 236-237). V říjnu téhož roku měl již shromážděn zástup o 8000 mužích a ně
kolik vozů (Reg. Světecký 1., 57 v arch. třeb.). 

18) V archivu třeboňském (sign. Reg. Světecký I., 92) je dochována taková výzva ke dni 8. října r. 1461 
purkrabí chústnickému: »Bolochovče milý. Vědětit dáváme, že tě s námi p. Zdeněk z Šternberka, přítel náš, 
mluvil, žádaje a prose, abychme s tebú mluvili, aby se připravě s ním na pole a na vojnu táhl. I věřímt, milý 
Bolochovče, že to proň učiníš a s ním se na vojnu vypravíš a jemu v tom povolen budeš ... « - R. 1464 
vyhovuje na př. Jan z Rožmberka výzvě Šternberkově a nařizuje svým lidem, aby byli pohotově na pomoc Zdeň
kovi v dobývání Vit01'aze (A. Č. VII., str. 243, orig. pap. v arch. třeb. č. 1870 Hist.). 

19) K r. 1458 píše Jan Hrobský ze Sedlce hejtmanu Rožmberskému na Třeboni: » ... přijevše čtyři od 
pana Zdeňka a z královy vojsky, že jim pan Zdeněk kázal napřed jeti a tak jim pověděl ... « (A. Č. VII., str. 225). 

20) Známé je tažení jeho do Lužice a dobývání Chotěbuze na rozkaz králův (srovn. Palacký, Dějiny IV., 
2, str. 173). Rovněž vojenské tažení do Rakous spolu s knížetem Viktorinem r. 1462. 

21) Když byl Jiřík zvolen na sněmu v Praze místodržitelem, byli mu Aleš a Zdeněk ze Šternberka spolu 
ještě s jinými šlechtici dáni za pomocníky (1452 dne 27. dubna. A. Č. II., str. 309-313). Zastupování osoby 
královy připadlo Zdeňkovi s hodností nejvyššího purkrabí. 

22) Na př. r. 1467, kdy Jiřík obléhal současně Šternberkovy hrady Konopiště, Šternberk a Kostelec n. Sáz. 
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ani majetku přátel, táhldi jeho vojáci krajem. 23) Mimořádně bouřlivé ovzduší 
let 50tých a 60tých, jehož sám byl z hlavních původců,24) dalo mu více než dost 
příležitosti, aby dokonale užil této své náruživosti a bylo opravdu jen v stylu jeho 
života, že i smrt jej překvapila ve vojenském táboře.25 ) 

Vojenského významu Zdeňka ze Šternberka, kterého mu dodával úřad nej
vyššího purkrabství, byli si dobře vědomi také všichni činitelé, kteří ho na sněmu 
v záři roku 1466 volili hejtmanem ligy katolické. Můžeme míti za to, že volbu 
nerozhodly pouze dosavadní jeho zkušenosti válečné, ani jeho energická a vlivná 
osobnost ani horlivost katolická, jako že tu spolurozhodovala skutečnost, že jako 
nejvyšší úředník zemský bude míti největší možnost dáti do služeb proti králi 
a jeho přívržencům i různé složky kompetence svého úřadu, jež mohl ve vykole
jených poměrech ústavního a právního řádu podříditi veřejným potřebám bez 
vědomí a výslovného přání králova. Ze i Zdeňkovi ze Šternberka nebyla ne
známa veliká opora v úřadě, který zastával, je patrno z toho, že důsledně vedle 
označení »najvyšší hajtman prelátuov, kniežat, pánuov i obcí křesťanských v po
slušenstvÍ Otce svatého stojících slavné koruny České etc.« nebo »nejvyšší hejtman 
pánů a měst křesťanských v slavném království Českém od Otce svatého potvr
zený« užívá titulu úředního »nejvyšší purkrabí pražský«.2G) 

Byl-li nejvyšší purkrabí Zdeněk ze Šternberka na svém místě v defensi země, 
pronásleduje z moci svého úřadu jakékoli škůdce a zhoubce zemské - tragika 
osudu chtěla tomu, že mezi ně zařadil později také svého někdejšího přítele a 
spojence - nemenší měrou osvědčil se na poli politiky zahraniční. U cizího 
dvora vidíme jej po prvé r. 1447 v Polsku, kamž v úloze družby provázel ne
věstu krále polského Alžbětu, sestru Ladislava Pohrobka.27

) O deset let později 

23) Známé jsou jeho kruté tresty sedlákům, kteří mu z rozk~zu Jiříkova při tažení z Vitoraze do Čech 
dělali v lese záseky, stejně jako trpký osud městečka Vlašimě, kde jeho vojsko nocovalo. (Srovn. A. Č. VII., 
str. 372.) O plenění vojska Zdeňkova v Rakousích kol Vitoraze, jakož i o barbarském počínání v Nových Hra
dech r. 1467 stovn. zápis v kronice Rožmberské. vyd. Norb. Hermannem, str. 244. Srovn. též dopis purkrabí 
chústnického Pavlu Dětřichovi ze dne 4. května 1467 vA. Č. VII., str. 279. 

2") »By biskupa Vratislavského a biskupa Olomúckého, pana Zdeňka ze Šternberka a jiných k tomu nebylo 
pomocníkuov vašich a nešlechetných měst pozdvihnútie, nikdy by v zemi našie tak slavného pokoj_e zrušenÍe a 
takových búřek nebylo, ani krve lidské tolik prolito ... « naříká Ctibor Tovačovský z Cimburka v listě ze dne 
ll. července 1467 (A. Č. IV., str. 144). 

25) Smrt zastihla jej ve vojenském táboře před Vídeňským Novým Městem patrně docela náhle. Nemáme 
alespoň dokladu ani o předchozí nemoci, která by jej sklátila, ani o tom, že by padl v bitvě. Ještě 5. října 1476 
píše o svém ležení u Trandorffu, půl druhé míle od Dunaje, hofmistru krá1. Českého Bohuslavu ze Švamberka 
a zmiňuj e se o dalších cestovních disposicích (dopis datován »Datum in castris exercitus«, Arch. třeb. Březao 

v genealogii Šternberské), začátkem prosince toho roku byl již mrtev. 
26) Srovn. na pl'. A. Č. IV., str. 163, XX., str. 543 a 553, XXI., str. 353 a j. 
27) V červnu táže se Oldřich z Rožmberka švagra Zdeňkova Jana z Hradce na odjezd Zdeňkův do Kra

kova: »Takét slyším, žeby pan Zdeněk jel do Krakova; vid-li o tom? a kdyžby zase přijeti měl, a kterak se máš, 
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odjíždí do Francie, aby od královského dvora valoiského přivedl nevěstu tento
kráte králi Ladislavovi; pro pana Zdeňka byl to úkol zajisté velmi čestný, změnil 
se však v úlohu nadmíru nepříjemnou, když ještě za pobytu jeho ve Francii došla 
z vlasti zdrcující zpráva o ženichově smrti. Rozvaha a výmluvnost, kterou tehdy 
pan Zdeněk v tak ožehavé situaci projevil, byly důkazem jeho neobyčejné obrat
nosti a právem vynesly mu zaslouženou pochvalu, jíž se dostalo i písemného pro
jevu v uznání kronikáře Březana.28 ) Všechna poselství k císaři Friedrichovi, ať 
šlo o vydání Ladislava do Čech z usnesení sněmu v Jindř. Hradci r. 1447,29) ať 
o smlouvu mírovou s ním a knížetem Albrechtem r. 14563°) a 1458, o níž vyjed
nává jménem krále Jiřího, vede Zdeněk Konopišťský ze Šternberka; v dubnu roku 
1458 účastní se v čele poselstva zájezdu do Vratislavě, aby tam urovnal nespoko
jenost Slezanů a Lužičanů s volbou Jiříka za krále, diplomatické zákroky v Polsku 
r. 1467, nikoli bez příchuti intrikánství, stejně jako u kurie v době, kdy již byl veřej
ným a opovědným nepřítelem Jiříkovým, jsou podnikány buď jím osobně nebo 
alespoň z jeho iniciativy. Byli bychom nespravedlivými soudci, kdybychom při 
všech diplomatických jednáních podkládali panu Zdeňkovi zištné a sobecké cíle. 
Neúčastnil se četných jednání zpravidla sám, do jeho poselstva bývali delego
váni také jiní šlechtici, třebas jen v roli podružné, ponechávali mu však úlohu 
vůdčí mimo jiné zajisté také vzhledem k vynikajícímu jeho postavení úřednímu. 

Není pochyby, že většinu svých diplomatických poslání konal Zdeněk ze 
Šternberka jako nejvyšší purkrabí pražský. I tam, kde jeho osobnost převyšovala 
toto vynikající postavení úředníka, lze míti za to, že se mu u cizích dvorů dostá
valo sluchu zároveň jako představiteli důležitého a mocného úřadu zemského. 
Byloť v sousedstvích Českého království dobře známo prvenství nejvyššího úřadu 
purkrabského mezi druhými úřady v zemi i značně samostatné počínání pana 
Zdeňka v jeho čele. Časté cesty zá hranice byly pro Zdeňka ze Šternberka -
alespoň do jeho roztržky s králem - skutečně cestami úředními a Zdeněk sám 
v mnohých případech neměl z nich kromě získávání projevů osobní sympatie té 

dal mi věděti; nebl bych rád viděl, by se dobře měl.« (A. Č. IV., str. II a 18.) Na to dostalo se mu odpo
vědi od Jana z Hradce dopisem ze dne 6. července roku téhož, že Zdeněk do Krakova odjel. 

28) Výše již zmíněný makulář genealogie Šternberské od Václava Březana z r. 1610 v archivu třeboňském 
má o tomto zájezdu tento zápis: »Týž pan Zdeněk byl pán opatrný a důmyslný. Nebo léta Páně 1457 vypraven 
byv s jinými vyslanými pány do Frankreichu králi Ladislavovi Českýmu pro nevěstu, když novina jim smutná 
přišla, že král Český ženich umřel, krále Franskýho hněvivýho opatrně a moudře spokojil, takže se s ním laskavě 

rozžehnavši rozjeli.« (Sign. Familie Sternberg registr.) 
29) R. 1447 Hj. 9. zmiňuje se o něm Oldřichovi z Rožmberka římský král Fridrich jako o poslu do říše. 

»Vědětit dáváme, že urození Zdeněk ze Šternberka, Jindřich ze Stráže, Zdeněk Kostka a Mikuláš Ceisperk nynie 
u nás byli sú a některé věci od královstvie Českého na nás vznesli a dáli ... « (A. Č. II., str. 226.) 

30) Srovn. A. Č. IV., str. 425. 
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které hlavy korunované pro svou osobu valného prospěchu. Bylo mu spokojiti se 
zhusta jen vědomím, že má také za hranicemi jméno, respekt a po případě přá
telskou ruku. 

Byl-li Zdeněk ze Šternberka pro domov předním a znamenitým vojákem, 
byl-li pro cizinu předním a znamenitým diplomatem, byl-li mocným a silným ne
jenom de jure úřadu, jemuž stál V čele, nýbrž mocným a silným de facto, lze se 
podivovati, že se jeho aspirace nesly tak vysoko a stávaly se nebezpečnými sa
motnému nositeli koruny ?31) 

Ovšem pouhý fakt moci a síly nebyl by panu Zdeňkovi dopomohl k uskuteč
nění nejvyšší tužby. Domácí poměry neklidné a jeho přičiněním rozbuřované 
odbojem jednoty panské proti králi dávaly mu k tomu samy zbraň do ruky. Rok 
1465, doba nadcházejícího boje Jiříkova s kurií, přinesl rozhodnutí Šternberkovo 
postaviti se odbojně proti někdejšímu svému příteli a spojenci. Dialog Rabštejnův 
i Palacký na svém místě uvádějí motivy osobní ješitnosti, vysoko vypiaté ctižá
dosti i odmítnutí neskromných požadavků Zdeňkových, ale, i když všechny tyto 
okolností byly třeba značné důležitosti, nelze neviděti, že šlo Zdeňkovi o politiku 
veliké koncepce. Zdeněk ze Šternberka vystupuje od té doby ne jako spiklenec, 
číhající v úkrytu, aby své oběti v příhodnou chvíli zasadil ránu smrtelnou, nýbrž 
jako veřejný nepřítel Jiřího, o němž tvrdi, že škodí království a víře katolické 
v Čechách. K takovému odboji mohl se odvážiti tím spíše, že v členech jednoty 
panské měl silnou oporu nejen mravní, nýbrž i hmotnou. Podpora Jošta, biskupa 
vratislavského, a Jana z Rožmberka byla pro něho tou dobou nejcennější. Pro
středky, kterými chtěl Zdeněk Jiříka deptati, nebyly zrovna vybíravé. Nemoha 
vystoupiti ihned vojensky, hleděl zatím připraviti si příznivé ovzduší za hrani
cemi_ Jeho intervence u dvora císařského stejně jako v Římě u kurie nebyly nic 
než intrikánské osočování krále a vynášení vlastních zásluh. Nemáme bohužel 
zpráv o tom, jak daleko šel tehdy ve své nenávisti. Byl sice nařčen dokonce 
i z úkladů o život Jiříkův,32) avšak, chtěl-li si vskutku uprázdniti královský trůn 

31) Zdeněk ze Šternberka je typickým dokladem toho, jak osobní vlastnosti význačného úředníka mohou 
míti nebezpečný vliv na situaci politickou. Vždyt jiní šlechtici v nejvyšším úřadě purkrabském spokojili se jen 
menší úlohou a nevybočovali nikterak z mezí svého úřadu, jako na př. nástupce Šternberkův Jan Jenc z Janovic. 
Aie právě ta skutečnost, že k takové reakci došlo po největším vypietí osobní moci purkrabího Zdeňka ze Šternberka, 
ukazuje, jak se král Jiřík z Poděbrad obával mocných pánů v tomto úřadě, a proto svěřil jej členu nebohatého rodu 
panského, který maje soukromé těžké starosti finanční neangažoval se pro osobní úspěchy v životě veřejném. 

82) Srovn. dopis purkmistrům a radám měst Pražských i jiných ze dne 30. listopadu r. 1465, zaslaný ze 
Zelené Hory členy panské jednoty a stylisovaný patrně přímo Zdeňkem ze Šternberka, v němž se praví: » ... 
Ukázav jej [to j. spis], tu že jest J. král. Mt jistil, že jest jistě tak, že když jsem já Zdeněk ze Šternberka byl 
nynie v Rakúsích u najjasnějšího pána ciesaře římského v Novém Městě a s J. Mtí o svú spravedlnost smlúval, 

že sem já jednal se panem Hanušem Robocharem, bychom J. král. Mt otrávili, neb zpuosobili, aby J. Mt zamor

dován byl ... « (A. Č. lY, str. 115-117.) 
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vraždou, nelze přímo doložiti. Víme jen, že takové klevety nesl pan Zdeněk dosti 
nerad,33) viklaly poněkud jeho rozpočty a byly velmi špatným pozadím v tajném 
jeho zápase o korunu. Proto mu tolik záleželo také na tom, aby císař Friedrich 
stál za jeho nevinou3-1 ) a upokojil v tom směru také české stavy. Avšak sledu
jeme-li několik těch negujících zpráv, jež se nám jedině o těchto piklech docho
valy,35) nemůžeme se ubrániti dojmu, že nebyly jen tak zhola vymyšleny. Funkce, 
které si ve správě zemí hlavní zástupci jednoty přidělili, jakož i značné příjmy za 
vykonávání jich,36) zdá se byly asi výslednicí častějších porad dobře uvažujících 
o účasti jednotníků ve správě zemské pro případ, že by došlo ke změně trůnu. 
Zdeňkovi ze Šternberka mělo býti přiděleno v Čechách zemské gubernátorství, ať 
již pod vládou Maxmiliána, syna císařova, nebo některého člena vládnoucí dy
nastie polské. Pro aspirace Zdeňkovy jest příznačno, jak i při pouhých situačních 
kombinacích do budoucnosti tanul mu na mysli precedenční případ Jiříkův a jak 
pokládal zemské správcovství za nejjistější přechod k hodnosti královské. Není 
bez zajímavosti, že se v těchto zprávách nikde neobjevuje Zdeněk jakožto přímý 
kandidát trůnu. Uvažovalo-li se o novém králi, vyvstávali na obzoru zase přísluš
níci cizích dynastií; otázka nástup111cká v domácím rodu Jiříkově, ač také přišla 
v úvahu, byla členy jednoty panské tou dobou zamítnuta. 37

) 

To, že se pan Zdeněk se svými záměry veřejně neprojevoval, byl zase jen 
opatrnický rys jeho povahy, byl si jist převahou své osobnosti mezi všemi a číhal 
jen na příležitost, až pohnutá situace politická vynese jej samoděk na vrchol nadějí 
a tužeb. Předčasné zjevení smělých plánů bylo by mohlo znamenati případně 
i předčasný jejich zmar, bylo tedy s jeho stano'viska oportunnější, mlčeti a nechati 
svému záměru čas. 

Na venek ovšem Zdeněk ze Šternberka jakýkoli pokus o zbavení Jiříka trůnu 
důsledně popírá, třebas se netají svojí nenávistí ke králi, časem vystupňovanou až 

33) Již v březnu r. 1465 zmiňuje se o nich v dopise Janovi z Rožmberka: » ... a novin neumím žád
ných psáti, než pravil mě pan Procek, že mu psal kněz Viktorin, že sú měli krále J. Mt otráviti nějaký Bytieř 

a Kynck (sic) a někto viec; i dověděli se toho. Rád b)'ch s pravú vierú, by sě dobře měl.« (A. Č. VII., str. 254.) 
34) V archivu třeboňském dochován je koncept žádosti Jana z Rožmberka, Zdeňka ze Šternberka, Jana a 

Oldřicha z Hazmburka o svědectví jejich neviny a opis reskriptu císaře Fridricha ze dne 21. prosince 1465 na 
Jiřího z Poděbrad a české stavy, jímž se vskutku přimlouvá za prominutí jejich viny (sign. Hist. Č. 1900 a 1907). 

35) Srovn. ještě A. Č. IV., str. 118-119, VII., str. 258-261. 
36) Výše citovaný dopis purkmistrům a radám měst Pražských (pozn. Č. 32) zmiňuje se o tom: » ... že 

sme sobě ciesařova s)'na za pána vzali a že pan Zdeněk ze Šternberka má u J. Mti zde v Čechách zprávci býti, 
a že jemu vydáváno bude deset tisíc zlatých na každý rok etc.« v dalším pak, že bylo postaráno i o ostatní vel
može, kteří měli býti usazeni jako hejtmané ve Slezsku a Lužici s příslušnými příjmy. (A. Č. IV., str. 115-117.) 

37) Poselství králi Jiřímu od jednoty panské na sněm do Prahy v září 1465 v bodě třetím: »0 to stojíte, 

aby jeden ze synův Vašich byl volen za krále: my chceme míti se k Vaší Mti jako ku pánu svému podle svobod 

svých, ale nyní dvou pánův nemíníme míti.« (Palacký, Dějiny IV., 2, str. 301.) 
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v opovržení.3S ) Dokonce pak nechce si být naprosto vědom nějakého poklesku, 
kterého by se byl dopustil jakožto nejvyšší purkrabí pražský. V opovědním listě 
králi Jiřímu ze dne 2. března r. 1467, v němž naz}7Vá sice Jiřího ještě nejjasněj
ším knížetem a králem českým, avšak jímž se definitivně s králem rozchází, brání 
se proti výtce zneužití úřední moci39

) a vykrucuje z názvu služebníka Jiříkova. 40 ) 
Tento opovědný a stížný list Šternberkův je vůbec nejzpupnější a nejodvážnější 
protikrálovský dokument patnáctého věku, který vyšel z rukou poddaného úřed
níka. »Udělal sem přísahu do raddy; a dokudž sem radieval, radieval sem právě 
před Bohem i před lidmi, ježto ste Vy toho čest i tato koruna mievali počestnější 
a užitečnějšie než nyní,«41) je výrok tak sebevědomé pýchy a nadutosti, že stačil 

by sám, aby ten, kdo jej vyřkl, byl náležitě potrestán. Je proto zcela pochopitelné, 
že král Jiří přijav opovědný list, nemohl nechati vůdce a hlavu odbojné jednoty 
v čele nejdůležitějšího úřadu zemského a že odpověděv vzájemně dne 20. dubna 
1467 panu Zdeňkovi,42) jmenoval nejvyšším purkrabím horlivého stoupence pod 
obojí Zdeňka Kostku z Postupic a na Litomyšli,43) který však v rozpoutavších se 
bojích domácích zahynul již roku následujícího, byv dne 1. října r. 1468 smrtelně 
zraněn před hradem Zvolí na Moravě a zemřev na zejtří toho dne v Zábřehu. 

Tento zákrok Jiříkův však postavením pana Zdeňka neotřásl. Vzal jej sice na 
vědomí, ale funkci nejvyššího purkrabí podržel. Do smrti se nevzdal titulu nej
vyššího purkrabí a zval se jím vytrvale i tehdy, když Jiří r. 1470 dosadil na tento 
úřad pana Jana Jenče z Janovic. 44

) Ani jeho aspirace se deposedováním nezmen-

38) Dne 3. května r. 1467 píše Janovi z Rožmberka: »Jakož tebe tajno nenie, kterak ten odvolaný a odsú
zený král mluvíval etc. ... « (A. Č. VII., str. 278-279.) nebo jindy »Viktorin, syn toho odvolaného« etc. (A. Č. 
IV., str. 163.) 

39) »A kterýžt úřad zemský mám, za krále Ladislava slavné paměti pána našeho milostivého, ... učinil 
sem vedle úřadu svého přísahu. Potom za Vás ji sem neobnovoval: než tak ste mne při první přísaze nechali. A 
b)'ch pak obnovil, protot sem bohdá proti přísaze své ani proti úřadu svému nic neučinil ... « (A. Č. IV., str. 

136-137.) 
40) » ... že ste mne v tom šanovali jako úředníka vysokého, pána zemského a služebníka svého: jakž sem 

živ, Vaším služ"bníkem přikázaným sem nebyl; i spravedlivě ste mne šanovali etc. ... « (ibidem). 
41) Ibidem. 

<12) Srovn. A. Č. IV., str. 139. 
43) Sesazení pana Zdeňka ze Šternberka dotklo se velmi bolestně jednoty panské a ještě téhož roku dne 

22. června 1467 ,vysílá stížnost do tohoto činu Jiříkova mezí články poselstva, vypraveného k říšskému sněmu do 
Norimberka: »Šesté, když viděl Jiřík, že pan Zdeněk stále a statečně i neústupně víry křestanské hájí, vstrčil na 
hrad Pražský za purkrabě Pražského Zdeňka Kostku, úhlavního nepřítele svaté církve a římského kostela; a tak, 
jakž kostel Pražský b)'l slavné paměti císařem Zikmundem v svou moc duchovní navrácen, nikdy jest nebyl ten 
hrad spravován nižádným Táborem ani kacířem, až teprv. A z toho již jest vědomí a propuklo se, že on míní a 

chce a utiská křesťany a kacíře na úřady sázÍ.« (A. Č. XX., str. 547.) 
44) Zdeněk svou neústupností připravil mnoho rozpaků panu Jenčovi. Registra soudu komorního, obsahu

jící zápisy z let 1471-1490, přinášejí doklady nejistoty úřední hodnosti nového purkrabí. Tak na př. mezi pány, 
kteří byli pHtomni líčení soudnímu dne 7. února 1474 mezi Ondřejem Předborem a paní Kateřinou, jeho nevěstou, 
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šily. Naopak, teprve nyní měl volnou ruku proti králi i proti jeho spojencům, 
k nimž toho roku přešel z řad Šternberkových Jan z Rožmberka. Vyjednávání 
v Polsku o vojenskou pomoc, stejně jako intriky u kurie, kde byl persona grata,45) 
nesly Šternberkovým snahám dobré ovoce. Tehdy byl Zdeněk ze Šternberka 
opravdu na vrcholu moci,4G) král Jiří s celou svou rodinou, knězem Rokycanou 
i všemi pomocníky byl dán dne 12. května 1467 papežským legátem do klatbt') 
a jako heretický král zbaven trůnu. Zdeněk ze Šternberka jako nejvyšší purkrabí 
pražský a jako hejtman ligy katolické byl uznáván dokonce nejvyššim{ hlavami 
Evropy jak světskou tak duchovní za legitimního zástupce králova a ochránce 
církve katolické v Čechách.48 ) 

Tak utkali se tváří v tvář deposedovaný, ale většinou národa uznávaný a mi
lovaný král, a deposedovaný, ale většinou národa uznávaný a obávaný nejvyšší 
purkrabí. V krvavém zápase, který spolu svedli oba tito sokové na život a na 
smrt, bledly Zdeňkovi ze· Šternberka čím dále tím více paprsky nadějí na ko-

nazývá se Jan řečený Jenč z Janovic »supremus castellanus Pragensis« (A. Č. VII., str. 470, č. 160), kdežto ve 
při, projednávané na témž soudě téhož dne a roku mezi Mikulášem Rachemberkem a Lužickým, nazývá se »supre
mus burgravius Pragensis« (A. Č. VII., str. 470, č. 159). Nezdá se býti pravděpodobno, že tato záměna byla 
provedena jen nahodile registratorovou nepozorností anebo ze zvyku doby, označení »castellanus« neužívalo se již 
velmi dávno a rozhodně ne již pro nejvyšší důstojenství zemské, spíše se zdá, že příčinou toho byla nejistota 
pana Jana Jenče z Janovic samého v titulatuře svého úředního postavení, když se Zdeněk ze Šternberka i na dále 
nazýval »nejvyšším purkrabím Pražským«. Tuto nejistotu ostatně shledáváme i na zápise ze dne 29. května r. 

1472, zaznamenávajícím rozepři mezi Kerunkem z Lomu a Sigmundem z Mirovic (A. Č. VII., str. 452, č. 110), 
kde je Jan Jenč z Janovic podepsán: »supremus capitaneus Pragensis«. Nemůže býti pochybnosti o tom, že capi
taneus zastupuje v tomto případě výraz burgravius. Nehledíc k tomu, že toho roku vůbec nebylo v Čechách 

zemského hejtmana a nejvyšší purkrabí Jan Jenč z Janovic stává se jím teprve r. 1490 (»Anno 1490 et sequen
tibus fuit gubernator regni una eum Alberto de Leskovecz«, poznamenává u jeho jména Balbín ve svém výčtu 
zemských úředníků, otištěném v 10. svazku »Materialien zur alten u. neuen Statistik von Bohmen«), již samo 
adjectivum Pragensis - epitheton constans nejvyššího purkrabí - ukazuje na záměnu výrazu, neboi capitaneus 
slul zpravidla jen »capitaneus regni resp. regni Bohemiae«. 

45) V srpnu 1468, když měl být zrušen interdikt na statcích Rožmberských, píše Pavel II. biskupovi Pa
sovskému Oldřichovi (v překladu): » ... však prve o ty o všecky věci tak skrze nás tobě poručené a skrz tě 
naplniti přikázané napomena, a poradě se po svých listech s milým synem naším, urozeným mužem Zdeňkem ze 
Šternberka, s jehož dobrú vólí tyto věci učiniti a konati máš ... « (A. Č. VII., str. 344). 

46) Mistr Petr Eschenloer, autor známé Kroniky Vratislavské, vidí vrchol slávy Šternberkovy ještě mnohem 
později, v době, kdy již jeho država se všech stran byla sevřena mocí královskou, kdy však on sám r. 1470 zvítězil 
nad kališníky ze iatce, Loun, Slaného a Tábora, řka o Zdeňkovi: »Astitit tamen dextera Dei, ut hic dominus ca
tholicus magnum triumphum est consecutus inter omnes barones, ut Stella micuit eum filiis suis praeter Ja
roslaum advoeatum Lusatiae, qui nichil laudis hactenus feeit, sed potius suae generationi dissomna.« (Script. 
rerum siles. VII., str. 234.) Zmíněný Jaroslav ze Šternberka byl fojtem lužickým. 

47) A. Č. XVI., str. 308. 

48) V diplomatáři budějovickém o č. 120 čte se ke dni 13. dubna r. 1466 tento regest: »Paulus II. papa 
Bohemiae regem Georgium de Podiebrad haereticum declarat et suadet Budvicensibus, ut ad exemplum Pils
nensium iugum eius excutiant et Zdenconi de Sternberg, quem catholici barones Bohemiae in capitaneum elege
runt, adhaereant, c\onec regno Bohemiae de rege catholico eligendo provisum non fuerit. (Opis z archivu jindřicho
hrad. v aróivu t{-cb.) 
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runu královskou. Český trůn byl příliš lákavou kořistí, aby zůstal skryt lačným 
očím za hranicemi polskými a uherskými, a boj s Jiříkem posíce jeho přece jen 
oslabil tak, že by bylo bývalo šílenstvím měřiti svoji sílu s nimi. Zdeněk utrpěl 
v těchto bojích veliké ztráty; jeho hrady postupně byly svírány a dobývány, ba 
pro upřílišněné nároky jeho docházelo i k rozporům mezi ním a novým jeho 
spojencem králem Matyášem. Přesto však Matyáš, dobře jsa si vědom významu 
pána ze Šternberka v Čechách a oceňuje jeho vlohy diplomatické, vybral si jej 
za prostředníka pro jednání o mír počátkem r. 1471, avšak když osud dějin opět 
měl svésti oba vynikající představitele domácích rodů českých, zemřel král Jiří 
dne 22. března toho roku. Zdeněk ze Šternberka zůstal pak nadále ve službách 
krále uherského a proti králi Jagellonskému i proti novému od r. 1470 purkrabí 
pražskému Janu Jene! z Janovic užívá označení: »Najjasnějšího krále uherského 
a českého etc. najvyšší hejtman všech zemí království Českého na Jeho král. Mti 
miestě a nejvyšší purkrabí pražský.«49) 

Zvolením Vladislava Jagella na český trůn zhasl poslední zákmit možnosti 
na splnění pyšného Zdeňkova snu. Pro jeho ješitnost byla to rána do srdce, avšak 
nezlomila jeho stavovskou hrdost a pýchu tak, aby zanechal veřejných služeb a 
v soukromí dokončil zbytek života. Stejně jako nebylo možno na tomto místě vy
líčiti podrobnější účast Zdeňka ze Šternberka na politických událostech v Čechách 
v doběsporu krále Jiřího s jednotou panskou, není již také úkolem této stati sle
dovati značnou účast, kterou měl tento nejvyšší purkrabí pražský na všech váleč
ných bězích a diplomatických jednáních, které provázely po smrti krále Jiřího spor 
o korunu českou mezi králem polským a králem uherským. Spor komplikovaný 
v r. 1476 ještě nepřátelstvím s Rakousy přivodil, že Zdeněk ze Šternberka vpadl 
do Rakous a navázal styky se šlechtou rakouskou císaři odbojnou. Přesto však, že 
král Matyáš uvítal toto nepřátelství a vyzýval Šternberka k dalším krokům v této 
akci, vstoupil tento neúnavný diplomat v jednání s císařem, které skončilo přízni
vou smlouvou/O) ba uvolil se k žádosti císařově prostředkovati ke konečnému vše
strannému smíru ve vleklém sporu o korunu a vládu v zemích českých. »Kdyby 
veliké to dílo bylo se podařilo panu Zdeňkovi, byl by na sklonku svého života 
odčinil a napravil aspoň částku oněch pohrom a neřestí, které nezkrocená jeho 
náruživost, energie a marnost byla uvalila na vlast a národ,« povzdechl Palacký, 
----_. ---

49) Srovn. na př. A. Č. V., str. 313, IX., str. 137, 143 a j. - ie Zdeněk ze Šternberka i po sesazení 
Jiříkem a po nastoupení Jana Jenče z Janovic vykonává stále určité funkce nejv. purkrabí, o tom důkazem nám 
může býti list krále Matyáše ze dne 14. listopadu r. 1472, z něhož se dovídáme, že Zdeněk disponuje vězením 
purkrabským: »Jakož Zdeněk ze Šternberka, hajtman královstvie našeho Českého a najvyšší purkrabí Pražský, 
věrný náš milý, v svém vězenie má urozeného Zigmunda z Pernštejna .... « (A. Č. XVI., str. 182.) 
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líče tyto události. 51) Ale osud nedopřál starému rytíři, bojovníku a diplomatu 
dovršení tohoto díla, které by bylo vrhlo světlý paprsek v temnou historii jeho 
často nepochopitelné a protikladné politiky a které by jej bylo usmířilo s velikým 
historiografem. Dne 4. prosince 1476 byl pan Zdeněk ze Šternberka mrtev, přeživ 
tak téměř o 6 let svého královského soupeře. 

51) Srovn. tamže, str. 129. 

KAMIL KROFTA: 

SLOVO O KNĚZI BOHUSLAVU BÍLEJOVSKÉM. 

ronika starokališného kněze Bohuslava Bílejovského, napsaná r. 1532 a vy
daná tiskem r. 1537, obracela k sobě ode dávna pozornost našich historic

AL ........ kých badatelů hlavně tím, že se v ní viděl především smělý pokus dokázati 
zvláštní nepřetržitou souvislost husitského hnutí s cyrillometodějstvím a tím 
i s pravoslavím. A poněvadž se theoríe hlásající tuto souvislost právem velmi roz
hodně odmítala, byl velmi nepříznivě posuzován jak sám BHejovský tak i jeho 
dílo. Velmi příkrý soud nad oběma pronesl posledně náš vynikající znatel staršího 
dějepisectví českého J. V. Šimák (v Čes. čas. hist. 1932). Nemoha s ním ve všem 
souhlasiti, rád bych zde blíže odůvodnil svůj odchylný názor. 

* * * 
U Jar. Vlčka (v Děj. české lit. 1., str. 384) se dočítáme, že již Dob r o v

s k ýpsal o »humbugu, jejž Bílejovský provedl s Cyrillem v Čechách«. Ale mýlili 
bychom se, kdybychom se proto domnívali, že se Dobrovský o Bílejovském ta:k 
příkře vyslovoval, jak naznačují uvedená slova Vlčkova. V rozpravě o stáří českých 
překladů bible z r. 1782 (Uber das Alter der bohm. Bibelubersetzung, Abh. einer 
Privatges. in B5hmen V. str. 303) píše Dobrovský povšechně o pověstech, jimiž 
naši staří kronikáři vyzdobili domnělý pobyt Cyrilla a Methoděje v Čechách, při
pisujíce jim zhruba vše to, co obyčejně dělávali jiní apoštolé a missionáři. A k tomu 
jenom dodává: »Man lese, um sich hievon zu uberzeugen, díe Traumereíen des 
Bohuslav Bílejovský, welchem díe ubrigen treulich nachschrieben, doch mit vor
behaltener Freiheit no ch einige Umstande, díe er vergessen haben mochte, hín
zuzufUgen.« V pozdější své rozpravě »Beytrage zur Geschichte des Kelchs im 
B5hmen«, vydané r. 1817 (Abh. der K. bohm. Ges. der Wis. V.) Dobrovský jen 
klidně poznamenává (str. 22), že již Voigt a jiní, naposled vydavatel kroniky Bí
lejovského Skalický-Dietrich, potírali přemrštěná tvrzení (»ubertriebene Behaup
tungen«) Bílejovského o nepřetržitém přijímání pod obojí způsobou v Čechách 
od začátků křesťanství až do konce XIV. století, přiznává, že sv. Ludmila přijí
mala pod obojí a připouští dokonce, že jí opravdu bylo podáváno z kalicha, o němž 
se zmiňuje Bílejovský, ale prohlašuje rozhodně, že nikdo, kdo zná lepší prameny 
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čéských dějin, nemůže připustit, že se u nás v XIV. stol. přijímalo z kalicha. 
Nový vydavatel kroniky Bílejovského, vzpomenutý Dobrovským, Josef S k a-

1 i c k ý, pravým jménem Dietrich, kanovník vyšehradský a profesor církevních 
dějin na pražské universitě, jehož péčí kronika vyšla r. 1816, sice se vůbec nepo
kusil o úhrnné kritické ocenění toho díla, ale v četných stručných a věcných po
známkách upozornil na hlavní omyly a nepravdy v něm obsažené, nepouštěje se 
do úvah o mravní hodnotě spisu a jeho původce. 

Důkladnému a přísnému rozboru podrobil hlavní část kroniky Bílejovského 
teprve J. K a 1 o u s e k v znamenité rozpravě O historii kalicha v dobách před
husitských z r. 1881 (Výr. zpr. obec. reál. gymn. v Praze). Nazývá tu Bílejovského 
»prvním původcem« názoru o nepřetržité souvislosti husitství s cyrillometodějstvím 
a rozborem jeho zpráv uváděných na doklad této teorie dospívá k úsudku vyjádře
nému těmito slovy (str. 5): »Znatel minulosti české, čta nyní kroniku Bílejovského, 
podiví se houfným omylům a nepravdám, kterýmiž spis ten v části první [kde právě 
dokazuje se ona theorie J oplývá, a kteréž tuto část co do spolehlivosti ještě níže 
stavl, než kam kronika Hájkova, od časů Dobnerových postavena jest.« Ukázav 
pak bystrým rozborem porušenost jednoho z hlavních dokladů Bílejovského pro 
tvrzení o nepřetržitém přijímání z kalicha v Čechách za doby předhusitské, totiž 
buly pap. Bonifáce IX. dané Kutnohorským r. 1401, praví, že do buly té »Bíle
jovský sám vložil všechno to, co týká se přijímání pod obojí«, a že »ostatní vsuvky 
Bílejovského jsou zajímavé jenom tím, že dokazují smělost a lehkomyslnost jeho 
ve falšování«. Jednou z těchto vsuvek chtěl prý si asi Bílejovský »podloudně po
moci k titulu děkanskému« (str. 18). Jinde (str. 23) pak shrnuje svůj úsudek 
o Bílejovském v tato slova: »U Bilejovského jest sice patrno, že sobě svou histo
rickou soustavu sám vymyslil, i ku kterému cíli a konci tak učinil; ale ani u něho 
nechtěl bych vše přičísti na vrub skutečné prolhanosti, nýbrž mnoho zajisté za
vinila také jeho pomatenost historická, kteráž v jeho spise jest až příliš patrna«. 
Když o něco později uveřejňoval Kalousek přesný latinský text oné buly Boni
fácovy z r. 1401 (Dvě bully dané do Kutné Hory r. 1401 a 1403, zprávy Kr. č. 
spol. nauk 1885), napsal v úvodě o Bílejovském, že »dovolil sobě zfalšovati« tuto 
bulu, »vsuv do svého překladu některé přídavky, kterých ke svému účelu potře
boval«, a že se mu podařilo »podvésti nemalý počet historiků, kteříž vytvořili sobě 
na tomto klamném základě zvláštní, ovšem mylný názor o původu a příčinách 
hnutí husitského«. 

Opíraje se co do věcného ocenění kroniky Bílejovského o rozbor Kalouskův, 
přihlédl J. Vl č e k v svých Dějinách české lit. (1. str. 366 a 384) blíže k duchu 
toho spisu. Kronika Bílejovského je podle něho »zajímavá hlavně jako význačný 
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hlas české církve starokališné, za rozmachu luterského i slibného rozvoje bratrského 
duševně i mravně chátrající«. Je to vlastně »poloúřední akt obranný nového na
zírání kališnického«, jehož podstat~ byla v tom, že »odumírající strana starokališ
nická, posud officiální jaksi představitelka původního učení Husova«, jsouc tís
něna Luterány, Bratřími i stranou římskou, představovala se »za nejstarší a tudíž 
jedině opráv~ěné vyznání v zemi, vzniklé dávno před Husem«, čili jinými slovy, 
zříkala se i formálně husitství jakožto svého základu. Prvá část knížky BHejov
ského, dokazující nepřetržité přijímání z kalicha v Čechách za doby předhusitské, 
dává Vlčkovi podnět k výroku, že »církev kališná, Římem zneuznávaná, v národě 

ící jako útvar zakrslý, bez ideí zmechaničtělý a zkonsistorštělý, Bílejov
skému je církví domácí a česky národní par excellence«, že tu »samorostlé husit
ství prodlouženo do dávné minulosti a sraženo na pouhé vnější pokračování něk
dejšího cyrilometodějství« a že autoru kroniky »jádrem všeho kvašení a vření cír
kevního v Čechách za Václava IV., celým duševním obsahem a cílem husitsky 
reformačním bylo jen a jen to, co laikům odpírala církev římská: formální kalich«. 
»Týmž mělkým, nehistorickým pojímáním honosí se« podle Vlčka i druhá knížka 
kroniky Bílejovského, jednající hlavně o Táborech, a »stejně stranně i nízce« 

i knížka třetí vykládá prý o Bratřích. 
Podobně jako Vlček soudí o kronice Bílejovského J. J a k u b e c (Děj. lit. 

č. 2. vyd. z r. 1929 str. 652 a 663; podobně již v 1. vyd. 622-3). Vytýká, že v ní 
»tendence zatlačuje obsah historický na věc podřízenou«. V první ze tří knížek 
»jsou sneseny doklady listinné, uvedena fakta v historii české knihy nebývalá, ale 
vše podáváno nepřesně, rozházeně a zbarveně k hlavnímu účelu spisovatelovu«. 
Z druhé knížky mluví »stranická tendence« a v třetí knížce autor na České bratry 
»soptí všecky pomluvy uvedené v oběh literární«. 

Podrobný odborně historický rozbor kroniky Bílejovského podal nedávno 
J. V. Š i mák ve zvláštní cenné studii (Dva příspěvky k dějinám českého děje
pisectví v Č. Č. H. 1932 str. 92). V první části kroniky nachází nejen autorovu 
»nevědomost a zmatek o nejznamenitějších událostech české minulosti (což bohu
žel se shledává snad u všech současníků Bílejovského, a bylo by mu tedy relativně 
omluvou), naprostou povrchnost, libovůli, nedbání času a místa, nedostatek úsudku 
anobrž i nesvědomitost, podvod a výmysl, kter}TŽ nejen nalézá ve zdrojích svých, 
co v nich není, nýbrž vlastní své myšlenky vykládá, jakoby je vážil z pramenů, 
a své prameny k tomu překrucuje a hrubě porušuje«. Druhé knížce kroniky »teprv 
se nedostává samostatnosti, neboť je skoro doslovným ohlasem Vavřince z Březové 
a Biskupcových táborských akt, jenže vybraným s hrubou nevědomostí a nechut
nou tendend«. Třetí knížka kroniky je podle Šimáka »krátký traktát proti Bratřím, 
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polemický, jenž »historických zmínek má maličko«; i tu ovšem nachází Šimák do. 
klady »obyčejné Bilejovského nedbalosti«. Úhrnem soudí (str. 102), že »Bohu
slav Bilejovský ani nenáleží do českého dějepisectvÍ«, neboť »jeho sepsání není 
historie, nýbrž nízký, mělký a nepoctivý pamflet«. Jeho osobnost pak líčí (str. 93) 
takto: »Snad se málo mýlíme, vidíme-li v B. typ kněze starokališníka, úzkého cír
kevního obzoru, nemajícího potuchy o hnutí renaissančním a chápajícího projevy 
soudobého individualismu čiře jen jako pokračování starého kacířstvL Víře své je 
oddán z hloubi srdce; zdá se, že jest vskutku nábožný a horlivec v povolání _ 
ale ani jeho slova, ani stesky na druhé, ani úlohy napravovatelské, ani účast v kon
sistoři nemohou přesvědčiti, že byl B. opravdový, čestný charakter. Nebylo jich 
tehdy mnoho, a v samém kruhu, k němuž se B. s přesvědčením hlási, konservativ
ních utrakvistů, ještě nedávno se dály neblahé přehmaty Caherovy. K tomuto 
směru přiléhá i bojovnost a nesnášenlivost B-ho, třeba je přikrývá pláštíčkem lí
čené skromnosti a mírumilovnosti. Volá po pokoji, ale rozumí jím jen nadvládu 
kališných. Velebí nadšeně starý zlatý věk pravých [prvých?] křesťanů, v míru 
a lásce, k jejichž ideálu by se mělo obrátiti pokolení současné, ale týmiž ústy za
tracuje do pekelné tmy stoupence Lutherovy i Jednotu Bratrskou, i staré Tábory, 
a jistě by se postavil i příkřeji proti církvi pod jednou, kdyby směl, nebýti kato
lického krále a nedávného jednání o spojeni utrakvistů s Římem«. Tuto nevlídnou 
charakteristiku doplňuje Šimákova poznámka učiněná na jiném místě (str. 95), 
že dílo Bílejovského »ukazuje velmi skrovné vzdělání, nepatrný rozhled, životní 
názor omezený na středověkou míru scholastickou« a že bible je Bílejovskému 
»zdrojem všeho poznání, nejen theologického a ethického, nýbrž i světového<~. 

Od těchto tvrdě nevlídných posudků. o Bílejovském odráží se jediný - pokud 
vím - příznivý projev o něm, jejž čteme v jedné z prvních knih Zd. Ne jed 1 é h o 
Prameny k synodám strany pražské a táb')rské (1900). Tam v zvláštním dodatku 
o kronice BHejovského (str. 168-9) nacházíme rozbor veliké části jejího druhého 
dílu, která je věnována synodám 1. 1441-1444. Nejedlý shledává, že z vypravo
vání BHejovského o poměrech v Praze p8 r. 1441 »positivně se nedovídáme nic 
nového«, ale že Bílejovský »vystihl dobu tu velmi pěkně«. V tom, co podává 
o památné synodě z r. 1443 »zasluhuje mnohem vice vIry než Cochleaus«. »Jeho 
vypravování o synodě kutnohorské je, třeba ne ve všem správné, přece stejně vtipné 
jako k r. 1441«. Bílejovský tu měl »dobré prameny«. Úhrnem pak oceňuje Ne
jedlý BHejovského se zřetelem na tu část jeho díla, která jej přímo zajímala, takto: 
»Co se soustavného podání dotýče, má Bílejovský nejlepší stať o době 1441-44. 
Zejména vyniká také jeho styl nad suchopar obyčejných kronik. Několika slovy, 
lehce a svižně, dovede zobraziti složitý spor obou stran velmi případně. Je ovšem 
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stranický, jeho cyrillomethodějství zabíhá až do naivnosti, splete si často zprávy 
nějaké, přes to však má jeho kronika silného ducha. Ja~ zro~na m~derně d~;ed~ 
Bílejovský kritisovati, ukazuje jeho názor o Rokycanov1. NejmenUje ho tohz ail1 
jednou. Zdá se to být přímo nemožným, jednati o husitství bez Rokycany. Vždyť 
Rokycana vyskytá se tu v době té stále a stále«. 

Nehledíme-li k této takřka mimochodem pronesené pochvale Nejedlého, jež 
nenašla u jiných badatelů valného ohlasu - Šimák se o ní v své poslední práci 
vůbec nezmiňuje jsou dosavadní úsudky o věcné i mravní hodnotě kroniky Bí
lejovského i jeho osobnosti krajně nepříznivé. Přes to mám za potřebné položiti 
si otázku, jsou-li tyto úsudky vesměs a plně oprávněny a zejména zda se při nich 
náležitě dbalo zvláštní povahy jak díla samého tak doby a okolností, v nichž 
vzniklo. A o tom chci zde říci několik slov. 

* >1< . 
* 

Ani jako pramen, z něhož bychom mohli čerpati původní, neb aspoň odjinud 
neznámé, a zároveň spolehlivé zprávy o starší české minulosti, ani jako dějepisné 
dilo, které by podávalo věcně a kriticky sestavený soubor zpráv jinde zachovaných, 
kronika BHejovského nemá téměř ceny. To vysvítá zcela přesvědčivě z rozboru 
Kalouskova i Šimákova, jejichž úhrnného výsledku nemůže podstatně změniti ani 
pochvala vzdaná Nejedlým jedné části kroniky Bílejovského. Její zprávy jsou 
většinou více méně nesprávné neb aspoň silně popletené a vesměs nespolehlivé. 
Ale již Šimák dobře napsal, že »nevědomost a zmatek o nejznamenitějšich udá
lostech české minulosti«, jež vytýká dílu BHejovského »bohužel se shledává snad 
u všech současníků Bílejovského a bylo by mu tedy relativně omluvou«. A řekl 
bych, že svou věcnou hodnotou neliší se dílo to valně od většiny historických spisů 
českých nejen té doby, nýbrž í značně pozdějšich, jak bratrských, tak katolických, 
které nepQdávajíce vypsání událostí své doby, pokusily se soustavně vypsati starší 
české dějiny. Skoro ve všech takových spisech je plno nesprávností, omylů i zřej
mých výmyslů cizích i vlastnich. Stejně jako u jiných dějepisců tehdejší doby, 
nelze ani u Bílejovského vše to - jak dobře pověděl Kalousek - přičítati »na 
vrub skutečné prolhanosti«, neboť »mnoho zajisté zavinila také jeho pomatenost 
historická, kteráž v jeho spise - a můžeme zase dodati: podobně jako v jiných 
spisech té doby - »jest až příliš patrna«. .. 

Při posuzování spisu Bílejovského po této stránce třeba však míti na mysli, 
že jeho vlastním cílem nebylo věcné vypsání českých dějin církevních, nýbrž že 
mu šlo o zcela určitý cíl praktický. Jeho kronika je vlastně, jak napsal Vlček, 
»poloúřední akt obranný«, namířený proti stížnosti, kterou r. 1531 strana pod-
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jednou podala králi Ferdinandovi. Stěžovala si do strany podobojí, že se zmocňuje 
jejích kostelů, přiřčených jí smlouvou Kutnohorskou z r. 1485 a uvádí tam své 
~něží. V straně podobojí se patrně pociťovalo, že toto zabírání kostelů strany pod
Jednou, třeba bylo odůvodněno skutečnými poměry, příčilo se formálnímu právu. 
Proto vznikla v straně té snaha zjednati si pro nárok na tyto kostely oporu v mi
nulosti. A ze snahy té zrodila se »Kronika« Bílejovského, jež se pokouší dokázati, 
že všechny kostely v Čechách byly původně pod obojí, protože církev podobojí 
byla tu vlastně od počátku křesťanství. Je tedy Kronika Bilejovského spis zřejmě 
tendenční a její tendence přirozeně má nepříznivý vliv na věcnou správnost jejích 
zpráv, které jsou vybírány se zřetelem na tuto tendenci, jí přizpůsobovány, podle 
ni upravovány. 

Ale více než jednotlivými těmi zprávami, více než svým věcným obsahem 
má Kronika BHejovského pro nás cenu právě touto svou tendencí, svým pojetím 
českého vývoje náboženského, které je nadmíru příznačné nejen pro autora sa
mého, nýbrž i pro tehdejší oficiální stranu podobojí, za kterou promluvil. Ač 
o tom bylo již leccos napsáno, zdá se mí, že právě této stránky díla Bílejovského 
třeba si povšimnouti poněkud blíže, než se dosud stalo. 

Jádrem pojetí českých dějin církevních, obsaženého v kronice Bílejovského, 
je názor, že se v Čechách přijímalo pod obojí způsobou od doby Cyrilla a Metho
děje až do poloviny XIV. století; teprve v tu dobu se prý začalo zaváděti přijí
mání pod jednou a z toho právě vzniklo hnutí husitské. »1 napsal jsem - píše 
Bílejovský (vyd. Skalického z r. 1816, str. 33) - knížku během kroniky neb 
z kroniky o původu viry křesťanské od počátku do země naší české z milosti božÍ, 
a jak hned všickni předkové naši byli přijímající tělo a krev boží pod obojí způ
sobou bez rozdílu za mnoho let. Neb tak bylo v církvi svaté p o vše m s vět ě, 
a ne pod jednou. Také jsem napsal, ač krátce, kterak sobě kostely stavěli a v nich 
za ta léta společně a jednostejně Pánu Bohu sloužili, i nerozdílně milostí, to jest 
božských svátostí požívali v lásce, svornosti a pokoji. I abyste vážili, že, jakž 
z božího dopuštění přijímání pod jednou způsobou v Čechách se začalo, tak 
hned mnoho zlého z toho pošlo; neb hned kněžstvo poběhlé kalicha krve Kristovy 
pánův, rytířstva, vladyk, obcí, kteréž mohli pod jednou obdržeti, proti těm, kteříž 
pod obojí způsobou stáli, popouzeli, až různice i války přivedli.« 

Názor Bílejovského, vyjádřený výstižně těmito jeho slovy a v první části 
jeho knihy podrobněji vyložený a doložený je, jak viděti, na hony vzdálen theorie, 
za jejíhož původce býval prohlašován a jež hlásala zvláštní přímou souvislost 
husitství s cyrillomethodějstvím a tak s řeckým pravoslovím. Bílejovský nedoka
zuje nic jiného, než že se v Čechách přijímalo z kalicha od doby Cyrilla a Metho-
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děje až do poloviny XIV. století. Ale tvrdí zároveň, že se původně přijímalo 
z kalicha v celé západní církvi (»po všem světě«), což je pro starší dobu až do 
papeže 1nnocence III. v podstatě správné. Nikde Bílejovský netvrdí, že by Cyrill 
a Methoděj byli měli zvláštní víru odlišnou od obecné víry křesťanské, ni~de jich 
nepředstavuje jako hlasatele řeckého pravoslavL O »řeckém« vyznání v Cechách 
za Cyrilla a Methoděje a jeho nepřetržité souvislosti s husitstvím začalo se v Če
chách mluviti teprve mnohem později. První, pokud známo, theorii o původu 
husitství z řeckopravoslavného cyrillomethodějství vyslovil veřejně Pavel Stránský 
ve svém slavném spise O státě českém. U Bílejovského není po ní ještě ani po
tuchy. Ten jen doplnil správný v podstatě poznatek, že se v celé západní církvi 
od začátku až do papeže 1nnocence III. přijímalo pod obojí způsobou, nesprávným 
tvrzením, že v Čechách se zvyk ten udržel až do poloviny XIV. století, a toto 
tvrzení snaží se dokázati násilným výkladem pramenům a někde jejich »úpravou«. 
Husitství se podle Bílejovského prostě vrátilo k tomu zvyku, jenž nějaký čas 

předtím, v Čechách teprve od poloviny XIV. století, upadl v zapomenutí. Z toho 
pak mu plynulo, že vlastně všechny kostely v Čechách náležejí straně podobojí, 
poněvadž se původně ve všech přijímalo pod oboji. A to byl vlastní praktický 
cíl theorie Bilejovského, o jejíž nesprávnosti netřeba se šířit, když možno prostě 
odkázat na Kalouskovu rozpravu O historii kalicha v dobách předhusitských. 

Tato theorie ostatně není vlastním výmyslem Bílejovského. S jejími zárodky 
setkáváme se v straně podobojí již dávno před ním. V svém tištěném spise 
O svátosti oltářní z roku 1493 vykládá Rokycanův nástupce v duchovním vůd
covství strany podobojí Václav Koranda mladší z Nové Plzně, že za mistra Ma
těje z Janova - Koranda nazývá jej mistrem Matějem Pařížským - kterýž byl 
»za císaře Karla a po něm v malém času,« prý »ještě v kostele na hradě pražském 
pod obojím způsobem bylo přijímáno, jakož lidé urození před dobré paměti 
M. Janem Rokycanem zjevně a svobodně to seznali, nébrž po klášteřiech všecka 
čeleď tak 'přijímala a zvláště konvršové a ti, kteříž přisluhují v kostele a u oltáře, . 
jakož o tom v svých řeholách mají psáno.« »Když pak,« dodává Koranda, »0 to 
Čechové se zasadili, že tak a nic jinak ta svátost má přijímána býti, tehdy sborem 
to zastavili, jakož opatové jistých klášteru ov to jsú vyznali.«l) Přijímání pod 
jednou Koranda naopak prohlašuje za »nálezek lidský nový, a ještě nevědomo, 
kdy, kde a odkud počatý neb vzatý.« Teprve za Tomáše Akvinského prý se za
čalo přijímati pod jednou způsobou, takže »leta božieho 1414, když se Čechové 
zasadili o přijímánie pod dvojiem zpósobem, nezběhlo puol druhého sta let od 

1) Srv. mou rozpravu »Vác1av Koranda ml. z Nové Plzně a jeho názory náboženské« (otisk ze Sbor
níku měst. hist. musea v Plzni III. 1913), str. 27. 
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toho:o ~omáše, za .~ěhožto zbohatlé kněžstvo z pravé bujnosti a lenosti opustilo 
r~zdavah pod dV~Jlm. zpuoso~em : .. « Již u Korandy postihujeme, jak viděti, 
zre:el~ou s~~hu ~~~:or1C~y dokaza~l po:dní původ přijímání pod jednou a naopak 
trvam obyceJe pnJlmatt pod obojí v Cechách až do doby před počátkem husit
ského "hn~~í~ »O~~~d ~e~í již ~aleko :- napsal jsem o tom r. 19132 ) _ k theorii 
o v nepretrzltem ?nJ~ma~l z kahcha v Cechách od doby Cyrillovy a Methodějovy 
a~ do. doby husltske. Vyklady Korandovy, jež celkem ještě nejsou příliš vzdáleny 
hlstoncké pravdy, dobře objasňují základy této theorie, s níž se o několik desíti letí 
později setkáváme u Bílejovského.é) 

Okol~ost" že theorie Bílvejovsk~ho o nepřetržitém přijímání pod oboji způ
so~o,u.; ~:chach ~a ~oby predhu~:tské v n~ní tak původní, jak se myslívalo, ne
ubHa)l zaJl.mavo~h, n~brz naopak Jl 2vysU)e. Neboť třeba míti za to, že Bílejovský 
ve s~e ~romce vyjadřuJe takřka úřední názor své strany o této věci, a ovšem jej 
ro:va~l, odůvodňuje a do~lňuje. Víme již, že tento úřední názor strany podobojí 
me! Cl! a smzsl zce~a praktický - měl podepříti nárok strany podobojí na kostely 
odnat~ str~ne podjednou - ale jistě měl pro stranu podobojí také velikou cenu 
mra~nl ~ l~eo~ou. Je známo, čim bylo husitům přijímání pod obojí a je zajisté 
nehlstoncke a 1 nesprávné, spatřuje-li se úpadek a mělkost pozdějšího husitství 
v tom, že ~~~~vý ,;ýzn~m přizn~vali ~ou~ému prý vnějšímu obřadu. Nešlo tu jen 
o :e~to vneJsl obra~, jen,.~ .kahch, nybrz mnohem vice o zásadu vpravdě revo
lum,l, kter~u h~ h~slte v~.~Jll~. ~yla to !ásada, že více sluší poslouchati Boha, jenž 
odkazal svym vernym pnJlmam pod zpusobou chleba i vina než lidí kteří zavedli . , , 
proh této vůli boží přijímání pod jednou. »Poslouchati Boha vice než lidí _ na-
psal jsem o tom jinde

4
) - znamenalo ve skutečnosti neposlouchati papeže a cír

kevní a~to:i~y v~~ec, !~stliže, ukládali věřiti něčemu, co jednotlivec pokládal za 
o,dpor~: vul! bOZI, b~zlmu zalmnu. To znamenalo, že každý jednotlivec, křesťan, 
s:~.muze ro~h~do,vah ~ tom, jak rozuměti zákonu božímu, což se ovšem naprosto 
pr:c~lo k~t~hc~:,zasade n~o:ne:ené autority církevní ve věcech viry.« Tato zásada, 
J:z 1 neJ~l11rneJsln; z" h~s:tu pr~šla takř~a d~ krve, nikoli kalich sám, byla po 
vsechen cas hlavm prekazkou sJednocem hUSItů s církví římskou. 

2) V citované práci o Korandovi str. 28. 

., 3)y Šimák, ČČH, 1932, str, 36, uznávaje, že »základní these Bílejovského _ obecnost přijímání pod 
obOJI (ac )Cn do ~II: stol.) - je správná«, byl by ochoten přiznati Bílejovskému »zásluhu, že na ni první 
~h~dll«, ale protoze Je mu známo z Bartoše Písaře, že »již r. 1525 husitský administrátor Korambus se dovo
la,va, staré ~nl~y ne:ná,mé ~ám, řečené »Gesta«, kde se mluví o Crhovi a Strachotovi a o »přijímání těla a krve 
Pane«, soudl, ze »am teto zasluhy nelze B-mu dopřáti«. Z Korandova spisu z r 1493 J'ehoz' . t S"' 'k 

y. 1 '" . , Sl U lma nepo-
vs~m , vysvlta, ze se v straně pod obojí již za doby Rokycanovy a Korandovy vědělo o těchto věcech mnohem více, 

nez co ~ tom r. 1525, pověděl :C0rambus, a že BíIejovský patrně čerpal ze staré tradice, jež žila v straně pod obojí. 
) V Cltovane rozprave o Korandovi str. 30. 
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V tom duchu také Bílejovský přijímání pod obojí způsobou, kalich, cení tak 
vysoko, že právě pro ně pokládá svou círke: podoboj! za nej~ok~~al,ej,ší :e všech. 
Ačkoliv si přeje sjednocení se stranou podjednou, predstavuJe Sl Je tak, ze strana 
ta by přijala kalich, a připojila se k straně pod o~oji, ~ikoli. nao~ak~ A to by .:~ 
podle Bílejovského mělo státi bez ohledu na pape~e ~ t~eba 1 ~rob n~m~. »~il1zt 
oni - píše (str. 37) o papežích - co o podstatne krestansta Jako n~~es:~1 ago
štolští k zachování pečují v milosti, jen aby k své vůli všecky podma~lh, U~lVa!:ce 
a popouzejíce mocí sv~tských, aby i oni ji~h služe~níci a n~ boží byh va 0r:,1 V J1C~ 
panství pýchali. I můzete poznati - pravl k stavum pod Jednou - ze predkove 
vaši o jich .a ne o boží vůli váleli proti pr.avdě a. škody nesli.« ~lubokj odpor 
proti Římu a papežství, založený n~ ce~é ml~ulo:b ,str:~!, ~odob?J1, udrzova~. se; 
jak patrno, ještě v době Bílejovskeho 1 meZI ne]mlrne)Slml ~USIty a ~yl zaJ1s~e 
mnohem větší překážkou jejich sjednoceni s církv~ ob,ec~ou n~z.kahch ~ar::-, o s~b:. 
Pro smýšlení těchto mírných husitů, za něž mluv1l BlleJovsky, Je velm~ pnznacne, 
že by se byli chtěli smiřovati se svými krajany podjednou bez ú~asti Ríma~.A ~e~ 
obyčejně zajímavý je důvod, jímž je chtěl Bílejovs~ý pohnoub, ab~ se p'::lpoph 
k straně podobojí. Ukazuje jim, maje zřejmě na mysli hnutí vzbuzene v Nemecku 
Lutherem, na okolní národy, kteří prý se již »obracují«, poznavše, >~že s~ ná~ 
(husitským Čechům) křivda dála od kněžstva a oni da~mo popouzem byli vprot: 
nám.« A obraceje se stále k stavům podjednou, pokračuje (~tr~ 39): >:A ponev~dz 
oheň milosti boží rozněcuje se v srdcích ku pravdě, neuchyluJtez se anI rozpakuJte; 
ale pečujtež, abychom byli všichni jedno obcováním sva:é vvír~,.a to vv~~ij.í:n~ní 
těla božího a krve drahé pod obojí způsobou, a neractez byb po~deJsl Jmyc~ 
národův, neb mezi námi o nic jiného rozdílu není.« A dohodnou-ll se tak obe 
strany, budou Čechové, »příklad jiným národům k řá~dnému a všech špěšnějším~ 
k té pravdě obrácení, poněvadž o nás říkají okolní, že Cechové nám ~íru, z:chovah: 
Coť se zdá, když spolu všickni budem, jaká zásluha u Pána Boha, Jaka cest meZI 
křesťany, když tak zasvítíme v Kristu Ježíši, pánu našem, že i velebn~ císař, J. Mt; 
král pán náš i všickni křesťanští králové, knížata i všecka říše, v1douc takovy 
řád,' a poznáv~jíce škodu roztržky křesťanův a užitek ~ prospěc~ j~dnoty u víř~ ta
kového obcování tím snažněji přičiní se, aby tak vseckno krestanstvo spojeno 
bylo v jednotu, ; předkem papeže, kardinály, biskupy a ~ak :šeck:~ ř~d .kněžský, 
aby se dali v tu dobrou boží práci sobě svěř~~ou, ?~pO~aha:l ~ pnd~ze:l bu~ou, 
aby opustíce mrzký a zahálivý život a světska Jedn~n~, h~u ~erne~u kres~anske:nu 
posluhovali tou velebnou milostí boží a opatrovah hd kresta~sky v spasltedlnyc~ 
potřebách. A když to dá milý Bůh a duchovní tak napravem bu~ou, hned t~ke 
císař křesťanský, králové, knížata i všecka říše upevní věčný pokoJ ... a nemaJlce 
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žádné příčiny roztržky, budou hrozní protivníkům víry, uleknou se nepřátelé kře
sťanští vidouce v Pánu Bohu tak shromážděné, a můž to Pán Bůh milosrdný uči
niti, že by i oni k víře se obrátili a císaři křesťanskému bez prolévání krve pod
dáni byli anebo snáze přemožení, a tudy sláva a chvála boží rozmnožila by se, 
čest císařská, svoboda křesťanům po všem světě navrácena byla ... « 

Nadšená a dojemná víra v moc a cenu kalicha zračící se v těchto téměř 
blouznivých slovech Bílejovského, víra, která zajisté byla hluboce zakořeněna 
v srdcích českých husitů, a zároveň upřímná touha po sjednocení všeho křesťanstva, 
jíž se čeští husité přes všechna zklamání a přes všechen neutuchající odpor proti 
Římu nedovedli vzdáti, vysvětlují velmi mnoho z jejich náboženské politiky, která 
bývá tak přísně posuzována a odsuzována. Zejména také objasňuje příčiny jejich zá
sadního odporu proti těm, kdo u nás znemožňovali nadobro obnovení oné jednoty 
všeho křesťanstva, po níž tito husité neustávali toužiti, proti Táborům a Bratřím. 

Oběma těmito stranami náboženskými zabývá se Bílejovský v ostatních dvou 
knihách své »Kroniky«. Kniha druhá jedná hlavně o Táborech, třetí o Bratřích. 
BíJejovský píše o těch i oněch velmi nepříznivě, s ostrou zaujatostí stranickou, ale 
nikoli bez ducha. Část, jednající o Táborech, ač se opírá hlavně o Táborskou kro
niku Mikuláše z Pelhřimova, není, jak víme z citovaného úsudku Zd. Nejedlého, 
bez věcné ceny. Stranicky a nespravedlivě, nevěcně a s mnohými hrubými omyly 
píše Bílejovský o Bratřích. Neostýchá se opakovati o nich nejnejapnější pomluvy, 
ale přece také dobře vykládá zásadní příčiny svého odporu proti nim. Vytýká jim, 
že neuznávají platného zřízení církevního, kněžských úřadů. »A to zřízení - píše 
(str. 114) - není odporné Pánu Ježíšovi, kdyby podle čtení jeho a ustavení apo
štolského a způsobův prvních svatých [držitelé církevních úřadů] sebe a lid kře
sťanský řídili. Ale že jsou se v pýchu vydali a toliko důstojenství hledí, a nedba
jíce spasení lidu obecného, své provozovati chtí, toho i my na nich nenávidíme. 
Ale tito [t. j. Bratří] pro ten nedostatek osob jmenování ta [t. j. názvy úřadů] 
zošklivivše sobě, potupili i ouřady řádu, že i věrné a pracovité domácí poraziti 
hledí. I na odpor postavili sobě podobizny své, jakéž sobě volili, lépe dím, jacíž 
se sami posadili, a jmenováním jiným přikryli. " a bez potřeby o ta jména ne
snáze a roztržky v lidu činí.« 

Nepřátelská zaujatost Bílejovského proti Táborům a Bratřím nemůže se nás 
dotýkati příjemně, ale sluší přiznati, že měla hlubší mravní základ, vyplývajíc 
z celého nazírání husitských Čechů na povahu a poslání strany podobojí, jak se 
obráží v knize Bílejovského. Toto nazírání starověrných husitů může se nám zdáti 
naivní, omezené, zaostalé. Ale myslím, že nezaslouží odsouzení tak přísného, ja
kého se mu ,dostalo zvláště od J. Vlčka. Jistě nelze dáti za pravdu podivnému 
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tvrzení Vlčkovu, že tito starověrní husité, tato strana starok~lišni~ká: př;edstav~jíc 
se »za nejstarší a tudíž jedině oprávněné vyznání v zeml vzmkle

v 

davno pre~ 
Husem« zříkala se i formálně husitství jakožto svého základu nebo ze samostatne 
husitstv/ »prodlužovala do dávné ~inu~osti«,a vsráž~la ~a »po~hé vn~Jší po~ra
čování cyrillomethodějství«. Neboť Jesthže prave hUSltstVl od sveho zacatku uSllo
valo především o návrat k původnímu čistému křesťanství, ke křesť~nstv~ sa~ého 
Krista, jeho apoštolů a prvotní církve, je zřejmo, že snaha dokázati nepretrz~tost 
přijímání pod obojí od začátků církve křesťanské, a u ná~ ovšem od d~bZ ~ynl:o
methodějské, až téměř do doby, kdy husitství začalo kahch znova zavadetl, me.la 
svůj zdroj v samé podstatě ryzího husitství. Nemožno spatřo~ati zradu n~ hUS1~
ství v tom že se mu chtělo dáti nejvyšší posvěcení důkazem Jeho prastareho za
kladu a st~jně nemožno obviňovati Bílejovského a jeho stoup~nce, j:-k?by ~yli 
chtěli husitství takřka zatlačiti cyrillomethodějstvím. Z kromky BlleJovskeho 
mluví k nám tradice pozdějšího husitství, jak se ustálilo po kompakt~te~h bazi
lejských v době Rokycanově a Korandově. Jsem přesvědče~ a dovod1l Jsem to 
jinde,5) že toto husitství nebylo tak prá:dné ~ z~krsl~, :ak od~lzené, d~ch~ ~usovu, 
jak se tvrdívalo a dosud tvrdívá. A zda se 1111, ze prave Krom~a.~,deJo~~Keho uka: 
zuje, kolik v něm bylo vůle k ži~otu je~tě v d~bě" kdy v~~ ne J!Z d0.raz~ly dra~e 
vlny mocného hnutí luterského, Jak v nem neprestava~ Zl~l sta~y h~sltsky ~essla
nismus úchvatná víra ve zvláštní boží vyvolenost husltskych Cechu a v Jepch ve
liké po'slání v křesťanstvu. Kalich nebyl jim a~i teh~y ještě pouhý:u, vn~jš!m ~d: 
znakem, nýbrž hlubokým symbolem této vyvolenosb a.tohoto posl~n1. J1ste pra~e 
toto dojemné lpění na staré husitské tradici činilo BíleJovského a Jeho staro~a~ls~ 
nické soudruhy nepřístupny novým proudům myšlenkovým a mravním. Ale VIdl-li 
Šimák v Bílejovském »typ kněze starokališníka, úzkého církevního ,obz~ru-,. ~ema
jícího potuchy o hnutí renaissančním a chápajícího projevy .sou~obeho ~n~lvldua: 
lismu čiře jen jako pokračování starého kacířství«, zdá se ml, že Je to POJetl hodne 
anachronistické. Nemyslím také, že je historicky správné vytýkati Bílejovskému 
»bojovnost a nesnášenlivost«, když to jsou vlastnosti společn~ snad vše~ ~ábož~n
ským směrům tehdejší doby. A nezdá se mi v ani sťrá~n~ ar:,l. s~r~~edhve k. Bl!e
j ovskému jeho proj evy touhy po sjednocení vsech kr~sta~u v Clste vu~, ??~l~ l~ealu 
husitského chápati jen jako »Hčenou skromnost a mUUffillovnost«, v1il~b Jej, ze m~ 
jde jen o »nadvládu kališných« a podezírati, že jeho smířlivější stano~lsk~ ~ str:n: 
podjednou vyplývalo jen z ohledu na katolického krále a na nedavne Jednam 
o spojení utrakvistů s :Římem. 

. , , h N " ~ ký vývoj náboženský 5) Krom výše uvedené rozpravy o Korandovl VIZ zvl. mou uva u ovy na zor na ces 
v době předbělohorské v ČČH, 1914 a mou přednášku Mistr Jan Rokycana z r. 1911. 
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Vždyť i toto stanovisko se shoduje s dřívější celkem důslednou politikou 
staré strany podobojí, jejímž právním základem byl zákon o kompaktátech a nej
významnějším projevem památná smlouva kutnohorská z roku 1485, sjednaná mezi 
českými stoupenci strany podjednou i podobojí. Je pravda, že se tato politika víc 
a více přežívala, když v straně podobojí vlivem luterského hnutí nabýval roz
hodné převahy radikálnější směr novoutrakvistický a také v straně podjednou se 
připravoval - z nemalé části působením habsburské dynastie - obrat k větší 
rozhodnosti a neústupnosti. Je pravda, že se tímto vývojem poměrů starověrní hu
sité, starokališníci, dostávali do postavení, jež nebylo možno trvale udržeti, neboť 
bylo stále zjevnější, že budoucnost náleží nikoli těm, kdo usilovali o kompromis 
na starých základech, nýbrž stoupencům směrů rozhodných. Ale nemyslím, že by 
proto bylo třeba odsuzovati s tak tvrdou přísností ty, kdo nechápajíce velikých 
událostí své doby, tak jako je můžeme chápati dnes my, zachovávali si naivní víru 
v sílu starých ideálů husitských. Ano zdá se mi, že v tom je cosi pěkného, dojem
ného. Pro poznání myšlenkového a mravního ovzduší starokališnické skupiny 
v straně podobojí v době ohromné krise náboženských a církevních poměrů v Če
chách je kniha Bílejovského zajisté pramenem velmi cenným, třeba její význam pro 
poznání minulých událostí, o nichž vypravuje, byl sebe menší. Odhaluje nám kus 
duchovního života jedné, přes svůj postupující úpadek tehdy ještě dosti významné 
složky našeho národa, a činí to způsobem, jenž není beze všeho půvabu slovesného. 
Souhlasím s úsudkem Nejedlého, že styl Bilejovského »vyniká nad suchopar oby
čejných kronik« a že jeho kronika přes všechny své nedostatky »má silného ducha«. 

A ještě slovo o osobní poctivosti Bilejovského. Viděli jsme, že zvl. Šimák vy
týká mu nejen »hrubou nevědomost a nechutnou tendenci«, nejen zmatenost, na
prostou povrchnost, libovůli, nedostatek úsudku aj., nýbrž i »nesvědomitost, 
podvod a výmysl«, překrucování a hrubé porušování pramenů, že nejen jeho dilo 
nazývá »nízkým, mělkým a nepoctivým pamfletem«, nýbrž vyslovuje přesvědčení, 
že Bílejovský nebyl »opravdový, čestný charakter«. Nevím, dostalo-li se některému 
z našich starých historických spisovatelů, vyjímaje snad jediného Hájka, tak příkře 
nepříznivého vysvědčení o jeho mravní hodnotě. Ale smím snad vysloviti přesvěd
čení, že toto strašné vysvědčení mám za nespravedlivě přísné a nedosti odůvod
něné. Slova Kalouskova, že všechny historické omyly a nepravdy, jež nacházíme 
u Bílejovského, nelze přičítati »na vrub skutečné prolhanosti«, neboť mnoho prý 
zajisté zavinila také jeho »pomatenost historická«, naznačují, po mém soudu, dobře, 
jak sluší hleděti na historické nesprávnosti o kronice BHejovského. Spíše než lži, 
nesvědomité a podvodné výmysly jsou to asi většinou pověsti a legendy šířené 
v straně podobojí, doplněné všelikými dohady a domysly Bílejovského, jež tuším 
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nelze zpravidla vysvětlovati zlým úmyslem nebo nepoctivou »prolhaností«. Podob
ných nesprávných pověstí a legendárních výmyslů najde se hojnost také v spisech 
jiných stran náboženských. Je jich dosti i v historických spisech bratrských (na př. 
J afet, Historie o těžkých protivenstvích aj.), a zvláště díla spisovatelů katolických 
(Hájek, Dubravius, Pontán, Balbín a j.) jsou jich plna. Sám spisovatel tak vy
soké úrovně duševní a mravní jako Pavel Stránský ve svém znamenitém spise 
o státě českém dal se svésti k povážlivému zkreslení českých dějin náboženských 
tvrzením o »řeckém« náboženství v Čechách za Cyrilla a Methoděje. A veliký J. A. 
Komenský rozvinul v spise »Ecclesiae slavonicae brevis historiola« theorii o řec
kém resp. praslovanském a všeslovanském původu českého náboženství s odvahou 
a fantasií daleko překonávající Bílejovského. Jsme-li dnes ochotni samého Hájka 
posuzovati méně přísně, než Dobner a Palacký, když jsme poznali, že užil pro svou 
kroniku valného počtu dobrých předloh a z nich vzal mnohem více, než se myslilo, 
a když si uvědomujeme, že ve vymýšlení nejnesmyslnějších povídaček měl v středo
věkém dějepisectví mnohé předchůdce (u nás zvl. Eneáše Sylvia) a že v své době 
nebyl zjevem ojedinělým,G) je jistě spravedlivé, abychom také k BHejovskému 
byli shovívavější. Vzpomeneme-li, jak v té době zvláště humanističtí dějepiscové 
bud' z ješitnosti učenecké anebo z touhy vyplniti mezery dějepisného podání ne
ostýchali se předstírati kroniky, jichž nikdy nebylo, doplňovati zprávy pravých pra
menů svými výmysly a pod., budeme se mírniti v přísném odsuzování Bílejovského 
za to, že se svým zanícením pro husitství dal svésti k podobnému, celkem dosti 
nevinnému, upravování zprávo české náboženské minulosti. 

V jediném případě ovšem je těžko ubránit se podezření, že starý pramen, 
jehož se dovolává, sám vědomě porušil, a to nejen z pohnutek ideálních. Je to 
tam, kde uvádí bulu papeže Bonifáce IX., danou do Kutné Hory r. 140L Do 
překladu této buly, jíž se formou tehdy obvyklou dovoluje vystavovati v určité 
dny v chrámě Božího Těla svátost oltářní, je v kronice Bílejovského vsunuto na 
rozličných místech po několika slovech, jež měla svědčiti jednak o tom, že se v tom 
kostele rozdávala svátost oltářní pod 'obojí způsobou, jednak že byl zřízen přede
vším ku kázání slova božího a při něm že bylo ustanoveno děkanství. Kalousek, 
jenž podrobně zjistil odchylky textu Bílejovského od textu původního,7) byl pře-

6) Srov" co Šimák, Prameny a pomůcky Hájkovy (Gollův Sborník z L 1906), str. 195 píše o kronice 
Hájkově: »Hájkovu kroniku nesmíme posuzovati moderním měřítkem, Jest jen dítkem svého prostředí, naivní, 
mravně laxní, povrchní, fantastické a tendenční renaissance, knihou o nic horší nežli současná díla dějepisectví 
evropského,« Tamtéž, str. 213 čteme o Hájkovi, že »ve svých výmyslech nešel tak daleko, jak se za to má; 
vybájil sice jména kolika kronikářů, ale aspoň v některých případech kryje jejich jmény prameny dobré a poctivé«, 

7) O historii kalicha str. 17 a v rozpravě Dvě bully dané do Kutné Hory r. 1401 a 1403, Zprávy kL 

spoL nauk 1885, 
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svědčen, že Bílejovský ony vsuvky »patrně z vlastní hlavy vložil do listu papež
ského«, aby si »pomohl k důkazu, že po r. 1390 v Kutné Hoře bylo podáváno 
pod oboji«. Vsuvkou o děkanství u kostela Těla Božího, kde sám byl farářem, 
chtěl pak prý si as Bílejovský »podloudně pomoci k titulu děkanskému, aby nestál 
daleko za děkanem Kutnohorským, jakž již tehdáž říkalo se farářovi u vysokého 
kostela sv. Jakuba«. Ale Šimák právem v tom Kalouska následoval jen s důležitou 
výhradou; dokázal prý, že »utrakvistické citáty«, t. j. ony vsuvky v listině Boni
fácově, jsou »čirým falsem Bílejovského ne bon ě k o hoj in é h 0«. Opravdu 
není nikterak jisté, že tyto tendenční vsuvky jsou dílem samého Bílejovského, který 
mohl text porušený do své kroniky převzíti bona fide odjinud (mohl jej na př. 
najíti v archivě svého farního kostela). Vsuvka o ustanovení děkanství při ko
stele Božího Těla sice svědčí silně proti němu, ale ani toto svědectví není zcela 
přesvědčivé. Neboť také původcem této vsuvky mohl býti některý z předchůdců 
Bílejovského, jenž toužil po titulu děkanském. Avšak i kdyby Bílejovský sám byl 
text papežského listu porušil, byl by se jen dopustil činu, který byl stejně v středo
věku, jako v prvních stoletích nové doby velmi obvyklý. Je známo, kolik listin 
papežských, císařských, královských a jiných bylo tehdy podvrženo neb aspoň 
hrubě porušeno za tím účelem, aby si všeliké vrchnosti světské a církevní zjednaly 
potvrzení svých práv majetkových i jiných, skutečných nebo domnělých. 

Jsem dalek toho, abych odkazem na tyto nepěkné zjevy chtěl omývati Bíle
jovského. Porušil-li sám text listu Bonifácova, byl by to smutný důkaz jeho po
vážlivé slabosti povahové, ale soudím, že bychom jej pro ni nesměli odsuzovat 
přísněji než všechny ty, kdo před nim i po něm z důvodů více nebo méně ideál
ních dopustili se činu podobného. A zvláště bychom ani potom neměli práva pře
nášet nepříznivý soud o mravní kvalitě Bílejovského na celou stranu starokališ
nickou. Ale, jak jsem řekl, jistoty o tom, že Bílejovský sám padělal text listu pa
pežského, nemáme. Proto je, myslím, slušné, abychom si v úsudcích o mravní hod
notě Bílejovského i strany, za kterou mluvil, ukládali více zdrželivosti, než se na
mnoze dosud dělo. 

FRIDOLIN MACHÁČEK: 

MĚSTSKA RADA A MĚSTSKA KANCELAŘ V PLZNI 
V XVI. STOLETÍ. 

tejně jako pro vývoj městského soudu l
), jest i pro rozvoj městské samo

správy významná doba XV. století, kdy se městské rychty postupně dostaly 
v držení městských rad a přestaly býti zástupcem moci zeměpanské v krá

lovských městech. Odtud se stala městská rada nejvyšším správním a soudním 
orgánem, a zvláště v své agendě správní nebyla omezována nijak vyššími instan
cemi, jako to pak bylo čím dále tím více při jejím rozhodování soudním. V své 
vnitřní samosprávě nebyla omezena ani úřadem podkomořským ani ještě nově 
vzrostlou mocí královské komory, která od doby Ferdinanda 1. počala býti pro 
královská města významnějším činitelem než sám podkomoří. 2) Tyto nadřízené 
úřady měly vliv jednak na stanovení peněžních i jiných povinností měst krá
lovských, jednak zasahovaly podstatně do obecné politiky městské, zvláště když 
čím dále tím více vyrůstal vliv otázek náboženských a když se také připravoval 
ústavní zápas mezi mocí stavovskou a zeměpanskou. Ale o těchto poměrech se 
v městských radách vůbec nejednalo, a v tom, co se týkalo úpravy městských 
poměrů v místě samém, měla městská rada volné ruce. 

Význačné postavení měl podleomoří při obnově městské rady, která se 
konala zpravidla v létě. S ) Při obnově býval podkomoří i s hofrychtéřem, ač
koliv jindy zase byl tu jen podkomoří sám. 

Za přítomnosti podkomořího nebo hofrychtéřovy bylo přehlédnuto obecní 
hospodářství za uplynulé radní období, skládaly se obecní počty. K sestavení 
počtů byl určen obyčejně primátor, čtyři městští radní a všichni obecní starší, 
kteří v tom byli kontrolním sborem nad městskou radou. 4 ) S obecními staršími 
vystupoval tu při tomto jednání i městský rychtář. Roku 1560 skončilo vše 

1) Srv. o tom můj článek Městský soud a městský rychtář v Plzni v XVI. stol. ve Sborníku prací věnov. 
prof. dr. G. Friedrichovi, str. 247. 

2) Srv. Čelakol)ský, Úřad podkomořský v Čechách, str. 47, 51 sld. 
3) Jen roku 1634 se konala obnova v lednu a 1632 v prosinci, roku 1651 v dubnu, jinak v letních mě

sících: v květnu, červnu, srpnu a září, nikoliv v červenci. 

4) Tak roku 1556, 1562 (manuál Č. 19, str. 380),1604 (č. 21, str. 27), roku 1591 výjimečně bylo k tomu 
určeno šest konšelů a osm obecních starších. 



234 FRIDOLIN MACHÁČEK 

v naprostém souladu, poněvadž rychtář i starší obecní poděkovali purkmistru 
i radním pánům za dobré spravování obecních věcí; také roku 1562 a 1596 se 
výslovně připomíná, že počty městské byly revidovány obecními staršími, a uvádí 
se jednou výslovně, ovšem až roku 1604, že se to stalo po vystoupení radních.5) 
Ale tato revise se neskončila vždycky obecním uznáním. Roku 1592 podkomoří 
písemně oznámil městské radě všelijaké stížnosti, které ho docházely o tom, že 
se obecní peníze zbytečně vydávají, a městská rada se pilně proti pomluvám 
brání. 6

) Bohužel se takové počty obecní ze XVI. století nezachovaly kromě skrov
ného zbytku z let 1566-1568, a zničením jich přišli jsme o nejdůležitější pramen 
k poznání obecního hospodářství v té době. 

Také r~ku 1597 musili se radní bránit proti výtce, že jest jen málo peněz po 
:uce. l!kazu)e se nám podle obšírnější zprávy konšelského protokolu z té doby,7) 
ze. dŮChody obecní záležely na obilí a na penězích; obilí bylo dáváno na půdu 
a Jest po ruce žito i oves, kdežto peníze byly vydány na vypravení berní a sbírek 
zemský~h a kromě toho jich zůstalo na hotovosti na 500 kop. Obilí prý utrpělo 
krupobItím. O těchto námitkách proti výtkám jednali pak starší s rychtářem po 
vysto~~:ní radních a uznali v počtech mírnost i snažnou práci radních a podě
koval! JIm. Hotové peníze byly ukládány v pytlících. S) Ze při obnově rady a při 
počtech byla také hostina na obecní groš, o tom jsou zmínky teprve v XVII. stol.,9) 
ale není pochyby, že je tento chvalitebný zvyk již mnohem starší. Všechno jednání 
při obnově se protáhlo na několik dní a proto bylo často třeba pro obnovu od-
ložit ~šechno jiné jednání. 10) . 

Ze podkomoří jen výjimečně zasahoval do městského soudu, o tom jsem se 
~míl1il v citovaném článku o městském soudu té doby. Podobnou výjimkou bylo, 
ze po~komoří Albrecht z Leskovce i s hofrychtéřem zůstali roku 1501 i po vy
konane obnově v radě, a skrze ně, podkomořího a hofrychtéře, se stala podle zá
znamu v městské knizell ) mezi pány a obcí s jedné a Janem mlynářem s strany 
druhé smlouva o městiště, kteréž za jeho mlýnem a mezi barevnou leží, na kterémž 
místě jest ustaven obecní pivovar. Tato smlouva o pivovar, který stával v místech 
dnešního Domu sociální péče, byla zapsána také do pamětních knih městských, ale 

5) Č. 19, str. 380, 288, Č. 20, str. 403, Č. 21, fol. 25. 

. 6) Protokol konš. č. 20, str. 173. Mimo jiné se brání konšelé: »2vláště co se školy dotýče, tu že jest 
naklad ne pro osoby ty, kteréž v ní bydlení mají, ale pro poctivost města J. M. C. učinili.« Bylo vystaveno v té 
době krásné stavení školní na náměstí mezi kostelem a radnicí. 

7) Protokol č. 21, str. 510. 

8) K roku 1562, prot. č. 19, str. 382. 
9) Reg. 1624 14/7, 1634 25/1. 

10) Kniha poz. č. 11, fol. 100 k r. 1539. 
11) Proto č. 39, str. 56. 
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ty jsou z těchto let ztraceny. Jinak však nemáme zpráv, že by se byl podkomoří 
míchal osobně do obecní správy a i tato jediná výjimka se patrně stala na přání 
městské rady samé. Také korespondence mezi podkomořím a městskou radou, 
o níž je hodně dokladů v knihách posélacích, zachovaných z různých let XVI. 
století, svědčí o tom, že se styk městské rady s podkomořím celkem netýkal 
úředních jednání; podkomoří se přimlouvá za soukromé věci některých měšťanů 
plzeňských nebo i jiných osob, stejně jako to činili i jiní šlechtici, a městská 
rada také vysvětluje věc uctivě sice, ale zachovává si vždy vlastní své rozhodnutí. 
Jen v jednáních s jinými úřady nebylo možno často pominout prostřednictví pod
komořího, jak to městská rada sama uznala. 12

) 

Bylo to tedy spíše jen projevem zdvořilosti a úplatou za nepřímé služby obci 
prokazované a za různé přímluvy, že městská rada často podkomořímu věnovala 
docela slušné dary. Tak roku 1566 se usnesla městská rada, aby panu podkomo
římu bylo dáno pro zachování lásky 200 tolarů/ 3 ) což je jistě slušný dar;14) čet
nější jsou však zprávy o podobných darech teprve ze XVII. stol. 

Významná a neobvyklá byla nenadálá návštěva podkomořího v městě roku 
1604 po svátcích vánočních. Podkomoří přijel do města, povolal k sobě do hos
pody přednější z radních a vykládal jim, »že zprávu má, kterakby zde někteří 
rúhači JMC v vězení předešle byli«. Podkomořímu nebylo nic oznámeno, a teprve 
z české kanceláře se dověděl, »jakoby ti řemeslníci mluviti měli, žeby kníže dráž
ďanské za krále uveden býti měl«. Podkomoří nemohlo tom dáti zprávu a vytkl 
proto radním, že mu neměli tu věc tajiti a měli oznámiti, kteří to pravili, že 
JMC pokládají za modláře. Mimoto si podkomoří ostře stěžoval na různá příkoří 
osobní a sousedská, která se mu prý dějí za všechny služby, které sám obci činí. 
Rada se však bránila, že si počíná vždy správně. 15 ) 

Zlatou bulou krále Ferdinanda II. ze dne 7. srpna 1627 se stala Plzeň městem 
privilegovaným a proto podkomoří již ani k obnově do města nedojížděl, nýbrž 
rada byla' obnovována zvláštními královskými komisaři a město jinak podléhalo 
přímo místodržícím. Prospěchu ovšem z toho při celkovém úpadku městské samo
správy, který postihl Plzeň stejně jako kterékoliv jiné město, nebylo. 

Po obnovení městské rady a po prohlídce městských počtů bývali nově voleni 
městský rychtář, obecní starší a městští hejtmané a přečtena byla práva konšelsleá) 

12) V dopise zaslaném Václavu Kropáčovi a Bartoloměji pekaři r. 1545. (Kniha pos. č. 12. fol. 257 v.) 

13) Prot. Č. 19, str. 514. . 
14) Hofrychtéři Jakubu Fikarovi posílají Plzeňští r. 1544 za drobnou úsluhu tři presované sejfY. Kmha 

posél. Č. 12, fol. 181 v. 
15) Prot. Č. 21, fol. 61. Jest zajímavé, jaký ohlas měly v prostém lidu současné spory v habsburské rodině 

mezi Rudolfem a jeho bratřími. 
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ja~ se k~nšel~ mají. v po~innostech. svých chovati, tedy městské instrukce opět a 
opet :rda:,ane a oplsovane v XVI. 1 XVII. století. Roku 1604 po obnově v první 
SChŮZl bylI zvoleni kromě uvedených osob také starší cechovní a i úředníci ke 
všem důchodům. 16) 

V takové první schůzi také velmi často, zvláště v starší době, byla vyhlašo
vána za přítomnosti rychtáře a starších obecních a někdy ještě i za účasti podko
mořího nebo hofrychtéře slavnostním způsobem zásadní ustanovení o různých 
věcech obecních, a říkalo se těmto slavnostním usnesením statuty. Z doby do 
roku 152~ otiskl je většinou Strnad v Listáři; tak roku 1493 byly ustanoveny 
kusy a artikule o chmeli, o židech, o husařkách, o prodeji ryb, o trhu na náměstí 
o koupi obilí, o prodeji ptáků, o vaření piva (nikdo nemá vařiti, kdo dom~ 
n~n:á n~b,o nena~~má). Roku 1497

v

zase ustanoveny kusy o várkách, o cle, o kupo
~~nl 0~11:, o lorad~.~ v domech senkovních, zakazují se pekařům vepři pro ne
ClstOtU v10 sevcum ostnzky, o obchodech hoky~ a husařek, o platu dělníkům a proti 
povalecum. Roku 1500 byly ustanoveny artikule rázu policejního, kterými byly 
zakazovány rvačky a hádky i tance v nedělích a frivolty neboli snídaně v neděli 
přede mšemi. 1,) Tyto statuty však nebyly vydány po obnově - rada byla toho 
roku obnovena až v září - a tehdy byly vydány kusy, aby pouzí Němci nebyli 
přijímáni do města, aby nájemníci domů piva ~ni nevařili ani nešenkovali, aby 
neb~valo .~enků a kucIyní ~řed měste~ ~ jarmarce ani kromě jarmarku, aby vdovy, 
k:ere m~Jl domy, trpely v:e s. ostatnllll1 souse~y a mistrům pivovarníkům byl při
dan gros, ale zato aby dobre hdem posluhovali. Ustanovení o nájemnících domů 
bylo pak zmírněno příštího roku potud, že se dopouští šenk hospodářům v domech 
opatských nebo proboštských. Roku 1501, zase mimo obnovu, byla vydána zvláštní 
ustanovení o židech. 18

) Ovšem i v pozdějších letech ještě docházelo k takovým 
~ásadním snesením: tak roku 1527 přijato ustanovení o pivovarnicích, mistřích 
1 tovaryších, byl jim vyměřen plat, bylo jim zakázáno prodávat uhlí, chmelyni 
nebo mláto, vepřů a dobytka nemají držeti pod pokutou hrdla ztracení i hos
podář, který by· se nezachoval podle tohoto snesení, má platit pokutu, ~ykázán 
byl plat od prolévky a povoleno dále pivovarníkům choditi po cejch a po chmel 
i hříti úkrop. Byly v té době různé rozpory mezi městskou radou a mistry sla
dovnického cechu, při čemž smluveno mezi stranami narovnání zatímní a ko
nečnév?orovnánf bylo ~dloženo k obnově městské rady za přítomnosti pana pod
komonho. A to se take stalo a tak z vůle stran se stal podkomoří V olfhart 

16) Proto Č. 20, str. 404, 511, Č. 21, fal. 27. 

17) Tyto dvojí statuty byly v podstatě obnoveny ještě r. 1554 (prot. č. 19, str. 26). 
18) Listář II., str. 320, 378, 410, 422, 424. 
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Planknar z Kynšperka přímo rozhodčím ve sporu, což jinak bylo vzácnou výjim
kou.19

) I později ještě často byla vyhlášena taková společná snesení městské 
rady i starších obecních, ale obyčejně již bez souvislosti s obnovou úřadu. 

O složení městské rady nebudu se tu šířit, neboť lze o tom uvažovati jen podle 
jmenných seznamů a ty odkládám k jiné příležitosti, poněvadž nemohu jimi za
těžovati tento článek. V podstatě ovšem nebylo v Plzni zásadních odchylek proti 
jiným městům, ale někdy se i v městské radě zajímavě obrážejí místní poměry so
ciální a náboženské. Formálních odchylek nebylo, purkmistři se střídají jako 
jinde, a pro primátora, jehož postavení se mohlo vyvinout teprve po roce ~480, 
kdy si město koupilo rychtu, vyskytuje se nejdříve titul »najprvní purkmlstr«; 
název primátor zobecňuje od poloviny XVI. stoletPO) 

Byla také všelijaká snesení městské rady, kterými si radni sami sobě ukládali 
řád a kázeň, Tak roku 1558 pečovali radní o včasné docházení; snesli se v plné 
radě, aby v radní den, kdy purkmistr obešle radní porady, když se bude zvoniti 
k ranní mši, aby hodinky (t. j. přesýpací) obráceny byly, a kdož by v té hodině 
zmeškal a nepřišel, aby groš pokuty dal, a kolik hodin zmešká, tolik grošů má 
dáti pokuty.2l) Při obnově úřadu roku 1597, v době, kdy se po odstranění pro
testantů z města katolictví projevovalo velmi horlivě, bylo sneseno, aby osoby 
spoluradní byly přítomné při slavnostech vyročních, počnouc vigilií na nešpoře, 
aby se dostavily i se staršími k ofěře i aby manželky své k ní vedly. Také k pro-. 
cesÍm mají v svém pořádku choditi. Dosud bylo dáváno každému purkmistru za 
jeho práci i na vychování služebníka 10 kop, což nyní bylo uznáno v těžkých ~ 
drahých časech za nedostatečné; poněvadž radní sami nemohli tu věc rozhodnouti, 
vznesli to na rychtáře a obecní starší, žádajíce, aby bylo povoleno pro purkmistra 
20 kop, 2 sudy bílého piva a dva kbelce žita a vůz dříví. Obecní starší však odložili 
jednání, až by se sešli v plném počtu, potom přivolili jen k platu 16 kop i k dávce 
piva a žita.22

) 

Konšelé se střídali v purkmistrovském úřadě po čtyřech nedělích, při složení 
úřadu každý purkmistr musil vydati počet z peněz jemu svěřených. Rejstříky o t0!ll 
se zachovaly, a to jen v skrovných zlomcích, až ze XVII. století. 

Schůze městské rady byly konány někdy třikrát týdně, v pondělí, ve středu 
a v pátek, jindy jen dvakrát týdně, v pondělí a v pátek. V letních měsících bylo 
schůzí méně, jen jednou týdně, a leckdy uplynula lhůta ještě delší. Od roku 1615 

19) Proto Č. 39, str. 76, 85. Srv. praL Č. 11, fal. 33 v. 
20) Proto č. 39, str. 9. 
21) Proto č. 19, fal. 216. 
22) Proto č. 20, str. 511. 
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byly schůze vždy nejvýše dvakrát týdně, v pondělí a v pátek; velká porucha na
stávala ve schůzích, přišel-li na město mor. Při rychlé potřebě svolával schůzi 
úřadující purkmistr kdykoliv, pokud to za dobré uznaP3) 

Schůze se konaly ve velké radní světnici v radniční budově; o osudech budovy 
není tu třeba se šířiti, poněvadž jsou data o ní dokonale sebrána.24 ) Někdy se však 
s cizími stranami jednalo i ve světnici dolejší, tam také byly sbírány berně; nebo 
tehdy, když se sešlo v jednání větší množství osob, konalo se jednání na mazhauze 
neboli paláci, v předsíni nad schodištěm radničním. Při jednání seděli radní na 
stolicích. 25) 

O jednáních v městské radě byly psány zápisy} protokoly (starého názvu pro 
ně není). Zapisoval je většinou sám radní písař a to na volné větší složky, přibližně 
o dvaceti až i čtyřiceti listech; složky byly skládány po popsání do truhlic, v nichž 
byl ukládán městský archiv. Teprve někdy v XVIII. stol. byly tyto složky svázány 
ve svazky, ale při formě záznamů se rozumí samo sebou, že již tehdy zbyly ze sta
rých radních protokolů jen trosky. Dnes máme v archivu z doby, o níž jednáme, 
jen tři takové svazky, a to z roku 1554-1567 (č. 19), 1591-1597 (č. 20), 
a 1604-1610 (č. 21). Úplněji se zachovaly protokoly teprve z doby po roce 164l. 

Ale ani v uvedených mezích se nezachovaly zápisy o jednání městské rady 
v úplnosti. Jsou z uvedených let vynechány celé měsíce i léta (na př. druhá polo
vina roku 1594 a první polovina roku 1595), jak se někdy i v tomto omezeném 
čase ztratily jednotlivé složky a jak již materiál, který se dočkal vazby, byl neúplný. 

Zápisy byly psány při jednání nebo hned po jeho ukončení, jak je patrno ze 
zběžné formy zápisů. Někde nejsou zápisy stylisovány, nýbrž jsou to jen zběžné, 
nesouvislé poznámky. Ale ani jinak nepodávají zápisy úplného obrazu o jednání 
městské rady, neboť jsou příliš stručné. Často z celého jednání není zapsáno pod 
datem schůze pranic, a takových prázdných dat následuje za sebou někdy několik, 
aby se pak třeba zase zápis omezil jen na jedinou poznámku.26 ) Ovšem tam, kde 
šlo o věci podle zdání zapisovatele důležité, tam je o jednání zápis často hodně 
obšírný a snesení i jeho odůvodnění je zapsáno hodně podrobně i na několika 
stránkách velkého folia. 

Zapisoval zpravidla radní písař sám. Proto protokoly z let šedesátých jsou 

23) V knize č. 15, str. 301 k r. 1570 jest vložen lístek od úřadujícího purkmistra tohoto znění: Pane 
Šumar, na toto psaní abych jměl pány obsílati, bojím se, že jich málo doma najdou a posel prosí, aby byl vy_ 
praven, protož mně se vidí, že tomu již těžce se bude moci odepříti atd. 

24) Josef Strnad, Radnice v Plzni, v souboru článků Procházka Plzní, Plz. Listy 1899. Článek bude znova 
vydán v připravovaných drobných spisech Strnadových. 

25) Proto č. 11, fol. 6 v., 33 v., č. 19, str. 172, č. 20, str. 507. 

26) Od 1. do 23. října r. 1559 nebylo nic zapsáno prostě proto, že radní písař Jan ml. Šumar nebyl doma. 
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psány rázovitým ostrým písmem Jana Šumara mladšího a zápisy z konce století 
a počátku století XVII. neméně charakteristickým vlnitým a kličkovým písmem 
Šimona Plachého z Třebnice. Zápisy Plachého jsou mnohem důkladnější a v té 
důkladnosti poznáváme také autora cenných plzeňských Pamětí, vydaných Josefem 
Strnadem. Od roku 1606 pak zapisoval nový písař městský, M. Petr Hlivický 
z Jenčic. Plachý psal bez výjimky všechno sám, kdežto Šumar několikráte2í ) 
a Hlivický častěji připustil k zapisování druhého písaře. 

Porůznu ovšem o jednáních v městské radě máme i prameny jiné. Tak v t. zv, 
registru causarum založeném roku 149228) jsou zapsány na trvalou pamět některé 
statuty, jak byla o nich svrchu řeč, které jinak nemají povahy soudní. Tak se ně
které složky protokolů připletly při vazbě ke knihám konceptů, zvaným knihy 
posélací, jak o nich ještě bude řeč. V knize č. 10 jsou záznamy o seděních městské 
rady s počátku r. 1538 na str. 73-94, v knize č. 11 na fol. 1-36 vložena složka 
zápisů z konce r. 1538. A konečně se volně zachoval zbytek protokolu o seděních 
od počátku roku do 18. srpna 1568. Než to všechno jsou jen zlomky, které již 
nikdv nebude možno doplniti. 

Z těchto pomůcek můžeme si však přece vytvořiti dosti jasný obraz o jedná
ních v městské radě v XVI. století. Ukazuje se především, že nejvíce času z jednání 
zabraly jistě ty funkce městské rady, kde vystupovala jako městský soud, a to nej
více ve věcech práva občanského. Vedle těchto věd týkajících se předevšlľl1 měst
ského majetku a hospodářství zapisují se však velmi často a velmi pilně i obrázky, 
zajímavé pro poznání dobrých a ještě více špatných mravů, jedná se o rvačkách, 
o vejstupdch, o vzájemném hanění, kde je zvláště těžce váženo, stalo-li se tak před 
pány v radni světnici,2!J) o pijanství a porušování dobrých mravů a o podobných 
nezbednostech, které bývaly Wintrovi vděčným pramenem pro jeho obrázky. 
Přechodem k jednáni správnímu jsou porady o různých opatřeních policejních 
a tržních, ,kde městská rada jedná o podáních cechovních nebo sama z vlastní 
moci sází řemeslníkům nové sazby nebo jinak upravuje jejich prodejní zvyklosti 
nebo zasahuje i do otázek zcela vnitřních, na př. do konkurence mezi jednotlivými 
mistry, pokud ovšem věc má povahu zásadní a netýká se jen jednotlivce. Dosti 
častá jsou i jiná ustanovení povahy policejní, o věcech stavebních, dokonce i o po
řádku a čistotě v městě, což však mělo málo platnosti, často se také jedná o všeli
kých věcech poddanských. Pak jsou tu ještě zmínky o přijímání nových měštanů, 

27) Především vždy tenkráte, kdy jednáno o jeho vlastní věci, na př. r. 1554, proto č. 19, str. 29. 
28) O něm v mém článku v Sborníku Friedrichově, str. 250. 
29) Na př. mezi Blažejem Šilhánkem a Matoušem Ucem roku 1538; jeden z nich musil za pokutu na 

věž, druhý do šatlavy. Proto č. 10, str. 73. 
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cenné zvláště pro tu dobu, z níž nemáme zachovány zvláštní knihy o přijímání měš
ťanů; ale i rodinné věci se tu přetřásají, městská rada je ochráncem vdova sirotků, 
a proto rozhoduje o jejich volbě manželů a i jindy je městská rada vlídně pozvána 
na svatbu, začež ovšem bylo slušno poslati na svatbu soudek piva. Dosti zřídka 
se jedná v městské radě o vnitřních věcech správních, o městských služebnících 
a písařích, o šafářích i jiných pomocnících, o rychtáři nebo o různých úřednících 
z kruhů měšťanstva, kteří jako čestní referenti měli na starosti některý obor ve
řejné služby, jak o tom ještě bude řeč. Nejvíce však byl by zklamán ten, kdo by 
v protokolech hledal poučení o obecných věcech své doby; jen vzácnou výjimkou 
se stává, že se při posíláni poslů do Prahy dovídáme také, o čem měli jednat, 
většinou se suše registruje, kteří měšťané byli zvoleni do poselstva k úřadům do 

Pr~hy neb~. na. sněm a že jim vůbec byla dána nějaká instrukce, ale není zpravidla 
a~1 ~lov~ pnpvo]eno o obsahu ta.kové instrukce. Jen náhodou se něco dovídáme o jed
nall1ch, Jesthz: se :a vyslaným1 posílaly dodatečné písemné instrukce do Prahy. 30) 

Vedle mestske rady byl sbor obecních starších; měli své jméno od věku patrně 
pokročilého, neboť to byli většinou bývalí konšelé, kteří měli pomáhati městské 
radě spíše svou zkušeností a radami než přímou prací. Bylo jich šest až dvanáct 

~ ?ýv~l~ ~oleni sfol~ s obnovou městské rady. Zmínil jsem se již jindy,31) jak se 
ucastll1h 1 soudll1ch Jednání městské rady; významnější však byla jejich účast ve 
věcech hospodářských a správních. Přistupoval tu k obecním starším zpravidla 
také městský rychtář, a tato jeho účast byla jediným zbytkem významného posta
vení rychtářova v obci před rokem 1480. 

Obecní starší především, jak již svrchu řečeno, bývali hned při obnově 
mě~tské rady. ~ př~d obnovou přehlédli počty rady staré a podle potřeby se 
o nlCh vYSlovlh; mImoto vždy byli při usnášení o statutech, kterých bylo nejvíce 
a nejdůležitějších právě při obnově úřadu. Jinak jejich schůze s městskou radou 
bývaly dosti časté, průměrně asi jednou za 14 dní, někdy za delší dobu, podle 
potřeby. Bývali přítomní především vždy, kdykoliv se jednalo o obecných politic
kýc~ věcech.;.:ak při v~lení poslů. do sněmu nebo k úřadům, při přijímání relace vy_ 
slanych, to JIZ proto, ze se zprav1dla vedle konšela nebo radního písaře účastnívali 
těch poselstev i členové ze sboru obecních starších. Jinak byli voláni v důleži
tějších věcech hospodářských: na př. při stanovení prodejní taxy piva nebo masa 
(ale někdy Sl to odhlasovala městská rada sama), při stanovení cel, při prodejích 
obecního statku, při ustanovování některých nových úředníků, t. j. čestných refe
rentů pro obecní důchody a poplatky, při jednání o panských vsích a o obecných 

30) Na př. r. 1545 kniha Č. 12, fol. 257 v. nebo r. 1558 (kniha Č. 13, fol. 176). 
31) Ve Sborníku Friedrichově str. 252. ' 
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věcech poddanských vůbec, při závažných jednáních se sousedy, jako byl v roce 
1538 doznívající již spor s křimickými Točníky o vaření piva. Před obecními star
šími na př. oznamoval roku 1538 radní písař Ondřej Strojek příčiny, proč bere 
odpuštění ze svého úřadu. 32 ) Na nepřítomnost obecních starších se vymlouvala 
městská rada, když nechtěla roku 1538 hned vyhověti žádosti obávané měšťanky 
Telecíhoubové, aby opět byl přijat do obce její bratr, který již jednou od města 
byl odcizen. Když bylo dokončeno jednání o důležitých věcech a přikročilo se 
k obyčejnému programu městské rady, obecní starší obyčejně odešli, jak se to 
také v protokole připomíná. * * 

* 
Městské radě ku pomoci byla především městská kancelář; v jejíž čele stál 

radní písař} notarius civitatis, osoba v městě velmi významná. Mnohý z městských 
písařů se domohl takového vlivu na správu obecní, že bychom jej podle tohoto 
vlivu, nikoliv ovšem podle formálního postavení, mohli položiti hned za primá
tora. Pochybuji, že by vliv radního písaře pokrokem doby klesal, jak to vykládá 
Winter. 33) Záleží ovšem vždy na osobnosti písařově; ale v Plzni písaři jako Jan 
Šumar mladší, Šimon Plachý z Třebnice a Petr Hlivický z ]enčic nebyli nikdy 
v městské radě poslední, a ještě v třicetileté válce Ondřej Desoldato se stal nej
významnějším činitelem v těžkých poměrech té doby. 

Především tedy několik slovo osobách radních písařů v době, o které jed
náme. Na konci XV. století je radním písařem SylzJest1' z Olomouce. Bohužel víme 
toho o něm málo, třebaže se dobře staralo řádnou správu kanceláře, což prokázal 
na př. tím, že založil velmi pečlivě psané nové knihy, knihu kšaftů a knihu roze
pří. 34 ) Jeho drobné, pravidelné písmo se objevuje v knize kšaftů bez přerušení 
na prvních 41 listech do roku 1501, a několikrát ještě potom zapisuje v letech 
1503 a 1504. Roku 1493 Sylvestr vystupuje s dvěma jinými konšely jako zástupce 
města v těžkém sporu s Jakubem Greinarem, knězem pražské diecése, o kšaft 
jeho mateře Apolony Myslínské. K němu také se jistě vztahuje zmínka o měst
ském písaři, který byl vyslán roku 1493 ke vkladu do zemských desk i k soudům 
na pražském hradě,35) Roku 1495 kšaftuje mládenec Valenta, syn písařův, jenž má 
bratra Martina a švakra Mikuláše Principála,36) Je-li to však Sylvestrův syn, 
nelze říci bezpečně. 

32) Prot. Č. 11, fol. 16. Doklady k ostatním případům porůznu v protokolech svrchu uvedených. O je-
jích kritice obecního hospodářství r. 1587 víz Plachého Paměti str. 132. 

33) Kulturní obraz českých měst 1. 724. 
34) O nich viz Strnad, Listář II., str. X. úvodu a I. str. XI. úv. 
35) Strnad, Listář II., 322, 279. 
36) Strnad, Listář II. 347. 
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Stejně skrovně zpráv je o nejbližších desetiletích. K roku 1508 se připomíná 
městský písař Osvald z Jihlavy/7) který však v Plzni nechvalně skončil. Roku 
1514 byl usvědčen z mnohých krádeží při obecních důchodech, a jen z milosti 
bylo mu povoleno, aby se ihned vystěhoval z města a dům svůj v ulici ke Škvrňské 
bráně (dnes čp. 227) ponechal obci za náhradu. Koupil si jej roku 1509 od 
Mikuláše Pšeničkovic jako poustku za 25 kop, ale obec jej prodala roku 1517 
Mikuláši Hazukovi za 240 kop. Po smrti Osvaldově jeho vdova Dorota, užívajíc 
k tomu přímluvy pánů z Rožmberka, žádala za postoupení toho domu, ale 
marně. 3S ) 

Roku 1509 byl pohnán k svědomí Václav} písař města Plzně,39) ale nevíme 
o něm nic. 

Roku 1519 dává pozdravovati v svém dopise olomoucký biskup Martin 
plzeňského notáře Linharta.40

) Jest to patrně radní písař Linhart Jílek z Hradiště 
a Doubravky, jenž byl v příbuzenském svazku se známým humanistou a historikem 
Janem Doubravským z Hradiště a Doubravky, pozdějším olomouckým biskupem; 
aspoň styky Linhartovy i potom jeho rodiny ukazují na Moravu, a patrně jest to 
týž Linhart Jilji, který roku 1517 byl přijat k erbu a titulu z Hradiště od Kaš
para Ebrzvína z Hradiště. 41) Linhart však dlouho v svém úřadě nepobyl, neboť 
se pa~ dostal za komorního písaře k panu Volfartovi Planknarovi, podkomo
nmu Ceského království; než ani tu dlouho nesetrval, vrátil se do Plzně a roku 
1512 se vyskytuje v městské radě plzeňské, ovšem nevíme, zda to bylo před jeho 
úřadem v komoře nebo potom. 42

) Pak zase roku 1524 byl Linhart vyslán v důle
žitém poselství ke královskému dvoru do Budína; byl tedy zase členem městské 
rady nebo sboru obecních starších. 43

) Roku 1543 byl již, a to patrně delší dobu, 
mrtev; poručníci jeho kšaftu Pavel Leva Jan Fencl prodávali tehdy jeho dům, 
který byl dlouho v jeho rodině, dnes čp. 279 na rohu ulice Solní a Dominikán
ské; věřitelové Linhartovi již netrpělivě čekali na prodej domu a dům sám již 
pustl. Koupil jej Jakub Bílek a peníze až do roku 1553 přijímala vdova Kateřina 
Jílková, která tu žila s dcerou Marijánou, provdanou za Matouše Rodekara.44) 

Syn Linhartův Václav byl tehdy v Řezně nejspíše úředníkem některé kan-

37) Strnad II. 586. 

38) Paměti Plachého, vyd. Strnad, str. 115, kniha trhová č. 213, fol. 1 a 37. 
39) Strnad, Listář II. 598. 
4<J) Strnad, Listář II. 686. 

41) Srv. Rybička, Jan z Doubravky a Hradiště, ČČM. 1878, 108. 

42) Některá data z jeho života jsou obsažena v dopise městské rady arciknížeti Ferdinandovi z roku 1559, 
kniha posélací č. 13, fol. 298 v. a 302 v. Ferdinandovi záleželo zvláště na tom, byl-li Linhart rytířem. 

43) Strnad, Listář II. 278. 

44) Kniha posélací č. 12, fol. 84, 302, 350 a další, kniha trhová č. 218, f. 48. 
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celáře císařské, která tu tehdy byla za zasedání sněmu. Pak bydlil na Moravě, 
psal se s přídomkem z Blanska av~yl ~rtev fř~d r~kem 1559~ Tehd! :e hlásili 
o podíl na jeho dědictví jako pnbuzm ma~l SHotCl p~ vdove Market~ z I?,0u
bravky, hoši Linhart, Kašpar a Marek a dcery Katenna a Anna, ne]starslmu 
z nich bylo teprve 13 let. Za ně se přimlouvali Plzeňští u moravského prokurátora 
Ambrože z Ottersdorfu na Pouzdřanech. 45 ) 

Mimoto kšaftoval ještě v Plzni roku 1553 poctivý mládenec Jan Jílek z Dou
bravky, maje se odebrati na učení. O jeho rodinné souvislosti však není dosud 
jistoty.46) 

Podrobněji již můžeme poznat osobnost i činnost jeho nástupců. S~ad hn~~ 
po Jílkovi, ovšem po delší přestávce, byl městským písařem v PIzm ~n~re~ 
Strojek. Roku 1532 obec mu prodala za 55 kop dům dnes čp. 1l.1 v ZbroJil1cke 
ulici. Bylo to za levnou cenu, neboť předtím roku 1529 obec vstoupila v trh o tento 
dům, který měl být prodán Václavu Točníkovi z Křimic, poněvadž prý ho potře
buje pro sebe, a dala za dům 105 kop.47) To již byl Strojek v městskýc~ sl~žb~ch~ 
Dům tento držel až do roku 1542, kdy jej prodal za 120 kop, a koupil Sl tehoz 
roku dům v Saské ulici, který stával na části dnešního pop. č. 10, za 395 kop.48) 
V tomto domě pak zůstal a připomíná se tu pak k roku 1564 jeho syn Benedikt 
Strojek. Mimoto získal roku 1547 kšaftem Kateřiny Dunajové dům čp. 129 
v dnešní Andělské ulici, který hned prodal. Obec mu prodala roku 1532 zahradu 
Rozvorovskou pod kostelem Všech svatých vedle silnice a potůčku za 40 kop; 
roku 1537 koupil za TVl kopy kousek dědiny asi pod Lochotínem, pak zase mu 
prodala obec roku 1540 kus dědiny po Šimonu Purkrábkovi za 20 kop.49) Plyne 
z toho, že byl v dobrých hmotných poměrech i že měl přáno od obce. S tím sou
visí, že mohl půjčovat přebytek svých peněz.50 ) 

45) Dvojí koncept dopisu, kniha č. 13, foL 250, 254, srv. fol. 350 a 302. 

46) Kq.iha test. č. 223, fol. 243. 
47) Kniha trhová č. 213, fol. 135 v., 178 V. 

48) Kniha trhová č. 218, fol. 43 v., 41. 
49) Kniha trhová č. 218, fol. 77, Č. 213, fol. 172,.234, č. 218, fo: .. 25 v,, , 
5<J) R. 1557 upomíná za něho městská rada na Svamberk Jana Pnbyla v Jamnem o zaplacem dluhu 

12 kop 8 gr. 6 den. Kniha posél. č. 13, fol. 1 v. Kavka z Únešova byl mu dlužen 5 kop (č. 13, fol. 69), 
Marchal v Outerým 3 kopy a hospodář v outerským rathouzu za prázdný kauf 50 gr. (č. 1~, fol. ;7). Podle 
připsání na Švamberk na počátku r. 1558 dluhují Strojkovi bratří Fencl a Volf ,Kaylové v Zernov~lC: 20, ko~ 
27 gr. a dva prázdné kaufy. Jan Přibyl v Jamném 6 kop 12 gr., Kub~a, rychtár a Martm ,v Svmcl :: ,prazd,ne 
kaufy a 6 kop 50 gr. za pivo od bezvěrovského krčmáře přivezené. (e. 13, f. 117.) Za temlto ~luzn.lky, san:' 
prý dvakrát s koňmi a vozíkem jel i syna svého posílal (Srv. dto fol. 120, 149 v., 179.). Jan Sedlakovlc" Ktery 
někdy v Chrančovicích byl a nyní v Kamenné Hoře bydlí, byl dlužen Strojkovi 3 kopy 35 gr. (Kn. c. 13; 
f. 149 v.). Mareš z Dýšiny byl mu dlužen 45 gr. a sud (kn. č. 13, f. 178), Bohuslav Bouček z Brda na}anstvl 
p. Stroj etického 25 kop (č. 13, f. 221, srv. fol. 360), kde si Strojek už po svém vystoupení z kancelare psal 

ještě sám koncept. 



244 FRIDOLIN MACHÁČEK 

Jako radní písař začal Strojek v Plzni působit roku 1530 nebo krátce před
tím; toho roku založil Knihu pamětní města Plzně, v kteréž se smlúvy o statky 
a jiné věci učiněné zapisovaly. 51) V knizekšaftů č. 223 nalézáme jeho písmo 
souvisle od roku 1529, předtím jen několikráte, a to ještě lze jeho písmo těžko 
rozeznati od některého písaře předchozího. Jeho drobné a úhledné písmo vy
plňuje všechny městské knihy a hlásí se vůbec ve všech písemnostech městských 
až do roku 1548, kdy po prvé vedle něho se vyskytují ostré, hrotité tahy písma 
jeho nástupce, Jana Šumara mladšího. Dříve není ani možno zjistiti, že by měl 
Strojek vedle sebe mladšího písaře. Ale od r. 1548 Strojek čím dále tím více ustu
puje v psaní zápisů svému mladšímu druhu, stává se z něho, jak jej výslovně 
tituluje Šumar raku 1558, »starej písař«.52) 

Za svého působení se Strojek účastnil důležitějšího jednání i mimo obec jako 
její zástupce. Zdá se dokonce, že se i tenkráte, kde se vysílá poselství jiných členů 
městské rady a z obecních starších, účast Strojkova v poselství rozuměla sama 
sebou. Roku 1553 se připomíná účast Strojkova v jednání s bratry Račíny o fun
daci při oltáři sv. Mikuláše v hlavním kostele. 

Dlouhé bylo Strojkovo loučení s úřadem. Již v červenci roku 1538 zapisuje 
Strojek do protokolu o schůzi městské rady: oznamoval jsem příčiny svého od
puštěnie vzetie. Ze to bylo dosti vážné, je viděti z toho, že se schůze účastnili 
i obecní starší. Proč se Strojek vzdával služby, to zase poznáváme z dalšího zá
pisu o schůzi příští; byl obviňován, ovšem řečmi mimo radu, že se účastní falšo
vání kšaftů. 53 ) O dalším jednání již není zpráv, až potom v protokolu o schůzi 
dne 23. července čteme opět poznámku: dal sem odpověď, že chci posetrvati v té 
službě do vuole pánuov a vuole mé. 54) Odtud si vysvětlíme, že Strojek zůstal 
ve službě, když se Brněnští sháněli v Plzni r. 1539 po vhodné osobě k tomuto 
úřadu po smrti svého předešlého písaře. 55) 

51) Strnad, Listář II., úvod str. XI. 
52) Proto č. 19, str. 190. 

53) Prot. č. 11, fol. 16. Zápis o tom psaný vlastní rukou Stroj kovou, zní: Pan Humprecht z Hrádku 
a pan Jeronym Hrobčický oznámili v plné radě, že majíce moc od Zigmunda Staška a Pavla Jelítka učinili 
smlúvu a výpověď: kdež jest Zigmund sobě stěžoval na Pavla Jelítka, žeby k němu mluviti měl, žeby mnoho řečí 
vo tom bylo, kterakby nejenom Pedaluov kšeft, ale i někteří jiní kšeftové se nacházeli nepořádní a v nich žeby 
zapsáni byl v poručenstvie Zygmund Stašek, Ondřej Strojek písař, a že se taková věc i pana podkomořího J. Mti 
donésti má. Tu my sme tu ceduli panu Pavlovi přečtli, oznámil, že se v těch slovích nepamatuje a že jest jakživ 
k lehkosti páně Zigmundově nemluvil a nemluví ani na to myslil a že naň nic vésti nechce a že jeho má za ctného 
dobrého člověka jako jiní dobří lidé. Ubrmané potom při zdvihli a opatřili oba měštany na poctivosti. 

54) Č. proto 11, fol. 17 V. 

55) V odpovědi, kterou výjimečně nekoncipoval Strojek, doporučují se Brněnským jako vhodné osoby: Ši
mon Celestinus z Horažďovic, Jindřich Skribonius z Horšovského Tejna, nyní v Litoměřicích, Jakub Haszius, 
bývalý školní správce v Plzni, nyní u vídeňského biskupa, Lukáš Čáslavský, rodič plzeňský, Vavřinec Nutran(?), 
nyní měšťan v Táboře. Kniha č. ll, fol. 53. Neúplný citát u Wintra, Kult. obraz 1., 727. 
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Teprve když stáří přišlo, žádal Strojek »starý písař« dne 28. února 1558 
ve schůzi městské rady za propuštění. 19. dubna potom vstoupil Strojek do plného 
počtu, do schůze rady S rychtářem a obecními staršími, ~stoupil S velký~ pv~čt~m 
svých přátel i s farářem a bral odpuštění ze služby. Ale 1 poto~ byl Strojek za~an, 
aby nějaký čas ve službě setrval, i odpověděl dne 26. dubna, ze chce setrvati do 
sv. Jakuba nebo nejdéle do sv. Havla, pak aby již potahován nebyl. Ale teprve 
17. května 1559 Strojek opravdu poděkoval z lásky a přízně purkmistru i pánům 
a složil klíče. Páni prohlásili, když jinak nechce, že žádají, aby zachoval pomoc 
sousedskou a kdyby v čem mohl býti potřebován, aby se propůjčoval a posluho
vaP6) Roku 1560 starý písař zemřel; podle závěti zbyly po něm peníze z domu, 
které mu odkázal jeho bratr Jan zvoník, vydával peníze na věna dcerám Dorotě 
provdané za Martina Matyášovic a Ško~astice provdané za Jana Fr~nu, třetí dc:ra 
Juliána již zemřela, byla provdána za Sebestiána Vlacha; syny ma Bartolome}e, 
jenž se od něho odstěhoval, a Benedikta. Majetku po něm zůstala chmelil1ce 
a louka pod Tejncem, dvě zahrady, dědina, a ovšem dům svrchu uvedený. 
Městskou radu pak žádá, aby za jeho třicetileté věrné služby držela ochrannou 
ruku nad jeho kšaftem i jeho rodinou. 57

) 

V téže schůzi rady, ve které bylo loučení se Strojkem, vykonal povinnost (t. j. 
přísahu) ke službě písařské Benedikt Košinář. Koupil si roku 1564 od obce dům 
po Pavlovi Berounském čp. 186 v Andělské ulici za 500 kop a splácel jej až d~ 
roku 1578, kdy asi zemřel; dům prodali sirotci po něm Pavel a Eva. K tomu Sl 

ještě koupil dům čp. 162 na rohu ulice Fodermayerovy roku 1575 za 430 kop. 58) 
Byl to tedy občan zámožný, ale o jeho činnosti úřední neví~e nic. Písařen: rad~ 
ním se nestal, zůstal vždy jen druhým písařem, a proto byl Jen ku pomoc1 rad· 
nímu písaři; psal také sirotčí rejstříky.59) Odešel ze služby nejspíše r. 1566, kdy 
měl nějaké spory s konšely. 50) 

Radním předním písařem byl od roku 1558 Jan Šumar mladší. Jeho otec 
Jan Šumar starší byl knihařem, puchpintrem, a měl obchodní styky po západních 
Čechách. (1 ) Roku 1547 si koupil dům čp. 129 ve Františkánské ulici za ?95 kop 
a ten potom prodal jeho syn Jan roku 1583 za 420 kop.(2) R. 1553 Sl ~O~pl: 
Šumar od Cecilie Kotvové a spoludědiců za 600 kop dům čp. 110 ve ZbroJil1cke 

56) Prot. Č. 19, str. 190, 207, 211, 254. 
57) Kniha test. č. 223, fol. 263 V. 

58) Knihy trhové č. 230, fol. 59, č. 218, fol. 187 V. 

59) Kniha č. 35, fol. 203. 
60) Prot. č. 19, str. 548, kniha pOS. č. 17, fol. 122. . , 
61) Byl obstaven ve Stříbře r. 1529 a utrpěl škodu loupeží na Teslíně roku 1530. Kmha pOS. c. 10, str. 

41, 78. 
62) Knihy trhové, č. 218, fol. 77, č. 230, fol. 40 v. 
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ulici, ~le ~rodal jej opět roku 1567 za 620 kop.63) Tehdy kupoval Šumar i jiné 
nem~vltosh: roku 1552 od Markéty Kubíkové kus dědiny za 50 kop, roku 1553 
koupil od Víta Jaklíka zahradu nad ouvozem jdouc k sv. lvfikuláši vedle své sto
doly za 54Y2 kopy hotově, a hned roku 1554 koupil si dále v sousedství této za
hrady od Viktorina Vce druhou zahradu za 65 kop; pak teprve roku 1569 si koupil 
zahrádku s chalupou u uličky, jako k Lobzům jdou, od poručníků Jiříka, sirotka 
po ~atějovi Beranovi, za 70 kop.64) Šumar získal k tomu také sousední chalupu 
od Lmhar:: Duba frejma!kem za místo »pod Vyšehradem, kdež někdy zadní špitál 
byl«, kte,:ez roku 1556 Sumarovi mladšímu od zdejšího ouřadu pod plat dáno 
bylo.55) Sumar doplatil na frejmark 65 kop; konečně roku 1573 koupil v soused
ství další, již. třetí chalupu od Linharta Duba.66) Ku podivu však dům si po roce 
1567 nekoupll, snad užíval ještě v té době domu otcovského. Mimoto také asi 
jako jeho předchůdce těžil z peněžních půjček67 ) i z prodeje piva. 

Když Jan mladší roku 1590 umírá, v kšaftu svém uvádí jako svůj nemovitý 
majetek68

) jen dvůr na Pražském předměstí proti zadnímu špitálu, dědinu za týmž 
dvorem i dvě jiné dědiny, louku a chmelnici. Byl dvakrát ženat, svou první man
želku Kateřinu Fegalovu i všechny její děti přečkal, zbyla po něm jen druhá man
~elka Anna bez dětí. Již před rokem 1550 Jan Šumar vstoupil do městských služeb 
Jako mladší písař a po odchodu Strojkově postoupil na jeho místo. Roku 1565 
by1vo m~ na jeho žádost vz: přítomnosti obecních starších polepšeno tím, že mu byly 
dve .kr~my do roka pusteny, aby od něho pivo braly, do Božkova a Bolevce.69) 
ZapIsuJe to do protokolu městské rady mladší písař. 

,~ejcennější prací Šumarovou, kterou vykonal jako radní písař, jest jeho for
mular; ten se však dotýká spíše soudní činnosti městské rady a proto jsem o něm 
podal předchozí zprávu v jiné souvislosti. 70

) V kancelářských věcech byl jinak 

63) Kniha trhová č. 218, fol. 149, 351. 
64) Kniha trhová č. 215, fol. 18 V. 

65) Kniha trhová č. 215, fol. 29. - Zadní špitál byl na místě čp. 35 na Pražském předměstí. 
• 66) Kniha trhová č. 215, fol. 117. - V těchto chalupách měl pohůnka, kterého si vyžádal r. 1577 ze 
Stáhlav (Kniha pos. č. 18, fol. 55). 

67) R. 1558 je mu dlužen Vakal v Oujezdě na panství p. Stroj etického 3 kopy 40 gr. a prázdný kouf za 
50 gr. (Kniha Č. ;3, fol. 221), Káče z Nevřema 11,/z kopy (č. 13, fol. 222), r. 1569 vymáhá na Šimonu starého 
Grece synovi ze Stěnovic, v rukojemství za Honze Millnera z Zernovníka v Nové vsi 20 kro a prázdn/ kouf za 
70 gr. (Kniha č. 14, fol. 55). Spor neznámého obsahu měl r. 1573 s Janem Zbyňkem z Višnice a v Dobřanech 
(Kniha č. 16, fol. 206), ar. 1575.má svědčiti v Dobřanech ve při Josefa Lištanského (č. 17/51), a tu mu pro
padl skrze nestání Jan Wirt jinak Cešbaba v 50 kopách (č. 17, fol. 113) a zároveň má soukromé jednání v Stříbře 
(Kniha pOS. č. 17, fol. 116). Opatroval také u sebe Annu. sirotka po Magdaleně Hedbávné (Kniha č. 35, fol. 
235), a byl poručníkem Reginy Kuřátové, s níž měl r. 1589 spor (č. 35, fol. 247). 

68) Kniha test. č. 224, fol. 133 V. 

69) Kniha proto č. 19, str. 501. 
7D) Ve Friedrichově Sborníku, str. 254. 
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velmi pilný, až asi do roku 1581 zapisuje opravdu mimo vzácné výjimky všechno 
do městských knih. 

Se jménem Šumarovým se také setkáváme v těžkém jednání, které nastalo 
v letech sedmdesátých v Plzni o náboženství. 71 ) Roku 1575 po prvé prý psal 
císař Maxmilián důtklivé psaní do Plzně, že má o tom zprávu, »kterakby mezi 
někderými osobami z prostředku radního i také z obce, a zvláště pak skrze písaře 
městského nové náboženství začínati se chtělo« ... Toto obvinění se opírá patrně 
o udání, které 13. srpna roku 1575 psal Volfgang z Horšovského Týna, arciděkan 
plzeňský, proboštu pražského kostela Jindřichu Skriboniusovi; stěžuje si v něm 
hlavně na plzeňského učitele Jiříka Filareta, který však má oporu v městské radě 
a zvláště v písaři Šumarovi. 72

) Když pak Jan Vincenc Rajský z Dubnice a Jan 
Fogt apatykář zdvihli spor proti městské radě pro útisky v nábože~nství, byli v tom 
Šumarem podporováni. Ale pak již není o zvláštním postavení Suma!ově zpráv, 
naopak dne 21. května 1576 oznamuje arciděkan Volfgang, že se Sumar pod
robil.73

) 

Mnohem více než Šumar se odvážil v této věci jeho druh v 'kanceláři Petr 
Kříž, Nalézáme jej v tomto úřadě po prvé roku 1569, kdy městská rada posílá 
Petru Křížovi písaři instrukci do Prahy, kam byl vyslán s některými věcmi obec
ními. 74 ) Roku 1575 podává nějaké připsání do Dobřan, nejspíše ve sporu o po
zůstalost po Josefu Lištanském a městská rada se za něj přimlouvá; je možno 
důvodně souditi, že koncept této přímluvy jest psán Křížovou vlastní rukou. 75

) 

Když plzeňští evangelíci podali roku 1575 spis stavům království českého 
pod obojí způsobou příjímajícím s žádostí o ochranu, bylo pak v Plzni zjištěno, 
že tento spis psal Petr Kříž, jeden z písařů městských radních a přísežných, a sám 
s ním byl v Praze a tu jej podal. Z rozkazu dvora byl za tuto všetečnost zatčen 
a poslán do purkrabského vězení do Prahy, ale na přímluvu stavů byl přece po 
nějaké době propuštěn; Plzeňským však bylo císařem uloženo, aby Kříže již ne
přijali k úřadu písařskému a opatřili se na jeho místě jinou osobou hodnou víry 

71) o tom v celku v Plachého Pamětech, str. 63 a násl. 
72) Přáteli učitelovými jsou praesertim quidam Kunczl, Šumar et alia fex haereticorum. R. V. mihi credat, 

quod omnium istarum tragoediarum est autor Schumar, multi etiam ex plebe idem dicunt; is clam instigat Kunzl 
et alios, utinam et ipse ex officio depuneretur. Primas noster est totus illi additus. (Archiv arcib. v Praze, recepta 
ab anno 1575, z opisů v zemském archivu.) Primátorem byl toho roku Tomáš Krásný, ten však již příštího roku 

musil ustoupiti dobře katolickému Janu Kašpárkovi. 
73) K zpovědi a přijímání přistoupilo prý z Plzně a okolí 8 tisíc osob, mezi nimi mnozí dosud tajní kacíři. 

Schumar scriba jam se aperuit, confessus est et communicavit, sed ex senatu tantum sex fuerunt ... píše Volfgang. 
(Archiv arcib. ab 1500-1579 fase. 1., opis v zemském arch.) Naříká si však zle na primátora. 

74) Kniha pOS. č. 14, fol. 203. 
75) Kniha pos. č. 17, fol. 104, srv. fol. 226 V. 



248 FRIDOLIN MACHAčEK 

katolické. Ovšem Kříž zatím zůstal v Plzni, ale roku 1577 v dopise císařském 
opět mimo jiné jsou Plzeňští napomínáni, aby písaře Kříže vybyli z města, což 
se tehdy také podle rozkazu stalo. íG

) Sám arciděkan se pak staral, aby do městské 
kanceláře byl dosazen nový písař naprosto spolehlivý, a žádal arcibiskupa praž
ského o přímluvu u pana z Rožmberka, aby propustil z poddanství jinocha, který 
by se do Plzně hodil za písaře, ale jehož Plzeňští nechtějí přijmouti, dokud by 
nebyl z poddanosti propuštěn. 77 ) Podle žaloby arciděkanovy z 5. listopadu 1578 
vrátil se však opět »malý Petr písař« do Plzně s Janem Vincencem Rajským 
a v domě Vincencova bratra bouřlivě prý oslavovali vítězství, kterého se nadáli 
proti plzeňské městské radě ve sporech náboženských. 78 ) 

Vedle Petra Kříže seděl s ním v městské kanceláři jako písař lan Lobezský, 
o němž jen víme, že si koupil roku 1581 od Jiříka Reginovic dům na rohu ulice 
Fodermayerovy a :Říšské čp. 168 za 252 kopy a prodal jej zase roku 1584 za 
280 kop.7G) Roku 1585 si pak koupil dům po Janu Kolencoví v Solní ulici čp. 275 
za 800 kop a směnil jej pak roku 1588 za menši dům Jana Purkrábka v blízkosti 
čp. 278.8°) Za své domy však dosti těžce platil, i dluhy měL Roku 1604 koupil 
dům čp. 146, ale ani ten nedoplatil a z Plzně pak mizL Ze byl městským písařem, 
to víme z jediné zmínky v opisu dotazu, který mu položil Jan Vincenc k vydání 
svědomí ve své náboženské při s plzeňskou obcl. 81) Zdá se, že jeho činnost 
v městské kanceláři byla jen krátká. 

Konečně se připomíná v době Šum arově písař Viktorin, zvaný také Viktorin 
Roun nebo Rzoun. Roku 1566 byl přijat, »aby sobě služby koštoval, až do vánoc 
nejprv příŠtích«. V květnu příštího roku pak mu bylo vyměřeno na týden 10 grošů, 
byla mu vydána instrukce, aby předkem nápomocen byl pánům úředníkům. 
Téhož roku byl již v nějaké obecní věci v Praze a podává odtud obsáhlou zprávu 
o neuctivostech, které o plzeňské obci pronesl Adam Machek, od něhož předtím 
Plzeňští koupili Horomyslice. 82

) Ale roku 1569 v dopise, ve kterém se za Vikto
rina jako za dlužníka Plzeňští přimlouvají o poshovění k panu Jiříkovi Strojetic-

76) Plachý, Paměti, str. 75, 76. 

77) Dopis z 8. října 1577, archiv are., Recepta ab a. 1577, opis v zemském arch. 

78) ... "až do půlnoci v domu bratra Vincencova dýje a tance provozovali s předivným vejskáním, nad čímž 
jsou se nemálo sousedi urazili; schůzky s jinejmi mívali a hodovali, jakoby vítězství v rukou měli, dobře sobě tušíc, 
že nebudou odstrčeni od slavného soudu zemského, přátel při své straně že mají dosti a mnoho jiného mluvili" ... 
arciděkan je tak rozhořčen, že do latinského listu vkládá tuto dlouhou českou žalobu. Archiv are. jako svrchu. O věci 
samé v Plachého Pamětech str. 79. 

79) Kniha č. 230, fol. 49, 79. 
80) Kniha trhová č. 230, fol. 137, 219. 

81) Archiv are. Rec. ab a. 1582-1587, opis v zemském arch. 

82) Prot. Č. 19, str. 555, 590, 625. Je to zároveň doklad jeho autografu. 
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kému z Strojetic a na Tlučné, nenazývají Viktorina městským písařem, nýbrž jen 
mimochodem naznačují, že nemohou odepříti jeho žádosti, »jakž některé služby 
vám činil« ... 83) Ze měl dluhů dost, je vidět z toho, že se mu roku 1570 staví 
za rukojmí Tomáš Zelezný.84) Povážlivější bylo, že byl Viktorin také zapleten 
do obvinění, které proti některým osobám v Plzni vznesla Markéta,~sirotek a kme
tična ze Stráže v Českém lese na panství nejv. sudího Adama ze Svamberka; na 
štěstí se objevilo, že kmetična jen lidi pomlouvá.85 ) 

Jeho rukopis nalézáme často v knize závětí č. 224 a v knize trhové Č. 215 až 
do roku 1582, kdy jeho písařská činnost asi končí. Roku 1578 12. května byl také 
vyzván od Jana Fojta apatykáře k vydání svědomÍ,s6) Roku 1579 prodali mu 
p~umistři jménem obce dům připadlý plzeňské obci odkazem paní Anny Pern
štejnové čp. 147 v Andělské ulici za 250 kop.s7) Na dům však kromě závdavku 
30 kop nezaplatil nic a někdy v druhé polovině let osmdesátých zemřel, takže 
závdavek, když páni dům jinak prodali, byl vrácen jediné dceři, kterou měl se 
svou manželkou Annou, Barboře provdané Hoblíkové. ~ 

Nové období městské kanceláře plzeňské je spjato se jménem nástupce Suma
rova, Šimona Plachého z Třebnice. Jím se po prvé dostává do městské kanceláře 
graduovaný mistr. Roku 1587 se přistěhoval do Plzně a již rok poto~ nastoupil 
v městské kanceláři a to patrně hned jako přední radní písař, když se Sumar snad 
pro stáří práce již vzdal; aspoň z té doby již nenajdeme Šumarův rukopis v měst
ských knihách. Plachý se domohl v obci velikého bohatství, kupoval domy, dvory 
předměstské, zahrady, louky i dědiny (pole), přímo ve velkém, dohromady za 
4435 kop.8S) Významného postavení se dopracoval ovšem v městské kanceláři, 
a jediné nepříznivě tu působí jeho časté pohrdlivé poznámky o předchůdcích, 
které, aspoň pokud jde o Šumara, nejsou oprávněné. A jako jeho předchůdci, 
Strojek a ŠW11ar, tak i Plachý založil novinku v městských knihách, Registra mezní 
lesů k městu náležejících, sepsaná roku 1589, která jsou cennou pomůckou pro 
poznání kraje a jeho topického názvosloví. Byl ovšem, a to ještě častěji než jeho 
předchůdci, poslem k úřadům světským i duchovním i k českému sněmu, a když 
se vzdal po osmnáctileté službě svého postavení v městské kanceláři, stalo se tak 
proto, aby byl dosazen na místo v obci nejvyšší, na prvního radního neboli primá-

83) Kniha pos. č. 14, fol. 139, srov. fol. 154 V., 155, 191. 

84) Kniha pos. č. 15, str. 392. 
85) Kniha č. 17, fol. 99. 
86) Archiv are. jako svrchu. 
87) Kniha trhová č. 215, fol. 299. 
88) Doklady k tomu všemu v Strnadových publikacích, článku v ČČM. 1882 a v úvodě k Pamětem Pb

chého, jichž se tu přidržuji. Doplňuji tu jen, že již otec Šimonův Jiří Plachý z Třebnice byl úředníkem, hejt

manem na panství Horšovského Týna (dopis z r. 1577, kniha pos. č. 18, fol. 174). 
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tora, a tím zůstal až do své smrti 8. října roku 1609. Jsa zproštěn přímých povin
ností kancelářských, věnoval pak svůj čas v posledních letech života práci ještě 
významnější, spisování historických pamětí, první a nejstarší městské historie 
jež je nám dosud pramenem bohatým a spolehlivým. ' 

Přes všechnu svou horlivost ve službách obce Plachý ovšem nemohl stačiti 
na všechnu práci a měl pomocníky. Jeho rukopisem jsou vyplněny především 
protokoly o schůzích městské rady a pak sbírky konceptů, kdežto k zapisování 
smluv a kšaftů do městských knih bylo užíváno od roku 1587 velmi úhledného 
a pěkně čitelného rukopisu jiného městského písaře, jimž byl, nemýlím-li se, 
Ondřej Zlámal, který si získal v pozdních letech přídomek Zlámal z Radbuze. 
Písmen:- t~m jsou většinou vyplněny zvláště trhové knihy Č. 216 a 217. Ondřej byl 
syne~ kozeluha Jana Zlámala z domu čp. 62 v Perlové ulici, který také po jeho 
smrt! roku 1600 zdědil, a kromě toho se mu dostalo značného dědictví v majetku 
poz~mkovém.89) Zemřel někdy kolem roku 16lO, zanechávaje po sobě vdovu 
Justmu a dvě dcery, Voršulu Třebnickou a Dorotu Zídkovou. Byl sešvakřen s nej
významnější té doby plzeňskou rodinou Stehlíků z Čenkova. 

Vedle rukopisu Ondřejova nacházíme v knihách té dobv i písma iiná ale 
, .I .I' 

nem pro zatím pomůcek pro jejich rozlišeni. A poněvadž i protokoly o jednáních 
městské rady jsou příliš mezerovité, dovídáme se teprve roku 1608 o tom, že byl 
snesením rady zvolen za kancelářského písaře Jiřík .Peřinka Hostoumký) který 
b~~ d~svud kancelářským služebníkem. Službu měl stejnou jako dosud, ale byl 
pnpusten k třetímu dílu kancelářní taxy a měl býti opatřen stravou u každého 
purkmistra.

90
) Jeho syn Jan Václav Hostounský a jeho rod vůbec domohl se 

v XVII. století významného postavení v městě. 
Jiným kancelářským písařem byl v této době Bartoloměj mladší Stehlík z Čen

kova} začínaje tu svou dráhu ve veřejných službách, v nichž byl později postaven 
na první místo v obci. Jeho činnost se rozvinula teprve v pozdějších letech. 

Po smrti Plachého bylo však nutno se starati o nového radního písaře, a z hle
dánf bylo patrno, jak stouply požadavky na kvalifikaci městského písaře plzeň
s~ého. Nějaký čas vedl agendu kancelářskou Jan Kolem z Kolna) z plzeňské ro
dmy, ktery začal tuším jako školní licenciát v Mostě a skončil v službách císař
ských statků, ale to bylo jen prozatímní opatření. Nového radního písaře vynašel 
Plzeňským nepochybně jejich pražský zástupce a prostředkovatel Pavel Michna 
z Vacínova, a jeho volba padla na úředníka české dvorské kanceláře M. Petra 
Hlivického z Jenčic. Již na počátku roku 1610 bylo vše sjednáno a čekalo se 

89) Kniha závětí č. 224, fol. 288. 
90) Proto č. 21, fol. 240. 
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jen, až si Petr vymůže propuštění z dosavadního svého úřadu. 91 ) A na schůzi 
městské rady se staršími obecními dne 14. ledna bylo již oznámeno, že podle na
pomenutí pana podkomořího byla obrána za radního písaře osoba dobře kato
lická a dostatečná, stanoveno, že se M. Petr připouští k povinnosti od sv. Jiří a má 
se mu dávati platu 80 kop (což byl plat znamenitý), 25 later dříví a byt. Věc 
se urychlila tak, že Petr povinnost vykonal již 26. února a při té příležitosti byl 
mu přesněji vyměřen plat na 100 zlatých, pak každého týdne při platu purk
misterském 26 gr. 4 den., od ouřadu paumisterského a od ouřadu bílého piva ročně 
po 5 kopách, volný byt, 25 sáhů dříví, 15 kop votýpek, vše i s dopravou do bytu, 
pak jeden vepř krmný, strych hrachu, pět strychů žita, strych ječmene, prostice 
soli, 30 žejdlíků másla, accidencí od výpovědi právní 1 kopu 20 gr., od stvrzení 
kšaftu 2 kopy, v kancelářských případnostech s ostatními písaři rovný díl. Bylo to 
tedy postavení hmotně velmi výhodné.92

) Činnost Hlivického spadá ovšem již 
mimo rámec našeho pojednání. 

Dovídáme se tu tedy ke konci našeho období něco o platech písařských a vy
světlujeme si odtud, že písaři radní byli vždy měšťané zámožní a že mohli kupovat 
domy i jiné reality a peníze půjčovat. Již u Hlivického se připomínají vedle stá
lého platu případnosti, accidencie, které platila strana. Hodně peněz pl~nulo 
radním tehdy, jestliže se strana odvolala k apelačnímu soudu do Prahy; platilo se 
pak před čtením konfirmace 40 grošů, od vejpisu konfirmace 8 gr. Roku 1575 se 
městská rada brání proti všelikým obviněním Fridricha Pořického, měšťana No
vého města pražského, a vykládá se tu, že v Plzni přijímají písaři za vejpis jen 
dva groše, kdežto v Praze až půl zlatého nebo i celý zlatý.93) Roku 1589 bylo také 
v radě sneseno, aby každému z písařů bylo vydáváno v zimě po jedné libře 
svíček. 94 ) Tyto případnosti zvláště li nižších písařl't skládaly podstatnou část 

příjmů. * * 
* 

Když jsme se seznámili s písaři městské kanceláře, je nyní nutno Sl všimnouti 
jejich práce) pokud se ovšem zachovala. Radní, přední písař byl vždy přítomen 
při schůzích městské rady, pokud byl v Plzni, a proto jeho rukou jsou psány pře
devším protokoly o jejích seděních, jak již svrchu byly popsány. Protokoly JSou 
psány zběžně, zpravidla hned při schůzích; vyskytuje se i případ, že si Ondřej 
Strojek zapsal usnesení podle diktátu těžko čitelnou kursivoli a potom si sám 

91) Kniha posé!ací č. 45, fol. 2. 

Prot. č. 21, fol. 331, 338. 
93) Kniha č. 17, fol. 88 a, 183 v. 
94) Manuál služ. v archivu Nár. musea, str. 77. 
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- totéž usnesení hned v dalších řádkách přepsal pečlivěji. Protokoly byly jen ma
nuálem, jen pomůckou paměti pro kancelář i pro městskou radu a proto jejich 
znění nebylo tak právně závazné, jako zápis v městských knihách soudních; ale 
proto přece se dbalo toho, aby písař sám nepsal záznam ve věcech, kde byl sám 
stranou nebo jinak předpojat, a v takovém případě i radní písař se musil dáti 
zastoupiti písařem kancelářským. Ze zápisy byly vedeny jen kuse a že daleko 
neobsahovaly zprávy o všech jednáních v městské radě, o tom byla již svrchu řeč. 

Písařům připadlo dále za úkol prováděti usnesení městské rady. Pokud šlo 
o věci soudní, musili zapsati smlouvu, kšaft nebo ortel práva do městských soud
ních knih, do knih trhových a jiných smluvčích, kšaftovních nebo do sbírek ortelů 
a register apelačních. O tom všem bylo již pověděno v často citovaném mém 
článku v Sborníku Friedrichově. Pokud jednotliví písaři přispěli sami k vývoji 
těchto knih městského práva, bylo o tom pověděno při zprávách o jejich osobách. 

Zbývá však podrobněji promluviti o běžné kancelářské agendě, jaká vyplývala 
z jednání městské rady nebo jaká byla působena z iniciativy různých stran. A o této 
agendě se nejlépe poučíme z řady tak zvaných knih posélacích. 

Knih poséladch neboli notulářů jest zachováno z XVI. století devět a mají 
dnes čísla archivu 10 až 18; k nim přistupuje pak další kniha z počátku XVII. 
století číslo 35. Všechny tyto knihy jsou velkého foliového formátu a vznikly 
stejným způsobem, jako již popsané protokoly nebo dříve popsaná registra ape
lační; bylo tedy psáno na volných složkách o nestejném počtu listů a tyto složky 
teprve v XVIII. století byly svázány ve svazcích. V každé téměř složce jsou vle
povány volné listy, takže složky mají často lichý počet listů. Vznikly tím ovšem 
také nemilé ztráty, třeba se materiálu zachovalo poměrně více než z radních 
protokolů. 

Knihy posélací obsahují koncepty všeho toho, co vycházelo z městské kance
láře, a to koncepty původní, nikoli snad přepisy z nich, n€jsou to tedy registra 
konceptů. Jsou zachovány tedy tak, jak je písaři skládali, se všemi jejich dodatky, 
opravami, škrty - nebyl-li snad koncept vypraven, byl zpravidla celý škrtnut -
a ukazuje se tu tedy práce kancelářská v syrové své formě. Koncepty jsou spiso
vány úplně i s datováním, které se pak přepisovalo bez změny do čistopisu, a jsou 
kráceny jen o zdvořilostní úvodní nebo závěrečné formule, pokud se opakují. Do
pisy, které bylo možno vyřídit formulářem, nebyly ovšem koncipovány, nýbrž 
ukázáno na první případ poznámkou in simili forma ut supra a pod.; to byly 
zvláště listy přímluvné a ohradné a jiné intervence ve věcech dlužních. K jiným 
podrobnostem bude přihlédnuto při popisu jednotlivých svazků. 

Svůj název mají knihy posélací odtud, že převahou obsahují koncepty posé-

MĚSTSKA RADA A MĚSTSKA KANCELAŘ V PLZNI V XVI. STOLETI 253 

lacích listů, missiv, uzavřených dopisů vyšlých z městské kanceláře. 95 ) Ale obsah 
svazků je mnohem rozmanitější, obsahují opravdu koncepty všeho, co vůbec vy
cházelo z městské kanceláře; tak jsou tu i koncepty různých aktů otevřených, 
dlužních úpisů a kvitancí, zachovacích nebo jiných rodných listů, vejhostů, věřících 
listů, i některé zvláštnosti, jak k nim bude ukázáno. Konceptu se říkalo notule, 

odtud název knihy notulář. 
Kniha pasélad č. 10 má 698 stránek čili 349 listů; první tři složky o 15, 10 

a 11 listech obsahují koncepty dopisů z let od 10. října 1529 a z roku 1530, takže 
první stránka začíná z prostředka dopisu; nad stránkou je nadepsáno jméno 
úřadujícího purkmistra, všechny koncepty jsou psány Ondřejem Strojkem. Na str. 
43 jest uveden nový rok slovy: Notulare ad annum millesimum etc. Na str. 55 
německý koncept výučního listu koželužského pro Hanse Volfingara je vlepen 
mimo složky, patrně si jej Volfingar přinesl. Pak od str. 73 následuje jedna složka 
o 10 listech, vyplněná zlomkem protokolu z roku 1538, za tímto zlomkem je vlepen 
list konceptu z roku 1535, a pak teprve od strany 97 následuje pokračování prvních 
konceptů z roku 1530 a to bez mezery. Za str. 151 jest vložen uprostřed složky 
přeložený list tak, že je středem textu prošit a vevázán, což je neklamným dů
kazem, že složky byly PllVodně volné a že byly svázány teprve v polovině XVIII. 
století. Stop po starším sešívání nelze nikde zjistiti. Na str. 261 bylo užito kon
ceptu zachovacího listu z roku 1530 pro jiný zachovací list roku 1533. Do strany 
284 jsou v 12 složkách po 7 až 10 listech koncepty z roku 1530, kteréž jsou bez 
mezery; kromě několika málo všechny jsou psány Strojkem. Rok 1531 na str. 285, 
na počátku nové složky, jest uveden nápisem: Liber copiarum litterarum missilium 
ad a. MDXXXI. Na str. 217 jest vložen na nesprávném místě list konceptů 
z června. Na str. 329 vlepen čistopis, který pro některé vady byl opraven a užito 
ho tedy za nový koncept. Rok 1532 na str. 496 uveden prostým Anno ... Kniha 
se končí právě 31. prosince roku 1532, a i rok 1532 jest bez mezer. Složky jsou 
tu všude po 6-12 listech. 

Kniha č. 11 obsahuje 339 listů; na prvních dvaceti, jak svrchu uvedeno, jest 
zlomek protokolu z roku 1538 ve dvou složkách. Od listu 21 vložena vložka o 8 
listech s koncepty z listopadu 1538, od listu 29-36 pokračuje protokol radní. Na 
listu 37 uveden nový rok nadpisem Anno MDXXXIX., takže prosinec předešlého 
roku chybL Celý rok 1539 obsahuje až do foL 138 11 složek o rozsahu 8-14 
listů. Na listu 135 počíná se pak hned notulář následujícího roku 1540 (in nomine 

95) Srov. Kniha č. 13, fol. 214 z r. 1558: žádáni jsouce od ... Kubíka pernikáře, abychom k potřebě 
jeho vejpisy listů posélacích od nás k ouřadu města Luna (Loun) a zase od úřadu města Luna k nám psaných strany 

vzatku jemu na silnici královské skrze loupežníky učiněného ... opatřili ... 
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domini amen 1540), při čemž před tento list jest ještě vložen list s koncepty 
z konce ledna; i dále je vlepováním listů pořádek poněkud porušen, ač se zdá, 
že se zachovalo všechno; jako list 165 je vlepeno svědomí z roku 1541. V této 
době nepíše již Strojek vše, čím dále tím více se uplatňuje vedle něho běžnější 
rukopis druhého písaře tak, že ke konci roku 1540 mají oba skoro stejnou účast 
v práci. Na listu 237 končí rok 1540, jenž jest zachován úplně, a počíná uprostřed 
složky bez zvláštního označení rok 1541; složka ta je ovšem největší z celé knihy 
o 30 listech. Jako list 262 výjimečně vlepen i německý originál z Bečova. Rok 
1541 končí na listu 339, je psán na složkách o 12, 14 a jednou o 16 listech, a kon
cepty jsou zachovány úplně. Na konci jsou ještě připojeny dva koncepty z prvních 
dnů roku 1542. 

Kniha pasélad č. 12 začíná složkou o 12 listech uprostřed věty v konceptu 
ze dne 16. ledna 1542, patrně se předtím jedna složka s počátku toho roku ztratila. 
List 7. a 8. jest zlomek protokolu radního z roku 1596, psaný rukou Šimona 
Plachého, ale pak následují bez mezery zase koncepty z roku 1542. Konceptů Stroj
kových jest již jen menšina, vedle něho se uplatňují zejména dva jiní písaři, jsou 
i případy (na listu 8,32,129,211,213 v. a pak často), že je datum dodatečně ve
psáno odchylnou rukou, a to se pak vyskytuje často i v pozdějších knihách; bylo 
tedy datováno až při čistopisu. Rok 1542 je tu zachován jen do 14. července, od 
čtvrté složky foL 42 začíná složka konceptů dnem 4. prosince 1545 a písmem Jana 
Šumara mladšího, který se pak občas objevuje jako koncipista. Na fol. 44 v. opra
vuje koncept Šumarův jeho starší druh Ondřej Strojek, který ovšem i dále kon
cipuje. Rok 1545 je tu doveden do konce. Pak následuje velká složka o 24 listech, 
kterou se vracíme do roku 1542 počínaje dnem 15. července. Složka po listu 75 
čítá 34 listů, po konci roku 1542 jest vlepen dodatečně list s koncepty z ll. a 13. li
stopadu, pak následují listy 76-78 s koncepty a účty o zásilce skopců pro císaře 
do Řezna r. 1550, teprve na foliu 79 následují bez titulu koncepty roku 1543; 
na listu 79 je pro koncept užito názvu notule. Další složka sahá až po list 109, 
tedy úhrnem i s vlepenými listy 34 listy. List 94 jest vlepen opět z pozdějších let 
čtyřicátých (je tu rukopis Šumarův); listy 95-109 jsou sešity se strany, složka 
byla tedy sešita z jednotlivých listů a nikoliv z archů. Rok 1543 jest až po 3. únor, 
na fol. 90 se sice označuje jeden koncept rokem 1542, ale omylem. Na fol. 92 jest 
koncept známého vkladu do zemských desk po jejich shoření. Na listu 95 na 
prvním z listů po straně sešitých jsou uvedena s počátku slova: Do tohoto notu
láře nahlídnouc najdeš, oč budeš chtíti, odpovědi. V další malé složce o 6 listech 
vlepen opět originál dopisu Vojtěcha z Valdštejna a na Libštejně. Na listu 117 

vlepen koncept latinský z roku 1553. V listu 125 vložen koncept z roku 1541, 
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v němž se dovídáme mimo jiné o obecním fysikovi Janu Frantovi, který se dostal 
do literatury jako domnělý autor t. zv. Frantových práv pijanského cechu. Na 
fol. 143 v listopadu roku 1543 se časově po prvé vyskytuje písmo Šumarovo. Na 
fol. 150 a 151 vlepen opět koncept z roku 1553 latinský. Na listu 163; posledním 
listu složky, počínají se koncepty roku 1544. Na prázdných listech 203 a 204 schá
zejí koncepty ze čtrnácti dnů měsíce června. Rok 1544 jest dokončen na fol. 254 
a hned na další stránce uprostřed složky počíná rok 1545 (Feliciter auspicato anno 
domini etc.). Mezi listem 280 a 281, mezi prvním a druhým listem složky, vznikla 
mezera dvou měsíců června a července v roce 1545, ale za fol. 301 následuje 
složka od listu 302 s měsíci červnem a červencem roku 1545. Byly tedy listy složky 
před vázáním chybně převráceny. Jako list 306 vložen originál Adama ze Štern
berka. Kniha má 22 složek. 

Kniha pasélad č. 13 počíná na prvním listu počátkem roku 1557. Toho roku 
i příštího se střídají v psaní konceptů Strojek se Šumarem, ale Šumar píše hned 
s počátku víc a čím dále tím jsou koncepty Stroj kovy vzácnější. Jako list 15 vložen 
koncept z července do jiných únorových. Na listu 16 v. je datování opraveno, 
napsáno původně Strojkem a pak Šumar opravuje o týden později. Na str. 23 
užito za koncept nevypraveného, již zpečetěného originálu. Na listu 38 hotový 
a zpečetěný originál byl opraven a užito ho potom za konéept. Zřídka píše také 
třetí ruka. List 117 jest opět opravený originál. Rok 1558 počíná na listu 127 
uprostřed strany. Fol. 145, 193, 272 jsou přijaté originály. Fol. 143 jest opravený 
originál, stejně jako fol. 153, 170, 175, 188, 189,230,241,317. Listy 150 a 151 
s koncepty po velkonocích jsou zařazeny již mezi koncepty o měsíc starší. Na fol. 
163 v. podpis Šumarův na latinském konceptu. Další koncepty z doby ve Ikono ční 
jsou jen na dvoulistí, byly asi tyto koncepty psány jen na arších a pak všelijak 
přivázány ke složce. I další archy zvláště do listu 171 jsou přeházeny, a před tímto 
listem jsou i listy vystřiženy. Na listu 175 podpis Jana Fegale z Radobčic. Na 
listech 224 a 225 vloženy jsou dva zajímavé lístky písaři, který jest tu oslovován 
Domine Johanes, a měšťané ho tu přátelsky žádají o ohradná psaní a jiné zákroky 
proti svým dlužníkům. Na listu 254 počíná uprostřed složky rok 1559. Složka po 
listu 295 jest přeházena, ale jen v mezích jednoho měsíce. Před poslední složkou 
počínající listem 372 chybi koncepty z listopadu roku 1559. Ke konci roku se po
číná vedle Šumara dosti silně uplatňovati neznámá ruka nového mladšího písaře. 
Kniha obsahuje 394 listy v 24 složkách, největší je složka poslední o 46 listech, 
pak je několik složek kolem 20 listů. 

Kniha č. 14 obsahuje 258 listů ve 12 složkách. Počíná se prostým nadpisem 
Léta MDLXVIIII, 1569, a to hned po Novém roce. Na konci první složky chybí 
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koncepty z konce ledna a většiny února, ale jsou potom připojeny po listu 22. 
S rukopisem Šumarovým se tu pravidelně střídá jiná, také velmi vypsaná ruka 
jiného písaře. Za listem 68 jest vevázán rejstřík posla plzeňského z roku 1600, 
který jest polovičního formátu'l proto jeho vložení do svazku jest zase jen do
kladem ledabylosti pořadatelské.96 ) Asi od listu 77 se objevuje jako třetí pisatel 
podle rukopisu určitelný Viktorin Rzoun. Na listech 195 a 196 jsou koncepty 
vlepeny na volných menších lístcích. Většinu konceptů psal sám Šumar. Kniha se 
skládá z velkých složek, nejmenší 17 listů, největší 33. Originál za koncept jest 
vložen na listu 2, originál přijatý vlepen na fol. 18, 47. Ke konci jsou některé 
drobné nepřesnosti v skládání listů. 

Kniha Č. 15 obsahuje 423 popsaných stránek v 15 složkách. Při vazbě dostal 
se do konvolutu také list radního protokolu z roku 1743, tvoříci nyní str. 169/170; 
jest to dokladem, že vazba všech knih pochází z XVIII. století. Koncepty počínají 
na první straně prostým úvodem: Feliciter exorto anno 1570. V drobnostech je 
leccos přeházeno. Na str. 75 je přeškrtnut citát: Konec všemu kromě závisti - té 
jest při lidech všudy dosti - mnozí toho pokusiti musí s těžkostí. J. Z. B. Na 
téže stránce jsou přeškrtnuty poznámky o platech z jarmarku. Na str. 108 na vle
peném lístku je podepsán Jan Šumar mladší. Po straně 243 následují koncepty 
s počátku září dříve než ze srpna. Dosti často se vyskytují přehozené listy i jednot
livé, takže jeden koncept je nutno hledati na dvou místech. Nevypravených origi
nálů se užívá za koncept na př. na str. 12, 63, 71, 381. Hojně jest vlepených lístků 
menšího formátu, jež buď obsahují kratší koncepty, nebo předchozí poznámky 
k nim podle údajů strany, tak na str. 67,69,223,230,295,297,303,305,317, 
319, 385. Na str. 301 vlepen lístek se vzkazem purkmistrovým svrchu citovaným 
o svolání městské rady. Vedle Šumara porůznu po celý rok píší Viktorin a Petr 
Kříž. Kniha obsahuje koncepty z celého roku 1570 a to patrně úplně. Složky jsou 
velmi nestejné, od 5 do 30 listů. 

Kniha Č. 16 obsahuje 215 popsaných listů ve 12 složkách. Obsahuje koncepty 
z roku 1573, ale první list patrně schází, třeba další koncepty začínají hned po 
1. lednu; ale není ani označen počátek roku. Složky jsou většinou menší, největší 
o 33 listech, ostatní kolem 20 listů a méně. Originální podání jsou připojena 
k listům 64, 190, 213, menší lístky při listech 45, 47, 114, 120, 121, 182, 183. 

Vazba jest moderní. 
Kniha Č. 17 má 230 popsaných listů o 9 složkách a obsahuje koncepty z roku 

1575. Na prvním listě je rok uveden titulem Anno domini Jesu Christi 1575. 
Koncepty jsou značně přeházeny, tak v květnu a červnu, některé ze září JSou 

06) Otiskl jej Strnad v čl. Rejstřík kraje plzeňského z r. 1600. (Věstník Kr. spol. nauk 1900.) 
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v květnu a některé :z prosince v září, na konec pak jsou přišity k poslední složce 
jednotlivé listy, úhrnem 24, jak byly sebrány porůznu z posledních měsíců toho 
roku. Složky jsou většinou velké, kolem 30 listů, ale 'jsou několikrát vloženy mezi 
složky také jen jednotlivé archy. Dosti často jest psáno jen na lístcích, většinou 
od Viktorina nebo Petra písaře, kteří vůbec píší méně; takové lístky jsou na 1. 4, 
12, 15, 30, 32, 36, 40, 42, 81. Jen jednou je užito na fol. 55 za koncept pokaže
ného originálu, originální došlé lístky jsou vloženy za list 84 a 172. Lístek 120 
jest výzvou strany radnímu písaři, aby psal Ondřeji Řešanskému, lístek začíná 
oslovením »pane ]ene«. Lístek fol. 172 jest autografem humanistického básníka 

Staška z Dubnice. 
Kniha Č. 18 obsahuje 265 popsaných listů a počíná se nadpisem Anno feliciter 

exorto 1577. Listy jsou v 13 složkách, jež mají většinou kolem 25 listů, poslední 
a největší složka jich má 40, ale je popsána jen z poloviny. Jsou tu koncepty z ce

ale v podrobnostech jsou přeházeny, největší porucha pořádku je v tom, 
že v poslední složce s koncepty z prosince jsou vevázány i archy s koncepty z února 
a března, ba i jednotlivé listy s koncepty z roku 1576 a 1578. Lístky jsou vevázány 
na listu 103, 105, 157, 201, 211, list 201 obsahuje rejstřík o dluzích, za něž se má 
psáti. Originál došlý je vlepen na listu 76, a na jeho rubu jest hned napsán kon
cept v téže věci. Vazba moderní. Psáno jest velkou většinou rukou Jana Šumara, 
mimoto psal Viktorin a nejméně najdeme konceptů Petra Kříže. 

Zachovaly se tedy ze všeho vzácného materiálu konceptů jen skrovné zbytky, 
a to jen pro nešťastný způsob psaní na volných složkách. Mimo léta uvedená za
chovaly se jen některé trosky podobných složek v nálezu části městského archivu 
na radnici roku 1908;97) j sou tu zlomky počínaje rokem 1515, pak velké části 
složek z roku 1527 s 38 koncepty nebo jejich částmi, jednotlivé zlomky z roku 1530 
a 1534, 1542, 1548, 16 porušených listů z roku 1561, zase jednotlivé zlomky z let 
1586, 1587, 1595. Ovšem zpracování nálezu není ještě dokončeno a najde se 
patrně ještě hodně zlomků dalších, ale přece jen v poměru k ostatnímu materiálu 
jest zachováno těchto konceptů již jen málo a je tedy jisto, že v letech padesátých 
minulého století, kdy byla stará městská registratura naházena do mezistropí v rad
nici, byly po ruce už jen skrovné pozůstatky tohoto cenného materiálu. Ostatně 
ani pro století není toho více, jest zachována zase jen jedna kniha z roku 
1610 a 1611 (č. 45) a v ostatním jsou velké mezery. 

Z jiných zachovaných památek písařské práce se dotkneme stručně jen dvou 
to především kniha č. 39, o níž jsem se svrchu zmínil při výkladě o pí~ 

Silvestru z Olomouce, a která se obyčejně zve registrum causarum, rejstřík 
o něm můj článek v 1. sv. Sborníku hist. musea, str. 90. 
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rozepří. Popsal ji Strnad na místě svrchu uvedeném. Ale obsahem knihy nejsou 
jen causae ve smyslu soudním, nýbrž jsou tu zapsána i jiná velmi významná sne
sení městské rady, kdy rada nefungovala jako soud. Nejsou to ovšem protok:\lly 
o těchto sneseních, nýbrž paměti, které byly psány dodatečně a úpravně jako čisto
pisy zápisů v soudních knihách. Mnoho těchto snesení se týká řemeslných cechů, 
kterým se vydávají artikule nebo se jim sázejí ceny; snesení tato do roku 1526 jsou 
otištěna v Strnadově Listáři a při popisu jednání v městské radě bylo již o nich 
pověděno. Mimoto jsou tu záznamy o obnovách. Souvislé záznamy končí roku 1540, 
ovšem v knize jsou různé doplňky také z doby pozdější, na př. jsou tu opisy ze 
zemských desk o plzeňských statcích z doby až do konce století. jest ještě 
z XVI. stol. 

Druhá jest kniha č. 35, která byla původně založena roku 1524 pro rejstříky 
úředníků nad městskými důchody; jichž bylo voleno čtyři, dva z rady a dva ze 
starších. Počty úřednické tu začínají však od fol. 26; na prvních 16 listech jsou 
některé zápisy o soudním jednání, a to především záznamy o sporu psané asi 
Ondřejem Strojkem, ale velmi zběžnou, stenografickou kursivou; jest to 
protokol psaný hned při jednání v roce 1524 i 1525; mezi tyto zápisy jest vevázán 
německý rejstřík o koních. Na listu 22--25 jest zlomek oučtu z roku 1578. O ostat-
ním obsahu knihy bude pověděno jinde v souvislosti s o 
nících XVI. století. Druhou část knihy od fol. 92 tvoři re gistfa sirotčí a inventáře 
pozůstaloJtí. V listu 110 se tu připletl počet z r. 1641, byla tedy i tato kniha vá
zána ze složek teprve hodně pozdě. Dnes má vazbu moderní. 

* * * 
Vedle městských písařů pracovali ještě přímo v městské kanceláři také služeb

níci úřední. Zprávo nich ze XVI. století však jest ještě poskrovnu a teprve ze 
XVII. století je možno sestaviti jejich souvislou posloupnost. Roku 1530 byl slu
žebníkem úředním v Plzni Jan) který i do Prahy s pány radními k sněmu vysla
nými jezdil, a aby nezmeškal věc u Přeštic pro tuto svou úřední cestu, přimluvili 
se za něho Plzei'íštÍ,98) Roku 1544 byl služebníkem úředním Němec, Valentin 
Greinig) syn Petra Greiniga z Wiesenwaltersdorfu. Měl v Plzni bratry Blažeje 
a Jakuba, kdežto třetí bratr Volf byl zámečníkem v Chomutově. K roku 1573 se 
připomíná jako přísežný služebník Tobiáš) který má nápad po Barboře uzdařce 
v Tachově. 100 ) 

98) Kniha Č. 10, fal. 125. 
99) Z Valteřic u Jilemnice nebo Č. Lípy nebo z Bystrce u Lanškrouna, ač nebyl-li snad z Bavor. 

100) Kniha Č. 16, fal. 44. 
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" 
Služebníci měli ovšem účast také přímo v pracích kancelářských, o čemž 

svědči zvláštní manuál, který se po nich zachoval v archivu Národního musea 
a který byl založen, třebas k jinému účelu, již roku 1550. Své poznámky však psali 
do této knížky malého formátu o 83 listech teprve ke konci XVI. století, kdy se 
dovídáme, že do služby kancelářské přistoupil r. 1595 Fabián Stříbrský a že měl 
za tovaryše v této službě Jana Adamoviče. Roku 1600 byl služebníkem Adam 
Plzák; roku 1605 přistoupil Jiřík Tomáš Peřinka Hostounský; který se pak stal 
písařem, s tovaryšem Matějem Začalem, jenž však sloužil již od roku 160l. 

městské kanceláři, jak se samo sebou rozumělo, se úřadovalo česky; vět
radních, jak se často připomíná, ani německy neuměla. Jestliže již někdo se 
před městskou radu a byl pouhý Němec, užilo se služeb tlumočníka; jako 

se to stalo domažlickému mlynáři Němci Valentinovi roku 1573.101
) Česky se 

ovšem také psalo z městské rady, a známá a často citovaná jsou psaní z Plzně, 
jazyka českého a jejichž doklady tu mohu ještě o několik rozmnožit. 

1530 vrátili Plzeňští soudní akta do Plané, aby byla přeložena na český jazyk, 
a 1559 Teplé z téhož důvodu.102) Když pak Slavkovští se roku 1542 
odvážili odmítnouti přijetí českého dopisu, poslali jim Plzeňští ostré psaní, vy
týkajíce jim nezákonnost takového počínání. 103) 

U,"'Á'-'-~U_V se z toho. že Plzeňští vynikali snad v XVI. stoL zvláštní národní dů-, . 
sledností nad své okolí a spojují se někdy s touto věcí všeliké výklady o národ-
nostních problémech XVI. století, dnes bohužel stále velmi nedostatečně objasně
n.ých. Než celkový obraz městského úřadování i v Plzni jest poněkud jiný, než se 
z jednotlivých případů soudívá, a nebylo to v Plzni jinak než kdekoliv jinde. 
Naopak možno říci, že odmítání uvedených německých akt bylo výjimkou, která 
byla opravdu odůvodněna věcnou potřebou, poněvadž akta se musila číst před 
soudem a musili jim tedy všichni konšelé rozumět; ale v jiných případech městská 
kancelář bez rozpakl I nejen přijímala německé dopisy, ale často na ně i německy 
odpovídala: Nesmíme prostě na poměry XVI. století klást dnešní naše požadavky 
a žádat na úřadech, aby měly plné právní vědomí o jazykové stránce úřadování 
a aby se tu přesně dodržovaly právní normy; před praksí se často a bez rozpaků 
ustupovalo, a tato shovívavost ovšem více prospívala němčině než českému úřed
nímu jazyku. 

I v tom, jak se jednalo s německými akty soudními, najdeme dokonce zají
mavou výjimku; roku 1541 poslali zase z Plané německá akta, ale plzeňská kan-

101) Kniba Č. 16, fol. 4. 
lD2) Kniha Č. 11, fal. 132 a Č. 13, fol. 277. 

Kniha Č. 12, fal. 65. 
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celář je nevrátila, nýbrž plzeňský písař je sám z němčiny přeložil. Než to byla 
patrně soukromá úsluha písařova, za niž asi také dostal z Plané zaplaceno; ale 
je z toho vidět, jak na otázku jazykovou se dívali :v Plzni zcela prakticky, stačil 
jim vlastní překlad a nemusila strana sama podávat soudní věc v českém originálu. 

Ve věcech mimosoudních přišlo do Plzně a bylo přijato německých psaní bez 
počtu a nemohu tu vše citovat. Byl jen rozdíl v tom, jak se odpovídalo. Na př .. 
roku 1570 odpovídá plzeňská kancelář hejtmanu na Tachově na německé psaní 
česky a stejně tak hraběnce Alžbětě Šlikové; roku 1573 odpovídá se česky na ně
mecký dopis Bohuslava Felixe z Lobkovic a Haznštejnu, roku 1575 úředníku na 
Pivoňku. 104 ) Ještě nápadnější bylo, že kancelář přijala bez rozpaků roku 1569 ně
mecké podání Anny kloboučníkovy a poslala je dále do Tachova. 105 ) Než v těchto 
případech kancelář jen přijÍ1nala německé dopisy a česky je vyřizovala. Ale horší 
bylo, že plzeňská kancelář dosti často německy psala. Rozumělo se to konečně 
při dopisech za hranice, do Norimberka, Amberku, Řezna, ale i do V ratislavě 
nebo do Horních Rakous městským radám (do Ratiboře ve Slezsku se psalo 
česky!) nebo úředníkům pohraničních panství v Bavorsku, v Brodě, Waldmunchen, 
Weidhausen a jinde; ale psalo se německy i do Čech, a to jednak pohraniční ně
mecké šlechtě a dokonce i některým hej tmanům panským, na př. na Bělou nad 
Radbuzou, a psalo se německy i mnohým městům. Byli si v tom v Plzni dosti dů.
slední, takže se vždy psalo německy do Chebu, Bečova, Falknova, Kadaně, Jáchy
mova, Schenfeldu, ale česky se psalo do Lokte, Slavkova, Karlových Varů a někdy 
také do Kadaně. Do měst pod Krušnými Horami Chomutovem počínaje, která 
byla tehdy ještě aspoň částečně česká, psalo se ovšem česky. Až budou vydána 
podrobnější regesta z tohoto materiálu, budeme odtud moci v lecčems se poučiti 
o národnostních poměrech západních Čech v té době. 

Vedle práce, kterou prováděla městská rada s obecními staršími a městskou 
kanceláří, náleží do městské správy také kapitola o velmi četných pomocných sbo
rech nebo i jednotlivých úřednících) jak se říkalo tehdy nehonorovaným refe
rentům, kteří měli na péči různé obory městské správy. Byli mezi nimi paumistři 
nebo opatrovníci obecného dobrého, kteří také měli nejdůležitější práci, obecní 
hospodářství, podobně jako pražský úřad šestipanský; byli velmi významní úřed
níci nad bílým pivem, poněvadž spravovali důležité městské důchody; byli dále 
úředníci, jeden nebo více, k rozvržení berně, úředníci nad clem, nad poddanými, 
kde občas bfrval i úředník placený, i nad dvory městskými v celku nebo jednot
livě, byli úředníci nad rybolovem, majíce pod sebou rybáka a později fišmistra, 

104) Kniha Č. 15, fol. 45, 150, č. 16, fol. 2 v., č. 17, fol. 178. 
105) Kniha Č. 14, fol. 234. 
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úředníci dozírali na mlýny obecní, na měření obilí, na prodej soli, na prodej že
leza i na váhu obecní; byli dále městští hejtmané a pod nimi vachtmistr městský 
a městští vojáci. Své inspektory měly oba městské špitály a také městská škola, 
kde v službách města byl správce školní i mládenec jemu k ruce, v kostele var
haník nebo i zvláštní kantor; městští berníci vybírali různé poplatky městem sta
novené. Jmění každého kostela, kostelíka i kláštera bylo spravováno několika ko
stelníky. Byl již v XVI. století městský lékař, městský mlynář a dokonce i kuchař 
v obecní kuchyni; o městskou radu se musil dobře starat i šenkýř rathouzský, kdežto 
zase šafář měÍ na péči vězně, o něž nebylo v stavení za radnicí nikdy nouze. Na 
městských branách hlídali město i vězně v branách zavřené městští branní a v noci 
střežil ~město ponocný, v kostele farním byl zvoník a zvláštní byl i úřad zvaček 
ustanovených při kostele; a za dnešní Solní ulicí v domečku v ztracené a dnes 
zmizelé uličce bydlil ode všech opovržený popravni mistr. O všech těch i jiných, 
kterých se tedy mnoho desítek staralo o pořádek v městě, musím však výklad od
ložit na jindy, poněvadž to bude dlouhá kapitola, kterou bych tento článek příliš 
přeplniL 

V tom detailu se teprve uvidí, kolik nahodilostí a nerovnoměrností bylo 
v jednotlivých oborech městské správy, jak tato správa byla málo úsporná prací 
i prostředky peněžními a jak byla proto také málo výkonná. Teprve v XVII. sto
letí se počínají některé nesmělé pokusy o systematičtější organisaci městské správy 
a teprve byrokratické reformy tereziánské mohly se pokusit v tuto spleť různých 
úřadů a funkcí zavést nějaký systém. 



B. KUBÍČKOVÁ-ČÁDOVÁ-FR. ČÁDA: 

MORAVSKÉ SBÍRKY FORMULÁŘOVÉ 
V XVI. STOLETÍ. 

1. 

řadě rukopisných formulářů přistupuji v 16. stoL s rozšířením knihtisku 
formuláře tištěné. Jako pramen historický zůstaly až dosud nepovšimnuty, 
jednak asi proto, že autor sbírky obyčejně dovedně pozměnil znění sku

tečné listiny na všeobecný formulář a jednak že mají na rozdíl od starších ruko-
pisů ráz většinou právnický. Sbírky ty, zvané pravidelně »formy a notule« či 
»notuláře«} se obyčejně připojují k seznamům titulů všech významnějších osob 
světských i duchovních, tak zvaným titulářům a s nimi docházejí častých 
vydánU) 

První český titulář z r. 1534 pojí se ke jménu známého Brikciho 
z Lič s k an formuláře však k vydání připravil teprve český hvězdář a bývalý 
mistt vysokého učení pražského M i k u 1 á š Š ú d z e Sem a n í n a. Sbírku vy_ 
t~skl r. 1547 v Menším městě pražském u knihtiskaře Ondřeje Kubeše,3) získav 
Sl prve královské privilegium autorské, aby nikdo jiný nesměl podobné knihy 
vydati. Připsal ji Janovi Byšickému a na Svatém poli, purkrabí hradu pražského 
a dvěma purkrabským písařům, Lorencovi Šmolcovi ze Šmolcu a na Rovni a 
Janovi Kupidovi Popovickému z Lovče. V předmluvě humanisticky zabarvené 
prozrazuje nám autor, odkud asi své formuláře sebraV) uživ při tom pomoci 
Adama Kazybaby Katedrála. Jaké oblibě se kniha těšila, vidíme z toho, že již 
r. 1556 mohl Šúd přikročiti k novému vydání sbírky v pěkné úpravě knih
tiskárny Melantrichovy pod titulem: »Formya notule listuov všelijakých, jichž 

1) Srv. Zíbn, Bibliografie čes. historie 1., Č. 2980-2989 a Čáda, Význam formulářů pro právní historii 
(Všehrd IV., str. 132). 

2) Zíbrt, Bibliografie české historie I., č. 2980. 

3) Tisk univ. knihovny pražské 54 E 123 nemli titulního listu, proto asi omylem připisuje Zíbrt v BibL 
1., Č. 2981 sbírku Sixtovi z Ottersdorfu. Srv. též Jos. Vol!, Dějiny českého knihtisku do r. 1848 (1926), str. 36 
a souhrn literatury tamže. 

4) »Jakož pak i v tomto slav. králontví sou zříze!2y jisté f01"1i2Y IÍJtuov a jistot neb coniraktilv, kte1'ýchžto 
regulí a mistryní v'ysazena jest kanceláří pražská etc. Kterfchžto Jisttlv obecné formy já sem v tuto knížku se

bral . .. užit) k tomu pro nedostatky sv'é Izemoci Adama Kazybaby Katedrála, že jest mi lláPomocen byl.« 
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stavové v tomto král. českém vuobec požívají. Při tom také jest vytištěn titulář 
Jtavuov duchovního i světského. To obé od Mistra Mikuláše Šúda ze Semanína 
podlé pl'ivilegiuJ?z od J. Mti král. jemu daného vydané a nyní v nově pořádně 
zpravené«. Knížka, znovu chráněná královským privilegiem, je věnována tento
kráte Vilémovi z Rožmberka. Šúd praví sice v úvodě, že. »listy a formy pracně 
sebral, uživ k tomu osob v právkh zběhlých«, ve skutečnosti však jen upravil 
a částečně pozměnil první své vydání. Za humanisticky rozvláčnou předmluvou 
následují skupiny formulářů bez jakýchkoli věcných poznámek, a to: listy hlavní 
na pergameně a na papíře, listy věnné, dobré vůle, rukojmí, přiznávající, pod
půrčí, mocné, o ležení, řezané cedule, listy dlužní, kvitance, věřící listy, fedrovní, 
zachovací a vejhostní a mezi t. zv. listy rozličnými též list purkrechtní, od
puštění do města a do vsi a kšaft. 

Tištěné formuláře se zatím tak uplatnily, že bylo třeba stále nových vydání. 
Přispělo k tomu nemalou měrou i jejich spojení s tituláři, které byly pro svou 
užitečnost zvláště vyhledávané a mimo to se změnami osob rychle zastarávaly. 
Tak již r. 1567 přistoupil tiskař Jan Ji t čin s k Ý k novému vydání sbírky 

a notule listuov l)šelijakých) jichž jeden každý v potřebách svých rozlič
ných potřebovati můž«.5) Také on v h~lmanisticky rozvleklé předmluvě se vy
chloubá, že sebral »s velkou prací rozličn§ formule, to jest (jakž obyčejně říkáme) 
notuláře všelijakých a rozmanitých jednání a námluv lidských«, přetiskl však jen 
poslední vydání Šúdovo, ponechav i stejné pořadí formulářů, takže jeho vlastní 
úprava ve sbírce úplně zaniká. 

Rovněž další tisk formulářů, který už po pěti letech, t. j. r. 1572, pořídil tiskař 
Ji ř í Č e r n Ý v impressí dědiců Jana Jitčínského, je jen přetiskem starší práce. 
Konečně poslední známou sbírku formulářů ze 16. stol. vydal tiskem r. 1589 
písař komorního soudu Š e b e s t i á n F a u k n a r z Fon k e n š t e j n a v tis
kárně Jana Šumana na Starém městě pražském. Je to »TytulářJ obsahující v sobě 
v jazyku českém Předně: formy liJtův všelijakých v potřebách lidských a tytzde 
Jtavův duchovních a světských, , .«. K vydání se autor odhodlal, protože práce 
jeho předchůdců byly již rozebrány a od vydání posledního uplynulo zatím 18 
let. Také Fauknar použil, ač způsobem volnějším, prací svých předchůdců, takže 
můžeme mluviti o přímé závislosti všech tištěných sbírek. Formuláře se za dobu 
téměř celého půl století tak vžily a byly s oblibou užívány, že nebylo potřebné, 
ba ani vhodné je měniti. 

Nás bude však především zajímati, jak se utvořily poměry na Mor a v ě 
a pokud tam bylo formulářových sbírek užíváno. Tu nutno říci, že Morava ne-

5) Volf, na uv. m. str. 50. 
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býla nijak závislá na Čechách, třebaže první sbírka vyšla tam o celé desetiletí poz
ději. Některé odchylné právní formy tu způsobily vznik odlišných formulářů, jak 
ukazuje již první vydání »Přípisové a formy listuov rozličných podlé notule kan
celáří markrabství moravského od Jana Tišňovského«6) z r.1558. Jediný tisk dnes 
dostupný, patřící Národnímu museu v Praze, má 61 listů (Al-Hl) a je svázán 
v celek s aritmetikou od Gemmy Frisia jako druhá část knihy. Není úplný, jak 
patrno z nedokončeného formuláře a podle Hankova přípisku chybělo by mu 12 
listů. Práci věnoval Tišňovský7) svému pánu, císařskému radovi a místokancléři 
království českého Zikmundovi Heldtovi z Kementu a na Meziříčí, jehož znak 
je vytištěn na titulním listě. Neúplnost musejního tisku zaviňuje také, že není 
doloženo jméno tiskárny, kde kniha vyšla. Srovnáním typů písma s jinými tisky 
kolem roku 15588

) můžeme však bezpečně zjistiti, že knihtiskařem byl Jan Giinther 
v Olomouci,ll) jak také připsal tužkou na titulním listě již sám Hanka. 

Druhá sbírka, »Formy listů rozličných podle notule kanceláře markrabství 
moravského,« vyšla anonymně a bez udání letopočtu v Brně, tiskem u Bartolo
měje Albrechta Formana čili Aurigy.IO) Protože tento knihtiskař přišel do Brna 
z Louky u Znojma teprve r. 1601,11) vyšla sbírka až po tomto datu, jak již její 
p/smo prozrazuje. Na titulním listě čteme pouhý název, pod nímž se nachází 
v rámci moravský zemský znak. Předmluvy tisk žádné nemá, proto chybí nám 
bližší údaje o jeho vydání. Podrobným srovnáním formulářů se sbírkou Tišňov
ského lze zjistiti, že je to přesný a doslovný přetisk první sbírky a podle připoje
ného zemského znaku má asi ráz polo úřední. Jeho mladší původ prozrazuje se 
jen tu a tam v pravopise, na př. opravuje někde »listuov« na »listův«, ač jinde 
starší tvar s »uo« zase ponechává. Protože tisk je úplný, můžeme si zároveň do
plniti ztracené stránky u Tišňovského a přesvědčiti se, že skutečně chybí tam 12 
formulářů. 

Tím se nám také práce zjednoduší na rozbor a zpracování sbírky Tišňov
ského. Sebranou látku rozdělil Tišňovský na sedm větších oddílů, které od sebe 

6) Staré tisky 33 F 7. Kniha ve staré vazbě s bílým hřbetem slepě tlačeným v deskách potažených zlom
kem nějakého starého kancionálu. Na hřbetě rukou snad Hankovou »Formy listuv MDL VIIL«. Na předním a 
zadním přídeští zkoušky písma a st. signatura musejní 60 K 22. 

7) Tišnovský říká o sobě »poddaný služebník« a datuje předmluvu na Pouzdřanech, kde byl Zikmund 
Heldt z Kementu otcovským poručníkem. Srv. Aug. Kratochvíl} Pohořelický okres ve Vlastivědě moravské II. 
1, 81, str. 174. Patrně tam byl Tišňovský úředníkem. 

8) Srv. Giintherovy tisky »Catonis disticha« z r. 1558, »Sepsání o zelinách a medicinách« z r. 1559, »Liber 
de arte distillandi« z r. 1559 a »Zivot cís. Karla IV.« z r. 1555. 

9) Volf} Děj. čs. knihtisku, str. 137. O Giintherově činnosti psal též Boh. Navráti!, Glossy k dějinám 
moravského knihtisku v ČMM. XXVI. 1902, str. J 26 a násl. 

10) Knihovna Nár. musea 33 F 1. Vazba nová 19. stol. 
11) Volf} Dějiny českého knihtisku, str. 128. 
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odlišil v tisku pouhými titulky.12) První ze skupin tvoří t. zv. listy hlavní na 
dluhy peněžité. Autor sbírky podává tu čtyři formuláře pro listy na pergameně 
a jeden formulář na papíře, ač není jasná příčina tohoto rozdělení a dokonce 
v listu na papíře výslovně se praví, že má věřitel míti stejná práva, jako by měl 
v ruce list pergamenový. Za těchto pět formulářů připojil Tišňovský dlouhou 
notu, jak s; na peníze zapisuje a jak se mají hlavní listy dělati, zároveň s arti
kuly landfrídu a obecného sněmu brněnského z r. 1544 a 1546 o úrocích a lichvě . 

. Za skupinou tří listů zástavních následují smlouvy trhové s nadpisem »Tuto 
se f' s pr!wní neb na prodaj statkův rozličnÍ«. Nacházíme tu formu
láře na prodej statku s různými právními obměnami, na prodej pastviště, dvoru 
k právu purkrechtnímu, ale také list na prodej platu i s úroky pod stávkami a 

12) Nadpisy jednotlivých formulářu, na jichž čísla bude později odkazováno, jsou tyto (přidaná číslice 

první značí fol. u Tišnovského, druhá u druhé sbírky): 1. Forma listu na peníze na pargaméně pod ouroky, 
s polouletní vejpovědí, s věrnou rukou, pod ležením (5"; 2"); 2. List na peníze do času jmenovitého, s věrnou 
rukou pod ourok, pod ležením, na pargaméně (Sa; Sb); 3. List na peníze do času jmenovitého, bez ouroku, na 
pargaméně, s věrnou rukou, pod ležením (9a

; 6b
); 4. List na peníze, na pargaméně, s ourokem, do roka, pod 

stávkami (9'); ; 5. List na peníze, na papíru, s rukojměmi, pod leženim, do času jmenovitého (llb; 9b); 

6. Forma listu obyčejného na zástavu (16b
; 15 a

); 7. List na zástavu jiným obyčejem, s polouletní vejpovědí 
(18a

; 1r); 8. List na zástavu vsi v penězích, do roka a po roce vejpověď polouletní (19"; 18b
); 9. Forma 

listu správního obyčejného (20"; 19"); lG. List správní prodaje zboží dědičního od erbuov, když by jistec 
otec jich prvé z tohoto světa zšel,nežlí by se listu vykonání stalo věřitelóm (24"; 24ft

); 11. List správní zboží 
sirotčího od poručníkuv (26b

; 26b
); 12. List na prodej platu i s ouroky, pod stávkami (27a

; 27"); 13. List 
na prodej dvoru k právu purkrechtnímu (2S a

; 28"); J 4. List na prodej pastviště pod plat určitej (29"; 30a
); 

15. List vkládající zboží ve dcky zemské (30"; 31 a
); 16. List obyčejný na věno, na hotové peníze (32"; 32"); 

17. List ujištění sumy n~d věno (33 ft
; 34"); 18. List n2, věno, v nčmž zastavuje své zboží (34"; 35 ft

); 19. List 
na věno jiným obyčejem, v němž zastavuje své vlastní zboží a dědictví (3 S" ; 36b

); 20. List obyčejný na věno 
do des k (37"; 38a

); 21. List na vyložení z desk práva věnného (37"; 39a
); 22. Dobrá vuole na list hlavní 

(39"; 41 a
); 23. List dobré vuole na zboží dědičné spupné, kteréž na listech zapsáno a ve dcky nevešlo (40"; 

42"); 24. Dobrá vuole na list věnný (41 ft
; 43"); 25. List prosící (42"; 44"); 26. List podpurčí rukojmí od 

jistce (42"; 44"); 27. Rukojmě za dokonání listu (43 a
; 45ft

); 28. Vejpověď polouletní (43b
; 45"); 29. Vej

pověď polouletní jiným obyčejem (44a
; 46"); 30. Vejpověď polouletní na sumu, kteráž by od jiného na něj 

převedena byla (44b
; 47"); 31. Napomínání do ležení (45 a ; 47"); 32. List lácí o peníze (47a ; 49"); 33. Přípis 

listu poručenstvÍ za zdravého života (49a
; 52 a

); 34. Reversa! na stupek, kdo prvé umře (50a
; 53"); 35. List 

opatření ukázání platu do života (51 ft
; 54a

); 36. Přípis listu na statek sirotčí a jím ujištění (51"; S4b
); 

37. Přípis listu přiznávajícího k landfrýdu (52a
; 55"); 38. List na odmrt propuštění (S3"; 56"); 39. List na 

odmrt jiným obyčejem (54b
; 58"); 40. Potvrzení listuov poddaným (56a

; 60 a
); 41. List, aby platuo a robot 

na lidi více nebylo přičiněno (57"; 61 ft
); 42. List glejtovní ode pána (57b

; 62"); 43. Glejt prostý jiným oby
čejem (SS"; 62"); 44. List fedrovní na mejta (58b

; 63 a
); 45. List též iedrovní jiným obyčejem (59"; 63 b

); 

46. Kvitancí, když rukojmě klade summu za rukojemství (59"; 64a ); 47. Kvitancí spravení ouroku z summy 
hlavní (60a

; 64b
); 48. Kvitancí prostá jiným obyčejem, též spravení ouroku (hl ft; 65"); 49. Kvitancí ouřed

níku z počtuo od pána (61"; 66"); 50. List zachovácí ode pána služebníku (-; 67"); 51. List zachovácí od 
pána poddanému svému ze vsi (-; 67"); 52. List zachovácí od města (-; 68"); 53. List zachovácí od města 
jiným obyčejem (-; ; 54. List zachovácí (-; 71 a ); 55. List proti nářktim na poctivosti (-: 
56. List zachovácí od řemesla (-; 74b ); 57. List k pohnání tovaryše vandrovníka (-; 75"); 58. List poho
řalým na žebrotu (-; 77"); 59. Listové kšaftovní a nejprvé poručenství za zdravého života (-; 77b

); 60. Jiný 
gšaft (-; 78b

); 61. Jiný list kšaftovní (-; 79"). 
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současně i formulář pro vklad zboží do zemskýoh desk. Také zde připojil autor 
notu, z níž nás zajímá zvláště poznámka, že se listy zprávní mají psáti vždy na 
pergameně se sedmi visutými pečetmi, a to šesti rukojmí a jistce. Pro způsob 
práce Tišňovského nutno si též povšimnouti, že nota není jako u listů hlavních 
na konci skupiny, nýbrž hned za prvním formulářem zprávniho listu. 

Další oddíl listů hlavních na věna zase začíná notou Tišňovského, jak se 
věna opatrují. Postup formulářů podobá se skupinám předchozím: nejprve jsou 
uveřejněny 4 formuláře na různá zřízení věna a za nimi listy na vložení věna do 
desk zemských a vyložení z desk. Notou »která by paní ovdověla« oddíl končí. 
Následují formuláře dobrých vůlí, opět s notou Tiš~ovského v čele. V obšírném 
výkladu poznamenává tu autor také, jak má býti listina napsána. Jako u listů 
zprávních má to býti list otevřený na pergameně, s pečetmi šesti dobrých lidí, 
pánů nebo rytířstva a s jistcovou sedmou. Formuláře obsahují různé způsoby 
dobré vůle a to na list hlavní, na zboží dědičné a na list věnný. 

Všechny ostatní formuláře do sbírky pojaté řadí Tišňovský do dvou oddílů 
listů rozličných. První skupina těchto listů rozličných jsou vlastně vedlejší listy, 
které se připojují k některému z pěti oddílů hlavních listů, uveřejněných v přední 
části sbírky. Nejprve sem autor vložil 3 listy týkající se rukojmí, potom různé 
výpovědi, napomínáni do ležení a nakonec t. zv. list lad o peníze, když rukojmí 
nesplnil svého slibu a částky peněz na něho připadající za nedobytného věřitele 
nesplatil. K institutu ležení připojil Tišl10vský delší výklad. Konečně poslední 
část formulářů zahrnuje Tišňovský pod titulek »Počínají se rozličných listuov 
obecních přípisové«. Sem zařadil všechny vzory, které se mu do žádného z přede
šlých odvětví nehodily a proto tu najdeme formuláře nejrůznějšího obsah~. Vi
díme za sebou listy poručenské, přípis listu na statek sirotčí, přípis listu přiznáva
jícího k landfrídu, 2 formuláře odúmrti, listy poddaným, glejty, fedrovní listy, 
kvitance, velkou skupinu listů zachovadch a posléze listy kšaftovní. Věcné po
známky přičinil Tišňovský jen k listům poručenským, ostatní formuláře otiskuje 
bez jakéhokoli výkladu. Již z toho, co bylo o obsahu sbírky pověděno, vychází 
najevo, že nešlo tu autorovi o nějaké hlubší, právnické rozdělení látky, nýbrž jen 
o praktickou potřebu. Ani úpravě díla nevěnoval přílišné péče, jak patrno z jeho 
věcných poznámek, které klade nedůsledně před formuláře i za ně, někdy do
konce mezi ně. 

Zajímati nás bude zvláště, jakých pramenu Tišňovský při sepisování sbírky 
užil a pokud jsou jeho vlastním slohovým dílem. O způsobu své práce mluví 
dosti obšírně sám v úvodu, »majíc před sebú nejedny notule rozličných přípi
suov podlé notule markrabství moravského zpravené, v ně sem s pilností nahlédl 
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a sebrav z nich, což by pilnějšího a obecného k užívání bylo, to sem pořádně 
zpraviv podl~ starobylých zvyklostí, nic k tomu nepřidávaje, sepsal ... « V mo
ravskémzemském archivu v Brně se vskutku dosud nalézají rukopisy s právnic
kými formuláři ze 16. stol., i z doby míadši/ 3

) které i když nejeví přímého 
vztahu ke sbírce Tišňovského, přece nám naznačují, z jakých pomůcek asi čerpal. 
Formuláře se častěji připisovaly k právním knihám, jak ukazují dva rukopisy 
knihy Tovačovské,l4.) z nichž zvláště kodex z konce 15. stol., chovaný dříve u mo
ravských desk zemských,15) má pro nás veliký význam, neboť o něm můžeme 
dokázati, že byl Tišňovskému dobře znám a že ho při své práci značně použil. 
Upotřebil nejen formulářové sbírky do tohoto kodexu vepsané, nýbrž i samé 

L Tovačovské, která také obsahuje některé vzory listin. Z Tovačovské knihy 
si vyvolil vzor pro hlavní list dlužní s věrnou rukou pro úrok a do času jmenovi
tého, Hi) dále formu listu zástavního17

) a zprávního na prodej statku. 18
) Již u těchto 

příkladů vidíme však rozdíl, jak jich Tišňovský užil. Kdežto list zprávní i zá
stavní převzal téměř doslovně a beze změny, dlužní list má u něho formulář delší 
a hlav~ě přesnější o některé právní údaje. Zcela jinak si zase počínal u listu na 
věno desk, který je naopak širší v knize Tovačovské. Zvláště část o ležení 
Tišňovský vypustil jako běžnou formuli a již několikráte předtím uvedenou. 

sbírky formulářů čerpal Tišňovský v hojnější míře, ale způsobem stej
ným jako u právní knihy Tovačovské. I zde nalézáme listy, kterých téměř do
slovně užil, a to formulář na vyložení práva věnného do desk,20) reversal na 
sstupek21 '1 a list na opatření doživotního platu.22 ) Tento formulář nám může 
býti přikÍadem, jak Tišňovský pracovaL Jak ukázal Sedláček,23) v kodexu Tova
čovském jde o skutečnou listinu z doby před r. 1477, kterou Bernart z Počenic 
zapisuje své sestře Kateřině doživotně 10 hřiven grošů úroku. Tišňovský sice pře
vzal formulář celý a beze změny, avšak jména a začáteční písmena pozměnil na 
pouhé »N. z N.«, summu peněz uvedl jen všeobecně a ve zlatých, nikoliv v hřiv
nách a pouze u lhůt sv. Jiří a sv. Václava v kodexu vypsaných zapomněl začáteční 
písmenu. 

Tedy ani zde nepracoval tak docela mechanicky a snažil se uvésti formulář 

13) Rkp. čís. 667 snad zlomek stavovské notule ze 16. stol.; rkp. čís. 624, fol. 96 a násl.; rkp. čís. 177 

s formuláři z 1. 1612-1657; rkp. čís. 525 s formuláři od r. 1615. 
14) Sbírka původně Františkova musea čís. 10 a rkp. čís. 172. 

Rkp. čís. 172, jejž vydal Demut/;, Kniha Tovačovská (1858). O jménech místních a osobních v této 
formulářové sbírce srov. Aug. Sedláček, Nové příspěvky k topografii a genealogii Moravy v Časopise přátel 
starožitností, XXXII., 1924, str. 19 a násl. a referát ŠebánkUi l v ČMM., XL., str. Sll. 

16) Čís. 2, Demuth, str. 96. _ 17) Čís. 6, Demuth, str. 102. - 18) Čís. 9, Demuth, str. 93. - 19) Čís. 20, 

Demuth. str. 103. 20) Čís. 21, Demuth, str. 145, čís. 33. - 21) Čís. 34, Demuth, str. 155, čís. 52. -

Čís. 35. Demuth, str. 132, čís. 4. - 23) V Čas. přát. starožit., XXXII., 1924, str. 23, Č. 4. 
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v soulad s ostatními čísly své .sbírky. Více vystupuje vlastní práce Tišňovského 
tam, kde přičinil některé dodatky, na př. »i s ourokem na toho půl léta přišlým« 
při ujištění summy na věno,24) nebo v jiném věnném listě vtipně připomněl při 
disbrigaci lhůtu »po dckách vložení zouplná tři léta pořád zběhlá«.25) List pána 
poddaným/6

) kde slibuje nezvyšovati robot ani poplatků, dokonce Tišňovský 
rozšířil tak, že doplnil doložku o slibu a korroboraci ve sbírce Tovačovské vyne
chané, ač jindy formulář o tak běžnou formuli zkráti1.27) I když nevíme, užil-li 
za předlohu k doplňku jiné skutečné listiny nebo jen formuláře, je jisto, že učinil 
tak dovedně a obratně, takže připojená formule zapadá úplně přesně do ostatního 
textu formuláře. 

Mnohem pracněji postupoval Tišňovský u listu zprávního na prodej dědič
ného zboží,2S) kde vlastně sloučil dva vzory z kodexu Tovačovského, a to tak, že 
z jednoho převzal formulář, z druhého pak plurál ní formu. 29) Také u listu na 
prodej dvoru k právu purkrechtnímu30

) pracoval dosti samostatně. Zužitkoval 
zde celkem znění v kodexu, 31) ale nejenom krátil vynecháním slov, nýbrž místy 
přidal některé důležité formule a změnil formu plurální v singulární. Při tom 
však patrně vadným čtením dopustil se mimoděk chyby, která způsobila nejas
nost v jeho formuláři, ale zároveň nám prozrazuje i předlohu v kodexu jako 
pramen. Teprve srovnáním se nám objasní správné znění: 

Kodex = Demutb: 

, ... jakož tell dvuol' od starodáz'Jla jest a záleží 
v svých hra/Zicech, k r o !Jl ě I e s 11 O., ten 
sobě vymieňujem a svým potomným s řekli L. 
s jednim břehem, jakož jsme to sami dl'žali.' 

TiŠiÍovský: 

ten dvttor od starodávl2a v svýcb me
%ecb a hranicech jest a záleží, k l' o měl i stll, 
ten sobě vymhíuji a st'ým potomkl1om s řekou 
N. s jedním břehem, jakž sem to sám ddal.' 

Při obdobné chybě můžeme autora přistihnouti ještě jednou, a to při listu 
věnném,s2) kde jest otištěn nejasný passus: ,Pakli by na té vsi již psané ten plat, 
totiž N. hřiven svrchupsaných sáhnouti nemohli ... ' l\1ísto stane se nám sroz
umitelným teprve, když čteme v rukopisné předloze: 33) , ... ten plat ... stihnúti 
nemohli ... ' Tišňovský snadno mohl přehlédnouti v rukopise ligaturu »ti« a po
važovati ji za písmenu »a«. 

I když Tišňovský užil kodexu Tovačovského v hojné míře, přece nám zbývá 
ještě řada formulářů, u kterých jeho předloh neznáme. Můžeme však předpo
kládati, že i při nich pracoval stejným způsobem. Pokud se pak týká právnic-

24) Čís. 17, Demuth, str. 154, čís. 50. - 25) Čís. 19, Demuth, str. 135, čís. 10. _ 26) Čís. 41, Demut/;, 
str. 157, čís. 58. - 27) V čís. 8, Demuth, str. 140, čís. 20, vynechal úvod k ležení. _ 28) Čís. 10. _ 29) De. 

muth, str. 145, čís. 34 a str. 130, čís. 2. - 30) Čís. 13. - 31) Demttt/;, str. 150, čís. 41, Sedláček na UV. m., 
str. 30 ukazuje, že nemůže stanoviti listinu, která byla původním vzorem k tomuto formuláři. _ 32) Čís. 18. _ 
33) Vydání Demttthovo, str. 135, čís. 9. 
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kých poznámek Tišňovského, užil tu především opět knihy Tovačovské, z níž 
mnoho také převzala kniha Drnovská, dále sněmovních artikulů a zvláště zem
ského zřízení moravského z r. 1545, odkud citoval některé tam otištěné land
fddy, neznal-li jich přímo. 34 ) 

Ú pr~!vu jednotlivých formulářů provedl Tišňovský tím způsobem, že některé 
běžné formule zkrátil nebo vynechal a jména vlastní vypustil. Podle formulá
řového obyčeje nahradil jména vydavatelů i příjemců listin písmenou N., jména 
šesti rukojmí, kteří se v řadě právních listin na Moravě uvádějí, malými písme-
nami a b c d e f. Tak čteme ve většině formulářů, že »N. z N.« nebo J'en , , , , , 
»N. z.« činí určité pořízení, platiti má »N. zl. úroku na sv. N.« a pod9bně. Než 
přece se nepodařilo Tišňovskému, aby pravidla toho dodržel a v několika formu
lářích zapomněl písmenu jinou, buď libovolně zvolenou, nebo spíše opsanou ze 
starší předlohy. Ve dvou vzorech jméno vydavatele je zkráceno na »N. z B.«,3G) 
jednou »N. z K.«,3G) my »A. N. B. K.«,37) nelze však zjistiti, odkud právě tyto 
formuláře Tišňovský převzal a jsou-li to začáteční písmena skutečných osob nebo 

jména formulářová. Nepřispějí nám ani vzory, kde autor ponechal celé 
křestní. Tak se vkládá do desk zemských Janov;' z B. zámek a ves B. 

K. D.«,38) pán vydává glejt Václavovi M.,39) zachovad list od města do-
Jan N., syn Filipa N. a Anny.40) Jméno Jan se vyskytuje ještě dvakráte, 

a to v zachovacím listě od řemesla41 ) a v listě kšaftovním4!l) a také jméno 
je ještě doloženo. Než právě proto, že jsou to jména tak obyčejná a 

běžná, nelze z nich činiti žádných závěrů a zůstávají pro historika bez významu. 
jméno císaře Ferdinanda v listu přiznávajícím k landfridu pomáhá nám 

potvrditi, že pramenem k tomuto vzorci bylo autorovi zřízení z r. 1545.44) 
Vedle jmen osobních a místních rovněž lhůty splatnosti, které se pravi

delně určovaly podle typických svátků na jaře a na podzim, krátí Tišňovský 
známým N. a jen výjimkou nacházíme jiné označení. V jednom dlužním listě 

má období »na sv. B.) sv. M. a sv. V.,45) patrně libovolně zvolené, i když po
slední označení je zkratkou jména sv. Václava, jehož svátek byl na Moravě 
běžným termínem.46) Jinak je tomu při vkladu do desk, kde lhůty sv. J. a V.47 ) 
jsou známé lhflty svatojiřská a svatováclavská, jak dokazuje i formulář, v němž 
jsou slovně vypsány.48) Zde můžeme také zjistiti, odkud Tišňovský zkratky pře-

neboť celý formulář je zpracován podle sbírky Tovačovské.49 ) 

34) Srov. II. kapitolu této studie. 35) Čís. 7. _ 36) Čís. 6. - 37) Čís. 11. - 38) Čís. 15. -
Čís. 42. - 40) Čís. 53. - 41) Čís. 56. - 42) Čís. 59. - 43) Čís. 54. - 44) Čís. 37. O landfrídu srv. 

níže II. kapitolu této studie. - 45) Čís. 4. - 46) Srv. 2. artikul sněmu moravského z r. 1546, který Tišňovský 
doslovně otiskuje. Zkratka M. ukazuje na termín svatomartinský, písmenu B. však možno vykládati různě. -

Čís. 13, též 35. - 48) Čís. 1. - 49) Demutb, na uv. m., str. 150. 
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Z celých formulí krátí Tišňovský důsledně datum, takže ve sbírce nena
jdeme údajů dne, měsíce, ani roku. Datovací formule je zkrácena obyčejně 
»Jenž jest dán a psán etc.«, »Datum«, někdy ponechal Tišňovský jen začáteční 
»Jenž«. V řadě formulářů chybi datum úplně, obyčejně tam, kde jsou zkráceny 
i jiné předchozí formule. Ostatní formule krátí Tišňovský ve větším rozměru 
jen tehdy, předchází-li formulář stejného nebo aspoň příbuzného obsahu, takže 
by se jen opakovaly. Tak zůstává z formule korroboračni často jen začátek 
»Tomu na svědomí etc.«, »Toho pro lepší jistotU«.50) Také z formule sankční, 
kde se hrozí ležením v případě nevyplnění závazků, uvedena je velmi často jen 
svými začátečními slovy »Tehdy ihned bez meškání etc., obyčejné«.51) 
V řadě listin jsou dokonce všechny tyto formule zkráceny, takže poznámkou 
o ležení formulář končí. 

Z vlastního obsahu listiny krátí autor někdy formuli promulgační »známo 
činím etc.«/2) »vyznávám etc.«53) a formuli pertinenční, ač se vyskytuje jen 
v určitých listinách. Tak formulář, kde poručníci prodávají sirotčí zboží, tvrz 
s dvorem a se vším příslušenstvím, to jest »s činžemi, s ouroky, s platy, po
platky etc.«, končí: »a tak dále dokládej a piš, co se zejména prodává podlé 
notule předního přípisu zprávního listu etc.«.54) 

Pokud se týká jednotlivých formulí, následují za v známém ze 
starších rukopisných sbírek. Z částí protokolu invokace. již od konce středověku 
z listin vymizela. Proto také u Tišňovského jí nenalezneme v právních listinách, 
které se přidržuji věcně a stručně obsahu. Toliko listy kšaftovní začínají vzýváním 
božím »ve jméno boží amen«,55) nebo »ve jméno svaté a nerozdílné Trojice 
amen«,5G) ač ze tří formulářů ve sbírce uveřejněných jeden již také invokaci vy
pouští. Vedle kšaftů nacházíme invokaci »ve jméno Páně amen«57) pouze v listě 
na odúmrt a »ve jméno svaté a nerozdílné Trojice amen«5R) v přípisu poručenství 
za zdravého života. 

V listech tohoto druhu se zachovaly též poslední zbytky arengy. Vedle poru
čenských formulářů59 ) a kšaftů60 ) má Tišňovský arengu toliko v jediném listě 
zachovacím. (1 ) Kdežto obyčejně arenga jest za protokolem listiny, t. j. za invo
kací a intitulací, formulář zachovacího listu jí začíná a vymyká se tím zcela z ob
vyklých kancelářských pravideL 

50) Na př. čís. 14. Podobně v čís. 13: »Tomu na vědomí etc. a pro lepší toho jistotu připrosil sem 
etc.« - 51) Čís. 6. 52) Čís. 23. - 53) ČÍs. 24. - 54) Čís. ll. - 55) Čís. 61. _ ;;6) ČÍs. 60. _ 57) ČÍs. 
39. - 58) Čís. 33. - 59) Čís. 33. - 60) ČÍs. 59, 60. - 61) Čís. 54. - 62) »Poněvádž v sl,ětě, čehož by člověk 
pilněji ostřihati měl, nad dobrou p01Jěst nic hodlZějši!Jo není. kteráž to II dlotthosti věku tohoto z tlllZe boží ulože

ného mraz'y dobrfmi stvrze1Ja bývá: a ta jako chvály hodná, Jvědky řádll.ými v čaJích přítomných .j budoucích 
v známost lidskou se uvozuje, protož všelijakého důstojenství, stavu. řádul p01lahy ; t.'yvejsení etc.« 
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Protokol všech ostatních listů se řídí podle toho, jsou-li adresovány určité 
osobě, aneb je-li adresa pouze všeobecná. U formulářů posléze jmenovaných je 
I-''JL~""~'.~ na prvé místo intÚttlaceJ to jest jméno vydavatele, po případě jména šesti 
rukojmí. Na intitulaci navazuje ihned obsah listiny formulí promulgační. Zní 
potom počátek listiny zcela stereotypně:(3 ) » Já N. z N. i s svými erby, první jistec 
a dlužník dluhu dolepsaného a my a, b, c, d, e, f, rukojmě a spravedliví spolu
slibce, s ním svrchupsaným panem N. a zaň i za jeho erby všichni vespolek vy
znáváme(4

) tímto listem obecně a přede všemi, kdož jej uzří anebo čtoucí slyšeti 
že . . . Takto upravený protokol nacházíme jak u hlavních listů dluž-

zástavních, tak i u listů věnných, které se zhotovují ve formě dluhu. U listů 
zprávních na prodej zboží nalezneme jen nepatrnou úpravu v tom, že zmínka 
~ rukojmích mizí a místo toho vydavatel připomíná, že právní akt činí i za příští 
své nástupce: »Já N. z N. i s svými erby a budoucími potomky vyznávám ... «6G) 

. závaznost pro budoucí potomky připomínají i listy odúmrtní(7 ) a dva listy 
poddaným) kde pán potvrzuje poddaným dosavadní právní listiny a slibuje ne

plat-Cl ani robot. Též u ostatních formulářů dobrých VŮlí,(9) rukojmí,70) 
kvita11d71 ) a glejtli . začátek v základě stejný, jen po zjednodušení zní' »Já N. 
z N. známo činím (vyznávám) tímto listem ... « 

Formuláře adresované určité osobě nebo osobám mají protokol poněkud jiný. 
Předně se většinou vynechává intitulace a místo ní imkripce adresuje list na urči
tého příjemce s připojením pozdravu. Protokol rozšířený tak o formulku saltttační 
navazuje přímo na obsah listiny, takže pravidelně zní: »Službu svú vzkazuji etc. 

Teď k vám ... «73) nebo: »Urozenému panu N. etc. Službu 
svou vzkazuji etc. Jakož ... «74) Někdy též inskripce bývá ponechána do skutečné 

a potom hned za salutací se přikročuje k vlastnímu znění listu. 7G ) Od
od schernatu jest pouze vzor ladho listu o peníze, který počíná všeobecnou 

adresou, n~ niž navazuje intitulace76
) a fedrovní list na mýta,77) kde za všeobecnou 

intitulací a salutad »služby své vzkazuji« pokračuje text formulí pro
mulgační: »a na vědomí dávám všem vůbec, kdož tento list uzří anebo čtouc sly
šeti budou, že ted' posílám N .... « Sem přiřaditi možno i listy zachovad, ať již od 
pána poddanému nebo od města a cechu, jichž pět formulářů tvoří zvláštní sku
pinku: k níž se druží těsně i formulář na pohnání tovaryše. Formulář zachovadch 

63) Čís. 1. _64) Čís. 12 má »známo činíme«, 2nění to se však vyskytuje řídčeji. - u5) ČÍs. 2: »kdež kolí 
čten nebo čtoucí slyšán bude.« - 66) Čís. 9-15. - 67) Čís. 38, 39. - 68) ČÍs. 40, 41. - 69) Čís. 22-24.-
70) Čís. 26-27. - 71) ČÍs. 46-49. _ 72) ČÍs. 42, 43. - 73) Čís. 25. 74) Výpověď pololetní čís. 29, 30 

a napomínánÍ do ležení čís. 31. - 75) Jiný formulář vipovědi pololetní čís. 28. - 76) Čís. 32: "Osvíceným 
knížatům, urozeným pánuom, pánům a statečným pánuom rytířuom a urozeným vládykám a opatrným pánům 
v městech, v městečkách, ve vsech já N. etc. žaluji ... « - 77) ČÍs. 44. 
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listů zní pravidelně: »My purkmistr a radl měsb N. všem vůbec i jednomu kaž
dému zvláště, jichž tento list dojde a před nimi čten nebo čtoucí slyšán bude 
a jmenovitě moudrým a opatrným ... pánflD1 purkmistru a radě města N., přátelflm 
našim milým, služby naše napřed s pozdravením všeho dobrého vzkazujeme a na 
vědomí dáváme, že ... «78). Má tedy všechny úvodní formulky, dokonce vedle 
všeobecné adresy ještě zvláštní poslání určitému místu a nápadně obšírnou a sou
sedsky zdvořilou formulku pozdravnou. Je celkem pochopitelné, že zachovací list 
od pána poddanému určený městu pozdrav vynechává. i!!) Také tehdy, byl-li vy
staven zachovací list k rozličné potřebě a ne pouze k získání mistrovství nebo 
měšťanství v určitém místě, musila býti adresa vypuštěna. K tomu účelu otiskl 
Tišňovský ve své sbírce dva formuláře. Ojedinělý v celé knize je vzor zacho
vacího listu,81) který začíná dosti obšírnou arengou a teprve za ní se jmenují 
purkmistr a rada jako vydavatelé. 

Z toho, co bylo řečeno, můžeme si učiniti představu, jak málo mohl projeviti 
autor své slohové umění v chudých a právnicky vyhraněných formulích protokolu. 
Tím méně můžeme sledovati nějaké osobité zvláštnosti slohové ve vlastním kon
textu formulářů, které se liší podle právního jednání, pro něž se listina vysta~je 
a přidržuji se ho právnicky přesně. I zde jsou tak vyhraněny, že se ve 
stejných vzorech téměř doslovně opakují. Zvláštní pozornosti zasluhuje formule 
pertinenčníJ která je součástí disposice a vypočítává podrobně všechny části ne
movitého zboží i práva, jež se k němu vztahují. "Vyskytuje se nejen při prodeji 
zboží, nýbrž i při jeho zástavě. Proto v naši sbírce mají ji jednak listy zprávní na 
prodej zboží a listy zástavní, jednak formulář na vklad zboží do zemských desk82

) 

a věnný list, v němž se nemovité zboží zastavuje. Nutno tu však připomenouti, 
že ani v jediném případě se formule pertinenčni neopakuje. Přirozeně že se mění 
některé součásti příslušenství podle různosti statku, ale ani ty věci, jež se připo
mínají všude jako pole orané a neorané, louky, pastviny, rybníky, lesy, háje, 
vody tekuté atd., nejsou uvedeny úplně a ve stejném pořadí, abychom mohli mlu
viti o shodě formulářů. Pozoruhodný je hned první příklad zástavního listu,84) 
kde dlužník zastavuje zboží se všemi osadami a připomíná výslovně i kostelní po
dací, což nebývá v pertinenční formuli dosti obvyklé. Tišt10vský převzal tu zmínku 
s celým formulářem z knihy Tovačovské. 85 ) Pertinenční formule dalšího zástav
ního listu na půl vsi připomíná též odúmrt a mezi platy desátky jaré i ozimní, 
jiná zástava děje se »s čižbamÍ, ospy, s kury a vejci.«8G) Ostatně ponechává 
Tišňovský vydavateli listiny, aby uvedl všechny potřebné podrobnosti, jak na-

78) Čís. 52. Stejný formulář má i zachovací list od řemesla. - 70) Čís. 51. - 80) Čís. 53, 54. _ 81) Čís. 
54. - 82) Čís. 15. ---: 83) Čís. 18, 19. - 84) Čís. 6. 83) Demuth, str. 102. - 8li) Čís. 9. 
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značuje UŽ poznámka u první úplné pertinenční formule: »etc. vypíšíc všecko a 
jmenuje, což k tomu zboží sluší etc.«87) Nešlo tedy o pouhou opakující se for
muli, nýbrž o skutečné součásti zboží a proto i ve vkladu do desk za počátkem 
pertinenční formule je připojena poznámka: »a tak dále podlé listu správního 
piŠ.«88) 

Sankcí v listinách zve se pravidlem formule, v níž se hrozí všem, kdož by 
právního obsahu nesplnili, různými pokutami a tresty. Proto můžeme tak pojme
novati onu část listiny, kde se mluví o vykonání ležení. Uvozuje se pravidelně 
charakteristickým začátkem: »Pakli bychom toho všeho, což se v tomto listu píše 
neučinili a nezdrželi, čehož Pane Bože nedaj, tehdy ihned bez meškání ... «,89) za 
nímž následuje podrobný a přesný postup, jak se má při provádění ležení pokra
čovati. Poněvadž institut ležení je přesně stanoven právním řádem, opakoval by 
se též ve všech listinách téměř doslovně. Proto autor ve většině vzorů, kde se 
mluví o ležení, otiskuje jenom uvedený začátek s poznámkou: »ležení obyčejné 
etc«, »ležení«.90) Ojedinělá svou formulí je sankce v hlavním dlužním listě na 
papíře, ač i zde se jí vlastně rozumí ležení. Dává se v ní totiž věřitelům právo, 
aby mohli dlužníka napomínati stejným obyčejem a právem, jako by měli list na 
pergameně pod sedmi pečetmi a šesti rukojmími podle práva řádu markrabství 
moravského, ač na zakročení podle právního řádu moravského se odvolává sankce 
ještě dvakrát. 91) Jinou formu vidíme v listě, kde se prodává plat s úroky na vsi 
a to tím způsobem, že pán vsi má sám vybírati plat na svých poddaných a posílati 
na zámek kupitelům. Nestane-li se tak, může kupitel »lidi ... z svrchupsaného 
panství a vsi stavovati v městech, městečkách, ve vsech právem světským i duchov
ním tak dlouho a tak často, pokádž by se věci nahoře psané nesplnily a nevyko
naly.«92) Pro zajímavost možno učiniti ještě zmínku o listu lacím, kde je dlužník 

87) Čís. 6. Srv. dále v čís. 11: » ... s platy, poplatky etc. a tak dále dokládej a piš co se zejména pro .. 

dává podlé notule předního přípisu zprávního listu etc.« 
S8) Čís. 15. 
89) Čís. 1. Poněkud odchylně čteme v čís. 6: »Pakli bychom toho neučinili a na čas vypověděný věd 

svrchupsaných nezpravili ... Tehdy ihned bez meškání etc.« 
90) Srv. výše. V listech věnných připisuje se k tomu klausule, že list pozbývá platnostr a má býti vrácen, 

kdyby obvěněná zemřela dříve nežli zřizovatel věna. V čís. 17: »Ležení etc. Tento artykul potom napiš: Pakli by 
Pán Bůh paní N. svrchupsané smrti uchovati neráčil, prvé nežli N. svrchupsaného, tehdy list tento moci žádné 
více míti nemá, než má umořen a nám jistci a rukojmím svrchupsanejm· zase v moc naši vrácen a dán býti.« 

91) Čís. 5: »Pakli bychom toho všeho ... nezdrželi ... , tehdy dáváme veřiteluom našim svrchu psaným 
tu plnou moc a právo, aby nás mohli napomínati tak tím vším obyčejem a právem, jako by na nás list na parga
méně pod sedmi pečetmi visutými a šesti rukojměmi podlé práva řádu markrabství moravského měli ... « V čís. 
27 zní obdobně: »Tehdy věřiteli dávám ... právo, aby mne mohl napomínati a svého na mně dobyti, tak 
jakž řád a právo v tomto markrabství jest.« V čís. 31: »A pakli byšte na ten den nevlehli ... již bych Vás 
musil tak napomínati, jakž o peníze v tomto markrabství náleží ... « 

92) Čís. 12. 
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. nazýván lhářem a křivopřísežníkem, protože nezaplatil a varují se všichni lidé 
veřejně, aby mu nevěřili. V listě je zároveň vyslovena hrozba těm, kdož by vyvě
šený lad list sňali: »A kdož by tento list sňal a jemu svrchupsanému N. jeho ne
dodal, ten bude takový přezvyjebený lhář o peníze jako on.«93) Opakem sankce, 
která vyhrožuje různými tresty za nesplnění právních poviností, je sankce, kde se 
slibují různé odměny ať časné nebo věčné za jich vykonání. V 16. století vyskytuje 
se již dosti zřídka a proto také nás,nepřekvapí, že ve sbírce nacházíme ji jen u listů 
zachovadch, kde purkmistr a rada nebo cechmistři slibují, že se odmění podobnou 
přátelskou službou všem, kdož ji prokáží vlastníku listu.9o!) 

Potvrzení listiny děje se pečetí. U listin dlužních a zástavních, přesně řečeno 
tam, kde bylo jmenováno šest rukojmí, také potvrzení listiny musilo se státi šesti 
pečetmi rukojmí a sedmou pečetí jistcovou. To vyjadřuje formule korroborační) 
která ve velké části formulářů zní: »Tomu na svědomí a pro lepší jistotu a pev
nost my jistec a rukojmě nadepsaní pečeti naše vlastní s naším jistým vědomím 
a vůli dobrovolně jsme přitisknouti dali.« Jen v několika případech slovo »svě
domí« nahrazeno slovem »zdrženi« nebo jen »na jistotu«. I tam, kde nevystupovali 
rukojmí, formule zněla asi s příslušnou obměnou stejně a proto ji též Tišňovský 
důsledně krátí. Vedle citované formule vyskytuje se v knize, ač ne tak často, 
druhý typ: »Toho pro lepši jistotu pečet svou vlastní etc. A připrosila sem uroze
ných pánuov a, b, c, d, e, f, že sou pečeti své k tomuto listu přitiskli sobě a erbuom 
svým beze škody.«95) Tento způsob korroborace nalézáme u listů zprávních a 
věnných, kde se sice v intitulaci neuvádějí rukojmí, ale z právní poznámky Tiš
ňovského a ze zemského zřízení moravského víme, že i při těchto právních aktech 
vystupovali. Jest tedy nasnadě vysvětlení, že zmíněné pečeti v korroboraci jsou pe
četi oněch šesti rukojmí. Korroborace je poslední částí ve formulářích Tišňov
ského, neboť datum, jak bylo řečeno, se tu důsledně krátí. 

* 
Shrneme-li povšechně význam formulářových sbírek na Moravě, vidíme, že 

i když se nemohou vyrovnati sbírkám českým ani častým vydáváním, ani rozsáhlostí, 
přece si zachovávají své zvláštní a samostatné postavení. Na rozdíl od českých 
sbírek, které kladly formuláře k sobě bez vlastních poznámek a vysvětlivek, Tiš
ňovský se snažil v řadě citátů ze zemského zřízení, landfrídů a jiných právních 
pramenů osvětliti i právní stránku formulářů a v tom je jeho plus. Ke zpracování 

93) Čís. 32. 
94) Čís. 54. 

95) Čís. 24. Srv. též čís. 12, 13, 14. 
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použil starších vzorů, namnoze skutečných listin, z nichž některé pocházejí již 
z konce 15. stol. a stěží by se byly zachovaly, jako na př. list na žebrotu. Cena 
jejich se sice umenšuje tím, že autor potlačil jména i jiné známky skutečných 
listin, přes to však zůstávají nám důležitým příkladem přesně ustálených forem 
listinných, které nám pěkně ilustrují právní poměry v 16. stol. 
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II. 

Pokud jdeo právní význam a obsah formulářových sbírek moravských v 16. sto
letí, .nelze ještě vésti přesné hranice mezi listinami veřejnými a soukromými 
a stejně ani nelze lišiti mezi jejich formuláři. Neboť na Moravě nebyla zvláště 

v zemském právu v XVI. stol. úplně provedena recepce římského práva a není 
proto možno tohoto dělení použíti jako lišení důsledného. Než i tak pro jasnější 
př:h:e~ můžeme si formuláře rozvrhnouti podle toho, zda jsou určeny poměrům 
vereJnym nebo soukromým. Kromě toho práce Tišňovského se neobmezuje ani na 
u:č~~ou právní sféru. Převažuje sice v ní zemské právo a patrně s tohoto hlediska 
preJlmaly se anonymně tyto formuláře i do přetisku sbírky na počátku století XVII. 
Ale ve~le zemského práva nalezneme tu formuláře z práva městského (listy za
chm:.a:l od měst:, 4 f?rmuláře), ~amž je čítati nepochybně i formuláře dotýkající 
s~ veCl cechovmch (hst zach~vaC1 od řemesla a list k pohnání tovaryše vandrov
nI ho ). J e~t z toho patrno, že 1 po této stránce Tišňovský svůj výběr neřídil něj a
kým hledIskem právním, nýbrž ryze praktickým. 

Pokud jde o obor ve ř e j n é h o práva, s!ušíse zmíniti na prvním místě 
o fo:mul~~i ~s~u přiznáva~ícíh~ k landfrídu (čís. 37.). Již Tišňovský zařadil jej 
meZl ~ozh~ne hsty, ale svym vyznamem daleko tento formulář přesahuje ostatní. 
Neb?t ~u ]d~, předevš~m o předlohu v k listině, jež sama je přiznáním vydavatele 
k. p,ravn:mu radu, ktery se na Morave opírá o landfrídní zřízení, jež je zcela oso
b:tym zjevem n;~r~vskýn;. Landfrídy j:ou nespo:ně původu cizího,I) na Moravě 
v~akv na~yly ~vlast?~~o vyznamu proto, ze byly predchůdci zemských zřízení, do 
mchz ~yvaly Jako Jepch podstatná část vždy pojímány. Ustálená forma landfrídu2 ) 

ve~l~ 1 k ustál:nému formu.l.~ři při~návacího listu. Jak ukázal již SedláčekJ 3 ) se
tkavame se s bmto vzorem JIZ v kmze Tovačovské,4) odkud jej převzala i kniha 
Drnovská,5) dále stejně jej opakují i moravská zemská zřízení. Tak zemské zřízení 
z r. 1535 (fol. CXXV.), dále naší formulářové sbírce nejbližší zřízení z r. 1545 
.(fol. ':III),.a konečně ~yos}edn! předbělohorské zřízení 1604 (fol. XV.), takže 
1 novy prebsk formularove sbuky mohl beze změny podržeti původní zně-

l) Srov. k tomu Rauschel', Zemské míry na Moravě (1919). 
2) O ní viz tamtéž str. 11 a násl. 

3) Čas. přát. starož., XXXII. (1924), str. 30. 
4) Brandl 6, Č. 4, Dem. 3. 
5) Str. 4. 
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nLO) Ovšem změnila se některá jména, pokud jde o jméno panovníka a předních 
landfrídníků, jak toho vyžadovaly změněné poměry, ale jinak pořad formulí i jejich 
znění zůstaly stále shodné. Srovnáme-li tento formulář s knihou Tovačovskou 
a Drnovskou, vynikne hlavně, že Tišňovský vypustil souhlasně s formulářem 
v zemském zřízení z r. 1545 formuli o povinnosti převodcově zajistiti přiznání 
nového nabyvatele k landfrídu. Tato formulka se shoduje s právními předpisy 
poloviny století XV!., neboť zemské zřízení 1545 (fol. V.) výslovně tuto povinnost 
ukládalo. Tento zdánlivý rozpor není ovšem lehko si vysvětliti, leda že bychom 
upustili od dosavadního názoru, že závazek landfrídem byl reální, t. j. lpěl na 
držbě nemovitosti, a formulovali jej tak, že to byl sice závazek osobní, v němž 
tedy byla jen osoba landfrídem zavázána a právě proto, aby další nabyvatel ne
unikal z tohoto závazku, stanovilo zemské zřízení povinnost původního zaváza
ného, aby i nového nabyvatele přidržel k této povinnosti. 7

) 

Proti významu tohoto formuláře ostatní veřejnoprávní značně ustupují. Než 
ani ony nejsou bezvýznamné. Tak na prvním místě sluší se zmíniti o formulářích 
pro glejty (čís. 42. a 43.). Jde tu ovšem o glejty prosté, dávané od soukromých 
osob, ale svým určením jsou rozhodně veřejnoprávní, neboť vydavatel se jimi obrad 
ke třetím osobám v zájmu veřejném. První formulář pojišťuje volný pobyt na 
panství vydavatelově, který se v něm obrací ke svým poddaným, jimž pro případ 
porušení hrozí trestem (setkáváme se tu tedy s veřejnoprávní trestní sankcí), 
druhý pak podobným účelem jest obmezen na určitou dobu, ale jest vydán vlády
kovi. Snad jediné proto nenalézáme tu doložky o závazku osoby glejtované, které 
jsou určena slova: »avšak také on zJšelijak glejtovně a pokojně aby se zachoval«. 
Tato formule vyplynula z ustanovení, které reprodukovala už kniha Tovačov
ská8 ) a které naposledy před Tišňovským podalo zemské zřízení r. 1545 (fol. 
CXVII.: »Glejtové ťemto nepomáhajÍ«), že ochrana glejtovní se nevztahuje na 

zločince}) 
Obsahem jsou glejtovním listům velice podobné formuláře listů fedrovních 

na mýta (čís. 44. a 45.). Na rozdíl od Čech, kde mýta náležela do pravomoci pa
novníkovy jako jeho regální právo/O) které ovšem bývalo často delegováno na 
vrchnosti i města, na Moravě si zemští stavové v této době udrželi zásadní právo 

6) Moderní otisky viz Demuth, Vydání knihy Tovačovské, str. 152 a Čáda, Vybrané prameny z právních 

dějin středoevropských (1931), str. 13. Zemská zřízení moravská 1535 a 1545 citují články podle folia rozevřeného 
dvoulistí (tedy fol. = strana levá a pravá), i 604 podle folia obyčej néhG (t. j. rub a líc). 

7) Srov. k tomu též Rauscher na uv. m., str. 17. 

8) Brandl, str. 117, kap. 212. 
9) Srov. Kliment, Glejty v čes. státě (1928), zvL str. 43. 
10) Kalousek, Čes. stát. právo (1892), str. 283-284. 
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na mýta i na jejich právní úpravull
) a teprve v době pobělohorské se zmocnil 

jich král, který bděl prostřednictvím svého prokurátora, aby se jejich nájem ne
dostával židům. 12 ) Proto si mohli stavové vyhraditi pro sebe osvobozeni a prů
~azem v~~áva ~a toto osvobození jsou právě listy fedrovnÍ,13) Jimi se prokazuje, 
~~ zbozl Je urceno pro vlastní potřebu vydávajícího pána, jak to bylo stanoveno 
JiŽ v zemském zřízení 1535 (fol. LXXII.), a beze změny opakováno i ve zřízení 
15~5 (fol. ~XIX.).14) Formulářenemluví o pečetění fedrovních listů, jež se pa
trne rozumelo ,samo sebou, ale zřízení 1545 připomíná, že na místo pečeti může 
být přitištěn i sekrét. Jak důležité byly tyto listy, můžeme lehce poznati z toho, 
že zřízení. stanovila, jak je nutno vésti důkaz, neměl-li by pán písaře a tudíž také 
nevydal ltstu fedrovního. 

. ~. odd a n s k Ý c h P orně r ů a poddaných se dotýká vedle glejtovniho 
hstu jiŽ zmíněného ještě několik formulářů. Tak je tu podán formulář potvrzení 
svobod a práv, zejména zrušení odúmrti a tudíž potvrzení práva na zvolenou po
sl~upnost (čís. 40.) a slib, že vrchnost nebude poddaným zvyšovati platů a robot 
(:~:. 41). F~~~1Ulář, tohoto listu je znám ze sbírky Tovačovské/5 ) kde však je 
~ZSl nez u Tlsnovskeho, a to o doložku slibu a koroboraci. Sedláček16 ) ukázal, 
ze v tomto formuláři patrně jde o opis skutečné listiny, které však neznáme. Proto 
můžeme si vysloviti jen domněnku, že bud' podle skutečné listiny nebo listiny se 
s~odným formulářem Tišňovský tyto zmíněné doložky doplnil, nebo stalo-li se' tak 
z Jeho vlastní iniciativy, musíme mu přiznati spravedlivě velkou dovednost, nebot 
?bě formule přiléhají k právnímu případu velmi vhodně. Poddanému jest určen 
~ fO,r~ulář listu pohořelým na žebrotu (čís. 58.), jímž jakýsi pán ověřuje, že ně
~ ~ky Jeho poddaný utrpěl těžkou škodu vyhořením a doporučuj e ho tudíž k almužně 
Jlllým pánům a také do měst. List tento ovšem nemá valné důležitosti právní, nic
méně dobře karakterisuje poddanské poměry stol. XVI. 

S formuláři týkajícími se poměrů poddanských v úzkém vztahu jsou 
formuláře zachovacích listů, jichž nám sbírka Tišňovského poskytuje s dostatek 
příkladfL List zachovací od pána služebníku (čís. 50.) je vlastně vysvědčením 
zdatných služeb, kdežto ostatní listy už mají formu běžných zachova cích listů. 
Tak na prvním místě list, který vydává pán svému poddanému ze vsi (čís. 51.), 

11) K '" k Z Y I .• amel2lce, em. snemy, ., 287. SOUVISI to s rozpadem král. statku na lvforavě, jak ukázal Fr. Hrubý: 
Zemské desky moravské 1348-1642 (1931), zvl. str. 13. . 

12) Kadlec, Přehled ústav. dějin Moravy, (1926), str. 77. 
13) Srov. zvl. Kameníček na uv. m., str. 289. 

14) »Kdož by koli co z Pánuo neb z rytířstva k trhu vezl z svého vlastního hospodářství, bud'to obilé 
z dvorů jich i z ospuov spravedlivých, vlnu, másla, sýry, .. « 

15) Demuthovo vyd., str. 157, Č.58. 
16) Čas. přát. starož., XXXII. (1924), str. 32. 
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jímž se prokazuje manželské zplození, dobré jeho chování a hlavně se doporučuje 
do města a určitému cechu, obsahuje formule, které, pokud jde o právní význam 
takovýchto písemností, téměř všude se opakují. Proto následující formuláře (čís. 52. 
a 53.), třebas je vydává purkmistr a rada města, nepřinášejí nic nového, pouze 
snad stojí za zmínku, že přísežné svědectví o poctivém chování i původu činí šest 
měšéanů, kteří dosvědčují, že i rodiče destinatářovi byli řádní. 17) K těmto formu
lářům se připojuje i list proti nářkům na poctivosti (čís. 55.), jímž se žadatel 
jménem městských orgánů očištuje od námitek proti němu vzneseným a dosvěd
čuje se mu řádný původ i chování. Konečně pak cechovních věcí se dotýkají dva 
formuláře: jednak vysvědčení cechmistrů a mistrů nějakého řemesla o dobrém 
chování (čís. 56.) a jednak půhonný list na tovaryše, který zpronevěřil tovaryšské 
peníze (čís. 57.). Právně je pouze zajímavé na tomto posledním listě, že se ob
dobou blíží listům lacím (o nichž níže) a listům t. ř. na půhon zátkyně, jak tento 
institut se vyvinul na Moravě. l8 ) Správy hospodářské se dotýká jediný formulář 
kvitance úředníku na odchodnou (čís. 49.), že řádně zúčtoval a dobře se osvědčil, 
ale obsahově nemá zvláštního právního významu. 

Veřejnoprávní formuláře, jak je viděti již z jejich skrovného počtu, ani zda
leka nevystihují obor práva veřejného. Nebylo to jistě ani úmyslem pořadatelovým 
a není to ani možno. Za to však veškeren důraz položil na sestavení formulářů 
pro právo soukromé. Vzhledem k naznačenému neujasněnému třídění na právo 
soukromé a veřejné na Moravě v XVI. stol. lze u těchto formulářů vyzdvihnouti 
jejich soukromé určení hlavně v tom, že v nich vždy vystupují dvě soukromé 
osoby (strany) jako kontrahenti, mezi nimiž se uskutečňuje nějaké právní jednání, 
jež se konečně zlistiňuje. Toto postavení dvou stran vystupuje ve všech případech, 
nejen při závazcích, jak to lze sledovati při jednotlivých formulářích. Množství 
formulářů soukromoprávních pro přehled vyžaduje, aby bylo roztříděno systema
ticky podle předmětu, jehož se dotýká. 

Tři formuláře nám representují nejprve nejdůležitější institut práva věcného, 
desky zemské. Typický formulář vkladu deskového (čís. 15.) dobře osvětluje 

všechny podstatné právní předpoklady takovéhoto aktu. Za jmény kontrahentů 
následuje podrobný popis převáděného majetku, a to podle listiny (správního 
listu), jež byla pořízena při vlastním právním jednání jako svědecký akt. Tímto od
kazem vyhovuje se požadavku, jež vyslovila již Tovačovská19 ) i Drnovská kniha,20) 

17) Srov. k tomu WTinter, Dějiny řemesel (1906), str. 223, že tato okolnost se dokazovala od konce XIV. 
století. 

18) Srov. Brandl, Glossarium (1876), str. 382 a Čáda, K osobní exekuci 1. (1920), str. 24 a násL 
19) Brandl, str. 59, kap. 94. 
20) Str. 45. 
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že relační listina k deskám má býti pořízena podle listiny při jednání samot
ném, a jak také zemské zřízení roku 154521

) stanovilo požadavek, že má býti 
k deskám přinesen zprávní list a z tohoto listu má býti vypsána cedule.22) Kromě 
tohoto formuláře dva další, listu na věno do desk (č. 20.) a na vyložení z desk 
práva věnného (čís. 21.), jsou vzory pro relační listiny. První opakuje zkrácenou 
formou knihu Tovačovskou/S) drllhý pak je zřejmě převzat z Tovačovské formu
lářové sbírky,24) kde však vznikl z Pllvodní listiny z let 1458-82.25 ) Pokud pak 
jde o připojenou notu (»Nota) kteráž by paní ovdověla«)} je to otisk 2. odstavce 
článku zemského zřízení z r. 1545 (fol. LXXXXII: »po smrti muže, jak věno, 
jestli svobodné, splaceno býti má«), takže se nám nic blíže nevysvětluje. 

K věcnému právu podány jsou ve sbírce i další formuláře. Nejprve list na 
prodej dvoru k právu purkrechtnímu (čís. 13.), který se shoduje s formulářem ze 
sbírky Tovačovské,26) jež nám dostatečně ilustruje tento zajímavý institut děle
ného vlastnictví zcela podle zásad současného právního řádu podle zemského zří
zení (foL L VIII.-LIX.). Zároveň stav purkrechtního práva v XV. století velmi 
dobře vystihuje doložka obranná vůči osobám třetím, které by chtěly jakýmkoliv 
způsobem zasáhnouti do práv purkrechtního držitele, která se tu prohlašují za 
dědičná a jež přecházejí na další jeho potomstvo. Podobně i institut renty nad oče
kávání jasně je tu zachycen, třebas není ve formulářích nějakých jiných formulí, 
než známe z právních tehdejších norem. Ale oba formuláře (čís. 14. a 35.) za
chycuji nám šťastnou náhodou současně dvojí vývojovou fázi renty: první, který 
až na nepatrné změny se shoduje s listinou z let 1462-1482 Ctibora z Tučína27 ) 

a je znám už v této podobě ze sbírky Tovačovské/S) je renta jako reálné břemeno 
získané prodejem pastviště, tedy typický příklad renty jako věcného práva, čili 

t. zv. renty věčné, jak se to dosvědčuje ve formuláři odkazy na budoucí dědické 
držitele;29) druhý pak už formulář podává nám rentu novodobou jako zřízení do
životního důchodu, oproštěného vázanosti na nemovitosti (mobmsovaného) a spja
tého jen s životem osoby obdarované, s jejíž smrtí zaniká. 30) Poněvadž zjištěním 

21) Fol. LXXIII. 

22) Bylo by velice zajímavé srovnati tento moravský formulář s českým. Stručně lze říci, že moravský je 
mnohem jednodušší proti českému, ale nelze se zde s touto otázkou, související se zásadními rozdíly mezi českými 
a moravskými deskami, zabývati pro nedostatek místa. 

23) Brandl, str. 100, kap. 178. 
24) Demuthovo vyd., str. 145. 
25) Sedláček na uv. m., str. 28. 
26) Shodu s některou známou listinou se nepodařilo Sedláčkovi na uv. m. dokázati. 
27) Sedláček na uv. m. 32. 
28) Demuth, str. 157, č. 57. 
29) Srov. i slova: ,budoucí i tiěčné'. 

30) Srov. slova: ,dokavádž by ona nadepsaná žÍ1la byla'. 
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vzoru toho formuláře, jenž je známý rovněž ze sbírky Tovačovské/l ) od Sed
láčka,32) že jde patrně o listin~vBerna~ta z Poč~nic ,sestřev:<:at~řiněz, Počenic z l~t 
před r. 1477, jsou oba formulare vzmkem soucasne, lze nC1, ze se s ukazem mobl
lisace renty podle těchto příkladů na Moravě setkáváme koncem století XV., ale 
že ještě ani polovina století XVI. vývoj tento nedokončila. . 

Pokud jde o právo rodinné a manželské majetkové, vskutku překvapí, Jak 
mnoho formulářů nám sbírka Tišňovského podává. Nejprve se sluší zmíniti o for
mulářích, týkajících se věna. Úvodní nota je slovně převzata (nemluvě o vadném 
čtení33)] ze zemského zřízeníz r. 1545, jež však už přejalo textaci zemského zří
zení 1535. Tišňovský jen přestavuje dva články v pořad opačný.3") První list oby
čejný pro věno na hotové peníze (čís. 16.) je zřízení věna zápůjčkou úročnou na 
půl roku. Nato následuje velká skupina listů na zástavu věnnou (čís. 17. až 20.), 
kterou vskutku vystihuje po všech stránkách. Tak sice první vzor je převzat z To
vačovské sbírky,35) ale Tišňovský přidal řadu doplňovacích fo~m~lí, které :do
konalují původní formulář, reprodukující listinu Znaty z Lommce Jeho manzelce 
Kateřině ze Šárova z let kolem 1490.36) I další formuláře jsou čerpány (čís. 18. 
a 19.) ze sbírky Tovačovské,S') třetí pak má shodné znění s knih~u Tovačov: 
skou,38) takže buď byl vzat přímo z ní a jen zkrácen" ne?o oba ~~ly ob~ob:y 
vzor. Konečně sluší připomenouti, že máme tu zachovan 1 formular dobre vule 
na list věnný (čís. 24.), jakož také již zmíněný list na výmaz práva věnného z desk 
(čís. 21.). Práva rodinného se dotýkají dále tři formuláře pro právní úpravu po
měrů sirotčích. Tak ve formuláři pořízení na mocný list (čís. 33.) je dán vzor, 
jak se zřizuje poručenství na mocný list markraběte moravského, a to ustavením 
mocných poručníků, vyhovujíc tak úplně, až na doložku vk.ladu do d~s~,39) ~sta
novením zemského zřízení z r. 1545 (CVL: »Kdož by kolt na mocny bst kralov
ský poručenství udělati chtěl«). Toto ustanovení je reprodu~ováno Vv připoje~é 
notě, kde Tišňovský vynechal právě doložku o deskách, protoze patrne po~:e za: 
sady volnosti vkladů do moravských des k znal, že vklad není v tomto pnpade 

31) Demuth, st. 132, Č. 4. 
32) Na uv. m. 23. 
33) Místo: »Když by umřel věrná ruka, jíní z přátel«, formulář: »její z přátel«. 
34) ZZ 1545: LXXXVIII, 1535: cm až CIHl, a ClIL 
35) . Demuth, str. 154, č. 50. 
36) Sedláček, na uv. m., str. 31. . ~ ~ • 
37) Demuth, str. 135, Č. 9 a Sedláček, str. 23, který jej datuje kol. 1477 a Demu/h, str. taz, c. 10 a Sedla-

ček, str. 24, jejž datuje kolem 1446. ~ ., . , 
38) Brandl. vyd. str. 100, kap. 178. Srov. k těmto poznámkám Kapras,' Manzelske pravo maJetkove 

(1908), zvl. str. 26 a násl. . ' "as' 
39) Což jasně dokládá zásadu volnosti. Srov. knihu Tov. 85, kap. 158, Drnovskou 74. Z literatury KaP' . 

PoručenstvÍ (1904), zvl. str. 32. 
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nutný. Druhý pak formulář (čís. ll.) je pro prodej sirotčího statku od poruč
níků, jež však kromě záručných doložek nikterak nevybočuje z ustálené formy 
listin na prodej. Konečně třetí (čís. 36.), přípis listu na statek sirotčí a jím ujištění, 
velice názorně vykládá všechny povinnosti poručníkovy vůči sirotku. 

Z práva dědického podávají nám moravské sbírky především několik za
jímavých formulářů pro poslední pořízení. Je to jednak vzor přípisu listu po
ručenství za zdravého Žl vota (čís. 33.), o němž se již výše při zřízení poručníků 
stala zmínka. Stalo se pořízením na mocný list královský, či vlastně na mocný list, 
který český král vydává jako markrabě moravský. Srovnáme-li tento formulář, 
spolu s jeho označením se skupinou formulářů, které se už u Tišňovského zvou 
»listo'lJé kšaftovní«J protože jde o vzory nepochybně pocházející ze současné 
doby, lze říci, že se v polovině století XVI. na Moravě rozlišovala forma »po
ručenství« a »kšaftu«, třebas terminologie, jak jsme toho svědky ve starých prá
vech, není přesná a kolísá. Kšaftovní listy uvedené v našich moravských sbírkách 
neopíraj í se o mocný list, a pouze třetí (čÍs. 61.) je prohlašován před purk
mistrem a pány, tedy za jejich přítomnosti a potvrzen přivěšením městské pečeti. 
První však dva (čís. 59. a 60.) jsou stilisovány tak, že pořizující ustanovuje 
plnomocné poručníky, nad svým celým jměním, kteří po jeho smrti mají pak 
jeho ustanovení v tomto listě obsažená provésti. V druhém formuláři těmito 
poručníky jsou přímo purkmistr a rada městská, v prvním však se prozrazuje 
dosti zřejmě vlastni institut, jímž se tehdy ještě obmezená zvolená posloupnost 
obcházela. Neboť kšaft (čís. 59.) jasně praví, že mají tak učiniti »jako dobří 
lidé«; čímž se prozrazuje institut t. zv. »dobré vůle«; jak o něm ještě níže bude 
učiněna zmínka. Z tohoto příkladu je viděti, jakým způsobem vyhledávaly se 
cesty, aby se uniklo tehdy již velmi tíživému břemenu zákazu volného pořizo
vání na případ smrti. Však sbírky mají ještě jiný příklad, a to vzor na sstupek 
(reversal na stupek, kdo prvé umře, čís. 34.). Jeto úejmý příklad sstupku, čili 
jak se tomu v Čechách říkalo, spolku,40) kde obě osoby navzájem si slibují 
plnění pro případ své smrti. Jeho formulář je převzat ze sbírky Tovačovské,41) 
kde povstal z listiny Jana z Cimburka.42

) 

Konečně jest se zmíniti o dvou formulářích na propuštění (zrušení) od
úmrti, po stránce právní obsahově shodných, jež uděluje vrchnost poddanskému 
městečku neb vsi, takže pak volně mohou jejich příslušníci pořizovati o svém ma
jetku mezi živými i na případ smrti (čís. 38. a 39.). Obsahují také amortisační 

40) Srov. Rauschel", Dědické právo (1922), str. 79 násL 
41) Demu/h, str. 155, č. 52. 
42) Sedláček na UV. ll., str. 31. 
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zákaz, který se ostatně v listinách dosti často vyskytuje, ale který v to~to pří
padě sleduje zemská zřízení jak z r. 1535/3

) tak i z r. 1545.44
) V druhem for

muláři kromě toho se setkáváme i s postoupením příslušnosti sporů dědick}'Ch 
na městské soudy. 

Ze všech oborů právních největší počet všech formulářů vztahuje se k právu 
obligačnímu (závazkovému). Vysvětlení tohoto zjevu, který se shodně nejen 
opakuje při všech novověkých sbírkách formulářových, nýbrž jimiž jsou i tyto 
sbírky uváděny hned na počátku, je snadné: nejčastěji jich bylo třeba v ~aždo
denním styku, kromě toho bylo téměř vždy nutno rychle a přesně konClpovat 
písemnosti tohoto druhu a právě pro tuto spěšnost, která v denním životě je 
v tomto oboru ustavičná, bylo také nebezpečí omylů největší. Proto byly vy
hledávány bezpečné formuláře. Z tohoto důvodu vždy o každém institutu se 
nám v našich sbírkách uvádí několik variant. Základem těchto vzorů je for
mulář dlužního listu, který nám Tišňovský podává v pěti různých vzorech. For
muláře jsou vesměs určeny pro dluhy peněžité, tedy dluhy v užším smyslu, a 
nejprve se tu sledují dva formuláře na zápůjčky úročné, a to na zápůjčk~vna 
dobu neurčitou, ale s pololetní výpovědí předem (čís. 1.) a jednak na zápůJcku 
na určitý čas (čís. 2.). Následující formulář (čís. 3.) je sice také určen pro 
dluh v určitý den splatný, ale bez úroku. Než rozlišení mezi pěti dlužními listy 
u Tišňovského nelze vésti podle tohoto měřítka, nýbrž podle toho, jakých zá
ručných prostředků k dosažení plnění bylo v nich použito. První tři (čís. 1.-3.) 
a pátý (čís. 5.) uvádějí ležení, čtvrtý (čís. 4.) pak obstavení (t. zv. stávky) ~ 
braní na škody. O těchto prostředcích bude nutno níže v jiné spojitosti pověděti 
více, zde budiž jen připomenuto, že se Tišňovský a po něm i sbírka XVII. sto
letí opírají přesně o právo tehdy platné, jehož předpisy ve. stručném sice, ~le 
neméně výstižném výběru uvádí v »notě«. Je to především výklad »Jak se pemze 
zapisují«; jenž jak bylo již pověděno, když byla řeč o pramenech práce Tišňov
ského, je velmi vhodně sestaven ze dvou kapitol Tovačovské knihy.~5) P:k ~á
sleduje úvod »listové hlavní na peníze, aby se s žádnými vymínkamt nedelalt«, 
který je předeslán »artykulu z landfrýdu« z roku 1530, jenž byl pojat tak~ do zem
ského zřízení r. 1545 :VI. (»Item všickni obyvatelé země tnora1)ské maJí se zpra
vO'uati«) a konečně je tu otištěn nález z r. 1554 z měsíce září, jímž podle čes
kého vzoru na Moravě byly stanoveny nejvyšší ~roky na 60/0' Protože předtím 
zemské zřízení 1545 (fol. CXXX.) aspoň pro židy stanovilo nejvyšší mez na 100/0 

43) Fol. LXXVIII. 
44) Fol. LXXVIII a zvl. CXXIII. 
45) Bl"andl. vyd. 96, kap. 172 a 103, kap. 183. 
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a nový nález nemluví o privilegované sazbě pro židy, lze předpokládati, že se 
vztahoval tento nález i na ně. Tuto sazbu potvrdil i nález ze 14. srpna 1556, 
jenž jest uveden na konci noty. Při tom však zůstal nedotčen desítiprocentní úrok 
při zástavách věnných. 

Všechny tyto listy nám představují tehdejší zápůjčky jako dluhy »přinášené« 
(bringschuld) na rozdíl od starších dluhů »vybíraných« (holschuld) /6) jak 
je dobře vystiženo formulí: »do jich obydlé) tu kdež by byt svuoj měli) 
posílati«. 

Ustanovení o výpovědi si vynucovala i výpovědní listy, s nimiž se také ve 
sbírkách moravských setkáváme. Vlastního dluhu se však dotýká jen jediný for
mulář, který nepřináší nic pozoruhodného (čís. 28.). Splnění (zaplacení) dluhu 
bylo kvitováno kvitancemi, zde representovanými dvěma formuláři, z nichž jeden 
(čís. 48.) je pro kvitanci prostou, zároveň na kvitování úroku, kde jest uvedeno, 
že byl připojen sekrét, a druhý pro potvrzení příjmu úroků (čís. 47.). 

Konečně pokud jde o zápůjčku, ještě je nutno poukázati na formální stránku 
dlužního listu, kterou Tišňovský přesně vytýká, pro niž však nemáme v právním 
řádu tehdejších zvláštních předpisů, takže se nám jeví jen jako požadavek právní 
prakse nebo ještě spíše zvyklost: totiž rozdíl mezi dlužním listem psaným na 
pergameně a mezi listem na papíře. Stilisace obou skupin je téměř shodná, pouze 
v listě na papíře se vkládá doložka: »aby nás mohli napomínati tak tím vším 
obyčejem a právem) jako by list na pargaméně pod sedtni pečetmi visutými a 
šesti rukojmími podlé práva řádu markrabství moravského měli".« Bylo by 
možno vysloviti domněnku, že Tišňovský tu spíše zužitkoval nějakých starších 
vzorů, které jsou již nezjistitelné, jež však právě proto, že v XVI. století čím dále, 
tím více mizí používání drahého pergamenu, byly už vývojem překonány, čemuž 
by nasvědčovalo, že nemáme již právních předpisů, které by tehdy nehodnotily 
dlužní listy na papíře tak, jako to činí Tišňovský. 

Ve formulářích dlužních listů se ustavičně setkáváme s institutem »věrné 
ruky« uvádějící se známou doložkou: »kdož by tento list . .. s dobrou svobod
not! vůlí měl« a pod. Věrná ruka nebo, jak se jí podle zmíněné doložky říká, 
také »dobrá vůle« nebyla podle zemského zřízení 1545 (fol. LXIIII) nutná, ale pro 
její výhodnost téměř každý věřitel ji do dluhopisu vkládal, neboť tím dlužní 
list svědčil nejen věřiteli a jeho dědicům, nýbrž každému přínosci, kdo se jeho 
»dobrou vůlí« prokázal. Ve sbírce j sou zachovány i vzory pro samostatné listiny 
dobré vůle. Tišňovský předeslal k nim notu, jež opakuje vývody knihy Tova-

46) Na tento novověký posun velmi správně ukázal kdysi Schwerin. Deut. Rechtsgeschichte (1915), 
str. 105. 
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čovské,47) odkud přešly do knihy DrnovskeS
) a konečně byly jako zákonný před

pis převzaty naposledy do zemského zřízení r. 1545 (fol. LXIIII.), ale pořad~tel 
formulářů přidal k nim dodatek, v němž upozorňuje na přísnou vázanost dobré 
vůle na předpisy zemského zřízení. Následující formulář (čís. 22.) je zpracov~n 
podle zemského zřízení 1545 (fol. LXV), ale Tišňovský jej podstatně dopIml. 
Dobrá vůle mohla býti připojena nejen k dlužnímu listu, nýbrž i k jiným závaz
kovým jednáním, jak to dosvědčují formuláře dobré vůle na zástavu (čÍs. 23.) 
a na zástavu věnnou (čís. 24.). Pro srovnání je zajímavé připomenouti, že dobrá 
vůle v sousedním Německu vymizela v těchto dobách vlivem recepce římského 
práva.49 ) Ze se u nás udržela Ještě v XVI. století, je důkazem, že recepce zde 
tak daleko tenkráte nepokročila. 

Bylo již řečeno, že formuláře se navzájem rozlišují podle záručných pro
středků. Tišňovský si toho byl patrně dobře vědom, neboť podle těchto forem 
ručení roztřídil formuláře a tak se nám v jeho sbírce objevují jako nejdůleži
tější skupiny formuláře listů na zprávu (disbrigaci), zástavu a rukojemství se 
všemi jeho modifikacemi. . . 

Pod listy zprávními jsou vlastně zahrnuty vzory listin na prodej nen:ovl
tostí, a to bez ohledu se stanoviska moderního, jde-li o skutečnou nemovitost 
nebo jen o právo, které trvale tvoří součást nemovitosti a tudíž podle názoru 
tehdejšího právního řádu je pokládáno také za nemovitost. O těchto formulá
řích byla tu již řeč: jde o prodej dvoru k právu purkre?htnín::-u .(Čís. 13.) ~ 
prodej pastviště pod určitý plat (čís. 14.). K nim ještě přIstupUje hst na prod~J 
platu i s úroky, pod stávkami (čís. 12.,) jež je vzorným příkladem prodeje 
renty: pro datel prodává na svém statku úroky pololetní, a to přinášené (t. z~. 
bringzins) za určitou sumu a zaručuje je v případě neplacení úroků stávkaml. 
Právnická formulace však poněkud zaráží a teprve, když si uvědomíme, že Tiš
ňovský tu převzal a zkrátil vzor, který našel ve sbírce Tovačovské,50) jež jest 
odvozen ze skutečné listiny Ctibora z Cimburka, již podle Sedláčka51 ) můžeme 
datovati mezi léta 1464-1475, můžeme vysloviti domněnku, že tu byl přijat 
formulář, který už do právního řádu polovice XVI. stol. jaksi nezapadal. Tento 
anachronismus by bylo možno přijmouti v této době jen asi s tou výmink~u, ~e 
Tišňovský vědělo existenci takovýchto starých platů a tudíž připouštělI diS
posici s nimi. 

47) Brandl. vyd. 102, kap. 180. 
48) Brandl. vyd. 105. 
49) Srov. k tomu Schwerin: Deutsche Rechtsgeschichte (1915), str. 65. 
50) D~muth. vyd. 146, čís. 35. 
51) Čas. přát. starož., XXXII, str. 28. 
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o vlastních listech zprávních52
) Tišňovský podal stručnou notu, jež _ 

pokud lze zjistiti - je jeho vlastním výkladem, opírajícím se o některá usta
novení zemského zřízení z r. 1545. Uvádí v ní zvláště, že zprávní list na prodej 
má býti psán na pergaméně se šesti pečetmi a jistcovou sedmou, a to visutými, 
ačkoliv tento jeho výklad stojí v rozporu s vlastním formulářem, kde se mluví 
o pečetech při tištěných a tím je dosvědčeno, že formulář byl určen pro list na 
papíře. Formulář listu zprávního obyčejného (čís. 9.), který notě předchází, vy_ 
značuje se velikou dflkladností. Není krácen, obsahuje úplné všechny formule, 
z nichž některé jako zvláště disposice a k ní se pojící pertinenční formule pa
matují na všechny podrobnosti. Opět se tu setkáváme s dokonale provedenou 
institucí věrné ruky, připojení šesti rukojmí, kteří ručí za vklad do desk 3-em-
ských moravských na nejbližším soudním roce, dále tři léta za zprávu za' veš
keré vady, zvláště na možnost retraktu (ssutí) a konečně se zárukou ležením. 
Tříletou zprávu vysvětluje pořadatel sbírky ještě v notě převáděje ji na lhůtu 
»šesti práv«, t. j. pololetí, v nichž se střídavě konal zemský soud v Olomouci a 
Brně. Následující formuláře mohou se tedy ve vedlejších formulích opírati 
o znění tohoto základního vzoru a tak třebas list zprávní na prodej, když by pro
dávající otec dříve zemřel, než by byla vyhotovena listina, takže by ji musili vy_ 
dati jeho synové (čís. 10), je sice velmi podrobný, jak toho vyžadoval zvláštní 
případ, ale přece již značně kratší na př. o formuli ležení. Tím spíše se mohou 
obmezit na pouhé odkazy listy následující, o nichž již byla dříve řeč, a to na 
prodej sirotčího zboží (čís. ll) a pak na prodej platu, dvoru k purkrechtnímu 
právu a pastviště (čÍs. 12-14). 

Skupina listů zástavních je v moravských sbírkách velmi dobře represento
vána třemi formuláři. Zástava byla velmi jistým prostředkem záručným53 ) a proto 
není divu, že formuláře podávají všechny podrobnosti. Úvodní formulář (čís. 6.), 
který se shoduje s předlohou pojatou do knihy Tovačovské54 ) i v pertinenční 
formuli, v níž se zajímavě připomíná i kostelní podací, sleduje způsob listů 
dlužních, od nichž se odlišuje tím, že se za disposici (»že sme dlužni« atd.) 
vsunuje ustanovení zástavy, jejíž akcesorický ráz je tedy i ve formuláři výrazně 
Irjstižen. Druhý formulář se liší od základního (čís. 7.), že jest určen pro případ, 
že by strany stanovily vypověditelnost dluhu oboustranně na půl roku, ale jinak 
se od něho nelišÍ, ani ve volbě prostředků záručných. A konečně třetí (čís. 8.) je 

52) Prameny užívají obojího tvaru, jak »správa«, tak i »zpráva«, jenž je filologicky lepší (srov. Gebaue. 
rův slovník, heslo ,nezprava'). Při přepisování se podržuje zásadně způsob podle pramene. 

53) Srov. Kapras, K dějinám čes. zástavního práva (1903). 
54) Brandl. vyd. 100, kap. 177. 
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pojištěním dluhu zástavou na vsi, při čemž dluh jest obmezen roční lhůto~ a p~ 
roce je pakmožna pololetní oboustranná výpověď. Liš~ se te~y t!to zast~.;n= 
listy jen v konkrétních podrobnostech, nikoliv však po strance Rrav?1. O z~las:m 
formě zástavy věnné (čís. 18. a 19.) byla již učiněna zmínka pn pravu rodlDnem 

a manželském. . v . 
Pokud jde o rttkojemství j setkáváme se s ním téměř v každém hs~e. NeJ~~v tu 

však samozřejmě o rukojemství ve smyslu. říms~o~prá~ním, ,prot.o:e. to pnslo 
k nám až za vlády úplné recepce, ale o rukoJems~vl ce~k:ho prava; Jez Je.st analo
gické institutům ostatních středoevr~~sk~ch, prav, a ,lez ~edy m: vehlll ~n,oho 
forem. 55) Téměř ve všech listech na neJaky zavazek mame Jmeno;ranY,ruko)m,l. Je 
"ch vzVdys Vest (a b c d e f) což J' e praksí ustálený počet, nutny take pro vykon Jl' , , , " , v., b v ., v 

leženÍ. Ve sbírce máme však i zachován list prosící (čís. ?5.) k urClte ~so v~,.]l~: 
se žádá o převzetí rukojemství při dlužním závazku nebo Jeho obnov~m: pnhst::m 
pečeti a zároveň se dává slib eventuálního postihu, kdyby z nedodrzem,hlavnlho 
závazku vznikla rukojmímu škoda, ale ujišťuje se, že dluž~ík nene~.ha k t?mu 
dojíti. Takov)rto slib, jímž někdo pojišťuje, že někoho, ktery se z~ruCll r;:koJem
stvím, vyvadí ze škod, nám předs~av~je lis: ~?d~ůrč~ ru,kojmívod Jlstce «(,IS. 26.) ~ 
Vlastní pak list, jímž rukojmí shbuJe a preJ1ma rucem ~~ nekoh~ vdr~h,eho, p.~ 
dává se v samostatném formuláři (čís. 27.). Tyto formulare .shro~a~dene od TIS
novského, nám velice výstižně ilustrují celou age~d~ meZi dlu~m,k~m a ruko
jmím: žádost dlužníkova na rukojmí, záruka r~ukoJml za eve~tualn~.skody a k~
nečnč převzetí ručení od rukojmí. Ztěží bychom věru hledali kde pnde t~k na
zorně shrnuty doklady tohoto sjednání, jakož i tak dokonale zachyceny vsechny 
právní vztahy mezi dlužníkem a rukojmím. "V o 

Než sbí;ka Tišňovského nám podává neméně věrný obraz p~avmch pomeru 
a řízení při skončení hlavního záv:zku mezi dlu~níkem, a v~ř~tele~ : o~raz 
úlohy rukojmí v této chvíli. Jakým zpusobem se podav.ala vypoved :uk~Jmlm, Jest 
uvedeno ve zvláštních formulářích (čís. 29. a 30.), Jako podobne mame tu za-
chován vzor pro kvitanci rukojmímu (čís. 46.). , v, 

Zvláštním způsobem ručení je J'zdení fod stávk~mi. ~a~e ~~ ~va p~l:a~~ 
a to jednak při dlužním listě (čís .. :,.), a Jednak pn vzpravnll~ 1.lste na XI.Ode] 
platu (čís. 12.). Toto obstavení,56) Jez ~ylo na ~orav~ ob;ykl~, ale ,.sm:rova!~ 
vždy jen proti nižším stavovským třidam a proti pOddanym, Je v p~ vmm pr , 
padě vedeno na rukojmí, jejich statky a poddané bez ~yn:-~z::ní místa 1 /obmez~m 
časového, v druhém pak případě na poddané prodavaJ1Clho. Obstavka mela 

55) Srov. Rauschu, K rukojemství v čes. právu zemském (1923). 
56) Srov. k tomu Čáda, K osobní exekuci 1. (1920), str. 20. 
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býti jednak nepřímým donucovacím prostředkem, aby zavázaný tím rychleji splnil 
svůj závazek, jednak se hodnotou obstavené věci mohl obstavujícChojit, pokud 
by mu byla způsobena škoda. 

V našem právu však téměř nikdy do recepce se neobjevovalo prosté ruko
jemství, nýbrž se vždy připojoval závazek ležením. 57) Tento institut se zvláště 
ujal a rozšířil na Moravě a století XVI. značí největší jeho rozkvět, jako zároveň 
i úsilí, aby ležení - do té doby bez valných právních předpisů - bylo řádně 
normováno. Praktickým výrazem této úpravy jsou i doložky o ležení v našich 
formulářích. Již dlužní listy jsou skoro všechny opatřeny ručením s ležením, které 
nám v úplném znění předkládá formulář listu na peníze (čís. 1.), jako v plném 
znění ji uvádí též zprávní list obyčejný (čís. 9.). Je to sice obvyklá formulace to
hoto závazku, než i tak sluší ji vyzdvihnouti, protože se nám tu zachovává ve 
vzorném příkladě se všemi podrobnostmi a pamatujíc na všelijaké okolnosti, jež 
přinášela prakse, jako je na př. úmrtí jednoho rukojmí a nutnost obnoviti 
list a zříditi nového rukojmí a pod. Pro upomínku, aby bylo nastoupeno ležení 
a aby rukojmí vlehli na označené místo, byl vydáván list, jehož formulář (čís. 
31.) zcela odpovídá tehdejším právním předpisům, jež nám reprodukuje Tišňovský 
v notě přejaté ze zemského zřízení z r. 1545 (fol. LXII). A konečně pro případ, 
že nebyly splněny závazky od rukojmí, bylo možno, aby věřitel nastupoval proti 
němu láním,58) jež na Moravě vystřídalo starší vyvolání rukojmí. Toto lání bylo 
prováděno zvláštním lacím listem (čís. 32), jímž se útočilo na čest jako velmi 
cenný majetek immateriální59

) bez jakékoliv skutkové podstaty trestného činu 
toho, kdož lál. Jest ovšem nutno připomenouti, že vlastně druhá sbírka po Tišňov
ském neprávem opakovala formulář listu lacího, protože 1574 sněmovním usne
sením mělo býti lání navždy zastaveno. 60) Ale prakse byla silnější a tak 1583 zase 
se navrátili k lání a po tomto odvoláni opakovalo je i zemské zřízení r. 1604, 
takže i druhá sbírka zcela ve smyslu právní prakse i předpisů opakovala lací list 
ve znění Tišňovského. 

* . 
Ačkoliv ani zdaleka nevyčerpávají formuláře, které se dotýkají soukromo

právních poměrů, obor soukromého práva, tím méně však veřejnoprávní za
hrnují celý obor veřejného práva, přece i těchto málo ukázek již nám zhruba 
rýsuje význam formulářových sbírek moravských po stránce právní. Především 

57) Srov. k tomu Čáda: Ležení podle čes. práva zemského (1922). 
58) Srov. k tomu cit. práci: Čáda, Ležení, str. 55 a násl. 
59) Čáda: Práva osobnostní u nás (otisk čas. Všehrd, 1928), str. 11. 
60) Kameníček: Zem. sněmy II., 383. 
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s velkou pravděpodobností lze tvrditi, že nám sbírka Tišňov~k~hov~ s~~:ka otisk~
:ící jeho práci počátkem století XVII. znovu zachovaly neJduleZlteJsl kusy Pl
~emností, jichž se nejvíc potřebovalo a jichž se nejčastěji používalo. Měřítko toto 
je nepochybně velmi správné a nechybíme, přijmeme-li tento vý?~r i lO str~~ce 
právní jako dokonalý, neboť již rukop~sné formulářo~é s~ír~y Jej pr~frav~Jl a 
Tišňovskému zbývá pouze konečná reV1se. To se projevuje 1 po dalsl strance: 
formuláře jsou dokonale ustáleny nejen stilisticky, nýbrž i právnicky, při čemž 

vzat zřetel, zvláště pokud jde o práci Tišňovského, na současný právní stav; 
na jeho předpisy, podle nichž se přesně, jak jsme viděli zvláště při formulář! 
landfrídního listu, řídí i úprava jednotlivých formulí. 

Než význam těchto novověkých sbírek vynikne nám ještě z této krátké úvahy: 
obyčejně poznáváme právní řád starý podle znění právních předpisů (norem), 
takže výslednice odpovídá většinou teoretickému pojetí zaniklého právního řádu. 
Právní 'prakse nám velmi často uniká, protože čím dále do nového .vě~u, jso~ 
prameny aplikace právní širší a tížeji postižitelné. Je to tedy velmi vyhodn~, 
zachovala-li se nám sbírka, která svým účelem je výhradně určena právní praks1. 
Proto tyto formulářové sbírky jsou nám jako pramen právního poznání vítány 
a tím ~ke se nám jejich důležitost vyzdvihuje. 



FRANTISEK HRUBÝ: 

ČESKÉ SVĚDECTVÍ O JEDNOTĚ BRATRSKÉ 
DO ŠVÝCAR Z ROKU 1570. 

V posledních několika letech byly uveřejněny zajímavé dva pohledy do života 
a poměrů Jednoty bratrské, jež bude třeba bráti vážně v potaz všem bada
telům, pokud se budou zabývati celkovou historií Jednoty, zejména na roz

hraní stol. 16. a 17. Jsou to jednak informace o Jednotě na Moravě, které poslal 
r. 1612 známému hugenotskému předáku Filipovi du Plessis Mornayovi do Francie 
jeho mladý polský přítel Ondřej Rej z Naglovic, když, pověřen od něho diplo
matickým jednáním v zemích rakouských a českých, zdržel se delší dobu na Mo
ravě a na základě rozhovorů s Karlem z Zerotína a s jinými jeho vrstevníky po
kusil se vykresliti vzdálenému francouzskému příteli českých evangelíků obraz té 
země, v níž kvetla církev s francouzskou kalvínskou církví téměř úplně shodná. 1 ) 

Dále je to významný a dosud neznámý spis moravského příslušníka Jednoty Ma
těje Sabina z r. 1591, věnovaný zase přímo základním problémům klesající a zmen
šující se bratrské církve, na který upozornil Ferdinand Hrejsa. 2 ) K těmto svěde
ctvím připojujeme dnes další podobný doklad o Jednotě, který jest sice o něco starší 
a rozsahem menší, ale přesto neméně zajímavý, zejména pro studium věroučných 
názorů Jednoty v 16. stol. a pro stále poněkud nejasné a nepevné její stanovl sk, 
v otázce Večeře Páně. Svědectví přináší také několik poznámek i o mravním zá
kladě Jednoty a jejích kněží, o výši jejich celkového vzdělání a o jejich chudobě, 
která se svědku jevila zvláště vážným pro blémem pro Jednotu, čili o věcech, pro 
něž dokument vskutku zaslouží pozornosti. 

Dokumentem tímto jest list česko-krumlovského měšťana Pavla Bramburgera, 
který psal známému vynikajícímu theologu curyšskému Jindřichu Bullingerovi, 
autoru mnoha theologických spisů, věnovaných právě základním otázkám víry, jež 
zneklidňovaly nitro vzdělaného českého čtenáře. Jindřich Bullinger (1504-1575) 
byl nástupcem curyšského reformátora Oldřicha Zwingliho a za svého 44letého 

1) Srov. článek F. Hrubého, Filip du Plessis-Mornay a Karel :Žerotín v 1. 1611-14. Pekařuv Sborník 
sv. II. (Praha 1930), str. 39 a násl. ' 

2) Ferd. Hrejsa, Jednota bratrská a podobojí koncem 16. stol. ve světle nových zpráv. Ročenka Husovy 
čsl. evang. fakulty v Praze, roč. II. (Praha 1931), str. 9-27. 
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neohroženého a statečného vedení církve curyšské zachránil otřesené dílo svého 
předchůdce, třebas nebyl duch tak originální jako Zwingli nebo Luther a Kalvín. 
Byl autorem známé společné konfesse švýcarských církví (Confessio helvetica 
posterior), která r. 1566 na přání falckého kurfiřta Fridricha III. byla vydána tiskem 
a tím se stala přístupnou všem přátelům švýcarské reformace; byla pak také po
stupně přijata reformovanými církvemi i ve Francii, Nizozemí, Polsku, Uhrách 
a j. Snad také vzhledem k ní považoval Pavel Bramburgus za záhodné, aby jejího 
autora informoval o české církvi bratrské. 

Svými velmi početnými spisy, jichž se počítá přes jedno sto, stal se Bullinger 
známým i u nás, takže se s nimi setkáváme i v mnohých soudo9ých českých knihov
nách. Jak z našeho dokumentu vidíme, otevřely si cestu i do domácnosti našeho 
krumlovského měšťana, o kterém se nepodařilo sice získati podrobnějších zpráv, 
ale který zřejmě náležel k dobře vzdělané inteligenci městské. Jeho životný interes 
o theologická díla Bullingerova a jeho zřejmá snaha dopracovati se pro sebe roz
řešení nejdůležitějších problémů víry nejen studiem samým, ale i přímým písem
ným stykem s učeným theologem, sobě jinak neznámým, jest zajisté příznačným 
svědectvím pro život tehdejších generací. 

V pozůstalosti Bullingerově ve stát. archivu v Curychu chová se ještě jeden 
list Pavla Bramburgera a to z 15. listopadu r. 1562. Z něho vysvítá, že přátelské 
vztahy tajného českého vyznavače švýcarského kalvinismu k Bullingerovi byly na
vázány již před delší dobou a že český měšťan sledoval již dlouhý čas ve svém 
krumlovském zátiší všechnu význačnou theologickou literaturu soudobou, zvláště 
pokud se týkala otázky Večeře Páně. Ačkoliv list ten dotýká se jen málo českých 
věcí - je tu toliko zmínka o nebezpečí, jakému byli vystavováni v císařských 
zemích ti, kdož se sháněli po švýcarské theologické literatuře, a zmínka o moru 
v Čechách - uveřejňujeme jej přece jako doplňující doklad pro poznání, jak se 
šířilo náboženské hnutí, vycházející ze Švýcar, do jiných končin Evropy, i jako 
vůbec charakteristický doklad pro našeho českého krajana samotného. 

1. února 1570. Český Krumlov. 

Pavel Brambul'gius, měšťan krumlovský, Jindřichu Bullíngeroví, představe
nému církve v Curychu: vzdává díky za jeho přátelský list i za žádané knihy. 
Ztotožňuje se úplně s jejich obsahem a zavrhuje v1echny od1těpence od pravé 
víry. V Čechách J církvemi 1výcarskými shodují se až na nejasné své stano
visko v otázce Večeře Páně Čertí bratří, zvaní potupně Pikarty. O jejich Apologii. 
vydané ve Švýcařích a v Německu, o jejich životě a kněžích. O situaci Jednoty 
v Čechách a jiných náboženských novinkách ze Švýcar, Francie a Nizozemí, 

Orig, autog"aJ ve stát. clfchitlé tj Z;irichu. Sign. E. ll. 345, Jol. 681-,-684. 
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SALUTEM PRECATUR IN DOMINO. AMPLISSIME VIR, DOMINE 
OBSERVANDISSIME ET PATER REVERENTER COLINDE! 

Accepi tandem Amplitudinis Tuae iam diu expectatas mihique desideratissimas ac 
modis omnibus gratissimas hteras, ex quibus, quo me amplectaris amore, perspicio plenis
sime. Gratias vero ago domino Deo meo, cuius gratia et beneficio, Te tantum virum et 
ecclesiae Dei lumen clarissimum, hteris me suis suavissimis humanissime erudientem, me 
audire contigit. Elucet nimirum in Te evidenter atque perspieue modestia illa et humilitas 
apostolica, qua organum Dei electum et minister fide1issimus Paulus Domino se servivisse 
dicit, cum Ampl. Tua, multa iam senectute gravis, multarum etiam sustinens curam eccle
siarum, a morbo denique gravissimo languida, ad meas non modo diligenter, prolixe et 
fideliter responderit, sed et a me petitos pulcherrimos et optimos libros, tanto studio com
pactos, ad me perferri integros curaverit, imo maxima eorum parte, muneris atque benevo
lentiae suae loco, me ornare dignata fuerit. Sis itaque benedictus a Domino, qui me ho
minem alienum agnoveris et beneficentia affeceris. Respondeat Dominus operi Tuo et 
fiat merces Tua solida a Domino. 

Ex Fundamento Tuo et repetitione Brentiana3 ) video, minus habere nervorum et fun
damenti et cum illa nuIla nitantur ratione nec etiam Scripturae auctoritate, melius sane 
tacuisset et utilius Brentius minori etiam, cum temporis preciosissimi, tum laboris di s
pendio, si operam hanc in ecdesiae potius aedificationem pro commisso sibi munere et 
alios přos et honestos usus collocasset. Speciose quidem ille satis et maiestuose ad fallendum 
incautum et imperitum lectorem, superciliose vero magis, quippe qui nova haec et e ce
rebro suo nata ac inaudita hactenus obtrudere mundo, sed et beatissimorum Patrum imo 
ecclesiarum omnium temporum piae et verae sententiae, anteferre ausus fuit. 

Confessionem ecclesiarum vestrarum,4) ad Scripturae sanctae regulam et veritatem 
scriptam esse, manifestum est. Sed eam eum diligenter legissem et ecclesiae, quae est Basi
laeae, ministros una cum aliis huic non vidissem subscriptos, non mediocriter sum mi
ratus. 5

) Huius vero aliquid a Joanne illo Aurifabro,6) affine Tuo, eum mecum huc ver
saretur, inter mutua colloquia audire me memini; huius nimirum gratia reverendum atque 

3) Fundamentum firmu7ll, cui tuto fideEs quivis inniti potest, hoc praesertim difficili seculo, quo dissi
diis doctorumque adversariis scriptis omnia conturbata sunt, positum ad institutionem et consolationem simpli
cium per Henrychu7ll Bulli1zgeru7ll... In hoc libro respondetur etiam breviter et simpliciter libro d. ]oannis 
Brentii, nuper contra D. Petrum Martyrem et Heinrichum Bullingerum »De Majestate Domini nostri lesu Christi 
ad dexteram Dei Patris« edito. Tiguri, apud C. Froschoverum 1563. 8°, 163 p. 

4) Repetitio et dilucidior explicatio consensus veteris orthodoxae catholicaeque Christi ecclesiae in doc
trina prophetica et apostolica; de inconfusis proprietatibus naturarum Christi Domini in una indivisa persona 
permanentibus, adeoque de veritate carnis Christi ad dexteram Dei Patris in coelo sedentis et non ubique prae
sentis; authore Henrycho Bullingero ... Altera parte libelli huj us perstringitur ultimus ilIe Joannis Brentii 
liber inscriptus: Recognitio. Tiguri apud C. Froschoverum 1564. - Jan Brentius (Brenz) byl švábský reformátor 
a luterský dogmatik (1498-1570). 

5) Míní se t. zv. Confessio helvetica posteriol', vyznání víry církví švýcarských, jež sestavil ]. Bullinger 
r. 1562 a jež souhlasně podepsaly všechny švýcarské církve až na Basilej, kde tehdy rozhodoval představený 

Simon Sulzer (t 1585), tajný luterán. 
6) Jan Aurifaber, rodák vratislavský {1517-1568}, příbuzný Bullingerův a propagátor melanchtonského 

směru v protestantském světě německém. 
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doctissimum vi rum dominum Rodolphum Gualterum7
) de industria ad ipsos se Basilaeam 

contulisse: eum autem isti in eam confessionem consentire nollent, infecta re tandem 
discesisse. Quod si verum est, doleo maxime, eorum temeritate eccle5iam tam florentem 
et a doctissimo, modestissimo et optimo viro, domino Joanne Oecolampadio,S) beate 
memoriae, labore, studio, eura et diligentia magna apertam et plantatam, ad hunc modum 
deformari, violari, convelli atque dissipari. Hac fere de causa, Asiam relicturus Apo
stolus, ecclesiarum ministros convocatos ad veritatis conservationem gravi cum protest a
tione hortatur studiosissime, ut sibimetipsis attendant, orituros enim es se graves lupos post 
discessum suum etc. Non poterit certe talium levis esse culpa, qui, piorum virorum labo
ribus collectas ecclesias, violentia sua labefactare non erubescunt. Hac de re certior fieri 
valde cuperem, ni5i Ampl. Tuae modestia afficere nephas et indignum esse censerem. 

Ad lectionem libri De aeterno Dei fili09 ) totus obstupui propter impias, horrendas 
et detestandas in Deum blasphemias hominum, fasdnatorum a mendadorum patre diabolo 
ad ecclesiam Dei turbandam. Sed qui a corruptelis istorum pestilentissimis reverendum 
et doctissimum vi rum dominum Josiam Simlerum10

) pro commÍsso sibi in ecclesia munere 
argumentis solidissimis et Eirmissimis occurrere video, spes est magna, artes Satanae, per 
ista ipsius organa proditas, piis omnibus detectum et porro dissipatum iri. Hoc nimirum 
ecclesiae semper everusse videmus, ut aut per hostilem persecutionem, aut falsorum frat
rum falsam doctrinam, eam evertere et opprimere conatus sit inimicus diabolus. Sed, qui 
maior et fortior nobiscum est Deus, non deseret eam, sed liberabit tandem a malis his 
omnibus, Verax enim est et fidelis et promissionum suarum numquam non memor esse 
potest. 

Index Tigurinorum librorumll) longe mihi est gratissimus; Inde mihi, quae vide
buntur, deligere et comparare, ut quidem spero, facile potero. Judicia de libris Tuis, De 
origine erroris12 ) denuo iam recognitis doctissimorum et piissimorum virorum libenter 
legl, eaque rectissima esse video; et quod allis missis mihi libris eos addideris, Amplitudini 
Tuae gratias, quas debeo, maxima s ago. 

Valdemes, qui vulgo die Píkharten contumelioso, ut plerisque videtur, vocantur no
mine in omnibus cum vestra videntur fere convenire ecclesia; de Coena vero, utrius sint 
sente~tiae, nondum plane teneo. Venit ad me nuper ab illis adolescens quidam, sub-

7) Rudolf Gualterus (1519-1586), vzdělaný spolupracovník Bullingerův a pozdější jeho nástupce v řízení 

curyšské církve; byl zetěm Zwingliho. 
Sj falZ Oecolampadius (1482-1531), profesor theologie v Basileji a hlava tamního duchovenstva; byl 

původcem zwingliánské reformace v Basileji. 
D), 1D) Míní se Simlerův spis De aeterno Dei fiEo Domino et servatore nostro lesu Christo et de Spiritu 

sancto adversus veteres et novos Antitrinitarios ... líbri IV. Vyšlo r. 1568 s předmluvou Bvllingerovou. Jo
sias Jinzler (1530-1576) byl profesorem Nového zákona v Curychu a spolupracovník Bullingerův. Ve spise se 
pojednává o poměru obou přirozeností Kristových; jeho vývody jsou obráceny jak proti těm, kdož popírali Kri
stovu božskou přirozenost, tak i těm, kdož brali zase v pochybnost jeho přirozenost lidskou. 

11) Míní se pravděpodobně nakladatelský katalog knih, vydávaných v tiskárně firmy Froschauerovy, v níž 
vycházely spisy Bullingerovy a jeho přátel. 

12) De origine erroris libri duo Hei/Zfychi Bullingeri: in priore agitur de Dei veri justa invocatione et 
cuItu vero, de deorum item falsorum religionibus et simulachrorum cultu erroneo; in posteriore disseritur de 
institutione et vi sacrae Coenae Domini et de origine ac progressu Missae papisticae contra varias superstitiones 
pro religione vera antiqua et orthodoxa. Tiguri (Froschauer) 1539. 
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diaconus, is contra omnem expectationem meam lutheram defendebat sententiam, prae
sens tum verbis et absens deinde datis ad me literis. Huic ego ipsorum Valdensium op
posui Apologiam, quam tum legebam, boiemice scriptam,13) in qua diserte et dare do
cent et profitentur, in Sacramento Christum esse non personaliter aut corporaliter sive 
sensibiliter, sed spiritualiter, item corpora1i essendi modo. Eorum verba recito: »Non iam 
egemus hic in terris, sed egemus illius humanitatis etiam praesentia in coelis, ut 
scilicet humanitas illius pro nostra, perinde atque unus ex nobis caro enim nostra et 
fratet noster est, stet apud patrem confratrum suorum, hoc est nostri intercessor contra 
perpetuum no strum hostem et accusatorem diabolum. Item non hoc intendens, nam id 
nec vel uno iota iniecit, ut nobiseum esse velit corporaliter ac sensibiliter, quo illo parti
ciparemur. Ut quid enim, si id participatio requirebat, submoveret se a suis ipsius viden
tibus, qui etíam, antequam abiret atque corporaliter mundum relínqueret, huius suos 
toties praemonebat etc. Item credimus et asserimus, corpus Christi hic esse vere, spiri
tualiter, efficaciter, sacramentaliter; sed non corporaliter sive sensibiliter corporibus, sed 
bene spiritibus ac mentibus nostris.« Haec omnia ipsorum verba sunt in Apologia, quam 
adolescens i1le mihi deinde mísit latinam, Vintebergae anno MDXXXVIII typis excus
sam14

) et quantum ego videre possum, plana sunt et perspicua et vestris congruentia. 
Si vero caeteri cum adolescente isto ab hi5 diversa sentiunt, rerum suarum esse certos 
et sua satis intelligere, non video, quo nomine etiam ab ipso Luthero in libro germanico, 
CUl titulus D. J..1artini Luthers Tischreden15

) prestringuntur. In causa vero esse, suspicor, 
eorum imperitiam et ignorantiam, quod in Christo naturarum distinctionem non recte 
teneant nec observent. Ego itaque eum multis iam annis a communicatione Coenae absti
nuerim, causa latere Te non potest, tum demum cum Valdensibus communicare decrevi, 
cum eorum de Coena rectam sententiam exacte et pIene intellexero. Interim credo, magis 
esse consultum, eum minus recte sentientibus non communicare, quam temere vulne
rare conscientiam; cum gratiam Dei rebus externis et sacramentis, quae non modo non 
sunt contemnenda, sed propter authorem Deum maximi fieri debFnt, mínime alligatam 
esse, ex scriptura sacra didicerim. Ampl. Tua, si me hac ratione a recta via dedinare 
viderit, pio et maturo consilio suo mihi succurrere haud dedignabitur. 

Caeterum hoc praeterire non possum. In ea ipsa, de qua dixi, Apologia, Vintem
bergae impressa, Valdenses mox ab inido queruntur, eam Apologiam, quendam linguae 
boiemicae non satis peritum, in germanicum transtulisse; in quibusdam etiam liberioribus, 
quam par est, verbis lusisse, in nonnullis etiam ac potissimum de Coena Domini studio se 
e cerebro suo quaedam admiscuisse; et proinde contra opinionem suam, ipsis etiam 
nescientibus Tiguri exeussam esse.1G

) Hoc se aegerrime tulisse, et misso celerrime nuntio, 
ab ipsis exemplaria omnia redempta et iugulata fuisse; eam deinde Vintembergae cum 

13) o této Apologii bratrského učení od bratra Roha, sepsané českým jazykem, viz podrobný článek Jo
sefa Čihuly, Poměr Jednoty Bratří českých k Martinovi Luterovi. Věstník Král. čes. společnosti nauk r. 1897, 
str. 40. Srov. též knihu J. Mullera, Gesch. der Béihm. Briíder, II. sv. (Herrnhut 1931), sb:. 40 a násl. 

14) Tamtéz, str. 53 a 11l. 

15) Známé vydání Lutherových řečí: »Colloquia, 50 er in vielen Jahren gegen gelahrten Leuten, auch frem
den Gasten und seinen Tischgesellen gefiíhret«, vydávané několikráte až do nejnovější doby. 

16) Srov. cit. článek Čihu!iltJ, str. 40 a knihu MiJlle1'Ovu na uv. m. 
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praefatione M. Lutheri iusto modo editam esse, agnoscere se editionem vintembergicam, 
improbare tigurinam etc. Haec mihi lectu fuerunt mirabilia; quantum enim ex literis 
Tuis colligere potui, Ampl. Tuam Apologiam istam vidisse unquam, vix credo. 

Homines sunt simplices ac maiore sui parte indocti; praeter Scripturam sanctam 
nihil recipiunt, Patrum veterum scripta fere ignorant. Ceremonias habent paucas et eas 
simplices, castas et apostolicas absque imaginibus et ornatu omni; eas ego vidi pure ante 
annos 37. Vi tam vivunt laudatam et Evangelio dignam, in veritatis confessione perse
verantes et constantes. Disciplinam ecclesiasticam servant severissime et in eos, qui am
bulant inordinate, censura gravi animadvertunt. Ad ministerium ecdesiasticum, praeter 
coelibes, neminem fere admittunt, quod, an ab i11is recte fiat, non satis video. Ab ecclesiis 
ministri stipendia nulla accipiunt, sed manuariis artificiis, iuniores praesertim, victum ipsi 
sibi quaerunt, qua re, studia litera rum ecdesiae necessaria impediri, certum est. Videntur 
non recte imitari Paulum, quem suo iure libere usum fuisse, ubí nulla metuenda fuit of
fendiculi occasio, satis constat. Anno Domini MDXL VII post captum il1ustrissimum Sa
xoniae principem1') a rege Ferdinando magnates eorum, qui vulgo barones vocantur, 
optimi et piissimi viri, capitis damnati et deinde vita donati sunt, exuti tamen ditionibus 
suis omnibus, ministri ecdesiastici praecipui mandati carceribus, caeteri e Boiemia eiecti, 
in vicinam commigraverunt Poloniam et Moraviam, ubi eorum magnus est numerus.18

) 

In Boiemia non adeo multi sunt et publice vel palam absque periculo convenire vix 
possunt. 
L Petri Martyris,19) beatae memoriae modestisimi viri et ingenii magni accutissimique 
judicii, mortem mul tis de causis, praesertim vero, ecdesiam tanto orbatam esse organo, 
merito pii dolent omnes; quanta enim fide, cura et vigilantia laboraverit in ecclesia, 
quanta etiam pietate et constantia contra pseudodoctores quosdam, gentiles suos, Italos, 
qui ecclesiae Dei plurimum dare damni et vineam Domini vastare conati sunt, veritatem 
evangelicam defenderit, doctissima eius scripta evidenter et luculenter demonstrant; quo 
nomine etiam Amp1. Tuae charissimum fuisse, non dubito. Quod si contigisset, ipsum 
in carne vivere, amplius ea res fructus ei fuisset operis in profectum multorum et gau
dium fidei; sed quia Domino ita placuit, sit nomen eius benedictum et fiat ipsius vo
luntas, quae nunquam non potest esse bona. 

Ducem Condensem,20) qui se hostibus veritatis propter ecdesiae defensionem for
títer opposuit, in hostium potestatem venisse et ab iis interfectum esse crudelissime a 
nostris adversariis, qui falsam sequuntur doctrinam et ex eventu omnia metiri solent, hoc 
nomine exultantibus ad hunc fere modum et ego audivi et vehementer dolui; sed quia 
Dominus ita voluit et consilia eius nobis ignota sunt, ipsi ecdesiae suae curam com-

17) Kurfiřt Jan Fridrich saský, byl zajat cís. Karlem V. v bitvě u Miíhlberka 24. dubna 1547. 
18) Dotýká se známých událostí českých po bitvě u Miíhlberka a potrestání Čechů, zejména Jednoty pro 

účast na německé vzpouře. 
19) Piet1'O Vermigli Marti1'e (1500-1562), italský theolog, jenž opustiv vlast pro příchylnost k švýcarské 

reformaci, pracoval pro reformaci ve Štrashurce, Oxfordě a konečně v Curychu, kde také zemřel jako profesor 
Písma. 

20) Ludvík BU1'bonský, princ z Condé, strýc pozdějšího krále Jindřicha IV.; stál v čele francouzských 
hugenotů a byl úkladně zavražděn 13. března 1569, když v bojích vzájemných byl od strany katolické zajat. 
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mendo et ut eam his turbulentis et difficillimis temporibus misere adflíctam pro bonitate 
sua immensa benigne respicere dignetur, piis gemitibus oro. 

Porro de gravissimis istis et immanissimis perseeutionibus, quibus Satanae vicarius, 
Antíchristus Romanus et tyrannus saevissimus atque rabiosus lupus sanguinisque christiani 
sitientissimus Albanus21) in populum Dei u terque grassatus est turculentissime absque 
gemitu et dolore maximo, nec dici nec cogitari potest. Sed quia Satanae cogitationes non 
ignoramus et hanc ecdesiae sortem esse scimus, erigimus nos consolatíonibus in verbo 
Dei propositis. Qui in coelo sedet Dominus et contra quem nullum est consilium, ridebit con
siIia et conatus eorum faciet irritos; atque i psi tandem, postquam impietatis et iniquitatis 
suae mensuram compleverint, cum tyrannis omnibus, qui piis terrorem dederunt in terra 
viventium, descendent in terram inferorum et ignominiam suam portabunt, maledictionem 
et poenam aeternam futuri porro posteritati eum pharaone Antiocho, Herode, ]uliano et 
~aeteris humani generis pestibus exemplum irae divinae et consolationis piorum omnium 
111 mundo hoc pravo et adultero in veritatis confessione perseverantium: quos tandem 
post hanc miseram vitam ornabit coelestí et inenarrabili gloria filius Dei, Dominus noster 
]esus Christus, rex regum et dominu s dominantium, eui debetur hono1', gloria, maiestas 
et potestas in aeternum amen et amen. Amen. 

Precium pro libris in literis Tuis assignatum, meis hisce indusum, domino Proscho
vero mitto summa cum g1'atiarum actione, cui innotescere et commendari cupio. Scio me 
plura debere, sed quia Ampl. Tuae Ita placuit, eius voluntati obtempe1'andum mihi esse 
duxi. Scribo domino Rodolpho Gualtero, viro propter eruditionem et pietatem magno, 
quem pro benevolentia et mansuetudine sua benigne et amanter mihi responsurum esse 
spero. 

Reverendum et doctissimum virum dominum ]osiam Simlerum reverenter saluto et 
coeteros symmlstas omnes, quibus me studiose commendo. Ora pro me Dominum et amare 
tne perge. Has etiam Ampl. Tua meas boní consulat illiteratas literas. 

Deus aeternus pater Domini nostri lesu Christi Te nobis eustodire et ad ecdesiae 
suae conservationem diu conservare dignetur. 

Crunmovii, 1. februarii anno 1570. 

Amplitudinis Tuae obsequentissimus 

Paulus Bramburgius, ClV1S crumnovianus. 

15. listopadu 1572. Čes. Krumlov. 

Pavel Bramburgius Jindřichu Bullingerovi do CUf)'chu: děkuje za dopis a 
přiložené k němu knížk)' Bullingerov)'; zajímal se velice o jeho polemiku s la
nem Brentiem, v níž souhlasí úplně s Bttllingerem. O stanovisku MelanchtOJz;'/)ě 
a některých jiných luterských theologu v otázce Večeře Páně; prosí o podrob
nějfí poučení a o zasílání dalších BNllingerových knih, které rád zaplatí. Ozna
čuje cestu, po které b)' mu mohlJ; býti dodáván)'. 

Orig. autograf ve stát. archh'u v ZUfichu. Sign. E. ll. 345, fal. 504-5. 

21) Míní se papež Pítts V. (1566-72) a vhJ. z Alby (1507-1582), známý vůdce španělského krále 
Filipa II. v bojích proti povstalému Nizozemí. 
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SALUTEM PRECATUR IN DOMINO. 

Merito amo et veneror Pietatem Tuam, vir amplissime, quam multis modis cont1'a 
spem atque expectationem meam omnem 1'e ipsa sum expertus. Ut enim ingenue fatear, 
eum absque vestris ad me rediissent reverendi viri domini Prancisci Tranensis, ecdesiae 
Sopranensis Eidelissimi ministri,22) gratissimae mihi líterae, meas apud Vos omnino su
spicabar fUlsse despectas. Sed ecce, re iam plane desperata, Amplitudinls Tuae Vienna 
Austriae reddidit mihi amoris atque benevolentiae plenas líteras magni nominis doctor 
quidam, magnifici mei consiliaríus,23) evangelicae vero veritatis hostis acerrimus, .quip~e 
quae animum Tuum singulari modo erga me propensum esse docebant, quod eas, 111duS1S 
duobus ab Amplítudine Tua recens editis opuseulis, quae accepi et legi voluptate ma
xima, tanto studio ad me pe1'ferri curaveris. Revera nimi rum ln Te lucere video virtutem 
illam apostolicam, quam suos magno studio docet Paulus inquiens: »Modestia vestra nota 
sit omnibus hominibus«.24) Porro cum intemgerem Brentium Tuum de dextera Dei libel
lum scripto impugnasse,25) eiusque defensionem Amplitudinem Tuam vicissim edidisse,26) 
eam ego magno studio in diversis locis per necessarÍ:os meos inquisivi, quorum tandem 
opera Lincii ad Danubium lingua vulgari, quamvis aegre, cum in nostris locis scripta 
vestra non sine perieulo distrahantur, sum nactus. In qua, meD sane iudicio, perspicue et 
modeste apostolicae scripturae et veterum Patrum testimoniis totum hoc negocium illus
tras atque tueris, ut non credam, argumenta Tua uUo modo labefieri posse. Inter aha mihi 
lectu periucundum fuit, quod Brentio iudicium atque testimonium MelanthonÍs opposue· 
rís, euius scripta propter doctrínam singularem et modestiam studiose semper sum arn-· 
plexus; sed eum negocíum coenae, quantum ego quidem scío, raro attingat, non satis 
intelligo, an Lutheri vel Vestram plane secutus fuerit sententiam. N am docet in Locís 
communibus,27) Chrístum in Coena revera adesse et allegat sententiam Cyri1li, Christum 
esse in nobis etiam naturali participatione, id est, non solum effícacia, sed etiam substantia. 
Et in Confessione saxonícarum ecdesiarum: In hac communione vere et substantialiter 
adesse Christum et vere exhiberi sumentibus corpus et sanguinem Christi. Joachimus West
phalus28 ) obiicít Cal vino haec Melanthonis verba: cum in scriptura non inveniam testil.n0-
nium, quod corpus Christi neget adesse in Coena, aut interpraetetur verba Coenae ahter 
quam sonant, non habeo rationem satis Eirmam novae sententiae docendae. Item, se nullam 
videre rationem, quae satisfacíat conscientiae discedenti a proprietate verborum. Et de 

22) Není zcela jasno, zda tu jde o uherský Šoproň (Sopronium). 
23) Zřejmě se tu dotýká p. Viléma z Rožmberka a jeho blíže neoznačeného sekretáře. 
24) Citát z listu sv. Pavla k Filipenským, kap. IV., v. 5. 
25) De Majestate Domini nostri Jesu Christi ad dextram Dei patris et de vera praesentia corporis et san

guinis eius in Coena. In hoc scripto respondetur Petro Martyri et Henrico Bullingero, Cingliani dogmatis de 
coena dominica propugnatoribus, autore Joamze Etentío. Frankfurt 1562. 

26) Responsio, qua ostenditur sententiam de coelo et dextera Dei, libello Bullingeri ex S. Scriptura et 
beatis Patribus propositam, adversaria d. Joannis Brentii sententia non esse eversam, sed firmam perstare adhuc, 
authore H. Ettllilzgero. Tiguri 1562. Z výše uvedených slov Bramburgerových jde najevo, že odpověď ta vyšla 

i po německu. 
27) Fíl. lvIelmzcbton, Lod communes rerum theologicarum (1521). 
28) Joachímtts Westfalus, známý severoněm. luterský theolog .(1510-1574). 
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veteribus: Ego statuo eos Q1TtW~ asseverare, quod corpus Christi adsit in Coena. Collegit 
etiam lingua populari Erasmus Sarcerius29

) quaedam dieta Patrum, ut Cypriani in ser
mone de Coena: »Das Prot, das der Herr seinen Jungen geraicht hat, ist nit allain nach 
der Gestalt, sondern aus N atur verwandlt und durch die Allmiichtigkeit des W orts Fleisch 
worden. Item gleich wie in der Person Christi die Menschhait gesehen ward, und da
hinder gleichwol auch die Gothait verporgen lag, also das Gotliehwesen geust sich aus 
unaussprechlicher Weis in das sichtbarlich Sacrament.« Tertulliani de resurrectione car
nis: »Unser Fleisch wird gespeist mit dem Leih und Pluet Christi, dass die Seel von Gott 
gemestet werden.« Ambrosii libri 4. De sacramentis: ibi multa citantur, ante consecratio
nem panem esse et vinum, post consecrationem vero carnem et sanguinem ChristL Haec 
simplici et pio studio veritatis inquiro et reverenter peto, ut pro pietate Tua haec literis 
~uis explieare meque confirmare digneris. Cuperem etiam doceri,quid Patres de consecra
hone senserint, quod satis assequi non possum. Dominus Franciscus Tranensis commendat 
mihi librum Tuum superioribus annis contra Anabaptistas editum. 30) Eum mi hi una cum 
Confessione domini Theodori Bezae31

) et aliis piis scriptis, quae Amplitudo Tua me legere 
voluerit, communicari studiose peto. Haec vero via, quicquid vo1ueris ad me mittere, vide
tur mihi omnium commodissima et tutissima, ut haec ad eundem dominum F ranciscum 
transmittantur, is ad emporium Lincii ad Danubium, quod oppidum a nobis circiter septem 
distat miliaribus, circa festum Paschatis, alterum ad diem sancti Bartholomaei per merca
tores sopranenses ad me facile perferri curabit; quicquid praecii adscriptum fuerit, gratus 
reddam. Rumor est in Galliis propter religionem excitatos esse motus civiles gravissimos, 
cuius rei certitudinem ob vicinitatem ex Amplitudine Tua plenlus cognoscere maiorem in 
modum peto. In nostris 10cis et to ta Bohemia pestis grassatur gravissime, Deus nos ele
menter respiciat et in ira meminerit misericordiae. 

His Amplitudini Tuae reverenter me commendo et literas Tuas avidissime expecto. 
Saluta verbis meis symmystas omnes, nominatim vero dominum Rodolphum Gualterum, 
cuius ln Acta apostolorum commentarios desidero. 32) Deus aeternus, pater Domini nostri 
Jesu Christi, ecelesiam vestram, cui me iudicio, voluntate et invocatione adiungo, regat 
spiritu sancto suo, ut veritatem constanter retineat et ad posteritatem transmittat. Orate 
pro me Dominum. Crumnovii Bohemiae 15 Novembris anno salutis MDLXII. 

Amplitudinis Tuae studiosissimus 

Paulus Bramburgius. 

29) Erasmus Sarcerius, luterský theolog a organisátor, činný posledně v Lipsku a Magdeburce 
(1501-1559). 

3D) H. Bul/inger, Der Wiedertaufern Ursprung, Fiirgang, Sekten. Curych 1560 a později i v latinských 
překladech. 

31) Th. Beza, Confessio christianae fidei et eJusdem collatio eum papisticis haeresibus (1560). 
él2) Snad míní se Gua1terův spis »Acta apostolorum« z 1'. 1557 a 1562. 

JOSEF DOSTÁL: 

AUGER GHISLAIN BUSBEK V PAŘížI ROKU 1574. 

H
istorik XVI. století, který studuje se zájmem nejen spletité problémy po
litick~-náboženské t~h~to přecho~ného stol~tí, ale ~ledá také duchovní 
typ hdských herců, J1ste se zastavl u humamsty a diplomata, cestov,atele 

a dvořana, Augeria Ghislaina Busbeka/) který sloužil třem císařům, Ferdman-
doví 1., Maxmiliánovi II. a Rudolfu II. Pocházel z Nizozemí. Rodištěm jeho 
bylo Commines. Pamatoval dobře ještě slávu Karla V., který r. 1540 s osmnácti
l~tého jinocha sňal nepříjemné břemeno nelegitimního původu. Jeho studentský 
život překročil hranice rodné země. Busbek poznal Francii a Ita1ii ... 

Nová kapitola jeho života počíná se ve chvíli, když r. 1554 doprovází posla 
Ferdinanda 1. Don Pedra Lassa, který jel s blahopřáním svého pána k svatbě 
Filipa II. s Marií Tudorovnou do Londýna. Téhož roku .na podzim včekalv B~s~ 
beka však těžší úkol. Byl to úkol, který Busbeka proslavll po Evrope. Mel)lb 
za dosavadního vyslance Jana Petra Malvezziho, který se vrátil z Cařihradu ne
mocen, k sultánovi jménem Ferdinanda 1. Jeho misse nesnesla odkladu. Potřeb: 
rozřešení otázky sedmihradské a· stanovení poplatku vyžadovala neodkladne 
cesty k nepříteli všeho křesťanstva. Busbek navštívil v Komárnu nemocného ~al: 
vezziho, aby zkušený znalec poměrů dal mu potřebné pokyny o novém prostredl 
a lidech. Na cestu se vydal Busbek 23. listopadu r. 1554 a přijel do Cařihradu 
20. ledna 1555. Sultán byl však v Malé Asií v Amasis, neboť právě zuřila válka 
perskoturecká. Busbek musil za sultánem. Jeho poslání však nedosáhlo dle. Válka 
persko-turecká se skončila a sultán měl volné ruce. Nepřistoupil na ná~rhy h~~s~ 
burského vyslance. Povolil šestiměsíční příměří. Busbek měl se zahm vrabb 
s novými návrhy. . . vv , 

Druhý pobyt Busbekův mezi Turky je ohraničen ~ety :556-.1562, lety, t~zke 
zkoušky a mnohého sebezapírání, ale také lety bohate zkusenosb. Tentokrat Jed
nání bylo korunováno úspěchem. Busbek na jaře 1562 doprovázel t;lf~cké posel: 
stvo, které mělo dojednati s císařem mír. Jeli až do Prahy za Clsarem, ktery 
1. června mírové podmínky podepsal a zajistil své říši pokoj na osm let. 

1) Životopisná a bibliografická data Busbekova jsou snesena v Allgemeine Deutsche ~iogr~phie ~e svazk~ 
III., na str. 633-635. Tam jsou také opraveny data uváděná ve francouzských encyklopedllch, Jako Je na pro 
Biografie universelle (sv. VI, str. 219-221). 
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, Busbek své cesty vypsal. R. 1582 vyšlo v Antverpách popsání první cesty 
pod titulem: »Itinera Constantinopolitanum et Amasianum) et de re militari con
tra T urcas instituenda consilium«. Spojil barvité líčení, ještě dnes živé, s výzvou 
neobyčejně výmluvnou, volající nesvorné křesťanstvo k boji proti půlměsíci, jehož 
skutečné poměry názorně představil vzdělaným čtenářům tehdejší Evropy. Tato 
Busbekova prvotina nalezla, jak známo, cestu do Čech. Otázka branného vystou
pení proti Turkům byla v popředí obecného zájmu. Na počátku let devadesá
tých XVI. věku burcoval evropské svědomí historik a orientalista Jan LĎwenklau 
(mladší o jedenáct let než náš Busbek), jehož turecká kronika v německém vzdě
lání s titulem »N eue chronica turkischer Nation« vyšla r. 1590 ve Frankfurtu. 
Mecenášem Lowenklauovým byl náš Karel ze Zerotina ... 2) 

Jan Kocín z Kocinétupřeložil kroniku Lowenklauovu, a překlad ten vyšel 
r. 1594 nákladem Veleslavínovým s názvem »Kronika nová o národu tUl'eckém«. 
Doplněk k ní tvořilo Busbekovo popsání první cesty a výzva k boji protiturec
kému.

3
) Tehdy už - vyšlo r. 1589 - několik let měli čtenáři, latinsky čtoucí, 

v rukou celkové vypsání Busbekových tureckých zkušenosti, jak vyšlo' v Paříži 
s názvem: »Legationis TUl'cicae epistolae 4«. Četná vydání a překlady následo
valy v příštích stoletích. Význam knih Busbeka a Lowenklaua o Turcích spočí
val v tom, že odstranily mnohou hrůznou fantasii, poukázaly na různé slabiny 
odvěkého nepřítele a důrazně představovaly čtenářům,' že za jednoty křesťan
ských národů a za energického vedení úspěch vojenský musil by se dostaviti. 

Busbek po svém návratu r. 1562 z Cařihradu zůstal u císařského dvoru. 
R. 1570 doprovází princeznu Annu do Španěl, kde stala se tato dcera Maxmili
ána II. poslední ženou Filipa II. Následujícího roku se vrátil ze Španěl v prů
vodu princů Rudolfa a Arnošta na vídeňský dvůr. I král katolický projevil dík 
za Busbekovy služby udělením roční pense 800 tolarů a darem zlatého řetězu 
s podobiznami královského páru španělského. 

Tolik pokládal jsem za nutné předeslati úvodem k francouzské cestě Busbe
kově, která byla epilogem krátkého kralování dcery Maxmiliána II. na fran
couzském trůně:!) 

* 
2) o Lowenklauovi poučuje Allg. Deutsche Biographie ve sv. XVIII., na str. 488-493. 
8) Viz Jakubec, Dějiny české literatury 1., str. 756 (II. vydání u ]. Laichtra). Busbekovo líčení působilo 

na Vratislava z Mitrovic tak, že Jireček v ČČM., r. 1877 (str. 417) konstatoval závislost našeho cestovatele. 
4) Stať je pracována na základě zachovaných desíti depeší Busbekových adresovaných císaři Maxmiliánovi 

II. Jsou datovány: 22. VIII., 8. IX., 17. IX., 28. IX., 20. X., 31. X., 9. XI., 13. XI., 16. XI., 29. XI. Psány 
jsou latinsky a jsou zachovány ve Vídni v domácím, dvorním a státním archivu v oddělení »Frankreich« a nesou 
signaturu F. 35. 
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Poslední . cesta ve službách habsburských zavedla Busbeka poblíž rodné 
země. Koncem května 1574 ovdověla královna francouzská Isabella, dcera Max
miliána II., po čtyřletém kralování. Císař byl neúnavný - v tom se s Kateřinou 
Medicejskou dokonale shodovali - ve vyhledávání nových sňatkových mož
ností. Již v červenci 1574 benátský vyslanec Vinzenzo Tron oznamuje dožeti 
úmysl císařův poslati do Španěl Volfganga Rumpfa, aby vedle jednání o Nizo
zemí získal radu katolického krále stran možného sňatku Isabelly s králem portu
galským. Táž depeše oznamuje dále, že císař posílá do Francie Busbeka jednak 
»per consolar la Regina sopraditta sua figliola«, jednak aby jí byl nápomocen 
radou v každé příležitosti. 5 ) 

Vskutku Busbek se vydal na cestu 11. srpna. Z! deset dní byl ve špýru, od
kud posílá císaři první depeši. Již počátek francouzské cesty byl nepříjemný. 
Nedaleko Vídně zpozoroval krev v moči a proto zdržel se v Salcburku a Augš
burku, aby se poradil s lékaři. Tito mu doporučili několikadenní klid. Busbek 
se rozhodl, že zůstane ve Špýru ještě 23. srpna, aby prý později pro přílišnou 
horlivost nemusil zdržeti se déle. Chtěl původně jeti přes Belgii, ale za tohoto 
stavu pojede přímo do Met. Neví sice, kde nyní francouzský král mešká, ale 
doufá, že bude v Remeši dříve, než král, neboť město korunovační leží právě 
v té krajině, kudy vede Busbekova cesta. 

V Mnichově Busbek mluvil s bavorskou vévodkyní, sestrou císařovou, která 
si ho dala zavolati a vyptala se na zdraví císařské rodiny. Dala mu také vzkazy 
pro francouzskou královnu Isabellu a druhý den poslala za ním do Augsburku 
dopis, který měl v Paříži odevzdati. 

Busbek dobře věděl, že jeho pána ve Vídní bude zajímati zpráva o nizo
zemském odboji protišpanělském. Busbekův informátor vylíčil stav odboje dosti 
v pochmurných barvách. Porážka povstalců na Mockerských Plání:h . (1~. I:" 
1574), kde padl také hrabě Ludvík Nassavský, vykonala nepochybne sllny vhv. 
Jednání o mír bylo prý zahájeno z podnětu Marnixova.6

) Princ Oranžský je míru 
nakloněn, ale odbojná města staví se na odpor prohlašujíce, že chtějí snésti ra
ději cokoliv, než vzdáti se Španělům. Dále Busbek slyšel chmurné pror~ct;í 
o brzkém pádu Leydenu, neboť bude k tomu donucen hladem. Ten byl zaVlllen 
tvrdohlavostí obyvatelstva, které zanedbalo včas se zásobiti, jakkoliv prý bylo 
k tomu vybízeno. 

5) Vinzenzo Tron dožeti z Vídně ll. VII. 1574. Turba. Venetianische Depeschen vom Kaiserhofe, III. sv., 
str. 538. Postavení Busbekovo je vyjádřeno takto: »maggiordomo dei princip i suoi figlioli«. Jde o Albrechta 
a Maxmiliána, nejmladší syny císařovy. 

6) Filip Marnix de Sainte·Aldegonde (1538-1598) byl diplomat ve službách Viléma Oranžského. Dva· 
kráte ocitl se ve španělském zaj etí. 
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Další informace nesvědčila ovšem příliš o mírových úmyslech západní 
Evropy. Busbekův důvěrník vypravoval totiž o chystané plavbě španělského lod'
stva ke Skotsku a tvrdil, že Vilém Oranžský dal zbudovati nástrahu falešnými 
znameními, jimiž španělské lodi dostanou se na mělčinu. 

Vskutku Busbekova cesta do Francie nebyla v této době poutí příliš radost
nou. I když nebudeme klásti důraz na strasti a slasti tehdejšího cestování, po
měry v západní Evropě byly dány dvěma skutečnostmi, které hluboce zneklidňo
valy i Evropu ostatní, za Rýnem položenou. Jednak nová etapa zoufalého od
boje nizozemského, kde po Albovi vládl Don Luis de Requesens y Zuniga, jed
nak vnitřní anarchie ve Francii, kde po smrti králově země se proměpila ve vo
jenský tábor a kde i poslední bratr Karla IX., vévoda z Alenconu, snažil se již 
politicky rozhodovati a zkomplikoval tak zápas politicko-náboženský, vedený hu
genotty, vytvářely stísněnou náladu pessimisticky zbarvenou. 

Brzo postřehneme v Busbekových depeších z Paříže, jak na něho působily 
zavilé a spletité poměry francouzské. 2. září dostal se do l\feaux. Tam, ani 
v okolí nemohl sehnati Busbek koně nebo povoz pro další cestu do Paříže. Pře
plavba Marny vyžadovala také značný čas a proto si poslal do Paříže pro koně 
nebo pro povoz. Královna Isabella se o tom dověděla a poslala mu dva povozy. 
Busbek na jednom z nich přijel do Paříže 4. září. Nedaleko města potkal Busbek 
hraběte Scipiona Fiesca, který s četou pětadvaceti jezdců našeho- poutníka do
provodil do Paříže. 7) 

Druhý den po Busbekově příjezdu královna pozvala posla z Vídně na od
poledne k sobě. Busbek nalezl ji zdravou se stopami smutku na málo veselém 
čele. Děkovala císaři za otcovskou útěchu. Pochopila prý, proč předčasná smrt 
jejího manžela byla císaři těžkou, neboť Karel IX. měl sotva co dražšího než 
jeho a také neshledával nic pilnějšího, než aby dbal ve všech věcech rad svého 
tchána. Kdyš Busbek jí žádal, aby po nějakou dobu vše snášela s klidnou myslí, 
dokud císař nerozhodne o jejím odchodu anebo o dalším pobytu, prohlásila, že 
ve všem se bude říditi vůlí otcovou. Nato odevzdal Busbek dopisy císařovy a 
vzdálil se. Hned následujícího dne byl povolán Busbek znovu ke královně. Tehdy 
z podnětu pověstí, které tvrdily, že Isabella odejde z Francie nebo zůsane a pro
vdá se za nového krále francouzského, Busbek přímo prohlásil, že tato druhá 
možnost patrně není příliš vzdálena úmyslům císařovým. Královna na to resigno
vaně odpověděla, že není to její touhou, ale že se snadno ukáže, jak uspokojí 

7) Tento hr. Fiesco byl vyslancem Karla IX. u Maxmiliána II. v 1. 1567-1570. Jeho depeše zachovaly se 
ve velikém počtu a použil jsem jich pro svůj článeček »Princesse de Bohéme a její cesta na francouzský trůn«, 
otištěný ve Sborníku na počest prof. ]. Pekaře. 
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císařovu vůli a jeho prospěch. Současně slíbila intervenovati u královn~ matky 
ve prospěch jedná~í v Cař~~radě, k~e ~eh~y šlo ~ frodlou~::í míru meZi Turky 
a císařem - jakmIle Katenna MedlCeJska se vrah do Panze. 

Regentka francouzského království totiž odjela v průvodu Jindř~ch~ Na
varského a syna vévody z Alenconu a j. z Paříže již 8. srpna naproh milova
nému synu Jindřichovi III., který na zprávu o smrti bratrově uprchl z Pol:k.a a 
přes Vídeň a Benátky jel do rodné země, aby ujal se.trů.nu .... ~at~a a syn seslI se 
konečně 5. září v Bourgoinu a následujícího dne slavlI Jmdnch ~Jezd d? Lyonu. 
Proto nebylo v Paříži dvora a nepřítomnost králova v Busbekovl vzbudila umysl 
~odívati se zatím do vlasti a tam zaříditi své věci. ~dyž o t~m psal cís::~i. 8. zář!, 
nebyl ještě rozhodnut, neboť se ob~val, ja~ .b~ se Jeh~ .... od~~:d v PanZ1 vykla
dal ... V Paříži tou dobou se mluvllo o krall, Jako by JlZ pnsel do Lyonu. 

Hned v této své první depeši z Paříže Busbek mohl císaři potvrditi krutou 
skutečnost Francie rozbouřené vnitřní válkou. V Poitou, Santonge a Languedocu 
- píše Busbek - jsou zmatky, které král ?rý ch~e od~lidi~ meč:~ nebo po~oj
nou cestou za pomoci švýcarských, německych a lta:skych zoldne:fu. Vf Bastll:e 
jsou dosud vězněni maršálové Montmorency a Cosse s takovou pnsnostl a nena
vistí od lidu že ani není možno je pozdraviti bez nebezpečenství ... 8) 

Plastický obraz rozvrácené země načrtává Busbek v depeši ze 1;. z~ří. Po 
oznámení, že král přijel do Lyonu 6. září, jdou rychle za sebou zpravy Ilustru
jící dosti výmluvně tehdejší stav Francie. Vojsko královo .o?lé~á měst~ Noue, 
12 mil od Lyonu vzdálené. Rychlé dobytí města »propter mlqUltatem SltuS« -
je totiž obklopeno pahorky souvíslými, odkud jev sn~dný přís~up - s: ?ředpo
vídá, ale přece naplňuje hrůzou ta vytrvalost oblezenych. V POltOU obleha Mo~t~ 
pensier Fonteney, jehož obyvatelé chtě!i již ... dom!uvitív.~e o podmí~kách vz~am 
se, ale vojsko obléhající zamítlo jednam, ze pry radeJ1 podStOUPI nebezpece~. 
stvl, jen když se jim po dobytí dostane kořisti. A t~k - dodá-:á ~usbek -, ln 
incerto eventu sunt, a připomíná dále: magna est V1S desperatloms... ~a!o: 
vých úmyslů stran změny personálu dotýká se Busbek zprávou o pro?ustem 
Biragua.9

) Tu však královna zakročila a jakmile přišla do Lyonu, poručila, aby 

8) Jde o Františka vévodu z Montmorency (1530-1579), který byl p~de:~elý z komplotu n~ skIo~k~ 

vlády Karla IX. V Bastile zůstal celý rok. Pak byl rehabiIitová~. Jeh~ bra:r Jlll,~nch . (1534-1~14! lve zna.my 

jako »seigneur de Damville«, kte1Ý vedl r. 1574 jihofrancouzsky odbOj protI Jllldnchov1 III. Druhy v~ze~ BastI:~y 
byl Artus de Cossé, hrabě de Secondigny, francouzský maršál jako František Montmorency. Byl uveznen z teze 

příčiny jako jeho druh. Rehabilitován byl až r. 1576. v.,.. v' . . é 
9\ René de Birague (1506--1583) pocházel z Milána. Náleze! k Italske kotem Katenny MedlCe)sk , 
) . f'v B I V' k' . Od 1570 b,,1 »garde tolik nenáviděné právě r. 1574. Hrál také prý značnou roIr v a ere arto omeJs e nocI. r. l 

des sceaux«, kancléřem stal se r. 1573. 
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B!raguovi. funkce byla vrácena. Válka je zálibou královny, jak jí přisuzují: quod 
etUJ autorttati retinendae ita conveniat. 

Vůdce vzbouřeného jihu Francie, Damville, po málo slibné audienci u krále, 
zůstal prý v Turině. Sotva prý král před dvěma měsíci dostane se z Lyonu a zatím 
z.de »negocia frigent«. Na konec přece měl Busbek sladké sousto pro svého ve
ltte~e. Neboť sňatek králův s lsabellou »omnium notis, totiusque populi sermone 
deslgnantur celebranturque«. 

Situace za týden se nezměnila. Naopak bylo rozhodnuto, ž,e pro krále je 
snadnější válčiti než trpěti ve Francii dvojí náboženství. Města, jež drží protiv
níci, budou se brániti, neboť jaká naděje spásy jim zbývá leč v beznaději a 
zbrani. Tak znovu, soudí Busbek, král zaplétá se do dlouhého jednání, po
chybno, zda nutného. Fontenay, o kterém psal nedávno, padl po třetím útoku 
a po prudké řeži. Odtud vojsko Montpensierovo potáhne na Lusignan, kte
rážto tvrz na skále položená a k níž je těžký přístup, nesmí se podceňovati a jistě 
zdrží dosti dlouho čety Montpensierovy. Snad některá místa budou snadno opa
nována, ale s jinými, jako St. Angel, Nimes, La Rochelle, bude větší potíž. 
A skepticky dodává Busbek: »Interea multa evenire possunt, qualia tempus pro
ducere solet, ex quibus multo alius quam sperabatur, rerum exitus consequatur«. 
Král ~šak žene se do války s velkou chutí, pobádán, jak se tvrdí, mateřskými 
radam1. V těchto dnech bylo slíbeno odpuštění všem uprchlíkům, vrátí-li se do 
šesti měsíců. Neučiní-li tak, budou prohlášeni za psance a nepřátele. Je obava, 
aby tento edikt těm, kdož věrnost králi nepokládají za závaznou, nestal se zna
mením k boji ... 

Král prý dal vévodovi savojskému Pignerol a Savillan, ale smrt vévodkyně 
savojské, tak nevhodně nadešlá, může změniti královskou vůli. 10) 

~yn~ teprve se dostáváme k vlastnímu cíli a účelu Busberkovy cesty do 
Franele. Slo o sjednání vdovského důchodu pro lsabellu. Tu ovšem hlavní pře
kážkou byl pozdní návrat králův, který - jak přirozeno - jednání značně pro
táhne. Královna sama bez jistoty o svém stavu neunikne jistě hořkosti. Busbek 
slyšel, že král sestoupí z Lyonu až k Avignonu pro snadnější vedení války na jihu 
Francie a byla vyslovena pochybnost, zda se vrátí do šesti měsíců. A tu nepokládal 
Busbek za vhodné a pro císaře dosti důstojné, aby královna lsabella bez pomoci pří
buzných za nepřítomnosti královy mlčky čekala, až bude o její ruku požádáno. 
A proto vybízí císaře, aby rozhodl, co je nutno učiniti. Lze jíti za králem - což 

10) Jindřich III. na žádost své tety Markéty, vévodkyně Savojské, dal Savojsku francouzské državy Pignérol, 
Pérouse, Savi1lan, brány Francie do Italie. Stalo se to přes odpor italských rádců francouzského krále, Biragua 
1 vévody de Nevers. Viz Lal/jsse, Histoire de France, VI. 1., str. 161. 
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bude vyžadovati nějakého nákladu - nebo císař může králi psáti, nebo konečně 
přece sečkati, až král se vrátí. Busbek odhaduje situaci nikterak optimisticky. 
Král bude míti více práce než si myslí. I kdyby všechno co nejlépe se dařilo 
a většinu rebelů zkrotil, přece, soudí Busbek, nebude moci vykonati této zimy 
tolik, aby ještě mnoho nezbylo. Jeho síly může válka, zima, nedostatek peněz, 
zemdlíti. A dále: šlechta hugenotská, uprchlá do Německa (j de o prince Condé 
především), může zatím sebrati vojsko, přitáhnouti s ním na pomoc »suae cau
sae« a »tak celá Gallie znovu se vznítí válkou, nejistého a nebezpečného vý
sledku, propter occulta partium studia plurimorumque a Rege voluntatum alie
nationem«. Tato domněnka byla Busbekovi vnuknuta rozmluvou, kterou měl 
v Kaiserslautern s důvěrníkem kurfiřta falckého a syna jeho Jana Kazimíra. Jejich 
vyčkávání dosavadní vysvětluje Busbek dvojí okolností. Chovali naději, že král se 
svou stranou bude mírnější a čekali na ·výsledek. Druhá věc, která zdržovala 
branné vystoupení, spočívala v tom, že dva synové connetablovi nacházeli se mezi 
exulanty a jejich vystoupení by přineslo zkázu zajatému bratru, maršálu Montmo
ren~y, jak otevřeně prohlásila Kateřina Medicejská. A také působilo přesvěd
čení, že jejich síly nyní nemohou se rovnati branné moci králově. Chtějí raději 
vyčkati, až přijde jejich čas ... 

Jinak se nic nezměnilo ve stavu královny Isabelly. Jednoho však nechce 
Busbek pominouti, totiž nedostatek všech věcí, bez kterých skoro nelze žíti, totiž 
chleba, vína, dříví a bytů. Důchody, které císař určil Busbekovi, nestačí a proto 
vyslovuje naději, že císařova dobrotivost jeho postavení zlepší. Poněvadž králův 
příchod sem jistě bude posnut, Busbek znovu vyslovuje přání navštíviti svou vlast 
a počká toliko na císařovu odpověď. 

Za podpisem této depeše z 28. IX. oznamuje, že Montmorency ještě v témž 
žaláři je vězněn. Cosse dostal příjemnější pokoj, poněvadž onemocněl. Na konec 
doporučuje,Busbek císaři, kdyby se rozhodl pro cestu ke králi, aby to dal na sta
rost vévodovi savojskému, neboť Turín není daleko od Lyonu. Avignonu je pak 
ještě bližší ... 

Ale Busbek neodjel do vlasti. Zdržela ho zpráva, že královně Isabelle má 
býti přikázáno vévodství Bery, jehož půda nevynáší tolik, kolik obnáší »summa 
duarii«. Byly to jen pověsti, neboť královna Isabella o tom nevěděla nic, ačkoliv 
král i královna matka jí často' psali. Ostatní poměry jsou nejisté stejně 20. října 
jako byly v depeši z konce září. Busbek vzhledem k odporujícím si zprávám o pří
chodu králově do Paříže vysvětluje svou situaci: je vzdálen těch míst, o nichž se 
mluví; nedávno přišel sem; místa mění každou hodinu. Proto může prý psáti jen 
pověsti a domněnky. 
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Bojuje se na mnoha místech. Vojsko královské obléhá Pouzin na břehu Rhony, 
pod Nieue. Montpensier obléhá dále Lusignan, v kterém mimo zbrojného lidu ~e 
nachází také 200 šlechticů. Hlavní vůdce povstalců, La Noue, vládne v La Rochelle. 

Se skepsi Busbek zaznamenává zprávu, že Damville v předtuše boje tajně 
po moři ze Savojska se přeplavil a obsadil Montpellier a jiná místa, odkud prý 
zamýšlí válku proti králi. 

Zatím však onemocněla královna. Přivolaní lékaři usoudili, že jde o vylití 
žluči do krve. Obávali se horečky. Díky včasnému zákroku královna se zotavila, 
a Busbek mohl 31. října psáti klidně císaři, že jeho dcera je dobré mysli a necítí 
žádný nedostatek zdraví. Hrabě Bailen ze Španěl Filipa II. přijel do 
Paříže, aby projevil soustrast ovdovělé královně, jako to už učinil v Lyonu ke 
králi a královně matce. Tento Španěl mohl z Bordeaux jen s největším nebez
pečím proplížiti se ke dvoru. Cesty byly široko daleko obsazeny lidmi, kteří ho 
chtěli zajmouti. Nyní se neví, dodává Busbek, kudy Bailen se bude vraceti. Má 
touhu spatřiti Belgii ... 

Zasvitla také naděje možnosti jednáni o vdovském důchodu královny Isa-
belly. Busbek se dověděl, že Birague přijede do Paříže a že také rozkazy od 
krále, aby s ním o té věci pojednal. 

Zmatky ve Francii rostou den po dni. Pouzin už padlo do královské moci. 
Damville cqtěl získati úklady Aviňon. A tak bude příčinou nových zmatků. Krá
lova mysl nakloněná, jak se zdálo, k mírnosti o snášelivosti, se tím rozdráždila. 
»Sic incertum est quando tandem malorum suorum finem visura sít Gallia alis 
ex aliis nascentibus subinde, serentibusque se miseriarum causis« - dodává me
lancholicky Busbek. 

V listopadu vrátila se nemoc královnina s takovou prudkostí, že lékaři po
chybovali o záchraně. Byli přibráni nejlepší pařížští lékaři. Nemoc na konec po
volila a sedmého dne již královna neměla horečku. Vdovský důchod pověst 
přičítala Isabelle od počátku příštího roku. Až dosud žila z veřejných důchodů, 
a nyní měl císař rozhodnouti, odkud se vezmou peníze, z nichž by vdova žila 
do té doby, dokud se jí nedostane důchodů vlastních. Dále měl císař rozhodnouti, 
zda jeho dcera opustí Francii hned či až za mírnějšího jara. S tím souvisí určení 
cesty, nákladů a cíle. Především by se mělo stanoviti - doporučuje Busbek _ zda 
do konečného rozhodnutí má zůstati v Paříži či odebrati se jinam, kde by to bylo 
lacinější. V tom případě by se hodil v Bery »domus remorantin«, který svého času 
si vybírala Kateřina Medicejská jako vhodný příbytek pro vdovský stav. V klad
ném případě císař měl stanoviti, koho má královna míti s sebou a jaký řád jejího 
dvora se má zachovávati. 
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Jistého však nebylo nic. Písemného neměla nic ani královna, ani Busbek, ani 
Fiesco. Ani Birague, tak dlouho ohlašovaný, dosud do Paříže nepřijeL Podivná, 
neurčitá situace byla zesílena ještě faktem, že pověst o sňatku Isabelly s Jindři
chem III. ochabla. Vynořily se pochybnosti, které měly původ v historii neplat
nosti sňatku Jindřicha VIII. krále anglického s Kateřinou Španělskou, vdovou po 
bratru Arturovi. Tehdy prý theologové Sorbonny, braní v potaz, zda ono manžel
ství považují za »jure et pie contractum« na nátlak krále Františka, který sledoval 
při tom také cíl politický, totiž aby rozvedl od sebe Karla V. (synovce to Kate
řiny) a Jindřicha VIII., prohlásili ono manželství za nedovolené a hříšné. Král 
František expedoval toto dobré zdání do Anglie, ale umlčel ho pro Francii. Král 
anglický však, aby co nejvíce pomohl své věci, dal vytisknouti příznivé dobro
zdání, které tak podporovalo jeho úmysl. Busbek tento výklad přijímal s reservou 
a kojil se nadějí,že snad se podaří něco vyzvěděti od Biraqua. Mlčení o celé 
věci je důkazem »qua sít Rexanimo affectus«. Na konci této depeše z 9. listo
padu znovu prosil císaře, aby co nejdříve odpověděl, jak se mají zaříditi. Hrabě 
Bailen prý pojede do Španěl přes Nantes a odtud lodí, aby se dostal buď do Sv. 
Sebastianu nebo Bilbaa. Je to cesta bezpečnější a kratší. 

Konečně 10. listopadu přijel do Paříže Birague. Královna Isabella nesměla 
opustiti lože, na kterém se zotavovala. Busbek ihned navštívil Biragua, aby ho 
pozdravil a vyzvěděl, jak to stojí s hlavní záležitostí jeho velitelky. Po konvenč
ním ujištění, že dvoru královskému se vede dobře, Birague ihned začal vykládati 
o polských věcech. Ve Varšavě byli prý zvoleni dva vyslanci ke králi Jindřichovi, 
jejichž instrukce záleží v napomenutí krále, že bez jeho přítomnosti nelze dobře 
vládnouti. Na tom sněmu - vypravoval Birague - turecký vyslanec zastrašoval 
válkou Poláky, kdyby si zvolili moskevského cara nebo některého syna císařova 
a doporučoval domácího kandidáta. Dva jmenovitě vynášel, z nichž jednoho 
Birague označoval jako poddaného císařova, který se volně ucházel o to panství. 
Busbek, když viděl, že Birague sám o vlastním thematu nezačne, vpadl do hovoru, 
že slyšel, jak byl královně přiřčen vdovský důchod. Birague to potvrdil a prohlásil, 
že jde o vévodství Bery, velmi znamenité a pro královnu velmi vhodné. Divil se, . 
že to nebylo královně oznámeno a omlouval opominutí množstvím a závažností 
záležitostí královských. Podotkl dále, že výtěžky z vévodství Bery až do počátku 
ledna 1577 náleží dědicům zesnulé vévodkyně Savojské. Potom bude odevzdáno 
panství Isabelle, a kdyby něco chybělo k stanovené roční sumě, doplní se z dů
chodů sousedních míst. Busbek vyslovil přání, aby král ještě před začátkem ledna 
1577 zařídil potřebné. Birague nepopíral potřebnost a nutnost, ale lék viděl v Bus
bekově cestě ke králi. Takové jednání prý vyžaduje neustálou péči a starost ně-
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koho a tvrdil, že uchránil je (totiž Busbeka a císaře) nevčasnosti a nevhodnosti, 
neboť byl sám hluboce přesvědčen o brzkém příjezdu králově do Paříže. Nechtěl, 
aby Busbek vzdálil se od královny, nýbrž v Paříži krále očekával. Birague velebil 
náklonnost královu a královny matky vůči dceři Maxmiliánově a litoval že není , , 
u dvora, neboť celá věc by mohla býti dávno vyřízena. Teď je malá naděje na 
příchod krále, který se zapletl do zbytečných prací a války. Není vyloučeno, že 
král sestoupí až k Avignonu, neboť Damville - nepopíral Birague - chopil se 
zbraní proti králi. 

Birague v hovoru poznamenal, že prý slyšel cosi o úmyslu císařově dáti Isa
bellu králi portugalskému. Busbek popřel, že by o tom slyšel, ale vykládal, jak 
portugalský král usiloval o sňatek dříve, než se provdala za Karla IX. Císař tehdy 
dal přednost tomuto příbuzenstvu. Král portugalský nyní válčí přece ve Fezu a tím 
méně myslí na sňatek. 11 ) 

Taková byla rozmluva Biraguova s Busbekem, podle depeše z 13. listopadu. 
Busbek hned kritisuje rozmluvu a nedělá si žádných illusí. Jisto je mu jen, že po
čátkem ledna královna Isabella dostane svůj vdovský úděl, a že to bude vévodství 
Bery. Busbek také nechápal, když královna mu řekla, že její tajemník v Lyonu 
neposlal dekret o vdovím údělu proto, že důchody z vévodství v Bery nedosahují 
sumy zaručené. Přece, usoudil Busbek, lze dosáhnouti zbytku dikhody ze soused
ních míst zvláštní smlouvou. Hlavně se obával Busbek nedostatku času mezi publi
kací dekretu a uvedením v panství. Přece bude nutno prozkoumati důchody, na
vštíviti místa, přejmouti je v držení, starati se o sepsání listin a hlavně - sehnati 
peníze, z nichž by královna zatím žila. A toto pokládal Busbek za nejtěžší. Ne
bude totiž dost času, aby se mohlo s úředníky, kterým svěří královna správu dů
chodů, klidně vyjednávati a snad něco od nich získati. Proto Busbek nabádal cí
saře, aby vyřkl definitivní rozhodnutí o pobytu své dcery, aby tato »amantissima 
et obsequentissima filia« nebyla - třeba jen zdánlivě - od otce zanedbána, a aby 
se nestalo nic, co by snižovalo důstojnost císařského veličenstva. Je v Paříži veliká 
drahota a nedostatek všeho. Hrabě Fiesco radil, aby zatím se nepomýšlelo na 
odjezd královny. Nepochyboval totiž, že král na svůj náklad postará se, aby byla 
královna dovedena se skvělým průvodem tam, kam si bude císař přát. Ale Busbek 
nedal se zlákati klamavou nadějí. Shrnul své pochybnosti ve větu: »Sed me terret 
quod neque hic omnia sint aurea, et magnitudo sumptuum,quos a Rege fieri 
video, difficultatesque in corradendis pecuniis et quod aula absit, et quod etiam 
longius abesse possit.« Proto nevěděl, zda by bylo radno, spoléhati ve vŠem na cizí 

11) Jedná se o krále Šebastiána, který také v Maroku padl r. 1578. 
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a nejisté naděje a aby nevznikla tak ztráta cti a vážnosti, kdyby nesplnila očekávání. 
A znovu vybídl císaře, aby co nejdříve oznámil své rozhodnutí. 

Již za tři dny psal Busbek znovu. Depeše z 13. listopadu připadala mu spěšně 
napsaná. Obával se, že mnohé mu vypadlo a ~tížilo srozUl:nitelnost. Proto opakoval 
jádro dotčené depešt: s dodatkem, že ve Francii bývalo zvykem, že ovdovělé krá
lovny domů se ubíraly. A potom pokračovala stará smutná písnička o nedostatku 
peněz. Úředníci královnini byli znepokojeni, odkud vzíti peníze, z nichž by žila 
královna, dokud nedostane něco z důchodů jí příslušejících. S věřiteli bude prý 
těžká řeč. Mají ohromné pohledávky, které budou patrně do ledna ještě větší. 
Sice zaplacení 50.000 »coronatorum« bude královou starostí, ale Busbek se obával, 
aby výplata se nezdržela a tím neznepřátelili se věřitelové. Dále vyslovil obavu, 
že sotva dflChody královniny postačí na vydržování jejího dvora sebe menšího, 
kdyby v Paříži setrvala o něco málo déle. 

I stav Francie v té chvíli zapadal dobře k pessimistickým vývodům Busbeko
vým. Situace králova neodpovídala přání. Obležení v Lusignanu učinili šťastný 
výpad a zabili hojně branného lidu Montpensierovi, který - píše Busbek - musil 
obležení zanechati. Nedařilo se lépe ani hraběti Retzovi, který operoval v Pro
venci. Část jeho vojska byla po rubána od Damvilla. Tento vůdce jihofrancouz
ského odboje proti králi připravoval se statečně k obraně a dal přednost titulu 
místodržitele prince Condé, viditelné hlavy hugenotů, třeba v exilu se nacháze
jícího. Busbek konstatuje v dalším, že je ve Francii obava z příprav Condého 
a z toho, co budou dělat v Německu. Tato obava je přirozená, je-li pravdou, že 
La Rochelští prodali německým kupcům veliké zásoby soli s podmínkou, že pe
níze budou vyplaceny Condéovi, aby tak mohl najmouti vojsko. Je-li tomu tak, 
>>condu plicabuntur Galliae calamitates«. 

V mlhách nejistoty mizela také naděje provdání Isabelly za Jindřicha III. 
Úmysly královy nebyly jasné. Vypravovalo se, že přilnul k dceři pana de Vaude
mont, lotrinské to princezně, »insigni pulchritudine«. - Král sám je lotrinské 
straně nadmíru nakloněný a žádostivý jejího zesílení a zmnožení. Pojme-li ji král 
za choť, mnozí to budou považovat za urážku, neboť moc a statky Lotrinských 
tvoří překážku jejich zájmům a jejich prospěchu. Budou mezi nimi: Jindřich Na
varský Condé a snad ďAlencon, kteří se budou domnívati »his fundamentis . , 
gradum ad alia maiorastrui«. 

* 
Pro lepší porozumění toho, co v jednání Busbekově na podzim r. 1574 v Pa

nZl následuje, je nutno citovati dvě nejdůležitější místa ze svatební smlouvy 
Karla IX. s Isabellou, která byla podepsána 14. ledna 1570 v Madridu Adamem 
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z Ditrichšteina, vyslancem Maxmiliána II. u Filipa II. a panem de Fourquevaux, 
'vyslancem krále francouzského. Podle této smlouvy zavazoval se Maxmilián 11., 
že vyplatí své dceři věno: »100.000 écus a raison de 40 plaques pour écus d'or, 
monnaie de Flandre, payables es villes ďAnvers ou de Lyon en France, a l'élection 
dudit Roi tres chretien, en deux termes: c'est a savoir 50.000 écus dedans un an, 
a compter du jour de la consommation du mariage et les autres 50.000 écus 
dedans un autre an prochain ensuyvant.« Král sliboval své nastávající ženě šperky 
v ceně 50.000 »écus ďor«. 

Vzhledem k jednání Busbekovu je nejdůležitější tento passus: »Ledit Seigneur 
Roi tres chrétien suyvant l'ordre et coutusme qui s'tenu en la Maison de France 
assignera et constituera, assigne et constitue a ladíte Sérénissime Princesse sa fu
ture épouse, pour donaire, 60.000 livres tournois de rente, par chacun an, assignées 
sur terre et lieux, avec jutidiction, et le principal lieu avec le titre de duché, et 
les autres le plus. proche qu'il sera possible. Desquels lieux, rentes, et droits 
ďiceux, la dite Dame future Reine jouira par ses mafns et autorité, avec ladite 
juridiction et provlsion ďoffices vacants; entendant toutefois qu'elle les baillera 
a naturels francais, et de tout ce qui par cette raison lui doit etre assigné et con
signé, la Sérenissime Princesse en jouira et l'aura pour tous les jours de sa vie en 
cas de dissolutition de ce dít mariage, elle survivant, soit qu' elle veuille demeurer 
dudit royaume ou aller ailleurs.«12) 

Brzo po depeši z 16. listopadu Busbek dostal rozkaz císařův (23. listopadu), 
aby se vydal na cestu za králem Jindřichem III. Busbek dotázal se ještě královny 
Isabelly. Prohlásila, že souhlasí s důvody svého otce, že ta cesta je nutná. Zároveň 
na Busbekovu otázku, zda král zanechal nějakou závěť, odpověděla s určitostí, že 
král žádnou nepořídil, ačkoliv ústně dal rozmanité rozkazy ke konci života. 

I okolí královnino formulovalo v téže době zcela konkretní návrhy, jak změ
niti trapně nejistou situaci, v které se ocitala vdova po Karlu IX. a dcera císařova. 
V posledním týdnu listopadovém dostal Busbek návštěvu královnina kancléře, 
biskupa Pařížského. V zápětí dostavili se hrabě Fiesco a pan de Fraus,13) »primus 
curiae magister«. Nejprve ujal se slova biskup. Prohlásil, že nadešel čas, aby se 
rozhodlo o královnině vdovím údělu a také o všem, co se vztahuje k jejímu živo
bytí a jejímu stavu. Birague, o němž se soudilo, že dostal rozkazy v této záleži
tosti, nepřinesl nic a nyní leží churav poblíž Paříže. 

12) Hlavní body svatební smlouvy otiskl L. de Beaul'iez v monografii »Elisabeth d'Autriche et son temps« 
(Paříž 1884) na str. 46-47. 

13) Pierre de Marconnay, seigneur de Frauze, kterého nalézáme v družině Kateřiny Medicejské, jako 
l>premier escuyer«. Lettres de Cather. de Medicis X., str. 523. 
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Nato biskup formuloval čtyři požadavky, které považoval za hodné úvahy. 
Nejdříve prý nutno věděti, kde bude upsáno oněch 60.000 vyplývajících ze smlouvy 
svatební. Sám soudil, že by nejlépe byly umístěny »en domaine«. Vévodství Bery, 
které je určeno k tomu, je sice znamenité, ale důchody jeho daleko nedosahují 
sumy výše zmíněné. Připouštěl však, že různá cla téhož vévodství snadno by sumu 
onu doplnila. Druhým požadavkem biskupovým byla suma 20.000 jako pense, 
které b)TValy přiřčeny ostatním královnám. Výplata této sumy byla by na péči 
úřadu zvanému »de l'espargue« nebo jinému, který by poskytoval jistou naději. 
Dále je nutno žádati krále, aby dal královně Isabelle více méně 20.000, z nichž 
by ona mohla žíti dříve než bude moci užívati přiřčených jí důchodů. Poslední 
požadavek biskupů chtěl tomu, aby královně bylo ročně vypláceno 5000 »corona
to rum« , a to »nomine dotis«, i když toto nebylo vyplaceno. Královna-matka prý 
to jemu slíbila. A Busbekovi nabízel, zdá-li se mu tak, že napíše králi a královně
matce, že to je od Busbeka požadováno. 

Nyní bylo na Busbekovi, aby k těmto návrhům, tak slibným, zaujal stano
visko. Prohlásil předem, že chce činiti »pie atque ex officio« to, co by královninu 
záležitost doporučovalo a vpřed posunovalo. Nestačí-li však výnos z vévodství Bery 
na sumu pro královnu stanovenou, pak - zdálo se Busbekovi - bylo by vhod
nější a lépe odpovídající slovům i znění svatební smlouvy, aby byly na pomoc 
přibrány důchody ze sousedních panství. K vévodství Bery lze připojiti sousední 
vévodství Bourbonské, jako královně Skotské k Poitou byla přidělena Touraine. 

Kancléř královnin pochyboval, že na stanovenou sumu královnina vdov
ského údělu postačí panství tří nebo čtyř vévodství a nevěřil, že v přítomné 
chvíli bylo by možno uspokojiti královnu. Hrabě Fiesco skládal všechno na krále 
a doporučoval spokojiti se 45.000, které dostala královna Skotská, když by zbytek 
byl jinde pojištěn. 

Busbek nato vyslovil se o následujících požadavcích. Nepochybovalo pensi 
20.000, ale poněvadž konec konců závisí na štědrosti králově, považoval za správ
nější, aby oni krále na to připamatovali. Busbekovi se nezdálo slušné, aby on 
(a s ním císař a královna) předpisoval králi zákon. A takový postup doporučoval 
i pro sumu 20.000, která měla sloužiti královně až do chvíle, kdy bude míti vlastní 
důchody. 

S Busbekem souhlasili Fiesco i pan de Fraus. Hrabě Fiesco také pochyboval 
o pensi, respektive o její výplatě. Vzpomínal, že královně Skotské byla sice slí
bena, ale nikdy nezaplacena. 

Nejvíce zarazil Busbeka poslední požadavek kancléřův, totiž suma ročních 
5000 »coronatorum«, jako užitek věna. Tato přehnaná štědrost dokonce vzbou-



312 JOSEF DOSTÁL 

zela pochyby, zda se pod tím neskrývá lest. Sám Fiesco pochybovalo souhlasu 
královny-matky a rozhodně nevěřil ve splnění, i kdyby tak se vyslovila. Biskup _ 
podle sdělení královnina - tvrdil totéž i své paní, Isabelle. 

Když takto si objasnili situaci, byl kancléř královnin pověřen napsáním listů, 
které měl ostatním předložiti. Současně psali Fiesco a Fraus králi, aby se postaral 
o výdaje královniny. Busbek po několika dnech navštívil biskupa, ale dopisy ne
byly ještě napsány. 

Mezitím císař se tedy rozhodl, aby Busbek dojel přímo ke králi jeho jménem. 
A proto Busbek nyní - tato depeše nese datum 29. listopadu - přímo a bez
prostředně císaři vyložil svůj názor. Viděl velikou závadu v LLmyslu, polovice 
vdovského důchodu bude stanovena »in dominio« a zbytek nebo snad větší část 
»ln teloniis et portoriis«, z nichž však královna nebude míti zvláštních zisků. 
Statky vévodství Bery na důchodech sotva dosahují 9000 franků a náhodné dů
chodyl4) (partes casuales) někdy tuto sumu přesahují. Na jiných místech tyto 
důchody jsou mnohem větší. Pokládal Busbek však pro toho, kdo ve Francii bydlí, 
za nejprospěšnější míti co nejvíce ze statků přímo, když přistoupí zisk »ex acci
dentibus« jako »accessorium«, které se nepočítá. 

Bude nutno obětovati nějaký peníz na úředníky, kteří budou se starati o se
hnání právě těch náhodných dflChodů. Ani rádcové královny nepokládají za možné, 
aby větší část vdovských důchodfl byla na panství pojištěna. 

Busbek si představoval dále, aby nedostatek z vedlejších příjmů na statcích, 
které se drží »jure meri ac supremi imperii«, byl kompensován pensí 20.000 ff., 
jestliže tato suma bude zajištěna na clech oné krajiny nebo provincie, v níž bude 
nejmohutnější část královnina údělu. Tento způsob řešení pokládají rádcové krá
lovny za uskutečnitelný. Možné podezření umlká prý proto, že je velmi nejisté 
v této době největších nesnází, aby celá suma byla poukázána »in puro dominio«. 
K tomu však přistupovala ještě jedna závažná okolnost, na kterou Busbek důrazně 
poukazuje. Císař totiž sHbené věno vůbec nezaplatil. .. A proto Busbek radil 
k mírnosti. Kdyby prý někdo (myslí se z císařovy strany) tvrdošíjně trval na splnění 
svatební smlouvy, patrně dostalo by se mu odpovědi poukazující na to, že první 
nedostál podmínkám císař sám ... Tedy Busbek radil k ochotě a k obapolné do
hodě. Nezastíral ani to, že nevyplacené věno budí také jinou starost, aby totiž 
nevznikla pochybnost o královnině renunciaci a po smrti její nevznikl někomu 
právní nárok »cum hodie multa non modo quovis, sed etiam nullo titulo attentari 
videamus, multaque praeter expectationem quotidie evenire«. 

Busbeksliboval, jakmile přijde ke dvoru Jindřichovu, že se přičiní, aby do-
14) Myslí se tím také důchody, jež při změně {,řadů se vybíraly. 
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sáhl nejpříznivější odpovědi královy. Než zdá se, neměl velikou chuť ke dvoru 
se odebrati. Připomíná totiž, že někteří domnívají se, že toto jednání aspoň 
z větší části bude vedeno zde v Paříži, že král co nejdříve chce přijeti sem. Král 
chce býti v Remeši pomazán buď 23. ledna nebo 15. únoraI5 

- soudil Busbek
a ke k~nci masopustu slavnostně vjeti do Paříže. Přiznává v zápětí, že je to ne
jisté, »cum multa inter os et offam«. 

Jako kavalír, kterému jde o čest pani a rodu, kterému slouží, Busbek znovu 
vrátil se k věnu, které nikdy nebylo složeno... Přímo navrhoval císaři, aby 
přispěl dceři sumou 10-12.000 tolarů, z nichž by žila až do doby, kdy jí po
plynou pravidelné důchody. To by bylo »valde honorificum« . .. A jakou zá
vaznost pro dvůr francouzský znamenalo by složení věna císařem! 

Busbek nechtěl spoléhati na krále a doporučoval císaři půjčku buď v Lyoně 
nebo Antverpách, aby bylo možno užiti peněz, kde bude potřeba. 

Busbekovi však chybělo ještě něco, co se zdá skoro neuvěřitelným. Neměl 
žádných pověřovacích listin, a nepokládal je za zbytečné. Neměl prý nic, čím by 
se mohl vykázati, kdyby potřeba kázala, kdyby někdo si přál, aby ukázal»quo 
constet mihi commissam a Caesare a Majestate Vestra potestatem agendi de 
rebus, quae ad serenissimam Reginam pertineant«. 

To už Busbek věděl, že král Jindřich III. směřuje k Avignonu/G
) ačkoliv 

to město leželo skoro ve středu těch, »kteří krále málo poslouchají« a doprová
zel tuto zprávu konstatováním obav, aby nečekala krále nějaká nástraha. Do 
Avignonu měl přijeti také vévoda Savojský, aby krále smířil s rodem Mont
morency, t. j. s Damvillem a jeho bratrem, uvězněným v Bastille. 

Obléhání Lusignanu potkávalo se s malým zájmem u vojska Montpensie
rova, které naráželo na houževnatý odpor obležených. O Damvillovi Busbek 
mnoho nevěděl, jen oznamoval, že král v získání jeho spatřoval předpoklad pro 
snadnější qkci další. * 

Nemáme následující depeše Busbekovy, ale víme, že celá záležitost vlekla 
se ještě dlouho. Na př. list Maxmiliánův Jindřichu lIL, datovaný z Prahy 
1. června 1575, znovu se přimlouvá za definitivní řešení důchodů královniných. 
A ani v srpnu 1576 nebyla věc zcela jasná. I

') Než sledovati dále a do všech 
podrobností jednání dosti nechutné nemá takového významu. Dosavadní líčení 

15) Korunovace v Remeši konala se 13. února 1575. 
16) V Avignonu byl král Jindřich od 23. listopadu 1574. Tam Kateřina Medicejská marně zvala Damvil1a 

na schůzku. V Nímes shromáždění vyslanci protestantských církví a katolíci spojili se proti autoritě královské. 
17) List Maxmiliánův z r. 1575 je adressován ještě: regi Franciae et Poloniae. Fonds Franc. č. 3304, f. 

31-32 v Bibliotheque Nationale (Paříž). Druhý list z r. 1576 je v »Collection 500 Colbert Č. 398, f. 279-281. 
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pobytu Busbekova v Paříži za podzimních měsíců r. 1574 prokázalo dostatečně, 
jaká je všední skutečnost dynastické slávy ... Dále jsme poznali Busbeka, jako 
zpravodaje velmi věrohodného, který nechce tvrditi nic, co by nebylo nějakým 
způsobem ověřeno. Pohled, který poskytovala rozvrácená Francie tomuto křes
ťanskému humanistovi, vzbouzel asi v autorovi výzvy k svornému boji křesťanů 
proti Turkům melancholické úvahy, které se prozradily také v našich depeších 
větou nebo slovem ... Tehdy ovšem netušil, že tyto zmatky skoro po dvaceti letech 
přispějí k jeho smrti na francouzské půdě, u Rouenu ... 

Poznali jsme Busbeka jako služebníka s rytířským pojmem cti, který klade 
na první místo důstojnost svého pána, a nechce ničeho dosáhnouti vedlejšími 
cestami a prostředky trochu pochybnými. 

Za trapného jednání o živobytí dcery císařovy a v bitevním ryku nábožen
ského zápasu, kterými Busbekovy depeše jsou naplněny, nalezneme v depeši 
z 28. září zprávu, v níž cítíme radost humanistovu. Nějaký královský rada při
nesl Busbekovi knihu, jež byla připsána císaři Maxmiliánovi. Autorem jejím 
byl biskup v Air, hrabě z Candaly, znamenitý matematik. Jeho otec byl bratr 
Maxmiliánovy babičky z matčiny strany.18) Přeložil Herma Trismegista a věno
val knihu královně matce. Pět knih komentářů vydal s dedikací královně Isabelle. 
Busbek prosil císaře, aby v příštím listu zmínil se o knize, jako milém dárku. 
Stařec bude míti radost, neboť Busbek chce ukázati to místo z císařova dopisu 
těm, kdo knihu přinesli ... 

Busbekův pozdější pobyt ve Francii literárně je vyznačen dopisy jeho Ru
dolfu II. z let 1582-85. Nejsou to diplomatické depeše, ale listy skoro sou
kromé povahy o tom, co se ve Francii děje. Byly vydány tiskem několikrát. Nej
dříve vyšly v Lovani r. 1630. Francouzský překlad pořídil Bechet. Soumrak 
rodu Valois je v nich zachycen ... 19) 

18) Vladislav Jagajlovec měl za ženu Annu de Candal, hraběnku de Fois, která zemřela po porodu 
Ludvíka. 

19) Bechetova překladu bylo použito při vydání v »Archives Curieuses de l'Histoire de France«, 1. série, 
sv. X. Busbek měl také zanechati v rukopisu dílo »Historia Belgica trium fere annorum, quibus dux Alenconius in 
Belgico est versatus«. Bohužel nevíme nic o jeho osudu. 

MILOSLAV VOLF: 

POKUSY O SPOLEČNOU DEFENSI ČESKÉ KORUNY 
V POSLEDNÍ TŘETINĚ XVI. STOLETÍ. 

PřísPěvek k politickovojemké historii. 

1. 

P
ovinnost hájiti vlast ukládalo všem stavům Českého království Zemské 
zřízení. V poslední třetině XVI. století byly to odstavce D 48-49 Zem
ského zřízení z roku 1564, které vymezovaly ji aspoň v povšechných rysech: 

»0 obhajování země a práva. - Chtěl-li by kdo mocí vtáhnouti, anebo že 
by vtrhl do Koruny České, chtě tudy království obdržeti, proti tomu abychom sobě 
všickni pomocní byli pod pokutou cti, hrdla a statku ztracení ... 

A jestliže by se kdo zprotivil a ]. Mti králi pomáhati nechtěl, buď Pražan, 
z měst, z klášterův, neb manův, ti takoví aby čest svou ztratili, nebo ztratil. I na 
tom jsme se stavové snesli: kdož by se koli právu protivil, že má na něj nejvyšší 
purkrabě pražský svú mocí táhnouti a potom najvyšší komorník, sud.i, p~sař zem
ský a vedle nich všeckna země. Pakli by sám netáhl, ale bude moCi mlsto sebe 
poslati člověka hodného s svú možností.«l) 

Znění zemského zákona bylo tedy jen všeobecné; ukládalo povinnost hájiti 
vlast s celou obcí království společně, stanovilo trest pro toho, kdo by se jí vy
hýbal, ustanovovalo orgány, které byly povinny trest provésti, avšak neříkalo 
ničeho o, způsobu, jakým má býti obrana vlasti prováděna. Všechny formy, 
v nichž byly poskytovány branné síly ohroženému státu, byly tedy věcí zvyku 
a účelnosti. 

V XVI. stol. plnili čeští stavové povinnost obrany vlasti tak, že buď osobně 
táhli do pole, totiž tehdy, jestliže se zúčastnil osobně také král - což. dálo se 
zřídka -, nebo svolávali zemskou hotovost; v tomto případě z jisté sumy svého 
majetku (na nemovitostech i penězích), stavěli jednoho je~dce a z.,podd:~!ch 
svých pak každého třicátého, dvacátého, či desátého muže pko vOJaka peslho. 
S hotovostí musili táhnouti do pole stavové také, neboť z každých šesti jízdných 
měl býti jeden ze stavu urozeného. Kromě toho obsadili stavové všechna pla-

1) JirečkozJé. Zřízení zemská království Českého XVI. věku, str. 550, v Praze 1882. 
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cená místa velitelská. Třetí způsob obrany vlasti záležel v najmutí jistého počtu 
řemeslného vojska - rejtarů a pěších knechtů - a vydržování ho v poli po 
určitou dobu - pravidelně tří až osmi měsíců v roce - na stavovský náklad. 
Konečně byla ještě čtvrtá možnost, a to poskytnouti jistou sumu peněz panov
níkovi, aby si za ně sám vojsko najal. 

Z těchto čtyř způsobů postavení vojska k obraně státu byl dvorským vo
jenským kruhům nejsympatičtější způsob poslední; první byl případem výjimeč
ným, či jak r. 1606 ve své zprávě císaři o české defensi praví starosta komorničí, 
Jan Milner, »de raris contingentibus«2) a hotovost zemská po řadě nedobrých 
zkušenosti byla vojenskými odborníky málo ceněna. 

Kromě uvedených vojenských zřízení existovaly ještě skrovné zbytky starého 
lenního zřízení, jako tak zv. J.>ritterdienste«, nebo skupiny manů při jednotlivých 
královských hradech, v zemích vedlejších též při některých klášteřích a při hra
dech arcibiskupa Olomouckého. To však byly již spíše jen přežitky patřící minu
losti a prakticky sotva upotřebitelné. 

Ani žoldnéřská vojska nebyla ovšem bez vady. Pomineme-li, že byla slo
žena z živlů, jimž obrana země nebyla otázkou stavovské cti, nýbrž pouhou 
výdělečnou činností a že proto spolehlivými byla jen tenkrát, byla-li dobře pla
cena, měla ještě dvě vážné chyby: nebyla k disposici v případě náhlého nepřá
telského vpádu, kdy teprve bylo nutno je najímati a byla velmi drahá, takže 
za dlouhých válek kladla nesnesitelné finanční požadavky zejména na středo
evropské státy, převahou zemědělské a s neúplně ještě vyvinutým peněžním hos
podářstvím. 

V českém státě byla těžkopádnost obranných opatření zvětšována ještě tím, 
že stát byl vybudován na základě federace neúplně svéprávných státních celků 
se samostatným zákonodárstvím a s vlastními - třeba neúplnými - vládami, 
s nimiž bylo nutno vždy případ od případu se smlouvati. 

Naléhavost reformy ve vojenství byla pociťována v poslední třetině XVI. 
století nejen u nás, nýbrž stejně také v Říši, v říšských knížectvích a v Polsku. 
Byla to tedy otázka středoevropská. Dlouhé války, zejména s Turky, poskyto
valy jednotlivým typům vojsk dostatečnou příležitost, aby se osvědčily, a z ta
kových zkušeností čerpaly pak vlády své opravné náměty. Tak za velké turecké 
války r. 1566 vyšla najevo méněcennost zemských hotovostí habsburských států. 
Jejich těžkopádnost společně s neschopným vedením císařských armád byla 
hlavní příčinou naprostého nezdaru tohoto velikého a drahého tažení celé střední 

2) Archiv ministerstva vnitra v Praze: Militare 1606, »Tractation per Defensionsordnung«; fol. 8-27. 
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Evropy do Uher. 3
) Od té doby uvažovala dvorská vojenská rada o způsobu re

formy. 
Avšak i nevýhody nájemního vojska byly dobře patrny, a to již od počátku 

století, kdy císař Maxmilián I. měl v plánu nahraditi nepohotové žoldnéřské 
sbory stálou zemskou milicí, kterou si chtěl poříditi reorganisací starých, již 
polozapomenutých feudálních vojenských služeb a povinnostU) O to snažili se 
později i jeho nástupci v alpských zemích v tak zv. de fen sní c h po ř á d
c í c h. První takový defensní pořádek uskutečněn byl ve vnitrorakouských ze
mích r. 1578, v Horních Rakousích byl oň učiněn marný pokus r. 1587 a v Ty
rolsku jej vybudoval arcikníže Maxmilián roku 1605 v tak zvaném zemském 
střelectvu. 5 ) Sbory postavené podle defensního pořádku vnitrorakouského slo
ženy byly jako bývalá zemská hotovost z lidí poddaných a ze stavovských osob 
v zemích osedlých, avšak nikoli podle náhodného svolání, nýbrž na základě 
zvláštního výběru. Vybraní poddaní byli řádně zaregistrováni, občas (v neděli) 
cvičeni a jednou či dvakráte do roka svoláváni a mustrováni. Na každém panství 
musila býti stálá zásoba oděvů, zbraní a prachu. Tak dosaženo bylo aspoň čás
tečně vycvičeného vojska, které mohlo býti rychle pohotově a při tom nebylo 
tak drahé, jako vojsko najaté. - Štyrská zemská defense se skutečně častěji 
osvědčila, zejména v devadesátých letech, v obraně hranic své vlasti proti Tur~ům. 
Tento vzor tanul vládě na mysli při prvních pokusech o refom:~u vojenství v Ceské 
Koruně. 

V Říš i byl učiněn první pokus o vojenskou reformu na sněmě ve špýru 
v červenci r. 1570.6

) Císař Maxmilián, poučen událostmi roku 1566, předložil 
říšským knížatům a stavům návrh, jímž se mělo uspíšiti stavení říšské hotovosti 
a tato zcentralisována. V čelo její v každém kraji měl býti napříště postaven 
placený generalobrst a s hotovostí celé říše disponovati měl jedině nejvyšší ge
neralát, jímž nepochybně hodlal císař nadati sebe sama. Kromě toho požadoval 
císař zřízení fondů pro hotovost v každém kraji, postavení krajských zbrojnic, 
zákaz verbování vojska pro cizí panovníky a mustruňků takových sborů na říšské 
půdě, neboť tyto se prý nikdy neobejdou bez barbarské zvůle na obyvatelstvu. 
V proposici se varuje výslovně před zachováním dosavadního stavu říšského 

3) Srv. V. V. Tomek, Dějepis města Prahy, XII., s. 166--169, A. Huber, Geschichte Osterreichs IV., 

s. 253 n., V. Bibl, Ma:'CJnilian, der ratselhafte Kaiser, s. 125-J 55. 
4) Rol! Naumann, »Das kursachsische Defensionswerk 1613-1709«, s. 4, Lipsko 1916. 
5) AlFed Loebl, »Die Landesverteidigungsreform im ausgehenden XVI. Jh.« (Archiv fiir Ost. Geschichte 

96/1, str. 42-98), H. Jahns, Geschichte der Kriegswissenschaften I., 455. 
6) JH. Ritter .. Deutsche Geschichte im Zeitalter der Gegenreformation 1., str. 433 n. V. BiM, Max, der 

riiseíhafte Kaiser, str. 290, F. K1"OJZes, Geschichte Osterreichs III., str. 282 n. 
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vojenství, jenž charakterisován je jako dissoluce a vyslovovány jsou obavy, že 
nebude-li tento stav co nejdříve změněn, povede celou říši k záhubě. 

Císařské požadavky překvapily sněmovníky velmi nemile. Spatřovali v nich 
útok na německou svobodu, kromě toho protestanté byli znepokojeni o nábožen
skou rovnoprávnost a všichni dohromady se hrozili toho, že by se říšská hotovost 
měla dostati do císařových rukou. Při jednání vznikl spor mezi katolickými a 
protestantskými knížaty o zástupce císařova v generalátě, kdyby císař byl ne
voják a tak na konec v záplavě námitek, za bezvýchodné situace k radosti všech 
stavů císařská proposice hladce odložena. 

Delší mírové období s Turky, nastavší po r. 1568, ubralo reformě říšského 
vojenství na aktuálnosti. Znovu do popředí dostávala se zase na začátku deva
desátých let, za nové turecké války, jak se o tom ještě zmíním v souvislosti s po
kusy o reformu vojenství v českém státě. 

Konec XVI. století, charakterisovaný zostřením náboženských sporů mezi 
katolíky a evangelíky v Říši i v rodových státech habsburských a dlouhou vál
kou s Turky, přinesl řadu vojenských reforem v říšských knížectvích. Chci je 
aspoň stručně vyznačiti pro snazší porozumění situaci, v níž po několik desetiletí 
usilováno bylo o reformu vojenství také v českém státě. 

Právě v posledních letech XVI. století pořídil si první stálé vojsko bavor
ský vévoda Maxmilián} a to podle vzoru štyrského, to jest organisací bavorské 
milice. Od r. 1598 stavěla totiž jednotlivá panství a města určitý počet »vybra
ných« pro vojsko pěší, tak zv. landfahnen a od r. 1601 také pro sbory jízdnÍ,7) 

V téže době zavedena byla pravidelná cvičení zemských hotovostí také 
v Hesensku} v Prusku a v Nasavsku a zároveň vrchnostem přísně uloženo cho
vati v skladištích ustanovený počet zbraní a krOjll. Roku 1602 jednalo se také 
v Heidlberce o zřízení zemské defense; defense měla být společnou Falcku, 
Zweibruckensku, Ansbašsku, Hessen-Kasselsku, Hessen-Nasavsku, Badensku a 
hrabství Wetterau; tyto státy se měly sdružiti v »Generalunion«. S) Autorem 
návrhu byl Kryštof z Donína. 

Od r. 1609 jednalo se o reformu vojenství v Sasku. 9
) Návrh vypracoval plu

kovník Centurius Pflug a vycházel v něm z reformy středověkých »landfolge« a 
»ritterpferde«, totiž povinnosti stavění vojenských vozů a opravy pevností. Polo
zapomenutá tato zřízení chtěl ovšem přizpůsobiti vojenským požadavkům své 

7) H. Wiirdingef, Beitrage zur Geschichte des bayrischen Landesdefensionswesen unter KurfUrst Max (Be
richte d. hist. kl. Miinch. Akad. 1886), Loebl 1. C., str. 73. 

8) Loebl 1. c., str. 74, fa/mj 1. c., str. 455. 
9) R. Naumann 1. c., str. 5-10. 
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doby. Jeho návrh na »ein kontinuirtes regiment«, to jest pravidelně ročně stavěné 
vojsko, narazil na velký odpor stavů, kteří měli obavy zejména z politického do
sahu této reformy. Skoro čtyři roky odmítali poskytnouti kurfiřtovi pravidelné 
vojsko, teprve r. 1612 na sněmu v Torgavě byla reforma v zásadě přijata, pak 
vypracována v podrobnostech a vyhlášena patentem z 23. února 1613. Nově 
přijatá defense byla však považována pouze za jakousi první výzvu, jak bylo to 
vyjádřeno také v názvu »eilende hilf«. Bývalá zemská hotovost zůstavala v platnosti 
rovněž a dokonce výslovně bylo konstatováno, že defensí nijak není dotčena po
vinnost stavů postaviti a ozbrojiti v čas nutnosti i ostatní své poddané. První 
mustruňk saské defense se konal v červnu 1614. 

V České Koruně začato s reformními pokusy počátkem sedmdesátých let 
XVI. stol., zejména pod dojmem zkušeností z výpravy do Uher r. 1566. Do 
konce století dostala se vojenská reforma několikráte na program sněmů českých 
zemí, vždy v souvislosti s mezinárodní politickou situací a potřebami Habsbur
ského rodu. Prvně bylo tomu tak za nejistých poměrů v posledních letech Max
miliána II. (1570-76), po druhé v době napětí polskohabsburského (1585 až 
1589) a po třetí na začátku nové tureck é války (1592-95). 

II. 

V únoru 1568 ukončena byla v Drinopoli několikaletá válka mezi císařem 
a Turky. Než přes to, že mír byl oboustranně zaručen na dobu osmi let, pokoj 
v Uhrách nenastal. Nebylo klidu zejména mezi dvorem vídeňským a sedmihrad
ským »vajdou« Janem Sigmundem Zápolským, který stal se nebezpečně přitažli
vým pro leckteré magnáty z císařské části Uher. Existence dvou uherských států 
byla vůbec vhodnou půdou pro růst politických spekulací uherské šlechty. Vliv 
Zápolského na maďarskou šlechtu byl ve Vídni tím trpčeji pociťován, čím bylo 
zřejmější, že Zápolský neustává pracovati v Cařihradě proti drinopolskému míru. 
Proto soudilo se ve Vídni, že mír s Turky nebude míti dlouhého trvání. 

Špatné zkušenosti se zemskými hotovostmi za války v r. 1566 v Uhrách, spolu 
s obavami o krátkost ujednaného míru, vedly císařský dvůr k pokusům o vojen
ské reformy. O osudu reformního pokusu na říšském sněmu ve špýru v létě 1570 
jsme se již zmínili. Avšak dříve ještě než v Říši, začlo se jednati o reformu zem
ských hotovostí v České Koruně; šlo rovněž o jistou jejich centralisaci a zejména 
o zjednodušení a urychlení politických jednání, spojených s jejich povolením. 
Dosud totiž, měla-li býti postavena veřejná hotovost v celé České Koruně, bylo 
nutno svolati v každé korunní zemi sněm a v každé zemi ucházeti se o ni zvláště. 
Ve svolávání sněmů však musil býti zachován jistý pořad: nejprve sněm v krá-
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lovství, pak na Moravě, ve Slezsku, v Horní a posléze v Dolní Lužici. Stavové 
moravští čekali totiž pravidelně, jak dopadne jednání v Čechách, Slezáci se zase 
orientovali podle Moravy apodle Slezska Lužice. Tak uběhla znamenitě dlouhá 
doba, než se hotovost stala skutkem. Tomu mělo se čeliti usnesením o vzájemné 
pomoci korunních zemí. Povolení zemské hotovosti v království zavazovalo by 
pak napříště do jisté míry také země inkorporované. 

O zamýšlené reformě měl rozhodovati generální sjezd České Koruny; chys
taný na jaro r. 1569. Připravován byl na předchozích sněmech inkorporova
ných zemí, které musily býti teprve získány k jeho obeslání, a to nedařilo se vždy 
hladce. Na konci ledna 1569 vedla se o těchto sněmích korespondence mezi cí
sařem, to jest tajnou radou, a českými nejvyššími úředníky.lO) Česká vláda vy
slovila s konáním generálního sjezdu souhlas 31. ledna, kladouc jen podmínku, 
že nepřipadne na dobu letnicového zemského soudu, aby nalézání práva nebylo 
zase ohroženo. Tato podmínka však se ukázala jen výrazem nadbytečné úzkost
livosti, neboť přípravy k sjezdu naprosto nepokračovaly tak rychle, aby mohl se 
sejíti již na jaře. Generální sjezd byl ve skutečnosti svolán na 4. října, pak znovu 
odložen na 1. prosince a z něho zase ještě na 14. prosince. 11 ) 

Ve Vídni byl mu přikládán nemalý význam, jak patrno i z té okolnosti, že 
naň přijel císař osobně i s několika svými dětmi. Čtrnáctého prosince však te
prve vítala Praha panovníka a tak sjezd posléze zahájen 19. prosince. Z ob
sáhlé jeho proposice2

) plyne, že hlavním jeho úkolem nebyla chystaná vojenská 
reforma, nýbrž, že na prvé místo postavena byla úhrada velikých dluhů, zbylých 
po předchozí turecké válce. Zemská hotovost dostala se až na konec jednání a 
panovník ještě ponechával stavům rozhodnouti, zda má býti stavěna na předešlý 
způsob s případným osobním tažením, kdyby také císař do pole táhl, či aby 
v případě ohrož.ení korunních zemí nepřátelským vpádem »takovým předsevze
tím s pomocí pána Boha všemohoucího tím spěšněj i a podstatněji sebe neopouš
tějíce odpírati a brániti mohli«. 

Co bylo touto druhou modalitou míněno, lépe než z proposice vysvítá z arti
kulů sjezdu, přijatých po dlouhém jednání 26. května 1570.13

) Sjezd prodlu
žoval své zasedání nehodami ve věcech berních, kterým věnoval svou pozornost 
především, kdežto jednání o »spěšnější, podstatnější a společnou hotovost« dálo 
se celkem hladce, zejména když nečiněno žádných usnesení konkrétních, nýbrž 

1D) Tomek, Dějepis města Prahy XII., str. 189, Sněmy české III., str. 422. 
11) Sněmy III. str. 431. 
12) Sněmy III. str. 436 n. 
13) Sněmy III. str. 503 n. 
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vytýčeny jen obecné zásady. Hlavní otázka, totiž vzájemných hotovostí všech 
korunních zemí, vyřešena byla posléz tímto usnesením: 

A když by se již to tak vše (k hotovosti zemské) v království Českém vyko
nalo a nařídilo, to nařízení ihned J. Mt císařská stavuom markrabství Morav
ského, knížectví Slezských, markrabství Horních i Dolních Lužic odeslati míti ráčí 
a oni napřed psaní stavové s vólí J. Mti cís. budou povinni hned naříditi a 
učiniti, tak abyšme, jakožto jsa za jedno, o sobě vědomost jměli a tím bezpeč
něji jedni na druhé spolehnúti a pro jistší a větší bezpečnost nás všech v potřebě 
nastalé věděti mohli, jakou pomocí, retuňkem přispěti a na hotově býti máme. 

V tomto usnesení, i přes jeho neurčitost, jest již v jádru obsažena myšlenka 
společného obranného vojska celé České Koruny, sestaveného podle jistých kvot 
z jednotlivých zemských hotovostí - tedy vojska lidového, ad hoc povolávaného. 
Povinnost jedné země přispěti zemím ostatním řešena jest usnesením, že byl,:li 
povolena hotovost v Čechách, musí o ní jednati i vedlejší země. Usnesení v Ce
chách tedy váže i stavy ostatních zemí, ovšem nikoliv tak, že by bylo platným 
i pro ně, nýbrž tak, že jim ukládá o hotovosti aspoň jed n a t i. Jak má jejich 
jednání vyzníti, není možno prejudikovati a proto další řádky artikulů jsou 
~tylisovány tak neurčitě a nezávazně. Stavové na gen. sjezdu svými pl~?moc: 
nými delegáty zastoupení, schválili tedy v zásadě císařský pož,adavek vzajemne 
hotovosti, avšak své přijetí formulovali tak, že prakticky je zase k ničemu neza
vazovalo, neboť pouhá zásada pomoci jedné země druhé nebyla v podstatě ničím 
novým. Skutečně také usnesení generálního sjezdu r. 1569-1570 zůstalo bez 
praktického výsledku. 

V letech 1571-74 nebylo v té věci podnikáno nic ani se strany dvora, tím 
méně ovšem stavů. Teprve na generální sjezd; zahájený lJ únoru 1575; přišla 
vláda znovu s návrhem na společnou hotovost všech zemí. Tentokráte však po
žadovala ji nejen pro země České Koruny, nýbrž chtěla, aby usnesení z 26. května 
1570 bylo r~zšířeno také na země Rakouské, Tyroly a země arciknížete Karla 
Štýrského; dále aby zároveň byli ze stavů zvoleni zástupci, kteří by tuto společnou 
hotovost dojednali a o jejich modalitách se dohodli. 14

) • 

Zatím stala se totiž zahraniční situace zase nebezpečnou.15 ) Na sklonku 1ll1-

nulého roku podařilo se sice cís. diplomacii}rodloužiti příměří s !~rk~, avšak 
poměr k novému sedmihradskému vévodovi Stěpánu Batorymu, chranenCl P~rty, 
byl stále nepřátelský. S ním dostal se však habsburský rod r. 1575 do konfliktu 

14) Sněmy IV. str. 170-171. . 
15) Kl'ones 1. c., str. 285, Hubert 1. c., str. 274, Bibl 1. C., str. 385, Tomek 1. c., str. 227, M. Rltter 1. c., 

str. 482. 
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ještě na jiné frontě. Stalo se tak v Polsku, kde se oba ucházeli o královský trůn, 
uprázdněný odchodem krále Jindřicha (z Valois) do Francie. 

Císařský dvůr, který znal riskantnost polského podniku, zejména pro možný 
konflikt s Portou, hleděl se vojensky zajišťovati již na jaře 1575, ale nepochodil. 
Generální sněm České Koruny v r. 1575 stál zcela pod dojmem náboženských 
otázek a tak do jeho artikulů nedostalo se o navržené vojenské reformě ani 
slova. - To se ovšem rovnalo jejímu odmítnutí. - Ani v dalších letech jednání 
o ní valně nepokročilo. Proposice gen. sjezdu roku 157616) konstatuje sice, že 

táž dotčená veřejná hotovost mezi jmenovaným královstvím Českým a všemi ze
měmi k němu přináležejícími stále vedle vší potřeby nařízena býti a o tu se jisté 
snesení a srovnání státi mohlo, v čemž ačkoliv jsou stavové dotčených zemí ... 
hotovost lidu jízdního i pěšího nařídili, však až posavad mezi stavy král. Českého 
a jmenovaných jiných zemí žádného porovnání se nestalo, 

avšak v artikulích sjezdu bylo opět jen usnesení o hotovostech jednotlivých ko
runních zemí opatřené pouze všeobecným heslem, že jedna země druhé v potřebě 
pomáhati má. Nějaké konkretní vyznačení této pomoci však učiněno nebylo. -
Na proposici tohoto sněmu jest zajímavým také to, co v ní není; vláda vypustila 
z ní totiž úplně požadavek společné hotovosti s jinými habsburskými státy, který 
postavila r. 1575. V tom tedy odmítnutí stavů České Koruny musilo býti zcela 
rozhodné. 

Podobně jako r. 1576 dopadl pokus o společnou hotovost také na generálním 
sjezdu r. 1579.17) Když však hned zase r. 1580 v proposici obecného sněmu Čes
kého královstvPS) císař konstatoval, že »neví, na čem by táž věc konečně zůstá
vala«, doplnili stavové stereotypní o'dstavec o zemské hotovosti dodatkem, že 

osoby k ní zvolené mají se sjeti, když jim to oznámeno bude, spolu s vyslanými 
z markrabství Moravského, knížectví Slezských a markrabství Horních a Dolních 
Lužic a se vší pilností to uvážiti a při budoucím sněmě stavům k dalšímu to 
uvážení a s J. Mti cís. o to snešenÍ, přednésti mají. 

~ Tehdy také - r. 1580 - prvně se vyskytl pro tuto společnou hotovost celé 
Ceské Koruny termín »defensÍ«! kterýž se pro ni později ustálil. 

Tomu, že ani vládě v těchto letech na společné defensi České Koruny mnoho 
nezáleželo, nasvědčuje, že ani po tomto usnesení o svolání osob k defensi zvole
ných, schůzi jejich nesvolala a »společná defense« zůstávala - přes stereotypní 
odstavce v sněmovních artikulích - v klidu až do r. 1585. 

1~) Sněmy IV. str. 532 a 552. 
17) Sněmy V. str. 395 a 466-471. 
18) Sněmy V. str. 652 a 678. 
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III. 

Prvá polovina osmdesátých let XVI. stol. byla charakterisována především 
diplomatickými snahami papežské kurie o vytvoření protiturecké ligy všech křes
ťanských států, jež by proti Turkům, zapleteným právě do války s Peršany, vystou
pily útočně, porazily je a vyhnaly po případě z Evropy vůbec. 19 ) Úspěch této 
papežské politiky předpokládal odklizení sporů v Říši a na evropském jihovýchodě. 
Říše rozbouřena byla sporem katolických a evangelických knížat o čtyři západo
německá biskupství,20) na východě znepřátelen byl císař s polským králem. Nechuť 
datující se od neúspěšné habsburské kandidatury v Polsku r. 1575 našla vyjádření 
ve sporu s bratrem polského krále, vévodou sedmihradským, o několik statků na 
uhersko-sedmihradské hranici. Stálé vojenské konflikty na jižní hranici Uher 
a Chorvatska ještě doplňovaly tento, pro císaře neutěšený obraz mezinárodní 
situace. Nebylo divu, že císař dával přednost brannému zajištění z vlastníGh států 
rodových před nadějemi kombinací papežské diplomacie. 

Proto r. 1585 obnoven pokus o reformu vojenství České Koruny s cílem do
sáhnouti stálé společné defense všech jejích zemí. Tentokráte však nebylo jednáno 
na podkladě úmluvy o současném stavení zemských hotovostí, či jistých jejich 
částí, nýbrž tak, že měly býti 

sjednány určité kontingenty jízdy a pěchoty! které by byly jednotlivými zeměmi 
v čas nebezpečí pravidelně najímány na základě určitého berního klíče a to jak 
z vojenského lidu domácího, tak případně i cizího. 

To znamenalo ovšem radikální změnu ve srovnání s požadavky let sedmdesátých, 
zejména pokud šlo o nahrazení lidového živlu v společné defensl vojskem řeme
slným. Také pravidelnost defense nebyla ještě před deseti roky formulována tak 
zřetelně. , 

Schváliti společnou defensi České Koruny podle těchto směrnic měl opět ge
nerální sjezd, který byl určen na léto r. 1585. O jeho přípravě nejsme bohužel 
dosti zpraveni, pročež není možno s určitostí odpověděti na otázku, odkud tento
kráte vyšla iniciativa. Jisté jest, že mu předcházely opět sněmy v inkorporovaných 
zemích, na nichž byly voleny naň delegace. Ve Slezsku se sněmovalo nepochybně 
koncem března, neboť Slezané ohlašují císaři vyslání svých delegátů již 2. dubna,21) 
o Horní Lužici nevíme nic, v Dolní měl zaříditi tuto věc širší stavovský výbor, 

19) R. Reichenbel'ge,', Nuntiaturberichte II., 1. úvodní kapitola. 
20) jH. Rittel' 1. c. II., str. 37-38. 
21) Sněmy VI. str. 595. 
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který zahájil jednání v Lubáni 28. dubna. 22
) V těch dnech zasedal již také sněm 

na Moravě, jehož jednání se protáhlo až do 15. května.23) 

Sjezd vyslaných delegátů všech korunních zemí byl zahájen posledního dne 
květnového a trval až do 19. června. Účastnili se ho celkem 24 delegáti: z Čech 7, 
z Moravy 4, ze Slezska 7 a z Horní Lužice 6; Dolnolužičané se omluvili a slíbili 
přijmouti všechny povinnosti, které na ně při spravedlivém rozvržení připadnou. 

O výsledku sjezdu jsme podrobně zpraveni z jeho artikulů24 ) a z »Discoursu«} 
který o něm napsal pro císaře r. 1606 tehdejší starosta komorničí a bývalý první 
sekretář české expedice král. české kanceláře, Jan Milner z Milhauzu. 25 ) V něm 
dostalo se nám významné zprávy úředního charakteru o obsahu, smyslu a historii 
chystané reformy českého vojenství, a to od osoby, jež sama ve své úřední funkci 
o ní spolupracovala. Je to tedy zpravodaj zřejmě prvořadý, třeba v tomto případě 
píše teprve dvacet let po událostech, ale za to s pomocí současných spisů a akt, 
jichž mohl užíti často i v originále. 

Milner zahájil svůj Discours císaři informací o poj mu de fen s e. Zjistil 
především, že pojem defense vyskýtá se i v úředních spisech a sněmovních sne
seních v několika významech (díe Bereitschaft, das gemeine Aufbot, der Fortzug), 
takže jest třeba správného rozlišovánÍ. Především - říká Milner - užívalo se 
slova defense na označení všech těch řádných pomocí, které Čechy a ostatní ko
runní země povolovaly na udržení hranic v Uhrách od dbby cís. Ferdinanda a po
volují až po dnešní den. - To znamená tedy především určitý nájem vojska, 
nebo povolení peněz na jeho nájem. Za druhé - praví Milner - jest v 1 a s t n í 
de fen s e, tou jest pomoc, kterou si navzájem slíbily země České Koruny, kdyby 
některá z nich byla napadena. Sjednali ji zástupci všech zemí v Praze r. 1585, 
když byly obavy ~z nepřátelského vpádu do Slezska se strany polského krále. 26) 

22) Archiv min. vnitra v Praze: Landtage 34-1585, fol. 16. 

23) Sbírka přepisů v Čes. zem. archivu: Archiv min. vnitra 1585. V. 15. 
24) Sněmy VI., str. 605-607. 

25) Celý titul tohoto spisu zní: »Herrn Johann Millner Discours und Bericht per Defensionsordnung«; 
uložen jest v archivu ministerstva vnitra v Praze: Militare 1606, konvolut »Tractation per Defensionsordnung«, 
fol. 8-27. - Konvolut sestavil tehdejší sekretář něm. expedice král. české kanceláře, Jan Platejs z Platenštejna, 
spojiv v něm důležité akty generálního sjezdu zemí České Koruny r. 1606 se svým zápisem o jeho jednání. _ 
Milnerův Discours přináší podrobný výtah z artikulů r. 1585, zprávu o jednání a výtah z artikulů sjezdu r. 1587 
a stručné záznamy i o dalších osudech defensního jednání. - O jeho autoru Janu Milnerovi z Milhauzu viz 
zejména f. Borovička, Pád Zelinského, ČČH. 1922, str. 283 a Karel Stloukal, Česká kancelář dvorská (1931), 
str. 144 n. 

26) Doslovně praví Milner (1. c. fol. 10 p. v.): Anlangend die aigentliche defension zwischen der eron 
Behemb und den incorporirten landen, bin ich dessen aIlzugewiss, wann der Bathory bei irer kais. Mt umb ver
neuerung auch bestetigung der compactaten anhalten und sonstig gegen iren Mt sich geburlicher accomodirt hette, 
das die defension wohl nachbliben were. Aber nachdem er gegen diser zeit so vil affectionirt gewesen und das 
land Schlesien vast teglich einfaIlen 5ich zu be50rgen gehabt, ist principalissime der Schlesier halber di defen-
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Té obavě přičítá Milner jedině zásluhu o to, že o defensi bylo vůbec jednáno. 
Za třetí - vypočítává Milner - inproprie et abusive užívá se výrazu defense ve 
smyslu veřejná hotovost, zvláště když císař sám táhl do pole. O výklad defense 
býval spor mezi nejvyššími úředníky; stavívali se proti příliš širokému výkladu 
a bránili se, aby se kromě Uher povinnost obrany vztahovala také na Rakousy, 
Korutany, Štýrsko atd.; v Uhrách pak připouštěli jen obranu hranic proti Moravě 
a Slezsku »mit richtiger bezahlung« a s podmínkou, že veliteli tam budou stavov
ské osoby v České Koruně osedlé - Milner vzpomíná jednoho z nich, Bedřicha 
z Zerotína. Nijak se prý nemělo defensí rozuměti, že Česká Koruna a inkorporo
vané země budou nepřetržitě ve zbrani, takže se na statcích i lidech úplně vyčer
pají. Proti třetímu případu, osobnímu tažení, neměli prý stavové zvláštních ná
mitek, zejména kdyby císař sám do pole táhl. - Tolik Milner v úvodu svého 
Discoursu. 

Vlastní defensí, která měla býti r. 1585 projednávána, byla vzájemná pomoc, 
kterou si slíbily země České Koruny, kdyby některá z nich byla napadena. Jak měla 
býti tato společná defense pořízena a zorganisována, poznáme z usnesení červno
vého sjezdu delegátů všech korunních zemí - s výjimkou Dolní Lužice, jež 
uloženo jest v artikulích tohoto sjezdu.27

) 

Stavové vyslovují tam nejprve své obavy, že Česká Koruna by sama byla k boji 
proti Turkům slabou a že proto panovník musí jednati o pomoc se Svatou Říší 
a jejími knížaty, i s jinými křesťanskými panovníky; nicméně však na doklad své 
dobré vůle že povolují »nížepsanou defensi pro samé toliko obhajování a ochranu 
království Českého a zemí k němu příslušejících, ne v š a k ven z zem ě, nebo 
jedna země proti druhé«. - Z druhé podmínky ozvaly se obavy stavů z dvorského 
absolutismu, pro tu dobu spíše jen teoretické, ale prvá podmínka skutečně pod
statně zúžila použitelnost zamýšlené defense. Dále uvádí se v artikulích k v o t a, 
k níž se je,dnotlivé země pro defensi zavázaly, a to: Čechy 3000 jízdných a 3000 
pěších, Morava 1500 jízdných a 1000 pěších, Slezsko 2000 jízdných a 1600 pěších, 
Horní Lužice 173 jízdné a 173 pěší, a Dolnolužickým, kteří ve své omluvě vyslo
vili ochotu »státi v spravedlivé rovnosti s jinými zeměmi«, uloženo tolikéž. Sta
vové moravští byli ochotni sice postaviti ještě o pět set knechtů více, ale jen 
sionstractation anno 85. furgenomben und auf dise weis 19. juni desselben jars verglichen worden. - Takové 
mínění o vzniku defense neměl v r. 1606 Milner sám. Také registrátor dvorské říšské rady v Praze, Jan Man
hard, zpravodaj bavorského vévody a bývalý jeho resident na ds. dvoře, vyslovil ve své depeši do Mnichova, 
6. května t. r., názor, že defense ve svých počátCÍch souvisí s habsburským podnikem v Polsku r. 1586. (Mni
chovský státní archiv: Fiirstensachen XL. fol. 367; přepis ve sbírce přepisů Čes. zem. archivu.) - Počáteční 
stadium společné defense České koruny ze sedmdesátých let XVI. stol. nebylo tedy již na počátku XVII. stoi. 
dobře známo. 

27) Sněmy VII. str. 605 n. 
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s předchozím svolením svého sněmu, také Hornolužičtí s touto výhradou slibovali 
povoliti, místo 173 jezdců a tolikéž pěších, po 250 obojích a zaručili se tento. po
žadavek podporovati na svém zemském sněmu. Celkový počet jízdy v defensi činil 
by tedy sedm tisíc a pěchoty šest tisíc šest set mužů. 

Podle usnesení sjezdu mohl s defensí disponovati (v celku, či s jejím dílem, 
podle nutné potřeby) pan o v n í k, ale jen s rad o u s t a v ů v; podobně 
mohlo býti také rozhodováno o »jiných všech pomocích až do nejvyšších možností 
království Českého a jiných k němu příslušejících zemí«, totiž především o zem
ských hotovostech. N e z n a m e n a 1 a t e d y s pol e č n á d e fen s e zem í 
Čes k é k o run y spl n ě n í vše c h jej i c h voj e n s k Ý c h P o v i n
n o stí, nýbrž měla se státi jakousi první rychlou výzvou, jak podobnému zřízení 
později (1613) říkali na př. v Sasku: eilende hilf.28 ) 

To vše bylo nepochybně v intencích vlády, třeba usnesení o definitivním p 0-

volení kvot k defensi na sněmech inkorporovaných zemí (Mo
rava, Horní Lužice) vymykalo se celkem vládní snaze tyto sněmy z rozhodování 
o defensi odsunouti ve prospěch gen. sjezdu. Vláda však mohla se spokojiti tím, 
že jde vlastně jen o počáteční nesnáze, které později pominou a že sněmy mají 
rozhodnouti jen o základní otázce, totiž kvotě defense, nikoliv o jejím organi
sování a povolávání. Co však nehovělo v červnovém usnesení přání vlády, bylo 
omezení defense jen na hranice České Koruny, kdežto o případném užití i za 
hranicemi mohly rozhodovati opět jen »potomní sněmy obecné, kteréž J. Mt cís. 
za tou příčinou v jedné každé zemi s pilností rozepsati míti ráčÍ«. Za druhé ne
souhlasila vláda s omezením platnosti celého usnesení jen nač t y ř i r o k y, 
místo požadovaných deseti. Stavové toto omezení odůvodňovali novostí věci. 

Nejméně však mohla vláda z červnových usnesení akceptovati ustanovení, že 
v případě postavení defense maj í svolené berně zůstati 
v zem í ch. Dvůr v takovém případě právě potřeboval berní k placení nájem
ných vojsk, která měla existovati dále vedle defense, ježto tato měla nahraditi 
nikoli je, nýbrž, aspoň částečně, těžkopádné zemské hotovosti. 

Neznamenal tedy červnový sjezd r. 1585 nikterak ještě vyřízení společné 
defense. Byl jistým krokem vpřed, avšak do zdařilého výsledku bylo ještě daleko. 
Bylo nutno znovu jednati se všemi zemskými sněmy zejména o povolení defense 
i za hranice České Koruny a vedle toho usilovati hlavně o vypuštění článku, který 
pojednávalo zastavení berní, pro nějž by dílo defense nemohlo vůbec splniti 
předchozího očekávání. 

* 
28) R. Naumann 1. c. str. 10. 
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V létě 1585 došlo ke konečné dohodě o městech na sedmihradské hranici 
a tak polevilo napětí s Polskem i Sedmihradskem.29 ) Tím nepochybně ochladl také 
zájem vojenských kruhů dvora na rychlém uskutečnění české defense, jak zdá se 
z dalších událostí. 

V Čechách konal se nejblíže příští sněm teprve v listopadu 1586. Císař ve své 
proposici pochválil sice usnesení červnového sjezdu r. 1585, avšak zároveň kon
statoval, že »posavad k žádnému místnému konci to přivedeno není«.30) Protože 
však hlavním úkolem svolávaného sněmu bylo povolení tříletého berního recessu 
a odklad splácení půjčky stavů z r. 1585, bylo předem jisto, že defensi velká po
zornost věnována nebude. Sněm se sešel 17. listopadu a blížící se vánoce byly mu 
vhodnou záminkou, aby se vůbec vyhnul jednání o defensi. Stavové schválili vět
šinu vládních požadavků finančních, ale o defensi prohlásili, že pro krátkost času 
před vánocemi se o ní jednati nemůže. 31) 

Na Moravě a ve Slezsku konaly se v té době rovněž zemské sněmy. Třicátého 
listopadu psal císař slezskému hejtmanu, aby knížata a stavové zvolili do de
fensní komise nové zástupce na místě těch, kdož zemřeli a odstoupili, že také 
moravskfrm stavům, shromážděným na sněmě zemském, dal k tomu povolenL32) 
To bylo nepochybně také vše, co do konce r. 1586 k dokončení jednání o spo
lečnou defensi České Koruny bylo podniknuto. 

Než již příští měsíce ukázaly prospěšnost zdárného zakon~ení tohoto re
formního díla. V prvé polovině prosince 1586 zemřel polský král Stěpán a Habs
burkům naskytla se znovu příležitost pokusiti se, tentokráte již po třetí ve čtrnácti 
letech, o polský královský trůn. Naděje jejich nebyly sice špatné, avšak nicméně, 
vzhledem k síle a vlivu druhého polského tábora, jehož vůdcem byl sám korunní 
hejtman a kancléř Jan Zamojski, nebylo dosažení polského trůnu ani tentokráte 
snadnou věcí a spíše stále bylo se třeba obávati, aby nevedlo k mezinárodnímu 
válečnému konfliktu. 

Tak n~ jaře r. 1587 oživl zase zájem vládních kruhů o dokončení díla spo
lečné české defense. Vzhledem k tomu, že od usnesení gen. sjezdu v červnu 1585 
nebylo vlastně nic vykonáno, bylo nutno začíti tam, kde se tehdy skončilo. To 
znamenalo především odklízeti překážky, které okamžitému zřízení defense po
stavilo do cesty tehdejší usnesení: neurčité kvoty Moravy a obou Lužic, omezení 
platnosti defense jen na čtyři roky, užití pouze v hranicích České Koruny a ze-

29) Reichenbel'ge1', N. B. II. 1. úvod. 
30) Sněmy VII. str. 28. 
31) Sněmy VII. str. 82. 
32) Sněmy VII. str. 46. 
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jména ovšem zadržení berně po dobu postavení defense do pole. Odkliditi tyto 
překážky a omezení měl generální sjezd všech korunních zemí} který zasedal na 
jaře 1587 v Praze a skončil své práce v pátek 20. března. SS) 

Generálního sjezdu zúčastnil se znamenitý počet delegátů všech korunních 
zemí, také Dolní Lužice, která před dvěma roky se omluvila. Čechy byly zastou
peny sedmnácti delegáty, z nichž šest bylo nejvyšších úředníků, v čele s nejvyšším 
komorníkem Janem z Valdštejna, osm delegátů přišlo z Moravy, devítičlennou 
slezskou delegaci vedl olešnický kníže Karel z Minsterberka, Horní Lužice vyslala 
pět a Dolní čtyři delegáty; celkem byli tedy přítomní 43 právoplatní delegáti. 

O postupu jednání nepodařilo se mi nalézti nic, znám jen jeho výsledek. 
Nebyl takový, jak by jej < byla vláda chtěla míti. V hlavní věci trvali stavové na 
svém a úhradu defense spatřovali stále ve »vyzdvižení tureckých berní«. Jednali 
sice také o sbírku z masa, - jeden peníz z každé libry masa, které se bije pro 
trh - ale ta mohla krýti vydání na defensi jen z malé části. 34 ) 

V artikulích nejprve stanovena jest kvota, jíž každá korunní země má k de
fensi přispěti; celkem měly postaviti 7000 vyzbrojených jezdců a 6600 pěších, 
tedy onen počet, k němuž se země zavazovaly již r. 1585 s podmínkou dodateč
ného schválení na svých obecných sněmech. Jako tehdy, i tentokráte trvali slezští 
a dolnolužičtí stavové na při brání braniborského kurfiřta k dejensi. 35 ) Kromě 
toho domáhali se také vyřízení sporu o odumřelé léno krňovské,36) aby prý tímto 
sporem nebylo dílo defense poškozováno. Podobně jako před dvěma roky i tento
kráte trvali na tom, že defense smí býti použito jen k obraně hranic České Ko
runy a že nesmí jí býti ničeho obmýšleno proti kterékoliv korunní zemi. Právo 
disponovati defensí měl míti panovník, avšak jen za souhlasu delegátů korunních 
zemí k defensi zvolených. Souhlasně s r. 1585 ukládali stavové panovníkovi po
vinnost starati se o pomoc proti Turkům také v Říši a u jiných křesťanských pa-

33) Usnesení jeho otiskuje f. Borol'iéka v chystaném svazku Českých sněmů (XII.) jako č. 17 a; 
obšírný výtah z něho zaznamenal v citovaném již Discoursu Jan Milner z Milhauzu. - Děkuji při této příle
žitosti zároveň p. prof. J. Borovičkovi, že mi laskavě dovolil použíti k této práci také archů XII. dílu Sněmů 
českých. 

34) Zápis o této sbírce jest v archivu hl. m. Prahy, rkp. č. 1080, fol. 1038. To, co je otištěno v Sněmech 
VII. str. 146 pod nadpisem: Seznam ustanovení, kteráž učinili zástupcové zemí Čes. Koruny při jednání o poho
tovost zemskou I. 1587, není usnesení, nýbrž náčrtek pořízený nepochybně podle komorního návrhu, který později 
v jednání pozměněn, jak lze zjistiti srovnáním s textem, uveřejněným v Sněmech XII. Č. 17 a. 

35) Účasti braniborského kurfiřta domáhali se stavové proto, že držel od České Koruny lénem ve Slezsku 
Krosensko s Čulchovem a Sommerfeldem, z něhož již dlouhou dobu odmítal platiti berně, povolované slezskými 
sněmy (srv. Sněmy XI., 82, pozn. 3), a v Dolní Lužici panství Štorkov, Beskov, Chotěbuz, Tupice, Piceň, Beer
walde a dvůr Velký Lubín u Chotěbuze (Sl'\'. Kretscbmer: Historische Geographie von Mitteleuropa, str. 490). _ 
O právním postavení těchto lén k Čes. Koruně viz Kapl'as: Právní dějiny zemí koruny České II. 1. str. 318 a 
Sněmy XI. str. 83, pozn. 1 a str. 126, pozn. 3. 

36) Více o tom viz v Sněmech XI. Č. 28, pozn. 2. 
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novníků. Generála-obrista, v případě že se císař či některý z jeho bratří neujme 
velení, měl najmouti a platiti císař; musila to však býti šlechtická osoba v Koruně 
České usedlá. Kdyby přijal velení císař, či někdo z jeho bratří, musil by u něho 
býti stále komisař ze stavů České Koruny. Tomuto generálu-obristovi, či komi
saři, měly býti podřízeny i ostatní sbory zemí České Koruny, kdyby je bylo nutno 
v případě přímého napadení některé země nepřítelem, postaviti. V dalším od
stavci jest podrobně stanoven žold velitelům i vojsku. 37) 

Postaviti a· platiti defensi uvolili se stavové jen na tři měsíce v roce a do 
svého účtu přijali i opatření a placení mušket a »duplháků«, které měly být po 
jednom na každém voze. Mustruňky hotovosti měly se konati dvakrát do roka; 
v r. 1587 v pondělí po sv. Medardu (9. VI.) a na sv. Šimona a Judy (28. X.), 
všechna pak příští léta vždy v čtrnácti dnech po sv. Jiří (24. IV.) a po sv. Mi
chalu (29. IX.). Císař však měl sám opatřiti artilerii a její dopravení na bo
jiště. O tom, kdy a kolik defense má býti postaveno, rozhodovati měl panovník 
společně S delegáty stavů; první oddíly defense měly být odeslány na bojiště 
ihned, celá defense musila být postavena do pole nejpozději do měsíce. 

Platnost její byla však stavy opět omezena jen na čtyři roky a ve Slezsku 
a v obou Lužicích mělo býti znovu celé toto usnesení předloženo zemským sně
mům, protože prý dosud o defensl nejednaly. Slezský sněm se měl sejíti 21. dubna, 
sněmy v Lužicích pak v čtrnáctidenních lhůtách po něm. Jen sněmovní usnesení 
v těchto zemích mohlo prý zaručiti defensi uznání a poskytnouti jí záruky proti 
těm, kdož by se ujednané defensi stavěli na odpor. K účasti na ní zavazovány 
byly všechny osoby světské i duchovní a v závěru připojeno stavovskými delegáty 
opět osudné usnesení, že v případě postavení defense, či její části, zůstává celá, či 
část berně v zemi. - Protože bylo sporné, ke které zemi má náležeti defense 
Opavska, o jehož příslušnost vedl se již dlouhá léta spor mezi Moravou a Slez
skem, p0žádali moravští stavové panovníka, aby tento spor rozhodl, aby jím de
f ense netrpěla. 38) 

Když se 20. března gen. sjezd rozcházel, nebyla tedy defense dokončena; ne
pokročila vůbec valně za usnesení z června r. 1585 a zejména setrvání stavů na 
zastavení berní v případě postavení defense činilo celé reformní dílo ilusornim. 

Usnesení generálního sjezdu o defensi jest zajímavým také po stránce poli
tické. Z jeho obsahu poznáváme, že požadavek defense byl stavům předkládán 

37) Tento odstavec artikulů Jan Mi/ner v citovaném Discoursu celý vynechal, učiniv si jen in marg. po· 
známku: Describatur ad partem. - Doslovně otištěn jest Borovičkou, Sněmy české XII. str. 33-34, pročež 

upouštím od podrobnějšího jeho reprodukování. 
38) Sněmy VII. str. 97 n. 
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v souvislosti s »tureckým nebezpečím« a že stavové, aspoň ve svém vereJnem 
usnesení, jej tak také chápali a posuzovali. Proto :volali po pomoci :Říše a jiných 
křesťanských panovníků, zdůrazňovali slabost České Koruny pro boj s tak moc
ným nepřítelem a vyslovovali obavy, že by Turci mohli přímo napadnouti Moravu 
nebo Slezsko. Pojímali tedy zřejmě mezinárodní situaci roku 1587 zkresleně; jest 
ovšem těžko říci, do jaké míry to činili bona fide a zejména, zda bylo to také sku
tečným míněním nejvyšších úředníků zemských, kterým přece opravdové vztahy 
císařovy zahraniční politiky na jaře 1587 nemohly býti úplně neznámy. V poli
tickém ruchu r. 1587, kdy celá habsburská zahraniční politika byla upoutána pol
skou kandidaturou a kdy naopak cís. diplomat pokoušel se i v Cařihradě intri
kovati s Vysokou Portou proti většině polských stavů, vedených Zamojskim, bije 
tato politická neinformovanost a krátkozrakost českých stavů zvlášť .do OČL3S) 

A ještě po jedné stránce jsou usnesení tohoto gen. sjezdu závažnými. Není 
v nich ani zmínky o nějaké povinnosti společné obrany s zeměmi rakouskými či 
s Uhrami, kterou s takovou samozřejmostí předkládal císař stavům České Koruny 
již ~. 1575.4°) Kdežto ještě r. 1585 považovali stavové za potřebné brániti vý
kladu defense v tom smyslu, jako by se měla vztahovati také na jiné státy habs
burské, než jen Českou Korunu, r. 1587 tato záležitost byla nepochybně již na
prost<: nespornou. V tom podařilo se tedy stavům uchrániti integritu a samostat
nost Ceské Koruny úplně. 

Jednání o defensi tentokráte, vzhledem k nebezpečné mezinárodní situaci, 
neuvázlo tak jako r. 1585. Dne 14. června dostali stavové císařovu odpověď na 
své artikule z 20. března.41 ) Císař bod za bodem rozbíral sněmovní usnesení, vy
slovuje nesouhlas s jednotlivými jeho body. Tak nejdříve zdůrazňoval strategickou 
škodlivost usnesení o použitelnosti defense jen v hranicích čes. státu a žádal, aby 
bylo možno táhnouti s defensí vstříc nepříteli do jeho území. Dále vyslovoval 
přání, aby stavové vzali na sebe placení nejvyššího generála a aby opatřili také 
všechnu artilerii; pouze dopravu děl do pole uvoloval se obstarati na vlastní ná
klad. Rozhodně ovšem císař odmítl požadavek zůstání berní v zemi v případě vy
tažení defense do pole a to s poukazem, že by nebylo z čeho platiti žold nájemné
mu vojsku, takže by sbíhalo a hranice zůstávaly neopatřeny. Zdůrazňoval také, že 
kromě defensí jsou korunní země v nebezpečí povinny, jako bylo tomu i dříve, 
hotovostí každého třicátého, dvacátého, či desátého muže. Nic neměl proti pří-

39) Srv. ]. Macůl'ek, Dozvuky polského bezkráloví str. 7 n. 
40) Sněmy IV. str. 170 n. 
41) Sněmy VII. str. 182 n.; v Milnel'ově Discoursu ve výtahu. - Milnerovi platila tato ds. odpověď za 

základ jednání o defensi se stavy ještě r. 1606. Poznamenal si k ní in marg.; Recensentur raciones pluribus verbis. 
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slušnosti velitelů defense k České Koruně, ovšem s podmínkou, že to budou osoby 
vojenství znalé. Ve věci jezdeckých čeledínů přiklonil se k mínění delegátů slez
ských a lužických, schválil také předložení defensních článků ke konečnému 
schválení sněmům jmenovaných zemí a sliboval přiměti braniborského kurfiřta 
k podílu na defensi. Pokud šlo o Krňov, žádal od stavů dobré zdání, »jak by 
to mohlo býti ke konci přivedeno«. 

Odpověď panovníkova byla rozesílána zemským hejtmanům 17. června a již 
24. června odpověděli na ni moravští nejv. úředníci a radové soudu zemského, 
shromáždění právě na nejv. soudě zemském v Olomouci.42

) Spěch představitelů 
moravské stavovské obce nebyl tak docela bez příčiny. Když byli v úvodu své od
povědi ujistili císaře, že užitím defense jen k obraně hranic České Koruny není 
míněno, že by defense, hájíc hranic korunních zemí, nesměla je překročiti a táh
nouti vstříc nepříteli, nýbrž pouze že nemá jí býti užíváno k obraně hranic jiných 
zemí, jako štýrské či chorvatské, rozvinuli panovníku svůj plán, jak by pod heslem 
defense mohli získati k obraně moravskouherské hranice stálé vojsko, které by 
platili vedle nich také Češi a Slezáci. 

Svůj požadavek stálých vojenských posádek v moravsko-uherském pohraničí 
odůvodňovali zvláštním rázem tureckého válčení, jež spočívá v náhlých přepa
dech, pustošení, braní zajatců i žen a dětí do otroctví a v rychlém zase odtažení. 
Svolávání hotovostí, či čekání na pomoc okolních zemí nemůž.e prý za této situace 
přinésti užitku, ale za to prý s úspěchem mohly by takovým vpádům čeliti třeba 
malé, ale stálé vojenské sbory, rozložené na různých místech kol hranic. Proto 
má císař jednati se stavy král. Českého a stavy slezskými, aby mezi svým lidem, 
povoleným na defensi, najali část německých rejtarů, část arkebuzírů a něco uher
ských husarů, jakož aby chovali v žoldu také něco pěšího lidu buď moravského, 
či uherského a to vše buď na Moravě, či v Uhrách na moravské hranici. Své přání 
doporučov<;tli moravští stavové i tím, že by tak odpadly mustruňky vojenského 
lidu, které způsobují chudým poddaným pravidelně velké škody. Sami chtěli na
jmouti hned k ochraně svých hranic 300 husarů a 500 hajduků. 

Ve všech ostatních bodech setrvali Moravané na březnových článcích: od
mítli také opatřiti artilerii a platiti generalobrista. O artilerii radili císaři jednati 
s oběma kapitolami a městy, zda by ji případně vzaly na sebe. Pokud prý jde 
o zemskou hotovost, ví každá vrchnost, že jest povinna v čase potřeby vyzbrojiti 
každého desátého poddaného. Svou odpověď císaři uzavřeli Moravané ubezpečo
váním, že by bylo dobře postaráno o zásobování defense proviantem, kdyby záso
bování bylo ponecháno korunním zemím. 

42) Sněmy VII. str. 192 n. Výtah v Mill2el'Ově Discoursu, ut supra. 
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Mimo návrh na okamžité najímání části teprve připravované defense a držení 
její v poli po celý rok (místo tří měsíců), kterýž návrh mohl ovšem situaci de
fense jen zkomplikovati, neusnesli tedy Moravané ničeho, co by znamenalo krok 
vpřed ve srovnání s usneseními březnového generálního sjezdu. 

Nejinak dopadla společná defense i v odpovědi Slezáků, která pochází však 
teprve z října r. 1587 a vzala vznik svůj na zemském sněmu.43 ) V prvních ka
pitolách pokročili stavové nad březnové artikule tím, že přijali a císaři oznámili 
plán slezského mustruňku defense, ale to byl také pokrok jediný. Ve věci zasta
vení berní zůstali strikně při březnovém usnesení a dokonce vůbec odmítli znovu 
poslati do Prahy své delegáty k jednání o defensi, neboť prý nevidí, jaký by toho 
byl užitek, dokud panovník se nevysloví, zda má býti defense postavena podle 
usnesení již učiněných a stavové ostatních zemí svá usnesení neprovedou. Také 
ovšem, pokud šlo o opatření artilerie, zůstali Slezané při starém usnesení. -
Co učinili s císařskou odpovědí stavové v obou Lužicích, není mi známo. 
Po odpověděch Moravanů a Slezáků bylo však patrno, že v okamžitý zdar 
celého jednání není možno doufati a že celé reformní dílo znovu se protáhne 
na léta. 

Ze se »společná defense« v druhé polovině r. 1587 dostala do slepé uličky, 
potvrzovaly také události nadcházej ícího roku. Habsburská kandidatura v Polsku 
vyvrcholila totiž tentokráte přímo ve válečné taženÍ. Dlouhé diplomatické pletky 
kol polského trůnu zakončeny byly v srpnu 1587 královskou volbou, či vlastně 
volbami; 19. srpna zvolila strana Zamojského, s níž posléze šel i primas arcibiskup 
Karnkowski, králem Zikmunda švédského, 22. srpna zvolila strana Zborovských 
králem arciknížete Maxmiliána. Oba volbu přijali, oba zbrojili, bylo patrno, že 
o polský trůn bude zahájena válka. 44

) 

Arcikníže Maxmilián již v listopadu náhlým vpádem z Uher chtěl se zmoc
niti Krakova, ale byl odražen. V lednu 1588 se vypravil válečně do Polska znovu, 
brzy byl však vypuzen do Slezska a tam 24. ledna u Býčiny poražen a zajat. Ka
pituloval, ale konečné sjednání míru bylo konfliktu. Naléháno bylo zejména na 
český sněm, který se právě scházel, aby vyhlásil okamžitou zemskou hotovost 
k obraně Slezska, jehož integrita byla prý vstupem polského vojska na jeho půdu 
ohrožena. Než mezi českými sněmovníky a dokonce i v řadách nejvyšších úředníků 
nebylo nejmenší chuti ke konfliktu s Polskem a tak zemská hotovost byla sice svo
lána, ale její mustruňk položen až na 24. května, to jest na dobu, kdy, jak se čeští 
stavové domnívali, bude již konflikt smírně vyřízen. Český sněm usnesl se dále 

43) Mi/ner, Discours, ut supra (výtah); v Sněmech otištěna není. 
44) Síeníawski I. c. str. 32 n. Jas. Maetll'ek, Dozvuky polského bezkráloví r. 1587 stL 1-21. 
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najmouti 600 rejtarů a 1000 pěšáků na pomoc Slezanům - kteří také s nikým 
nebojovali -, ale ani toto najímání provedeno nebylo. 

Z těchto vojenských opatření v Čechách i ve Slezsku jest zřejmo, že »spo
lečná defense« České Koruny, když opravdu válečný konflikt zahrozil, musila 
býti ponechána dvorskými kruhy svému osudu a že zase bylo sáhnuto k indivi
duálnímu smlouvání o nájem jistého počtu vojska a k povolování zemských ho
tovostí. A přes to, že zásluhou cís. diplomacie konflikt s Polskem se protáhl až 
do léta 1589, takže bylo dosti času podniknouti další kroky k dokončení české 
defense, neučiněno v tom ničeho. Politické stanovisko českých stavů bylo takové, 
že nedovolovalo přijíti s defensi v situaci, v níž by jim bylo na první ráz 
jasné, proti komu ve skutečnosti má býti defense namířena.45 ) Teprve když po 
přísaze císařově a českých a rakouských stavovských zmocněnců na mír s Pol
skem (10. VIL 1589) 46) válečné ovzduší se trochu uklidnilo, objevily se koncem 
roku pokusy navázati přerušené jednání znovu. 

Jednáno bylo se Slezáky, ale opět bez velkých nadějí ve zdar. Na 3. prosince 
byl svolán slezský sněm, aby jednalo defensi; měl vyslechnouti císařské rozhod
nutí a »tuto věc bohdá k šťastnému konci přivésti«; než očekávání v této větě vy
sloveného nesplnil. Slezská odpověď císaři, datovaná 23. prosincem,47) opakuje 
v celku to, co řekli Slezáci již v říjnu 1587, ale na konec přece jen se polepšuje 
aspoň o tolik, že oznamuje zvolení nových slezských delegátů pro společnou po
radu o defensi, kdyby tato byla svolána. 

Obsah nové slezské odpovědi asi jen utvrdil u dvorských vojenských a taj
ných radů poznání nevhodné situace pro další jednání o dokončení defense. 
Z ničeho aspoň není patrno, že by až do počátku konfliktu s Turky r. 1592, co
koliv ve věci defense bylo podnikáno. - Tak druhé období boje o společnou 
defensi České Koruny v zásadě skončilo zase bez úspěchu. 

IV. 

Rok 1592 uložil habsburské politice ve východní a jihovýchodní Evropě 
nové úkoly. lnkvisiční sněm v Polsku vzal Habsburkům zbytek naděje, že by 
polský trůn byl zase znovu uprázdněn a válečný konflikt v Chorvatsku s pašou 
bosenským byl známkou, že Velké Por tě, uzavřevší mír s Persií, na míru s cí
sařem již nezáleží. 

Císařská diplomacie začala se proto na všech stranách ohlížeti po vojenské a 

45) Srv. na př. Tomek, Dějepis m. Prahy XII. str. 335. 
46) J. Macurek, Dozvuky ... stL 17 n. 
47) Jan Mí/ner 1. C. fol. 26. 
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finanční pomoci. V listopadu konala se v Praze porada o obraně hranic (grenz
beratung) za účasti arciknížete Arnošta48

) a radů dvorské komory a vojenské 
rady. Projednávala obsáhlý plán politického a vojenského tažení proti Turkům. 
Císař se neměl tentokráte omezovati jen na obranu uherských a chorvatských 
pevností, nýbrž měl, podle sil a pomocí, jež se mu podaří pro válku získati, pře
jíti případně sám k ofensivě. V nejlepším případě mělo býti jejím cílem vypu
ze~í Turků z Evropy. Porada usnesla se především na neprodleném jednáni 
s Ríši o spěšnou peněžitou pomoc a to i bez svolání říšského sněmu. Dále mělo 
se jednati také se sněmy v zemích České Koruny o povolení vojska a jeho zá
sobování, o pomoc měl býti požádán papež, vlašská knížata, španělský, švédský 
a dánský král; s velkoknížetem v Moskvě měl býti uzavřen protiturecký spolek. 
Konečně vyzvána také česká vláda, aby zase obnovila jednání s českými stavy 
a se stav)' inkorporovaných zemí o dokončení společné defeme. Česká ddense 
měla býti později spojena s defensi uherskou a zemí rakouských. 

Plán ujednaný v Praze byl sice velkorysý, ale chyběly mu z valné části před
poklady uskutečnění, což se brzy projevilo. V Ríši se nikdo nechtěl v cokoliv 
uvazovati bez usnesení říšského sněmu, moskevský velkokníže právě jednal s Ca
řihradem o příměří,49) pomoc severských králů byla od počátku spíše agitačním 
heslem a z ostatních zahraničních pomocníků přihlásil se zatím jen papež Kli
ment VIII., který byl ochoten poslati do Uher pomocný sbor pod vedením ne
pota G. F. Aldobrandiniho a současně uložil kardinálu Caetanovl pracovati 
v Polsku pro vytvoření proti turecké ligy. Naděje na úspěch této papežské poli
tiky nebyly však valné, a tak na snadě byla nejspiše, jak obvykle, pomoc České 
Koruny a rakouských dědičných zemí. 

Nepochybně ještě na konci r. 1592 rozhodla se vláda svolati nový sjezd 
delegátů všech korunních zemí k dokončení společné defense. Již 11. ledna 1593 
poslal slezský zemský hejtman zprávu císaři o svém jednání s knížaty Karlem 
z Minsterberka a lehnickým Joachimem, kteří společně se stavy v knížetstvích 
Zaháňském, Opolském, .Olešnickém a Frankensteinském stáli proti společné de
fensi; žádal v ní císaře o svolání slezského sněmu na 22. února, aby tam byly 
odstraněny spory mezi knížetstvími a zvoleni delegáti pro pražský sjezd. Situaci 
ddense nepovažoval za beznadějnou, neboť i v oposičních knížetstvích prý již 
loňského roku byli jí, někteří stavové nakloněni a sněmovní delegáti slíbili, že 
se budou snažiti získati jí doma souhlas úplný. 50) 

48) Loebl 1. c. str. 42 n., Sněmy VIII., str. 118 n. 

49) J. Macul'ek, Zápas Polska a Habsburků o přístup k Černému moři, str. V. 
50) J. Macul'ek, Zápas Polska str. 32, Sněmy VIII. str. 207. 
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Mezi lužickými stavy byl právě spor o ~ozdělení společn~ kvo~ 5~0 jezdců 
a 500 pěšáků, kterou přijali r. 1587 zástuP:l o?OU markrabstvl na sJ~zde v ~raze. 
Dolnolužický kancléř Gideon Kindler podavaJe o tomto sporu zpra:,u 4: ~nora 
1593 zemskému vojtu Jaroslavu z Kolovrat;51) oznamoval mu, ze Jednanl p~
ritní stavovské komise, které se dálo v prosinci minulého roku, ztroskotalo a ze 
nepochybně bude nutno předložiti spor k rozhodnutí gen. Jsje~du v Praze. 

Dvanáctého února však došlo v přípravě defense k nahlemu ob~atu. Dvor
ská komora postavila se proti konání gen. sjezdu 15. bř~:na, )ak byl dříve pJro
ponován, a navrhla císaři jeho odložení, a~y mohl, ?yh. nejprve na ~becnyc~ 
sněmech dostatečně připraven. Obávala se, ze delegatl z lnkorporovanych zemI 
přijdou zase bez dostatečných plných mocí a že zejména hla~~í vPř~kážk~ defens~, 
totiž »zdvižení« berní v případě jejího postaven1, nebude Jeste prekonana, takze 
by generální sjezd zase nemohl pokročiti za březnová usnesení roku 15~7. 
Proto radila císaři, aby svolal postupně obecné sněmy v korunních zemích, Ce
chami počínajíc, a předložil jim znovu své námitky k usnesení g~n ... sjezdu r. ~5~7. 
Sněmy pak aby měly povinnost na ně odpověděti. Teprve po JejIch odpovedlch 
měl býti svolán generální sjezd.52

) . J v, V V v 

Velký důraz kladla dvorská komora na usnesen1 ceske~o snemu, od n,ehoz 
očekávala že bude vzorem sněmům ostatních zemí. Defens1, podle usneselll z r. 
1587, po~ažovala za nepřijatelnou, ale věřila, že zruší-li český sněm us~esení 
o zdvižení berní, projeví i sněmy inkorporovaných zemí více ocho:~ k ustup
kůru. Náklad na defensi chtěla krýti akcízy, zejména dávkou z masa a zadala, ~by 
česká Komora předložila dobré zdání o výnosu chystaných dávek již v nejbhžší 

.I. 

době. v . ~ J v 

Císař, respektive tajná rada, návrhům dvorské komory vyhovel a Ce~ky snem 
byl svolán na 17. března53 ) a již 1. března radil se císař s zemským h~Jtmanen; 
o svolání' sněmu moravského. 54) Dvacátého druhého února ~ádala take dvors,ka 
komora českou kancelář o uveřejnění panovníkových námltek k ~tavovsky~ 
usnesením z března r. 1587, a to ve formě reskriptu sněmům. 55) Resknpt byl pn
pojen potom jako příloha k proposicím sněmů korunních zem~. Obsah)~ho mo~~ 
býti ovšem stavům znám již od června 1587 a dokonce stavove moravstl a ~lezstl 
již tehdy naň, třeba neuspokojivě, odpověděli. . 

Český sněm, který byl svolán na sedmnáctého března, sešel se až devate-

51) Sněmy VIII. str. 212. 
52) Sněmy VIII. str. 213. 
53) Sněmy VIII. str. 217. 
54) Jan MilneJ', Discours í. c. fol. 28. 
55) Sněmy VIII. str. 219. 
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- n~cté~o: r:~stal si~e jen. struč~ou ~lá~~í proposici, avšak opatřenou čtyřmi spe
clelmml ,pnlohaml o vOJenskych zalezltostech. Defensi byly věnovány přílohy 
C a D.56) V příloze C vylíčena byla historie defensního jednání od r. 1585 až 
k o.d~ovědi c~sa!ov~ ze

v 

:4; červn~ 1587; kteráž sama tvořila přílohu D. V pro
pOSIC1 se pravl, ze S1ce cestl stavove po CIS. odpovědi ze 14. června 1587 odmítli 
sami jednati o defensi a žádali účast delegátů ostatních zemí, avšak protože prý 
nyní »nevyhnutedlné potřeby nastávají, aby jmenovaná defensí ustanovena ft n~
řízena byla, opětuje J.Mt cís. stavům své milostivé a otcovské zdání« a žádá je, 
aby o ní znovu se dohodovali a zejména aby nevyzvedávali turecké berně po čas 
defense, ale aby náklad na ni kryli jinak. 

Než výsledek českého sněmu, stejně jako celý jeho průběh, krajně překvapil. 
Sněm sta~ se totiž předmětem sabotáže svého předsedy, nejv. hofmistra Jiřího 
z ~ob~ovl:, který, společně se svojí družinou, chtěl císaře donutiti, aby mu udělil 
n,e}v. ,cesk: purkrab~tvi. Pokud šl? .0 defensi, podařil se Lobkovicovi plán sabo
t~ze" .. u~lne. V re~hce na pro~OSlCl, datované 30. března,57) oznámili stavové 
Clsan, ze o defensl se neusnesl! »poněvadž by čas k uvažování nepostačil« a když 
3. dubna p~iše: do sn~mu vicekancl~ř Z~linský, aby přednesl císařovu dupliku,58) 
bratr hofmlstruv LadIslav z LobkovIC a Sebestyán Vřesovec nechtěli vůbec aby se 
cís. duplika čtla a protože rytířský stav trval na tom, že za tak malé úč~sti sně
mov~íků je~~~ti :~ n~může, sněm se samovolně, v čele se svým presidentem, 
rozesel, neUClmv zadneho usnesení. 

V. Čechách defense znovu uvázla, ale v inkorporovaných zemích bylo o ní 
pře:e Jednáno .. Osmnáctého května oznamovali Hornolužičané svému fojtu, že 
obeslou gen. sjezd v Praze a v Slezsku učiněno bylo kladné usnesení v červenci. 
Než. ani v Čechách nebyla defense vypuštěna z vládního programu. Cesta, kterou 
~v.ohl nejv. hofmistr Jiří z Lobkovic, aby se stal nejv. purkrabím, nedovedla 
Jej k toužené metě, nýbrž k doživotnímu žaláři a stavové, jichž užil k své de
monstraci proti císaři, když se na podzim znovu sešli k sněmu, snažili se pře
mírou ochoty zahladiti všechny stíny, jež jarní jejich postup vyvolal. Tak se 
vytvořila pro defensní jednání velmi příznivá situace . 

. Podzimní Jněm v Cechách v roce 1593 zasedal od 22. října do 3. listopadu 
a přmesl vládě největší úspěch, jakého kdy ve věci defense dobyla. Nevýhodou 
?ylo po~z:: že tento úspěch nepřišel již v březnu. Proposice zabývala se defensí 
Jen strucne: panovník žádal české stavy, aby obeslali příští společnou poradu 

56) Sněmy VIII. str. 222 n_ 
57) Sněmy VIII. stL 256. 
58) Sněmy VIII. str. 262. 
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a aby zavedli pro defensi stálé sbírky z mas, ryb a vína. 59) Stavové vyhověli 
v podstatě ve všem, takže šli opravdu, třeba opožděně, vzorem ostatním zemím, 
docela jak si představovala v únoru dvorská komora a při tom se stále ještě 
panovníku omlouvali. Tato změna jest dobře patrná v artikuHch,60) v nichž své 
usnesení o defensi formulovali takto: 

... Rádi by to byli (stavové) hned na místě postavili, než šetříce, že to bez pří
tomnosti vyslaných s plnou moci od pánův Moravanův, Slezákův a Lužičanův, 
jakožto oudův království tohoto, nikoliv býti nemůže, dali jsou to všecko tímto 
sněmem v moc předně J. Mti cis., potom též radám J. Mti cis. soudu komorního 
i osobám těmto, které voleny jsou: (následuje 14 pánů a rytířů), kteřížto, aby 
spolu s vyslanými z markrabství Morayského, knížectvích Slezských, mar
krabstvích Horních a Dolních Lužic to zavříti mohli. A protože taková defensí 
bez nemalé sumy peněz zařízena býti moci nebude ... z jednoho gruntu z měšce 
svého vlastního 15 gr. č. dali, města pak ... 18.750 kop míšo 

Kromě toho však určili stavové k úhradě defense vše, co zbude po uplacení 
vojenských dluhů z výnosu sbírky z masa, ryb, páleného vína a židů a schválili 
zavedení dobrovolných sbírek v kosteHch. Vláda byla s usnesením českého sněmu 
plně spokojena a kdyby se bývaly sněmy inkorporovaných zemí skutečně řídily 
českým příkladem, jak na jaře věřila dvorská komora, byla defense dokončena 
v několika týdnech. Než tak se nestalo, naopak stavové v knížectvích Minster
berském, Zaháňském a Frankensteinském ve Slezsku odmítali se podrobiti i usne
sení většiny ostatních slezských stavů. Koncem ledna 1594 psalo té věci císař 
slezskému zemskému hejtmanu a hrozil, že proti odporujícím stavům zakročí. 61 ) 

Než přes to generální sjezd nebyl pak svolán po celý rok 1594. 
Zatím se již naplno rozbouřila válka s Turky. Když byl v létě r. 1593 ví

tězně odražen vpád bosenského paši Hasana do Chorvatska a paša sám v bitvě 
nad řekou Kulpou zahynul, vypověděla Vysoká Porta válku oficielně a ještě na 
podzim vpadlo veliké turecké vojsko do Uher. Dobylo sice Vesprima, ale když 
pro zimu musilo ustoupiti do zimních ležení, císařští přepadli Stolnični Běle

hrad a obsadili jej. 
Také císařská diplomacie pracovala od chvHe vypovězení války s dvoj

násobným úsilím, aby získala spojence a rozšířila tak protiturecké bojiště. Ně
kolik dnů před vánocemi přišlo cís. poselstvo do Polska jednati o protitureckou 
ligu; pobylo tam dlouho, v únoru 1594 jednalo také se Zamojskim, ale bez 

59) Sněmy VIII. str. 340. 
60) Sněmy VIII. str. 378. 
61) ]. MillZel', Discours 1. C. fol. 28. 
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úspěchu. 62 ) Nesklidila-li však cís. diplomacie úspěch v Polsku, sklízela jej ještě 
toho roku v jihovýchodním sousedství. 63 ) V lednu 1594 přišel do Prahy k cís. 
dvoru jednatel Záporožských kozáků Stanislav Chlopickyj a nabízel císaři do 
služeb osm až deset tisíc kozáků, kteří by na jeho pokyn provedli vpád do turecké 
Bessarabie. Dostal hned zálohu a k dojednání spolku odešel s ním na východ 
cís. agent Erich Lassota. - Od jara bylo vyjednáváno také s druhým jihovýchod
ním sousedem Polska, Moldavským vét'ovou Aronem. Císařský posel Marinus 
z Dubrovníka spolupracoval tam s papežským legátem pro východ Komulovičem 
a úsilí obou se zdařilo v srpnu 1594 pohnouti Arona pro spolek s císařem. Aron 
»připojil« své země k Ríši německé a dostal tak od císaře říšskou ochranu. V listo
padu toho roku následoval jeho příkladu také valašský vévoda lvVchal a v lednu 
1595 uznal svrchovanost uberského krále sedmihradský vévoda Sigmund Batory. 

Tak během jediného roku získala cís. diplomacie za spojence celý evropský 
jihovýchod. Byl to sice úspěch veliký, ale také zavazoval, neboť rozšířil turecké 
bojiště od štyrských hranic až na pobřeží Černého moře. Zvětšil naděje na 
úspěch, ale také finanční a vojenské oběti. 

Za takové politické a válečné situace byl zahajován 13. února 1595 v Praze 
nový generální sjezd České Koruny) jenž měl dokončiti nyní tak potřebné dílo 
společné defense. Zahájení sjezdu předcházelo dlouhé jednání mezi válečnou 
radou a dvorskou komorou, která dávala přednost vysoké válečné berni před 
defensL Na konec však přece zvítězilo stanovisko, že společná defense jest zá
sadním řešením, které zejména při vyhlídkách na dlouhou válku, má býti ví
tanější, než povolování peněz na nájem vojska případ od případu, jak se dálo 
dosud.64

) 

Proposice předložená generálnímu sjezdu65
) vrcholila proto v požadavku ko

nečného schválení defense. Bylo jistě charakteristické, že již v samé královské 
proposici bylo výslovně zdůrazňováno, že defense nemá se vztahovati na království 
Uherské, ani na země Rakouské, nýbrž toliko na země České Koruny. 

Stavovští delegáti v replice na proposici66
) nabízeli jisté sumy peněz na opravu 

uherských pevností, především Komárna, a určité kontingenty jízdy a pěchoty, 
slibujíce je vydržovati zvláštními sbírkami a nikoliv jako dříve zadržením turecké 
berně. Čeští stavové chtěli postaviti 1000 těžkých, 1000 lehkých jezdců a 4000 
německé pěchoty, Moravští 500 těžkých, 500 lehkých jezdců a 1500 pěchoty, 

62) f. Maciil'ek, Zápas Polska ... kap. 1. 

63) f. Maciil'ek, ib. kap. 1. - Huber 1. c. 383 n. 
64) Sněmy IX. str. 12, 24, 28. 
65) Sněmy IX. str. 33. 
66) Sněmy IX. str. 60. 
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Slezsko po 1500 mužích obou druhů zbraní, Horní Lužice 150 jízdy a 300 pě
choty, Dolní Lužice 100 jízdy a 200 pěchoty: celkem tedy 4750 jezdců a 7500 
pěchoty. Úhradu defense představovali si takto: vrchnosti 15 gr. č. z každého 
osedlého z měšce vlastního, města pak dohromady 18.750 kop gr. míšo a vše, co 
zbude po splácení starých vojenských dluhů z dávky z masa, ryb a vína. Kromě 
pěchoty a jízdy povolovali však tentokráte také peníze na dělostřelectvo, a sice 
vrchnosti po 24 gr. m. z každého osedlého během šesti měsíců v měsíčních splát
kách, poddaní stejným způsobem 12 gr. m. z každého osedlého, svobodníci 1 tolar, 
faráři po Yz tolaru a židé 2 tolary, rovněž do šesti měsíců. 

Císař v duplice (4. března) 67) však žádal více; především zvýšení vojenských 
kontingentů jednotlivých korunních zemí o tolik, aby v celku bylo v defensi po
staveno 8000 jízdy a 11.900 mužů pěchoty a za druhé větší peníz na opevnění 
Komárna, Ostřihoma a Zitného ostrova.6S

) Zavazoval se, podle přání stavů, při
měti k účasti na defensi také kurfiřta braniborského, jako držitele lén ve Slezsku 
a v Dolní Lužici. 

Stavové slezští, hornolužičtí a dolnolužičtí ještě triplikovali, smlouvajíce se 
jednak s císařem o výši vojenského kontingentu, jednak kladli vlastní požadavky, 
které byly s to opět znemožniti dokončení defensního díla. Slezáci učinili defensi 
znovu odvislou od konečného schválení slezským sněmem,69) Dolnolužičané pak 
od účasti braniborského kurfiřta. 70 ) Avšak ani čeští a moravští delegáti, třeba pí
semné tripliky jejich buď nebylo, či se nezachovala, nepřijímali panovníkem vnu
covaný vysoký kontingent vojska, jak srovnáním panovníkovy dupliky s artikuly 
sjezdu vychází najevo. 

Po více jak pětitýdenním jednání, 17. března, byl generální sjezd skončen 
a artikuly schváleny.71) Stavové čeští se jimi zavázali postaviti do defense 1000 
těžkých jezdců, 600 arkebuzírů a 6000 mužů pěchoty, to jest dva pěší pluky, z nichž 
jeden měl býti najímán v Čechách, druhý v Ríši. Moravané slíbili postaviti 500 
těžkých jezdců, 500 lehkých jezdců, 500 arkebuzírů a 2000 pěchoty, Slezáci stavěli 
celkem 1500 jízdy a 2000 pěchoty, Horní Lužice 150 jízdy a 300 pěchoty a Dolní 
Lužice 100 jízdy a 300 pěchoty. Celkem tedy měla společná defense čítati 4850 
jezdců a 10.600 mužů pěchoty, ovšem jen po splnění podmínek, vyslovených 
v zmíněných triplikách tří německých inkorporovaných zemí. V službě měla státi 

67) Sněmy IX. str. 65. 
68) V české duplice mluví se jednou o Šútech, jednou o ostrovu Šútu, domnívám se, že jde o zkomoleninu 

z něm. Schiitteninsel, jak v dopisech vojenské rady býval jmenován :Žitný ostrov. 
09) Sněmy IX. str. 76. 
7D) Sněmy IX. str. 76. 
7l) Sněmy IX. str. 85 n. 
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nejvýše sedm měsíců v roce a o potřebě jejího postavení měl rozhodovati panov
ník spolu s osobami k tomu pověřenými od stavů jednotlivých korunních zemí. 
O úhradu nákladů na ni mělo býti postaráno takto: Vrchnosti se zavázaly platiti 
půl tolaru z každého osedlého z vlastního měšce, poddaní - vždy 20 osedlých 
dohromady - měli odváděti měsíčně 4 kopy míš., měšťané tolikéž, ale již vždy 
10 osedlých společně; svobodníci, dědinníci a nápravníci kopu míšo měsíčně, fa
ráři po Y2 kopě a židé po 20 míšo gr. Města pak se zavázala odvésti celkem 
18.750 kop míšo Kromě toho mělo být užito pro defensi i případných zbytků dávek 
z masa, ryb a vína. - Svolání porady osob, pověřených od stavů jednotlivých zemí 
jednáním o provedení defense, bylo ponecháno, podobně jako v artikulech čes. 
sněmu r. 1593, panovníkovi. 

Tak v teorii byla vlastně defense dokončena. Povoleny byly určité kontin
genty vojska, stanovena služební doba v poli, učiněny disposice o způsobu jejího 
svolání, schválena úhrada, ale při tom všem nebylo ve skutečnosti hotovo ničeho, 
neboť platnost celého usnesení závisela od dodatečného jeho schválení sněmy 
v Slezsku a v obou Lužicích. Ve Slezsku však čtyři knížectví - Minsterberg, 
Zaháň,. Opolí a Frankenstein -- stála již několik let vostré oposici proti společné 
defensl a Dolní Lužice učinila schválení defense odvislým od účasti branibor
ského kurfiřta, jíž však nebylo lze snadno získati. Skutečné provedení defense 
~ředpokládalo tedy nové zdlouhavé vyjednávání se stavy ve Slezsku a diploma
hckou akci u kurfiřta v Berlíně. 

K tomu však v příštích letech nedošlo; generální sjezd z února-března 1595 
byl v XVI. stol. posledním skutečným jednáním o společnou defensi českého státu. 
Od r. 1596 vymáhala již vláda zase jen případ od případu vojenskou berní, či 
najímání vojska v jednotlivých korunních zemích; toho roku na podzim, po po
rážce u Keresztes, byla dokonce svolána i stará zemská hotovost. O pravidelnou 
společnou defensl celé České Koruny se však již nejednalo. 72 ) 

Počátkem r. 1597, když byl očekáván zvlášť prudký nápor Turků, svolán byl 
znovu generální sjezd všech českých korunních zemí. Panovník žádal od delegátů 
nové berně a nové najímání vojska - v náhradu za neuskutečněnou zemskou ho
tovost z podzimka 1596 - ale o defensi nebylo v proposici ani slova.73 ) Do arti
kulů sjezdu však byl vložen článek, jenž jest svědectvím, že aspoň během jed
nání přece bylo o defensi promluveno. Delegáti se totiž v artikulech usnesli, 
že obešlou nové jednání o defensi, jestliže je panovník svolá na jaře r. 1597.74 ) 

72) Sněmy IX. str. 329, 333, 349. 
73) Sněmy IX. str. 385. 

14) Sněmy IX. str. 402. Doslovné znění článku je toto: Kdyby J. Mt cís. mezi tímto časem (15. n.) 
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K tomu nedošlo. Císař nemohl svolati novou schůzi o defensi, protože ne
byly ještě splněny podmínky a odstraněny překážky, které postavili společné de
fensi r. 1595 do cesty delegáti inkorporovaných zemí, takže by se býval sjezd 
scházel za téže situace, za níž se na jaře 1595 rozešeL 

Tyto překážky nebyly však překonány ani v pozdějších letech, jak se uká
zalo, když na sklonku turecké války - r. 1606 - dostala se společná defense zase 
na denní pořad sjezdového jednání. Avšak i tenkrát bylo znovuzahájení prací na 
společné defensi výrazem teprve krajní nouze. Turecká válka trvala již čtrnáctý 
rok a přes celkem šťastný průběh začla právě v posledních letech být pro císaře 
nepříznivou. 75 ) R. 1604 ztracena byla Pešt a Hatváň a ohrožen dokonce i Ostře
hom, zatím co celý východ a střed Slovenska upadl v moc evangelických stavů 
uherských, které dohnal k povstání protireformační režim císařských správců 

v Horních Uhrách, zejména v Košicích. Rok 1605 přinesl ztráty ještě horší. Od 
1. května toho roku řádili v jihovýchodní Moravě Hajduci, proti nimž bylo nutno 
zvednouti celou hotovost Českého království, hotovost moravskou i pomocný sbor 
ze Slezska a na pDdzim ztracen ve prospěch Turků dokonce také Ostřehom. TýŽ 
osud by byl potkal i Nové Zámky, kdyby nebyly včas postoupeny uherským po
vstalcům. Tak císařské panství v Horních Uhrách ztenčeno bylo koncem r. 1605 
na pouhou Bratislavu s okolím. ~ 

Za té situace byly vyčerpány všechny běžné obranné prostředky Ceské ko
runy. Český sněm svolán byl toho roku třikráte. V únoru povolil zemskou hoto
vost, která skutečně koncem května byla poslána na Moravu a v červnu zasedal 
již znovu, usnášeje se o vyslání nové hotovosti. Konečně koncem srpna sešel se po 
třetí, aby místo usnesené druhé zemské hotovosti povolil nové velké peníze na na
jímání vojska, protože zkušenosti s první hotovostí nebyly zase valné. Stavové mo
rovští zasedali toho roku dvakráte za stejným účelem jako stavové čeští a také od 
stavů slezských získána byla zemská hotovost i berně. Od léta 1605 dokonce ve
deno bylo úsilovně, ne právě slibné, jednání o pomoc také s kurfiřty saským a 
braniborským, kteří měli poslati své pomocné sbory do Uher, jednak na základě 
starých spojeneckých úmluv - erbaňunků - mezi jich předky a Jiříkem Podě
bradským, jednak jako držitelé lén České Koruny. Vyčerpány byly tedy koncem 
r. 1605 všechny ústavou dané možnosti k získání prostředků pro další vedení 

a sv. Duchem nejblíže příštím (25. V.) osoby předešlým sněmem k tomu volené i také posly z dotčených zemí, 
k tomuto království připojených, sem obeslati ráčil, aby se sjeli a ten artikul potřebný uvážíc, jej na místě 

postavili. 
75) Srv. zejména: V. V. Tomek, Dějepis města Prahy XII. str. 415 n., F. Kameníček, Prameny ... 

str. VIII. a 43 n., K. Krofta, Sněmy české XI. úvod, J. Borovička, Sněmy české XII. úvod a Č. 1-30, ze
jména pak č. 20, 21 a 23 (v tisku). 
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- války a tak, když ani na počátku r. 1606 nebylo jisté, zda válka již uhasíná a 
dokonce jedna část politických činitelů na císařském dvoře si toho ani nepřála, 
nezbývalo než znovu vrátit se k jednání o společnou defensi České Koruny, jež 
r. 1595 skončilo tak beznadějně. Přes to, že s přípravou nového generálního' 
sjezdu České Koruny začalo se již v září 1605 a že byla velmi široká a obezřetná, 
přece výsledek prací, skončených v březnu 1606, se vynaloženému úsilí ani zdaleka 
nerovnal. 

Před tím od r. 1599 až do r. 1605 odbývána byla společná defense v sněmov-
ních artikulech jediným odstavcem, v podstatě stále stejným, v němž stavové žádali 

aby ten článek dostatečně byl vysvětlen -- a J. Mti c1S. zůstavovali, aby kdy
koliv osoby k tomu volené z obce království i z zemi k němu připojených sem 
obeslati ráčil, aby ten potřebný artikul na místě a konci postavili.76 ) 

Do sboru osob zvolených pro defensl byly od všech zemí stále doplňovány 
osoby nové, za ty, kdož zemřeli, či odstoupili. To vše dálo se však zcelá mecha
nicky, aniž bylo vedeno meritorní jednání o společnou defensi. Svědectvím o pro
stém přejímání zmíněného článku z jedněch sněmovních artikulů do druhých jest 
na př. stále se vracející chyba ve vročení posledního jednání o defensl. Po všechna 
leta odvolávali se totiž stavové ve věci defense na své usnesení z r. 1593 a z r. 
1596, ač v posléze jmenovaném roce nic nového o defensi neusnesli, nýbrž své 
základní usnesení učinili již na gen. sjezdě, konaném o rok dříve. 

Když po jedenácti letech, r. 1606, vláda s pokusem o společnou defensi České 
Koruny ztroskotala po čtvrté, a to podobně jako r. 1595 zase o odpor Slezska a 
Lužic, bylo na toto dílo se strany vlády již resignováno. Nově objevila se společná 
defense - ovšem s jiným obsahem a z iniciativy stavů samých - teprve, když 
pro ni za doby stavovského povstání vznikly příznivější podmínky. 

7fj) Sněmy IX. str. 654 n., X. str. 41, 180, 277, 413, 516 a Sněmy XI. str. 171. 

J. MATOUŠEK: 

K PROBLÉMU OSOBNOSTI RUDOLFA II. 
Poznámky o pramenech) literatuře a metodě. 

ázev záhadného císaře, kterým obdařil vídeňský historik Viktor Bibl Max
miliana II., větším právem platí o jeho nástupci. Tyto nesouvislé poznámky 
nemohou a nechtějí ovšem řešiti otázku, jejímuž objasnění se věnovalo již 

tolik úsilí. Mají jen upozorniti na některé stránky problému, kterým se dosud ne
věnovalo tolik pozornosti, kolik zasluhují, neb si jich badání dosavadní nevšímalo 
vůbec. Chtějí také naznačiti, pokud dovoluje vymezený rozsah článku, způsob, jak 
podle mínění autorova bylo by lze dospěti k poznání hlubšímu a bezpečnějšímu. 
Výsledek bude však převážně negativní: zjištění nejistoty poznání, libovůle inter
pretační, nedostatečnosti dosavadní metody. 

Když Gindely svůj spis o Rudolfovi II. začal rokem 1600, osvědčil nepo
chybně nadání komposiční, jež nebylo z posledních přednosti jeho vědecké indi
viduality. Na rozhraní dvou století zajisté jako v dramatické exposici se nám 
poprvé představují všechny složky dějinné tragedie, končící katastrofou císařova 
sesazenÍ. Nezdar dvojího projektu sňatkového s Isabelou španělskou a Marií Me
dicejskou důtklivě připomíná rostoucí pravděpodobnost, že císař nezanechá legi
timních potomků; skutečnost ta spojuje se se zprávami o těžké melancholii císařově, 
která ho prý činí vlády neschopným, v působivý podnět snahám o zajištění nástup
nictví říše. V tomto úsilí vedle mocí zahraničních, Španěl a kurie, poprvé určitě 
vystupuje pozdější císařův sok, arcikníže Matyáš, vedený tehdy vídeňským bisku
pem Khleslem. Sesazení a vypuzení dvou hlavních ministrů pražského dvora, 
Rumpfa a Trautsona, k němuž tehdy došlo, spojovali již současníci s počátkem 
regimentu komorníků, 1 ) za nímž se pomalu ztrácí postava císařova do šera legen
dárního nebo do víru fantastických pověstí. Badání pozdější v ledačem ovšem obraz 
Gindelyho pozměnilo: ukázalo, jak od počátku vlády čteme občas o císařově melan
cholii; vystopovalo snahy o řešení otázky nástupnické již od let osmdesátých; uká
zalo, jak ani pro převládající vliv komorníků není přesné počáteční meze. Beřeme-li 
tento rok za východisko rozboru pramenů o osobnosti Rudolfově, je to proto, že 

1) Srovn. M. Ritte1", Deutsche Geschichte II 182. 
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nejen do jisté míry zůstává i nyní pro vládu jeho mezníkem, ale že i nové prameny 
zvětšily jeho význam pro studium císařovy povahy. Do té doby čteme jen vŠeobecně 
o císařově melancholii, nepřístupnosti, nezájmu o věci vládní, záchvatech hněvu, 
v době těsně po zmařených projektech sňatkových dostává se nám pojednou 
množství konkretních dat, která, jak uvidíme, jsou pro posouzení věrohodnosti 
diplomatických pramenů o osobnosti císařově velmi poučná. 

Neboť shodou okolnosti jsme odkázáni při studiu císařovy osobnosti takřka 
jen na prameny nepřímé - není skoro vůbec literárních pozůstatků jeho indivi
duality.2) Jak známo, diplomatické depeše a relace jsou po stránce metodické 
prameny vyprávějícími, jejichž kriteriem je pouze věrohodnost autorů a shoda jich 
mezi sebou.3

) Kromě diplomatického a jemu příbuzného materiálu přicházejí 
v úvahu jako pramen o císařově osobnosti jen slavné sbírky, které po sobě Rudolf 
zanechal. 

Zdá se to zprvu až paradoxní; snad o malokteré době sneseno bylo tolik 
pramenů, pracováno tak intenslvně s různých stran monograficky, ale měnlivý 
obraz císařův unikal badatelům proteovsky. Pochopiti důvod toho je cílem této 
studie. 

K tomuto účelu hodi se nejlépe rok 1600 nejen pro bohatství pramenů, které 
?ro t~to období sneslo ba dání dosavadní v míře zvláště hojné, nejen pro význam 
Jeho Jako mezníku ve vládě Rudolfově, ale také proto, že poprvé, jak jsme se 
zmínili, máme podrobné zprávy o císařově duševní nemoci, která není sice jediným 
problémem císařovy povahy, jak leckdy se badatelé mylně domnívali, ale je přece 
nejvhodnějším východiskem pro studium Rudolfovy osobnosti vůbec. 

Badání po Gindelym, zejména Stieve a Rittel'} snesli doklady o »melancholii« 
císařově, hlavně z depeší benátských, od samého počátku jeho vlády. Již r. 1575 
varuje kardinál L. Madruzz, dlouholetý protektor říše u kurie, mladého císaře 
v půlhodinné audienci před melanchohU) Čteme potom častěji o jeho melan
cholii a »retiro«,5) nevědouce zpravidla dobře, co si máme slovy těmi předsta
vovat; kromě uzavřeného způsobu života císařova a neochoty jeho přij imat audience, 
snad také váhavosti, nerozhodnosti. V soudobé řeči slovo melancholie znamená 
totiž velmi mnoho: melancholická je paní Kateřina z Ludanic, žena Petra Voka 

2) Také u Rudolfa stejně jako u jeho předchůdce nelze mluviti o korespondenci, v níž by se zrcadlila jeho 
osobnost. Srovn. BOl"Ovičkův referát o Biblové vydání rodinné korespondence Maxmiliana II., ČČH., XXII, 
354-358. 

3) Tuto povahu diplomatických depeší a relací zdůraznil poprvé již Ullmann, Uber den Wert diploma
tischer Depeschen als Geschichtsquellen (1874), poněvadž se však na věc tu často zapomíná, třeba ji znovu 
připomenouti. 

4) M. Ritte)", Deutsche Geschichte I 582. 

5) Doklady u Stieveho, Hurtel"a, Hiibel"lil2a a jinde. 
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z Rožmberka, melancholický je mladý sebevrah,6) melancholický je také mladý 
Karel z Lichtenštejna.7

) 

Jiná nesnáz tkví v tom, že jakmile se rozšířil názor o samotářském životě 
císařově a o jeho nepřístupnosti, bylo pro vyslance u císařského dvora, když se 
mu nepodařilo dosáhnouti žádáné audience, nejpohodlnější, vymluvil-li se na císa
řovu melancholii. Ani nunciové, zdá se, nepohrdali touto metodou. Jako názorný 
příklad jak i v literatuře se uvádějí naprosto nesprávné ~oklady »melanch~lie~ 
císařovy z pouhých stížností, že poslové nedosáhli hned audience nebo z komb111aC1 
jiných, připomínám doklady Svátkem vyjmenované z do.by před sněmem řezen
ským r. 1594, z nichž žádný při bližším ohledání neobstoJí. 8

) 

V dalším omezím se na rozbor pramenů z r. 1600, kdy podle některých zpráv 
nemoc císařova vrcholí. Nedostatek místa nedovoluje, abych prodléval u politic
kých událostí a jejich průběhu, jak je znám z literatury. Znalost jejich v dalším 
se předpokládá, běží jen o konfrontaci a kritiku pramenných zpráva motivaci 
v literatuře. 

Změna v úřadech dvorských r. 1600,9) o níž již současníci různě soudili/O) 
byla i pozdějšímu dějepisectví podnětem k rozmanitým výkladům a dohadům, 
namnoze zcela si odporujícím. Autor »Annales Fel'dinandei«} jenž pro lCříbuzenské 
vztahy k dlouholetému vyslanci v Madridě o císařových stycích se Spanělskem 
bývá dobře zpraven, vykládá propuštění obou ministrů tak, že prý oba zneužili 
císařova sklonu k samotě a věcem kuriosním a stali se u dvora všemocnými pány. 
Toho prý se chopili jejich odpůrci a žalovali na ně císaři, že prý zabránili sňatku 
císařovu s Isabellou, infantkou španělskou i s Marií Medicejskou, jen proto, aby 
zůstali neomezenými pány vlády.ll) Jiná verse, jejíž původ blíže neznám, spojo
vala jejich pád ještě těsněji se španělským projektem sňatkovým: infantka Isa
bella sama prý pomluvila Rumpfa u císaře. 12 ) Naproti tomu Hammer-Purgstall 
dovozuje, 'hlavně podle poznámky, již učinil Khlesl o sedm let později, že Rumpf 
upadl v nemilost císařovu, poněvadž jednalo jmenování are. Matyáše nástupcem 

6) Oba příklady vzaty namátkou z Březanova života Petra Voka z Rožm!:rka, vyd. Marešovo. 
,) K. Stloukal, Karel z Lichtenštejna a jeho účast na vládě Rudolfa 11., CCH XVIII, 1912. 
8) f. S1látek. Světozor 1883, str. 474 uvádí: že se nemohl Petr Vok z Rožmberka 1594 dočkati audience -

tehdy byl císař na fíšském sněmu v Řezně, že v létě 1593 musila čekati deputace stavů uherských dva měsíce na 
audienci, že papežský legát L. Madruzz byl na podzim téhož roku přijat v audienci až po několika týdnech, že ani 
vyslanec anglický nemohl se dočkati audience - což nebylo pravda. V tomto případě jde tedy o hrubý omyl -

jindy bývá podobný závěr z nedoloženého faktu méně patrný. 
9) Podrobnosti o ní Stloukal, Portrét Rudolfa II. z r. 1600, Pekařův sborník, II, 1930. 

10) Srovn. Karel st. ze Žerotína :Marcantoniovi Lombardovi 14. listop. 1600 z Rosic, oto u Chlumec

kého, Kar! von Zierotin, II, 127. 
U) Khevenhiller, Annales Ferdinandei V. 
12) Zedler J. H., Vollstiindiges Universal-Lexicon aller Kunste und Wissenschaften, heslo Rumpf. 
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Rudolfovým.13
) S tímto míněním souhlasí i Chlumecký} který spojil příčinně pád 

obou ministrů s jejich účastí na jednáních konetabla kastilského, jenž přijel v září, 
těsně před propuštěním Rumpfa a Trautsona, do Prahy, aby přemluvil císaře 
Rudolfa k volbě krále římského. 14 ) Stejně jako Chlumecký vylíčil i Gindely vnější 
průběh propuštění podle zprávy francouzského residenta Ancela, motivaci však 
béře z Hammera. 15 ) Ancel totiž stejně jako Khevenhiller spojuje propuštění s ne
:dařeným sňatkem španělským: císaři prý se dostaly do rukou Rumpfovy listy do 
Spaněl, v nichž psalo císařově neschopnosti k vládě; nad to prý nejv. hofmistr 
podporoval sňatek infantky Isabelly s arc. Albrechtem, ale zabránil sňatku císařovu 
s Marií Medicejskou, čině tak pro zájmy španělské. Ranke vydal sice skoro sou
časný pramen, vykládající propuštění Rumpfovo jeho straněním kandidatuře 
Albrechtově, anonymní zprávu markraběti anspašskému z r. 1601, přiklání se však 
k mínění Hammerovu a Gindelyovu, že důvodem bylo stranění arc. Matyáši. 16 ) 

Obratem v badání o tomto období vlády Rudolfovy jsou studie Stieve-ovy.17) 
Stieve po prvé také tu sebral co nejvíce pramenné látky; různé výklady vlád~í 
změny r. 1600 u současníků vedly k tomu, že je kombinoval, uváděl příčin více 
a zejména spojil změnu se současnými zprávami o nemoci císařově, jak je čteme 
u benátského vyslance Petra Duoda a agentů bavorských. Již u současníků na
jdeme nadto přímo výklad, že pád Rumpfa a Trautsona nebyl vůbec nijak hlou
běji motivo-:án, že se jím jen projevil zlobný záchvat Rudolfův. lB ) 

Od Stleve-a výklad propuštění Rumpfova a Trautsona je nerozlučně spiat 
s otázkou choroby Rudolfovy. Gindely nepokusil se ji blíže určiti ani podrob
~ěji popsati. BA i publikace pozdější přinesly nové doklady. U nás stejně pilný 
Jako povrchní J. Svátek vykládal rovněž Rumpfovo a Trautsonovo propuštění 
Rudolfovou nemocí, Prý oba upadli v nemilost císařovu pro nechuť Rudolfovu 
ke straně katolické, již v něm vyvolala aféra Jiřího Popela z Lobkovic, rostoucí 
jeho zádumčivost, intriky císařova komorníka Jeronýma Makovského z Makové. 
Prý byl Rudolf »již v druhém desítiletí svého panování vlastně nepříčetným a 
k vládě neschopným.«19) Jestliže Gindely, Stieve a Ritter nevěděli si s nemocí 

13) Hammel',Pul'gstall, Des Kardinals Khlesl's Leben I, II. S Hammerovým pojetím také těchto událostí 
polemisoval Kerschbaumer (1865), jenž snažil se zejména očistiti Matyáše poukazem na pobídku are. Maxmiliana' 
ale události podává chronologicky zmateně. ' 

14) Chlumecký, Kar! von Zierotin I, 231. 
15) Gindely, Rudolf der Zweite, I, 46. 

16) Ranke, Zur Deutschen Geschichte, 185. 

17) Briefe und Acten (nadále cituji BA), IV, 2 a zejména Die Verhandlungen uber die Nachfolge Kaiser 
Rudolf II. in den Jahren 1581-1602 (1880). 

18) Viz mínění protestantů u Rittera, BA I. 

19) Svátek,!. c., Světozor 1883. Svátek neví patrně při tomto výkladě, kterým spojuje pád obou ministrů bez. 
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Rudolfovou dobře rady, rakouský badatel G. Turba užil k tomu pomoci asistenta 
kliniky Krafft-Ebbingovy, dra Hírschla. Úsudek ~eho, opírající v se v:~jména 
o zprávy benátských depeší ze sklonku století, vyznel v ten smysl, ze bez1 o ne-
moc nervovou, již však těžko zařaditi do běžného schematu.

20
) v, . 

Již Stieve sebral velmi pilně zprávy o nemoci Rudolfově z doby.s~ar~11 poz
dější. Spokojil se však pouhým seřazením, srovnávaje je málo a ~eknbsuJe skor? 
vůbec. O pravdivosti zprávo císařově chorobě d~ševní ~a podzlm,16~0 vyslovil 
pochybnost jediný Vl. K ybal; »poněvadž pokud )S?U ;namy: pochaz~J1 se stra~y 
velice na věci interesované,«21) do své práce hlavm vsak pOjal portret Rudol~uv 
celkem tak, jak jej Stieve a Turba ustálili. 22

) Toto pojetí, které i poku~ Jde 
o vladařské schopnosti Rudolfovy je uprostřed mezi obrazem Rankeovym a 
temným portrétem Gindelyovým, jehož jednostrann~st se uzn~vala,23) ovládlo 
vůbec literaturu. Nejdůležitější pramen pro poznám osobnosti Rudolfovy, vy
daný po pracích Stieveových a Turbových, Mayerova edice n~nciatury Fe~re
riho,24) zdála se potvrzovati toto pojetí. Když se Stl~ukal,v prá~1 o ~arlu z LlCh
tenštejna obíral pádem Rumpfa a Trautsona, odm1tl nazor, ze duvodem ~ro= 
puštění bylo stranění Matyáši, poukázav na to, že ~:ávěv tehdy 'p~volá;al ,Clsar 
Matyáše do Prahy, soudil však, že důvod byl hl~bsl nez ~o~ha spatr:: nala~a 
císařova.25 ) Názor ten změnil teprve šťastným nalezem taJnych ~epesl n~nc: 
Spinelliho z podzimu 1600 o propuštění Rumpfově a .Tr~utsonove a o. dusev~l 
nemoci císařově. Spolehlivost těchto depeší zdá se z~Jmena p~tvrzovv~b, skutec
nost, že líčí císaře podstatně jinak než současné n~nclOvy dep:se v:re} ne. Proto 
soudí Stloukal, že našel v nich bezpečný pramen Jak pro vysvetlem zah~dy pro
puštění Rumpfa a Trautsona, tak i ku poznání osobnosti císařovy a Jeho ne-

moci.26
) • . . v v 

Psychiatrický odborník německý, Dr. H. Luxenburger}, p,oku.stl se J1Z pred 
statí Stlollkalovou o nový výklad choroby Rudolfovy, odmltaJe diagnosu Turba-

prostředně s nevolí císařovou nad Lobkovicem, nic o pokatoličtění nejv. úřadů zemských r.. 1599. Viz níže. Tvrzení 
o vlivu komorníka Jeronýma Makovského má Svátek z HU1"tera, Philipp Lang, Kammerdiener Kaiser ~udolfs :1., 
1851. Svátek věnoval pak 1884 Makovskému článek samostatný (Sborník histor. II, 1884), kde vsak zpravu 

o vlivu Makovského na Rudolfa v této věci již neopakuje. 
20) Beitriige zur Geschichte der Habsburger A VOG, 86, II. 
21) Jindřich IV. a Rudolf II., 62, pozn. 26. . . ., , 
22) Jindřich IV. a Evropa, zejm. str. 162-164: »Pološílený císař odmítal tudíž tvrdošíjně jedmy prostredek 

k urovnání krise rakouského domu ... « Jinde píše o Rudolfově »zatemnělém« duchu. 
23) Srovn. na př. Kroftův úsudek v práci o Gindelym, Zprávy zemského archivu ~V, 223. 

24) Naproti tomu nunciatury do r. 1592 nepřinesly po té strá::,:e filC pozoruhodneho. 
25) Karel z Lichtenštejna a jeho účast ve vládě Rudolfa II. CCH 1912. . • .< 

26) Portrét Rudolfa II. z roku 1600, Pekařův sborník II, 1930. Pro důvěru Stloukalovu zejm. str. 4: »Novy 

pramen je naprosto spolehlivý a vůči Rudolfovi nezaujatý.« 
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Hirschlovu a zdůrazňuje proti nim moment dědičnosti.27 ) Zdá se mu, že zprávy 
nuncia F. Spinelliho, Stloukalem zpřístupněné, potvrzují jeho diagnosu, že Ru
dolf trpěl schizofrenií stejně jako nemanželský jeho syn Don Julio cl' Austria, 
známý svými excesy na Krumlově.28 ) Zmíním se ještě o metodické stránce pokusů 
Turbova a Hirschlova i Luxemburgerova. 29

) Jaký však je poměr zpráv nunciových 
k ostatním pramenům o Rudolfově duševním stavu r. 1600? 

Návrat císařův z Plzně do Prahy uvádívá se jako doklad, že »melancholie« 
císařova polevila. 30) Vskutku chová se v létě 1600 tak, že nelze na něm pozoro
vat něco mimořádného. Sotva se vrátil z Plzně do Prahy, povolal z Benátek 
svého dvorního hvězdáře Tychona Brahe. V červenci přijal ho Rudolf II. ve 
slyšení, trvajícím půldruhé hodiny. Píše o něm Tycho do Štýrského Hradce Kep
lerovi, jenž tehdy se snažil dostati do Prahy do služeb císařových. V audienci 
té, v níž se císař zajímalo Braheova pozorování, navrhl dánský hvězdář Kep
lera za svého pomocníka.3l

) Pozoruhodné je nejen toto vypravování o audi
enci, ale i skutečnost, že ani jinde v korespondenci Keplerově a Braheově r. 1600 
se nemluví o císařově nemoci, ač jak poznáme, s různých stran se dovídáme 
o vlivu dánského hvězdáře na císaře a tedy i o jejich vzájemných stycích. 3Ol

) 

O francouzské legaci maršála de Boisdauphina, která zprávou o nastávají
cím sňatku Marie Medicejské s Jindřichem IV. podle některých pramenů pod
nítila výbuchy císařovy na podzim 1600, máme vypravování anonymního účast
níka poselství. sS) Boisdauphina, který přijel do Prahy se svým průvodem v polo
vině července, přijal císař dvakráte v audienci; i ostatní členy poselství přijal 

císař ve slyšení společném. Takto viděl náš zpravodaj Rudolfa: je střední po-

27) Zide und Wege einer erbbiologisch-pragmatischen Geschichtsbetrachtung, Z. Neur. 116, 327, 1928. 
Erbbioiogisch-pragmatische Geschichtsbetrachtung, psychiatrische Eugenik und Kultur, Z. Neur. 118, 665, 1929. 

28) Psychiatrisch-erbbiologisches Gutachten uber Don Julio [Cesare] de Austria, MVGDB., 70 SV., 1932. 
29) Viz níže str. 360. 
30) Tak i Tomek, Dějepis města: Prahy XII. 
31) Tycho Brahe Janu Keplerovi: »Paulo postquam Caesar Pilsna relicta huc Pragam reversus esset, me 

Benatica ad se advocavit. Pauculis diebus, postquam hic comparuissem, ad audientiam vocatus sum ... Arreota 
aliqua ansa. de instrumentis et observationibus, incidebat mentis, me solum oneri non sufficere, sed collaboratoriÍlUs 
opus habere dicebam. Cum de te [se. Keplero} quoque huc a Styria accersendo, et per unum atque alterum annum 
susténtando, tuo etiam discrete addito nomine, insinuassem, ipsius maiestas mox benignissime annuit, atque ut 
id D. Barvitio mandatum traderetur, iussit. [Kepleri opera omnia, ed. Ch. Frisch, VIII, 732]. Kepler sám klade 
tuto audienci Tychonovu do července: »Iulio ... Caesar de me vocando assensit« [I. e. 715}. O pobytu Tychonově 
V Praze srovn. zejm. I. Herain-I. Matiegka, Tycho Brahe, Čas. Spo!. Přát. St. Č. IX., 1901. 

32) Srovn. níže str. 354. 
33) Albert Babeau, Dne Ambassade en Al1emagne sous Henri IV, Revue Historique LX., 1896. Srovn. 

K. Stloukal, Z diplomatických styků Francie s Čechami před Bílou horou, ČČH., XXX., 1926, kde uvedena 
další literatura o tomto tématě. - Zpravodaji francouzskému důvěřuji potud, že sepisuje relaci o své cestě 

zjevně až po návratu do Francie, nemusil se ve svých projevech o císaři nijak omezovat. Tehdy totiž Jindřich IV. 
je přesvědčen o císařově duševní chorobě. 
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stavy a na svůj věk (je mu jen čtyřicet devět let) drží se velmi dobře; v obličeji 
je červený, vlasů a vousů kaštanových, tváří se dosti zatrpkle (de fa<;on assez 
revéche), oblečen je v šedivý atlas, kolem krku má řád zlatého rouna, na hlavě 
klobouk z černého sametu s malým šedivým perem. V první audienci, formální, 
která trvala hodinu, mluvil císař španělsky, v druhé (31. července) oznámil BOls
dauphin císaři oficielně nastávající sňatek Jindřichův. Rudolf odpověděl latin
sky, odměřeně a jak se francouzskému zástupci zdálo, povýšeně. Misse Boisdauphi
nova neměla úspěchu, ale poselství zdrželo se v Praze do konce srpna, oddá
vajíc se družnému veselí v diplomatické a šlechtické společnosti pražské, jejíž 
renesanční jas zachytil náš zpravodaj stejně výstižně a bezprostředně, jako poz
ději autor memoirů Bassompierrových.34) Vypravuje sice o podivínsky samotář
ském životě císařově,35) ne však o jeho nepříčetných výbuších, nebo dokonce 
o trvalé chorobě duševní. Zprávy Brahe-ova a účastníka Boisdauphinova posel
ství jsou, tuším, dostatečným svědectvím toho, že v létě 1600 o nenormálním 
stavu císařově mluvit nelze. Podezření ovšem poselství BOlsdauphinovo v císaři 
vzbudilo: obával se, že sonduje půdu pro případnou kandidaturu Jindřichovu na 
trůn říšský; zprávy nunciovy a jiné depeše diplomatické, zejména Stiel..Je1J1 uveřej
něné, potvrzuje v tom směru dopis císařův arciknížeti Maxmiliánovi ze dne 

22. září. 36 ) 
Lze vůbec říci, že před propuštěním a vypověděním Rumpfa a Trautsona 

není v diplomatických depeších zpráv o císařově neschopnosti vladařské, :1-
plývající z jeho choroby. Opakují se jen stížnosti na Rudolfovu »melancholll« 
a »retiro«, nezájem jeho o věci veřejné. 37 ) Poprvé uvádí se nemoc císařova jako 
důvod jeho panovnické neschopnosti v listech are. Matyáše, který již na jaře r. 1600, 
za Rudolfova pobytu v Plzni, usilovalo to, aby mohl přijíti k císařskému dvoru. 
Oznámil svůj úmysl 24. března Rumpfovi, Trautsonovi, R. Streinovi a Barvitiovi. 
Dále vedl jednání prostřednictvím rady Volfa Unverzagta. 38

) V listech Matyá
šových je »melancholie« císařova důvodem, aby se rozřešila otázka nástupnická. 
Kdežto na jaře dostalo se arciknížeti odpovědi zamítavé, nyní císař téhož večera, 
kdy vypovídá z Prahy Rumpfa a Trautsona, posílá spěšného posla p1:o Ma-

34) Memoires du marechal de Bassompierre I (1692). 
Babeau, 1. c., 39, kde pozoruhodná zmínka, jak císař je stále uzavřen s některými dělníky, malíři, 

hodináři a pod. 
36) Tomek, Dějepis města Prahy XII., 394-396. . y 

37) Doklady uváděné Stloukalem z nunciatury [1. e. 6} o zpohlavkování komorníka, poranění holrce 
a hrozbách Rumpfovi a Trautsonovi nelze tuším vůbec pokládat za projevy nepříčetnosti. O hrozbách RUJ.'llpfovi 

a Trautsonovi srovnej níže. 
38) Srovn. Tomek, Děj. m. P. XII., 393, hlavně podle HUftua, Geschichte Kaiser Ferdinands II., V., 72. 



350 J. MATOUŠEK 

~yáše.39) Ten vyhověl kupodivu rychle, již 3. října je v Praze. O čem a. jak 
Jednal s císařem, bezpečně nevíme. Z jeho úsilí na počátku roku a z jeho po
stupu dalšího vyplývá však nepochybf1ě, že přímo nebo nepřímo usilovalo řešení 
otázky nástupnické. Při náladě císařově snaha ta nutně selhala. O dalším po
stupu nerozhodl se Matyáš ihned, svědčí o tom data listů, jimiž se z Prahyobrá
til na členy domu habsburského a na kurfiřty. S příjezdem Matyášovým a jeho 
audiencí u císaře zdá se, že souvisí zpoždění depéŠe nunciovy o propuštění a 
vypovědění Rumpfa a Trautsona. O těchto událostech (26. a 28. září) posílá totiž 
Spinelli důvěrnou depeši šifrovanou do Říma po zvláštním kurýru teprve 9. října, 
skoro čtrnáct dní po událostech. 40) Odklad ten nelze, tuším, vyložiti dobře ani 
te~~nickými obtížemi při vyslání zvláštního kurýra, ani okolností, že teprve poz
dě]l dostalo se nunciovi pJímých informací. Odklad depeše je nepochybně 
úmyslný; shoda líčení stavu císařova u nuncia a vypravování v listech Matyášo
vých dává tušiti souvislost mezi odkladem tím a postupem arcivévodovým. Dne 
16. října píše Matyáš, patrně are. Albrechtovi: císař je trápen myšlenkou, že se 
usiluje o jeho život a že ho chtějí zbaviti trůnu. Proto prý nevěří nikomu ze svých 
rad, komorníků a sluhů, odstranil Rumpja a Trautsona} hází kolem sebe, 'ne
může jíst ani spát, pokládá se za otravovaného, nikdo ho nemůže přiměti ani ku 
prostředkům duchovním, ani k léku; je-li pak jednu hodinu klidný, změní se to 
vzápětí. 41) Zdůrazniv v listech are. Maxmiliánovi z téhož dne a are. Albrechtovi 
z 21. října, ž.e třeba se vyhnouti všemu, čím by se mohlo vzbudit císařovo pode
zření, Matyáš píše o nebezpečném chování Rudolfově. V listě kurfiřtu kolínskému 
píše Matyáš, že našel císaře v dosti silné melancholii, obává se prý ještě horšího. 42 ) 

Objevuje-li se již v listech Matyášových z Prahy posílaných vypravování 
o nemoci císařově shodné s tajnými depešemi nunciovými, je i v podrobnostech 
souhlas nápadný v dalších písemnostech, vyšlých na podzim r. 1600 z okolí Ma
tyášova. V rámci tohoto článku nelze bohužel podrobněji sledovati postup arci
knižete,43) ani detailně rozbírati zprávy o nemoci císařově v těchto aktech. 
V traktaci schottwienské,44) v instrukci are. Matyáše, Maxmiliána a Ferdinanda 
pro tajného písaře are. Ferdinanda, P. Casala, vysílaného koncem 1600 po 
schůzce schottwienské ke kurfiřtům duchovním/5) najdeme je stejně jako 

39) Stloukal,!. e., 10. 
40) Stloukal,!. e. 8. 

41) Rurter, 1. e., V., 75. 

42) Pro listy Matyášovy z Prahy Rurter, 1. e., 75-77, BA. I, IV 2, Stieve, Verhandlungen. 
43) Pro informaci postačí zatím odkaz na příslušne partie u Rurtera, Stieve-ho a Tomka. 
44) Oto Stieve, Verhandlungen, příJ. IX., str. 135-136, Sněmy české V., č. 90, str. 98-101. 

45) O cestě a jednáních Casalových v zimě 1600-1601 Rurter, Geschichte Ferdinands V., 79, podle 
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v listech Matyášových na sklonku roku. Ještě 16. prosince píše Matyáš Allnech
tovi o císařově nanejvýš nebezpečném stavu, který se den ze dne stupňuje,48) 
v druhé polovině ledna 1601 užívá píšař Casal nemoci císařovy jako hlavního argu
mentu při svých jednáních v Kolíně n. Rýnem. Shodují-li se rysy nemocného cí
saře v těchto projevech z okruhu Matyášova s tajnými depešemi nunciovými 
naprosto, je tomu zhruba také tak se zprávami agentů bavorských a vyslance 
španělského Guilléna de San ClementeY) 

V anonymním a nedatovaném dobrém zdání, jak čeliti nebezpečím, plynou
cím z choroby císařovy,48) které jak již Stieve z části přesvědčivě dovodil, 
vzniklo v Praze mezi rady císařovými v době mezi odjezdem Matyášovým (24. 
října) a schůzkou schottwienskou, tedy někdy koncem října nebo počátkem listo
padu, navrhují se také přísná opatření proti šiřitelům poplašných zpráv z Prahy 
o nepříčetnosti Rudolfově: vždyť prý pokřik o císaři a jeho zblbnutí se rozšiřil 
již po celém Německu.49 ) Vskutku i mimo říši šíří se tyto představy velmi rychle. 
Nepřekvapí, po Stloukalově publikaci tajných depeší nunciových, že pod dojmem 
jejich pokládá papež a jeho okolí Rudolfa v listopadu roku 1600 za úplného 
blázna,50) že se v Římě o tom hlasitě mluví a na císaře skládají paskvily.51) 

Také Jindřich IV., ač zprávy jeho vyslance v Praze, Ancela, jak ještě uvidíme, 
značně se lišily od tajných depeší nunciových, je přesvědčen koncem roku o du
ševní chorobě císařově, která ho konečně přiměje k tomu, že podlehne naléhání 
papeže, Španěl a kurfiřtů duchovních, aby byl zvolen římský krá1. 52 ) Fama crescit 
eundo a jestliže se v Schottwienu na podzim obávají, že císaře raní mrtvice,53) ve 
falcké straně v říši se mluví o brzké smrti císařově - v červenci 1601 je si jí 

listů Casalových are. Ferdinadovi Štýrskému a jeho relace ze 30. III. 1601. Casal vykládal 22. ledna kurfiřtu 
kolínskému, jak melancholie císařova, jež zprvu se objevovala jen časem, ukazovala se čím dále častěji. 

46) Hurter 1. C. 

47) O Guillénovi de San Clemente srovn. ]. Borovička, Archiv v Simankasu, Zprávy českého zemského 
archivu III., 1910. Španělský vyslanec byl tehdy v Praze. 

48) Ot. Stieve, Verhandlungen, Sněmy české X. 

4B) »Dai3 das Geschrei, so von Ihrer Mt und dero Hauptblodigkeit (aber gottlob falscher Weis) durch 
ganz Deutschland ausgeschollen ist.« ibid. Zajímavo je, že, ač v tomto memoriálu se uvádějí skoro všechny 
příznaky, s nimiž se setkáváme v tajných depeších nunciových, popírá se císařova nepříčetnost. Radové císařovi, 
kteří zůstalo po odchodu Rumpfa a Trautsona nebyli zdrženliví v úsudcích o svém pánu. Srovn. relaci markraběti 
auspašskému ot. Rankem, Zur deutschen Geschichte, 286. 

50) »L'on tient en cette Cour, et chez le Pape meme, que l'empereur est devenu fou du tout, et commence
t-on ja a parler de nouvelle élection, ou le Roi n'est point oublié.« - Kard. d'Ossat Villeroyovi z Říma 15. 

listop. - Lettres, vyd. z r. 1708, IV., 172. - O dojmu zpráv nunciových v Římě srovn. L. Pastor, Geschichte 
der Piipste XI., 283. 

51) Zmiňuje se o tom také relace anspašská u Ranke-ho, Zur deutschen Geschichte, 283. 

52) Jindřich IV. Bongarsovi 31. pros. 1600 a 20. ledna 1601, Oto Rittel' BA. 1., č. 164, 168. 

53) Tak v cit. traktaci schottwienské. Tam stylisace taková, jakoby již jednou mrtvice císařova byla 
ranila. Jinde však nikde jsem o tom nenašel zmínky. 
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kurfiřt falcký jiSt.54 ) Daleko široko zavládlo přesvědčení, že »takový regiment 
nemůže dlouho trvati«,55) neboť v Praze je prý u dvora úplný zmatek, nic se 
nevyřizuje, jen fakce a koterie se vzájemně potírajL56) 

Naproti tomu jinak situace vypadá v.e světle zpráv dvou hlavních odpůrců 
španělské politiky v diplomatickém světě pražském, benátského vyslance P. Duoda 
a francouzského residenta Ancela.57 ) Právě v době, kdy se nám z dvojího refero
vání nuncia Spinelliho zdá, že se snaží diplomacie papežská, aspoň pokud nebude 
rozřešena otázka nástupnická, před světem zakrýti pravý stav císařovy nemoci, 
zatím co anonymní dobrézdání pražské navrhuje přísná opatření proti šiřitelům 
poplašných zpráv, 58) vyslanec benátský, který, jak jsme viděli, spojoval pád Rump
fův a Trautsonův s předcházející audiencí nunciovou (oba propuštění ministři prý 
proto na nuncia zanevřeli), sděluje dožetí, že nuncius a vyslanec španělský, kteří 
jsou u dvora hlavními protivníky mírového jednání s Turky, usilují o to, aby se 
dostaly do Cařihradu zprávy o nemoci císařově. Tak prý chtějí zvýšiti požadavky 
turecké a znesnadniti tak případně mírová jednánÍ,59) Ještě pozoruhodnější je 
zpráva residenta francouzského. Ancel vrátil se do Prahy, kterou opustil r. 1594, 
v létě 1600 spolu s poselstvím Boisdauphinovým. Na poč. 1601 píše výslovně, že 
zprávy o nemoci císařově šíří z Prahy nuncius a vyslanec španělský, aby urychlili 
volbu císařova nástupce. Z téhož viní Ancel i kapucíny. 60) 

Není pochyby, že odchod Rumpfův a Trautsonův těž<;e nesli jak nuncius a ka
tolická strana v Čechách, tak i Matyáš a Španělé.61 ) Od smrti říšského místo
kancléře Jakuba Kurze (v březnu 1594)62) nesetkávala se strana katolická ve 
dvorské radě s vážným odporem. Třeba nelze přijímat určitě tvrzení o Rumpfově 

54) Fridrich IV. falcký kurfiřtu braniborskému 11. července 1601, oto Ritter, BA. 1., Č. 203. 
55) Srovn. na př. Rurter, 1. C. V., 82. 
56) Na př. v listě arcibiskupa Zbyňka Berky z Dubé kard. di San Giorgio a ve zprávě agentů bavorských, 

viz níže. 
57) O Ancelovi G. Labouch?!ťe, Guilhaume Ancel, envoyé résident en Allemagne (1576-1613), Revue 

ďhistoire diplomatique XXXVII., srovn. K. Stloukal, Z diplomatických styků mezi Francií a Čechami před 

Bílou horou, ČČH. XXXII., 1926. 
58) Viz výše pozn. 49. 
59) Zprávu Duodovu oto Stieve, BA., IV., 2. str. 550. Zpráva vyslance benátského stejně jako dále uvedené 

sdělení Ancelovo odporuje pojetí Stloukalovu, že v Praze byla klika »zasvěcených osob, která udržovala fikci 
o Rudolfově zdraví aspoň potud, pokud nebylo rozhodnuto o nástupci« - Portrét 10. Do této kliky počítá' 

Stloukal zjevně nuncia i vyslance španělského. 
60) Ancel Jindřichovi IV. 27. ledna 1601: »Affin de le (t. j. císaře) rendre odieux et advancer l'election 

ďun roy des Romains, qui est le but de l'ambassadeur ďEspagne et du nonce qui l'adore.« - Cit. Kybal, 
Jindřich IV. a Rudolf II., 62, pozn. 26. 

61) Srovn. zejména chválu obou propuštěných ministrů v uved. instrukci P. Casalovi. 
62) Pro nepříznivou charakteristiku Kurzovu se stanoviska kurie je pozoruhodná zejména odpověď státního 

sekretariátu na zprávu nuncia Speciana o jeho smrti. 
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uplacení se strany španělské, jak o něm byl císař přesvědčen, není pochyby, že se 
mohl na něho bezpečně obrátit jak madridský dvůr, tak arcikníže Matyáš. Oba 
ministři byli příznivci jesuitů. 53 ) Mladému Karlu z Lichtenštejna, který se dostával 
na podzim 1600 do popředí, nuncius ještě plně nedůvěřova1.54 ) 

Ze propuštění Rumpfa a Trautsona nebylo projevem šíleného ducha, zdá se 
pravděpodobným z několika důvodů: oba jednají vskutku již r. 1594 tajně za zády 
císařovými o nástupnictví,65) jak potom činili častěji, naposled asi na jaře 1600;66) 
oba najdeme o něco později ve službách Matyášových. Sem, zdá se, míří konečně 
i zmínka Matyášova z r. 1606, že někteří radové v Praze ho měli r. 1600 k tomu, 
aby učinil císaři násilL G7

) Také Stiet'enz sebrané doklady o tom, že oba pozbyli již 
před r. 1600 císařovy důvěry a že Rumpf žádal 1599 opětovně za propuštění,68) 
svědčí o tom, že císař nejednal jen v návalu hněvu zcela bezdůvodně, jak líčí 
situaci nuncius Spinelli.69) 

Zcela jinak než nunciovi se jevilo propuštění Rumpfa a Trautsona protestan
tům říšským, zejména rozhodné straně falcké. V době, kdy v depeších nunciových 
a v písemnostech z okruhu Matyášova se uvádí jejich pád jako doklad císařovy 
nepříčetnosti, čteme tu slova naděje, že je to počátek reformy císařského dvora. 
Dne 13. října píše Kristian Anhaltský kurfiřtu falckému: císař propustil Ru~pfa 
a Trautsona, poněvadž se staly zjevnými jejich pletky ve spolku s papežem a Spa
něly proti císaři a vlasti. Císař prý nyní důvěřuje velice kurfiřtu falckému a brani
borskému. Protestanti i kurfiřt mají pomoci císaři k »reformě« vlády, k níž má prý 
císař dobrou vůli, ale ne vhodné lidi. 70) O půl roku později čteme výrok, že císař 
nemůže býti ještě tak nepříčetný, když propustil Rumpfa a Trautsona. 71

) Nepo
mohou-li císaři při »reformě« dvora protestanti, učiní tak katolíci. 72 ) 

Naděje protestantů, vrcholící v pověstech, že císař hodlá přestoupiti na víru 
evangelickou, neprýštily ovšem jen z pádu »španělských« ministrů, ale zejména 
z projevů protikatolického smýšlení císařova, o nichž nuncius vypravuje jako o díle 

63) Doklady také u Kwesse, Geschichte der b6hmischen Provinz der Gesellschaft Jesu. 
64) Srovn. Stloukal, Karel z Lichtenštejna. 
65) Doklady budou uveřejněny v edici nunciatury Cesara Speciana. 
66) To zdá se vyplývat z dokumentů uveřejněných Rurterem. 
67) RUfter, 1. c., V., 415: »da nicht Leuth gemanglet, 50 Ir. May. Rath und Vertrauth gewessen, we1che 

Ir Dt gerathen, Ir May. gwalt zu thun.« Zmínka může se ovšem týkati také pražského pobytu Matyášova na 
podzim 1600 po propuštění Rumpfově a Trautsonově. 

68) Stieve, Verhandlungen. 
69) U Stloukala, 1. c. 

70) Ritter, Grundung der Union 1., 250. 
71) Zpráva markraběti anspašskému, oto Rankem, Zur deutschen Geschichtc, str. 284--288: . 
72) Jiří Bedřich Anspašský kurfiřtu falckému 4. července 1601. Ritter BA. 1., č. 200. Ríšští protestantl 

mají proto vyslati do Prahy svého residenta stálého. 



354 J. MATOUŠEK 

_ ďáblově nebo dokladech císařova chorého ducha. Z ruGh pak některé byly příliš 
hlučné, aby je mohla zadržeti censura katolických kruhů dvorských. Nejpatrněji 
se jevil odpor císařův proti katolíkům úsilím o odstranění kapucínů z Prahy. 

Byl to obrat, po vlídném chování císařově ještě na jaře, tak nenadálý,73) že 
překvapil postižené a vedl je k různým dohadům. Zpráva zaznamenaná v osm
náctém století životopiscem komisaře kapudnll, vyslaných 1599 do Čech, blahosla
veného Vavřince z Brindisi, že podnět k nočním modlitbám kapucínů dal kardinál 
F. Dietrichštejn, chtěje tak vyhověti císaři v jeho přání, aby ho vyvedl z duševní 
tísně,74) zdá se, že patří k těmto kombinacím. Domácí tradice, zachycená Balbí
nem, Hammerschmiedem, F. M. Pelzlem a SchaUerem, vykládá odpor císařův ke 
kapucínům působením dvorního hvězdáře Tychona Brahe, jemuž prý kapucíni 
zvoněním rušili astronomická pozorování.75

) Tehdy byl ovšem Brahe v Praze, ale 
není dokwnentárních zprávo jeho stycích s císařem po červencové audienci. Ná
mitky uváděné Herainem 7G

) dnes neobstojí, ale přes zjištění Brožovo77
) máme 

o pobytu Braheově v Praze v té době málo spolehlivých dat. Vždy však mohl býti 
vliv Braheův jen popudem, neboť snaha vypuditi kapucíny je jen jedním z projevů 
protikatolické nálady císařovy. 

Protikatohcká nebo aspoň proticírkevní nálada císařova trvala ještě r. 1601, 
projevujíc se zejména okázalou ochotou přijmouti zástupce říšských protestantů 
v audienci, kdežto kardinál Dietrichštejn a nuncius dlouho se jí marně doža
dovali.'8) 

Občasné protikatolické nálady Rudolfovy, z nichž episoda r. 1600 je nej
význačnější, ne však jedinou, jsou vůbec z největších záhad císařovy osobnosti. 
Kdyby se omezovaly jen na pole církevně-politické, bylo by lze je dobře uvésti 
v soulad se španělskou výchovou, v prostředí, kde státně-církevní tendence se pojí 
v jedno s vášnivým katolickým pravověřím, nebo bylo by je lze vysvětliti odpo
rem proti monarchomachům z kruhů církevních. Souhlasné zprávy nedovolují nám 
však pochybovati o tom, že časem císař se stranil katolických bohoslužeb, měl 
strach před katolickými obřady, mluvil rouhavě o náboženských úkonech. To 

73) Srovn. Fr. Tischer, Uvedení řádu kapucínů do Čech roku 1600, VKČSN. 1907, č. IX. 
74) Coccaglio, Vita e miracoli del B. Lorenzo da Brindisi, Benátky 1783. Spisu toho, z něhož čerpal 

Hurter a u nás zejména f. Svátek, nemohl jsem se dosud v Praze dopídit. Pasus o Dietrichštejnově podnětu 

k modlitbám kapucínů cit. Hurter V., 74. 
75) Také Coccaglio 1. c. má tento výklad a po něm Sz'átek, Světozor 1883, str. 486. 
7B) HerailZ-l\1atiegka, 1. c., ČSPSČ. 
77) V. Brož, O domě říšského místokancléře Jakuba Kurze ze Senftenavy a zřízené při něm hvězdárně 

Tychona Brahe, Sborník příspěvků k dějinám města Prahy 1., 1907. 
78) Srovn. Ritter BA. 1., Neochotu přijmouti Dietrichštejna netřeba vykládat jeho domnělým spojením 

s kapucíny. 
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svedlo Rankeho k domněnce o náboženské lhostejnosti císařově, ale naproti tomu 
dobře poukázal Stieve, že máme doklady o katolickém zájmu císařově zcela ne
pochybné.79 ) Právě zdánlivá nedůslednost změn náboženských nálad císařových, 
jež byla již současníkům hádankou, přivedla patrně Gindelyho k názoru o císa
řově neupřímnosti a nejnověji Stloukala k domněnce, že protikatolické nálady jsou 
projevy císařovy choroby duševní. Právě v době kolem r. 1600 kupí se odporující 
si projevy náboženského smýšlení císařova: r. 1599 vyhověl naléhání ~n~nci~vu, 
jmenuje nevyšší úředníky zemské vesměs katolíky a propouští Kryštofa Zelmskeho, 
papež blahopřeje nunciovi k jeho úspěchu,80) rok nato čteme o protikatolických 
jeho projevech, okázale přijímá, jak jsme se zmínili, říšské protestanty,81) zároveň 
však vyhovuje dávnému přání nunciovu a propouští na sklonku roku posledního 
nekatolíka v úřadech dvorských, presidenta dvorské komory Hofmanna, jenž byl 
po leta již trnem v oku kuriální politice, dosazuje na jeho místo nunciova kandi
dáta Breunera,82) pěstuje však při tom styky s protestantem Brahem, povolává 
k sobě Keplera, zatím co se spolu podvoluje lečbě bojovného katolického konvertity 
Pistoria,83) když předtím vyhledával pomoci u kard. Dietrichštejna;84) dva roky 
poté vydává mandát proti bratřím.85 ) Protikatolická episoda císařova je však 
velmi důležita pro posouzení zpráv nunciových o císařově nepříčetnosti. 

Viděli jsme na několika dokladech, jak se v diplomatických depeších sou
časných setkáváme s nejrůznějším výkladem císařových činů. Co nunciovi je do
kladem nepříčetnosti císařovy, je zpravodaji protestantskému důkazem, že ještě 
rozum neztratil. Proto je, soudím, třeba vnitřní kritiky tajných depeší nunciových, 
neboť šifra nemusí vždy skrývat světu pravdu. Srovnáme-li to, co podávají depeše 
nunciovy, se zprávami odjinud čerpanými, vidíme, že kromě vylíčení noční scény 
s Rumpfem86 ) a zásahu Pistoriova lze všechno ostatní sestavit odjinud - charak
teristické je pro nuncia právě hodnocení, výklad událostí. Nuncius přiznává, že co 
v té době vypravuje o císaři, má z druhé ruky - bylo to ostatně samozřejmé, 

79) Další názor Stieve-tll) positivní, že Rudolf čím dále tím více se klonil k absolutismu politickému a 

k restaurační straně katolické, BA. IV., 2, str. 530, po tom co řečeno, ovšem přijmouti nelze. 
80) O změně v největších úřadech 1599 f. Borovička. Pád Zelinského, ČČH. 1922, Stloukal, Papežská po-

litika a cís. dvůr pražský, 1925. 
81) Doklady po r. 1601 u Ri:tera BA. 1. 
82) Stloukal 1. c. 
83) Stloukal, Portrét Rudolfa II. 
84) Tuto zprávu má Coccaglio v souvislosti se zvoněním kapucínů. Dietrichštejn je tehdy dosvědčen 

v Praze: srovn. falZ Tenora: František kard. Dietrichštejn, Hlídka XXXIII., 1906, 264. 
85) Text Sněmy české X_, 336-337. f. Glucklich, Mandát proti bratřím a jeho provádění VKČSN. 1904, 

Krofta, Sněmy české XI., 47, Hrejsa) Česká konfese; o podílu nuncia Spinelliho na jeho vzniku K. Stloukal) 

Papežská politika a císařský dvůr v Praze. 
86) Stloukal, Portrét, str. 5. 
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když ho císař nechtěl přijmouti. Zprávu o noční scéně mohl míti přímo jen od 
postiženého ministra, je to však nepravděpodobné: Rumpf i Trautson opustili 
Prahu 28. září, Spinelli posílá, jak jsme viděli, depeši až o čtrnáct dní později. 
Buď běží o všeobecný klep dvorský, jakých tehdy jako vždy v podobném prostředí 
se rodilo spousta, nebo, jak jsem naznačil, lze pomýšleti na informaci Matyášovu. 
Vykládá-li nuncius to, proč jiní zpravodajové hledají výklady politické nebo mluví 
o císařově návalu zlosti přímo jako o záchvatu nepříčetnosti, je třeba při posou
zení takového výkladu veliké opatrnosti. Nuncius ocitl se totiž v postavení n~pří
jemném, měl-li po úspěších rekatolisační politiky psáti do Říma nejen o pro
puštění dvou ministrů, dosavadních pevných opor protireformačních snah, ale 
zejména také o náhlém obratu císařově proti katolictví. Výklad, že z císaře mluví 
ďábel, že není při rozumu, zbavoval nuncia odpovědnosti z případných nezdarů 
u císaře stejně jako byla duševní choroba císařova Matyáši a všem, kteří usilovali 
o řešení otázky nástupnické, tedy také kurii, nejpůsobivějším důvodem. Je to pouhá 
kombinace, která však je dosti pravděpodobná, uvážíme-li celou situaci, politiku 
kurie, Španěl, Matyáše a snahy císařovy, zejména pak zmíněnou již taktiku nun
ciů, vykládati své neúspěchy císařovou »melancholií«. 

K tomu přistupuje skutečnost, že můžeme přímo v jednotlivostech zprávy šif
rovaných depeší nunciových kontrolovati a zjišťovati jejich nepřesnost, neúplnou 
nebo špatnou informovanost. Nuncius píše, že již od července trvala císařova 
melancholie po několik měsíců. V té době, jak jsme viděli, přijímá císař Tychona 
a Boisdauphina a jeví se návštěvníkům zcela normálním. V šifrované depeši 
z 9. října píše Spinelli, že k císaři kromě barona Althana, který byl jmenován ka
pitánem tělesné stráže, a kapitána Šternberka má přístup jen plukovník Russ
worm. 87) V té době však jednal s císařem arcikníže Matyáš.8S ) O týden později 
píše minci us sám, že se císař dvakráte důvěrně radil s Kryštofem Zelinským.89) 
Uvádí-li Stloukal v této souvislosti podle zpráv nunciových, že se císař obíral 
myšlenkou jmenovat v Čechách novou vládu složenou z nekatolíků v čele s Petrem 
Vokem z Rožmberka, je třeba přijímat zprávu tu velmi opatrně. Císař mělo po
sledním Rožmberkoví a jeho státnických schopnostech špatné mínění, dodejme že 
oyrávněně.90 ) O takovém úmyslu císařově není jinde zpráv. 91

) Výklad audiencí 
Zelinského je mnohem prostší: brzy nato byl jmenován bývalý místokancléř nej-

87) Stioukal, Portrét 5-6. 

88) Setkání Matyášovo s Rudolfem spadá právě těsně do doby před odesláním šifrované depeše. 
89) Stloukal 1. c. 

90) Patrno je to zejména z nechuti císařovy jmenovati r. 1594 Petra Voka velitelem v Čechách. 
91) Zejména také ne v Březanově životopise, vyd. Marešovo. 
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vyšším mincmistrem. 92) Netřeba při tom ovšem pochybovati, že stejně jako pro
testanti v říši i nekatolíci čeští chtěli těžiti z protiřímské nálady císařovy. Pro vy
pravování nunciovo o domnělém sebevražedném pokusu císařově je zejména 
poučno srovnat versi nunciovu se zprávou bavorského agenta Prantla.93

) 

Stylisace událostí tak, aby dokazovaly císařovu nepříčetnost, jeví se zejména 
ve vypravování nunciově o vystoupení císařově proti kapucínům. SpinelE vypra
vuje, jak císař poslal pojednou sluhu o půlnoci k pražskému arcibiskupovi Berkovi 
se žádostí, aby ihned kapucíny vypověděl z Prahy. Když postrašený arcibiskup 
vzkázal, že tak nemůže učinit, císař poslal k němu ráno nového posla, zapřísahaje 
Berku, aby kapucíny z Prahy odstranil, protože prý nemůže dojíti pokoje, pokud 
jsou mu na blízku.94

) Proti tomuto vypravování nunciovu mluví dopis arcibisku
pův císaři 3. listopadu.95) Podle něho o přání císařově jednal s arcibiskupem nej
vyšší kancléř Zdeněk Popel z Lobkovic. Věc ta je potvrzena vyjednavačem samým, 
nejv. kancléřem, v jeho zápiscích. 96

) 

Bylo již jinde vyloženo, jak důležitým pramenem pro české dějiny ústavní 
v době předbělohorské jsou tyto denníkové zápisy Lobkovicovy, které se jal nej
vyšší kancléř sepisovati od počátku svého úřadování pro lepší evidenci a také aby 
kontroloval svého sekretáře.97 ) Tyto suché, evidenční poznámky soukromého zá
pisníku denníkového neobyčejně zajímavě osvětlují i naše téma. Nejvyšší kancléř 
zapisoval si tu i audience u císaře. V době, kdy podle zpráv nunciových je Rudolf 
nepříčetným zuřivcem, který obklopen jen několika vojáky, nikoho k sobě ne
pouští, Zdeněk Popel z Lobkovic zaznamenává několik svých audiencí u císaře. 98 ) 
Zápisky kancléřovy jsou dále důkazem, že zprávy, jako by po propuštění Rumpfa 
a Trautsona nastal u dvora úplný zmatek,99) vykládají situaci značně jednostranně. 
V době, kdy z rozkazu Matyášova operuje v druhé polovici ledna tajný písař Casal 

92) Dne 5. prosince 1600 složil Želinský přísahu zemským zřízením předepsanou. - Jahrbuch der Kunst. 
Samml. des Allerh. Kaiserhauses, sv. XII., d. II., str. XC, č. reg. 8346. O usilování nekatolíků českých v té 
době také zmínka 'v listě arcibiskupa Zbyňka Berky z Dubé kard. di San Giorgio 13. listop. 1600, kde píše pražský 
arcibiskup o »haereticorum machinationes, magistratus vero assensiones«. - Sněmy české X., č. 92, str. 102. 

93) Oto Sněmy české X. 
94) Stloukal, Portrét, str. 9. 
95) Oto SchaUer, Beschreibung der koniglichen Haupt· und Residenzstadt Prag 1., 301-303. Berka 

vyzývá v tomto listě císaře, aby vypudil z Prahy především pikardy. 
96) Je zjevné, že i když noční vyslání, jak o něm referuje nuncius, odpovídá pravdě, vynechá-li se pro

středkování Lobkovicovo, celá akce císařova nabývá skutečně rázu »hry šíleného mozku«, při níž hlavní úlohu 

hrají komorníci. 
97) Srovn. f. Borovička, Počátky kanc1éřování Zdeňka z Lobkovic, Sborník Gust. Friedricha, 1931. 
98) Že jsem mohl užíti roudnických rukopisů Lobkovicových, za to patří můj dík p. prof. dru J. Boro· 

• Vl • 
VlCKOVL 

99) Tak se na př. jeví situace ve zprávách bavorských agentů Gailskirchena a Bodenia z prosince 1600 

u Stieve-ho, BA. IV., 2, 725. 
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v Kolíně n. Rýnem nemocí císařovou, která ho prý činí k vládě neschopným, 
jedná císař podle zápisků Lobkovicových s nejvyššími úředníky před novým sně
mem českým. IOO ) 

Rozbor pramenů ukázal tedy zatím, že i v r. 1600, kdy máme nejvíce urči
tých zpráv o císařově nemoci, která podle nich tehdy vrcholí, nemůžeme mluviti 
o takové duševní poruše, která by trvale činila císaře vlády neschopným. Zejména 
srovnání depeší diplomatických se zápisky Lobkovicovými ukazuje, že běželo na
nejvýš o záchvaty zcela krátké. Věc tu potvrzují ostatně i zprávy s té strany, kde 
byl skutečně zájem na důkazu, že pro duševní chorobu není císař vlády schopen: 
o něco později praví zajisté vyslanec španělský výslovně, že nelze pro nemoc pro
hlásiti Rudolfa vlády neschopným. lOl) a r. 1606 mluví arciknížata jen o záchva
tech dočasných. 

Podobně rozmanitě a z části protichůdně jako propuštění Rumpfa a Traut
sona vykládají prameny a literatura nemoc císařovu, o níž ovšem z pochopitelných 
důvodů domácí prameny vypravující mlčí vůbec. Nejjednodušší výklad »melan
cholie« císařovy najdeme u benátského vyslance G. Soranzy v relaci z r. 1614: pří
činou byl prý sňatek Isabely Španělské s arcivévodou Albrechtem.102

) Poněvadž, 
jak jsme viděli, se prohlašovalo propuštění obou ministrů za projev její, souvisí 
namnoze tyto výklady nerozlučně spolu a o některých jsme se již zmínili. Velikou 
úlohu tu hraje pověrčivost, která byla tehdy ve všech společenských vrstvách ve
liká. I03

) Císař věří, že je očarován, nuncius je přesvědčen, že z císaře mluví ďábel 
a chce ho léčit i exorcismem. Khevenhiller odvozuje císařovu nemoc z dlouholetého 
jeho obírání se tajnými vědami/o4) čteme o astrologických věštbách, pojících se ku 
předělu stoletU05

) Střízlivý osobní lékař císařův, známý autor satirického spisu 
mravokárného, Grewel der menschlichen Verwi.istung, doporučoval císaři proti 
melancholii, aby se oženil, ježto je »složení silného a statného.«I06) S touto radou 

100) f. BOfOvička, 1. c., 440, poznámka Lobkovicova k 26. lednu 1601. 
101) Zpráva Guil1éna de San elemente z 21. ledna 1603, u GÍlldelyho 1., 57. 
102) Fontes rerum austriacarum II, XXVI 2. Nevím, proč Stieve, Verhandlungen 24, pozn. 67, soudí, že 

to bylo panující mínění u dvora, když právě z dvorských kruhů se dovídáme o výkladech jiných. 
103) Francouzský zpravodaj o legaci Boisdauphinově se diví, jak je v Praze obyvatelstvo pověrčivé, takže 

i úředníci městští věří v osobní zásahy ďáblovy do věcí lidských. - Babeau, 1. C., 44. 
104) Khevelzhillef, Annales Ferdinandei III 862, V 222. 
105) Srovn. Ranke, Zur deutschen Geschichte, 161, kde však není pramen uveden. Zprávy o vlivu astro

logických předpovědí docházejí potvrzení Keplerovým proroctvím na r. 1600, v němž se stručně praví »Rudol
phus interibit«. - Kepleri opera omnia ed. Ch. Ffisch VIII 733. O vlivu Brahe-ově, o němž častěji čteme, není 
bezpečných zpráv. 

m6) Posudek Guafinonuv je z doby, kdy se jednalo o sňatek císařův s Marií Medicejskou, takže pode
zřívaný benátský vyslanec F. Vendramin praví: »I] medico Guarinoni, Veronese, jJraticato a nome del G,·an
duca, l' esorta a maritarsi dicendo che per esses lei di complessione forte et robusta nea travagliata dalla ma 
linconia le conviens pundar moglie per la sanita.« - Oto Stieve, Verhandlungen 117. 

K PROBLÉMU OSOBNOSTI RUDOLFA II. 359 

souvisí asi stížnost na zlé ženy, které prý, v pověrečném duchu doby, císaře oča
rovaly. 

Nesouhlas zpráv z jednoho roku nesmí nás ovšem svésti k předčasné skepsi. 
I když vyloučíme vše, v čem se naši zpravodajové rozcházejí, a jsou to, jak třeba 
zdůrazniti, více motivace než fakta, zbývá cenná skupina psychologických dat, 
jejichž cena vzroste, srovnáme-li je s daty, jež získáme podobně z období nové 
krise císařovy, v letech 1605-6. Kdežto politická situace r. 1600 je takřka před
obrazem oné z 1. 1605-6, data psychologická se naprosto shodují. Teprve těmi, 
které jsme takto vyvodili, možno dále operovati. 

Jestliže se ukázaly zprávy nunciovy na podzim 1606 přepiatě zkreslené, není 
tím ovšem otázka choroby Rudolfovy, natož pak problém jeho osobnosti ani zda
leka rozřešen. Dosud jsme probírali zprávy diplomatické a politické vůbec. Ne
osvětlí nám problém s jiné strany dějiny umění? 

Dvojí představa Rudolfova utkvěla zajisté v tradici lidové a literární nejvíce: 
císaře mecenáše a sběratele umění -a přítele alchymistů a astrologů. Jestliže studie 
zejména Zacharovyt°7) ukázaly, jak málo lze podržeti jako bezpečně prokázaného 
ze zprávo stycích císařových s vynikajícími alchymisty, potvrdilo badání odborné 
populární představu o Rudolfově zájmu sběratelském plně. Zejména regesta pra
menů archivních, vydaná v ročenkách sbírek císařského domu ve Vídni/OS) při

nesla množství dokladů o sběratelské vášni císařově. Ale jak máme posuzovati 
tyto snahy Rudolfovy, jaké závěry vyvozovat pro jeho osobnost? Jestliže nověji 
jeví se snaha býti po právu rudolfinskému umění vůbec, neposuzovat je pouze 
jako dvorskou episodu pro celkový vývoj umělecký bezvýznamnou, takéumělecko
sběratelské snažení císařovo našlo vykladače sympatisuj ící. I09) Pokusil-li se však 
zejména Harlas vyvoditi z obsahu sbírek rudolfinských některé závěry pro osob
nost císařovu,11O) je to jistě pokus zajímavý, kterého zejména dějepisci neodbor
nícÍ v dějinách umění méně si všimli než zasluhoval, ale závěry v něm vyslovené 
nepokládal jistě ani autor sám za definitivní. Setkáváme se ovšem s problémem 
zvláště svízelným. Nemám tu na mysli skutečnost, jak nesnadno je sledovati vznik 
a rekonstruovati původní stav rudolfinských sbírek, běží mi především o závěry, 
které z nich pro psychu císařovu vyvozujeme. Jak různé interpretace psycholo-

107) Zejména jeho stat Rudolf II. a alchymisté, ČČM, 1912, 13, kde uvedena příslušná literatura cizí. 
Starší práce Zacharovy o alchymii uvádí Zíbrtova Bibliografie III, str, 514-15, 

108) Jahrbuch der Kunsthistorischen Sammlungen des allerh. Kaiserhauses XII, XV, XVII, XIX, XXV. 
109) Pojetí rudolfinského umění jako pouhé episody dvorské odporuje již Z. Winter, pak K. Ch)'til, Umění 

a umělci na dvoře Rudolfa II., 1904, zejména však K. V. Húain, České malířství od doby Rudolfinské do 
smrti Rainerovy, 1915. Nevím proto, proč nejnověji Stloukal, 1. c.; nevyvraceje důvodů, snesených těmito au
tory, snaží se význam jeho snížiti. 

110) Rudolf II., milovník umění a sběratel. [1916] 
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-gické dovoluje skutečnost, že málo poměrně je ve sbírkách zastoupeno soudobé 
malířství španělské, kdežto ku podivu bohatě staří mistři němečtí Petr Brueghel, 
Jan Brueghel st., Lukaš Cranach, Albrecht Dlírer, co vše lze vyvozovati z faktu, že 
tak znamenitě jsou v nich zastoupeny miniaturní malby a rukopisné knihy? I když 
se nám podaří vyloučit to, co spadá na vrub obecného vkusu dobového111 ) a co 
zájmu Rudolfových agentů, i když se nám podaří, abych tak řekl, vyanalisovat 
pozůstatky císařova osobitého vkusu, je stále ještě dáno široké pole volné inter
pretační libovůli. Proto mohou se bezpečně závěry pro charakteristiku císařovy 
osobnosti formulovat jen v souvislosti s kritickým rozborem pramenů politických 
a pod těmi hledisky, jichž se ještě v závěru dotknu. Jedním paralelismem spiaty 
jsou však zprávy umělecko-historické se zprávami pramenů diplomaticko-politic
kých bezprostředně: právě tehdy, když se dočítáme o vzrůstající melancholii císa
řově, nebo dokonce o jeho nepříčetnosti, je umělecký ruch na dvoře císařském 
největší. Většina podobizen císařových pochází právěiz doby kolem r. 1600. 

Je s podivem, jak novodobé dějepisectví, které velmistrem Rankem počínajíc, 
tak hojně psychologisovalo, málo nebo, lépe řečeno, vůbec nic se nevšímalo noetic
kých a metodických předpokladů charakteristiky dějinné osobnosti. Nejen v histo
rických spisech výpravných, což je do jisté míry pochopitelné, ale ani v metodolo
gických příručkách a studiích analytických nevěnovalo tomuto problému dosti 
pozornosti. Pozoruhodné a podnětné úvahy Simmelovy112) o něm nesetkaly se 
pokud vím u historiků s ohlasem. Stejně zůstaly takřka bez vlivu na moderní histo
riografii novější studie psychologické. A přece zejména behaviorism i směr psycho
analytický přinesly mnohé, co historikovi by umožnilo hlouběji vniknouti v dějinné 
postavy. Tato skutečnost obráží se i ve studiích o osobnosti Rudolfově vzrůstajícím 
nepoměrem mezi pramennou látkou stále se hromadící a její nedostatečnou inter
pretací psychologickou. Projevuje se však i po stránce heúristické jednostranně po
litickými hledisky. Badání o Rudolfově osobnosti, pokud nevychází z kruhů umě
lecko-historických, je jednostranně usměrněno k událostem, připravujícím válku 
třicetiletou. Proto tak málo prací o první dově vlády Rudolfovy. Proto mohl napsat 
v souhrnném životopise jeden z nejlepších znatelů doby Rudolfovy, F. Stieve

J 
že 

o mládí Rudolfově a jeho pobytu ve Španělích nic nevíme. H3 ) Teprve nejnověji 
práce Mayer-Lowenschwerdtova o Rudolfově pobytu ve Španělích114 ) ukázala, že 

111) Prvním vodítkem je tu kniha J. v. Sehlossera Kunst und Wunderkammer der Spatrenaissance, 1908. 
třebaže se obírá především sbírkami are. Ferdinanda Tyrolského v zámku Ansbaském_ 

112) Georg Simmel: Die Probleme der Geschichtsphilosophie, 5. vyd., 1923. 
113) Allgmeine Deutsche Biographie XXIX, heslo Rudolf II. 

114) Erwin Mayer-Lowensehwndt, Der Aufenthalt der Erzherzoge Rudolf und Ernst in Spanien, Sitzungs
berichte víd. akademie 206, 5 Abh. (1927). 
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nebylo nedostatek pramenů, ale nebylo o toto období zájmu. Ze starších výkladů 
zasluhuje pozornosti takřka jen postřeh Ritterův o rozporu mezi císařovou po
vahou a předpisy morálky, který prý rozvrátil jeho mys1.115) 

Metodická laxnost je patrna i při pokusech o spolupráci lékaře psychiatra 
s historikem, jak tomu je u Turby-Hirschla a nejnověji u Luxenburgra. Ukázal 
jsem rozborem zpráv k r. 1600 tuším dostatečně, jak nelze interpretaci psycho
logickou odloučiti od výkladu politicko-historického. Proto je hrubým omylem 
metodickým, jestliže se nakládá s pramenem historickým a jeho intepretací jako 
s bezprostředními daty vjemovými při diagnose, jako činí právě Luxenburger. 
Již v našich pramenech je tento dvojí výklad: císař propustil Rumpfa a Traut
sona v návalu nepříčetnosti - propustil je pro stranění španělské straně. Příkladů 
takových bylo by lze uvésti libovolně mnoho, ale je třeba zdůrazniti, že tato 
disiunktivní forma je pouhým schematem logickým. I v motivaci první je moment 
politický: stav císařův se zhoršil úsilím španělským o řešení otázky nástupnické 
atd., i v druhé moment psychologický: stranění španělskému směru rozzuřilo cí
saře atd. Do bližšího rozboru nelze se tu pouštěti, tolik však postačí k našemu 
účelu, aby bylo patrno, že každá taková spolupráce je vlastně dvojím výkladem 
i psychologickým i historickým: lékař-psychiatr vykládá psychologicky látku, která 
je vskutku již výkladem historikovým, při čemž jak první ve výkladu spolu podává 
svůj výklad politicko-historický, tak druhý spolu (již výběrem látky) psycholo
gický. Nesnáz výkladu bude ovšem tím větší, čím méně bude moci historik při 
charakteristice a psychologickém výkladu užívati analogií svého já (čím méně 
vystačí tedy s t. zv. psychologickým taktem), čím méně bude míti přímých pozů
statků duševní činnosti historické osobnosti a čím více bude odkázán jen na pra
meny vypravující v nejširším slova smyslu, (které jsou právě již samy výkladem 
psychologickým i charakteristikou). Všechny tyto momenty se uplatňují při studiu 
Rudolfa II. a v tom tkví hlavní nesnáz. 

Jak získati v tomto případě bezpečný materiál psychologický? Především 
cestou v dějepisectví obecně uznávanou, ač málokdy přísně dodržovanou: vybrá
ním oněch faktů, které u zpravodajů různé tendence a různě motivujících císařovo 
jednání se shodují. Za druhé analogií se zprávami o jiném období císařova života, 
kdy vypravují o podobném stavu císařově. Srovnání takto získaných dat z r. 1600 
a 1606 ukazuje na příklad úplnou shodu. Za třetí kombinací se závěry z jiných 
pramenů, v našem případě ze sbírek Rudolfových. Konečně však možno užíti 
i způsobu dosud neobvyklého. Neboť v našem případě data uvedenými cestami 
získaná jsou stále značně neúplná a nejistá. Nemám však možnosti rozmnožiti 

115) Geschichte der Union I - pasus zní, sit venia verbo, zcela freudovsky. 
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bezpečná data pro psychologickou interpretaci? Viděli jsme, jaká obtíž tkví ve 
skutečnosti, že v pramenu vyprávějícím je nerozlučně spojen fakt sám a inter
pretace politická a psychologická. Nesnáz bude tu tím větší, oč důležitější se jevil 
ten každý čin našemu zpravodaji, neboť tím větší mu zpravodaj přikládal důle
žitost pro svou charakteristiku, své pojetí osobnosti, které je skryto i v každém 
výkladu jejich činů. Zpravodajové naši zaznamenávají však i zprávy, které 
se jim jevily nevalně důležité, jen proto, že šlo o vynikající osobu, o níž všechno 
zajímá. Tato denní kronika dvorská, probíhající vedle vysoké politiky, vypravo
vání o intimním životě císařově, o jeho chování, gestech, zvycích, zálibách, toho 
všeho můžeme však pro pochopení osobnosti užíti zcela jinak než současníci. Tedy 
fakta, k nimž nepojil se u zpravodajů vůbec nebo jen nepatrný zájem politický, 
mají pro nás neobyčejnou cenu. Snaha o vypuzení kapucínů, sesazení Rumpfa a 
Trautsona, mandát proti bratřím - o tom ovšem píší naši zpravodajové nejrůz
něji. Nenajdeme však u nich rozporů, běží-li o císařovu zálibu v koních, jeho 
vystupování při audiencích, jeho sběratelské vášni Stejně cenné jsou i zprávy 
z mládí, nejen v tom smyslu, jako je uveřejnil Mayer-Lowenschwerdt, nejen pro 
zjíštění vlivu španělského prostředí na dorůstajícího panovníka, ale také záznamy 
o Rudolfových zvycích, zálibách. Pro studium osobnosti dějinné nestačí jen stu
dovati její politiku, o Rudolfovi platí to dvojnásob. Metody moderní psycho
logie mohou vytěžiti právě ze zpráv, které současníkům se jevily málo významné, 
data nejcennější. O tom však povíme více jinde. 

KAREL STLOUKAL: 

JINDŘICH Z PÍSNICE. 

ajímavým problémem pro historika je nejen střídání generací, nýbrž i stří
dání rodů jako nositelů dějinného života. Zajišťuje-li trvání rodu vždycky 
určitou tradici politickou i kulturní, je s novými rody spojena aspoň větší 

snadnost změny orientace. Je otázkou pro sebe, pokud hluboký přerod českého 
národa, který nastal katastrofou bělohorskou, souvisí s výměnou rodů ve vůdcov
ství národa. Ale je jistě pozoruhodné, jak již předtím, na předělu 16. a 17. věku, 
se mění obraz rodové společnosti, stojící v popředí. Starobylé rody jako Rožm
berkové, páni z Hradce, Rožmitálové a Pernštejnové vymírají a na jejich místo 
vstupují ;rody novotné, Lobkovicové, Slavatové, Lichtenštejnové, Černínové. 
A vedle nich sunou se do popředí rody zcela nové - Zelinští, Milnerové, Mich-
nové, Budovci ... 

Zivot a kariéra Jindřicha z Písnice, naposled místokancléře Českého králov-
ství, představuje výrazný typ tohoto druhu "nových lidí", kteří se dvorskou 
službou domáhají vynikajícího postavení v životě veřejném a stávají se zakladateli 
nových rodů, zastiňujících llamnoze staré. 

Je samo o sobě zajímavo, jak z chudého bezzemka, pošlého z rodiny se spor
ným šlechtickým titulem, se stává vlivný činitel, do jehož přízně se lichotí členové 
starých rodů rytířských i panských, jak nabývá jmění a statků pozemských a za
kládá rod, který se potom směle vtírá do privilegované panské vrstvy a zakotvuje 
v ní pevně přes řevnivost a sočení. 

Ale osudy tohoto povýšence poskytují také výrazný pohled do českých 
poměrů za vzrušené doby konce 16. a počátku 17. století, z nichž těží. V po
zadí jeho kariéry vystupuje pestré prostředí dobových zápasů mezi šlechtic
kými skupinami, ústavních bojů mezi králem a stavy, sporů mezi náboženskými 
stranami, ale i hospodářských a finančních problémů a úředních poměrů. 

Osobnosti a činnosti Jindřicha z Písnice dotkl jsem se již porůznu ve svých 
pracích o papežské politice a o české kanceláři, ale postava jeho láká k samo
statnému zpracování. Podávám zde letmo aspoň jeho náčrt. 

* * 
* 
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Kdybychom byli odkázáni pouze na soudobé prameny literární, našli by
chom o Jindřichovi z Písnice od současníků dvě výrazné zmínky, které již svou 
rozdílností ukazují různost, s jakou byl tento muž ve své době posuzován. Pa
procký ve svém Diadochu, vydaném v roce 1602, se snaží pracně dokazovati 
starobylost rodu Písnicova a vylíčiti jej jako skvělého muže, jehož potomkům 
předvídá velkou budoucnost. Dačický ve svých Pamětech stručně, ale výrazně 
charakterisuje: "z nízka vysoko vzešel". 

Co do rodu v minulosti, přikloňujeme se k mínění Dačického - pro bu
doucnost ovšem měl míti pravdu Pap ro ck)T. 

První bezpečně zjistitelný předek Písniců je prostý Jan Domináček - Do
minacius, jak se psal podle humanistické módy - bakalář university, podle Pa
prockého pařížské, člověk patrně nízkého původu, který měl štěstí, že se dostal ke 
dvoru královskému jako informátor kralevice Ludvíka. Byl za to odměněn úřadem 
písaře při soudu komorním. 1

) V době habsburské získal v květnu r. 1530 měš
ťanské právo na Starém městě pražskémZ

) a v letech 1533-1537 zastával úřad 
místopísaře království Českého.3 ) V r. 1534 koupil si s manželkou Annou z Valče 
dům "u korábů" na Starém městě pražském4

), v r. 1544 byl přijat do stavu ry
tířského. 5 ) 

Jeho syn Albrecht měl s manželkou Voršilou z Gleisentálu pět dětí, ale ze
mřel předčasně, stár teprve 30 let, o velkonocích 1556.6

) Z těchto pěti dětí byl 
Jindřich, narozený rok před otcovou smrtí, 1555. 

Osiřelých synů Zikmunda a Jindřicha ujal se jejich příbuzný (v pramenech 
se označuje jako strýc) Jan Lazický z Písnice, úředník pana Petra Voka z Rožm
berka, tehdy na Bechyni. Poněvadž hoši nezdědili po otci téměř ničeho, vypravil 
je strýc Lazický z vlastního měšce na studia, do jesuitské koleje ve Vídni. 7

) Zik-

1) 1523 Oct. 5. Archiv Český XXXII, str. 417,475, 516 a 631. 
2) Archiv hL m. Prahy. Rkp. 534 C 8. 
3) Palacký: Přehled nejv. úředníků, Praha 1832. 
4) Teige: Základy starého místopisu pražského 1. 1, str. 314. 
5) Výpisky Aug. Sedláčka v Čsl. Historickém ústavě, z Písnice, 1544 Mart. 21. Ve sporu o dům »u korábů«, ve

deném v r. 1564 mezi dědici Jana z Písnice před právem Starého města Pražského, tvrdil sice právní zástupce jeho 
dcery Kateřiny, že »Jan jest byl měštěnínem a přiznával se k stavu městskému i před svou smrtí a také předešle 
k němu přistoupil«, ale zástupce jeho vnuků, Pavel Mělnický z Písnice, tvrdil o něm, »že jest člověk byl rytíř
ský, nebo mu se tak od J. Mti. i od jiných psalo a titul dáván byl«, dokládaje to mimo jiné úřadem místopísaře 
král. Českého, který Jan z Písnice zastával. (Teige I. c. str. 316-317.) 

6) Ruk. děčínské knihovny č. 133 z roku 1735. (Sedláčkovy výpisky.) 
7) Prozrazuje to dcera Jana Lazického Anna Zuzana Kelejová v stížnosti na syny Jindřicha z Písnice, 

podané v české kanceláři 30. června 1609: » ... pan otec náš, nebožtík Jan Lazický z Písnice, tolikéž v mladosti 
téhož pana Jindřicha z Písnice a bratra jeho Zikmunda Domináčka z Písnice, nemajíce žádného dědictví jejich 
nikoliv za sebou, z samé lásky strejcovské, o ně oba nemalou starost jměl a na učení do Vídně z svého vlastního 
měšce velkej nákl~d :vedl i jiné dobrodiní čii1il.« Archiv. min. vnitra, Stará manip. P 35 subn. 11, fol. 8-9. 
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mund zvolil dráhu kněžskou a nevynikl nad průměr. Působil nejprve na statcích 
rožmberských jako farář ve Velešíně a ještě r. 1608, kdy mladší Jindřich byl již 
dlouho vlivným úředníkem královské kanceláře, Zikmund je uváděn jako bývalý 
prostý farář v Horšově Týně, který se psal pouze Dom.ináček. ~yš!í ka~~~ry, kte: 
rou uvádí Balbín, t. j. kanovnictví v Praze a OlomouCi a konecne arclJahenstvl 
u sv. Víta, došel tedy patrně až později. Podle Balbína byl Zikmund vynikající 
řečník a básník, známý světu knihami, které vydal. Z jeho literární činnosti za
choval se však pouze spis »Sacra Roma seu Romanamm antiquitatum fasciculus« 
věnovaný Rudolfu II. a překlady, které věnoval jako farář velešínský panu Vilé
movi z Rožmberka.S ) Vrcholem zásluh jeho bylo patrně, že byl »Malleus haere
ticorum«. 

Založiti význam a moc rodu bylo souzeno nejmladšímu Jindřichovi, který 
zvolil kariéru právní. Po dosažení doktorátu byl v r. 1582 přijat do služeb pana 
Viléma z RQžmberka jako kancléř na Krumlově.9) Stalo se i to nepochybně na 
přímluvu Jana Lazického. . 

Byla to kariéra zatím skromná - soukromá služba byla chlebem z milosti 
i když šlo o mocného velmože, prvního po králi, jakým byl pan Vilém z Rožm
berka. Ale kynula zde naděje na protekci nejvyššího úředníka v království a Jin
dřich z Písnice se snažil zalíbiti všemožně, dokonce i oslavnými latinskými básněmi 
skládanými na svého chlebodárce. 10) 

Po pětileté službě rožmberské na Krumlově, kam si přivedl již v r. 1582 
z Vídně manželku, patrně studentskou lásku, Annu Pergerovou, přešel Jindřich 
z Písnice r. 1587 jako úředník do rady nad apelacemi. l1

) Byl to úřad pořadím 
nikoli přední, ale pro adepta vyšší kariéry důležitý svou přesnou právní praksí a 
rozsahem své agendy, objímající celou oblast české koruny. 

V apelační radě působil Jindřich z Písnice asi čtyři leta. Předsedou tohoto 
královskéhb úřadu byl tehdy Jiří mladší z Lobkovic na Duchcově a patrně jeho 
prostřednictvím seznámil se Písnic s nejv. hofmistrem království, panem Jiřím 

Ze Jan Lazický byl úředníkem Petra Voka z Rožmberka, vyplývá z listu Viléma z Rožmberka Petru Vokovi, 
daném 1582 v úterý po sv. Diviši, jímž se žádá, aby »Jan Lazický, služebník Váš a strejc jeho, kterýž kromě 
něho přítele příbuznějšího nemá« přispěl Jindřichovi z Písnice na svatební cestu do Vídně. Archiv schwarzen
berský v Třeboni. Orig. II A 8 B 60. (Za laskavé opatření výpisů z archivu třeboňského děkuji Dru. V. Hadačovi) 

8) Rukopis universitní knihovny pražské VII C 11 a VII E 23. Srov. Truhlář, Catologus codicum 1. 

1254 a 1313. 
9) V. Březan (Zivot Viléma z Rosenberka. Vyd. Praha 1847, str. 251) zapisuje k 20. březnu 1582: 

»toho dne renovatio kanceláře Krumlovské stala se. Jindřich Domináček, jinak z Písnice, kancléřem učiněn.{{ 
10) lb. str. 261: »Jindřich z Písnice, kancléř Rosenberský, dle zalíbení pánu a oslavení toho skutku 

[udělení řádu zlatého rouna Vilémovi z Rožmberka] napsal drahně veršů latinských, nazvav je Argo-Pentalogus 

velleris aurei, a vytisknouti dal.« 
11) Srov. Archiv min. vnitra, Reg. 112, fol. 49! 
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starším z Lobkovic na Chomutově, vedle stárnoucího Viléma z Rožmberka novou 
hvězdou na politickém nebi českém. 

Katolická politika počínající se v té době organisovati zbližovala všechny 
stoupence a mladý odchovanec vídeňských jesuitů se již tehdy řadil výrazně do 
tábora protireformačního. Vlivem katolické strany dostal se také v r. 1591 do 
české kanceláře dvorské, nejdůležitějšího správního úřadu království, jehož vy
tržení z rukou kacířů bylo tehdy předním cílem katolíkůY) Byl jmenován druhým 
sekretářem vedle Jana Milnera a byl z vedoucích úředníků jediný katolík. Ale 
právě tím získal význačné postavení ve vysokých kruzích katolické politiky -
nuncius Caetano napsalo něm v létě 1593 v informaci sestavené pro svého ná
stupce Speziana, že je v české kanceláři jediným úředníkem, na něhož jest se 
možno spolehnouti. 

Na druhé straně připadal si ovšem Písnic mezi kacířskými kolegy v kanceláři 
jako Daniel v jámě lvové a musil si dát líbit různé ústrky i tajení ožehavých věcí. 
Místokancléř Zelinský odstranil jej pod záminkou nového pořádku v kanceláři 
z radní světnice do pokoje koncipistů, aby se zbavil nepohodlného naslouchače 

a rozhořčil jej tím tak, že Písnic se zabýval myšlenkou požádati za propuštění 
z nepříjemné služby. V této tísni obrátil se 18. ledna 1592 prosebným listem na 
Jiřího z Lobkovic, »pána svého a ochránce mHostivého« s pokornou žádostí 
o ochranu. Znění tohoto listu prokazuje výrazně, v jakém .poměru tehdy stál Pí s
nic k Jiřímu z Lobkovic: »Naschválního posla tohoto vypravuji a Vaší Milosti 
jak v jiných tak v této důležité své nastalé potřebě se poručeného činím a prosím, 
kdež sám tomu lépeji rozuměti ráčíte, co se tím obmejšlí a k čemu se vede, toho 
na mně dopouštěti neráčíte, aby osobou mou někomu k vuoU co míčem zmítáno 
bylo, a z těch míst, kde jest mi předešle sedění ukázáno, jakobych toho hoden ne
byl aneb nějak náležitě se chovati, tejnosti rady zachovati neměl, vyvržen byl. 
Čehož se bohdá, troufaje Pánu Bohu a maje toho hmotné slušné příčiny, ob
z'z;láštní pak naději v ochranu Vaší Milosti, aby se státi mělo a toho na mně do
puštěno bylo, nenaději a neobávám.«13) 

Nevíme, dosáhl-li Písnic zákrokem Lobkovicovým nápravy, ale na svém 
místě v české kanceláři zůstal ještě rok. Teprve v lednu 1593 dostalo se mu no
vého významného úřadu, tentokráte zcela samostatného - prokuratury českého 
království. 14

) Příčiny tohoto jmenování můžeme hledati v poměrech v české kan-

12) Srov. Papežská politika str. 160 n. 
13) Zajímavý tento list je zachován v archivu min. vnitra, St. manip, P 35/10 fol. 1-2, 
14) Přesné datum Písnicova jmenování prokurátorem není známo. Přísahu skládal ve čtvrtek po sv. třech 

králích t. j. 7. ledna 1593, (Archiv min. vnitra, Reg, 119 foL 42,) 
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celáři, ale také v protekci pana Jiřího z Lobkovic, který tehdy ještě netušil, že Písnic 
se v příštím roce stane jeho žalobcem. 

* * * 
Rok 1593 je rokem tak zv. spiknutí Jiřího z Lobkovic. Po smrti Viléma 

z Rožmberka, zemřelého 31. srpna 1592, stal se Jiří z Lobkovic vůdcem katolické 
skupiny panské v Čechách a zatoužil po nejvyšším úřadu království, purkrabství, 
Rožmberkovou smrtí uprázdněném. Toužil jistě po větších ještě věcech, ale jeho 
nedočkavost, s jakou se hnal za svými dli, překazila předivo jeho sněmovní in
triky a způsobila jeho náhlý pád, který ochromil na léta celou kliku jím vedenou 
a těžce poškodil také mladou katolickou stranu v Čechách. 

Jindřich z Písnice patřil, jak víme, přímo k nohsledům pana Jiřího. Pohroma, 
která stihla jeho protektora, mohla snadno smésti i jeho »vždycky hotového slu
žebníka«. Než v takových situacích se projevuje pravá povaha karieristy. Písnic 
náhlou změnou fronty nejen dovedl z tohoto nebezpečí uniknouti, nýbrž učinil je 
přímo můstkem k vysokému skoku na své politické a potom i společenské 
dráze. Když poznal, že jeho dosavadní ochránce je králi nepříjemný, zradil jej 
bezohledně a ztotožniv se úplně se stanoviskem svého úřadu, stal se jeho nelí
tostným žalobcem. V očích králových zakrýval tím jen stopy svého dřívějšího 
spojenectví s obžalovaným. Z procesních akt samých nelze ovšem zjistiti víc, než 
že Písnic si jako prokurátor vedl s přísností slušící veřejnému žalobci, zastupu
jícímu krále a stát. Jakým dojmem však jeho postup působil na stav)' a v čem 
překročil meze své kompetence, je patrno ze stížnosti, kterou stavové po letech, 
za změněné již situace, na Písnice vznesli na zemském sOUdU. 15) 

Za hlavní vinu se mu kladlo, že hrubě porušil ústavu - zemské zřízení -
tím, že věc Lobkovicovu, usnesením sněmovním skoncovanou a odhlasovanou jak 
královskou radou tak i soudy zemským, dvorským a komorním, znovu přivedl 
na zemský SO"lld, čímž vynutil nové projednávání. Stavové ovšem na Písnice ža
lovali pro porušení ústavních privilegií, ale nemohli se nezmíniti o Lobkovicovi, 
který byl při tom obětí. 

Nechť si vina Jiřího z Lobkovic byla jakákoliv, jisto je, že proces proti němu 
začatý byl po stránce právní těžkým překročením právních zvyklostí, ne-li pří
mou justiční vraždou. Bylo na něm vylákáno lstivé vzdání se na milost a nemilost 
králi a byl odsouzen bez slyšení a bez obrany. Všichni, kdož k tomu napomáhali 
- a zde sešli se svorně staří odpůrci, český bratr Zelinský s katolíkem Písnicem 
- zůstávají před historií poskvrněni jako nepočestní sluhové brutální zvůle a ne-

15) Je zachována v archivu min. vnitra P 35/10 foL 6-7. 
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n&visti, která bezohledně šlape základní lidská práva. lvfezi stavy vzbudil tento 
nezvykle příkrý postup přímo zděšení. Odsouzení obviněného bez projednávání 
jeho pře na řádném zemském soudu, "kterej přední klinot království tohoto čes
kého jest" bylo porušením neodvislosti soudu, konfiskace statků z pouhé vůle 
královy hrozbou pro budoucnost. Proto také případ Lobkovicův byl pohnutkou, 
že si stavové při první příležitosti vymohli na králi záruku, že statky šlechty ne
smějí být pro politické provinění zabavovány. 

Druhé neméně těžké porušení stavovských práv spatřovali žalobci na Pís
nice r. 1608 v tom, že dal jako prokurátor služebníky Jiřího z Lobkovic vyslýchati 
útrpným právem "bez obvinění, vyslyšení a beze všeho procesu právního, chtě
jíce se nětčeho došmatati". "A toho se proti právu a zřízení zemskému státi, jak 
na soud zemský radu držeti ani na poctivosti lidi bez ušetření rodův jistého uvá
žení, an toho žádnej předešlej příklad se nenachází, státi nemělo." 

Než - na štěstí pro Písnice - stavové nalezli odvahu vystoupiti proti bez
práví a porušení neodvislosti zemského soudu teprve po 15 letech! Zbabělost, 

strach z nemilosti královy a snad někde i špatné svědomí způsobily, že v době 
Lobkovicova procesu samého se nikdo neozval a vítězný prokurátor slavil triumf 
nad svým někdejším protektorem ... 

* * * 
Písnicovi ovšem nešlo o úspěch právní. Využil ho okamžitě k úspěchům 

materielním. Ještě snad v době projednávání procesu Lobkovicova podává císaři 
latinskou žádost, v niž se neostýchavě hlásí o odměnu za své služby. lG) Vyhledal 
si v manských deskách dva lenní statky, jichž držení bylo podle jeho mínění 
sporné, Havraň a Hohny na panství mostském a žádal, aby mu je král postoupil 
v dědictví. Rudolf II. vyhověl jeho žádosti aspoň částečně: postoupil mu v dě
dičné držení Hohny patřící manstvím k hradu mostskému. Písnic však je již ná
sledujícího roku prodal zpět městu Mostu. 17

) Pomýšlel patrně již tehdy na to, 
získati větší objekt pozemkový, jímž by zajistil svému rodu lepší postavení v pan
ské společnosti. 

Příležitost se naskytla ne dlouho potom. Válka s Turkem, v 90. letech obno
vená, vyžadovala velkých nákladů finančních a Rudolf II. pomáhal si k penězům 
tím, že nutil českou komoru k odprodeji korunních a církevních statků. 

16) Písnic píše přímo, že žádá statky »in remunerationem laborum, quas si ull us Procurator (absit iactan
tia) maximos certe hoc tempore, summo rerum mearum dispendio, suffero«. St. manip. 35/9 fol. 81-82. Zádo st 
není datována, ale z citovaných slov možno soudit, že byla psána za projednávání procesu Jiřího z Lobkovic. 

17) 1595 Die. 13. Sedláčkova sbírka, výpis ze Zemských desk 127 C 17. 
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Písnic vyhlédl si v kraji loketském panství Hertenberk a Šenpach a obratnými 
machinacemi v komoře, trvajícími několik let, dosáhl, že mu byly postoupeny za 
směšně nízkou cenu 28.000 tolarů. Podvodné toto získání obou panství je typic
kým příkladem, jak se dvorští povýšencí v době Rudolfově obohacovali na účet 
korunních statků. Celý postup Písnlcův byl neobyčejně chytře nastrojen a vytrva
lým úsilím, ovšem za pomoci několika spolupracovníků v české komoře a u dvora, 
dokonale proveden. Celá věc zůstala ovšem dlouho utajena veřejnosti, ač se 
v dvorských kruzích o Písnicových pod vodech jistě šeptalo. Nikdo ze zasvěce
ných neměl však odvahy ozvati se ani v této věcí proti machinacím vlivného po
výšence, až teprve po letech, za změněné situace r. 1608, vystoupili stavové proti 
Písnicovi se žalobou na zemském soudu. A teprve z vyšetřování zavedeného na 
tuto veřejnou žalobu se dovídáme podrobnosti o pozemkových podvodech Písni
cových, jež svou nestydatostí ještě po staletích zarážejí. 

Celý plán Písnicův, jímž zajistil svému rodu výnosné statky, můžeme rekon
struovati asi takto: Nepochybně z přímého návodu Písnicova dostal hejtman kraje 
loketského Jošt Tiesel z Daltic v r. 1595 z české komory rozkaz, aby hledal kupce 
na tři panství ve svém kraji, Kynšperk, Hertenberk a Šenpach, jichž prodejní 
cena mu byla zároveň zaslána k přezkoumáni. Tiesel po prohlédnutí odhadních 
tax brzy shledal, že nejsou zcela v pořádku: nebylo tu ani zmínky o služebnostech 
povinných panstvím hertenberským k státním dolům v sousedství, jimž bylo z her
tenberských lesů dodáváno dřevo na vyztužování šachet i palivo. 

Tiesel z úřední povinnosti učinil o tomto nedostatku oznámení komoře, po
ukazuje na to, že před stanovením prodejní ceny je třeba vyhraditi a zabezpečiti 
práva královských dolů. Z komory však dostal na to příkaz, aby posečkal se sta
novením prodejní ceny až do dalšího rozhodnutí. Při tom zůstalo tři léta. 9. čer
vence 1597 však bylo najednou Tieselovi z komory oznámeno, že císař Hertenberk 
prodal, aniž bylo řečeno komu. Zároveň dostal Tiesel rozkaz neupotřebiti ničeho 
ze zásob, aby kupec nebyl poškozen a zkrácen, v případě, že by nemohl panství 
brzy převzíti. 

Úředně odůvodněn tento postup takovýmto zápisem ve smlouvách trho
vých: 18

) "ježto před čtyřmi léty bylo panství Hertenberk nabídnuto tuzemcům 
i cizozemcům ke koupi a dosud se nikdo nenašel, kdo by je chtěl zaplatiti hotově 
(za odhadní cenu 25.000 tolarů), stanovila komora novou odhadní cenu 19.602 
kopy, načež Písnic nabídl 18.000 tolarů. Komenda loketská nemůže sehnati 
daně ... " Zápis je formálně ovšem správný, jenže panství Hertenberk vskutku 
nikomu ke koupi nenabíZeno, aby Písniczůstal kupcem jediným. 

18) Archiv min. vnitra Reg. 102, 8. července 1597. 
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Tímto úskokem dosáhl Písnic sražení kupní ceny na 18.000 tolarů. Ale sotva
že byla 8. července 1597, bez předchozího uvědomění loketského hejtmana, uza
vřena kupní smlouva, podal si Písnic žádost k císaři o slevení dalších 2000 tolarů, 
poukazuje na to, že Hertenberk leží v drsném a chladném pohoří a že bude míti 
vydání s převzetím hospodářství.l9 ) Rudolf II. nařídil na tuto žádost komoře, aby 
vzhledem k okolnostem Písnicem uvedeným provedla nový odhad.20) 

O tom, jak dopadne tento nový odhad, nemohlo býti v daných poměrech po
chybnosti - Písnic byl členem komorní rady a komorním prokurátorem. Co však 
zaráží, je, že koncept odpovědi na poukaz císařův je opravován samým Písnicem, 
který vepsal do něho vlastní rukou odůvodnění, převzaté přímo ze své žádosti!21) 
Rudolf II. po tomto dobrém zdání nařídil, aby panství hertenberské bylo Písni
(ovi prodáno za 16.000 kop, byt i bylo oceněno na 18.000 kop - 2000 kop mu 
prominul "vzhledem k jeho již vykonaným a ještě budoucím věrným a užitečným 
službám."22) Rozkazem české komory ze 24. října 1597 ustanovena byla komise, 
pozůstávající z hejtmana kraje loketského ]ošta Tiesela a berníka kraje žateckého 
Leonharta Štampacha, aby Hertenberk Písnicovi se všemi právy a zásobami ode
vzdala.23) 

Oba komisaři se však zdráhali rozkaz provésti poukazujíce na to, že by tím 
byl zkrácen král i práva dolů. Ustoupili teprve, když Písnic naléhavě žádal od
stoupení, oháněje se přímým královským rozkazem. Podotkl při tom sebevědomě, 
že nekoupil nic od dolů a je-li ve věci nějaký omyl, že to bude věděti při králi 
a komoře napraviti a se s nimi srovnati. A tak 12. prosince převzal Pisnic Herten
berk, složiv k sv. Havlu hotově 10.400 kop míšenských.24

) 

Oba komisaři však vznesli proti prodeji protest k české komoře, poněvadž 
jím byla zkrácena práva koruny. Na tento protest dostal hejtman Tiesel od ko
mory vyzvání, aby jednalo věci s komorním sekretářem Kretschmarem. Když se 
pak dostavil ke Kretschmarovi, byl osloven takto: 

"Tož jak se to udělalo s Hertenberkem?" 
Tiesel nato odvětil: "To musí vědět páni, já se své strany jsem podal už v době, 

když mi roku 1595 došly odhadní taxy, obšírný rozklad, že to tak nemůže být." 

19) st. manip. P 35/9 fol. 24-25. Praes. 11. července 1597. 
20) lb. fol. 23. - 14. července 1597. 
2~) »dero Ort, als an einem kalten, rauhen Gebirg, das Schock standhafter Zi115 nie hoher dann umb 

30 Schock ausgebracht worden.« Ibid. fol. 66. - 26. července 1597. 
22) lb. fol. 26-27. - 16. září 1597. 
23) lb. fol. 65, koncept; podle tohoto konceptu byl jmenován druhým komisařem hejtman král. panství 

křivoklátského Jan Jindřich Prolhofer, podle protokolu Tieselova však vskutku Hertenberk Písnicovi odevzdávali 

Tiesel a Štampach. 
24) lb. fol. 76. - 20. února 1598. 
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Když Kretschmar chtěl dělat, jako by v komoře o tom nebylo nic známo, Tie
sel se rázně ohradil: "Jak pak nechcete o tom nic vědět! Přece mi byl dán z ko
mory rozkaz, abych podal zprávu a až na další s odhadem počkaL" 

Sekretář Kretschmar se nato zarazil a řekl: "Což kdybychom mu vrátili 
penízer' 

Tiesel: "Jen bude-li je chtít zpět přijmouti! To se to opravdu zle provedlo." 
Kretschmar se pak omlouval, že na tom vinen není, že odhadní taxy dělal 

křivoklátský hejtman Prolhofer a účetní české komory Sittauer. Když však potom 
Tiesel mluvil ve vladislavském sále s Prolhoferem, vymlouval se i tento úředník, 
že není vinen. Pomáhal prý sice při stanovení odhadní ceny, ale taxování bylo pak 
v komoře předěláno. A hned spěchal ke Kretschmarovi, aby se z toho odpovídal. 

Rázné jednání loketského hejtmana mělo za následek, že vinníci v české ko
moře se přece zalekli a určili novou komisi pozůstávající z Tiesela, Prolhofera 
a Jiřího Hasslera, která po několik:adenním jednání s Písnicem na Hertenberce 
smluvila, že Písnic bude za čtvrtinu důlního desátku opatřovati okolní doly vším 
potřebným dřevem z hertenberských lesů. 

Než tato úmluva dala Písnicovi pouze příležitost k novému okrádání stát
ního majetku. Dal si totiž pravidelně poukazovati smluvenou čtvrtinu důlního 
desátku ze státní účtárny, ale dřeva do královských dolů v Oloví, Jáchymově a 
Slavkově vůbec nedodával. Tak dostal zaplaceno za 8 let ze státní pokladny na 
desátku 1582 kop 12 gr a zadržováním dodávek dříví způsobil, že provoz dolů 
v 010ví byl vůbec zastaven, v Jáchymově pak, Slavkově a jinde ochromen. 

Zatím však Písnic pokračoval nerušeně v rozmnožování svého majetku. 
V roce 1599 přikoupil k Hertenberku stejně pod rukou i panství Šenpach za od
hadní cenu 12.000 tolarů. 

Obě panství, ačkoli patřila jako manské zboží ke korunním statkům králov
ství, byla Písnicovi postoupena nikoli jako léna, nýbrž jako zpupné dědictví se 
všemi právy dříVe královskými. 

S vkladem těchto koupí do zemských desk však se ku podivu otálelo. Došlo 
. k němu až v roce 1601,25) ačkoliv Písnic hospodařil na Hertenberce již od pro

since 1597 a na Šenpachu od září 1599, odprodával městu Lokti části hertenber
ských práva uzavíral smlouvy se sousedy.26) 

~5) Zápis v D Z, kvatern trhový růžový 1601 C 21 1601 v středu po neděli devítník. Srov. í Stará manip. 

P 35/9 fol. 33'. 
26) Tak prodal 25. července 1598 jisté renty odváděné k soudu hertenberskému městu Lokti (Sedláčkov)' 

výpisky z archivu m. Lokte) a s 29. července 1592 uzavřel s Falknovskými a hr. Kryštofem Šlikem smlouvu 
o plavení dHví na řece Svatavě. Orig. perg. dříve ve státním archivu ve Vídni, dnes v Zem. archivu českém 
v Praze. 



372 KAREL STLOUKAL 

Příčinu, proč bylo s vkladem panství hertenberského i šenpašského do zem
ských desk tak dlouho otáleno, můžeme hledati v tom, že Písnic hleděl rozsah 
získaných velkostatků podvodnými klausulemi co nejvíce rozšířiti. Předělával sárn 
koncepty vkladu do zemských desk a vpašoval do nich nestydatě řadu nespráv
ností ve svůj prospěch. Jak vyšetřující komise v r. 1608 zjistila, dal si vložiti do 
desk zemských mnohem více, než co mu podle kupní smlouvy patřilo. Tak ves
nici Brlinles, na jejíchž pozemcích byly olověné doly, zvláště bohatá škola svato
ondřejská a zboží Frankenhammer, cla a mýta, která v kupní smlouvě nebyh 
oceněna, zejména plavební clo na řece Svatavě, které pak neprávem chtěl ještě 
zdvojnásobiti. 

Pozemky a lesy byly Písnicovi postoupeny bez obvyklého předchozího vy
měření a nadto mu zajištěno v deskách právo stahovati k nim veškeré někdejší 
platy a léna i promlčená a přikoupiti k nim nové statky v okruhu jedné míle. 

Z tohoto titulu pak Písnic v násleJujících letech rozmnožil znamenitě svou 
državu i důchody. Dal si vyplatiti od gossengrlinského měšťana Matesa Wagnera 
pohledávku 700 kop, která patřila komoře, splátky za mlýn a pilu ve Werthu 
v částce 333 kop, vymámil na jáchymovském občanu Adamu Fuxovi 200 dukátů 
jako výkupné z poddanství a podobně 200 dukátů na staroměstském měštanu 
Tomáši Volkhumerovi. Převedl na sebe ves Radvanov (Robesgrlin), za niž vy
platil majetnicím vdovám Perglerovně a Stolzovně nepatrné odstupné, přisvojil 
si hertenberské léno Ottengrlin, ačkoli bylo od doby krále Ferdinanda 1. vyva
zeno a patřilo městu Lokti. Dal si uděliti Rudolfem II. vsi Vackov (Watzken
reit) a Dlirrengrlin,27) které mu musili postoupiti dědici Multzenové, ačkoliv 
byly od doby Ferdinanda 1. zapsány v registratuře říšských lén atd. 

Tak spa.dlo někdejšímu bezzemkovi do klína dědictví, které ho učinilo 
bohatým majetníkem dvou krásných panství a velikých důchodů. V jakém po
měru byla odhadní cena ke skutečné hodnotě těchto panství, o tom svědčí odhad, 
provedený komisí v roce 1608. Podle výpočtů. komorní účtárny vynášelo panství 
hertenberské ročně průměrem 17.454 kop míšo Písnic však za ně zaplatil vůbec 
se vším všudy pouze 16.000 kop, to jest méně, než činil průměrný roční důchod! 
Při tom dostaly se mu do rukou nádherné vzrostlé lesy s bohatými revíry, zba
vené všech na nich váznoucích povinností k státním dolům, ocenene za smesne 
nízkou taxu 6000 kop, výnosné železné hamry a olověné doly. Vše to bylo 
odměnou za proces Jiřího z Lobkovic. 

Zůstane proto těžko pochopitelným, jak mohl LobkovicllV příbuzný Zdeněk 

27) Srov. archiv min. vnitra, Reg. 109 Č. 137, 20. ledna 1604. 
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Vojtěch přijati tohoto povýšence do české kanceláře jako místokancléře, tím spíše, 
že u kurie měli tehdy na místokandéřství jiného kandidáta, Dra Wackera.28

) 

Či byl Písnic Lobkovicovi jako spolupracovník v kanceláři Rudolfem vnucen? 
Nejpravděpodobněji vysvětlíme tuto záhadu tím, že převratem v r. 1599, jímž 
dostala se česká kancelář a jiné nejvyšší úřady království do rukou katolíků, 
nastala změna stranických aliancí, která dávala zapomínati na staré hořkosti 
a semkla všechny oddané stoupence katolické myšlenky v jeden šik. Idea proti
reformační překonávala na chvíli zájmy vedlejší. A tak jeví se téměř ironií, že 
v r. 1608 vystupuje s rekriminací na právní přehmaty učiněné v případě Jiřího 
z Lobkovic (ovšem již po jeho smrti) útokem na jeho někdejšího žalobce nikoli 
strana katolická, nýbrž vítězná tehdy strana protestantská. 29

) 

* * * 
Dříve však, než došlo k tomuto útoku na Jindřicha Písnice, měl ještě jako 

místokancléř dosti příležitosti upevniti své postavení úřední i rozhojniti zisky 
hmotné. 

Písnicova činnost v české kanceláři, kam přešel počátkem r. 1601 z prokura
tury, tvoří kapitolu pro sebe. 30

) Byl oddaným spolupracovníkem svého nového 
pána, pod jehož vedením sloužil vydatně také snahám protireformačním. Doba 
sedmi let, po která v kanceláři působil, je dobou dobývání a upevňování kato
lických posíc v centrálních úřadech i v celém královstvl. Pronásledování vůdčích 
blav kacířstva jako byl Karel st. z Zerotína, Václav Budovec a president dvorské 
komory Ferdinand Hoffmann, obnovení vladislavského mandátu, zavírání bratr
ských sborů, odstraňování utrakvistických kněží z far státních i panských statků, 
otevřená i skrytá podpora katolíkfl ve věcech veřejných i soukromých - to 'de 
bylo řízeno z české kanceláře za pilného vedení agendy místokancléřem Písnicem. 
V okruhu vlastní své moci soukromé, na Hertenberku a Šenpachu předcházel 
Písnic příkladem. Jesuité, jím povolaní, učinili zde konec kacířské nákaze. 

I za činnost v české kanceláři bral ovšem Písnic hmotnou odměnu. Brzy po 
převzetí úřadu místokancléřského dostal 300 tolarů jako dar z milosti,31) nato 

28) Srov. Papežská politika, str. 189, pozn. 98. 
29) Při tom zaslouží pozornosti, že apologie sepsaná kladskými jbuity na obranu Jiřího z Lobkovic 

a vydaná v r. 1606 dotýká se viny Písnicovy jen ostýchavě - hlavními vinníky jsou Lobkovicův politicl0' od· 
půrce Kolovrat a místokancléř Zelinský, který vymámil na Lobkovicovi záludně, že se vzdal císaři na milost 
a nemilost. Katolická strana pardonovala svého muže, nadto dosud mocného místokancléře. Naopak zase žaloba 
stavů z r. 1608 mlčí docela o vině Kolovrata i nekatolíka Zelinského, svalujíc vše na katolíka Písnice. 

30) Obšírněji o ní pojednávám v České kanceláři dW1"Ské. 

31) Archiv min. vnitra, Reg. 109, čís. 22. - 1601 Maii 1. 
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13. června 1601 byl mu přiznán mimořádný roční důchod 150 kop grošů čes. 32 ) 
Zaopatřil ve službě královské i svého syna Albrechta jako číšníka Rudolfova. 
Bohatnul tak, že mohl půjčovati i císaři a konversí těcho půjček v důchody 
získávati nové výhody.:l3) 

V roce 1607 dosáhl, že mu prodáno městečko Šenpach, sousedící s jeho 
statky a připojeno k nim vkladem do zemských desk jako jeho zpupné dědictvf.34 ) 
Protest městské rady šenpašské zůstal marným.35

) 

V témž roce chystal se pokračovati v osvědčené methodě rozšiřování na
bytých statků pomocí skutečných či domnělých nároků na léna a jiné příslušnosti 
patřící někdy k Hertenberku a Šenpachu. Tyto jeho úmysly jasně prozrazuje list, 
který si dal vystaviti 5. března 1607 Rudolfem II. a vtěliti do zemských desk. 36

) 

Písnicovi zajišťuje se tu po dobu jeho veřejné služby možnost vymáhati "po
řadem práva i jinak, jakžby která věc čeho a jakého procesu potřebovala", "což 
vše předešle od starodávna k týmž statkům vlastně přináleželo a přináleží, čehož 
mnozí z okolních týchž statkův sousedův v nespravedlivém držení a UZIVafi1 
bez pořádných na to vkladův, zápisův aneb majestátův zůstávají atd." Byla to 
plná moc k jakýmsi réunions v miniatuře. 

Než využití této plné moci zabránila Písnicovi nečekaná změna mocenských 
poměrů, nastalá v Čechách s rokem 1608. 

* * * 
Odboj arciknížete Matyáše a moravských stavů proti králi Rudolfovi II. otřásl 

na okamžik těžce posicí katolické strany v Čechách, po osm let pracně budovanou. 
Jednou z obětí tohoto převratu stal se nenáviděný místokancléř, pravá ruka 

všemocného dosud kancléře Zdeňka z Lobkovic, na něhož si stavové netroufali. 
Sněm český z r. 1608 je v jistém smyslu odvetou za potlačení stavovské oposíce 
na druhém sněmu v r. 1593. Rehabilitovati Jiřího z Lobkovic nebylo již ovšem 
možno a ani účelno - skonal již před rokem v žaláři na Lokti. Ale záruka, 
kterou si stavové v r. 1608 na Rudolfovi II. vymohli - že statky šlechtické ne-

32) lb. 
33) 1. března 1608 nařizuje Rudolf II. české komoře, aby vydala Jindřichovi z Písnice a jeho synu Al

brechtovi »truksasu našemu« záruku na jejich zadržený plat 2474 zl. a na půjčku' císaři učiněnou 3526 zl., 
dohromady 6000 zl. a poukazuje jim splácení této částky se 6% úroky z výnosu pivní dávky v Čechách. Ná
padno je při tom, že částka 6000 zl. se rovná nedoplatku Písnicovu za Hertenberk. Není vyloučeno, že tímto 
způsobem »zaplatil« své statky, jak toho máme příklady u jiných úředníků české kanceláře. Srov. Papežská 

politika, str. 196, pozn. 120. 
34) St. manip. L 34. - 1607 Jan. 29. 
35) Ibid. P 35/10, fol. 18-19, s. d. 
36) Ib:d. P 35/;; fol. 33-35 koncept a Reg. 116 fol. 26-27, zápis v registrech. 
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smep býti zabavovány pro delikty politické - je do jisté míry přece i pozdní 
rehabilitací ubohého pana Jiřího. Jeho bratr a spoluviník Ladislav mohl se nyní 
vrátiti svobodně do vlasti a ujati svých zabavených statků. 

Než usnesení stavovské obracelo se přímo i proti někdejšímu žalobci a pů
honci Jiřího z Lobkovic, prokurátoru Jindřichovi z Písnice. Na něho podali 
všichni tří stavové na sněmu roku 1608 společnou žalobu pro delikty spáchané 
v době Lobkovicova procesu proti ústavě a bezpečnosti stavovských statkit 

Přehmaty, jichž se dopustil proti ústavě a stavovským právům v procesu 
s Jiřím z Lobkovic, byly hlavním argumentem žaloby. Ale vedle toho tu byla 
snesena ještě celá řada jiných obvinění, jež se netýkají prokurátora Písnice, nýbrž 
místokancléře a útQčí nakonec přímo i na samu osobu Písnicovu. 

Místokancléři se klade za vinu, že za úplatek zbavil Jana Václava z Lob
kovic poručnictví nad synovcem Václavem Vilémem z Lobkovic a když se 
poručník proti tomu ohradil, dal jej listem české kanceláře zbaviti úřadu hejt
mana Starého města Pražského i členství zemského soudu. Mimo to, že osočoval 
stavy u krále, intrikánsky sil nedorozumění mezi nimi a rozeštvával je,37) ba že 
se odvážil zlehčovati i samého krále potupnými výroky "že Jeho Milost Císař
skou za ňadry má a nosí, navrch třti sedí, že může sobě píšťalku, jakou chce, uře
zati", naznačuje tak povýšenecky měšťanůD;l šenpašským svou moc, aby je příměl 
k povolnosti. 

Nejhorší bylo obvinění, týkající se samé osoby Písnicovy. Stavové se tu 
dotýkají místokancléře na místě společensky v té době nejcitlivějším: uvádějí 
v pochybnost jeho šlechtický původ a rod. Vydává prý se za osobu stavu rytíř
ského, "stavové pak o tom, jest-li či není, žádné vědomosti nemají, než o tom 
mnozí 'Vědí i také to mluví, že jest předešle sloul Domináček a jak se zpráva 
dává, že rodič pražskej jest a bratr jeho, kterej farářem v Tejně Horšovském byl, 
Domináček se podpisoval, s kým pak spřízněn a jakého rodu manželku má, to se 
také ví, že osoba stavu rytířského pošlá není". Žádali proto stavové, aby pro
kázal na nejbližším sněmu svůj rytířský stav a neprokáže-li, "má čtvrt léta 
u vězení v Daliborce seděti a za podvodníka vyhlášen, jmín a držán bejti". 

Bez ohledu na tento poslední bod však se stavové usnesli na tom, "aby jemu 
Jindřichovi z Písnice nejprv od soudu zemského, též od místokancléřství odpuštění 
dáno bylo a všecky statky jeho, kterých.ž jest divně a snadně nabyl, pobrány 

37) »1 protož obávajíce se stavové skrze jeho mnohé a nešlechetné předsevzetí, jak jest stavy Jich Mi· 
losti v mnohé zlé a nepravé domnění uvozoval, vošklivil, nepravdivé zprávy na zlehčení mnohých osob činil, 
aby někdy skrze jeho takové zlé, nenáležité, lehkomyslné rady a praktyky takových lidi Jeho Milost Os. jakožto 

král Český s stavy tohoto království v nejakě nedorozumění vjíti neráčil. ... « 
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a na zaplacení dluhu Jeho Milosti Císařské polovicí a druhou polovicí k zemí 
obráceny byly a on z země jiným ku příkladu vypověděn byl a nikdá do království 
Českého se více nenavracoval pod ztracením hrdla". 

* * * 
Stavové touto žalobou, adresovanou nejvyššímu purkrabí a nejvyšším úřed

níkům a soudcům zemským, sledovali dvojí cíl: žalovali na Písnice, ale výtky 
jemu činěné týkaly se v hlavním bodu spíše krále než jeho bývalého prokurátora. 
'l této neurčitosti, která měla zakrýti opožděný protest stavů proti neústavnímu 
způsobu vyšetřování a souzení Jiřího z Lobkovic, byla slabina žaloby. Rudolf II. 
byl nucen vzíti Písnice v ochranu i tam, kde se žaloba týkala evidentních přehmatů 
osobních. 

Zaloba zacházela ostatně v některých bodech příliš daleko. Nikoli jen proces 
Lobkovicův, nikoli nezřízené obohacování na úkor státních statků a intriky 
v úřadu místokancléřském, nýbrž i šlechtický původ Písnicův byl tu dotčen, 

ačkoli Paprocký v nedávno vydaném Diadochu uváděl nejen staré předky . 
rodu Písniců, nýbrž otiskoval i prokazující rytířský stav Jindřicha z Písnice. 
(Je patrno, jak málo víry mu již od současníků přikládáno.) 

O revisi procesu Lobkovicova nemohlo býti ovšem za života Rudolfa II. 
řeči - ale je přece zajímavé, jak nebyl ještě po 15 letech zapomenut, jak bolel 
velkou část šlechty i nekatolické, protože se dotýkal majetkového bezpečí šlechty. 
Zákon o nedotknutelnosti šlechtického majetku, vynucený na Rudolfovi r. 1608, 
je tak možno vysvětlovati v přímé souvislosti s konfiskací Lobkovicova jmění. 
Jakoby zde bylo jíž temné tušení konfiskací pobělohorských - ovšem zákon 
vynucený na králi porušili potom první revoltující stavové sami konfiskací ma
jetku svých odpůrců v době povstání. 

Z celé žaloby na Písnice vznesené došlo tak k vyšetřování jediného bodu, 
ku podivu onoho, kterého se stavové dotýkali jen letmo, téměř mimochodem; 
byly to "statky jeho, kterýchž divně a snadně nabyl". Ale než došlo k tomuto 
vyšetřování majetkových podvodů Písnicových, dosáhli stavové druhého účelu své 
žaloby, odstranění nenáviděného místokancléře z jeho mocného postavení, vyšším 
zákrokem: jeho úmrtím. 

Jindřich z Písnice byl žalobou na sněmu podanou nepochybně zdrcen. Jeho 
úhlavní odpůrci měli v zemi vrch a nebylo pochybností, že svůj útok provedou 
do konce. Žaloba byla podána na sněmu a vytištěna i ve sněmovním usnesení. 
Písnic prchl proto z Prahy a skr)rval se na neznámém místě - jeho svědomí čisté 
nebylo. Hájení jeho pře ujali se jeho synové Vilém Fridrich a Albrecht Zik-

JINDŘICH Z PÍSNICE 377 

mund, kteří podali 30. června 1608 Rudolfu II. německy psanou žádost, v mz 
"prosí a ždají", aby jejich otec pro věrné služby císaři prokázané nebyl souzen 
bez řádného výslechu a procesu a aby proti němu nebylo podniknuto nic zlého 
v jeho nepřítomnosti ... 

Připadá to téměř, jako by Erinye chtěly mstíti křivdu spáchanou na Lobko
vicovi týmiž prostředky, kterými se Písnic provinil. 

Zádosti Písnicových synů bylo vyhověno aspoň potud, že žaloba stavů byla 
poslána nepřítomnému místokancléři, "a by na ni svou zprávu a odpověď bez 
prodlení dal". Vyřízení psal vlastní rukou nejv. kancléř Zdeněk z Lobkovic. 

Ale Jindřich z Písnice této požadované odpovědi již asi nenapsal. Zemřel 
7. srpna, stár teprve 53 leta. 38 ) Jeho smrt připadá nám nejen předčasná, nýbrž 
i náhlá - rozčilení či dokonce sebevražda? Jisto je, že tím nesmírně usnadněna 
situace jeho synům, žalobou stejně postiženým. Z obvinění zbývaly nyní jen 
delikty majetkové, ale i tu smrt vinníka otupovala ostří obžaloby. Možno říci, 

že, nebyla-li záchranou Písnicovy cti, byla záchranou jeho rodu. 

* * * 
Šest týdnů po Písnicově smrti byla českou komorou jmenována pětičlenná 

komise,39) které uloženo prostudovati spisy týkající se Hertenberku, Šenpachu 
Ze Oloví a podati zprávu, zda při prodeji těchto panství byla zkrácena česká 
komora co do výše odhadní ceny, porušení práv státních dolů a lenních práv 
české komory. 

Elaborát teto komise, podaný české komoře 7. října 1608, zněl pro Písnice 
krajně nepříznivě. Zjištěny v něm nejen těžké přehmaty při prodeji Herten
berku a Šenpachu PísnicovVO) ale výslovně konstatováno také to, že obě panství 
jsou lenní statky české koruny, které neměly býti zcizovány. Komise dala provésti 
nový odhad Hertenberku a Šenpachu účtárnou královské komory, která vypočetla, 
že tyto statky, tak jak byly Písnicovi zapsány v zemských deskách a jak jich po 
II let užíval, mají cenu 74.648 kop 43 grošů, při čemž však nebyly ještě v odhad 
započteny lesy, které měly zůstati vyhrazeny pro potřeby státních dolů. Poněvadž 
Písnic zaplatil za obě panství i s lesy pouze 28.000 kop, připravil státní pokladnu 

38) Zápis v kopiáři města Rakovníka ze 14. srpna 1608, podle něhož Pí8nic zemřel »minulý čtvrtek«. 
(Opis v zem. archivu čes.) a list synů Písnicových Loketským z 9. srpna ve výpiscích Sedláčkových v Čsl. Histo

rickém ústavě. 
39) Členy byli: lenní rada Jan Kaufer z Arnsdorfu a .Murau, apelační rada Felix Ri.idinger, hejtman slav

kovský Friedrich Scheuchenstuel z Weichingen, hejtman loketský Jošt Tiesel z Daltic a německý sekretář české 
komory Pavel Rapp z Dramsdorfu. St. manip. 35/9 fol. 52-53. Akt datovaný 24. září. 

40) Věcný obsah elaborátu byl již vytěžen zpředu při líčení, jak Písnic Hertenberk a Šenpach získal. 
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nejméně o 46.648 kop 43 gr., čili dostal statky za V3 skutečné jejich ceny a k tomu 
ještě lesy a cla, v počet nebrané. Připočte-li se 60/0 úrok za 11 let z těchto 
46.648 kop 43 gr. v částce 31.746 kop, jde na jevo, že Písnic dluží státu 
78.394 kopy. 

Konečný návrh komise zněl, aby Písnicovým dědicům byly statky odejmuty 
a požadováno od nich ještě 3746 kop náhrady. Kdyby jim však statky byly přece 
ponechány, měli za ně doplatit české komoře 78.394 kopy. 

Bylo to tedy špatné dědictví, které Písnic svým synům zanechával. Pro 
okamžik se zdálo, že česká komora je rozhodnuta postupovat podle návrhu vy
šetřující komise a Písnicovým dědicům statky opravdu zabaviti. Počátkem roku 
1609 dala dopsati bratřím Vilému Fridrichovi, Janu Jindřichovi a Albrechtu 
Zikmundovi z Písnice, aby předložili zápisy na statky šenpašský a hertenberský 
a 16. května téhož roku jim poslala protokol vyšetřující komise ze 7. října 1607, 
žádajíc závazné vyjádření, chtějí-li komoře doplatiti částku 78.394 kop, o kterou 
byla královská pokladna při prodeji Hertenberku a Šenpachu jejich otcem ošizena, 
nebo ustoupiti od vkladu v zemských deskách, protože se neshoduje s kupní 
smlouvou.41) 

Když Písnicovi synové na tuto výzvu neodpověděli, urgovala česká komora 
přesně po měsíci odpověď na oboje psaní jim učiněná, žádajíc důrazně vy
jádření.'±2) Zdá se však, že v komoře nebylo od počátku úmyslu provésti tento 
formálně rigorosní postup do posledních důsledků. Je to zřejmo z napomenutí, 
jež zaslala česká komora dědicům Písnicovým ne dlouho po tom, 30. září 1609. 
Držení Hertenberku a Šenpachu v rukou Písniců se v tomto napomenutí mlčky 
předpokládá, žádá se pouze důrazně, aby dědicové dodržovali povinné dodávky 
dřeva stavebního, paliva a dřevěného uhlí do královských dolů a hutí vOlovi 
z hertenberských lesů a nečinili překážek dopravě dřeva odjinud přes herten
berské statky po vodě ani po sOUŠi. 43

) 

Další akta o jednání české komory s Písnici stran vrácení podvodně nabytých 
statků chybí. Ale není jich ani zapotřebí. Můžeme důvodně soudit, že pře se 
vlekla formálně dlouho, až byla - jistě nikoli bez protekce katolických přátel 

41) výzva z 16. května 1609 začíná velmi rozhodně: »Jací se nespůsobové a neřádové při trhu a ve 
smlouvě na onen čas mezi Jeho Milostí Císařskou, pánem naším nejmilostivějším s jedné a někdy panem Jin
dřichem z Písnice, otcem vaším o statky Hertenberk a Šenpach z strany druhé uzavřené, nacházejí a v čem 
by tak od téhož někdy otce vašeho v dotčené koupi na jeho nepochybně o tom činěnou zprávu a mnohé zata
jené věci J M. Cís. při tom znamenité zkrácení se stalo, tomu z příležitého spisu šířeji porozuměti moci budete 
atd.« St. manip. P 35/9 fol. 60, koncept a ib. subn. 10, fol. 21, opis. 

42) lb. P 35/10 fol. 20. - 1609 Jun. 16. 

"3) Archiv Nár.. musea, F Hertenberk, 1609 Sept. 30.; opis 18. stol. 
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rodiny Písnicovy - rozhodnuta ve prospěch Písniců, vlastně již jen jednoho, 
který se toho dožil, Jana Jindřicha. 

Česká komora se postavila nakonec na stanovisko, že nelze "na něho 
jakožto obyvatele českého slušně nastoupiti" a že jinak vklad v zemských 
deskách jednou zapsaný nelze zrušiti "bez pořádného právního rozeznání", na 
něž Písnic odmítá přistoupiti. Výklad české komory, zřejmě stranící Písnicovi, 
se stane pochopitelnějším, povíme-li, že presidentem komory byl tehdy Vilém 
Slavata. Toto sofistické stanovisko hájila česká komora i proti komoře dvorské, 
která se věci ujala a - nesouhlasila s takovým vyřešením. 

Je velmi zajímavé, že se dvorská komora v dopise daném české komoře 
10. června 1617 staví zcela na stanovisko stavovské žaloby proti Písnicovi z roku 
1608 a žádá, aby český prokurátor s jinými znalci podal znovu o věci dobré 
zdánJ:.44) 

V)téže době ozvala se však proti Písnicovi a jeho synu ještě jednou žaloba 
i se strany českých stavů. Jejím podatelem není však již stavovské kolektivum, 
nýbrž jednotlivec - hrabě Jan Albín Šlik. V německy psaném podání císaři, 
datovaném 7. července 1617, opakuje všechna stará cbvinění stavů z roku 1608 
a přidává k nim nová. Upírá Písnicovi šlechtictví a poukazuje na to, že Písnic 
si sám opravoval a upravoval koncept kupní smlouvy a podvodně do něho vpravil 
(fucose obduciert) pravomoci, které mu nepatřily, žádá, aby prokurátor zavedl 
nový proces proti jeho dědici.45 ) 

Šlik nebyl, zdá se, sám, kdo stál za touto žalobou, doloženou četnými pří
lOhami a doklady. Povídalo se o ní mnoho v Praze i na venkově a Jan Jindřich 
Písnic uznal za vhodné se proti ní brániti ještě dříve, než mu byla úředně ozná
mena.46 ) Ale, jak se k žalobě Šlikově stavili přátelé Písnicovi v české komoře, 
je patrno z faktu, že žádosti Písnicově o její zaslání nemohlo býti vyhověno, protože 
- "někde k založení přišla", a musila být nyní od Šlika znovu vyžádána! 

44) »Jestližeby« - praví se tu - »všecky předešlé fundamenty a předložené motivy k tomu postačiti ne
mohly, nýbrž by za neplatné a nepodstatné pokládány býti jměly, však nicméně, jakých jest se týž z Písnice mno
hých nenáležitých, zlých a pod pokutou vysoce zapověděných handlův proti zřízení zemskému a sněmovnímu 
snešenÍ, kteréž jsou tehdáž při jminulém sněmě generálním přede všemi třemi stavy království tohoto na jevo 
přišly, dopustil, o tom všem česká komora lepší vědomost má, v čemž jemu podlé zdání komory dvorské dsl:y 
zemské k malé platnosti sloužiti motci budou.« (St. manip. P. 35/9, fol. 28-31. Německý originál a český 
současný překlad.) 

Dvorská komora tu proti české komoře hájí nej en práv českého krále, nýbrž i práv českých stavů a od
suzuje nepřímo - připadá to jako krutá ironie - i právní násilí spáchané na Jiřím z Lobkovic 1 Byl-li u dvorské 
komory větší smysl pro spravedlnost a právo, či jen větší ohled na hmotný zájem císařův, netroufáme si roz

hodnouti. 
45) Německý originál ve St. manip. P 35/10 fol. 12-17, český souč. překlad ibid. fol. 42-47. 
46) Srov. jeho žádost komoře o zaslání Šlikovy žaloby v outerý Plil sv. Jiljí 1617. lb. fol. 52-53. 
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V replice mohl se mladý pan Jan Jindřich z Písnice prostě postaviti na při
jaté již stanovisko české komory, že totiž smlouvy jsou již dávno "utvrzené zem
skými deskami". Zádal pouze, aby císař Matyáš nedával místa žalobě Šlikově 
"pošlé z pouhé nenávisti" a vyhrazoval si právo pohnati žalobce z nářku cti.47

) 

Cítil se již tak bezpečný, že úmysl svůj v prosinci 1617 uskutečniPS) 

* * * 
Než další osudy této pře Jana Jindřicha Písnice s Janem Albínem Šlikem 

není již třeba sledovati. Výsledek je znám - statky otcem "divně a snadně 
nabyté" Písnicovi zůstaly. 

Po ohavné české rebelii, v níž ovšem jako horlivý katolík stál na straně 

Habsburků, nemusil se Písnic již obávati, že by někdo z někdejších odpůrců jeho 
otce vznesl na něho žalobu pro pochybné rytířství nebo podvodně nabyté statky. 
Brzy dostalo se mu nepochybného již osvědčení urozenosti povýšením do stavu 
baronského, jejž mu císař Ferdinand II., vděčný všem věrným Čechům, udělil 
27. března 1624.49

) Tehdy byl Jan Jindřich již hejtmanem kraje loketského, ná
stupcem jednoho z nejrvrdškh žalobců na nebožtíka otce pro jeho pozemkové 
podvody. V této funkci měl i dozor nad Hertenberkem a Šenp?-chem ... 

Nyní mohl rod Písnicův vstoupiti v příbuzenské svazky s dobrými starými 
rody, Příchovskými, Hrzany z Harasova a j. V době Balbínově (1787) byli 
Písnicové již "illustrissima familia", jejíž původ je tak starobylý, že ho nelze 
ani vyzkoumati. Ovšem - Jindřich z Písnice byl "svrchovaný dobrodinec Salva
torského chrámu Tovaryšstva Ježíšova", kde nalezl také poslední odpočinek i se 
svou manželkou a Balbín "illustrissimae familiae servus". 50) 

V roce 1703 byli členové této nejjasnější rodiny povýšeni do stavu hrabě
cíh05i

) a mohli vstupovati v sňatky s ještě lepšími rody, ovšem již cizozemskými, 
Trautmannsdorfy, Bredy, Ladrony. Ale hrabata Písnicové neměli dlouhého trvání 
- vymřeli po meči již v první generaci. Poslední mužský potomek Jindřicha 
Domináčka, Julius Jindřich Josef hrabě Písnic, zakončil sVllj život 1. srpna 1773 
v požehnaném věku 88 let jako františkánský mnich. 

47) Jan Jindřich z Písnice císaři Matyáši, praes. 2. Oct. 1617. - St. manip. P 35/10 foL 11 a 56. 
48) TýŽ české komoře, praes. 19. Dec. 1617, že obsílá Jana Albina Šlika před vlastní osobu J. M. Cís. 

a královské, nejv. ouředníky a soudce zemské, též rady soudu dvorského a komorního král. českého z nářku cti. 

lb. fol. 54-55. 
49) Orig. perg. (zrušený čistopis) v archivu min. vnitra ve fondech vídeňsL'Ých a Saalbuch 26 f. 226. 
50) Balbín, Miscellanea, dec. II. lib. II. pars IV, ll. 
51) Výpisky A. Sedláčka v Čsl. Historickém ústavě, z Písnice, 1703 Nov. 26. 

BOHUMIL RYBA: 

PRAZSKÁ BÁSNÍŘKA V MILOSTNÉ ELEGII 
HEINSIOVĚ. 

odák z belgického Gentu Daniel H e i n s i u s (Heyns, 1580-1655) není 
znám jenom dějepiscům klasické filologie svými četnými vydáními antic
kých prosaických a hlavně básnických textů. Má své dobré místo i v dě

jinách krásné literatury. Jeho holandské básně měly vliv na Opitze a jeho školu. i
) 

Latinskými verši se rozezpívala Musa dvaadvacetiletého Heinsia v tragedii »Au
riacus sive Libertas saucia«} jejíž námět byl čerpán z pohnutých bojů o politic
kou svobodu jeho vlasti. Ale více než nenávist k španělskému jménu svědčila 
mladistvému projevu básníkovu nota erotická. Tři knihy Heinsiových Elegif2) 
se nesčíslněkrát ozývají smyšleným3

) jménem milenky Rossy. Její zásluhou pře
stal si asi básník uvědomovat tíhu nemožnosti vrátit se do otčiny, zabrané ne
přítelem, a sotva pociťoval pobyt ve svobodné Lejdě jako vyhnanství. Ve sbírkách 
Erotopaegnia, Silvae a především v Monobiblos se rozvila vášnivá vznícenost 
Heinsiova bohatým květem. Třebas je v některých jednotlivostech tvorba ta je
nom odleskem živých i lživých barev erotické elegie římské, třebas i postava 
Rossy samé se místy neurčitě rozplývá do té míry, že vznikají pochyby o její 
průběžné identitě, přece svým mohutným vzmachem i drobnými rafinovanými 
taht) poskytuje tato milostná poesie důkaz, že nebyla snad jen papírová, nýbrž 
byla podložena skutečným životním zážitkem. 

V něm musíme nepochybně hledati jeden, a to nepřiznaný zdroj onoho zvý
šeného sebeyědomí, ba až opojení životního, které Heinsius sám - věren tradici, 
jež k humanismu jde od antiky a nebyla přetržena ani ve středním věku -
opíralo výjimečnost pojmu básníka. 

Humanistickému kultu básníka, chceme-li sebekultu, byl i Heinsius plně 
oddán, a nebylo mu těžké najíti proň teoretické odůvodnění. Ve své akademické 

1) Srv. K. Halm, Allgemeine deutsche Biographie XI, Leipzig 1880, str. 655. 
2) Danielis HeinsI Gandensis Elegiarum lib. III., Monobiblos, Sylvae, In quibus varia. Ad Amp1iss. 

& Nobilissimum Cornelium vander Myle. Lugduni Batavorum. Apud Iohannem Maire. Anno 1603. 
3) Srv. Eleg. III 12, 5 (v uv. sbírce str. 110): Lesbia nescitur teneri formosa Catulli I et melius caecum 

Cynthia nomen habet: I sic referat Rossam, quari:l nesciet, omnis amator, I sít mihi cum domina posse latere mea. 
4) Srv. na př. pointovaný konec elegie ad Hesperum (v uv. sbírce str. 15): 

Di faciant nunquam sis Lucifer, Hespere, ni iam 
luceat in gremio ter mea Rossa meo. 
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řeči5 ) dokazoval (hlavně z Platonova Faidona a lona), že je básník něco více 
než pouhý člověk: básnictví je předstupněm k Bohu. Mladičký poeta, jist již 
světovou slávou,6) počítal se v básni, kterou posílal váženému svému učiteli Jo
sefu Scaligerovi, mezi královský zástup básníků: vates regia turba sumus.7

) 

Důvěřuje si, že i moře podlehne síle jeho písně,8) mohl směle vstoupiti 
v koleje názoru již ovidiovského, podle kterého právě básníkům jest erotika ja
kousi přední výsadou a vlastním posláním: 

Ipsa poetarum gens mollis ad oscuIa nata est: 
praecipuum hoc nostrae creditur artis opus.O) 

A tak u básníka, kterého nenechával nepohnutým zjev ženského půvabu -
sám se obrad proti zlhostejnělým škarohlídům verši10

) 

Di, perea:t, quisquis lepidam spectare puellam 
ferreus haud ullo tactus amore potest 

turgidulosque oculos leviter leviterque natantes 
nec poterit blandum poscere basiolum, 

- pochopíme snadno, že i vypravování o vzdálené pražské krásce, která je sou
časně duchaplnou básnířkou, mohlo mu býti podnětem k poetickému žertu;l1) 
otiskneme jej zde a stručně rozebereme, domnívajíce se, že můžeme určiti s bez
pečností osobu vzdálené inspirátorky a s velkou pravděpodobností i totožnost 
anonymního adresáta, jakož i přesnou dobu vzniku básně. 

AD BOHEMUM QUENDAM AMICUf',P2) 

Siecine, cui tanti Batavas accedere Mmas 
Scaligerumque meum Dousiademque fuit, 

regna Bohemorum repetes arcesque tuarum 
strictaque pro nobis Caesaris arma tui? 

5 Scilicet est aliquid patriis insistere terris, 
est aliquid reducem posse venire suis. 

5) Oratio habita, cum Theocritum auspicaretur (v uv. sbírce str. 304 n.). 
6) Eleg. I 1, 21 (v uv. sbírce str. 5): Et mea nu:lC toto iactantur carmina caelo. 
7) Eleg. I 1, 66 (v uv. sbírce str. 6). 
8) Eleg. I 2, 30 (v uv. sbírce str. 7): Carminibus cedent aequora victa meis. 
9) Eleg. III 2, 67 n. (v UV. sbírce str. 84). 
10) Monobibl. I, 27 nn. (v uv. sbírce str. 127). 

11) Eleg. III 9 (v uv. sbírce str. 100-103). 
12) K básni, plné ohlasů z římských básníků, uvádím alespoň několik ovidiovských: k V. 16 Ars am. III 344 

elige, quod docili molliter ore legas; k V. 19 Ars am. III 339 forsitan et nostrum nomen miscebitur illis (scil. 
poetis); k v. 23 Ars am. II 283 n. carmina lector I commendat dulci qualiacunque sono; k v. 29 Ars am. II 679 
Venerem iungunt per mille figuras; k v. 37 n. Ars am. III 547 vatibus Aoniis faciies estote, puellae: I numen 
inest illis Pieridesque favent. lest deus in nobis et sunt commercia caeli; k V. 52 Ars am. II 12 arte mea capta 
est; k v. 55 Ars am. II 281 rarissima turba, puellae; k v. 69 Ars am. III 667 quo feror insanus? 735 quid facis, infelix? 
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Omnia sunt aliquid, tamen his maiora supersunt 
nec male nota mihi nec male nota tibi. 

N escio quae vestris, si fas est dicere, tenis 
10 eminet ingenii dote puella sui. 

Ingenio cunctas supereminet illa puellas 
atque aliquid sexu nomine maius habet. 

lnvideo tua vota tibl: tu molliter mi 
dukia praetendens carmina lunctus eris 

15 et modo donabis, quem perlegat ma, li:bellum, 
quodque verecundo possit ab ore legl. 

Nunc Batavum laudes referes ipsosque poetas 
atque ita per causas omnla tutus ages. 

Forsitan hos Inter dabitur tuus Heinsius Hli 
20 - atque aliqua saltem parte beatus ero

vel tragico nuper quae fudimus ausa cothurno 
vel podus Rossae carmlna dieta meae. 

Quicquid id est, tantum precor, ut commender ab illo, 
et referas animi munera multa mei. 

25 Plus quoque, quam verum vel fas est, adiice nobis 
nec dubites laudes accumulare meas. 

Non ego tot tenis, non tot disiunctus ab undis 
praeripiam partes, blande poeta, tuas. 

Omnia sunt tentanda tibi: sub mille figuris 
30 molliter occultus serpere gaudet amcr. 

lllius ingenium placide laudabis et artem, 
ingenio plurís sit licet ipsa tibi. 

Sub studio communis amor celabitur uno 
et facile immunis suspicionls eris. 

35 Forsitan adventus tibl nomine basia fjget: 
hinc venient animl vulnera prima tui. 

Dispereat, quisquis non haec sperabit ab ulla: 
gens nimium vates ingeniosa sumus. 

Si metuIs nimiumque tuo díffidis amori, 
40 incipiam partes ipse subire tuas. 

Scaliger, 19noscas - non sunt tua numina tanti -, 
da veniam fasso, Dousa: Bohemus ero. 

N on ego sum tar dus, nec cUl male credere possis: 
si dubites, poterit dicere Rossa tíbL 

45 lam propero, iam Praga mihl, iam Caesaris arces 
moeniaque apparent: terra Batava, vale. 

Protenus accedam - nec me via fal1et euntem -
atque aliquid maius Caesare 'quaeret amor. 

Aspiciam vultus, cuius tot carmina legl, 

383 
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50 quam prius aspexi, quam mihi nota fuit. 
Hic aditus molles et tempora prima per artem 

experiar, si qua possit ab arte capl. 
Cetera de facili venient et verba sequentur, 

ipsaque quos iungunt carmina, iunget amor. 
55 Blandiciae accedent festivaque turba, poetae, 

auxilio Hammis turba futura meis. 
T estibus his blandus quid non sperabit amator? 

Ingenio venient quaelibet apta meo. 
Sive leget Nemesin, Nemesls mihi fiet in illa, 

60 sive alios ignes, protenus illud erit. 
Basia si quisquam petiit, petet ma duobus: 

si petet illa sibi, poscet et ma mihl. 
Quaeque pudor prohibet mihi dicere, perleget i psa: 

5ubveniet voto charta benigna meo. 
65 Tot mihi patroni, quot sunt tíbi, Roma, poetae, 

advenient, quorum luxuriavit amor. 
Omnibus hi5 formis meus occultabitur ignis: 

inveniam flammis nomina mille meis. 
Quo feror infelix? Quo me temerarius error 

70 et male festivi pectoris ardor agit? 
Cetera, quae restant pro me peragenda, relinquo. 

Da veniam votis, tu, modo, Rossa, n:eis. 

Adresátem jest nejmenovaný básníkův přítel z Čech, kterému stálo zato 
navštíviti Lejdu a pokloniti se jejím předním ozdobám Josefu Scaligerovi a Janu 
Dousovi. Nyní se zase vrátí do vlasti. Básníkovi jest v daném případě znám 
'zvláštní důvod přitažlivosti domácí půdy: jest jím dívka, vynikající nadáním 
nad ostatní. Básník závidí příteli, že se mu stanou verše záminkou sblížení 
s dívkou. Až jí bude přítel vypravovati o leydenských básnících, zavděčí se mu 
i zmínkou o něm, a to buď o jeho nedávné tragedii (Auriacus) anebo o jeho 
lyrických básních na Rossu. Při tom klade na přítele Heinsius podobný poža
davek jako Cicero na Lucceia: může ho vychváliti více, než je pravda, a to bez 
obav z možnosti konkurence, která je vyloučena dálkou. Dívku si přítel snadno 
získá, bude-li chváliti její nadání a umění, i kdyby o ni samu stál více než o její 
nadánLSpolečný zájem o básnictví bude vhodným pláštěm lásky. Snad ho dívka 
přijme s polibkem na uvítanou: tolik mohou básníci od každé dívky očekávati. 
Bude-li přítel váhati, chce se Heinsius sám ujmouti jeho úlohy, dá sbohem 
Batavii, stane se Čechem a pospíší do Prahy. Dívku, kterou dosud znal je
nom z jejích básní, pokusí se získati arte amandi. Vydatnými pomocníky mu 
budou erotičtí básníci s Tibullem v čele. V abruptním závěru ztlumí básník 
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svůj rozmach a prosí svou dívku Rossu, aby mu prominula jeho dobrodružná 

přání. 
- PřitažlivoU pražskou básnířkou, jíž se tu obírala básnická představivost Ho-
lanďanova, může býti po mém soudě jenom E 1 i s a bet h a 10 a n na W e s
t o n i a. 13) Jej í slávu šířil i mezi holandskými učenci za svého pobytu v Lej dě 
na konci r. 1602 a r. 1603 Slezan Georg Martin Baldhofen. On způsobil, že se 
čelní humanističtí básníci holandští nadchli vypravováním o tomto anglickém 
zázraku v Praze, se zájmem četli první vydání její básnické sbírky z r. 1602/4) 

opěvovali ji veršem a navázali s ní přátelské styky dopisové. 
O těchto stycích pojednával podle tištěných kusů v III. knize Westoniiných 

Parthenicón již A. Kolář. 15 ) Proberu je stručně znovu, poněvadž mne k od
chylným výsledkům přivedla podrobnější interpretace oněch otištěných textů, 
srovnaných s novým materiálem rukopisným. Tím rozumím jednak přesně dato
vanou odpověď Westoniinu Scaligerovi, jejíž opis jsem našel r. 1928 v Mni
chově, jednak dvě zmínky o Westonii v opisech listů Heinsiových, které ob
jevil r. 1929 v Londýně O. Odloži1ík.17

) 

Heinsius věnoval Westonii báseň 

AD NOBIUSSIMAM DOCTISSIMAMQUE VIRGINEM EUSABETHAM WESTONIAM. 

Neseio quid nostrae properabant Ire Camenae 
et solito levior blanda Thalia fuit. 

Obstupui primo nec erat cognoscere eausam 
nec potui mentis eonscius esse meae. 

Hoe erat: ibat ovans ad te, Westonia virgo, 
Musa puellari suscipienda manu. 

Nympha, suum numerum tu non sinis esse Camenis: 
scilicet aequales tu facis es se deas. 

Crescere quis nostras sperarat posse puellas 
aut aliquid maius post Helicona sequi? 

Instituit primum placidas Boeotia Musas: 
explevit teneras Anglia vestra deas. 

Sis facilis, Thymbraee: tíbi soror altera nata est, 
nata tíbi soror est altera, Musa mihi. 

13) O ní srv. A. Kolář, Humanistická básnířka V é:stonia, Bratislava 1926; K. Hrdina v Listech fil ol. LV, 

1928, str. 17 nn.; B. Ryba tamže LVI, 1929, str. 14 nn., 172. 
14) O něm srv. B. Ryba na uv. m. str. 22 un. 

15) V uV. sp. str. 24. 
16) Otiskl jsem jej v Listech filoI. LVI, 1929, str. 15. 
17) Doc. dr. O. Odložilíkovi vyslovuji i zde srdečné díky za ochotu, s jakou mi sdělil své tři příležitostné 

výpisky z londýnského rukopisu a svolil, abych jich užil. 
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Est aliquid, steri1i quod non licet es se poetae, 
et faveat Musis altera Musa meis. 

Quid mirum est? Placidis dea praesidet iHa Camenis, 
Musaque cui properat nostra, Camena fuit. 

Otiskl ji sám ve své sbírce Sylvae v uv. prvním vydání z r. 1603 str. 191 a později 
(16lO)18) Baldhofen ve Westoniině Parthenicón l. III sign. E7vo. 

1. Této jediné básně Heinsiovy, Westonii věnované, musí se týkati zmínka v jeho 
dopise Dousovi: 19

) 

Monuit me hesterno dle Silesius ille, qui utriusque nostrum carmen ad Eliza
betham Westoniam daturus est, unius tuum deesse idque in causa esse, quo
minus mittere etiam aliorum possit, inter quae est et Scaligeri TOV {}CXl.JfLCXcrL Ol.J. 

Illud igitur si nepti meae tradideris, 'quae has ad te deferet, plurimus tíbi illius 
nomine me debere existímabo. 

Silesius jest ovšem Baldhofen, který se chystal poslati Westonii důkazy obdivu 
od leydenských humanistů, amaje již příspěvek Scaligerův a Heinsiův, čekal jenom 
na slíbenou báseň Dousovu. Báseň ta byla podle předpokladu Heinsiova již ho
tova v době, kdy dopis psal. Poněvadž Baldhofen otiskl jistě vše, čim nad jiné 
vážený Scaliger vzpomněl Westonie, musíme souditi, že Westonia dostala od něho 
jenom krásný list z 3. listopadu 1602. 2°) Jediné na tento list dlužno tedy vztaho
vati uvedenou zmínku o projevu Scaligerovy přízně, jehož se pro ni dostalo Bald
hofenovi. Datum 3. listopadu 1602, jehož správnost je zaručena datem Westo
niiny odpovědi ze 17. prosince 1602,21) dovoluje, abychom neúplné datování opisu 
řečeného listu Heinsiova Lugd. Bat. 19. Novem. doplnili s bezpečností: 19. listo
padu 1602. 

Dousa žádosti Heinsiově nepochybně vyhověl, poslav mu - nevíme, zda 
ještě téhož dne po doručitelce dopisu -elegii pro Westonii Quo mel Nympha .. 'J 

otištěnou bez data v Parthenicón l. III sign. D5ro. Baldhofen tudíž mohl brzy po 
19. listopadu 1602 uskutečniti svůj úmysl a poslati přes Norimberk pro Westonii 
do Prahy spolu se svým dopisem též list Scaligerův a báseň Dousovu a HeÍslovu. 

Westonia však dostala nevysvětlenou náhodou v příloze k prvnímu dopisu, 
který jí Baldhofen psal z Lejdy, jenom list Scaligerův a báseň Dousovu, nikoliv 
však báseň Heinsiovu. O tom se zmínila výslovně ve své odpovědi Baldhofenovi, 
kterou odesílala narychlo zároveň s děkovnými listy pro Scaligera a DOUSU:22 ) 

18) K datování Pal'thelZicÓ12 ll., vydaných v Praze sine anno, srv. můj výklad v uv. čl. str. 20 n. 
19) London, British Museum, Burney MSS 371, fol. 37 (výpisek Odložilíkův). 
20) Pal'the12ic012 J. III sign. A3vo - A4ro 
21) Srv. v mém uv. čl: str. 15. 
22) Tamže sign. C7ro. 
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Interim pro tantorum ad me virorum scriptis tuo beneficio procuratis immorta
les ago gratias. Respondeo duabus epistolis celebratissimis i11is reipublicae lite
rariae duumviris D. D. Scaligero et Dousae. Ab Heinslo, quem ita mihi com
mendas, nihil vidí hactenus. Ad tuas autem ut ea, qua vellem prolixitate hac 
occasione respondeam, temporis huiusce meaeque condicionis ratio minime pa
titur. Quapropter breviusculis his uti contenturus sis, maiorem in modum peto, 
ad singulas epistolae tuae partes tíbi proxime satisfactura. 

Datum této odpovědi, jak je otiskl Baldhofen23
) (8. Martii 1603), jest nutně ne

správné; byla-li příloha dopisu (odpověd' Scaligerovi) datována XVI. Kal. lan. 
CI:::>I:::>CIII = 17. prosince 1602, nemohl býti dopis sám o více než půl třetího 
měsíce pozdější, nýbrž musil býti psán rovněž v prosinci 1602. 

Historie se ztracenou básní Heinsiovou se nevysvětlila ani později, když Wes-
tonia odpovídala na druhý dopis Baldhofentiv, z Lejdy jí poslaný:24) 

Míror quid de Heinsii mihi inseriptis carminibus factum sit. Fasciculum enim 
reliqu~rum salvis sigi11is aceepi, ab ~illo vero, ita mihi Deus faveat, ne litteram 
quidem. 

Ale i jestliže se originál básně, poslaný do Prahy, ztratil, mohl si Baldhofen vy
žádati od autora nový opis anebo uveřejniti později znění básně otiskem z jeho 
sbírky Sylvae. 

S Dousou (1545-1604) byla WestonÍa patrně v dopisových stycích čilejších. 
Nasvědčuje tomu již větší počet básní, které buďto jí anebo Baldhofenovi o ní 
neb pro ni napsal a v nichž projevil podrobnější obeznámenost s osudy básnÍř
činými;25) potvrzuje to i (nedatovaný) úryvek z jiného netištěného dopisu Hein
siova: 26

) 

Literas, quas vides, comiserat nobis illustris Scaliger, ut eas actutum ad ampli
tudinem tuam deferri curaremus. Manum, ut eredo, agnoscis; ne hae quoque 
parte ignota tibi esse po test Westonia, eum plurimas eius literas iam ante deli
barÍs. Gaudebis sat scio et salutari amabis ab hac Musa, quae sexus sUl trans
gressa leges aliud nobis nomen extorquet, quam quo voeamus poetas.27 ) 

Kdežto Heinslus věnoval Westonii přímo jenom jedinou elegii, inspiroval se 
četbou jejích veršů a přátelskými hovory o ní i k onomu výše otištěnému poe
tickému žertu Ad Bohemum quendctm amicum. 

Mou interpretaci anonymní narážky Heinsiovy na pražskou básnířku pod-
Tamže sign. C7vO 

ParthelÚcó;z J. m. sign. C8rO s :;'-espolehlivým dat~~'-l---dubDa 1603. 
25) Tamže sign. D5ro _ 7ro. 

20) British Museum, Burney MSS 371, fol. 39 (výpisek Odložilíkův). 
27) Srv. v. 12- analysované básně: atque aliquid sexu nomine maius habet. 
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statně posíluje srovnání s Dousovou elegií Quo me} Nympha. , '} určenou Westo
nii, o kterou, jak jsme výše viděli, Heinsius žádal Dousu pro Baldhofena a kterou 
tak tehdy nepochybně poznal. 

Srovnání ukazuje, že Heinsiova báseň Ad Bohemum quendam amicum zře
telně předpokládala znalost elegie Dousovy, jednak obsahující přímé její ohlasy 
(Dousa v. 31 Terra Batava, vale: fieri iam Boius opto ev Heinsius v. 46 terra 
Batava, vale, v. 42 Bohemus ero; Dousa v. 3 n. lam mi hi iam Boios videor per
rumpere saltus, I qua iacet ad Moldae flumina Praga vetus, I Caesariae modo 
mírari spectacula pompae ev Heinsius v. 45 n, lam propero, iam Praga mihi, 
iam Caesaris arces I moeniaque apparent; Dousa v. 9 n. Tempore iam ex illo, 
postquam tua carmina legi I lectaque mi sensus haec rapuere meos "'" Heinsius 
v. 49 n. Aspiciam vultus, cuius tot carmina legi, I quam prius aspexi, quam mihi 
nota fuit), jednak obracejíc závěrečné verše Dousovy (41 

At28 ) tu, o, perge novem numeros augere sororum 
ingenioque ipsam te superare tuo 

s mladistvě nevázanou pol e m i k o u v pravý opak (v. 32) 

ingenio pluris sit licet ipsa tíbi. 

Báseň stárnoucího Dousy, který se jižjiž viděl v sladkých poutech pražské dívky 
a verši (33 nn.) 

Improbulis nimis, ah, votis ignoscito virgo:29) 
ípse quis aut ubí sím, vix meminisse lubet. 

Dumque loquor tecum, videor íuvenescere rursus, 
oblitus senii eum senioque mei. 

Est aliquid magno peccare auctore: Melissi 
haec facere exemplo nos quoque vota iuvat 

omlouval svou opovážlivost příkladem Melissovým, narážeje tak zřejmě na jeho 

Nunc ephebus 
esse velim iuvenisve caelebs, 

mohla býti Heinsiovi odevzdána podle výše uvedené kombinace nejdříve 19. listo
padu 1602. Musí tedy býti poetický žert Heinsiův pozdější, ač ne o mnoho, když 

28) Tištěno chybně Ad. 
29) Tento verš, vztahující se na dívku Westonii, obratně obměnil Heinsius svým závěrem básně (v. 72), 

určeným jeho dívce Rosse: Da veniam votis, tu, modo, Rossa, meis. 
30) Otištěny ve Westoniině Parthenicon 1. III sign. E1vo, v. 39 n. (z 19. listopadu 1601). 
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mohl býti vytištěn již v souborném prvním vydání Heinsiovy lyriky z r. 1603, 
v němž předmluva I. kn. Elegií je datována 1. červnem. S tímto datováním je ve 
shodě to, že báseň uveřejnil Heinsius až v třetí, chronologicky poslední knize 
Elegií. Sl ) 

Domnívám se však, že mohu tento interval ještě zkrátiti a stanoviti dobu 
vzniku milostné elegie ještě přesněji. 

Kdo jiný v této době může býti spíše onen Bohemus quidam} který vážil cestu 
do Lejdy, aby se poklonil Scaligerovi a Dousoví, a nyní se zase chystal do Čech, 
nežli P a vel J i z b i c k ý?3~) Tento dobrodružný humanista se dal immatrikulo
vati v Lejdě 18 . .září 1602,33) oslavoval stařešiny Scaligera a Dousu i mladého 
Heinsia ve svých básních34

) a pravděpodobně, jak usoudil K. Hrdina,35) přímo 
bydlil u Heinsia. 36 ) Jizbický dostal absolutorium leydenské 13. února 1603,37) 
vracel se do Čech přes Heidelberg, kde se dal zapsati na universitu 28. března 
1603,38) a přibyl do Prahy nejdéle někdy před 19. červnem 1603.39

) 

Shrnuji: Narážky na pražskou básnířku v milostné elegii Heinsiově Ad Bohe
mum quendam amicum} na kterou jsem tu upozornil, týkaly se jistě Westonie. 
Báseň samu věnoval dvaadvacetiletý Holanďan nejspíše svému o rok mladšímu 
českému vrstevníku Pavlu Jizbickému, a to asi v únoru 1603 před jeho návratem 
z Lejdy do Čech. Dovádivý tón její ovšem nepřipustil, aby se byla vůbec mohla 
dostati mezi ostatní nadšené projevy současných básníků do vydání Westoniiných 
Parthenicán libri. Nejsouc určena básnířce, jest prosta všeho lichotivého pochleb
nictvL Právě proto je výmluvným dokladem její zahraniční slávy. 

31) V nedatovaném věnování III. knihy Elegií Hugonu Grotiovi poznamenal Heinsius výslovně (str. 76): 
Ultimum Elegiarull1 mearUll1 librum, Groti clarissime, ordine et tempore, quo conscriptus fuit, cultu et facilitate 

Latina prim um ... tibi offero. 
32) Na Baldhofena nelze pomýšleti, protože byl - jak Heinsius dobře věděl (srv. výše str. 386). - Silesius, 

nikoliv Bohemus, a protože se mu ještě do Lejdy děkovala Westonia (dopisem z Prahy 28. prosince 1603) za 
blahopřání k svému sňatku (Parthenicon I. III sign. DlrO). 

33) K. Hrdina, Listy filol. L, 1923, str. 214. 
34) Schediasmatum farrago nova, Lugduni Batavorum 1602 (s předmluvou psanou 23. října 1602). 
35) V uv. čl. str. 214. 
3B) Pro to by mohla svědčiti i zmínka v třetím dopise Heinsiově Dousovi (British Museum, Burney MSS 

371, fol. 49 - výpisek Odložilíkův), datovaném postridie Kal. Febr. (= 2. února [1603}), kde, jak se zdá, 
vystupuje Jizbický jako posel Heinsiův k Dousovi: Reliqua exemplaria a nobis expectabis; unum hoc a Gisbicio 
nostro habebis, adhuc ab operis madidum. 

37) K. Hrdina v uv. čl. str. 216 (s tiskovou chybou 1602). 
38) Tamže str. 216. 
39) Tamže str. 295. 
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SNAHY O ZNOVUUVEDENÍ I<ARMELITÁND 
DO PRAHY V LETECH 1603-1605 A SPOR O KLÁŠTER 

SV. DUCHA NA STARÉM MĚSTĚ. 
(PřísPěvek k českým dějinám náboženským.) 

láštery v městech pražských na předělu XVI. a XVII. věku poskytují obraz 
velmi neutěšený: byly totiž většinou buď takřka bez řeholníků, nebo zase 
řeholní kázeň byla v nich tak pokleslá, že se nemohly platně účastniti zá

pasu katolické protireformace s nekatolickou většinou. starých duchovních 
řádů, působících v Praze již před válkami husitskými, kromě strahovských pre
monstrátů, jejichž opat Jan Lohelius jest znám svou protireformační horlivostí, 
vlastně toliko menší bratří konventuálové sv. Františka u sv. Jakuba na Starém 
Městě a dominikáni, usazení zprvu u sv. Anežky na Františku a od r. 1604 
u sv. Maří Magdaleny na Malé Straně, mohou se vykázati alespoň některými 

úspěchy. 

Daleko nad ně vyniká mladší řád jesuitský, který hned od svého příchodu 
do Čech vyvíjel neúnavnou činnost jako neohrožený bojovník za vítězství kato
lické věci. Jeho zásluhou starší generace vlažných katolíků byla vystřídána ge
nerací plnou bojovného zápalu. Tuhou kázní vnitřní organisace a přísným, od
říkavým životem jednotlivých členů podařilo se Tovaryšstvu Ježíšovu znovu vzbu
diti u katolické šlechty důvěru k duchovním řádům a získati tím i hmotnou 
podporu pro jejich činnost. Příznivé dllsledky toho pocítili v Praze nejdříve 

kapucíni, uvedení sem na samém sklonku XVI. století: třebaže se netěšili přízni 
císaře Rudolfa II., štědrým přispěním katolických šlechticů byl jim v kratičké 
době vystavěn na Hradčanech nový kostel P. Marie, královny andělů, s klášte
rem, v němž začali záhy se značným úspěchem působiti. A téměř současně -
v prvých letech XVII. století - nákladem duchovenstva a katolické šlechty pře
stavěn a vyzdoben byl menším bratřím konventuálům jejich chrám sv. Jakuba 
s takovou nádherou a přepychem, že budil pozornost a podiv i u jinověrců. l ) 

1) o »uvedení řádu Kapucínů do Čech okolo roku 1600« pojednal Pfat2!. Tischer ve Věstníku Král. české 
společnosti náuk, roč. 1907 (Praha 1908), čís. IX. - Popis výzdoby chrámu sv. Jakuba podává J. Pl. Hammef-
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Tato změna v nazírání českých katolíků na duchovní řády, zachovávající 
přísnou řeholní kázeň, a obživlá důvěra v jejich účinnou pomoc při protirefor
mačním úsilí způsobila, když na podzim r. 1603 přišel do Prahy František a 
Sosa, generál menších bratří observantů sv. Františka, jež Pražané nazývalí krátce 
františkány bosáky, aby usilovalo znovupřijeti svého řádu do měst pražských, 
že byl příznivě přijat. Zejména nejvyšší kancléř království českého Zdeněk Voj
těch Popel z Lobkovic stal se vřelým podporovatelem jeho snaženÍ, Bosáci ne
usilovali však o svůj původní klášter sv. Ambrože na Novém Městě, do něhož 
byli uvedeni r. 1461 králem Jiříkem z Poděbrad a který musili opustiti za krva
vých bouří pražských r. 1483, nýbrž obrátili svou pozornost ke spustlému, opuš
těnému a částečně v rozvalinách ležícímu kostelu a klášteru P. Marie (Matky 
Boží) Sněžné na Novém Městě pražském. 

Tento kostel a klášter založen byl r. 1347 Karlem IV. pro řád karmelitán
ský, který s výjimkou několika kratších či delších údobí:!) byl v jeho držení až do 
šedesátých let XVI. století. Poslední zpráva o karmelitánech u }vfatky Boží 
Sněžné děje se k letům 1566 a 1567, kdy se zde připomíná jako převor karme
litán Jan Smigelský;3) zdá se však, že tehdy nelze již mluviti o konventu karme
litánském v pravém slova smyslu, nýbrž že jmenovaný Polák žil tu patrně sám 
a snad jen přechodně. Klášter asi zanikl za bouří v r. 1543, kdy mniši odešli 
z Prahy do Polska. Od té doby skutečně i budovy klášterní i kostelní propadávají 
ponenáhlé zkáze: krovy padaly, zdi se rozpukávaly a bořily, a vše hlodáním času 
a zanedbáváním oprav měnilo se znenáhla v rozvaliny, které stávaly se útoči
štěm tuláků a skladištěm nečistot a rumu. K ochraně práv zaniklého kláštera a 
k správě jeho příslušenství ustanovován byl pražskými arcibiskupy komendátní 
místopřevor; r. 1579 ustanoven byl jím4

) kněz Jiřík Tyhovecký, avšak s podmín-

sclmzid, Prodromus Gloriae Pragenae (Pragae 1723), str. 181, a zmiňuje se o ní na př. i Mikuláš Dačický 

z Heslova ve svých Pamětech (vyd. Dr. Am. Rezek), sv. 1., Praha 1878, str. 204. 
2) Srv. FralZt. Ekel't: »Posvátná místa král. hl. města Prahy«, II. sv. (Praha 1884), str. 46 nn. 
3) Arch. arcibiskupský v Praze, C 119, num. 2: Fase. XCII A, num. 71. - V tradicích karmelitánů 

uváděna jest doba opuštění kláštera P. Marie Sněžné někdy kolem r. 1550; srov. memoriál, podaný jimi císaři 
Ferdinandu III. asi r. 1638, v němž se praví: »Trecenti fere sunt anni, ex quo liberali manu Caroli Quarti sanctae 
memoriae imperatoris Pragam in monasterium Sanctae Mariae ad Nives introducti, varias fortunae procellas ob 
violentiam haereticorum sustinuimus, quousque circa annum Christi 1550 eodem excedere et exulare tamdiu coge
remur, donec a foelicis recordationis parente Sac. Mti' V. victricibus armis fusis rebellibus iterum reducti essemus, 
ut non in avitas sedes, sed illis a Patribus s. Fransisci de Observantia praeoccupatis, in parochialem S. Galli Veteris 
Pragae nobis ad eadem Sacra Mte benigne collatam ... « (Opis: Univ. knih. v Praze, II. B 19, num. ll2). 

4) Již před tím, r. 1569, připomíná se jistý kněz Jan, jemuž »na ten čas k spravování a opatrování jest 
poručen klášter Panny Marie příjmí Sněžné v Novém Městě pražském« (Arch. arcibiskupský v Praze, C 119, 
nlL'll. 2: Fase. XCII A, num. la). - K roku 1574 uvádí se jako tamní místopřevor Martin Malko (ibidem, 
num. 76). 
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kou, aby ustoupil karmelitánům, kdyby se o opuštěný klášter znovu ucházeli. 5
) 

Karmelitáni se však do Prahy nenavrátili a komendátní převorství bylo svěřeno 
proboštu zderazského kláštera křížovníků Božího hrobu (čili řádu jerusalém
ského s červeným křížem na lodičce); od r. 1592 byl jím Řehoř Link,6) který 
se horlivě zastával zájmů klášterních a hájil jeho práva proti novoměstským měš
ťanům, kteří nedovoleně uchvacovali jeho pozemky. 

Generál bosáků, jsa v tom podporován nejen nejvyšším kancléřem, nýbrž 
i papežským internunciem v Praze Šebastiánem Lambertem Fornarim, arcipryš
tem savonským, obrátil se na pražského arcibiskupa Zbyňka Berku z Dubé a Li
pého se žádostí, aby opuštěný karmelitánský klášter a kostel u Matky Boží 
Sněžné postoupen byl jeho řádu. Arcibiskup v upřímném domnění, že karmeli
táni nehodlají se do Prahy navrátiti, dal k tomu svůj souhlas. A podobně i císař 
Rudolf II. ve slyšení, které dne ll. října 1603 Františku a Sosa povoliV) pro 
zvláštní náklonnost, kterou [jak pozdější jeho privilegium z 15. března 16068

) 

uvádí} k serafickému řádu sv. Františka choval, svolil, aby kostel a klášter 
P. Marie Sněžné, »který prý kdysi řádu bratří karmelitánů náležel a od sta a více 
let zpustošený, zbořený a opuštěný leží«,9) postoupen a darován byl se vším svým 
příslušenstvím k trvalému a pokojnému držení bosákům řehole sv. Františka. 
A tak, když všem právním požadavkům a zvyklostem bylo učiněno zadost a když 
byly vyvráceny námitky, které s určité strany byly činěny, že Praha nemůže vy-

5) »Též také povinen bude nadepsaný místopřevor (t. j. ctihodný kněz Jiřík Tyhovecký), jestliby kdy bratH 
téhož řádu karmelitského zase v týž klášter uvedeni býti chtěli, přijmouce to, což k dobrému téhož kláštera vy
naložil II pořádně by ukázal, odtud bez odporu ustoupiti« - koncept otevřeného listu arcibiskupa Antonína 
Brusa z Mohelnice z 21. února 1579 v Arch. arcibisk. v Praze, Emanata ab anno 1564 usque ad 1599, pag. 39; 
opis v Českém zemském archivu v Praze. 

6) Arch. arcibisk. v Praze, Fasc. XCII A, num. 89-92. - Jistý Řehoř jako místopřevor a později 
převor u P. Marie Sněžné, uvádí se též k létům 1582 a 1583 (ibidem, num. 80, 82 a 85); je-li však totožný 
s Řehořem Linkem, nepodařilo se mně zjistiti. 

7) Srov. »avisi« z Prahy z 1603 Oct. 13 - Arch. vatikánský, Borgh. III. 51a, fol. 312, a Borgh. IV. 291, 
fol. 165-166. 

8) Originál privilegia uložen jest v archivu minoritů české provincie v Praze u P. Marie Sněžné, sign. 1. 4. 
9) Podobně i staré františkánské kroniky, chované ve výše zmíněném řádovém archivu (sign. XXVIII. 

1 a 6), uvádějí mylnou dobu 120 let, po kterou prý karmelitánský klášter P. Marie Sněžné ležel opuštěn a ve 
zříceninách. Léta ta ukazují k r. 1483, kdy, jak již řečeno, františkáni bosáci byli vyhnáni ze svého kláštera 
sv. Ambrože, do něhož se již nevrátili; karmelitáni však, kteří sice rovněž toho roku z Prahy odešli, vrátili se 
hned r. 1496 a setrvali v Praze hromadně až do r. 1543, takže nejvýše po dobu 60 let zůstal jejich klášter 
opuštěn. Dobu tu vskutku uvádí i ]. Beckovský v »Poselkyni starých příběhův českých« (vyd. Dr. Ant. Rezek), 
díl II., sv. 1 (Praha 1879), str. 111, který vypravování o karmelitánech sepsal podle zmínky, která »se děje 

v jedné staré na pargamenu psané knize, která se v městě Krakově v klášteře Karmelitánským nachází« (op. cit., 
str. 109); knihou tou jest ještě dnes tam existující iluminovaný graduál z r. 1397, jak dokazuje Vlad. Denk
stein v práci »Stavební historie klášterního kostela Panny Marie Sněžné v Praze« (v Ročence Kruhu pro pěsto
vání dějin umění za rok 1931, Praha 1932), str. 35 nn. 
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držovati tolik řádů žebravých/O) byl dne 8. listopadu 160311
) František a Sosa 

jménem celého řádu bosáckého uveden slavnostním způsobem v držení přiřče
ného mu kláštera a kostela Matky Boží Sněžné. 

Několik málo dní nato/2
) vraceje se z visitační cesty po polských klášterech 

svého řádu, přibyl do Prahy generál obutých karmelitánů Jindřich Silvius. Vedla 
ho sem touha pokusiti se o znovuuvedení řádu do bývalého kláštera. Proto již 
na cestě do Polska zastavil se v Praze a začal vyjednávati o jeho vrácení; jelikož 
však v tu dobu - bylo to někdy začátkem září -- nebyl v Praze, jak vysvětluje 
v dopise státnímu sekretáři kardinálu P. Aldobrandinimu, řádný papežský nun
cius (Spinelli totiž, který odejel z Prahy v prvých dnech dubna 1603, aby se 
zúčastnil říšského sněmu v Řezně, do Prahy se již nevrátil, a k jeho zástupci 
internunciovi Fornarimu neměl, jak se z toho zdá, Silvlus dosti důvěry, aby 
s ním o svém záměru jednal) a také arcibiskup dlel mimo Prahu - byly totiž 
tehdy, jak poznamenává, ještě teplé a krásné dny, - rozhodl se, že věc projedná 
až po svém návratu. Jaké však bylo nyní jeho zklamání, když shledal, že do 
opuštěného kláštera byli zatím již uvedeni se souhlasem jak císaře Rudolfa 
tak i arcibiskupovým, františkáni bosáci! Rychlost, s níž k jejich uvedení 
vzbudila v něm i podezření, že bylo mu to učiněno na vzdory. 

Přes to však nevzdával se ještě naděje; věřil, že právní nároky jeho řádu 

10) Srov. list internuncia Fornariho z 24. listopadu 1603, v němž se praví: » ... se non vien cio impedito 
dalla medesima objettione si faceva alli sudetti padri di San Francesco, che la citta non puo mantener tanti mendi
canti« (Orig.: Arch. vatikánský, Borgh. IV. 291, fol. 185 + 190). - Mikuláš Dačický z Heslo va, který se 

o uvedení bosáků k Matce Boží Sněžné ve svých Pamětech stručně zmiňuje (uv. vyd., díl 1., str. 206), pozname
nává k tomu: »čehož Pražané, jenž toho náboženství nenávidějí, neradi viděli«. 

11) Toto datum uvádí Fornari ve svém listě, zaslaném kardinálu Cinziovi Passeri-Aldobrandinimu (S. Gior
giovi) z Prahy dne 10. listopadu 1603; orig. v Arch. vatik. Borgh. IV. 291, fol. 180 + 183. - Zmíněné řádové 

kroniky františkánské bližšího data neudávají. 
12) Vyplývá to z listu Silviova, který poslal z Prahy dne 24. listopadu 1603 státnímu sekretáři kurie 

kardinálu Petrovi Aldobrandinimu a jehož opis zachoval se v Arch. La Marmora-Biella, Cass. XIV. Cart. 13. Fasc. 
149, lett. 1. - Beckovský, který jediný má zprávy, byt jen stručné, o pražském jednání Jindřicha Silvia a jeho 
prokurátora Jakuba a Fonte, čerpané jistě ze zmíněného již graduálu karmelitánského kláštera krakovského, ne
štastným umístěním vypravování o Silviově příchodu do Prahy za zmínkou o vybití františkánů bosáků u Panny 
Marie Sněžné za vpádu pasovského r. 1611 a časovým jeho označením »tehdejších časův« zavinil, že jak Frant. 
Ekert (uv. spis, sv. II., str. 408), tak i Ziko Wimer (v knize »Zivot církevní v Čechách«, sv. II., Praha 1896, 
str. 712) kladou Silviův příchod a tehdejší jednání o znovuuvedení karmelitánů do Prahy mylně k roku 161l. 
Jejich výklad reprodukuje však toliko vypravování Beckovského; neznají dalších podrobností s výjimkou Wintra, 
který zmiňuje se (uv. kn., str. 709) o přiřčenÍ kostela sv. Ducha karmelitánům v r. 1604, ale klamně věří, že 
do něho vskutku byli i uvedeni. - Má studie, přinášející řadu nových podrobností, založena je na materiálu 
pražské nunciatury Jana Štěpána Ferreriho, biskupa vercellského, jehož korespondence zachovala se jednak v Ar
chivu vatikánském, jednak v rodinném archivu Ferrerovském v La Marmora-Biella, a jejíž opisy uloženy jsou 
v Českém zemském archivu v Praze. Některé doplňky poskytla i akta zrušených českých klášterů, uložená ve Ve
řejné universitní knihovně v Praze, a registra české kanceláře dvorské v Arch. ministerstva vnitra v Praze. Text 
všech příslušných dokumentů vydám tiskem v připravované edici Ferrerovy pražské nunciatury. 
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jsou dosti silné, aby přivodily změnu v učiněném rozhodnutí. Nejdříve chtěl 
věc urovnati po dobrém: obrátil se proto osobně na generála bosáků, přemlou
vaje ho, aby se dobrovolně zřekl přiřčeného mu kláštera, avšak nepochodil. Proto 
sepsal pamětní spis a zaslal jej císaři; žádal v něm, aby kostel a klášter u P. Marie 
Sněžné vráceny byly řádu karmelitánskému, pro nějž byly založeny, a který jen 
nátlakem kacířů byl donucen, aby je opustil; bosákům že může býti dán buď 
jejich původní klášter sv. Ambrože anebo jiný kostel, kterých je v Praze dosti, 
aniž by bylo nutno činiti tak na úkor jiných řeholníků. - Když mu však bylo 
naznačeno, že císař stěží odvolá nebo změní učiněné již rozhodnutí, zejména 
když je projevem jeho vůle a osobní náklonnosti k františkánům, Jindřich Si1-
vius se rozhodl, že zanechá v Praze kněze Jakuba a Fonte/3

) převora karmeli
tánského kláštera jaslavského v Polsku, jako prokurátora, který by pečoval 
o příznivé vyřízení sporné záležitosti, kdežto sám že bude pokračovati ve své 
visitační cestě po Horním Německu a Francii; přiměla ho k tomu i obava, aby 
spor s bosáky nenabyl jeho přítomností v Praze, kde nad to musil bydliti pouze 
v prostém za j ezdném hostinci, takových rozměrů, že by budil pohoršení u ne
katolíků. Avšak ještě před odjezdem z Prahy zpravil o podstatě sporu a krocích, 
jež k jeho urovnání učinil, kromě státního sekretáře kard. Petra Aldobrandiniho 
i protektora řádu karmelitánského kardinála Dominika Pinelliho, jakož i kon
gregaci kardinálů pro věci řeholníků, v jejímž čele stál tehdy kardinál-arcibiskup 
florencký Alexander Medici, žádaje, aby všichni ujali se jeho řádu a dopomohli 
mu ke zpětnému získání ztraceného kláštera. 

Kdežto státní sekretariát a kongregace kardinálů spokojily se prozatím pou
hým zpravením o věci nově jmenovaného nuncia u císařského dvora Jana Štěpána 
Ferreriho, biskupa vercellského, a příkazem, aby se po příjezdu do Prahy o sporu 
podrobně informoval a svou autoritou zasadil, aby právu bylo učiněno zadost, 
protektor karmelitánů kard. PineIlo dopsal ihned pražskému internunciovi For
narimu,14) aby vyjednával s pražským arcibiskupem o způsobu, jímž by bylo 
možno dopomoci karmelitánům k spravedlnosti. Fornari obrátil se nejen na arci
biskupa, nýbrž i nejvyššího kancléře českého, avšak výsledek několika jeho zá
kroků nebyl uspokojující: bylo mu rovněž řečeno, že císař stěží změní své roz
hodnutí a že proto jediné řešení, kterým karmelitáni mohli by býti uspokojeni, 
jest přiděliti jim v Praze nějaký nový kostel, k čemuž oba přislíbili svou účin-

13) Jeho jméno dochov:al nám Beckovskj', uv. kn., str. 112. V nunciaturní korespondenci není nikdy jménem 

uváděn. 
14) List kard. Pinelliho Fornarimu z 19. prosince 1603 se ztratil; opis odpovědi Fornariho, dané dne 

19. ledna 1604, zachoval se v Arch. La ]',farmora-Biella, Cass. XV. Cart. 15. Fase. 239, lett. 2. 
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nou pomoc. Arcibiskup upozornil kromě toho Fornariho, že jen jeho zásluhou 
kostel s klášterem P. Marie Sněžné nebyl uchvácen husity, jako se stalo s jinými 
pražskými kláštery a kostely, a že kdyby se byli karmelitáni o něj dříve uchá
zeli, byli by jej jistě dostali; teď však, jelikož důchody kláštera, dříve tak bo
haté, byly asi před 30 lety z valné části prodány komorou, že k jeho znovu
zřízení je zapotřebí velkých vedlejších důchodů, které karmelitáni, poněvadž 
nejsou zvyklí žebrati, nedovedli by si opatřiti. Aby se mohli udržeti alespoň 
v novém klášteře, který jim má býti v Praze opatřen, arcibiskup přislíbil po
nechati jim nejen zbývající příjmy bývalého jejich kláštera P. Marie Sněžné, 
spočívající již jen v nájemném z domů, které se svolením české komory byly 
vystavěny na pozemcích klášterních, nýbrž vymoci jim i navrácení jejich bý
valého kláštera v Tachově, majícího bohaté důchody uchvácené kacíři/5 ) v tom 
případě mohlo by prý v novém pražském klášteře klidně žíti sedm až osm 

karmeEtánll. 1G
) 

Karmelitán Jakub a Fonte vyčkával zatím odpověď císařovu na Silviův me-
moriál. Když stále nedocházela, stal se netrpělivým, takže už zamýšlel odejeti 
z Prahy. Poněvadž však jeho odjezd byl by zmařil všechny naděje v příznivé vy
řešení celého případu, arcibiskup Berka, aby tomu zabránil, se uvolil (snad na 
radu Fornariovu) poskytnouti mu zdarma až do konečného vyřízení celé živo .. 
bytL17 ) Po delší době se mu podařilo přesvědčiti Jakuba a Fonte i o tom, že 
usilování o vrácení kostela a kláštera P. Marie Sněžné znamená maření času a 
další průtahy, a přemluviti ho, aby novým memoriálem, podaným koncem února 

15) Karmelitánský klášter v Tachově, řádem opuštěný a při požáru města v r. 1543 silně poškozený, 

postoupen byl se všemi důchody a příslušenstvím v r. 1556 císařem Ferdinandem 1. městské radě tachovské, 
avšak s podmínkou, aby polovici důchodů obracela k vydržování chudých v' městském špitálu a druhé aby užila 
jednak k zřízení latinsko.katolické školy, jednak k znovuvybudování klášterního kostela a k udržování v něm kato
lických bohoslužeb. Městská rada s počátku podmínky darování dodržovala, avšak později, když nabyli v ní pře
vahy protestanti a zejména kalvíni, se jim zpronevěřovala, což dávalo příčinu k stížnostem se strany katolíkú 
a k návrhům, jak b; se tomu mělo čeliti. Tak r. 1598 žádal gvardián františkánsko-bosáckého kláštera tachovského 
u sv. Maří Magdaleny císaře Rudolfa II., aby polovici důchodů bývalého kláštera karmelitánského postoupil jeho 

klášteru, kdežto 25. srpna 1603 Baltazar Henfriedel, farář a děkan v Tachově, navrhuje zase arcibiskupovi, aby 
z týchž důchodů byl vydržován stálý kaplan k posílení katolictví ve městě (srov. opisy z arcibiskupského archivu 
v Praze, Varia miscellanea religiosorum, v Českém zemském archivu). - Již dříve stal se pokus o znovuuvedení 
karmelitánů do tachovského kláštera: dne 24. července 1589 arcibiskup pražský Martin Medek píše Tachovským: 
» ... betreffend das Kloster Carmeliter-ordens. .. sollt jhr endlich wissen, dass ihr innerhalb 2 Monate Carme
liter aus Bayern unserer Anstiftung dahin bekommen werdet« (opis z arcibiskupského archivu v Praze, Missivy 
1586-89, fol. 95', v Českém zemském archivu); k jejich uvedení však z neznámé mně příčiny nedošlo. V tom 
smyslu jest opraviti mylný údaj Winffův (Život církevní v Čechách, díl. II., str. 709), tím spíše, že ani r. 1604 

nepodařilo se karmelitány do Tachova uvésti. 
16) Srov. list internuncia Fornariho kard. San Giorgiovi z 1604 Mart. 16; dupl. v Arch. vatik. Borgh. III. 

93 B 2, fol. 222 + 223. 
17) Srov. Arch. La Marmora-Biella, Cass. XV. Cart. 15. Fase. 239, lett. 2. 
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nebo začátkem března 1604, žádal císaře o přidělení jiného pražského kostela 

řádu obutých karmelitánů. 
Toto rozhodnutí znamenalo ovšem v podstatě vítězství františkánů bosáků, 

kteří dovedli nad to ubrániti se i proti záměru arcibiskupovu, aby důchody klá
štera :Matky Boží Sněžné zůstaly majetkem karmelitánů. Jsouce řádem žebravým 
přísné řehole, bosáci neměli sice po právu míti žádných důchodů z nemovitostí, 
avšak v daném případě mohli se opříti o rozhodnutí císařovo, které jim při
dělovalo kostel a klášter P. Marie Sněžné se vším příslušenstvím; k posílení 
svých nároků dovozovali dále, že důchody z domů, vystavěných na pozemcích 
klášterních, náležejí k budově kostelní a nikoliv ke klášteru, a že jich také bude 
užito k znovuvyzdvižení kostela.18

) V praxi pak uplatnili svůj názor tím, že hned 
v březnu 1604 mohli začíti s opravnými pracemi, neboť ve čtyřech měsících po
dařilo se jim sebrati mezi katolickou šlechtou na almužnách a příspěvcích více 
než 1500 zlatých;19) mezi jejich příznivci vedle císaře uvádějí se zejména nej
vyšší kancléř Zdeněk Vojtěch Popel z Lobkovic, který také jménem císařovým 
položil ke stavbě základní kámen, a císařský maršálek ve válkách tureckých, 

hrabě Heřman Kryštof Rusworm. 
O novém memoriálu, podaném císaři Jakubem a Fonte, se v llímě hned 

nedozvěděli. Ještě koncem měsíce dubna 1604 kardinálové Petr Aldobrandini, 
Dominik Pineno a Alexander Medici (tento jménem kongregace pro věci ře
holníků) zvláštními listy k naléhání generálního prokurátora karmelitánského 
řádu znovu přikazují nunciovi Ferrerimu, který konečně dne 26. dubna 1604 
přijel do Prahy, aby vymohl navrácení kostela a kláštera P. Marie Sněžné karme
litánům a zamezil uchvácení jejich důchodů bosáky; jen v případě, kdyby to 
nebylo možné, aby hledal 'jiné řešení, které by bylo ve shodě s přáním císařo
vým.2l) Teprve Ferreri je upozornil,22) že požadavek generálního prokurátora 

18) Srov. memoriál, podaný generálním prokurátorem karmelitánů kongregaci kardinálů pro věci řehol
níků, jehož opis přiložen jest k listu kard. Mediciho Ferrerimu z 27. dubna 1604: Arch. La Marmora-Biella, 
Cass. XL Cart. 8. Fasc. 71, lett. 2 alleg. - V memoriále činí se i zmínka o tom, že bosáci vrátili do rukou 
Jakuba a Fonte graduál a antifonář, náleživší chóru karmelitánskému; není vyloučeno, že je tím míněn výše zmí
něný graduál krakovský, který vskutku byl dříve majetkem pražského kláštera P. Marie Sněžné. 

19) Dosvědčuje to Ferreri v listě kard. Medicimu z 21. června 1604; koncept v Arch. La Marmora-Biella, 

Cass. XIX. Cart. 23. Fase. 394, fol. 2'-3'. 
20) Srov. »Chronica Fratrum Minorum de Observantia provinciae Bohemiae«, vol. 1. pag. 349 - řádový 

archiv v Praze, sign. XXVIII. l. 
21) List kard. P. Aldobrandina z 24. dubna 1604 čte se v registrech jeho listů v Arch. vatik. Borgh. III. 

57 m, fol. 216'-217. - K originálům listů !card. Pinelliho z 23. a kard. Mediciho z 27. dubna, které se zacho
valy v Arch. La Marmora-Biella, Cass. XII. Cart. 9. Fasc. 80, lett. 1 a Cass. XI. Cart. 8. Fase. 71, lett. 2, při
pojeny jsou opisy informačních memoriálů generálního prokurátora karmelitánů. 

22) V listě kard. Alex. Medicimu z 21. června 1604; srov. pozn. 19. - Ferrerovy odpovědi kardinálům 
P. Aldobrandimu a Pinellimu se ztratily. 
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karmelitánského souhlasí již se změněnou situací, avšak zároveň vysvětlil, že 
změna rozhodnutí pražského prokurátora nejen byla nutností, nýbrž i dávala 
větší naději na úspěch; doporučoval proto, aby kroky podnikané z llíma - kar
dinál Pinello obracel se na př. s přímluvným listem i na nejvyššího hofmistra 
císařova hraběte Bedřicha Fi.irstenberka,23) který měl patrně vyvažovati v této zá
ležitosti vliv Zdeňka z Lobkovic - stotožnily se s kroky činěnými v Praze, je
jichž je sám, jak ujišťoval, horlivým podporovatelem. 

V Praze skutečně již od března bylo pilně vyjednáváno o přidělení nového 
kostela karmelitánům. Volba Jakuba a Fonte padala zprvu na dva kostely: buď 
na staroměstský kostel sv. Kříže Většího nebo na chrám sv. Apolináře na Větrově 
na Novém Městě pražském,24) které oba byly tou dobou v rukou nekatolíků. 
Kdežto však kostel sv. Kříže ujali kališníci po odchodu řádu cyriackého, který 
byl jeho držitelem, r. 1470 z Prahy do Polska a neměli jeho držení zajištěno de
skami zemskými, chrám sv. Apolináře byl r. 1599 darován císařem Rudolfem II. 
se vším zbožím zádušním i právy obci Novoměstské, aby z důchodů mohla vy
zdvihnouti špitál sv. Alžběty pod Vyšehradem, a jeho darování utvrzeno zápisem 
v deskách zemských.25 ) Bylo by tedy bývalo snažší získati kostel sv. Kříže, avšak 
Jakub a Fonte pro výhodnější polohu, a snad i pro větší důchody, dal posléze 
přednost sv. Apolináři. Novoměstská rada, v níž velkou většinu měli nekat<?Hci, 
dovedla však uhájiti svých práva nároků, takže jednání o postoupení kostela 
karmelitánům, třebaže je podporovali jak nuncius s arcibiskupem, tak i rádcové 

císařovi, nevedlo k cíli. 
Proto koncem června 1604 vynořil se plán dáti karmelitánům jiný kostel, 

totiž sv. Ducha na Starém Městě pražském s přilehlým klášterem· benediktinek, 
který již od konce osmdesátých let XVI. století zůstával neosazen. Tehdy totiž po 
smrti abatyše, jejíž jméno v našich pramenech není uvedeno, zůstaly v klášteře sv. 
Ducha p01.~ze dvě řeholnice, které ovšem nezajišťovaly dodržování povinné ře
holní kázně, zejména když již v letech předcházejících kázeň v klášteře sv. Ducha 
jak vlivem okolí - sousedil totiž s židovskými domy a ležel nedaleko ulic, které 
byly takřka výhradně obydleny pobudy a nevěstkami - tak i vlastní vinou jepti
šek silně poklesla. Proto abatyše kláštera sv. Jiří na Hradě pražském, Judita 
Eibenstolerová z Eibenstolu se souhlasem pražského arcibiskupa, jakož i s vědo-

23) Srov. memoriál přiložený k výše uvedenému listu kard. Pinelliho z 23. dubna 1604 (v pozn. 21). 
21) Fornari ve svém listě z 16. března 1604 (srov. pOZll. 16) jména kostelů, třebaže o nich mluví, neuvádí: 

udává je však Fcrreri v memoriálu císaři ze dne 1. září 1604, jehož zápis v registrech čte se v Arch. La Marmora

Bidla, Cass. XlX. Cart. 23. Fase. 394, fol. 4'-5. 
25) Srov. Frant. Ekeft, uv. spis, sv. II. str. 145 n. a 442, jakož i edici J. Čelakovského, Privilegia měst 

pražských, Praha 1886, str. 492 nn., čís. 288. 
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mím papežského nuncia a císařovým, převedla řečené dvě řeholnice do svého klá
štera.26 ) O kostel takto opuštěný ucházeli se tehdy katoličtí měšťané pražští; po
ukazujíce na to, že v pražských městech není katolického farního chrámu, žádali 
císaře Rudolfa II., aby jim daroval kostel sv. Ducha a vyzdvihl jej na farní chrám. 
Císař byl tomu nakloněn, avšak proti postoupení kostela protestovala Judita Eiben
stolerová. Uvádějíc, že klášter sv. Ducha od starodávna byl jen filiálním klášte
rem kláštera svatojiřského, upozorňovala, že po smrti tamější abatyše toliko jí pří
sluší právo ke kostelu a klášteru, a prosila proto císaře, aby ji a její konvent 
v právech nezkracoval. Uznávajíc však oprávněnost žádosti katolických měšťanů 
pražských, uvolovala se, že sama bude pečovati o to, aby v kostele svatodušském 
byly pravidelně konány katolické bohoslužby, a zavazovala se, že na svůj náklad 
bude při kostele sv. Ducha živiti a vydržovati katolického faráře; žádala však, aby 
za to abatyším svatojiřským bylo přiznáno patronátní právo ke kostelu sv. Ducha 
a aby všechny důchody i příslušenství kostela a kláštera svatodušského, stvrzené 
královskými privilegii, byly připojeny ke klášteru sv. Jiří. Návrh Judity Eiben
stolerové došel v plném rozsahu souhlasu jak v královské radě, tak i arcibiskupa 
lviartina Medka a byl dne 2. prosince 1589 stvrzen otevřeným listem císaře Ru
dolfa Ip7) Kostel sv. Ducha povýšen byl na farní a abatyše svatojiřská dosadila 
k němu ve srozumění s arcibiskupem katolického faráře; později však, když zájem 
měšťanů značně ochabl, svěřila péči o bohoslužby menším bratřím konventuálům 
u sv. Jakuba.28

) 

Když zpráva o záměru dáti kostel a klášter sv. Ducha karmelitánům donesla 
se do kláštera svatojiřského, abatyše Zofie Albínka z Helfenburka a převoryše 

26) Srov. nedatovaný memoriál, podaný nunciem Ferrerim císaři Rudolfovi II., jehož koncept je uložen 
v Arch. La Marmora·Biella, Cass. XIX. Cart. 24. Fasc. 398, lett. 14, jakož i list arcibiskupa Zbyňka Berky 
z Dubé a Lipého abatyši svatojiřské Žofii Albínce z Helfenburka ze dne 17. září 1604, jehož originál se zachoval 
ve Veřejné universitní knihovně v Praze, II. B 20, pars I. num. 1. - O obnovení a existenci kláštera sv. Ducha po 
válkách husitských, jakož i o sporu nuncia Ferreriho s abatyší svatojiřskou, o němž bude níže řeč, není v dosa
vadní literatuře vědomosti; neví o tom ani f. Fl. Hammenchmidt ve své »Historia ... monasteriorum S. Georgii 
in Castro Pragensi ret} S. Spiritus, vulgo ad Misericordias Dei, in Antiqua Urbe Pragensi ordinis S. P. Bene
dicti sancti-monialium« (Pragae 1715), ani Frant. Ekert v »Posvátných místech král. hl. města Prahy«, sv. I. 
(Praha 1883), str. 465 nn., kteří oba věří, že klášter sv. Ducha r. 1420 zahynul navždy, a z jeho osudů z doby 
pohusitské a předbělohorské uvádějí vlastně pouze jeho přeměnu ve farní kostel za císaře Rudolfa II. v r. 1589. 
Údaje A. O. Meyera v jeho edici Ferrerovy pražské nunciatury (Nuntiaturberichte aus Deutschland. Siebzehntes 
Jahrhundert. _ Die Prager Nuntiatur des Giovanni Stefano Ferreri und die Wiener Nuntiatur des Giacomo 
Serra, 1603-1606. - Berlin 1913) jsou tak stručné a heslovité, že neuvádějí ani podstatu sporu; materiál, 
který byl Meyerovi po ruce, jest kromě toho tak kusý, že ani při doslovném vydání nebyl by dostačující, aby věc 
náležitě osvětlil; za možnost toho děkujeme především rodinnému archivu Ferrerovskému. 

27) List Rudolfův otiskuje f. Fl. Hammersc1J1Jzidt, uv. práce, str. 159-161. 
28) Srov. list abatyše Žofie Albínky z Helfenburka císaři Rudolfovi II. někdy z prosince 1604, jehož opis 

je ve Veřejné universitní knihovně v Praze, II. B 19, num. 80, pag. 9-12. 
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Ludmila Březanská obrátily se jménem celého konventu na císaře s prosbou, aby 
tomu nedal dopustiti; zdůrazňovaly, že klášter sv. Ducha založen byl pro řeholnice, 
a dovolávaly se listu císařova z r. 1589, kterým klášter sv. Ducha i formálně byl 
připojen ke klášteru sv. Jiří. List jejich29) došel však patrně pozdě, neboť dne 
7. července 1604 císař Rudolf oznámil listem posélacím abatyši svatojiřské, že se 
rozhodl dáti karmelitánům náhradou za jejich bývalý klášter u P. Marie Sněžné, 
který daroval františkánům bosákům, a k dalšímu rozmnožení služeb božích kostel 
a klášter sv. Ducha, poroučeje jí, aby jim jej poslušně postoupila. 30) Současně 
přikázal i arcibiskupovi Berkovi, aby bratry karmelitány do téhož kláštera uvedl 
a v moc jim jej postoupil. 31) 

K provedení příkazu císařova však nedošlo, poněvadž abatyše svatojiřská 
vznesla další protest. Nuncius Ferreri se domníval, že abatyše vzpírá se proti po
stoupení kostela a kláštera sv. Ducha jen z obavy, aby tím nepřišla o jeho dů
chody. Proto k ní poslal svatovítského probošta Jiřího Bertolda Pontána z Breiten
berka, aby ji ujistil, že karmelitáni mají dostati toliko budovy kostelní a klášterní 
a že se proto beze všeho pro její větší bezpečnost zvláštní listinou zřeknou všech 
nároků na statky klášternÍ,32) Abatyše však ani s tím nesouhlasila. 

Ferreri, jemuž velmi záleželo, aby příkaz císařův byl co nejdříve splněn -
dne l. srpna 1604 dostal totiž nové listy kardinálů P. Aldobrandiniho a D. Pi
nelliho, aby uspíšil příznivé vyřízení žádosti karmelitánů33 ) - obrátil se proto 
na pražského arcibiskupa, aby ze své moci přemluvil abatyši k povolnosti; sou
časně požádal i nejvyššího kancléře Zdeňka z Lobkovic za rychlé vyřízení vůle 
císařovy.34) Avšak ani tyto kroky nevedly k cíli. Naopak když se jednání pro
tahovalo, abatyše :Žofie pohrozila, že pro zajištění práva znovu uvede do kláštera 
sv. Ducha jeptišky. Sotvaže nuncius o této hrozbě doslechl, poslal ihned k abatyši 
svého auditora, bývalého internuncia Fornariho, aby jí její úmysl rozmluvil; dal 
jí vyložiti, že nelze pokládati za službu Bohu, chce-li znovu přivésti k životu 
klášter, který pro vážné příčiny se souhlasem nadřízených zanikl, zejména chce-li 
tak učiniti svévolně a proti vůli nunciově a arcibiskupově; aby uvážila, zda mohla 

29) Opis jeho ibidem, pag. 4-5. 
30) Archiv ministerstva vnitra v Praze, Registra missiv z r. 1604 (kopiář sv. 113), fol. 88': červenec, 

zápis čís. 41. 
31) Ibidem, zápis čís. 40. 
32) Srov. Ferrerovy memoriály císaři: jeden z 1. září 1604 (Arch. La Marmora-Biclla, Cass. XIX. Cart. 

23. Fasc. 394, fol. 4'-5) a druhý nedatovaný (ibidem, Cart, 24. Fase. 398, lett. 14). 
33) Originály obou listů ze dne 10. července 1604 došly nás v Arch. La Marmora·Biella; Aldobrandinův 

v Cass. VIII. Cart. 2. Fase. 10, lett. 7, a Pinellův v Cass. XII. Cart. 9. Fase. 80, lett. 2. 
34) Ferreri v listě arcibiskupu Berkovi ze dne 2. září 1604, jehož zápis v registrech se čte v Arch. La 

Marmora-Biella, Cass. XIX. Cart. 23. Fasc. 394, fol. 5', 
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by býti u sv. Ducha dodržována náležitá řeholní kázeň, není-li tomu tak ani v klá
šteře sv. Jiří, a že proto obnovení kláštera svatodušského nemohlo by býti trpěno 
ani nunciem ani císařem.35 ) 

Zákrok F errerův neměl však výsledku, neboť hned nazítří, patrně dne 31. srpna 
1604,36) abatyše Zofie uvedla osobně k sv. Duchu dvě jeptišky z kláštera svato
jiřského, a aby se nuncius o tom hned dověděl, poslala si k němu pro vůz, jímž 
se navrátila domů.37) Ferreri mohl proto právem viděti v jejím činu urážku své 
osoby a byl jat podezřením, neučinila-li tak s vědomím, či snad dokonce na radu 
auditora Fornariho, s nímž nuncius žil v napiatém poměru. Toto podezření ozývá 
se v obšírném memoriálu, který podal dne 1. září dsaři38 ) a v němž vypsal, co 
se stalo; žádal, pokud se karmelitánů týče, aby císař přidělil jim podle své vůle 
třeba i jiný kostel náhradou za jejich bývalý klášter, zdůrazňuje, že »znovuuvede
ním tohoto tak starého řádu do Prahy císař se platně zaslouží o službybož.i, které 
jejich přičiněním budou rozmnoženy«; pokud pak se týče abatyše, aby jí přísně 
přikázal, aby ihned odvolala jeptišky z kláštera sv. Ducha, poněvadž »existence 
většího počtu ženských klášterů téže řehole, nemůže-li v nich býti dodržován ani 
náležitý počet jeptišek ani povinná kázeň, jest jen na škodu klášterní discipliny«. 
- A den nato poslal po svém sekretáři Scipionu Barberinim podobný list arci
biskupovi Berkovi,39) žádaje ho, aby z moci svého úřadu poručil abatyši okamžité 
odvolání jeptišek z kláštera sv. Ducha. 

Arcibiskup přání nunciovu vyhověl teprve dne 17. září :40) přikázal abatyši 
Zofii, aby pod trestem suspense ihned převedla obě jeptišky zpět do kláštera sv. 
Jiří, aniž by tím ovšem mělo utrpěti konání bohoslužeb v kostele sv. Ducha. Když 
se však abatyše zdráhala jeho rozkaz vyplniti a hleděla všemožně odvolání jeptišek 
zabrániti,41) arcibiskup ohlášenou suspensi nevyhlásil. Ferreri, který již nelibě nesl 
váhavost a zdlouhavost arcibiskupovu, takže si až v Římě, kam přirozeně také 
zaslalo věci podrobnou informaci, stěžoval do jeho chladnosti a nezájmu,42) byl 
tím ovšem nemile dotčen, zejména když čin abatyšin budil zjevné pohoršení u kato-

35) Srov. Ferrerovy memoriály, uvedené v pozn. 32. 
36) Toto datum můžeme vyvoditi z toho, že Ferreri v listech, zaslaných do Říma dne 30. srpna 1604, 

o činu abatyše ještě nepíše, nýbrž až dne 6. září (srov. Arch. La Marmora-Biella, Cass. XIX. Cart. 23. Fasc. 

3924, fol. 8'), a ž·e memoriál, jímž sděloval věc císaři, datován jest dnem 1. září. 
37) Srov. Ferrerův list arcibiskupu Berkovi, uvedený v pozn. 34., a jeho nedatovaný memoriál císaři, cito-

vaný v pozn. 32. 
38) Opis memoriálu v registru: Arch. La Marmora-Biella, Cass. XIX. Cart. 23. Fase. 394, fol. 4'-5. 

39) Srov. pozn. 34. 
4Ú) Orig. listu ve Veřejné universitní knihovně v Praze, II. B 20, pars 1. num. 1. 

41) Ferreri kard. San Giorgiovi dne 27. září 1604; orig. v Arch. vatik. Borgh. III. 113 cde, fol. 6 + 9. 
42) Srov. list kard. San Giorgia Ferrerimu z 2. října 1604; orig. v Arch. La Marmora-Biella, Cass. IX. 

Cart. 3. Fase. 22, lett. 5. 
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Hků a druhých řeholníků a dodával neobvyklé smělosti nekatolíkům. Proto novým 
memoriálem císaři zaslaným43

) žádal, aby abatyšina smělost byla potrestána a po
kořena; uváděl, že ony dvě jeptišky, které převedla k sv. Duchu, poslala tam 
úmyslně, aby se jich zbavila, poněvadž měla s nimi v klášteře neustálé spory, a že 
právě proto nechce je povolati zpět; a znovu dovozoval, že není možno strpěti, 
aby klášter benediktinek u sv. Ducha byl obnoven. 

Tím větší bylo však Ferrerovo překvapení, když počátkem října vzkázal mu 
arcibiskup, že podle sdělení komorníka Filipa Langa císař si nepřeje, aby bylo 
naléháno na odvolání jeptišek z kláštera sv. Ducha, poněvadž prý tam jsou pod 
jeho ochranou.44 ) Tehdy se Ferreriho zmocnilo podezření, že snad i sám arci
biskup má v celé věci prsty. A toto podezření nabylo určitějších ?brysů listem, 
který mu několik dní nato zaslala abatyše svatojiřská jménem celého konventu. 45

) 

Ujišťovala Ferreriho, že jejich klášter zachovával vždy povinnou úctu a poslušnost 
k nunciům a že i nyní, pouze na podkladě nepřesných informací závistníků, vi
něny jsou z neposlušnosti neprávem, poněvadž užívají a hájí toliko svých práv; 
klášter sv. Ducha že jest totiž jejich filiálním klášterem a že starými výsadami 
mají dovoleno převáděti do něho řeholnice z kláštera svatojiřského; nynější pře
vedení dvou jeptišek, které obě jsou bezúhonné pověsti, že stalo se nadto »z roz
kazu císařské milosti a za souhlasu arcibiskupa pražského jakožto loci ordinaria« 
a že se právě proto zdráhají povolati je zpět; jelikož pak jeptišky byly uvedeny 
do kláštera sv. Ducha jen proto, aby řehole benediktinská byla znovu posílena, že 
doufaH po tomto vysvětlení v podporu a ochranu nunciovu. 

Podezření llunciovo bylo nyní tak silné, že jím nemohl otřásti ani list arci
biskupův z ll. října 1604,46) jímž vyvracel tvrzení abatyšino o jeho souhlasu 
a jmenoval osoby, skrze něž prý abatyši před uvedením jeptišek k sv. Duchu va
roval; byli to kanovník Kryštof Mileder z Tiefenthalu a bratr abatyšin Václav 
Albín z He~fenburka.47) Ferreri byl již přesvědčen, že arcibiskup hraje v celé věci 
dvojakou úlohu, a zdá se, že se opravdu nemýlil. Ztráta pramenů zabraňuje nám 
sice, abychom pronesli konečný soud, avšak z toho, co víme, jsme oprávněni ne
upřímnost zákroků arcibiskupových připustiti. 

42) Ncdatovaný koncept memoriálu uložen je ibidem, Cass. XIX. Cart. 24. Fasc. 398, lett. 14. 
Ferreri kard. San Giorgiovi dne 4. října 1604; orig. v Arch. vatik. Borgh. III. 15 A 1, fol. 154 + 158; 

dupl. pro b.rci. P. Aldobrandiniho ibidem, Borgh. III. 113 cde. fol. 21. 
40) Orig. v Arch. La Marmora-Biella, Cass. XIV. Cart. 13. Fase. 142, lett. 2. - Je nedatován, avšak 

z listu arcibiskupa ze dne ll. října 1604 (srov. pozn. 46.) jest patrno, že časově náleŽÍ krátce před toto datum. 
46) Vlastnoruční originál v Arch. La Marmora-Biella, Cass. XIII. Cart. 12. Fase. 140, lett. 1. 
47) V íistě jsou uvedeni »per d. Christoforum canonicum et d. doctorem Venceslaum«. O totožnosti prvého 

nemůže býti pochyb; druhého pak stotožňuji s bratrem abatyšiným. tehdy již děkanem vyšehradským, třebaže 
byl, tuším, jen bakalářem práv. 
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Ferreri později, plných pět měsíců po ukončení sporu,48) prohlašuje, že arci
biskup byl vlastně proti uvedení karmelitánů do kláštera sv. Ducha a že proto sám 
odpor abatyšin podněcoval; aby však zakryl svou účast a vinu, že zaslal do Říma 
informace proti abatyši, aby si vymohl na papeži breve, kterým by mu byla svěřena 
reformace v klášteře svatojiřském; když mu však breve došlo, že ho pochopitelně 
nepoužil. - Bylo-li tomu vskutku tak, nelze říci. Je však pravda, že v Římě, kde 
byli nunciem o celém sporu podrobně :J, postupně zpravováni, bylo vypracováno 
dvojí znění apoštolského breve pro pražského arcibiskupa. V prvém, zcela struč
ném a datovaném dnem 9. října,49) vyzýván jest arcibiskup, aby nezanedbával 
přivésti jeptišky k poslušnosti, kdežto v druhém, značně obšírnějším a daném dne 
14. října,50) po vylíčení všeho toho, co se stalo, papež Kliment VIII. žádá arci
biskupa, aby pod hrozbou nemilosti, suspense i jiných trestů přikázal abatyši, aby 
ihned odvolala jeptišky z kláštera sv. Ducha, a pověřuje lho, aby pečovalo to, 
aby v klášteře sv. Jiří byly dodržovány předpisy řehole, zachovávána náležitá kázeň, 
aby se jeptišky vzdalovaly světských zájmů a věnujíce se jen službě bOŽÍ, byly 
vzorem ostatním řeholnicím; papež nepochybuje, že arcibiskup příkaz vykoná a že 
přesvědčí abatyši, aby své provinění uznala. - A při tom je jistě velmi zajímavá 
i skutečnost, že druhé breve, třebaže do Prahy bylo zasláno, není zapsáno v re-

gistrech papežských brevL 
Když abatyše svatojiřská zvěděla text apoštolského breve, v němž byla 

přímo viněna z neposlušnosti, obrátila se novým listem na císaře Rudolfa;51) 
utíkala se k němu jménem celého konventu jako k jedinému jejich ochránci a 
v důvěře, že jim uhájí jejich práva. Žádala, aby císař nejen zakročil u arci
biskupa, aby oddálil provedení papežova příkazu, dokud by se jeptišky ne
očistily z nepravé pomluvy a nepředložily doklady k podpoře svých práv, nýbrž 
rtby i zvláštním listem ujal se jich u papeže; vysvětlovala, že celé obvinění jest 
ien vymyšleno proto, aby byly zbaveny kostela a kláštera sv. Ducha, který má 
býti dán karmelitánům, třebaže by to bylo proti výsadám kláštera. - Zakročil-li 
vskutku císař u arcibiskupa, či odložil-li sám arcibiskup provedení příkazu 
papežova, jak jej později obviňuje nuncius, pro ztrátu přímých pramenů 
nevíme; tolik je však jisto, že jeptišky ještě po celý měsíc zůstaly v klášteře 
sv. Ducha. 

48) v listě, zaslaném dne 2. května 1605 Robertovi Ubaldinimu, státnímu sekretáři papeže Lva XI.; orig. 

v Arch. vatik. Borgh. II. 152, fol. 6-7. 
49) Zápis v registru apoštolských breví: Arch. vatik., Arm. XLIV. tom. 56, fol. 311-31ľ. 
5B) Zápis ve Ferrerově kopiáři breví, Arch. La Marmora-Biella, Cass. VIII. Cart. 1. Pase. 7, pag. 39-43. -

Ve Veřejné universitní knihovně v Praze - II. C 24, num. 6 - zachoval se souvěký německý překlad. 
51) Nedatovaný opis je ve Veřejné universitní knihovně v Praze, n. B 19, nUlll. 80,pag. 6-8. 
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Ferreri, obdržev list abatyšin, kterým mu sdělovala, že uvedení jeptišek 
k sv. Duchu stalo se z rozkazu císařova a se souhlasem arcibiskupovým, rozhodl 
se, že o věci pojedná přímo s císařem. Podal si proto dne 12. října žádost o au
dienci. Nešlo mu však již o to, aby kostel a klášter sv. Ducha přidělen byl kar
melitánům - uvidíme, že tehdy měl již jiný kostel na mysli -, nýbrž o zlikvi
dování záležitosti jeptišek a o jejich zpětné převedení do kláštera svatojiřského; 
záleželo mu na tom, aby se mu dostalo zadostiučinění za urážku, kterou mu 
abatyše svatojiřská skutkem svým veřejně učinila. Když však k císaři po celý 
týden nebyl volán, obrátil se na místodržícího nejvyššího komornictví Viléma 
Slavatu. Ten mu poradil, aby si podal novou písemnou žádost o slyšení, což 
Ferreri dne 20. října učiniL Poněvadž však ani opětování žádosti nepomohlo, 
Ferreri tušil, že je mu v tom někým bráněno. Podezření jeho padlo na vše
mocného komorníka císařova Filipa Langa, který - jak řečeno- již dříve ve 
prospěch jeptišek vystoupil; domníval se, že Lang první jeho žádost patrně vůbec 
potlačil a že druhé klade překážky, a to proto, aby nuncius nemohl jednati s cí
sařem o jeptiškách.52 ) Ve svém nitru připouštěl, že Lang může v tom býti sro
zuměn i s auditorem Fornarim, s kterým byl vždy v úzkém spojení, a že snad 
děje se tak i s vědomím arcibiskupa, jehož pravým okem byl rovněž Fornari. 
Toto podezření svěřil i svému protektoru kardinálu P. Aldobrandinimu,53), aby 
mu vylíčil těžké své postavení. Snažil se prý sice získati Langa dary a sliby, že 
na své útraty pošle studovati jeho syna na Ferrerovskou kolej v Bologni, avšak 
marně: audience nebyla mu dána, třebaže měl císaři podati při ní i zprávu o pe
něžní pomoci, povolené mu papežem pro válku tureckou. 

Konečně dne 30. října vzkázal mu hrabě Fi.irstenberk, že si císař přeje, aby 
mu nuncius v zapečetěném memoriálu sdělil, o čem chce při audienci jednati, 
aby si prý mohl připraviti odpověď. Ferreri viděl v tom novou nástrahu Lan
govu, kte~ou mělo mu býti zmařeno slyšení u císaře. Došel proto k hraběti, který 
byl v ty dny připoután na lůžko, a svěřiv se mu se svým podezřením, vyložil mu, 
že nechce a ani nemůže písemně nic sděliti, nýbrž že klidně vyčká, dokud se 
císaři nezlíbí osobně ho slyšeti. Hrabě schválil nunciovo rozhodnutí a litoval, 
že záležitost jeptišek nespadá do oboru působnosti tajné rady, poněvadž byla 

by již jistě vyřízena. 54) 
povzbuzen souhlasem Fi.irstenberkovým Ferreri informovalo svém stano-

52) Ferreri kard. San Giorgiovi dne 25. října 1604; orig. v Arch. vatik. Borgh. III. 11 cd, fol. 224 + 228; 

duplikát ibidem, fol. 276. 
53) Orig. listu Ferrerova ze dne 1. listopadu 1604 ibidem, fol. 264--266. 
54) Ferreri kard. San Giorgiovi dne 1. listopadu 1604: orig. ibidem, fol. 258 + 263; duplikát ibidem, 

fol. 251; jakož i jeho list kard. P. Aldobrandinimu, ibidem, fol. 264-266. 
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visku a podezření i presidenta říšské komory Wolfa Unverzagta55 ) a nejvyššího 
hofmistra českého Kryštofa z Lobkovic,56) kteří oba mu slíbili, že budou u císaře 
v té věci intervenovati a že ho požádají, aby zabránil Filipu Langovi vměšovati 
se do věcí náboženských. Jejich intervence, i když nezjednala Ferrerimu slyšení 
u císaře, měla přece jen dobrý následek. Brzy po 10. listopadu navštívil Ferre
rího Filip Lang, aby se mu omluvil; ujišťoval nuncia, že nemá viny, nebyla-li 
mu dána audience,5') a rozhovořil se o záležitosti jeptišek. Podrobností jejich 
rozhovoru bohužel neznáme, avšak i v Římě přičítali mu značnou důležitost. 58 ) 
A nemýlili se. 

Koncem listopadu 1604 abatyše Zofie požádala totiž oficielně Ferreriho za 
prominutí všeho, čím se proti němu provinila, svádějíc veškeru vinu na arci
biskupa,59) a v prvých dnech prosincových převedla obě jeptišky z kláštera 
sv. Ducha zpět k sv. Jiří. A není jistě bez zajímavosti, že je převezla v kočáře, 
který jí zapůjčil Filip Lang!60) Tím se ovšem dostalo Ferrerimu žádané sa
tisfakce a konflikt mezi nunciem a abatyši byl urovnán. 

Ferreri, chtěje zdůrazniti, že v celém sporu hájil toliko zájem církve a ře
holní kázně a že byl prost jakýchkoli osobních pohnutek či snad dokonce záští, 
navštívil hned v následujících dnech klášter svatojiřský. Tato jeho pozornost 
povzbudila abatyši, aby jménem celého konventu zvláštním memoriálem,61) 
v nemz znovu omlouvala a vysvětlovala své předchozí jednání, požádala Ferre
rího za souhlas, aby mohla do kláštera sv. Ducha znovu uvésti několik jeptišek 
z kláštera sv. Jiří a aby tamní klášter zrušením zřízené fary mohl býti v dřívější 
podobě obnoven, což je prý i přáním císařovým; svoH-li nuncius k tomu, ž.e si 
získá velkých zásluh o posílení jejich řehole, poněvadž kromě kláštera sv. Jiří 
a filiálního u sv. Ducha není v království českém jiných klášterů pannen řádu 
sv. Benedikta. Současně s podobnou žádostí obrátila se abatyše i na císaře Ru
dolfa II. 52 ) Odpověď Ferrerova na memoriál abatyšin se bohužel nezachovala; 

JO) lbidem, fol. 258 + 263. 
G6) Ferreri kard. San Giorgiovi 1. listopadu: ibidem, fol. 246 + 249 - dupl. 
5,) Srov. list Ferrerův markýzi Františku Gonzagovi z Castiglione ze dne 22. listopadu 1604; opis V· Arch. 

La Marmora-Biella, Cass. XIX. Cart. 23. Fase. 394, fol. 8-9. 
58) Kard. San Giorgio Ferrerimu dne 27. listopadu 1604; orig. v Arch. La Marmora-Biella. Cass. IX. 

Cart. 3. Fase. 23, lett. 21. . 
59) Ferreri kard. San Giorgiovi dne 29. listopadu 1604; výtah z listů ibidem, Cass. XIX. Cart. 23. Fasc. 

392\ fol. 12'. 
60) Ferreri kard. San Giorgiovi dne 6. prosince 1604; dupl. pro kardinála P. Aldobrandiho v Arch, vatik. 

Borgh. IV. 238, fol. 122. 
61) Orig. v Arch. La Marmora-Biella, Cass. XIV. Cart. 13. Fase. 142, lett. 3. - Memoriál není datovaný, 

avšak z listu kard. S. Giorgia ze dne 1. ledna 1605 (srov. pOZll. 63) toto jeho časové zařazení lze vyvoditi. 
62) Opis listl~ abatyšina císaři je ve Veřejné universitní knihovně v Praze, II. B 19, nuin. 80, pag. 9·-12. 
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víme jen, že došla souhlasu státního sekretariátu,63) a můžeme tuším právem 
předpokládati, že byla s ohledem na důvody, které Ferreri již dříve uváděl, za-

mítavá. 
Urovnáním konfliktu mezi nunciem a abatyší Zofií Albínkou z Helfen-

burka byli v Římě přirozeně spokojeni. Jediný stín, který padal na jejich radost, 
bylo obvinění arcibiskupa Berky, jehož chováním mohli, ba mu~eli býti zne
pokojeni.54 ) Dal-li mu však papež svou nelibost nějakým způsobem na jevo, pro 
ztrátu materiálu rovněž nemůžeme zjistiti. 

Záležitost nového karmelitánského kláštera V Praze zůstávala však stále 
ještě otevřena. Ferreri hned od prvého listu abatyšina byl si vědom, že s koste
lem a klášterem sv. Ducha nelze již pro karmelitány počítati. Proto když po
čátkem října 1604 administrátor pod obojí Václav Dačický byl pro urážku nej
vyššího kancléře zbaven svého úřadu a z příkazu císařova odevzdán arcibisku
povi do vězení, Ferreri radil arcibiskupu Berkovi, aby si na císaři vyžádal pro 
zřízení katolické fary kostel administrátorův, v němž kdysi kázal Jan Hus; byla 
to kaple Betlémská. Vlastním však úmyslem nunciovým bylo dáti ji karmelitá
nům, což pokládal za velmi výhodné, poněvadž měla značné důchody a mezi 
svatými ostatky celé tělíčko mláďátka.65 ) O svém záměru zpravil Ferreri oba 
kardinály státní sekretáře a u obou došel souhlasu. 6G

) K uskutečnění však ne
došlo: je možné, že arcibiskup o přidělení kaple Betlémské katolíkům vůbec 
nežádal; a žádal-li, je jisto, že císař, obávaje se, aby nedošlo k bouřím a nepo
kojŮffi, neměl dosti .odvahy, aby odňal kališníkům kapli, která jim byla pro pa
mátku Husovu nade všechny kostely drahá a nedotknutelná. 

Při nezdaru všech kroků o přidělení nového kostela karmelitánskému řádu 
v Praze nelze se diviti, ozvaly-li se v jeho řadách - zejména po návratu gene
rála Jindřicha Silvia v polovině prosince 1604 z visitačních cest do Říma67 ) -

opět hlasy, aby byl znovu vymáhán kostel a klášter P. Marie Sněžné. V Římě 
, 

63) Kard. San Giorgio Ferrerimu dne 1. ledna 1605; orig. v Arch. La Marmora-Biella, Cass. IX. Cart. 4. 

Fase. 24, lett. 2; reg. v Arch. vatik. Borgh. IV. 220, fol. 79'-80. 
64) Kard. San Giorgio Ferrerimu dne 18. prosince 1604; orig. v Arch. La Marmora-Biella, Cass. IX. Cart. 

3. Fase. 23, lett. 32. 
65) Ferreri kard. San Giorgiovi dne 11. října 1604; orig. v Arch. vatik. Borgh. III. 113 cde, fol. 47-48; 

dupl. ibidem, fol. 37-38. 
66) Kard. San Giorgio Ferrerimu dne 30. října 1604 (orig. v Arch. La Marmora-Biella, Cass. IX. Cart. 3. 

Fase. 22, lett. 25) a kard. P. Aldobrandini dne 6. listopadu (orig. ibidem, Cass. VIII. Cart. 2. Fase. 11, lett. 8; 
reg. v Arch. vatik. Borgh. III. 57 m, fol. 233-234). - Tento moment z osudů kaple Betlémské unikl jejímu 
historikovi Ferd. HrejsM,i (»Betlém od roku 1516« v kni~e »Betlémská kaple. O jejích dějinách a zachovaných 

zbvtcích«, Praha 1922, str. 22 nn.). 
67) Kard. P. Aldobrandini Ferrerimu dne ll. prosince 1604; orig. v Arch. La Marmora-Biella, Cass. VIII. 

Cart. 2. Fase. 11, lett. 11; reg. v Arch. vatik. Borgh. III. 57 m, fol. 236'-237'. 
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se vSKutku již obávali, aby nevznikly nové spory mezi karmelitány a františkány 
bosáky, které by vzbudily nové pohoršení, a proto naléhali na Ferreriho, aby 
byl karmelitánům co nejdříve opatřen nový kostePS) Ferreri neopomíjel žádné 
příležitosti. Po smíru s abatyší svatojiřskou získal i pomoc komorníka Filipa 
Langa, který ochotně nabízel svou podporu karmelitánům, jen když se nebude 
jednati o kostel a klášter sv. Ducha. G9

) 

Koncem ledna 1605 se zdálo, že karmelitáni konečně budou uspokojeni. 
Byl jim totiž nabídnut kostel - jeho jména bohužel pramen neudává -, jehož 
patronem byl probošt vyšehradský Innocenc Moniga, který s jebo postoupením 
byl zcela srozuměn. Scházel již jen souhlas císaře Rudolfa II., a to jen proto, 
že český místokancléř Jindřich Domináček z Písnice, který měl věc v referátě, 
byl od nějaké doby nemocen. 70

) Avšak ani tentokráte k uskutečnění nedošlo; 
příčinou toho nebyl však nezdar jednání, nýbrž smrt karmelitánského proku
rátora v Praze Jakuba a Fonte. Zemřel náhle, byv prý otráven kacíři, a pocho
ván byl v kostele sv. Jakuba u menších bratří konventuálů sv. Františka. 71 ) 

Smrtí Jakuba a Fonte celé jednání o znovuuvedení karmelitánského řádu 
do Prahy vzalo, jak správně již v lednu 1604 předvídal Fornari, za své - v nun
ciaturní korespondenci nenacházíme od té doby o něm vskutku ani zmínky -
a bylo obnoveno s úspěchem teprve po vítězství katolické protireformace na Bílé 
Hoře. 

68) Kard. San Giorgio Ferrerimu dne 1. ledna 1605; srov. pozn. 63. 
69) Ferreri kard. S. Giorgiovi dne 6. prosince 1604; srov. pozn. 60. 
7D) Ferreri kard. Silvestru Aldobrandinimu, řečenému S. Cesareo, dne 7. února 1605; vlastnoruční orig. 

v Arch. vatik. Borgh. III. 84 a, fol. 190 + 193; opis ibidem, fol. 243. 
71) O jeho smrti v dochované nunciaturní korespondenci není zmínky. Zpravuje nás o ní ]. Beckovský 

v »Poselkyni starých příběhův českých«, díl II., svazek 1., str. 112, který vědomost o tom pravděpodobně čerpal 
z karmelitánského graduálu krakovského; toliko v časovém údaji nutno jej opraviti: Jakub a Fonte pracoval 

v Praze o svěřeném mu úkole déle jednoho roku. 

JOSEF BOROVIČKA 

ČEŠTí POSLOVÉ DO UHER ROK:U 1606. • 
(České přlpravy k ratifikací Videnského miru.) 

P
okusy o likvidaci odboje Bočkajova skončily konečně za patronance arcíkní

žete Matyáše ve Vídni ujednáním mírových podmínek, které byly datovány 
dnem 9. února. Vídeňské ujednání mělo býti potvrzeno císařem Rudolfem 

a kromě toho zajištěno zeměmi České koruny (Čechy, Morava, Slezsko), Rakousy 
a arcíknížetem Ferdinandem za Štyrsko. 

V polovicí února opustili Bočkajovi vyjednavači Vídeň, ale o podmínkách 
mírové smlouvy se ,vědělo málo, neboť Matyáš se obával, že by předčasné jejich 
uveřejnění mohlo ohrozit konečný zdar jeho úsilí. Boj, který se o ně v zákulisí 
vedl ve Vídni i v Praze již za vyjednávání, odůvodňoval jeho obavy. Ale ani 
císařské vládě nespěchal Matyáš oznámit mírový preliminář. 

V Praze o vídeňském vyjednávání i samotném návrhu mírové smlouvy nej
podrobněji byl asi zpraven papežský nuncius, který vše sledoval s úzkostlivou 
pozorností: šlo při tom zajisté také o náboženské ústupky, jimž papežská politika 
chtěla stůj co stůj zabránit. Dvůr císařův se příliš nestaralo mírové jednání a jeho 
výsledek, neboť příměří bylo zatím prodbuženo a nehrozilo proto bezprostřední 
válečné nebezpečenství se strany Uhrů. Ministři v Praze čekali, až arcikníže pošle 
sjednané podmínky; dívali se na celou věc více méně jako na Matyášův podnik, 
o kterém císař, když jej již jednou připustil, sám svým časem rozhodne, a 'měli 
v podstatě asi pravdu, když ještě v druhé polovici února netrpělivému' nunciovi 
odpovídali, že ó vídeňském prelimináři nic nevědí. Nuncia soukromě informoval 
biskup Klesl s shlediska Matyášova, t. j. příznivě a biskup Forgach nepřátelsky 
pro ujednání s Uhry. Byli to dobří informátoři, ale přece ještě v posledních 
dnech únorových si zprávy ,odporovaly a nuncius neměl jasnou představu o pro
jektovaném mírovém ujednání, měl jen obavy, aby příklad Uhrů nevedl ostatní 
země k revoluci; ba dokonce ještě v prvních dnech březnových si nunóusstěžo
val, že není o všem přesně informován. 

Oficielní text mírových artikulů přivezl pro císaře do Prahy president dol
norakouské komory Breuner, který s nimi z Vídně od Matyášepřijel teprve dne 
27. února, tedy bezmála po třech nedělích po jejich podepsání. 
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S uherským mírem se již ovšem ve vládních kruzích počítalo, třebaže se ne
znaly ještě výsledky vídeňského ujednání. Počítalo se s ním hlavně proto, že se 
obecně cítila jeho potřeba, a tato blízkost očekávaného míru se již přirozeně 
odrážela ve všech vládních akcích. Tak tomu bylo i s českým sněmem, který se 
měl sejít koncem února. Když dvorská komora v polovici měsíce připravovala 
materiál pro královskou proposici, pamatovala již na možnost míru, ale fiskální 
zájmy císařovy, které zastávala, jí ukazovaly jen nevýhodnou stránku věci: bála 
se, že sněm z toho důvodu nebude ochotný ke kontribuci. A proto v dobrém zdání 
o vládních požadavcích, které měly přijít do proposice k českému sněmu a které 
16. února byly schváleny v české radě, zdůrazňovala, že i když dojde k míru, císař 
bude mít ještě mnoho vydání. Mírový preliminář ostatně ještě nevázal ani jednu 
ani druhou stranu a tak tajná rada rozhodla, že o sjednaných podmínkách se 
v proposici nebude mluvit; tajná rada tehdy taky skutečně neznala přesně pod
mínky vídeňského prelimináře. Proto sněmovní předložení, jak je pak vypraco
vala česká kancelář, a které císař odevzdal čtrnáctičlennému sboru stavovskému 
dne 27. února, bylo založeno na myšlence, že mírové jednání ještě nepokročilo 
tak daleko, aby byla vyloučena jakákoli možnost další války; v každé proposici 
se ostatně válečná situace líčí tak, že je nutno císaři povoliti finanční prostředky. 
V proposici k postnímu sněmu, která byla datována 25. únorem, bylo jen výslovně 
ohlášeno, že byli vysláni komisaři, jak »strany spokojení Uhrův«, tak taky »v jed
nání s Turky o pokoj«, a že od komisařů »za každý den, na čem to jednání s Uhry 
pozůstává, relací a odpovědi se očekává«. 

Bylo to doslova pravda, neboť teprve toho dne, kdy v sněmovním plenu byla 
čtena královská proposice, přijel do Prahy Matyášův posel, který měl císaři ode
vzdat články, ujednané začátkem února se zástupci Bočkajovými. To změnilo si
tuaci a záleželo nyní na tom, zda císař vezme podmínky vídeňského prelimináře 
za své a bude-li chtít podle toho postupovat. Pak by musil být vyzván český sněm, 
který právě zasedal, aby učinil opatření potřebná k asekurování míru s Uhry, jak 
to vyžadovala vídeňská ujednání. 

Na neštěstí však právě v tom čase pozorovali na císaři opět záchvat melan
cholie, která ještě více stupňovala jeho obvyklou nerozhodnost. Císař o vídeňském 
prelimináři nechtěl slyšet a ministři se marně namáhali učinit mu o tom výklad. 
Tajná rada se o prelimináři a dobrém zdání nunciově důvěrně radila, k rozhod
nutí císařovu však nedocházelo. Sjednaný preliminář sám se utajit nedal, nanej
výše podrobnosti smlouvy. A opírajíce se o zprávy o míru, které ponenáhlu v Praze 
nabývaly určitější podoby, přihlásili se čeští stavové sami o účast na mírovém jed
nání a uvedli otázku na přetřes již během sněmovního rokování. Do odpovědi 
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na královské požadavky, na které se sjednotili a kterou podali 8. března, vložili 
stavové - třebaže »s kým, oč a jak se jedná, řádné vědomosti nemajÍ« - obšírný 
výklad svého názoru na mírové jednání. Poděkovavše císaři za jeho úsilí ukončit 
válečné bědy mírem, připomněli svou prosbu, na dřívějších sněmech písemně pro
jevenou, aby císař k jednání o mír s Uhry a Turky nařídil také osoby z království, 
z markrabství moravského, z knížectví slezských a lužických, které by se spolu 
s císařskými komisaři zúčastnili vyjednávání. Království s přivtělenými zeměmi
odůvodňovali svůj požadavek - sousedí svými hranicemi s Uhrami, a Morava 
a s ní i Čechy, které jsou povinny jí přispět na pomoc, právě minulého roku 
utrpěly nepřekonatelné škody a výdaje, a proto stavové žádají, aby se svolením 
císařovým mohli býti při mírovém vyjednávání a aby mohli s Uhry tak upravit 
poměr, že by i pro budoucnost byli zajištěni proti vpádům a podobnému nebez
pečenství se strany uherské. Nežádali, jak připomínali, nic jiného, nežli co se dálo 
v podobných případech. Tak tomu bylo v době sváru:1 války mezi českým králem 
Vladislavem a uherským Matyášem; tehdy k vyjednávání o uzavření míru bylo 
užito osob z království a markrabství. A proto stavové doufali i nyní, že císař jich 
milostivě zachová při těchto příkladech a nevyloučí z jednání s Turky a Uhry, 
nýbrž neprodleně zvolí a nařídí k tomu osoby z České koruny a přivtělených zemí. 

O stavovské odpovědi se radila tajná rada, které po věcné stránce příslušelo 
vypracovat pro císaře návrh repliky. Vzhledem k tomu, že sněmovní zasedání se 
již táhlo skoro čtrnáct dní, pozvala do své schůze nejvyššího kancléře a předsedy 
obou komor, dvorské a české, aby jednotlivá dobrá zdání nemusela procházet 
zvláště všemi těmito čtyřmi úřady a aby se tak řízení zkrátilo. Šlo ovšem především 
o to, co sněm byl ochoten císaři povolit na válečných pomocích, a protože byla 
obava, že mír, který se stále určitěji rýsoval na obzoru, oslabí stavovskou povol
nost, zdůrazňovala se - nehledě ani k potřebě zaplacení ohromných dlužných 
žoldů - nutnost, právě teď ještě před ukončením válečného stavu mírem být vo
jensky připr~ven, aby nepřítel nevyužil císařova ochabnutí ve zbrojení. V tom 
bylo jistě kus osvědčené pravdy a zvláště když tajné radě samotné se zdály pod
mínky vídeňského míru pro císaře těžké, ale ovšem na druhé straně bylo jisto, že 
jednání ve Vídni přineslo příměří až do konce června a tím přece jen možnost 
nového válečného vzplanutí posunuta poněkud do pozadí. Proti stavovskému po
žadavku účasti na mírovém jednání neměla společná porada v tajné radě žádných 
námitek, jen vyslovila přání, aby v té nejdůležitější věci, na které záleží vlasti 
a celému křesťanstvu, došlo k skutečnému ulehčení. Schůze se konala 10. března, 
t. j. hned příštího dne, kdy stavovská odpověď byla vládě odevzdána, a dobré 
zdání, vyšlé z porady, ještě téhož dne »čistě a čitelně opsané«, mělo být odevzdáno 
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- do české kanceláře, aby podle něho vypracovala císařskou repliku. To bylo téhož 
dne, kdy byl císařovým jménem koncipován první náčrt k svolání uherského sněmu 
na den 24. dubna do Prešpurka, jemuž měl být předložen mírový preHminář 
k schválení. V následujících třech čtyřech dnech provedli v české kanceláři, to jest 
ve schůzi nejvyšších úředníků, některé malé změny na podnětech tajné rady a již 
13. března nejvyšší kancléř odevzdal stavům císařskou repliku. 

Nesla se v tom duchu, jak vyzněla porada v tajné radě. O míru replika mlu
vila dosti opatrně, právě aby se stavové s lehkou myslí nevyzuli z válečných kon
tribucí, a přiznala jen, že »ta naděje jest, že by nynějších časův s pomocí boží 
k takovému snesitelnému pokoji přivedeno býti mohlo, kdyby Jeho Mt císařská 
toliko od svých věrných a milých poddaných k tomu důkladu, který k tomu náleží 
a potřeben jest, skutečnoú pomocí retován býti ráčil«, a nezamlčela také - rovněž 
ve smyslu společného dobrého zdání -- že »pro stvrzení a dokonání toho, což 
s Uhry až posavad s strany pokoje jednáno jest, v království uherském v městě 
Prešpurce sněm obecný v krátkém čase držán býti má«; o účasti stavovské na mí
rovém jednání pak replika ujistila, že císař souhlasil, »aby vedle jich (stavů) slušné 
žádosti k jednání a zavírání pokoje osoby z království tohoto a zemí k němu pří
slušejících vedle jiných zařízeny byly«. 

Vládní odpověď stavům tedy již přijímala jako východisko dalšího jednání 
vídeňský preliminář, který měl být »stvrzen a dokonán« na sněmu v Prešpurce. 
Všechno úsilí katolické strany, zejména nunciovo, zmařit podepsání vídeňských 
podmínek - ať memorandy, ať osobním nátlakem na ministry a ostatní vlivné 
osoby - bylo bezúspěšné. Vyčerpanost císařových zemí válkou byla nesmírná 
a potřeba míru byla všeobecná. Schválení prelimináře císařem zdálo se již jisté. 
Právě tehdy hrozil Čechám vpád soldatesky, vzbouřené pro nezaplacený žold, 
a přirozeně v míru s Uhry se spatřovala aspoň částečná úleva. Ani nejvyššího 
českého kancléře, jindy tak povolného k naléhání papežského posla, neobměkčilo 
tentokrát ponuré líčení nundovo, že zemi a náboženství hrozí od povstalců záhuba, 
nemohl leč poukázat na bezmocnost země, ale neodepřel si při tom postesknout 
na nepatrnou pomoc, kterou v této válečné tísni poskytují Rakousy - antica 
querela, poznamenal k tomu nuncius, když o tom referoval do Říma (13. lIL). 

Vládní odpověď stavům šla dokonce dále nežli preliminář: v ujednání ví
deňském byla vymíněna jen ratifikace míru uherského se strany zástupců České 
komory, císař však dával souhlas k stavovskému požadavku, aby byly nařízeny 
osobv »k jednání a zavírání pokoje«. Tato aktivní účast českých stavů na míro
vém jednání mohla celou věc znesnadniti; ostatně možná, že právě to bylo úmyslem 
pražské vlády. 
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Stavové přijali souhlas císařův s povinnými díky a v odpovědi na repliku, 
kterou vypracovali hned na druhý den a kterou den nato nejvyšší kancléř odevzdal 
císaři (15. III.), žádali jen císaře, aby k uzavření míru s Uhry a Turky nařídil 
z království osoby podle své libosti z nejvyšších úředníků, soudcův zemských a rad 
soudu dvorského a komorního, tak aby po vzoru dřívějších sněmovních usnesení 
mohly být vyjmenovány v artikulích sněmovních, které o tom budou sepsány. 

Finanční ministři, presidenti dvorské, české a slezské komory, ještě v poslední 
chvíli propočítali skutečný finanční účinek toho, k čemu stavové svolili ve své 
druhé odpovědi, a podle tohoto posudku radili tajné radě, aby císař setrval na 
svých požadavcích, anebo aby žádal za jinou peněžitou pomoc a za upuštění od 
některých stavovských postulátů, které ve svých důsledcích znamenalo snížení po
volené kontribuce. Ale tajná rada již znala rozhodnutí císařovo, že se spokojí po
slední nabídkou stavovskou, a proto doporučila, aby si císař aspoň zavolal několik 
osob ze stavu panského a rytířského a pokusil se je pohnout osobním nátlakem 
k lepším podmínkám. Ale císař patrně nepřistoupil ani na tuto radu, a tak tím 
dnem, kdy tajní radové s Lichtenštejnem a předsedy obou komor přišli k tomuto 
usnesení (16. března), skončilo vyjednávání mezi stavy a vládou o finanční po
žadavky a také o stavovskou účast na mírové akci; šlo nyní již jen o to, ujednání 
mezi císařem a stavy formálně provésti. 

To byla věc české vlády, aby do sněmovního plena přinesla návrhy, kterými 
by česká účast na uzavírání míru s Uhry byla přesně vymezena. Nejvyšší úředníci 
se o tom radili, snad hned den nato, kdy tajná rada jednala o poslední nabídce 
českých stavů, snad ještě dříve, ale zůstalo jen při vnitřních poradách. Učinili však 
o věci potřebné disposice. Předpokladem všeho dalšího stavovského usnášení bylo, 
že císař svolí, aby stavům byly oznámeny podmínky vídeňského prelimináře a ve 
smyslu přání, vyslovených stavy za jednání s císařem o jednotlivé body proposice, 
rozlišovali pak nejvyšší úředníci jednak ratifikaci vídeňského míru českými stavy 
prostřednictvím osob zvolených k tomu na sněmu, jednak vlastní jednání českých 
stavů s Uhry o zárukách, které měly být dány s uherské strany pro bezpečnost 
Českého království a připojených zemL Pro každou z těchto akcí musila být určena 
zvláštní stavovská delegace: delegace »k stvrzení pokoje«, která mohla vídeňský 
mír ratifikovat po případě v Praze, a druhá delegace, která měla jít k ohlášenému 
sněmu do Prešpurka, aby tam vyjednávala s uherskými stavy o bezpečnostních zá
rukách; tím by se podstatně doplnila mírová smlouva, neboť v podobě ve Vídni 
sjednané neobsahovala žádný závazek, že Uhři nebudou opakovat vpády do českých 
zemí, jak se stalo právě minulého roku, Nejvyšší úředníci v některé poradě, ko
nané v tom čase, určili již také členy poselstva, které mělo jít do Uher; o delegaci 
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k ratifikování míru zatím nejednali. Za posly byli určeni: nejvyšší komorník krá
lovství Českého Adam ze Šternberka, komorník a český dvorský maršálek Adam 
mladší z Valdštejna, nejvyšší mistr převorství království Českého Matouš Děpolt 
z Lobkovic, nejvyšší písař Jan z Klenového, Jiřík Gerštorf z Gerštorfu a Jan Vostro
vec z Královic; všichni kromě Vostrovce byli také císařskými rady. Bylo ovšem 
ještě třeba schválit tuto volbu v sněmovním plenu. Nejvyšší úředníci nebo aspoň 
nejvyšší kancléř počítal patrně, že k tomu dojde dne 17. března, na ten den dal 
připravit potřebné listiny, především instrukci. Vypracovat pro české posly listiny, 
potřebné k mírovému jednání, byla věc české kanceláře, která se v tom musela 
řídit pokyny nejvyšších úředníků, resp. nejvyššího kancléře;. ti ovšem v této věci, 
týkající se míru a války, postupovali po dorozumění s ústředním orgánem císa
řovy politiky, tajnou radou. 

Nebyl to zcela obyčejný úkol, před který tím kancelář byla postavena. Před 
sedmnácti lety naposled měli čeští stavové spolu se stavy vedlejších zemí účast na 
diplomatické akci: také tehdy šlo o \ratifikaci mírové smlouvy mezi Rudolfem 
a králem polským, jíž byl likvidován nezdařený pokus arciknížete Maxmiliána 
o dobytí polské koruny. české kanceláři pod Lobkovicem však již nebyl nikdo, 
kdo by pamatoval tu dobu, a teď šlo o případ diplomaticky složitější, o samostatné 
mírové vyjednávání. Tehdejší sekretář české kanceláře Jan Milner z Milhauzu 
opustil úřad brzo po převratu, který nastolil nový, rozhodně katolický režim v ad
ministrativě českého státu a po více než dvacetileté službě v centrálních úřadech 
odešel k zemským deskám, kde se stal starostou komorničím. Ale pro své dlouho
leté zkušenosti a stylistickou pohotovost i po svém odchodu z kanceláře byl při
bírán ke koncipování oněch aktů, které se vymykaly z běžné kancelářské agendy 
a k nimž bylo potřebí jisté znalosti staršího právního života a ústavních zvyklostí 
českých. Jeho nástupce v kanceláři Mencl byl sekretářem teprve od srpna 1601; 
chyběly mu tudíž potřebné vědomosti o tom, co se dálo v dřívějších letech, zatím 
co Milner z vlastní prakse, zejména z doby, kdy kancelář ovládal Zelinský, pama
toval z ústavního života českého státu všechno, co se zběhlo tak asi v celém 
posledním čtvrtstoletí. Tohoto roku (1606) byl volán již po druhé, aby svou zku
šeností vypomohl při dvojím mimořádném jednání čes~ých stavů. Když bylo usne
seno, že brzo po novém roce se sejde sjezd zemí Ceské koruny, aby konečně 
dojednal společný defensivní řád, vypracoval Milner pro potřebu těch, kdo měli 
sjezd řídit, t. j. pro nejvyššího kancléře nebo nejvyššího hofmistra, obšírnou in
formaci, v které podrobně vylíčil, co se v posledních dvaceti letech podniklo ve . 
věci defense, a doložil to historicky odkazy na starší akty; a když k sjezdu sku- . 
tečně došlo, sestavil Milner sjezdovou proposici na místě nepřítomného německého 
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sekretáře Platejse, jehož to bylo povinností. Nyní mu připadl úkol koncipovat 
listiny pro posly do Uher. 

Nejdůležitější z nich byla instrukce, kterou stavové dávali poslům do Uher 
k prešpurskému sněmu. V první části tohoto obsáhlého spisu vzpomenul Milner 
všech případů až po císaře Rudolfa a poslední válku, kdy Čechy a české země 
přispěly Uhrům na pomoc, zejména proti Turkům. V historické perspektivě uvá
děla instrukce jména uherských králů Karla a Ludvíka a s české strany Jana 
a Karla IV., Vladislava, Ludvíka u Moháče, Ferdinanda, Maxmiliána a Rudolfa, 

. aby z toho uzavřela, že žádné království a žádný panovník neprokázal Uhrům 
tolik účinných služeb ve válečných potřebách jako právě Česká koruna. Ale ačkoli 
se české země tolik zasloužily o Uhry - stěžovala si dále instrukce - přece Uhři 

minulého roku bez příčiny a bez vypovězení války velkou mocí spolu s Turky 
a Tatary vpadli na Moravu a pokusili se o to, aby se 1Víorava a Slezsko odtrhly 
od věrnosti a poslušnosti krále a království českého, a když se jim to nepodařilo, 
strašně v zemi řádili, lidi v za jetí odvlékali, město Strážnici a jiná městečka a mnoho 
vesnic vyplenili a spálili. Kdyby se snad uherští stavové snažili toto své nespra
vedlivé jednání ospravedlňovat tím, že ani uherská zp-mě nebyla ušetřena válečných 
akcí s české strany, pak - radila instrukce poslům - dlužno zdůraznit naprostý 
rozdíl mezi obojí válečnou činností: Čechové válku nezačali, nýbrž jen na obranu 
se chopili zbraní a z donuceni a plným právem z ohledů strategických museli ob
sadit Skalici a několik měst na uherské straně opatřit českými posádkami. Proto 
měli poslové žádat za to satisfakci. Po tomto historickém a politickém výkladu 
o poměru českých stavů k dané situaci mírové druhá kratší část instrukce objasnila 
vlastní poslání českých poslů v Prešpurku. Když císař ve smyslu vídeňského ujed
nání požádal stavy o potvrzení mírových podmínek oznamovala instrukce -
určil sněm ze svého středu přední osoby, které na vyzvání císařovo spolu s dele
gáty přivtělených zemí podle obvyklého řádu vykonají vše, co se k tomu vyžaduje. 
Protože pak v mírovém prelimináři nebyl obsažen žádný článek, který by zajišťoval 
bezpečnost českých zemí před vpády s uherské strany, jako k nim došlo minulého 
roku, uložila instrukce stavovským vyjednavačům, aby se o to s uherskými stavy 
dohodli a podobný artikul sjednali. 

Vedle vlastní instrukce připravil Milner současně několik jiných listin, které 
potřebovali poslové k uherské cestě. Přímým doplňkem obšírné instrukce byl 
stručný list - stejně jako instrukce vystavený stavy českými (status et ordines 
inclyti regni Bohemiae) - jímž se ukládalo poslfuTI přimět uherské stavy, aby 
»pro poctivost a reputaci českého království« přišli stvrdit do Čech, co se sjedná 
ve věci míru mezi oběma zeměmi. Další listiny byly plná moc, daná stavy poslťlm, 
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věřící list poslů jednak pro uherské stavy, jednak pro arciknížete Matyáše, jemuž 
se poslové měli ve Vídni představit a vyžádat si jeho podporu pro své vyjedná
vání - obojí věřící listy byly vystaveny nejvyššími úředníky a soudci zemskými 
jménem stavů - a konečně zvláštní instrukce (peculiares litterae), kterou nej
vyšší úředníci a soudcové zemští uložili poslům, aby ve věci satisfakce za škody 
způsobené Moravě se řídili úsudkem a radou Matyášovou, protože snad by ten 
požadavek mohl působit obtíže a přivodit další vyjednávání (čili, jak se vykládá 
v jiném spise Milnerově: »z strany vynahražení škod v markrabství moravském 
zdělaných, že na vyměření J. Mti arciknížecí páni stavové přestati chtíti ráčí«). 
Všechny tyto latinské listiny byly datovány dnem 17. března »ex arce Pragensi in 
comitiis statuum et ordinum regni Bohemiae publicis«, t. j. dnem, kdy patrně 
v sněmovním plenu mělo být schváleno vyslání poslů do Uher a provedeny jejich 
volby. 

Nebylo to arci definitivní znění těchto diplomatických aktů. Milner je vy
pracoval jen v prvním náčrtu, aby nejvyšší úředníci měli podklad pro jednání věci 
v plenu. Milnerovy koncepty však nebyly hned schváleny v radě nejvyšších úřed
níků, ba neprošly ani rukama šéfa kanceláře, nejvyššího kancléře, který jim musel 
dát definitivní formu. 

Dne 17. března však k volbě poslů do Uher nedošlo, tím méně k volbě dele
gátů pro ratifikování vídeňského míru. Snad neměli nejvyšší úředníci věc řádně 
připravenou pro schůzi anebo pro jiné naléhavé práce sněmovní se k tomu ne
dostali; možná, že ani císař ještě nebyl rozhodnut, že uzavře a potvrdí mír v té 
podobě, jak mu byl navržen vídeňským ujednáním. A nejvyšší úředníci se k tomu 
nedostali ani v následujících dnech. Ale čas letěl rychle a Velikonoce již byly 
přede dveřmi; muselo se skončit, svátky chtěli sněmovníci ztrávit již na svých 
sídlech. Podle obvyklé metody se všechno strhlo v posledních dnech zasedání sně
movního najednou. Byl to osvědčený způsob, jak protlačit věci, které by po pří
padě u stavů narazily na odpor nebo aspoň na obtíže. Kdo ví, zdali by většina 
sněmu nevolila za posly do Uher jiné osoby, které by svým náboženským přesvěd
čením byly bližší vzbouřeným stavům? Stále bylo dost obav, aby požadavek svo
body náboženské, který byl vymáhán vídeňskou smlouvou pro Uhry, se neozval 
také na sněmech českých zemí. 

Ještě dva dni před uzavřením sněmu otázka české účasti na míru s Uhrv ne
byla definitivně upravena: teprve 20. a 21. března - to bylo již pondělí a "Crterý 
po květné neděli - byly rozhodující porady mezi nejvyššími úředníky o tom, co 
se má dát do sněmu a potom do sněmovních artikulů. 

Celá otázka rozpadla se v tyto body: jmenování osob »k stvrzení tohoto po-
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koje«; jmenování osob, které měly jet do Uher k sněmu prešpurskému; plná moc 
nejvyšším úředníkům a soudcům zemským, »aby jim instrukci sepsali«; »relace 
o pečeť zemskou, která k instrukci přitisknuta býti má tímto sněmem naříditi«' - , , 
»outrata od země dle zdání nejvyšších pp. úředníků aby se nařídila«. Avšak ani 
20. března nebyla věc rozhodnuta a všechno přišlo ještě jednou do schůze násle
dujícího dne (21. III.). Tehdy již věc opravdu spěchala, druhého dne zasedání 
mělo skončit :1 sněmovní články musily být dány do tisku; 25. března byly již 
artikule sněmovní skutečně vytištěny. Upozornil n:1 to hned na začátku schůze 
předsedajicí pan hofmistr a skoro celá schůze byla vyplněna výběrem osob k rati
fikování míru a k relaci o pečeť zemskou; o náhradě výloh poselstva se nestalo 
ještě definitivní ustanovení. Jako vzor byl vzat »polský pokoj« z roku 1589 a podle 
toho byli k ratifikování určeni všichni nejvyšší úředníci a soudcové zemští, i místo
kancléř, dále někteří z rad soudu komorního a dvorského, osoby ze stavu panského 
i rytířského a také »pan převor strakonický«. Ve skutečnosti některé osoby byly 
plénem sněmovním změněny: zatím co nejvyšší úředníci se radili o volbě, sněm již 
\>nařídil a jmenoval« osoby k ratifikovánl vídeňské smlouvy. 

Článek, jak přišel do artikulů sněmu, zavřeného následujícího dne (22. III.), 
rozlišoval dvojí delegaci, t. j. osoby, určené k ratifikování míru, v čele s vladaře~n 
domu Rožmberského, Petrem Vokem z Rožmberka - celkem 40 osob - a posly 
do Uher k prešpurskému sněmu, kteří měli sjednat záruky bezpečnosti pro české 
země; šestičlenné toto poselstvo, složené tak, jak se na tom usnesli nejvyšší úřed
níci, vedl nejvyšší komorník království českého Adam ze Šternberku. Sněm vy
slovil také očekávání, že císař vyzve stavy markrabství ~,{oravského, knížect~í 
Slezských a Horních a Dolních Lužic, aby rovněž zvolili osoby k uherskému 
sněmu pro společné ujednání. . 

Úkol poselstva byl podrobně vymezen v instrukci, kterou podle sněmovního 
usnesení měli sepsat nejvyšší úředníci a soudcové zemští. Byla však již od 17. března 
v české kanceláři připravena spolu s ostatními listinami, které koncipoval Milner, 
aby česká vláda měla podklad pro projednání otázky české účasti na míru s Uhry. 
Definitivní podoby nabyla instrukce až po skončení sněmu 27. března po opravách, 
které na ní v kanceláři provedli. Zbývalo však ještě dosti věcí, které museli nej
::yšši úředníci projednat a kancelář zařídit ve věci uherského poselstva. Adam ze 
Sternberka jako předurčený vůdce českého poselstva se nyní ujal iniciativy a vy
pracoval pro radu memoriál, v němž sestavil soupis toho, co ještě bylo třeba pro 
posly připravit. Sepsal jej vlastně opět Milner, který se ve věci dokonale vyznal, 
ale učinil tak patrně podle pokynů nebo aspoň v dorozumění s panem nejvyšším 
komorníkem, ktery' J' edinv mohl věc přinésti do radv. Memoriál v 13 bodech 

JL' 
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přesně vypočítává listiny, které v zájmu zdaru poselstva bude nutno ještě vyho
toviti, které spisy jako pCllVodní pomocný materiál si budou musit vzít s sebou 
a jakým personálem má býti poselstvo op::ttřeno. Memoriál Šternberkův připomněl 
nejvyšším úředníkům, že musí opatřit od císaře doporučení poslů u arciknížete 
Matyáše a v tom jistě že musí být také zmínka o glejtu pro posly, který však od 
Uhrů bude musit vymoci arcikníže, protože od »J. Mti císařské (podle mého 
hloupého zdání) nemůže nyní žádný glejt dán býti z té příčiny, že Uhři na ten 
čas v poslušenství J. Mti nestojí.« Dále se měly včas pro cestu posIlI připravit 
dva patenty, jeden z české kanceláře do Čech a Moravy, druhý z římské kance
láře do Rakous; a rovněž se nemělo zapomenout, aby plná moc pro vyjednavače 
byla včas hotova. Ze staršího aktového materiálu měli si poslové s sebou vzít 
(»pro všecko«) výpis český a. latinský z mírové smlouvy mezi králem Vladisla
vem a 11atyášem z r. 1479, dále »notuli, jak by páni Čechové s zeměmi příslu
šejícími ten zavřený pokoj stvrditi jmíti ráčili« - pan nejvyšší komorník se totiž 
dověděl, že arcikníže Matyáš tuto formuli do Prahy již zaslal - psaní, kterým 
Uhři lákali Moravany, »aby se jim podali«, ať v opise nebo v originále, a konečně 
usnesení postního sněmu českého (»sněm zdejší s sebou vzíti«). Otázka složení 
poselstva - kromě poslů zvolených sněmem - byla v memorandu Šternberkovu 
zvlášť pečlivě uvážena. Nešlo jen o to, že poselstvo - podle návrhu nejvyššího 
komorníka - měl doprovázet písař buď z kanceláře nebo z komory, znalý něm
činy a latiny, šlo o významnější pomocníky. »Především pak - formuloval 
Šternberk svůj názor - ukazuje toho velká potřeba, abyšte pro poctivost krá
lovství tohoto, ano i svou vlastní ráčili jmíti člověka hodného, kter}Tž by bez 
vostejchání potřebu všelijakou v latinským jazyku přednésti uměl. Já od osoby 
svý nevím hodnějšího nad pana Václava Budovce, neb dobře a svobodně latině 
mluví i také píše: moh by se snad sem ztiežně obeslati. Podle něho abyšte ráčili , ' 

míti doktora Erazyma a doktora Gnystra z apellací. Ty časem v tulmočení i jinak 
potřebovati moci ráčíte.« S volbou této osoby souvisely pak i jiné věd a Šternberk 
je rovněž připomněl v memorandu: »Buď že pana z Budovce nebo ty dva pány 
doktory k tomu obrati ráčíte, tehdy bude zapotřebí, aby se zde pěkně poznamenalo 
a napsalo, jakou bude míti řeč neboližto promluveni k pánům stavům uherským 
učiniti.« A s tím souviselo další: protože se při mírovém vyjednávání nebude 
moci jen mluvit podle instrukce, bude nutno to všechno obšírně podat Uhrům 
písemně, aby na to mohli také odpovědět. 
, Dříve nežli věci, sepsané v mem~riálu Šternberkově, byly projednányv radě nej-
vyšších úředníků jiné otázky, týkající se uherského poselstva. Dne 6. dubna schvá
Hli nejvyšší úředníci instrukci pro posly do Uher: četl ji v radě sám její autor Milner. 

ČEŠT! POSLOVÉ DO UHER ROKU 1606 417 

Do téže schůze se také dostala otázka výloh, s tím spojených. V té věci nejvyšší 
kancléř tlumočil nejprve obavu císařovu, že náklad na uherskou výpravu v tom 
rozsahu, jak byla na sněmu usnesena, bude veliký. Císař tu asi opravdu sledoval 
jen vlastní fiskální zájem, neboť o útratu českých poslů do Uher se zmenšoval 
jeho příjem z povolených berní; jinak, zdá se, císaři nezáleželo na tom, bude-li 
mírové jednání s Uhry nějak zjednodušeno nebo urychleno. Vzhledem k tomuto 
nákladu navrhoval, aby se buď poselstvo zmenšilo nebo aby čeští stavové žádanou 
asekuraci prostě poslali arciknížeti Matyášovi, který by ji Uhrům nevydal dříve, 
nežli by mu Uhři dali svou asekuraci pro Českou korunu. Proti tomuto návrhu 
se však velmi rozhodně postavil předseda rady, nejvyšší hofmistr, který podobně 
jako v jiných případech i tentokráte hájil čistě ústavní stanovisko: sněm se usnesl 
jinak, a zvolení členové poselstva byli již požádáni o přijetí tohoto úkolu, nelze 
tedy nic měnit. Nejvyšší komorník, kterého se věc nejvíce dotýkala, nezaujal 
aspoň formálně tak nesmiřitelné stanovisko. Díval se na své vůdcovství a celou 
výpravu spíše jako na tíživou povinnost, které by se velmi rád zbavil - tisíc 
tolarů by za to dal! - a druzí také, ale není to tak snadné. Kdyby se vyslalo 
menší poselstvo, byla by obava, že by pro těch mizerných 2000 tolarů království 
vzalo úhonu na své »poctivosti«. Ale ani druhý způsob, který navrhoval císař, 
není uskutečnitelný: i kdyby Matyáš dostal od Čechů asekuraci anebo kdyby Uhři 
a »Němci« uzavřeli mír za Čechy, ostatní korunní země by na to nepřistoupily; 
Moravané se usnesli, že chtějí vědět, ať již se uzavře mír jakýkoli, jaké záruky 
bezpečnosti jim Uhři dají do budoucnosti. A tedy to, co bylo na sněmu usne
seno, že je ke cti císařově stejně jako království a stavů. V tom smyslu také vy-

znělo votum nejvyšších úředníků. 
Druhého dne (7. dubna) přišel do rady Šternberkův memoriál, »co k vej-

pravě pánů do Uher potřebovati se bude«. Skoro všechno, co nejvyšší komorník 
navrhoval, byly nesporné věci, rázu spíše formálního, které mohla obstarat kan
celář sama. Jen jeden bod byl politické povahy: byla to účast Budovcova v mírové 
delegaci. Náhodou - či vybrali si ten den nejvyšší úředníci úmyslně? - schůze 
ze 7. dubna se nejvyšší komorník nezúčastnil a nemohl tedy svůj návrh zastávati; 
přednesl jej patrně nejvyšší kancléř. Šternberk, ač katolík, neztratil dobré styky 
s těmi, kdož stáli v druhém táboře, a měl jejich důvěru - snad také právě pro 
tuto smířlivost, byl postaven v čelo poselstva - a jistě návrh na přibrání Budovce 
do mírové delegace, třebas stylisován Milnerem, vyjadřoval i přesvědčení Štern
berkovo o dokonalé kvalifikaci předáka strany podobojí k diplomatické akci 
uherské. Ale v radě návrh ten neprošel: bylo referováno, že pan komorník místo 
Milnera, o kterém bylo známo, že stojí za všemi těmito diplomatickými spisy, 
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navrhuje k pomocným pracím delegace do Prešpurka pana Budovce. To se ovšem 
nelíbilo nejvyšším úředníkům, kteří před nedávnem volali Budovce do kanceláře 
a hrozili mu soudem pro jeho odvážné vystupování na sněmě ve věcech nábožen
ských. A tak se rozhodli toliko pro jednoho z těch dvou doktorů z apelací, které me
moriál však kladl na druhé místo vedle Budovce, a spokojili se s doktorem Eras
mem Heideliusem z Rasnštejna, radou nad apelacemi (»pro doktora Erazíma 
poslati a jemu oznámiti, aby se strojil«). V téže schůzi bylo také usneseno, aby 
pan komorník sepsal, co by se ve smyslu memoriálu mělo Uhrům podat písemně, 
a potom přednesl v radě. Obšírný ten latinský spis ovšem připravil Milner; byla 
to vlastně přestylisovaná instrukce. Milner také sepsal v českém jazyku řeč, kterou 
by po případě pan komorník jako vlldce delegace mohl oslovit uherské stavy při 
prvním oficielním setkání v Prešpurku. 

Tyto dva projevy byly asi schváleny v poradě nejvyšších úředníků, která se 
konala hned následujícího dne 8. dubna. Tam byly předneseny a schváleny také 
ostatní spisy, které doplňovaly instrukci (plná moc pro posly, věřící listy, do
plňky instrukce, doporučující list Rudolfův Matyášovi a snad i jiné listiny, týka
jící se poselstva), všechny z pera Milnerova. Asi teprve po této schůzi, ~dyž jíž 
bylo všechno stanoveno, sestavil Milner ještě obsáhlé »naučenÍ poslům z Cech ku 
sněmu prešpurskému vyslaným, jak by měli jednati«. Byl to podrobný návod 
o tom, co mají čeští poslové dělat jak ve Vídni u arciknížete Matyáše, tak v Pre
špurku na sněmu, jak užívat listin, které s sebou vezou, co mluvit a jak od
povídat na případné námitky, jaký aktový materiál mají s sebou atd. - nechybělo 
ani upozornění, aby na některé spisy nezapomněli dát patřičné datum a k pod
pisu připojit zdvořilostní formuli - krátce Milner ve 32 bodech dal poslům 
přesné vodítko pro všechny možné případy jejích úkolu. 

Tak tedy od 8. dubna - více než čtrnácte dní před zahájením prešpurského 
sněmu - byli Češi úplně připraveni k mírovému jednání s Uhry, ne tak vedlejší 
země. Ty se opozdily s volbou svých poslů, ale hlavně průtahy nastaly na uherské 
straně: k prešpurskému sněmu nedošlo v dubnu a pedošlo ani později a když 
na podzim byly znovu sjednány mírové podmínky, čeští poslové již nejeli do 
Uher, nýbrž do Vídně, kde jednání s Bočkajem skončeno. l ) 

1) Tato studie, která rekonstruuje jen české přípravy k diplomatické akci, zakončené Vídeňským mírem, 

je část větší práce o účasti českých zemí na míru Vídeňském. Opírá se jednak o dokumenty, známé z dosavadnícb 
publikací (Nuntiaturberichte, Kameníčkovy Prameny, Monumenta comitialia regni Hungariae tom. XI. a XII.), 
jednak o nový materiál, který je otištěn ve Sněmech českých díl XII., č. 74 a násl.; srv. studii Kameníčkovu, 
Vpády Bočkajovců na Moravu a ratifikace míru Vídeňského od zemí koruny České r. 1605-1606, ČČM, 1894. 

MILENA LINHARTOVÁ: 

JEDNANÍ O PŘÍCHOD KARDINALA MILLINA 
DO PRAHY. 

dyž na podzim r. 1607 byla v Praze spatřena malá kometa, letící od jihu 
k severu, bylo její objevení všeobecně pokládáno za znamení blížícího se ne
štěstí - a tentokrát se tato pověra opravdu splnila. V zápětí za jejím ob

jevením přicházely zlé zprávy z Uher. V druhé polovině listopadu přijel do Prahy 
rychlý posel, vyslaný císařskými komisaři v severních Uhrách, Zikmundem Forga
čem a Ondřejem Doczym, se zprávou, že blíže Kalló se shromáždilo na čtyři tisíce 
Hajduků, kteří prohlásili Valentina Hamanaie uherským králem a hned začali 
vyjednávat s Turky o pomoc. l

) Brzy nato upozornil František Forgač, arcibiskup 
ostřihomský, apoštolského nuncia u dvora císařského, Antonia Caetaniho, že sice 
uherská šlechta nesouhlasí otevřeně se vzpourou Hajduků, ale se se s nimi shoduje 
v odporu proti Němcům, takže císař nemůže vůbec na ni spoléhati.2

) A když se 
koncem prosince rozšířila zpráva, že arcikníže Matyáš svolalo své újmě bez vědomí 
císařova do Bratislavy sjezd uherských stavů, bylo zřejmé, že arcikníže důsledně 
jde za svým cílem, formulovaným v tajné smlouvě arciknížat rakouských, uza
vřené v dubnu r. 1606: pod záminkou neschopnosti vlády zbaviti Rudolfa jeho 
zemí i koruny císařské. 3 ) 

Matyáš postupoval v provádění svého plánu velmi opatrně. Hned v první 
polovině prosince pozval k sobě do Vídně pod záminkou porad o vzpouře Haj
duků přední stavy uherské, aby zjistil, na které z nich může spoléhati. Získati je 
pro sebe nebylo věcí nesnadnou, ježto všichni byli roztrpčeni na císaře, který 
nechtěl potvrditi ani mír vídeňský, ani žitvatorožský a naopak se chystal pomocí 
kontribuce z říše, o niž žádal sněm, svolaný do Řezna, začíti znovu válku s Turky.4) 
Na odpor narazil jediné u hlavního exponenta císařova v Uhrách, Frant. Forgače, 
který jmenován císařem proti ustanovení míru vídeňského uherským místodfŽí-

1) Srov. Epistulae et acta Izumiol'utn apostolicol'um aPl1d imperalO1'em IV, 1. Praha 1932, str. 302. 

2) Srov. Epistulae, I. c. str. 349. 
3) Srov. Pastor L., Geschichte der Papste seit dem Ausgang des Mittelalters, III, Preiburg/B., 1927, 

str. 510 a násl. 
4) Fessler f. A., Gescbicbte von Ungarn, II. vyd., IV, Lipsko, 1877, str. 85. 

5) Fessler I. c. 86. 
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cím5
) a navržen na prvním místě mezi kandidáty Rudolfovými k nejbližšímu jme

nování kardinálů,6) měl opravdu dosti důvodů býti vděčen císařovi. Forgač nedal 
se Matyášem pohnouti ke zradě na císaři a, jakmile byl ustanoven termín sjezdu 
na 10. leden 1608, podalo tom zprávu do Prahy.7) Jeho list však byl z rozkazu 
Matyášova zadržen a v Praze císařští radové zvěděli teprve později pouhou ná
hodou o určeném sjezdu.S

) 

Arcikníže Matyáš, který byl svými přívrženci velmi dobře informován o všem, 
co se v Praze dálo, vysvětloval svolání sjezdu naléhavou potřebou upokojiti Haj
duky,9) ale již jeho jednání v prvých dnech po příjezdu na sjezd bratislavský, 
kam přijel ve skvělém průvodu stavů rakouských, ukazovalo zřejmě, že mu nejde 
o Hajduky, nýbrž o uherskou korunu. A tehdy bylo také patrno, že jeho oporou 
v provádění ctižádostivých plánů budou hlavně stavové nekatoličtí - z rakouských 
Tschernembl, z uherských Štěpán Illeshazy.10) Když pak stavové uherští uzavřeli se 
stavy rakouskými smlouvu proti každému, kdo nezachovává mír vídeňský a žitva
torožský,ll) tedy proti samému císaři, obrátil se k zápasu obou bratří zájem celé 
Evropy. 

V první řadě byl to zájem kurie a Španělska. Obě tyto katolické mocnosti 
ukládaly po leta svým vyslancům na dvoře císařském jakožto hlavní bod jejich 
činnosti v Praze snahu o zachování shody mezi Rudolfem a Matyášem, o niž měli 
ruku v ruce usilovati. Byl to opravdu nesnadný úkol-· ujednávati »buona corrÍs
pondenza« mezi dvěma bratry, z nichž jeden, stále pln podezření a nedůvěry k po
čínání druhého, úzkostlivě lpěl na všech svých právech, a druhý, plný ctižádosti, 
snažil se uchvátiti ještě za života bratrova vše, co bylo jen možné. Výsledkem 
bratrské lásky měla být volba Matyášova římským králem; o tom však nechtěl 
Rudolf ani slyšet a naopak se snažil obrátiti pozornost kurfiřtů na arciknížete 
Leopolda.12

) Nadto byl Rudolf zcela nepřístupný jednání; ani španělský vyslanec, 

6) Epistulae et acta str. 161, 166. 

7) Srv. list Forgačův kardinálu Scipionu Borghese z 24. ledna 1608 v Arch. Vat. Borghese III. 45 c fol. 
182; pro pravdivost jeho tvrzení svědčí i depeše nuncia Caetaniho z 23. pros. 1607, kde nuncius uvádí, že mu 
Forgač psalo jednání Matyáše s Il1eshazym a upozorňoval na to, že Hajduci mají obsazené průsmyky a zadržují 

listy z Uher. Epistulae str. 369. 

8) Srv. list Forgačův svrchu uvedený; zajímavé jest, že úplně shodně s Forgačem líčí, jak se císař do
zvěděl o sjezdu Bratislavském, benátský vyslanec Marino Cavalli v depeši z 18. února, Vídeň, Haus-, Hof- u. 

Staatsarchiv, Germania Dispacci 39, str. 215 a násl. 
9) Srov. list Matyášův Rudolfovi z 23. pros. 1607, otištěný M. Hatvanym v Monumenta Hungariae histo

rica, Diplomataria III., Pest, 1859, str. 245 a násl. 
10) Past01' 1. c., str. 511. 

11) Otištěna u Hammer-Pu1'gstalla, Khlesl's, des Cardinals ... Leben, II., Vídeň, 1847, Urkundensamm

lung, str. 72 a násl. 
12) Srov. Stiel}e F., Die Politik Bayerns 1591-1607 II., Mnichov 1883, str. 867 a násl. 
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obratný Don Guilén San Clemente,13) ani papežští nunciové, Giovanni St. Fer
reri14

) a A. Caetani/5
) nemohli se domoci audience, aby vyložili císaři přání svých 

vlád. Proto se král španělský Filip III. chopil nového rozbroje mezi bratry a uložil 
svému vyslanci v Římě, Gastonu Moncadovi, markýzi Aytona, aby naléhal u kurie 
na vyslání legáta, kterému nebylo možno odepříti slyšení; sám také hodlal vypra
viti do Čech mimořádného vyslance. Papež uznal Filipovy důvody a rozhodl, že 
vyšle do Prahy pod záminkou usmíření obou bratří legáta, který bude s císařem 
jednati také o volbě římského krále. 1G ) K jeho rychlému odhodlání přispěly jistě 
nemálo listy Forgačovy a P. Rietiho, provinciála rakouských konventuálů, o prů
běhu bratislavského sjezdu;I7) zejména obsáhlé listy Forgačovy ukazovaly hrozící 
nebezpečí v plném rozsahu. 

Pražskému nunciovi bylo ihned uloženo, aby po poradě s Donem S. Clemente 
oznámil kurii, je-li doba pro vyslání legáta příznivá a kdo z kardinálů by byl asi 
císaři nejmilejšU8

) Nunciovi se přítomná chvíle nezdála vhodnou; soudil však, že 
by bylo dobře ustanoviti legáta hned, aby se mohl v příznivém okamžiku vydati 
na cestu. Pokud se týče osoby, která by byla vítaná císaři, je těžko rozhodnouti; 
nejmilejší by mu byl kardinál Octavian Paravicini, protektor Germanie, ale ten 
by byl asi příliš ústupný, z obavy, aby jej císař nezbavil protektorátu; olomoucký 
biskup Frant. Dietrichštejn a Jan Madruzzo, biskup tridentský, jakožto rakouští 
poddaní by neměli dosti autority. Nejvíce doporučoval Caetani kardinála Alfonsa 
Viscontiho, bývalého nuncia u dvora císařského, který byl tu stále ještě oblíben.19) 
Nuncius doufal, že se mu podaří, aniž by zavazoval kurii k určitému rozhodnutí, 
vyzvěděti názor císařských rádců na příchod legáta a až nastane příhodná chvíle, 
třeba spěšným poslem podá okamžitě zp rávu do Říma. 20) 

Zatím sdělil papež svůj úmysl,. vyslati do Čech legáta, také císařovu důvěr
níku ve sboru kardinálů, Paravicinimu, jehož oddanost k císaři byla v Římě dobře 

13) O' D. Guilenu San Clemente srov. J. B01'Ovička, Archiv v Simancasu, Zprávy zemského archivu III., 

Praha, 1910, str. 134 a násl. 
14) Giovanni St. Ferreri, biskup vercellský, nuncius u dvora císařského 1603-1607. 

lň) Antonio Caetani, arcibiskup capujský, nuncius v Praze 1607-1611. 

16) Srov. list kardinála Borghese Caetanimu z 1. března, Arch. Vat. Borghese II., 157, fol. 172; Gi12dely A., 

Rudolf II. u. seine Zeit 1., Praha, 1863, str. 250. 
17) Srov. Arch. Vat. Borghese III., 45 c, fol. 177 a 182; Borgh. II. 163, fol. 209, 216. 

18) Srov. list Borghesův výše uvedený. 
19) Srov. šifry Caetanovy z 17. a 24. března 1608 v Arch. Vat. Borgh. II. 155, fol. 314 a 315. 

20) NunCÍus při této příležitosti neodpustil si příkrou krftiku poměrů u dvora císařského, tak častou ve 
zprávách vyslanců v posledních letech vlády Rudolfovy; píše: . .. ma qutsta (congiuntura) sad. sempre difficile 
a coglierla, perche qui non vi e dritto, ne rovescio, ne una tisolutione mai durabile: puo es sere la congiuntura 
adesso et in ogni punto et puo non esser mai, secondo che si variano gli accidenti, ma molto piu i pensieri di 

S. M t
". Borgh. II. 155, fol. 321. 
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známa.21
) Paravicini zrazoval papeže od tohoto úmyslu, věda dobře, že Clsar, 

který se nemohl odhodlati, aby se třeba jen jednou do roka objevil na veřejnosti, 
nebude ochoten vyjeti vstříc legátu, jak bylo zvykem a jak také císař učinil kdysi, 
na př. při příjezdu kardinála Hippolyta Aldobrandiniho. 22

) Zdůrazňoval při 

každé příležitosti, kdy s ním Pavel V. jednalo vyslání legáta, že kardinál, který 
dosud nebyl ani ustanoven, nemohl by dojeti do Prahy tak záhy, aby se mohl účast
niti jednání mezi Rudolfem a Matyášem. A když koncem dubna docházely do Říma 
zprávy o postupu vojsk Matyášových, prohlásil otevřeně, že buď bude záhy ujed
nán mír, nebo se zápas přiostří tak, že bude k jeho ukončení potřebí někoho do
cela jiného než pouhého kardinála. 

O svém jednání s papežem podával pak kardinál každý týden zprávu císaři23 ) 
a koncem dubna upozorňoval, že mnozí kardinálové byli přesvědčeni, že bude legat 
jmenován již v poslední konslstoři a 3. května psal, že bude ustanoven ve třech nebo 
čtyrech dnech, ač dosud se pečlivě tají, kdo bude vyvolen.24

) Jedinému Caetanimu 
byla podána zpráva o zvolené osobě již dne 26. dubna;25) a v konsistoři 5. května 
prohlásil Pavel v., že se rozhodl vyslati do Germanie legáta a sice kardinála 
Gian Garziu Millina,26) s výslovným podotknutím, že ho nevysílá pouze k usmí
ření Rudolfa s jeho mladším bratrem, nýbrž aby jednal jak s císařem, tak i jinými 
knížaty o potřebách veřejného blaha a prospěchu církve katolické,2i) t. j. v první 
řadě o volbě římského krále. 

Hned 5. května byl z Říma vypraven kurýr, který nesl Caetanimu breve pro 
Rudolfa a Matyáše, ohlašující jmenování Millina legátem a latere,28) spolu s listy 
kardinála Borghese a Millina pro oba bratry;29) a ježto právě toho dne přišla do 
Říma šifra Caetanova, v níž zdůrazňoval nuncius, že legát sotva bude přivítán 

21) Caetanimu se zdála dokonce přílišná; srov. jeho depeši v Epistulae et acta str. 105. 
22) Srov. V. V. Tomek, Dějepis města Prahy, XII., Praha 1901, str. 335. 
23) Srov. listy Paraviciniho z 12.(19. a 26. IV.( Vídeň( Haus·( Hof-u. Staatsarchiv, Msc. 290jXll, fol. 239( 240 a 24l. 
24) List Paraviciniho císaři 1. c. 290jXII, fol. 242. 
25) Borghese Caetanovi Arch. Vat. Nunziatura di Germania 16, fol. 371. 
26) Kardinál Jan Garzia Mi1lino patřil k vynikajícím postavám kardinálského sboru. Chráněnec Papeže 

Urbana VII., byl po předčasné smrti téhož jmenován papežem Řehořem XIV. auditorem Roty; jako auditor 
účastnil se legace kardinála Aldobrandiniho do Florencie k požehnání sňatku Marie Medicejské s Jindřichem IV. 
a do Francie; byl v průvodu kardinála Caetaniho za legace v Polsku r. 1598; r. 1605 byl ustanoven papežem 
Pavlem V. nunciem ve Španělsku a následujícího roku, při první větší kreaci kardinálů, kreován; a záhy po ná
vratu z Madridu vyvolil jej papež k nejobtížnějšímu diplomatickému poslání právě pro jeho velkou obratnost a 
důmysl. V pozdějších letech byl nejoblíbenějším rádcem papežovým. Srov. Ciaconius, Vitae et res gestae pontificum 
Romanorum et S. R. E. cardinalium, IV., Romae, 1677, str. 404 a Pastor 1. c., str. 227 a násl. 

27) Srov. Arch. Vat. Acta camerarii 14, fol. 93. 
28) Arch. Vat. Armar. XLV, tom. 3, num. 489 a 490; srov. Novák J. B., O důležitosti zpráv nunciů pro 

sněmy české, Zprávy zems. archivu, I, 1906, str. 72. 
29) Srov. depeši Caetaniho z 20. května, Borgh. II, 150, fol. 36. 
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tak, jak se sluší, a vymoci audience bude obtížné/O) psal Borghese zároveň nun
ciovi, aby se vší silou zasadilo patřičné přijetí Millinovo. 31

) Odjezd legátův od
ložil papež, aby vyčkal nové zprávy z Čech, kde zatím po ztroskotání prvních 
jednání, vedených kardinálem Dietrichsteinem, byli požádáni o zprostředkování 
D. San Clemente a Caetani.32 ) 

Kurýr, který nesl tyto listy, přijel do Prahy již 14. května, právě když Caetani 
byl spolu s kardinálem Dietrichsteinem, sekretářem španělským a českými vysla
nými v Kolíně, kde jednali s arciknížetem. Nuncius, za nímž byla pošta zaslána~ 
odevzdal hned papežské breve Matyášovi spolu s listem Borghesovým i Millino
vým; leč Matyáš vyslovil pochybnosti o tom, že by legát mohl přijeti včas, ježto věci 
jsou již blízko vyvrcholení.33) Breve pro císaře poslal nuncius zpět do Prahy 
Matyáši Renzimu, papežskému komorníku, který jej po dobu jeho nepřítomnosti 
v Praze a choroby nunciova sekretáře, Alexandra Coperchia, zastupoval, s rozka
zem, aby byly ihned odevzdány císaři. 34) Zároveň psal Caetani Millinovi a upo
zorňoval jej na nesnáze jeho vyslání, které nastanou, rozhodne-li se císař opravdu 
k odjezdu z Čech do některého říšského města, jak o tom již déle uvažoval, anebo 
dojde-li zde ke srážce vojsk arciknížete s ozbrojeným lidem českých stavů; roz
hodne-li se však legát přese vše k příjezdu, pokusí se Caetani učiniti vše, co je 
v jeho moci, aby legace měla příznivý výsledek.35

) 

Papež neodložil na dlouho odjezd legátův z Říma. Když listy nunciovy 
z 5. května nepřinesly naděje na brzký mír, rozhodl se papež, že se kardinál vydá 
na cestu 20. května;36) nebylo ani času na napsání všech breví, které byly za le
gátem teprve mnohem později zasHány.37) Millino si odvážel jen důkladnou in
strukci, v níž dostal pokyny, jak má postupovati při ujednávání míru mezi bratry; 
ukládalo se mu, že se má všemi možnými prostředky pokusiti, aby pohnul Rudolfa 
k volbě římského krále; byly mu dány důležité rady, jak si má počínati, kdyby 
došlo k boji a kdyby císař žádal od kurie půjčku; posléze obdržel návod, jak se má 
chovati k jednotlivým významným osobnostem jak v říši, tak u dvora císařského. 3S ) 

aH) Arch. Vat. Borgh. II. 155, fol. 324. 
31) Arch. Vat. Nunz. di Germ. 16, fol. 372V• 

32) Gindely 1. c. 1... str. 207 a násl. 
33) Srov. J. Tenora: Účast kardinála Dietrichsteina za boje mezi arciknížetem Matyášem a Rudolfem ll. 

r. 1608, Hlídka, roč. 33, str. 498. 
34) Srov. depeši Caetanovu kard. Borghese z 2G. května v Borgh. II. 150, fol. 36. 
35) Srov. list Caetanův kard. Millinovi z 20. května v Borgh. II. 165, let. 14. 
36) Srov. list Borghesův Caetanovi z 17. května, Nunz. di Germania 16, fol. 376. 
3') Srov. list Mart. Malacridy Millinovi z 21. června v Borgh. I, 641, fol. 186. 
38) Otiskl A. Pieper.' Instruction und Relation der Sendung des Cardinals Millíno als Legaten zum Kaiser 

(1608) ve Festschrift zum elfhundertj. Jubilaum des Deutschen Campo Santo in Rom, FreiburgjB., 1897, str. 
267 a násL 
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Leč hned ve Florencii, kam dorazil legát se svým poměrně nevelkým prů
vodem 26. května, naskytla se první obtíž - legát dostal do rukou list Caeta
nův z 20. května, který poslal nuncius po rychlém kurýru, aby byli papež a legát 
co nejdříve upozorněni na nastalé nesnáze; legát se však, nehledě k listu Cae
taniho, rozhodl pokračovati v cestě, ovšem pomalu a s přestávkami, a žádal kar
dinála Borghese, aby mu co nejdříve oznámil vůli papežovu, co má dále činiti. 39 ] 

Jakmile došly dne 29. května listy Caetanovy a J\fillinovy do Říma, svolal 
papež k poradě kongregaci di Germania, ustavenou u příležitosti současných 

zmatků v Germanii, a rozhodl, že legát má sice v cestě k císařskému dvoru po
kračovati, avšak jen tehdy, ubezpečí-li se napřed důstojným přijetím v Praze, 
které by nebylo na újmu postavení kurie; kdyby se mu to nepodařilo, má buď 
písemně nebo vysláním některého preláta ze svého průvodu učiniti zadost své 
povinnosti vůči dsaři.40 ) S tímto rozhodnutím spěchal z Říma kurýr do Man
tovya zastihl tam Millina ve velkých nesnázích, ježto mu právě bývalý vyslanec 
císařův u sv. Stolice, markýz Castiglione, sdělil, že obdržel zprávu, že císař roz
hodně si nepřeje, aby legát do Prahy přišelY) 

A tato zpráva byla pravdivá. Císař, který mezitím dostal listy od kardi
nála Paravicina o legátově jmenování,42) s počátku proti jeho příchodu nic ne
namítal. Bylo to ovšem ve dnech největšího nebezpečí, kdy všechen zájem byl 
obrácen pouze k pohybům vojsk Matyášových, který, odmítnuv znovu nabídky 
císařovy, se značným počtem lidu válečného přitáhl až k Čes. Brodu;43) ve 
dnech, kdy císař byl plně zaměstnán problémem své osobní účasti na českém 
sněmu, od které si jeho radové i zemští úředníci slibovali tolik v jeho prospěch. 
Tu nebylo ovšem času ani chuti rozhodovati o přijetí legáta, který nad to právě 
za těchto okolností mohl spíše prospěti než uškoditi. Proto císař tlumil opatrně 
svou nechuť k jeho vyslání a vyčkával. Teprve když stavové se postavili na 
stranu císařovu,44) rozhodl se císař, že musí býti zabráněno legátovu příjezdu. 
K tomu přispěl také jistě list kardinála Paraviciniho z 17. května, který ozna
moval, že kardinál legát vydá se asi za čtyři dny na cestu a že již z Říma odejel 
Petr Mander z Neuhausu jako předchůdce legace.45 ) Kardinál Dietrichstein, 
kterému císař uložil, aby jednal s nunciem o zadržení legáta, vysvětlil Caeta-

89) Srov. list Millinův Borghesovi z 26. května v Borgh. II. 165, let. 13. 
40) Srov. list Borghesův Millinovi z 29. května v Nunz. di Germ. 18, fol. 16v . 

41) Srov. list Millinův Borghesovi z 5. června v Borgh. II. 165, fol. 32. 
42) Srov. Stieve I. c., str. 402. 
43) Srov. Gindely I. c., str. 220 a násl. 
44) Srov. Gindely I. c., str. 229 a násl. 
45) Srov. listy Paraviciniho císaři a Janu Barvitiovi, cís. sekretáři z 17. května, Vídeň, 1. c., Msc. 290;XII, 

fol. 223 a 224. 
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novi, že císař je sice papeži velmi vděčen za jeho snahu o zjednání míru, ale že 
jeho spor s Matyášem je takřka ukončen a tím odpadá hlavní příčina legátova 
vyslání, jeho příchod naopak by mohl nyní pouze vzbudit u nekatolických 
stavů domněnku, že se jedná o uzavření ligy katolíků, což by mohlo býti za ny
nějších poměrů osudné. Chce-li papež s císařem jednati ještě o jiných věcech, 
nechť vyšle nějakého preláta, jehož příchod by nevzbudil tolik pozornosti a císař 
se zavazuje, že ho rád vyslechne.46) Nuncius na to odpověděl, že je velmi pře
kvapen, že císař mu nesdělil své pochybnosti o účinku legátova vyslání hned, 
když mu bylo odevzdáno breve o jeho ustanovení, ani později; nyní již je pozdě, 
nebot nuncius má zprávu, že legát odejel 20. května z Říma a nyní již pravdě
podobně je nedaleko Čech a zadržeti ho nebude možno; ostatně jeho příchod, 
i když bude mír uzavřen, může prospěti i mnoha jiným věcem.47 ) 

Císař nedal se nunciovými důvody zviklati. Ještě 4. června byly napsány 
listy pro papeže,48) kardinála Paravicinih049) a MillinaGO

) a k doručení jich byl 
vyvolen Matyáš Renzi, papežský komorník, který nesl Forgačovi kardinálský 
klobouk a byl právě v Bratislavě v době sjezdu uherských stavů;51) v dubnu 
poslal jej Forgač do Prahy, kde mu nuncius svěřil vedení nunciatury, takže 
Renzi byl také velmi dobře zpraven o událostech v Čechách. 52) Ráno dne 
5. června sdělil Dietrichstein a radové císařští nunciovi a D. San Clemente 
v přítomnosti Renziho to, co má Renzi v Římě vyříditi. Zprvu bylo ustanoveno, 
že Renzi odjede ještě téhož dne z Prahy, aby zastihl legáta pokud možná nej
dále vzdáleného od Čech, ale pak byl zadržen, ježto se čekalo, zda odpověď 
českých stavů komisařům Matyášovým nepřinese konečného rozhodnutí ;53) když 
se tak nestalo, odejel Renzi 7. června večer. 5 ±) 

O důvodech náhlého rozhodnutí císařova tvrdí nuncius, že patrně vyplývá 
ze známé nechuti Rudolfovy k veřejným projevům, avšak zároveň připouští, 

že měl v té věci na císaře vliv kardinál Dietrichstein, a v depeši, poslané po 
Renzim, 'ostře napadá kardinála, který prý od počátku nelibě nesl ustanovení 
legátovo a ani na veřejnosti se tím netajil; ba dokonce před několika dny při 

46) Srov. Stieve, Vom Reichstag 1608 bis zur Grundung der Liga, Mnichov, 1895, str. 402; Tenora I. c., 

str. 498 a násl. 

47) Srov. depeši Caetanovu z 3. června v Borgh. II. 150, fol. 79. 
48) Srov. Borgh. II. 79, fol. 38. 
49) Srov. Borgh. II. 163, foI. 291. 

50) Srov. Borgh. II. 163, fol. 207, otištěno u Piepra 1. c., str. 265. 
51) Pastor I. C., str. 512. 

52) Viz depeši Caetanovu z 21. dubna, Borgh. II. 149, fol. 281. 
53) Srov. depeši Caetanovu Millinovi z 6. června v Borgh. II. 163, let. 284. 
54) Srov. depeši Marina Cavalliho z 9. června, Vídeň 1. c., Germania Dispacci 40, foI. 153. 
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obědě u španělského vyslance vysmíval se vyslání legáta tak, že nuncius musil 
se energicky ohraditi. Podezření budilo také, že kardinál dal ze svých peněz 
Renzimu na cestu 300 skudů, které si měl později od císaře vybrati.55 ) Francouz
ský resident, Mikuláš Baugy, tvrdí také, že císař uposlechl rady jednoho ze svých 
ministrů, aby legáta zadržel, a to z obavy, že legát bude naléhat na volbu řím
ského krále, a pokládá toto opatření za velmi nepříznivé pro císaře. 56) Marino 
Cavalli, vyslanec republiky benátské, souhlasí s Baugym, pokud j de o důvody 
nechuti k přijetí legáta a dokládá, že Renzi měl nad to poukázati na vytrvalost 
císařovu v hájení katolické víry, z níž mu plynuly za těchto poměrů pouze ne
snáze, a vymoci pod touto záminkou peněžitou pomoc od kurie. 57) 

Renzi spěchal vstříc Millinovi jak mohl nejrychleji: již 12. června potkal 
průvod legátův blízko Brixenu; tam odevzdal Millinovi list císařův i nunciův 
a vyložil mu císařovy námitky s takovou přesvědčivostí, že se legát rozhodl, 
vrátiti se zpět do Brixenu a čekat tam na další rozkazy papežovy. V listě kar
dinálu Borghese, který poslal po Renzim do Ríma, projevil obavu z nejistých 
poměrů v Ríši: kdyby nyní došlo k nějaké srážce mezi katolíky a protestanty, 
přičítal by císař jistě vinu jemu; z druhé strany uváděl, že v Tridentu ho kar
dinal Madruzzi i jeho bratr Gaudentius ujistili, že by bylo v celé říši vzbudilo 
velké podivení, kdyby byl papež opomenul vyslati v těchto bouřlivých dobách 
do Prahy legáta;58) dále si stěžoval, že nedostal od Matyáše vůbec odpověď na 
svůj list z 5. května, takže nemůže ani věděti, co Matyáš soudí o jeho příchodu 
do Germanie; také se netajil obavou, že císař, vzhledem k tomu, jak energicky 
se snaží jeho příjezdu zabrániti, jistě mu nepopřeje náležitého přijetí a omezí 
jeho audience tak, že nebude moci vůbec něco ujednati.59 ) 

55) Srov. Tenora 1. c., str. 498; nelze jistě podceňovati určitou rivalitu mezi nunciem a Dietrichsteinem, 
ale není možno předpokládati, že by si Caetani mohl vymysliti tak těžké obvinění pro vlivného biskupa a kardi
nála; ostatně, myslím, dobře charakterisuje Dietrichsteinovo jednání sekretář florentský, Guidi della Volterra, který 
praví o něm, že chtěl napodobiti kardinála Joyeuse při jednání mezi Pavlem V. a republikou benátskou a bránil 
účasti nunciově při jednání a příjezdu vévody bavorského. Florenc, Archivio di Stato, Mediceo 4363, fol. 28IV. 

56) Baugy píše: J' enten que pour achever ce qu' ilz ont commencé et priver ce prince de toute esperance 
de ressource, ilz luy ont persuadé de depecher a Rome le sr Renzi, chambrier du pape, qui apporta le chapeau 
au cardinal de Strigone, pour faire retarder le voyage du cardinal Millino, bien que l'autorité de S. Sté mesnagé 
dextrement et a tems ou son legat eust peu estre fort utile selon le jugement de plusieurs a la conservation de 
celle du dit sr empereur. (List z 7. června, Paris, BibI. Nationale, Msc. fr. 15920, foI. 132.) 

57) Srov. list Cavalliho výše uvedený. 
58) O vyslání legáta žádal papeže arcikníže Maxmilián i vévoda Maxmilián Bavorský (srov. Stieve 1. C., 

str. 382 a násl. Zajímavý je také naléhavý list Kašpara Schoppeho Janu Faberovi, který v té době spravoval 
papežské zahrady, kde Schoppe praví: Faxit Deus, ut Sanctissimus serio Germaniae cumm amplectatur et misso 
legato catholicos Germanos ad foedus inter se sanciendum atque ad parsimoniam aliquam exstimulet. (Arch. 
S. Maria in Aquiro, tom. 422, fol. 372.) 

59) Listy Millinovy Borghesovi v Borgh. II. 165, let. 22 a 23. 
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Nejbližší poštou psal pak legát do Prahy císaři, že očekává v Brixenu roz
hodnutí o pokračování v cestě a prosil ho, aby mu dovolil přijíti; zdůrazňoval, že 
zadržet legáta, který přichází jako anděl míru a je již tak blízko a na rakouském 
území, aniž by byl císař něco namítal, bylo by pro kurii příliš urážlivé a končil 
list projevem naděje, že císař nebude trvati na svém odporu. 60) Zároveň psal 
znovu Borghesovi, že zprvu hodlal vyslati k císaři některého šlechtice ze svého 
průvodu, ale pak z obavy, že by jakýkoli jeho zákrok, pokud nebude známo roz
hodnutí papežovo, mohl císaře jen popuditi, zaslal jen tento list; v Brixenu může 
dobře počkati na další disposice kurie, ježto je to čistě katolické město a sídlo 
biskupské. 61 ) 

Zatím co Renzi pospíchal do Ríma s listy císařovými a Millinovými, očeká
vali tam po listech Caetanových z 26. května zprávu o uzavření míru mezi Ru
dolfem a lvfatyášem a o ukončení válečného tažení ku Praze. Tu došly listy 
nunciovy z 2. června se zprávou o odkladu jednání o věcech náboženských na 
sněm k sv. Martinu;62) papež vykládal s velkou radostí kardinálu Paravicinimu 
o jednání císařově s českými stavy a chválil horlivé úsilí Rudolfovo o udržení 
a posílení katolické víry. Paravicinimu pak uložil, aby jeho jménem císaři podě
koval. Leč jeho nadšení netrvalo dlouho, neboť vzápětí, 18. června večer přijel 
Renzi do :Říma a ihned se odebral k papežskému sekretáři Malacridovi a sdělil 
mu příčiny svého příchodu; tehdy všechna radost, praví oddaný Paravicini, se 
změnila v trpkost. 63) 

Renzi byl přijat papežem den po svém příjezdu. Vylíčil mu podrobně udá
losti v Čechách a ukázal při tom na překážky legátova vyslání - pokud se týká 
císaře, jest jeho spor s Matyášem vyřešen; nyní jednají pouze stavové čeští se 
stavy ostatních zemí koruny na sněmu; než legát přijde do Prahy, bude pravdě
podobně sněm uzavřen; ne-li, musil by legát jíti do sněmu, kde by jeho přítom
nost nebyla nic platná, ježto neznaje řeč, v níž se jedná a neznaje zákonů a pri
vilegií zemí, nemohl by vůbec zasahovati do jednání. A konečně i kdyby k na
rovnání nedošlo a obě strany se chopily zbraní, také císaři nepomůže. Ve věcech 
náboženských pak odklad k příštímu sněmu byl jen na prospěch katolíkům a pří
chod legáta by mohl pouze probuditi podezření u kacířů, že se připravuje nějaký 
útok na jejich posíci. A na konec navrhl Renzi, aby papež, považuje-li to za nutné, 
vyslal do Čech nějakého preláta, jehož příchod nebude tak nápadný.64) Papež 

60) List Millinův císaři ve Vídni 1. c., Msc. 290/XII, fol. 199. 
61) Millino Borghesovi 15. června, Borgh. II., 165, let. 24. 
62) Depeše Caetanova Borghesovi zachovaná v Borgh. III., 43 c, fol. 155. 
63) Paravicini líčí změnu nálady v Římě ve svém listu císaři z 21. června, srov. Vídeň 1. c., 290/XII, fol. 213. 
ll<) Srov. list Renziho Barvitiovi z 22. června, Vídeň 1. c. 290/XII, fol. 216. 
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však energicky odmítl všechny tyto vytáčky a prohlásil, že měl Rudolf vše ozná
miti dříve, nyní nelze legáta odvolati. Chtěl pouze vyslechnouti ještě názor kongre
gace di Germania, ale sám byl rozhodnut nepovoliti. 

Na 20. června byla svolána kongregace pod vedením kardinála Sauliho za 
účasti mnoha kardinálů, v níž kardinál Borghese přečetl listy císařovy. Kardiná
lové jednomyslně rozhodli, že kardinál-legát se nemůže vrátiti, i kdyby již byl 
mír uzavřen. Od začátku bylo ustanoveno, že legát má jednati s císařem i říšskými 
knížaty o volbě římského krále; ač doba pro to nebyla příznivá, neboť císař byl 
nesmírně na J\tlatyáše roztrpčen, přece doufal papež, že se obratnosti Millinově 
podaří zlomiti odpor Rudolfův. Proto také bylo uloženo legátovi, aby nekladl 
zbytečného důrazu na veřejné uvítání císařem, aby si ho hned ze začátku nepohně
val, ale spíše si hleděl zajistiti soukromé audience; v nejhorším případě, kdyby se 
císař i potom stavěl proti přijetí legáta, má nuncius zcela všeobecně prohlásiti, 
že legát nebude jednati o ničem, co by mohlo vzbuditi císařovu nelibost.65 ) Další 
intervence nebyly nic platné. Kardinálu Paravicinimu odpověděl Borghese, že ne
odmítl-li císař zprvu legáta z důvodu osobního prospěchu, musí nyní respektovati 
usnesení kurie, avšak sliboval, že legát nebude mluviti o římském králi. GB

) A stejně 
dopadla i druhá audience Renziho u papeže: Pavel V. oznámil mu prostě výsle
dek jednání kongregace a když chtěl Renzi znovu uváděti Rudolfovy důvody proti 
cestě legátově, zarazil papež jeho řeč stručným prohlášením, že je přesvědčen, že 
císař legáta přijme, a Renziho propusti1. 67 ) Zároveň bylo napsáno breve pro cí
saře, v němž oznamoval papež, že legáta, který postoupil tak daleko, že v něko
lika dnech může býti v Praze, nemůže povolat zpět; ostatně papež doufá, že císař 
přijme Millina vlídně a kdyby snad vznikly u nekatolíků v zemích rakouských ně
jaké pochybnosti o příčině legátovy cesty, jistě je Millino svou obratností vy
vrátÍ,6S) Legátu pak bylo uloženo, aby vyslal s brevem pro Rudolfa napřed ně
kterého preláta, avšak jen asi dva dny před svým příjezdem do Prahy, aby si 
císařští rádcové nemohli vymysliti nějaké nové překážky. 

V Praze byl mezitím Caetani ve velkých nesnázích: od kardinála Borghese 
a Millina měl rozkaz, aby se postaralo patřičné přivítání legátovo, avšak nemohl 
nic vyjednávati, ježto žádný z císařových rádců nebyl za těchto okolností ochoten 

65) Srov. list Borghesův Millinovi z 21. června v Nunz. di Germ. 18, fo1. 16v. 

66) Srov. Stieve 1. c., str. 384. 
67) Srov. list Renziho Barvitiovi z 22. června (Vídeň 1. c., Msc. 290/XII, fol. 216) a list téhož císaři 

z 27. června (Vídeň 1. c., Msc. 290/XII, fol. 220), kde Renzi uvádí slova papežova: Neque gravetur, inquit, 
S. M t ", illum benigne humaniterque recipere, id quod non dubitamus quin sit facturus. V listě z 28. června 
stěžuje si Renzi: .... ne giovorno raggioni, mentre si vale dell' authorit?t con dire sic volo, sic iubeo (Vídeň 
1. c., Msc. 290/XIL fol. 202). 

68) Breve papežské pro Rudolfa v Arch. Vat. Armar. XLV, tom. 4, čís. 16. 
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tlumočiti nunciovy žádosti císaři, a listy, které Caetano císaři při různých příle
žitostech posílal, Rudolf často ani nečetl a nikdy na ně neodpovídal. V roz
mluvách podařilo se pouze nunciovi zjistiti, že císař přece počítá s příchodem 
legáta a ač se nemůže odhodlati vyjeti mu osobně vstříc, vyšle mu naproti nej
význačnější osobnost svého dvora s četným průvodem, která pak císaře omluví 
jeho chorobou. Nuncius s radostí oznámil toto rozhodnutí legátu, ač skepticky 
podotkl, že na ně nelze spoléhati, ježto císařovy úmysly se velmi rychle měnL69) 
To také císař rychle dokázal, neboť sotva list Caetanův byl odeslán, dostal císař 
list Millinův z Brixenu, z něhož byla patrna vůle legátova přece přijíti do Prahy 
a poslal k nunciovi Attemse se žádostí, aby rozhodně pohnul legáta k návratu do 
:Říma; ba císař dokonce vyhrožoval, že odjede z Prahy, aby legáta nemusil 
přijmouti. 70) 

Avšak toto úsilí císařovo bylo již marné - kurýr, vyslaný 21. června z :Říma, 
dojel 25. do Brixenu a legát hned druhého dne se vypravil na další cestu. 71 ) S pa
pežským breve a listem pro nuncia vypravil do Prahy svého sekretáře Decia 
Memoliho. 72 ) Cestou dostalo se Millinovi ještě jednoho povzbuzení: arcikníže 
Maxmilián, který se obával, že by nepřízeň Rudolfova mohla legáta přece zastra
šiti, a zároveň si sliboval z jednání legátova velký užitek pro Matyáše, poslal 
k Millinovi Mandera s ujištěním, že se sám postará o jeho důstojné přijetí a vy
může mu audience u císaře, jen aby bez obav přijel. Leč legát sám již spěchal, 
aby byl co nejdříve v Praze. 29. června byl v Hallu a hodlal týž den vstoupiti 
na loď; doufal, že za tři dny bude v Pasově a odtud v dalších čtyřech až pěti 
dnech v Praze.73 ) Ani zpráva o intervenci Attemsově u nuncia, která měla zabrá
niti jeho příjezdu, ani nový list arciknížete Maxmiliána, že mír už byl uzavřen, 
nezdržely Millina.74

) V Neuthalu (Nové Údolí) u Českého Krumlova, kam dojel 
6. června, vyčkal listu nunciova, který hned po příjezdu Memoliho měl mu podati 
zprávu, jak bude přivítán.75 ) 

Císař pokusil se ještě v posledním okamžiku překaziti legátův vstup do Prahy. 
Když se v pátek 4. července s příchodem Manderovým do Prahy rozšířila zpráva, 
že legát je nablízku, rozhněval se císař tak, že chtěl raději odejet do Brandýsa, aby 
nemusil vyslechnouti legáta, a naproti Millinovi chtěl poslat kardinála Dietrich-

69) Srov. list Caetanův Millinovi z 20. června v Borgh. 1., 641, fol. 182. 
70) Srov. list Caetanův Millinovi z 23. června v Borgh. II., 165, let. 32. 
71) Srov. list Míllinův Borghesovi z 26. června v Borgh. II., 165, let. 29. 
72) Srov. list Millinův Borghesovi z 27. června ze Sterzingu v Borgh. II., 165, let. 30; a také Lettera cre-

dentiale ne! sr Decio Memolo, inviato avanti a Praga dalI' Upuo legato a monsr nuntio v Borgh 1., 641, fol. 223. 
73) Srov. list Millinův Borghesovi z 28. června v Borgh. II., 165, fo1. 67. 
14) Srov. list Millinův Borghesovi z 29. června v Borgh. II., 165, fol. 67. 
75) Srov. list Millinův Borghesovi z 6. července v Borgh. II., 165, fol. 84. 
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steina, aby ho přemluvil k návratu do Říma. Teprve když ho přešel první nával 
hněvu, odvážil se Barvitius s ním mluviti o příchodu legátově a uklidnil ho listem 
Paraviciniho, že legát nebude vůbec jednati o volbě římského krále a že se dlouho 
v Praze nezdrží. 76 ) Ještě v pondělí a v úterý 7. a 8. července vyjednal nuncius 
podrobnosti legátova přivítání a konečně po dlouhém jednání vstoupil 9. čer

vence Millino do Prahy, uvítán zástupcem císařovým Dietrichsteinem. Výsled
kem vyjednávání, které trvalo téměř tři měsíce, byly tři krátké audience, v nichž 
císař odkázal legáta několika slovy na své budoucí jednání s kurfirsty77) o volbě 
římského krále. 

71l) Srov. list Caetanův Borghesovi z 7. července v Borgh. II., 150, fol. 146. 
") Srov. Pastor 1. c., str. 513 a násl. 

OTAKAR ODLOŽILÍK: 

JAN FILICZKI Z FILIC A JEHO ČEŠTÍ PŘATELÉ. 

V 
době, kdy se na území dnešního Slovenska šířila a ujímala reformace, roz
kvetlo tam i školstvL Vzrostl počet latinských škol v městech i nižších škol, 
rozsetých po kraji. Vysoké školy nebylo a proto se ti, kdo si přáli vyššího 

vzdělání, musili vypravovati za hranice. Bylo přirozené, že zejména kandidáti du
chovního stavu chodili na slavné akademie německé a švýcarské, kde byla pěsto-
vána příbuzná bohoslovecká nauka. Nechybělo však ani studentů jiných oborů. 
Úroveň některých latinských škol byla vysoká - kvetly zejména školy ve spiš
ských městech - takže se mnozí z jejich žáků uchytili jako vychovatelé ve šlech
tických rodinách a s dospívajícími synky navštívili proslulé vysoké školy v západní 
Evropě. Do Čech zavál osud jednoho ze žáků latinské školy v Kežmarku Jana 
Filiczkého z Filic.1

) 

Narodil se na Spišsku ve Farkašovcích (jižně od Kežmarku) kolem roku 
1580 z nebohaté zemanské rodiny, která odvozovala své jméno od obce Filic 
(Filefalva), ležící nedaleko Popradu. Vlohy nadaného hocha by se sotva rozvi
nuly, kdyby se ho neujal spišský šlechtic Štěpán Tokaly a neumožnil mu studia 
na latinské škole v Kežmarku, založené hned v době prvního rozpuku reformace 
na Spišsku. Na pobyt v Kežmarku zůstaly Filiczkému živé vzpomínky i v pozdější 
době. Vzpomínal zejména na Mikuláše TokOlyho, patrně syna svého příznivce, na 
svého učitele Michala Clementida, levočského notáře, i na některé své krajany, 
kteří snad studovali zároveň s ním. 

Když skončil studia, viděl, že by se těžko uchytil ve své domovině, zneklid
ňované Turky i vnitřními zápasy, a proto se rozhodl vypraviti se na západ. Dne 
2. března 1602 se vydal na cestu. S otčinou se rozloučil několika verši: 2

) 

Hine ego diseedo, quo Numen et ardor honesti 
Me voeat: hane, oro, protege, Christe, domum 

1) Se jménem Filiczkého jsem se setkal, když jsem chystal článek Poslední Smiřičtí pro sborník Od 
pravěku k dnešku. Tam v II. díle, str. 71, pozn. 4, jsem ohlásil tuto stat. Stručný životopis Filiczkého je ve IV. 
díle !. P. Lotichiovy sbírky Bibliotheca Poetica, str. 142-147. O něj se opírá !ocher-Adelung, Gelehrten Lexikon 
II, 1099. Několik dat má i Revai, Nagy Lexikona, sv. 7, str. 496. 

2) Baseň je otištěna ve Filiczkého sbírce CarmÍízum libel' I (vyd. 1614), str. 33. Užíval jsem výtisku 
z univ. knih. ve Vratislavi. 
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Meque fide atque bonis magis artibus imbue, ut inde 
Et patriae fructus et tibi crescat honos. 
Et da post aliquot si forte revertar aristas 
Omnia, quo salvus, salva viderequeam. 

Není třeba diviti se, že zamířil zrovna do Prahy. O rušném životě v sídle císa
řově se vědělo i v jeho domovině, tam mohl student, dobře vzdělaný v latině a 
obratně vládnoucí perem, snadno najíti obživu. V novém prostředí nezanikl, nýbrž 
brzo navázal styky s lidmi, kteří zálibami mu byli nejbližší. Snad brzo po svém pří
chodu seznámil se s Adamem Huberem z Rysenpachu a navštěvoval jeho soukro
mou školu latinskou, spravovanou od r. 1600 Kašparem Dornaviem. 3

) Jako mnozí 
žáci z českých zemí odešel Filiczki r. 1603 za dalším vzděláním na gymnasium do 
Zhořelce a získal si přízeň jednoho z tamních učitelů Jana Lincka.4

) I ve Zhořelci 
se stýkal hojně s českými studenty a upevňoval styky navázané už v Praze. Když se 
jeden z nejvýznačnějších českých žáků zhořeleckého gymnasia, Jaroslav Smiřický, 
chystal odejíti do Basileje, věnoval mu Filiczki na cestu latinskou báseň, jejíž po
slední verše zněly: 

Jaroslae, sapis, dum sic virtutibus haeres 
Summaque festinis ad bona tendis equis. 
Hoc te Gorlidum circo spectavit anhelum 
Et tíbi grande decus nunc Basilea parat. 5

) 

R. 1605 byl Filiczki v Praze a s nemalým zájmem sledoval vývoj věcí ve svém 
rodném kraji. Od té doby, co jej opustil, mnoho se změnilo. Tvrdý postup Bar
biana Belgiojosa vůči košickým protestantům a nátlak, který vykonával kaločský 
arcibiskup Martin Pethe na spišská města, urychlily výbuch nespokojenosti a bouře, 
která nabyla pro císaře nebezpečného rázu, když se k utlačovaným přidal Štěpán 
Bočkaj a mocně počal útočiti na císařského vojevůdce Bastu. Po přechodném 
neúspěchu na podzim r. 1604 sebral Bočkaj své síly tak, že na jaře postupoval 
takřka bez překážky od východu na západ až k moravské hranici. V Praze se 
Filiczki setkával s krajany, kteří buď přicházeli s rozmanitými poselstvími ke 

3) O srdečných vztazích k Huberovi svědčí to, že jemu a Jiřímu Removi, městskému radovi v Norim
berce, věnoval druhý svazek svých básní, CamzilZum liber secundus. V dedikaci (str. 87) praví: Tibi vero, omni 
laude dignissime Hubere, quibus verbis animum meum exponam, non invenio. Nec enim verbis tantum (quod 
in his exulceratissimis temporibus et in hoc mundi senescentis canitie nimis vulgare est) amicum te ostendisti, 
sed et fideli consilio atque opera promtissima vere candidum et syncerum declarasti ... Ve sbírce na str. 130 

je ještě epigram: Ad Adamum Huberum de Risenpach. medicum, virum optimum de Polycarpo a v 1. sv. str. 
81-82 báseň: Ad Adamum Huberum a Risenpach, Med. Doct. lugentem praematurum filioli dulcissimi Bo

huslavi obitum. 
4) V II. díle básní Filiczkého jsou otištěny verše, které mu Linck vepsal do památníku r. 1603. 

5) Báseň je otištěna v CarmilZum liber J. na str. 20-21. 
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dvoru, nebo tam hledali útočiště. S nimi na přátelských schůzkách, při nichž ne
chybělo vína a silných slovo nepřátelích, často rokoval o smutném osudu vlasti, 
nově zmítané válkou.6

) 

Je těžko říci, jaké národnosti Filiczki byl. Jméno ukazuje na slovanský 
původ. Je také jisto, že znal řeč, kterou mluvilo obyvatelstvo v okolí jeho rodiště7), 
a proto se snadno naučil i česky, takže se mohl odvážiti i slovních hříček. S ) Uměl 
také ať už z domova, či z Kežmarku německy. Běžnou mu ovšem byla i maďarština 
a sotva lze pochybovati o tom, že ji nejspíše považoval za svou řeč. 9 ) Nade vše 
mu však byla láska k uherské zemi jakožto k celku. Byla mu nejdražší vlastí, vzpo
mínal její slávy a bolelo ho, že trpí neustálými válkami a vnitřním neklidem. Jeho 
zármutek se nejlépe zračí v této básni:10

) 

HUNGARIA. 

Quo mea maiestas? Quo cessit gloria? Quo me 
Detrusit fatum et saevi horrida Numinis ira? 
Quae regina prius, totum celebrata per orbem, 
Victridque manu natorum septa potentum 
lncedebam: eadem heu soli o soloque 
Et sobole avulsa (quam partim sustulit ensis 
Partim triste iugum premit) afflictissima linquor! 
Cur non posse queri saltem licet? anquoque fatis 
Cantum: ne liceat casus lugere nefandos? 

Ze ani za pobytu v Čechách ani za cest po vysokých školách v Německu 
neztrácel souvislosti s otčinou, je patrno z několika básní, které věnoval svým 

6) Viz jeho list ze dne 20. dubna 1605, který otiskuji níže jako přílohu. 

7) V Jistě, připomenutém v předešlé poznámce, překládá »montanas civitates« na Bandy mesta. 
8) V jeho básních je o tom několik přesvědčivých dokladů. Na příklad: v básni věnované Bohuchvalu 

Berkovi (Carminum liber I, str. 18) je verš: Vive diu, laudesque Dei pius exprime factis ... K němu při
pojil poznámku: Bohuchval, Latinis: Laudator Dei. V latinské básni, věnované krajanu Janu Minorovi z Kež
marku (str. 28) užívá jména Praha, nikoliv Praga. Ve Votum nuptiale, napsaném pro Jonáše Voita, je verš 
(str. 67): Pallor? an id spondet cognomen*) amabile Nymphae) K *) je poznámka: Quod erat Prawda, Latinis 
veritatem significat. Na str. 136-7 je epigram: Roma Bohemis semper in ore est. Quod enim Latinis fulmen est, 
hoc ipsis Hrom Nom. Hrome Vocat. 

9) Je zajímavé, že nevybíravou poznámku o Bastovi v listě, připomenutém výše, učinil maďarsky. V Car
millum libel' 1. na str. 54-56 je báseň Patriae dulcissimae, dum illam Albertus Molnár Psalmis linguae verna
culae poetica i1lustratis donaret, gratiam divinam et pacem. V Revai Nagy Lexikolla sv. 7, str. 496 se praví, že 
napsal maďarsky dvě básně; z nich jedna byla na počest Alberta Molnára, když vydal maďarský překlad Žaltáře_ 
Snad to bylo zpracování uvedené básně latinské. Je také zajímavo, že svému příteli, Moravanu Janu Opsimathovi. 
vepsal do památníku v Herborně dne 27. VIII. 1605 verš 31 z epištoly k Řím. kap. VIII nejenom latinsky a 
řecky, nýbrž i maďarsky: Ha Isten velunk: kicsoda ellenunk? Jeho jméno píši tak, jak se sám podpisoval. 

1<1) Vydal ji v CarmilZum liber 1. na str. 74-75 latinsky, na str. 75 i řecky. 
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přátelům a krajanům a které pak zahrnul do obou knih svých Carminum.
l1

) 

V českém prostředí, snad právě dík tomu, že mu řeč nečinila potíží, Filiczki 
zdomácněl, a na návrat nepomýšlel. Jeho humanistické studie zrály v plody, 
s nimiž se mohl odvážiti i na veřejnost. R. 1605 vydal v Praze sbírku básní, která 
byla vlídně přijata. 12 ) Snad právě jí na sebe upozornil pana Přecha Hodějov
ského z Hodějova, milovníka literatury a krásných umění, který si ho zvolil za 
vychovatele svých synů. Od roku 1604 studovali na herbornském paedagogiu tři 
nejstarší, Bernard, Jan Jiří a Přech ml. s Jiřím Golietierským jako dorem.

13
) Za 

nimi byl asi vypraven Filiczki na sklonku jara r. 1605. V prvních dnech června se 
rozloučil s pražskými přáteli a vydal se na cestu. 14) Dne 14. června pak se dal 
zapsati na vysokou školu herbornskou í se svým přítelem Tomášem Dubinem 
z Valašského Meziříčí, který dlel v Herborně už od dřívějška. 15 ) 

V Herborně se setkal Filiczki i s mnoha jinými studenty z českých zemí a buď 
utvrdil staré styky nebo navázai nové. Byl hmotně zabezpečen a tak se mohl 
s klidem věnovati dalším studiím i skládání básní. Byly to většinou příležitostné 
projevy, určené přátelům, zejména českým. Nejvíce ovšem myslil na své svěřence 
a vhodným veršovaným projevem jim připomínal význačné okamžiky života. K na
rozeninám věnoval báseň Janu Jiřímu, prostřednímu ze tří bratří, kteří dleli 
v Herborně. Jiné veršované skládání věnoval už patrně tehdy nejstaršímu Bernar
dovi, jiné opět Přechovi ml,IG) Několikrát vzpomněl i jiných českých studentů, 
s nimiž v cizím prostředí ztrávil nejednu příjemnou chvíli. U jednoho stolu s ním 
sedávali Pavel Dubinus, Pavel Ješín, který byl zapsán na vysokou školu nedlouho 
před ním dne 7. května 1605, a Moravan Pavel Němčanský, syn bratrského du
chovního správce v Dolních Duna jovicích.17

) U společného oběda v družné zábavě 

11) Kromě jmen, uvedených už výše, přicházejí v knize tato: Jan Kraus z Kežmarku, Štěpán Miškovecký, 
vychovatel Mikuláše Tokiilyho, Matyáš Tarok, který žil v Praze, Jiří Korocz ze Spiše, Tomáš Literatus z Kis

falvy, Jiří Thurius, rovněž asi ze Spiše, Jiří Zibner, veřejný notář v Bardějově a j. 
12) Výtisk se mi nepodařilo nalézti. O sbírce však činí zmínku Jiří Remus v listě ze dne 24. února 1610, 

který otiskl Filiczki na závěru vydání svých básní z r. 1614. Věta zní: Anagrammatismis et epigrammatibus ac 
elegii s tuis Pragae ante quinquennium editis (quis me donasti, imo beasti) nihil tersius, nihil doctius. V 1. díle 
Carminum na str. 64 jest otištěna báseň: Eidem Cunrado Rittershusio J. C. etc., quum ipsi anno 1605 carmina 

mea transmitterem. Posílal mu nejspíše tuto tištěnou sbírku. 
13) Hrdina, Studenti z českých zemi na vysokých školách v cizině, VČA. 1919-20, str. 48. 
14) V II. díle Carminum, str. 89 je: Virtute et doctrina ornatissimo juveni D. Johanni Filiczkio, Praga 

Herbornam discedenti mense Junio anno MDCV Henrici Clingerii de Abieto Mysiae montani ]. C. Eno<; nQo-

rrsfL'tLxov. 
15) Zedler-Sommer, Die Matrikel der boben Schule ulZd des Paedagogiums zu Herbo1'1Z, str. 44; Dubi-

nus byl po prvé zapsán už r. 1603. Viz f. V. Šimák, Studenti z Čech, Moravy a Slezska na něm. uniI'. v XV. 

až XVIII. stol. v ČČM. 1906, str. 120. 
16) Jsou v Ca1'11JÍnum libel' 1., str. 5-6 a 40. 
17) Na str. 13 v Carminum libel' 1. je báseň: Ad Paulum Dubinum, Gessinium, Niemczanium suos commensales. 

I 
j 
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se častěji sešel i s jinými studenty z Čech a Moravy, jako s Janem Jindřichem 
Dobřenským z Dobřenic, Janem Jiřím Rosinem z Javorníka, Janem Lipnickým 
z Přibeníc, Janem Vetterem, Janem Linhartem z Najemperka a Janem Ornithem. 18

) 

Lze říci, že Filiczki byl znám snad se všemi Čechy a Moravany, kteří tou dobou 
V Herborně dleli. Ve sbírce jeho básní čtou se skládání věnovaná k narozeninám 
Mikulášovi Sekerkovi ze Sedčic, který byl na paedagogium herbornské zapsán 
r. 1605, Janu Pavlovi Egranovi a jeho žákům Janu Dobřenskému a Janu Jiřímu 
Patmoskému, Eliáši a Samueli Rosinovi z Javorníka, který byl v paedagogiu od 
r. 1603, Pavlovi Kutnauerovl ze Sonnensteinu, původem z Prahy, Moravanům 
Eliášovi a Mikulášovi Acontiům z Třebíče aj. V Herborně se setkal i s rodákem 
morkovským Janem Opsimathem, kterého znal už z dřívějška a který se tam vrátil 
v dubnu 1606, aby pokračoval ve studiích započatých už r. 1603. Význačnou 
událostí v životě studentů bývaly disputace. Bývalo zvykem, že přátelé disputantů 
k nim činívali veršované projevy. Filiczki, který ochotně dával své nadání ve 
službu přátelům, nebyl výjimkou a několikrát doprovodil veřejné vystoupení 
přítelovo latinskou básní. Učinil to, když Jiří Rosinus z Javorníka disputoval »)de 
intellectu« a když obhajoval »Theses Oeconomicas«. Přátelskou službu neodepřel 
ani Mikuláši Acontiovi, když přednášel these o církevní kázni, ani Janu Filemo
novi, rodáku z Lovosic, když veřejně disputoval »de voluntate et potentia creata 
atque increata«.19) 

Jedním z nejvýznačnějších studentů, kteří tehdy v Herborně studovali, byl 
Bohuchval Berka z Dubé a Lipé, snad syn pozdějšího nejv. purkrabí království 
českého (za vlády Bedřicha Falckého). K němu se obracely zraky obratných 
humanistických básníků, očekávajících patrně štědrou podporu - r. 1608 mu 
věnoval Ranutius Gherus (falcký bibliotekář Gruterus Janus) I. díl své sbírky 
Delitiae CC ltalorum poetarum huius superiorisque aevi illustrium, jejíž druhý 
svazek byl připsán Albrechtu Václavovi Smiřickému ze Smiřic.20 ) Není divu, že 
i Filiczki několikrát sáhl k peru, aby ho oslavil veršovanou skladbou a získal si 

jeho přízeň.2l ) 

18) O nich a o Francouzovi Janu Moinerovi z Montaubanu, zapsaném 20. listopadu 1605, mluví jako 

o convictoribus suis. 
19) Skladby jsou na rozličných místech svazku básní, vydaného r. 1614. 
20) Viz můj článek Poslední Smiřičtí ve sborníku k šedesátinám J. Pekaře Od pravěku k dnešku II. dí!, 

str. 75. 
21) Básně jsou v Carminum liber I. na str. 18 a 23-24. Nelze říci bezpečně, čí syn Bohuchval ml. byl. 

Hieke, Die Bel·ka von Duba ulZd ibl'e BesitzungelZ in B6bmelZ v M. V. G. D. B. roč. 26, str. 393 uvádí, že 
Bohuchval, pozdější nejv. purkrabí, měl syna Alše. Nelze však, tuším, vylučovati, že jeho synem byl i Bohuchval 

ml., který snad předčasně zemřel. 
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_ Z rozličných příčin však k vydání všech básní tehdy nedošlo a vyšel nanejvýš 
svazeček prvotin. Také pobyt studentů v Marburce se schýlil ke konci; na počátku 
jara 1611 odešli všichni čtyři i se svým vychovatelem na nejslavnější snad kalvín
skou universitu, do Heidelberku. Zapsáni byli dne 2. dubna zároveň s dvěma 
moravskými šlechtici Bernardem Divišem Petřvaldským z Petřvaldu a Bernardem 
Skrbenským z Hříště, s jejich vychovatelem Václavem Bersiem z Bohumína a 
fámulem Jiřím Pitrušou, rodákem z Přerova. I do Heidelberka je předešli někteří 
z dávných známých. R. 1607 tam byl zapsán Jan Linhart z Najemperka a o něco 
později i Bohuchval Berka z Dubé jakož i Pavel Kutnauer, r. 1610 Pavel Ješín; 
z Moravy tam studovali od r. 1607 Mikuláš a Eliáš Acontiové z Třebíče a dobrý 
přítel Filiczkého Tomáš Dubinus. Někteří snad odešli před jejich příchodem, na 
jejich místa však vstoupili jiní, poněvadž Čechů a Moravanů bylo v Heidelberce 

hodně. 30 ) 
Nejeden z těch, kdo se vzdělávali na universitě heidelberské a nezřídka měli 

příležitost poznati i život na kurfirstském dvoře falckém, zatoužil i po jiné zname
nité škole, po universitě basilejské. Cesta nebyla daleká a byla už vyšlapaná. 
Matka mladých Hodějovských neměla nic proti tomu, aby synové šli stopou jiných 
šlechtických synků z českých zemí a v Basileji dovršili svá studia. Dospěli tam 
v říjnu 1612 a dali se zapsati na universitu. V jejich průvodu byl opět Filiczki 
i Václav Lanka; na místo Samuela Kizeneka vstoupil Jiří Hastrman.31

) Pobyli 

tam asi rok, možná i více. 
Ještě než odešli z Heidelberka, byli svědky svatby falckraběte rýnského Jana 

s dcerou kurfirsta Fridricha IV., konané dne 3. května 1612. Filiczki nepřešel 
význačnou událost ve dvorských kruzích mlčky, nýbrž složil na počest manželů 

semper exemplo vobis prelucentes, in omnibus suis lectionibus ad idem honestatis et virtutis studium, fortiter 
decurrendum, stimulos ca1cariaque addunt. Habetis etiam illustria inclytae familiae vestrae exempla, in quibus 

vos saepius ut in speeulo, contemplamini: 
Str. 2": ... Habetis, inquam, Sobieslaos, Bernhardos, Bohuslavos, qui domi forisque rebus fortiter gestis 

claruerunt: qui in Hungaria, Gallia, Italia vietorias clarissimas reportarunt; qui disiunctissimas terras sanguine 
hostili saepenumero resperserunt. De quorum laudibus nulla unquam aetas eonticescet. Habetis Udalricos, Johan
nes, Wilhelmos, quorum consiliis salutaribus patria vestra Bohemia Horuit, caesares et reges potentissimi aequie· 
verunt, studia literarum sepulta in lucem producta sunt; poetiea ingenia excitata sunt. Id quod ex instructissima 
eorum bibliotheca et earminibus elegantissimis Bohuslavi, quae hodie adhuc multorum doetorum virorum manibus 
teruntur, manifestissime patet .... Taceo nune Bernhardum avum vestrum; quem trium invictissimorum imper". 
torum regumque Hungariae ac Bohemiae concilia celebrant, sapientissima consilia plurimum commendant, ma
xima in rempub. officia multis laudibus eumulant. Nihil denique de indyto (beatae recordationis) vestro Dn. 
Parente dicam, quem Sac. Caes. Maj. tractui Gurimensi capitaneum prefecit et sibi a eonsiliis, quoad vixit, esse 

voluit. 
30) Jména studentů uvádí]. V. Šimák 1. c. v ČČM. 1905, str. 296 a 419. 
31) Zápis v netištěném albu v univ. knih. v Basileji. 
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báseň, která vyšla i tiskem. 32
) V Basileji pak se dočkal i toho, že mohl přikročiti 

k vydání všech svých básní, které chystal už v Marburce. K pochvalným hlasům 
marburských profesorů a heidelberského Šimona Stenia, připojil svůj i basilejský 
profesor Ludvík Lucius, který napsal pro Filiczkého řeckou báseň. Ozdobena 
znakem Hodějovských z Hodějova, jimž byla věnována, vyšla knížka r. 1614 a to 
z tiskárny Jana Schrotera. Dělila se na dva oddíly: Carminum liber 1. (v něm 
byla obsažena: Genethliaca, ubi et novus annus; gratulatoria, :1tQO:1tSf!JrtLXcx, phi
lothesia, symbola, :1tQo(JCPOJV1'j(JsL~,epithalamia, :1tCXQCXf!1J'&1'jTLXCX, funebria) a Carminum 
liber lL, připsaný Jiřímu Removi a Adamu Huberovi z Risenpachu (v něm byla 
miscella, epigrammata). Obsahovala básně latinské i řecké, většinou příleži

tostné. 33
) 

V Basileji dokončili Hodějovští nepochybně svá studia a vrátili se domů, 
když nelítostná smrt dne 22. listopadu 1613 skosila i jejich matku. Také Filiczki 
toužil asi po svém kraji, který před více než desíti lety opustiL Vydáním básní 
na sebe upozornil, takže se nemusil obávati o svou budoucnost. R. 1617 se stal 
profesorem na slavné v těch končinách škole v Šaryšském Potoku a s velikou 
horlivostí vykonával své učitelské povinnosti. Jeho sláva se rozšířila po světě ještě 
více, když Jan Phil. Pareus zahrnul do své anthologie Delitiae Poetarum Hunga
ricorum, vydané ve Frankfurtě r. 1619, i jeho básně. S účastí asi sledoval Filiczki 
průběh českého povstání a boj Bethlena Gábora. Když v květnu r. 1622 umřela 
chot vévodova Zuzana, složil Filiczki na její počest maďarskou báseň. Byl tehdy 
rektorem školy potocké, avšak dlouho se z významné hodnosti netěšil. Ještě roku 
1622 podlehl morové nákaze. 34

) 

K jeho někdejším žákům se osud nezachovalo mnoho příznivěji. Prostřední 
ze sourozenců, Přech ml., zemřel už r. 1617; ostatní podle svých sympatií k refor
mované víře a dynastii falcké zúčastnili se většinou význačně českého povstání 
i bojů proti Ferdinandovi II. Jan Jiří umřel ještě za povstání, ostatní musili po 
Bílé hoře opustiti zemi. Nejstarší Bernard se vystěhoval r. 1628, vstoupil do 
švédského vojska a umřel r. 1646 na válečné výpravě na Moravě. Bohuslav odešel 
r. 1629 do Freiberka a potom vstoupil rovněž do švédských služeb a dlel v zemi za 
saského vpádu 1631. Později sloužil jako rytmistr pod hr. Jindřichem Matyášem 

32) Výtisk je v Bibliothěque Nationale v Paříži, sign. Yc. 2148. 
S3) Revai, Nagy Lexikona, sv. 7, str. 496 praví, že vydal v Marburku bez udání roku Primitiae Poeticae 

a v Basileji Poemata varia. Nevím, oč se opírá a není-li správnější domnívati se, jako to činím, že Primitiae 
Poeticae vyšly v Praze r. 1605 a že v Marburku chystal sbírku, která pak vyšla v Basileji r. 1614. Jasné roz
hodnutí je těžké, poněvadž se nezachoval ani výtisk pražského vydání, o němž mluví Remus (viz výše pozn. 12.), 

ani Primitiae Poetieae. 
34) Data jsou v Revai-ové Nagy Lexikona, sv. 7, str. 496. 
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z Thurnu; u Stínavy upadl do zajetí, avšak na přímluvu Thurnovu jej Valdštejn 
própustil. Zesnul v Polsku r. 1640. Nejmladší Adam byl už před povstáním ve 
francouzském vojsku, činně se zúčastnil povstání a po Bílé hoře sloužil u Mans
felda. Později přešel do služeb dánského krále Kristiána IV. R. 1628 se vrátil do 
vlasti a pokoušel se verbovati vojáky pro dánskou armádu a popouzeti na Kou
řimsku lid ke vzpouře. Před přesilou císařských byl nucen couvati a jen s malým 
hloučkem se probil do Slezska. S mnoha jinými exulanty bojoval později pod 
švédskými prapory a dosáhl hodnosti plukovníka. Zemřel r. 1640 v Breisachu.35

) 

Také Smil Hodějovský odešel do vyhnanství a žil většinou v Nizozemí, nablízku 
zimního krále. R. 1629, dne 17. ledna se utopil v řece Ij i s nejstarším synem 
Bedřicha Falckého Bedřichem Jindřichem a Jiřím Vilémem z Berbisdorfu. 3G

) 

Ani většině někdejších přátel Filiczkého se nevedlo o mnoho lépe. Mnohé 
schvátila předčasně smrt na bojištích, jiné rozvála vichřice nepřízně po světě. Není 
tedy divu, že za krátko upadly v zapomenutí jejich přátelské styky s někdejším 
vychovatelem u Hodějovských a pozdějším profesorem školy v Šáryšském Po
toce, která po několika desítiletích hostila předního z českých exulantů, J. A. 
Komenského. 

PŘÍLOHA. 

Jan Filiczki svým přátelilm. 

Praha 20. dubna 1605. Londýn Public Record Offiee S P 80/2, fol. 15-16. 

S. P. 

Legati Cassovienses, de quibus nuper vobis scripseram, quia adhue ante istos 
tumultus Pragam appulerant, iam tandem, sed re infecta diseessere. Reliquarum 
autemquatuor civitatum, Leuthsoviae, Bartpsae, Epperies, Cibinii legati, cum 
Bastae, tum ipsius etiam Archidueis multis et magnifieis pollicitationibus illecti 
hie adhuc morantur. Verum et illi, ut video, saxum Sisyphium volvunt, nihil 
omnino promoventes. Nullam audientiam eonsequi possunt, de die in diem res 
protrahitur; fortassis brevi alii sunt seeuturi. Paueis ante diebus nobilis quidam 
Hungarus, meus ohm eondiscipulus (slcut multos alios strenue sese gerere hoc in 
religionis bello audio) Georgius Sinay reversus ex Hungaria in careerem noctu trac
tus est. Qua vero de causa, non satis liquet. Leutshovienses aiunt eum fuisse missum 

35) Kombinuji data, uvedená Tom. Bílkem v Dějinách konfiskací v Čechách, str. 147 a n. a B. Jelínkem 
v knize Die Bohmen im Kampfe um ihre SelbstCilzdigkeit, II., str. 28 a n. 

3u) Jos. Volt, Žalostné veršování exulaiZta M. Jana Sictora Rokycanskébo nad úmrtím pi'tJoroze;zébo syna 

Bedřicha Falckého ve Věstníku král. čes. spol. nauk 1920, str. 2. 
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ad Boizkaum ad faciendas aliquas pacis eonditiones. Quid vero effecerit et quo
modo mandata curaverit, pendet adhuc fides veri. Crediderim ipsum loeo comen
datitiarum Bellorophontis literas a Basta attulisse. De Boizkaio quotidie aliae 
atque aliae disseminantur fabulae, ipsum esse Arianum, rebellem, patriae prodi
torem, perfidum in Germanos, plus Turca saevire, nunc captum milite undique 
cireumfusum, mox elapsum, rursus eius exercitum serratum, Cassoviam ab Haido
nibus Turcis venditam et alia sexeenta, eum tamen omnia pene contraria fiant. 
Certo intellexi Raddul vaivodam, Valachiae principem, eum 8000 se se Boizkaio 
adjunxisse, Transylvaniam totam ab eius partibus et nutu stare, imo ipsum jam 
principem suum constituisse, montanas civitates (Bancky mesta) in superiori Hun
garia, Cremnecium, Sehlemnicium et arces complures eepisse, Haidones singulis 
diebus magis ac magis aecreseere, Bastae vero eopias deereseere et in tantas an
gustias redactum ipsum esse, ut quid suscipere, 'quo progredi debeat, nesciat. 
(Isten adgya, hogy fel akaztassanak a kurua fiat az eo hitetlen nepevel Volonia:k
kal eggyetemben; ugy logyen mongyuk. Amen. 37

) 

Ferunt quoque Viennenses summo in metu esse, neque sine causa. lam 
proximus ardet Uealegon. Hus miIle mereenarii episeoporum, flamma ae folles 
istorum malorum omnium, tanquam ad asylum eonfugiunt. Audivi etiam Olomu
censem episcopum sex curribus eomitatum, nescio 'quo se recepisse salutis quae
rendae gratia. Male pereant sanguinarii eanes ipsi. Hoc ,quiequid est, hactenus 
nitriverunt, ipsis haud dubie omne exedendum erit. Vallones crudelissimi sieario
rum lstorum nebulones omnia,quocunque veniunt, vastant, populantur, pessun
dant. Quando et quem finem populatio ista sortietur, D. O. M. novit, ego nullum 
video. Optanda quidem est pax, sed V1X meD iudicio his turbulentissimis tempo
ribus haeque hominum tempestate speranda. Omnia in deterius ruunt, tenuls et 
macra spes fortunae melioris. Pontificii tantum abest, ut animos deiciant; ut magis 
in dies saevire incipiant, omnia repagula juris, pudoris, humanitatis vi perfrin
gant et plures undique pestes nostris moliantur. Mitto vobis duas ]esuitae cuius
dam epistolas, scriptas ex Scepusio. Ex illis solís satis superque perspiei potest, quis 
eorum sít animus in opprimenda patria nostra et religione orthodoxa fundítus ex
tirpanda. Sed qui habitat in coelis, irridebit eos. Et dominus subsannabit eos. lmpe
rator dedit seríptum quoddam de his turbis ad Imperii principes, sed quemadmo
dum percepi et partem eius ipse legi, totum a veritate a1ienissimum. Nostrates 
quoque mÍserunt Dresdam veram horum tumultuum historiam, quo sic toti orbi 
impostura et immanis crudelitas papicolarum, pacis publieae turbatorum regno-

37) Po straně přeloženo do latiny takto: Deus faxit, ut suspendatur ille (Basta) meretricis filius una cum 
impiis suis populis, Wal1onibus. Quod fiat, dicamus omnes. Amen. - Logyen je v listě místo obvyklého legyen. 
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rúmque eversorum, innotescant et principe s sciant, quid facto opus sít, cui fides 
danda, contra quem arma suscipienda. Audio et Boizkaium ad Imperii principes 
literarum quidpiam exarasse et innocentiam suam asserere, multas injurias genti 
nostrae illatas detegere et ignominiam, qua notatur, a se avertere. Sed opportune 
dum haec sribo, incidi in meos conterraneos, qui certo se ex multis fide dignissi
mis viris accepisse affirmant, Bastam jam eum omnibus suis copiis Hungaria 
excessisse. Ex quo enim arma Boizkai j contra Caesarianos sicarios sumsit, nihil 
ulli militi solutum est, hanc forsan ob causam, ut populis, vicis et oppidis Hun
gariae de1etis tandem ipsam regionem solo aequarent et gentis nomen abolerent. 
Basta multa semper spe militem lactabat et iamjam argentum afferri, auxilia 
venire, commeatum advehi dicebat, sed miles longa procrastinatione offensus et 
totos quinque menses mira arte delusus diutius ipsi fidem adhibere noluit. Ipse 
quidem summis precibus ab exercitu petebat, ut solum 14 dies praestolentur, 
sique intra istud tempus nulla afferretur pecunia, dabat ipsis potestatem quidvis 
in se statuendi, sive in vincula conijciendi sive etiam interimendi. Sed ut dixi, in 
pertusum ingerebat dicta dolium, operam ludebat, ut serebat, ita messuit. Boiz
kaij preter Transylvaniam in Hungaria plus minus 40 arces et propugnaeula cepit 
et haud dubie riunc post discessum Bastae toto regno potietur. Potuisset his turbis 
facile aliqua medicina etiamnum adhiberi, verum Imperator nulla prorsus ra
tione libertatem re1igionis (quod quidem Basta et eius complices omnibus, qui 
hactenus adhuc a partibus Caesaris stabant, magnifice pollicebantur) concedere 
voluit. Consiliarii S. C. M. nescio quid pestis moliuntur, míra ipsorum consilia, 
miri de Hungaris omnibusque Christianis purioris doctrinae sermones, Jesuitae 
etiam mirum in modum et in scholis et in templis debacchantur. Quicquid .certe 
est, latet aliquis anguis in herba, magnum aliquod monstrum alunt. Plura scri
bere nequeo, ita sum animo perculso et abiecto ob hunc dulcissimae patriae sta
tum. Forsan patria mea in cineres redacta est. Vallones enim a Toanio incipientes 
usque Cebinium et Epperies omnes pagos incolis non repertis et sua in silvis pas
sím occultantibus exusserunt, diripuerunt, solo aequarunt. Bene feliciterque valete, 
me, ut facitis, amate. Brevl, ut spero, Deo ter Opt. Max. juvante aut vos vlsurus 
sum aut aliam aliquam Academiam. Scribebam inter strepitum poeulorum et ca
tervam potatorum Neapoli Pragensium MDCV XII Calend. Maij. Salutate ex 
me plurimum dominos Opsimathin, Dubinum etc. In praesentia non sup petit 
otium pluribus scribendi nec est etiam, quod scribam. 

Iterum valete. 

J. F. Filiczki. 

VÁCLAV PEŠÁK: 

SIGMUND BÁTORY V ČECHÁCH (1602-1613). 

zahraniční politice rakouského soustátí na začátku XVII. století hrály 
Sedmihrady, tvořící nárazníkový stát mezi císařskou říší a Turky, význam
nou roli. Zesílení císařského vlivu přineslo zde odstoupení knížete Sig

munda Bátoryho r. 1602. Vylíčení života tohoto knížete v Čechách, do něhož i po 
jeho resignaci zaléhají ohlasy zahraničních událostí, a který poskytuje zajímavý 
výhled do vnitřní české politiky i do poměrů na císařském dvoře v letech 1602-13, 
kdy Sigmund Bátory v Čechách žil, je věnován tento článek. 

Koncem prosince 1602 zdržoval se Bátory v Litoměřicích; zde vyčkával, které 
statky mu budou dány náhradou za Opolí a Ratiboř, jichž se 2. září t. r. vzdal. 
V té době již česká komora učinila kroky, aby libochovický zámek byl po vnější 
i vnitřní stránce uveden do stavu, odpovídajícího postavení jeho nového oby
vatele. 1

) Podle císařova rozkazu měl president české komory uvésti knížete na 
toto jeho nové sídlo. Jinak bylo jednání o této věci, zvláště pak o finanční stránce, 
v rukou dvorské komory. 

U rozhodujících dvorských činitelů měly již při jednání o uvedená slezská 
knížectví největší váhu důvody státoprávní a podobné námitky se ozvaly i při 
předběžných poradách o postoupení Libochovic. Jejich odraz se jevil nejsilněji 
a nejtrvaleji v otázce majetnického práva Bátoryho. Naznačené disposice byly 
jimi ze základů změněny. Císař ustoupil od původního úmyslu dáti Libochovice 
Bátorymu dědičně a vyhradil si vlastnictví nad panstvím a jeho poddanými; ve
řejná břemena měl při tom Bátory nadále nésti jako každý jiný majitel svobod
ného panství v Čechách. Provedení císařské resoluce o tom z 31. prosince 1602 
bylo svěřeno české komoře. Otázka vydržování knížete se takto dostala do rozhod
ného, avšak ožehavého stadia; pouhé užívání panství, omezené na doživotí, mu
silo vzbuditi v Bátorym silný odpor, zvláště když s přijetím tohoto pokořujícího 
~aopatření byla ještě junktimována výplata jeho peněžní pohledávky za císařem. 
Siroká výminka, že další úpravy vlastnického poměru k panství závisí na císařově 
vůli, činila pro Bátoryho i pouhé užívání panství nejistým. V tom pak, že prove-

1) Spisy o pobytu a sporech Bátoryho v Čechách jsou v archivu min. vnitra v Praze, oddělení Stará mani

pulace, signatura B 238/1-3. 
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dení dalších kroků si vyhradily již dvorské úřady, bylo skryto další nebezpečí 
nových námitek a nových nesnází, které mohla státní správa snadno administra-

tivní cestou připraviti. 
Úplná změna dosavadních disposic vyplývala, jak řečeno, z námitek státo-

právní povahy. V postoupení Libochovic bývalému panujícímu knížeti viděli zá
stupci českých stavů nebezpečí pro bezvýjimečnou platnost zemských svobod, ze
jména po stránce výhradní příslušnosti k zemi a podřízenosti jejím orgánům i za
tížení veřejnými břemeny a těmto námitkám císař vyhověl. Pro krátkou lhůtu a dří
vější příslib, jímž se Bátory již ubezpečil, že mu totiž budou Libochovice bez 
výhrad postoupeny, nebylo však již možno projednati věc jinak než reservací vlast
nického práva císaři. Tak bylo na obou stranách dosti příčin, které nasvědčovaly, 
že tato ujednání nebudou trvalá. 

Skutečně, již v lednu 1603 obrátil se Bátory na císaře s prosbou, aby panství 
mu bylo ponecháno bez výhracl. do doživotí. Námitky, založené na státoprávních 
zřetelích, vyplývajících z dosavadní nepříslušnosti Bátoryho k zemi,2) byly v po
radách královské rady o této žádosti ústředním problémem a jejich řešení vtisklo 
ráz celému dalšímu jednání s knížetem. V císařském rozhodnutí byl položen hlavní 
důraz na to, aby Bátory převzal všechny politické i finanční povinnosti, plynoucí 
z přiznání ,zemi. Třebaže formálně byly nyní Libochovice Bátorymu postoupeny 
v plné vlastnictví, pokud šlo o bezprostřední správu panství - dosaž~ní toho 
bylo hlavním motivem jeho úsilí - přece i nyní si císař ponechal vrchní dispo
sičnÍ právo, žádaje na knížeti, aby »žádných dluhův ani jiných závad na týž statek 
dokonce nic« neuvozoval a jeho důchodů nezmenšoval a ponechal si ještě i vrchní 
moc nad poddanými. Po věcné stránce dosáhl tedy Bátory zase jen částečného 
úspěchu a i provedení této dohody záviselo ještě na tom, bude-li přijat za obyva
tele Čech a bylo tedy odsunuto, až příští sněm učiní v tomto směru potřebné 
usnesení. 3) 

Hlavní překážka vlastnických nároků Bátoryho byla tím již skoro odstraněna. 
Objevily se však menší závady, které vyžadovaly pro svou zvláštní povahu nových 
intervencí u dvora. Libochovický zámek nestačil velikému dvoru Bátoryho, i kdyby 
mu byl hned od začátku postoupen celý. Zatím však byla nepřístupna sklepení, 
v nichž byly některé věd šlechtičny z Lobkovic, a na ty obrátil v červnu 1603 
Bátory zřetel. Vedle toho nebylo plné postoupení panství zajištěno až do poslední 

2) Hlavním cílem bylo zajistiti, aby se nestalo nic, })COŽ by k ourážce zřízení zemského aneb ku protržení 
privilegií, práva obyčejův chvalitebných a starobylých království českého býti a sloužiti mohlo« (st. m. B 238/1). 

3) Koncept příslušného dekretu je datován 13. února 1603 (st. m. B 238/1 a Sněmy X, 450/451); roz
hodnutí však bylo Batorymu sděleno asi až 1. března t. r. (komorní koncept intimace relátorům k deskám zem

ským z 2. srpna 1606 - st. m. B 238/1). 
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správní instance. Komora vyšla v tomto směru knížeti plně vstříc a nařídila hejt
manovi Janovi Kankovcovi, že má postoupiti knížeti jednak všechny svršky podle 
inventáře a hlavně pak urbáře, aby Bátory měl plný užitek panství zajištěn; k vy
prázdnění sklepů bylo však třeba osobního rozhodnutí císaře. U nejvyšších úřed
níků, kteří měli k císaři přístup, nebylo však dostatek ochoty exponovati se za 
zmíněný požadavek knížete a proto byl president české komory nucen požádati 
tajemníka Bátoryho pátera Antonína Mariettu, aby vymohl u knížete krátké po
shovění, než císař rozhodne, kam se ma jí převézti věci Lobkovicové. 

Ve zprávě, již o tom česká komora poslala správci panství Kankovcovi, bylo 
znovu připomenuto, že poddaní dosud nepatří poslušností Bátorymu a zdůrazněno, 
žestará císařova výhrada o nich dosud zůstává v platnosti. Vládl-li nyní Bátory 
plně hospodářskou správou panství, zůstávalo pouto patrimoniálního svazku vrch
nosti s poddanými stále ještě v císařových rukou. Kníže nepožíval u dvorských 
kruhů takové důvěry, aby přiměly císaře k postoupení i těchto práv, která jim 
umožňovala stále dozírati na Bátoryho činnost. 

Jak hluboko šla tato nedůvěra, mající patrně již i osobní zabarvení, je nej
lépe zřejmo z toho, že ani přijetí za obyvatele Čech, k němuž svolil sněm r. 1604, 
neodstranilo všech překážek. Bátory, který se marně dožadoval výplaty povolené 
apanáže, ačkoliv požíval přímé podpory papežovy, musil ještě přes dva roky čekati, 
než mu bylo vkladem do zemských desk zajištěno toliko volné užívání Libochovic. 4 ) 

Ani tyto nezvykle dlouhé průtahy, které byly nepochybně způsobeny také novým 
jednáním o návrat knížete do Sedmihrad, nebyly však poslední překážkou. Sněmem 
byla odstraněna pouze jedna překážka udělení vlastnického práva na Libochovice, 
nepříslušnost knížete k zemi. V kruzích královské rady se r. 1606 vynořily znovu 
námitky, plynoucí z ústavních předpisů o nezcizování královského zboží bez svo
lení sněmu, a ty bylo třeba zdlouhavou cestou překonávati. Dobré zdání nejvyš
ších zemských úředníků ze 7. prosince 1603, připomínající císaři suchou sice, avšak 
výraznou fórmou přísný zákaz zemského zřízení,5) zůstávalo stále akutní a členové 
královské rady viděli v něm dostatečný důvod, proč nechávali otázku Libochovic 
stále ještě nedokončenu. Císař proto volil r. 1606 tutéž cestu jako před třemi lety, 

4) Dne 22. srpna 1606 (Desky zemské větší 133, F 6; Sedláček, Hrady a zámky XIV, 11). Koncept pří
slušného majestátu, vydaného českou komorou, je ve st. m. B 238/1; byl vypraven mimořádným způsobem 
okázale, jak svědčí tato instrukce českého sekretáře Peldřimovského: »Nota: Začátek aneb první řádek tohoto 
majestátu má býti zlatem psanej a potom když se koliv jméno knížete Bathoryho dokládá, tolikéž zlatem a drobet 
většími literami.« O nedůvěře k Bátorymu a o jeho stísněných hmotných poměrech mluví i nunciové ve zprá
vách ze začátku r. 1604 a 1605. A. O. Meyer, »Die Prager Nuntiatur des Giovanni Stefano Ferreri und die 
Wiener Nuntiatur des Giacomo Serra (1603-1606) v Nuntiaturberichte aus Deutschland IV. Abt., XVII. Jahr

hundert, čís. 169, 170, 278 h, 323, 324, 377 i, 699 c a j. 
5) Sněmy české X (1600-1604), str. 509-510. 
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když slíbil Bátorymu neomezené vlastnictví Libochovic. Nechávaje stranou českou 
kancelář, v níž by staré námitky královské rady přišly jistě zase na pořad a která 
musila býti kryta před možnými námitkami sněmu, dal příslušný majestát vystaviti 
v české komoře a povolil i zde Bátorymu vklad do zemských desk zase jen pod
míněně. Kníže měl býti uveden ve vlastnictví - jeho omezení vytčené v rozhod
nutí ze 13. února 1603 bylo pojato doslovně i do majestátu z 2. srpna 1606 -
teprve potom, až sněm, u něhož slíbil císař intervenovati, dá svolení k postoupení 
Libochovic naznačeným způsobem. Nebylo vyloučeno, že sněm vyhoví takovéto 
císařově žádosti, ačkoliv tato po své zásadní stránce odporovala zákonům, zajišťu
jícím neztenčené udržení královských statků. Praktický význam pružně formulo
vaných podmínek, které byly Bátorymu předloženy, byl totiž tak dalekosáhlý,6) že 
obratným výkladem a jednáním se stavy mohla býti i tato smlouva učiněna sněmu 
přijatelnou. Nejvyšší kancléř i ostatní přední nejvyšší úředníci byli do průběhu 
tohoto jednání zasvěceni7 ) a svým vlivem mohli získati císařovu kroku podporu 
sněmu. Za těchto předpokladů učinila královská rada poslední kroky, aby Libo
chovice byly vloženy Bátorymu do zemských desk. Ve společné poradě s presi
dentem české komory8) určeni relátory pan Vilém z Landštejna na Krasově, hejt
man Nového města pražského a Kašpar Kaplíř ze Sulevic a dána jim podrobná 
instrukce o podmínkách, za nichž byly Libochovice Bátorymu postoupeny. Rozkaz 
relátorům dosáhl brzy nato i císařovy aprobace, avšak nebyl hned proveden. Z ne
známé strany byly vzneseny námitky proti knížecí titulatuře Bátoryho,9) katolické 
církevní kruhy pro testovaly pak proti postoupení kostelních poddací Bátorymu 
a při dodatečné revisi hmotné stránky smlouvy se zjistilo, že ves Třtění, pojatá 
do instrukce relátorům, k panství nepatří, že však sem nebyly pojaty ves Horka 
a Lukohořany. V poradě komorní rady dne 22. srpna 16061°) provedl Pel dři
movský na rozkaz jejího presidenta potřebné korektury. 

Tyto zásadní námitky zadržely také provedení formálního uvedení libocho-

6) Přesně omezená doba platnosti, určená do živobytí Bátoryho, a hlavně naprostý zákaz zcizovati něco 
od panství nebo zatěžovati je dluhy či kaziti je špatným hospodářstvím, dávaly dostatečnou záruku, že při bedli
vém dozoru příslušných úřadů nebude podstata panství (a tedy královské vybavení) ztenčena. 

7) Majestát byl vydán pod velikou pečetí a tedy s vědomím Lobkovicovým. 
8) Rozhodující porada z 8. srpna 1606 byla konána za účasti nejvyššího hofmistra, komorníka, zem

ského sudího, nejvyššího kancléře a písaře, dvorského sudího, karlštejnského purkrabí, Adama ml. z Valdštejna, 
Jiřího z Gerštorfu a presidenta české komory; návrh přípisu relátorům předčítal český komorní sekretář Jan 

Peldřimovský - sekretář české kanceláře Jan Mencl do tohoto bodu programu nezasáhl. 
9) Bylo při tom nepochybně poukazováno na to, že při přihlášce k zemi (Desky zemské větší 132, E 28) 

byl Bátory přijat »toliko za osobu stavu panského«. Také v diplomatických kruzích bylo postavení Bátoryho 
posuzováno nejednotně. Papežský nuncius ho oslovoval podle císařova vzoru knížeCÍm titulem, španělský vyslanec 

mu přiznával jen titul »Excelence« (A. O. Meyer v uvedené edici, čís. 172 a). 
10) Přítomni byli vedle presidenta jen Kašpar Kaplíř a Jakub Menšík z Menštejna. 
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vických poddaných v poddanství Bátoryho, které bylo komorou připraveno již 
den po zmíněné poradě z 8. srpna a které kníže osobními zákroky v Praze vymá
hal, mohlo se tak státi teprve po zápisu do desk, který byl proveden až 22. t. m.ll) 

Bátory se pokoušel povznésti hospodářství na Libochovicích,12) avšak ne
veliký libochovický zámek nevyhovoval potřebám knížecího dvoru, a malé 
panství, které nebylo dostatečným základem a zásobárnou potřeb Bátoryho 
dvoru/S) nutilo knížete, aby hledal lepší zajištění. Jednání o kardinálský klo
bouk i o opětné dosazení na sedmihradský trůn r. 1607 nepozvedlo jeho vážnosti 
ani u cizích diplomatů, kteří viděli, že kníže je pouze trpným objektem těchto 
akcí, ani u rozhodujících domácích kruhů, které neměly zájmu na lepším vybavení 
knížete.1Sa) Příležitost k zlepšení hmotného postavení IBátoryho byla připravena 
jednak vahou jeho značné pohledávky za císařem, vzniklé nedodržením pěti roč
ních splátek deputátu (po 50.000 kopách míš.) - tato úmyslná platební liknavost 
vyplývala patrně z plánu zbaviti se vůbec povinnosti vydržovati knížete, na nějž 
Bátoryho upozornil nuncius již v srpnu 1606 - a uspíšena vnitřně-politickou 
krisí, spojenou s finanční tísní císařovou. 

Podnět k rozřešení finanční krise r. 1608, jak se zde o něm zmíníme, vyšel 
z české komory. Již v druhé polovici XVI. století se vynořují v dobách fi
nanční tísně dosti často návrhy na odprodej některých komorních statků, 
a tohoto starého, ne zcela vhodného prostředku se chopily rozhodující kruhy 
i tentokráte. Prodej Libochovic odhadovaných na 150.000 kop míšo a některých 
menších, odlehlých částí komorních panství se zdál nejvhodnější jednak proto, 
že do této sumy bylo možno nalézti zájemce mezi domácími stavy, čímž by 
byla usnadněna dohoda se sněmem o zcizení tohoto královského zboží a jednak 

11) V konečné formulaci byly zahrnuty jako příslušenství panství: zámek a město Libochovice, pustý 
zámek Hazmburk, tvrz a ves Solany a vsi Radovesice, Poplze, Dubany, Křesín, Levousy, Vojničky, Lkáň, KlapÝ, 
Sedlec, Slatina, Chotěšov, Černiv, Želevice, Vojničky, Horka a Lukohořany. Vlastních vrchnostenských podniků 
mělo panství dostatek. R. 1611 to byly: pivovar a chmelnice, asi 2 mlýny, několik rybníků, 4 vinice a 7 popluž
ních dvorů. Poddaných usedlostí bylo t. r. 444. Panství bylo dostatek zásobeno dřívím a v početných vsích mělo 

zajištěné odbytiště pro pivo, vyráběné v panském pivovaře. 
12) Nasadil několik rybníků, dal vysázeti vinice a skupoval pro rozšíření vlastního hospodářství poddanské 

grunty; to však již poněkud odporovalo výminkám, určeným při postupování panství, v nichž stálo, že zlepšování 

hospodářství se má konati »bez ublížení a obtížnosti lidí poddaných«. 
13) Jistý přehled o finančním výnosu Libochovic dává vyúčtování hejtmana Kankovce za dobu od 18. února 

1610 do 7. července 1611. Z hrubého příjmu 17.313 kop 51 gr. míšo (z toho bylo pohledávek 2383 kop 53 gr.) 
vyšel po odečtení běžných hospodářských vydání (5814 kop 33 gr.) a veřejných břemen (1424 kop 51 gr.) čistý 
výnos 10.074 kop 27 gr. míš. Roční čistý výnos byl tedy asi 8000 kop míšo 

13a ) Upozorňuji zde jen stručně na příslušné zprávy :mncia Caětana z r. 1607, jejichž edice (M. Linhartová 
»Epistulae et acta nuntiorum apostolicorum apud imperaiorem 1592-1628«, tomus IV, pars I, Praha 1932) vyšla 
již v době tisku tohoto článku. O vnitřních poměrech v Čechách, pokud se týkají Bátoryho, nemají tyto noty bliž

ších zpráv. 
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z- té příčiny, že převedení zboží z rukou cizího knížete spolu s účelem, jež pro
dej sledoval, sloužil všeobecné veřejné potřebě. Převedení a pojištění Bátoryho 
pohledávkt4) na krumlovském panství bylo po politické stránce již kryto sou
hlasem stavů k postoupení Libochovic. Původci tohoto návrhu spoléhali 
na to, že neztenčené zachování vlastních císařských panství, jež by bylo tímto 
způsobem zajištěno, naladí i císaře příznivě k tomuto plánu a to tím spíše, že 
Rudolf, patrně pod deprimujícím účinkem obav z řádění vojska, svoloval s po
čátku dokonce i k prodeji Krumlova, nebylo-li by možno jinak sehnati peníze. 
Porada tajných radů a nejvyšších zemských úředníků se zástupci navrhující 
české komory15) plně schválila 24. července 1608 předložený návrh. Proti 
všemu očekávání se však císař v rozhodné chvíli zdráhal svoliti k zcizení 
Krumlova a bylo třeba nového důtklivého rozkladu české komory16) a láka
vého upozornění, že navrhovanou transakcí by bylo možno 'vybaviti i komorní 
panství ze zástavy, než se počal kloniti k názoru, že opatrně formulovaná 
smlouva zajistí, aby Krumlov mohl býti kdykoliv vykoupen. Účinek naděje na 
žádoucí vykoupení komorních panství dovedla komora zesíliti varovným upo
zorněním, že nebudou-li na sv. Havla zaplaceny splatné půjčky, hrozí nebez
pečí, že věřitelé se dají uvésti v tyto statky. Dědičný prodej duchovních statkll, 
na nějž náladový císař právě obrátil chvilkovou pozornost a proti němuž nebyli 
ani nejvyšší zemští úředníci, ponechávala komora jako zálohu pro případ, že by 
po uplynutí smlouvy o Krumlově nebylo možno Bátoryho jinak uspokojiti. 

I nyní však císař ještě hledal nové východisko a dal si podrobně refero
vati, zda by nebylo možno uspokojiti Bátoryho panstvím Dobříš a Sv. Prokop, 
nebo Litomyšlí. Poukazem na akutnost krise a nedostatek času podpírala ko
mora 15. srpna znovu svůj dřívější návrh o Libochovicích, vyšlý z porad s taj
nými rady a nejvyššími zemskými úředníky, a soustředila, vyzdvihujíc právní 
i praktické překážky postoupení Dobříše i Litomyšle,17) hlavní argumentaci na 
důkaz, že ztrátě komorních statků nelze jinak předejíti a finanční krisi nelze 

14) Vedle resignace na další deputát, jehož bylo zadrženo za pět let 250.000 tol., žádala komora půjčku 
50.000 tol. v hotovosti, takže z tohoto titulu by činila Bátoryho pohledávka 300.000 tol, 

15) V pokoji nad zelenou světnicí se sešli tajní radové Jiří Sigmund z Lamberka, Heřman Attems a 
Leopold Strahlendorf s nejvyšším purkrabím Adamem ze Šternberka, Adamem z Valdštejna, nejvyšším zemským 
sudím, Zdeňkem z Lobkovic, Vilémem Slavatou a se zástupci české komory Kašparem Kaplířem a Sigmundem 

Měsíčkem z Vyškova, vrchním hejtmanem komorních panstvÍ. 
16) V komorní radě ze 7. srpna, odbývané v domě vrchního hejtmana Měsíčka, byli vedle něho přítomni 

Kašpar Kaplíř, Prokop Dvořecký a Oldřich Gerštorf. 
17) Dobříš a Sv. Prokop byly zastaveny ve 120.000 tolarech nejvyššímu zemskému hofmistru a jednání 

o Litomyšl by vyžadovalo dlouhého času, neboť příbuzenstvo paní z Pernštejna, dotčené touto věcí, sídlilo 

v Italii a Španělsku. 
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jinak zdolati než prodejem Libochovic a postoupením Krumlova Bátorymu. 
Když pak císař stále měl námitky, navrhli Kaplíř a nejvyšší hejtman Měsíček, 
kteří rozhodovali o stanovisku komory, zprostředkující plán v tom smyslu, aby 
pohledávka byla Bátorymu na Krumlově jen pojištěna na dva či tři roky a aby 
mu byly po tu dobu vyhrazeny důchody panství Mělníka a byt na zdejším 
zámku. Krumlovských důchodů se mělo užíti jen potud, pokud by mělnické ne
stačily krýti rentu ročních 27.000 tol., plynoucích z úrokování dotčené pohle
dávky Bátoryho. 

Ani tento rozklad ještě nepřesvědčil císaře. Dne 22. srpna byla česká ko
mora znovu vyzvána, aby hledala cestu, jak by bylo možno zajistiti roční rentu 
Bátorymu, aniž by tím byl vázán Krumlov. Česká komora upozornila 23. t. m., 
že toto panství jí pllsobí pouze veliké výdaje, neboť zúročení rožmberského 
dluhu 400.000 tol. musila hraditi ze svých prostředků, když jí císař odňal dů
chody panství a postoupil je pánu z Krauseneggu. Vyčerpanost jiných komorních 
fondů byla pak komoře nejsilnější pohnutkou, aby setrvala na navrhovaném 
způsobu uspokojení Bátoryho; císařově umíněnosti vyšla vstříc jen potud, že 
zvolila nový objekt, který měl zajistiti splácení Bátoryho renty, a novou formu, 
jak s pomocí stavů zajistiti nerušené držení zastavených komorních panství. 
Nepočítala asi reelně, že by stavové byli ochotni převzíti 300.000 tol., pojiště
ných Kolovratovi na Pardubicích, a 120.000 tol., zapsaných nejvyššímu hof
mistrovi na Dobříši, Sv. Prokopu a Libenicích, avšak teoreticky bylo možno 
po převzetí těchto dluhů zemí zajistiti aspoň větší díl Bátoryho renty z dů
chodů uvolněných Pardubic. Hrozící nebezpečí, že váhavostí bude věřitelům, 
jejichž splátky na nedalekého sv. Havla nemohla komorní pokladna zajistiti, 
dána záminka, aby se uvedli ve zbývající volná komorní panství, bylo však 
hlavni zbraní, jíž komora vůči císaři i nyní operovala. To bylo patrně také nej
silnějším důvodem, pro který Rudolf konečně ustoupil a dal komoře mandát 
jednati s Bátorym. Stalo se tak patrně v neděli 24. srpna 1608 a již den nato 
upozornila komora řadu zájemců, že Libochovice jsou, v celku nebo po částech, 
na prodej. 18) 

Malá episoda, vzniklá při této příležitosti, dává nám nahlédnouti do jinak 
neznámého zákulisí dvorské politiky, již zde komora z vlastní iniciativy sle
dovala, a to v době a:kutní finanční krise státní pokladny, o níž oficielní ko-

18) Panu Kryštofovi z Lobkovic, Adamovi Hrzánovi z Harasova a Radslavovi z Vchynic a z Tetova nabí
zela komora celé panství, odhadované na 150.000 tol., nebo část, ostatním osmi šlechticům, které nepovažovala 
za tak bohaté, aby mohli koupiti celé panství, nabízela prodej jen jeho částí; byli to pll-fl Štěpán Jiří ze Štern
berka, Václav Kaplíř starší ze Sulevic, Bedřich z Bílé a na Řehlovicích, Matyáš Štampach ze Štampachu, Jiří 
Údrcký z Údrče, Theobald Jiří Černín z Chudenic, Bernart EIsnic z Elsnic a Karel Hruška z Břežan na Citolibi. 





452 VÁCLAV PEŠÁK 

časně se obrátil i na českou dvorskou kancelář, avšak nedostal odtud odpovědi. 
Postranní cestou se patrně nemohl dostati k slyšení u císaře, a tu použil, neznámo 
na čí radu, kroku, který se zdál velmi účinným, který mu však přinesl jen obtíže 
a protivenství. Apel na sněmovní shromáždění stavů byl oblíbenou pomůckou 
a podporou nejrůznějších šlechtických osob, když chtěly u císaře silně podepříti 
své žádosti a není tedy divu, že ani rádci Bátoryho v něm neviděli nic neobvyk
lého.24 ) Zcela mimořádná je však určitost, s níž se Bátory sněmu zmínilo jednot
livých fázích svého vyjednávání s císařem a zejména o osobách císařského dvora, 
které při tom působily, a tato okolnost patrně nemálo přispěla k zaujetí některých 
předních členů z dvorských úředníků, které v dalším bylo Bátorymu osudným. 
Kníže snad počítal, že sněm, který v té době vedl ostrou kampaň zejména proti 
nejvyššímu kancléři,25) použije i tohoto podání jako posily svých námitek. Nejvyšší 
hejtman císařských panství vystupuje sice ve stížnosti knížete jako hlavní císařský 
agent při jednání o Libochovice i o Krumlov, hlavní zdroj svých obtíží viděl však 
Bátory v zakročení Viléma Slavaty u zemských desk, jímž bylo zastaveno zapiso
vání vkladu smlouvy o Krumlova příslušné císařovy relace.26

) Ve svém podání 
Bátory sice výslovně prohlásil, že císaři nepřičítá nejmenší viny na těchto krocích, 
jimiž byl silně poškozen, avšak celý další obšírný výklad o tom, že tento postup 
odporuje jasným předpisům zemského zřízení A 21, směřoval proti vlastním pů
vodcům tohoto zákroku a byl ještě sesílen stížností na úmyslné nepřátelství, pro
jevující se tím, že všechno úsilí, aby vklad do desk byl dokončen, vyznělo na
prázdno a že ani menší úředníci desk zemských nechtěli vydati opis části smlouvy, 
která již byla zapsána. Poukaz na velikou hmotnou škodu byl pak ještě provázen 

- trPkou stížností knížete, že diamantové a rubínové skvosty, které císaři odvedl 
.I. 

místo slíbené půjčky 50.000 tol. v penězích, leží stále v císařské klenotnici, ač-
koliv sml.ouvou bylo vymíněno, že pokud budou míti větší cenu než tento obnos, 
bude rozdíl vyplacen hned po uzavření smlouvy. Při tolika příkořích nebylo třeba 
jmenovati žádné osoby, i všeobecný výrok, že to vše je spojeno »s velikým ublí~ 
žením svobod a práv království tohoto, též desk zemských,« stavěl původce i vyko
navatele uvedeného činu do velmi špatného světla. Přímo na císaře mířila sice 
jediná Bátoryho výčitka, jíž připomínal, že ještě nedávno císař slíbil prostřed
nictvím Jiřího Basty, že mu vynahradí všechny škody, které utrpěl_ postoupením 
Sedmihradska, avšak osoba císařova, ačkoliv nebyla jmenována, stála přece v po-

24) Ve spisech jsou dvě shodná podání Bátoryho, a to ze 17. srpna a ze 6. listopadu 1609. První 
nevyvolalo, jak se zdá, žádné odezvy, teprve po druhém podnikla česká dvorská kancelář na císařův rozkaz 

proti knížeti kroky, o nichž je zmínka níže. 
25) Viz Gindely, Rudolf II. und seine Zeit 1600 až 1612, díl II., str. 8 a násl. 
26) Nedokončený zápis o Krumlově je v deskách zemských větších 94, C 12. 
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za dí všech těchto výtek. Za těchto poměrů byla prosba Bátoryho ke sněmu, aby 
nedovolil zlehčovati zemské desky a aby bděl nad nerušeným vykonáváním 
práva, velmi závažným obviněním nejvyšších státních orgánů, které se stávalo 
akutním zvláště v napjaté době podzimu r. 1609. 

Důsledky Bátoryho kroku nedaly na sebe dlouho čekati. Za necelých deset dní 
od podání zmíněné stížnosti sněmu zabývala se jí královská rada a zde přívrženci 
královské strany, mezi nimiž Lobkovic a Slavata hráli přední roli, patřičně zhod
notili její obsah a dosah i formu. V jakém směru, ukázal den 17. listopadu, kdy 
v české kanceláři nejvyšší purkrabí vytkl v přítomnosti četně obeslané rady Bá
torymu, že svým vystoupením proti císaři se ukvapil, neboť povinná úcta prý 
vyžadovala, aby se se stížnostmi obrátil nej prve na císaře a vyčkal jeho odpovědi. Bá
tory, v jehož povaze nebyl dostatek účinné a cílevědomé energie, se nehájil přímo 
vůči tak četnému kolegiu, nýbrž vyžádal si lhůtu do příštího dne a tu, opět v české 
kanceláři, podal vysvětlení, určené přímo císaři. Svou obhajobu založil na přes
ném rozlišeni toho, co císař učinil sám, od kroků ostatních činitelů a vyzdvihoval 
znovu, ž.e Slavatovo zakročení u zemských desk to bylo, které přivodilo naprostý 
převrat v jednání, které se dotud vyvíjelo podle ujednané smlouvy. Ani vlastnímu 
smyslu císařovy výtky se rádcové knížete nevyhnuli. Své žádosti ke stavům dával 
Bátory ve své replice význam obvyklé prosby o přímluvu u císaře a i tu omezoval 
jen na eventualitu, jestliže totiž zastavení vkladu do desk se skutečně stalo na 
jeho rozkaz. Věcné argumenty pro oprávněnost své žádosti vzal Bátory z podání 
stavllffi a ještě je sesílil nebojácným sice, avšak nerozvážným naznačením, že není 
správné, ruší-li císař dané slovo a ujednanou smlouvu k vůli jeho protivníkům. 

Nečekaně ostrá replika, vrcholící v útoku na císařovo nedodržení slibu, vy
volala v české kanceláři nepochybně podiv a vedla k pátrání po rádcích knížete. 
Bez cizí rady by se neenergický Bátory nebyl odvážil tak prudkého odmítnutí 
císařovy výtky. Důležitá sněmovní jednání, chýlící se začátkem r. 1610 po ročním 
zasedání sněmu ke konci i významná jednání \() říšských a rodových věcech,27) 
upoutávala však pozornost císaře i vládních kruhů do té míry, že více než dva 
měsíce zůstala uvedená replika Bátoryho bez odpovědi. 

Za tu dobu však nálada proti Bátorymu v české kanceláři nabyla ostrého 
zahrocenL Předzvěst blížící se bouře byla patrna již z odkladu, jímž česká dvor
ská kancelář reagovala na Bátoryho prosbu o mocný list, podanou 13. února 1610 
a v téže době se již konala rozhodující porada nejvyšších zemských úředníků, v níž 
bylo s císařovým souhlasem rozhodnuto, aby Bátory byl z Libochovic »vyzdvižen«. 

27) Viz Gindely, Rudolf II., díl II., str. 27, 100 a násl. 
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Odůvodnění tohoto kroku čerpala rada z podání neznámých osob - nelze bohu
žel zjistiti, kdo vyvolal vedle hofmistra Bátoryho toto udání - v němž se tvrdilo, 
že se strany Bátoryho hrozí císaři a českému království veliké nebezpečí. Toto 
nepřesné a nedoložené obvinění by bylo za jiných okolností vyřízeno patrně 
jiným způsobem, za napjatých poměrů vnitřně-politických - vv:d.le tě~~t~ vlivů 
působily silně na podezření rady vůči Bátorymu nepochy~ne 1 Jeho zľ:e :ty~y 
s cizími diplomaty a kombinace s jeho sedmihradskou kandidaturou, o mchz nas 
z části informují zprávy papežských nunciů - přikročily vedoucí vládní kruhy 
k řešení nejradikálnějšímu. 

Vedení věci bylo opět v rukou královské rady, která pověřila zvláštní komis~ 
zatčením Bátoryho a učinila též kroky k zajištění jeho majetku. Ve své SChŮZl 
16. února 1610 upozornila radav české kanceláři komorní představenstvo, že je 
nutno pro zajištění hmotných zájmů vypraviti na Libochovice komisi ještě téhož 
dne a podobně zněl i zvláštní vzkaz, který komoře přímo od císaře přinesl správce 
úřadu dvorského hofmistrovstvi Oldřich Desiderius Pruskovský z Pruskova. Na 
základě těchto opatření vyslala komorní rada ihned svého zástupce na Libochovice. 
Vybrala k tomu, jistě ne bez postranního úmyslu, své~o druha Dvoř~ck~ho, jem~ž 
již před necelými dvěma lety se snažila zajistiti přednost při koupi Libochovic. 
Dávala mu tím nyní nejen vhodnou příležitost, prohlédnouti si dopodrobna stav 
tohoto panství, ale, svěřivši mu též delikátní úkol opatřiti usvědčující doklady 
proti Bátorymu, zajišťovala mu také císařovo uznání a patřičnou odměnu, již Dvo
řecký za své služby očekával. 

Dvořecký, člen radního kolegia, jel do Libochovic také jako zvláštní dů
věrník komory. Ta nedůvěřovala zcela komisařům nejvyššíCh zemských úředníků 
a proto si vyžádala od Dvořeckého spěšnou a podrobnou zprávu o všem, co ko
mise podnikne; ve své nedůvěře šla komora tak daleko, že mu poručila zavříti a 
zabezpečiti pokoje v zámku, dokud komise neodjede; inv~nturu zámku a panství 
měl Dvořecký provésti až po jejím odjezdu s pomocí českého účetního Konráda 
Škréty ze Zdislavic, který byl 16. února z Prahy za ním vyslán. . 

Dvořecký se ihned vypravil na Libochovice a již 18. února měla komora od 
něho zprávu, která mnoho slibovala, přinášejíc nové artikuly k obviněním: vznese
ným proti Bátorymu. Byla to nová udání Matyáše Schmidbergera ze Schmldbergu, 
hofmistra Bátoryho, a komora je považovala za tak závažná, že je pomocí Prus
kovského ihned dodala císaři, jemuž přišla velmi vhod. Rudolf vyslovuje za tuto 
pohotovost komoře své uznání, očekával patrně, že tímto způsobem bude možno 
rychle a rázně skončiti zákrok proti Bátorymu. Přivezení knížete 18. února do 
Prahy a uvěznění jeho čeledi dávalo komornímu komisaři i vyslaným nejvyšším 
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úředníkům na Libochovicích volné ruce nejen k zajištění císařova majetku, ale 
zejména k opatřeni důkazů proti Bátorymu. 

Hned na začátku vyšetřování se ukazovalo, že Bátory byl svými soudci od
suzován dříve, než byla jeho vina dokázána. Již hmotné zaopatření internovaných 
osob na to ukazovalo. Se členy knížecího průvodu nakládali dvorští úředníci po 
stránce jejich výživy jako s nepohodlnou přítěží. Císařský kuchlmistr i kontrolor 
se ohrazovali proti tomu, aby je živili na účet císařova dvora a komora musila 
zálohou 200 kop na účet libochovických důchodů_ zajistiti aspoň první zaopatření 
samého knížete. Úhradu tohoto nákladu si zajistila pomocí Dvořeckého, neostý
chajíc se požadovati okamžité zaplacení, i kdyby bylo třeba vzíti na to peníze 
ze sirotčí pokladny v Libochovicích. ~S) 

Podle císařova rozhodnutí měl rada Dvořecký zůstati až na další v Libo
chovicích, a to nejen k vůli hospodářství, nýbrž hlavně proto, aby opatroval ne
mocného hofmistra Bátoryho, jehož zprávy tolik posílily naději, že se podaří kní
žete usvědčiti z piklů, a na jehož osobě »v této příčině znamenitě záležeti bude«. 
Všemožná péče komory o hofmistrovo zdraví byla ovšem spojena s přísným do
zorem.29

) Vyšetřování, prováděné v dvorské kanceláři za císařovy osobní účasti, 
zhustilo sice síť podezření kolem knížete, avšak ukázalo, že výsledek celého pro
cesu závisí na tom, podaří-lí se nemocnému hofmistrovi dokázati přednesená ob
vinění. Důkazy o nich byly hledány všude, kde Bátory měl styky. V té době bylo 
na císařovo naléhání již rozhodnuto, aby také věci, které si kníže se svo
lením majitele budyňského panství, pana Jana Zbyňka Zajíce, uložil na zámku 
Budyni a na které komora již 18. února upozornila císaře, byly zabezpečeny pro 
vyšetřující soudce. Císařovou nedočkavostí, která se nikterak neohlížela na to, že 
hofmistr, upoutaný již šest měsíců na pobyt v pokoji, ani nemohl býti plně zasvě
cen do všech podniků knížete, byla uspíšena doprava nemocného korunního 
svědka do Prahy, ačkoli lékařské dobré zdání tomu odporovalo. Význam tohoto 
svědka, o jehož zdraví pečovali dva lékaři, vyslaní z Prahy,30) zdůraznila česká 

28) I zde silněji než péče o neztenčený finanční užitek z panství proráží zaujetí proti Bátorymu. Dovolila-li 
komora v této době poslati Bátorymu do Prahy jen 348 míšo kop - začátkem r. 1611 musil se Bátory dvakráte 
dožadovati presidenta české komory, aby mu bylo vyplaceno 200 tolarů - zaopatřila jeho hofmistra, který měl 
dokázati vinu svého pána, skoro dvojnásobnou částkou (610 kop) a nic nenamítala, když komisaři, pověření 
zatčením Bátoryho, vykázali útratu za několik dní sumou 171 kop. Přes to, že vydržování knížete bylo plně hra
zeno důchody libochovickými, které za 16 měsíců jeho pobytu v Praze odvedly do rentmistrovského úřadu české 
komory 4567 kop míš., neostýchala se komora ještě r. 1616 označiti náklady na tento účel jako výdaj své po. 
kladny. Slavata, který při té příležitosti měl opět hlavní slovo viz o tom v tomto Sborníku článek dr. Fr. Rou. 
bíka, jemuž děkuji za tuto informaci - nezapomněl tedy ani tři let a po smrti Bátoryho na své nepřátelství k němu. 

29) Měl býti uložen v odděleném pokoji, aby nikdo cizí s ním nemohl mluviti, avšak náležitě opatřen, 
»tak aby tou příčinou k zmrhání nepřišel«. 

ao) Jeden z nich byl dr. Ruhland, osobní lékař Rudolfův. 
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komora,31) zařizujíc jeho transportování, v novém listu Dvořeckému z 20. února 
1610, jímž mu svěřila dozor nad bezpečností a pohodlím hofmistrovým. Pruskov
skému měl býti oznámen příjezd tohoto transportu, neboť on měl rozhodnouti, 
kde bude hofmistr umístěn. V nepřítomnosti Dvořeckého byl dozor nad panstvím 
svěřen účetnímu Škrétovi, při čemž mu bylo zvláště uloženo, aby dal dobře hlí
dati sklep na Budyni, ve kterém byly, jak víme, uloženy některé věci Bátoryho. 

Dvořecký, usuzující podle hofmistrových výpovědí, že Bátory je jistě vinen, 
čekal již na Libochovicích v netrpělivém očekávání, zda v Praze nebyly učiněny 
disposice se jměním obžalovaného a odsuzovaného knížete, na jehož největší 
části, libochovském panství, měl veliký zájem. Vyhlídky na povolání do Prahy 
se zlepšily, když 22. února. mu komora oznámila, že císař má v úmyslu vypra
viti na Libochovice novou komisi. Nová relace o záležitostech knížete, jejíž příjem 
mu současně potvrzovala, nepřinesla totiž usvědčujících důkazů, a tak 27. února 
se chystala komise, vedená Václavem Heraltem Libštejnským z Kolovrat, na Li
bochovice, aby konečně dopravila nemocného hofmistra do Prahy. Bezpečnostní 
opatření průvodu byla mimořádně zesílena. 32

) Na povolání do Prahy naléhal 
také účetní Škréta, který po provedení inventury nečinně zaháíel a jemuž nález 
komise, vyznívající proti převezení těžce nemocného hofmistra, dal novou pod
poru žádosti o odvolání. Těžká nemoc hofmistrova, již Škréta v druhém podání 
z 24. února označil jako beznadějnou33 ) a kterou uznali i komisaři za velmi 
těžkou, nebyla však přece takovou překážkou, aby Dvořecký ho konečně nedo
pravil do Prahy.34) Ochota hofmistrova, s níž. vycházel vstříc císařovu přání, aby 
osobně složil v Praze svědectví, vnukla i lékařům naději, že do soboty 6. března 
bude možno pacienta dopraviti do Prahy. 

S napětím očekávaný výslech hofmistrův nepřinesl však nic nového než opa
kování původního obvinění; hofmistr sice ještě začátkem března prohlašoval Dvo
řeckému, že jeho dřívější ústní i písemné podání je zcela pravdivé a že je kdykoliv 
ochoten je opakovati do očí Bátorymu, avšak usvědčujících důkazů nemohli vy
šetřující kon;isaři císaři předložiti. Na nevalný výsledek procesu ukazovalo ostatně 
již bezvýsledné pátrání po usvědčující korespondenci knížete, již tento měl podle 
hofmistrova udání zanechati na Libochovicích v truhle svého uherského služeb-

31) »Poněvadž na jeho přítomnosti a průvodích všecka ta věc záležeti bude a v tom nic, dokavadž zde 

nebude, předsevzato býti nemůže ... « 
32) Vedle mušketýrů vyslaných z Prahy opatřil ještě Dvořecký asi 10 rejtarů. 
33) Doporučuje, aby nemocnému bylo dovoleno zůstati na zámku, podotýká Škréta, že týž je smrti »blí-

žeji nežli zdraví« (st. m. B 238/1). 
34) Zpráva komory Dvořeckému z 2. března 1610 mluví o lhůtě nejdéle jednoho týdne, avšak již 4. t. m. 

nařizuje komora podle císařových pokynů, aby hofmistr byl přivezen do Prahy navečer v sobotu 6. března; 
zvláštní léky z císařo:vy »apatyky« měly mu pomoci snésti útrapy cesty. 
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níka Jurky.35) Avšak Rudolf, ač byl ve svém hlavním očekávání zklamán, ještě 
nepovolil. Cenné věci Bátoryho, složené ve dvanácti truhlách a ve velikém sudu 
v budyňském zámku, mohly ještě přinésti překvapení. Komora obstarávala do
pravu těchto věcí se stejnou pečlivostí jako před tím transport hofmistrův. I zde 
jí vydatně pomáhal pan Pruskovský, prostředkující styk s císařem a udávající 
směrnice, jak naložiti s věcmi knížete. Jan Kankovský z Kankovic, vedoucí po od
jezdu Dvořeckého opět správu panství, dostal sice ll. března pokyny, jak se má 
chovati, aby knížecí věci byly tajně podle pokynů Pruskovského složeny v Praze, 
avšak hospodářské starosti zabránily Kankovskému provésti ihned tento příkaz 
a události nejbližších měsíců odvrátily pak císařovu pozornost jiným směrem. Celý 
dvůr žil od dubna r. 1610 pod dojmem důležitých diplomatických jednání na 
sjezdu knížat,36) takže Bátoryho aféra upadla zatím v zapomenutí; a ani věci 
z budyňského zámku, které byly přece do Prahy dopraveny, neobsahovaly důkazů 
pro Schmidbergerova obvinění. 

Teprve nebezpečí hrozícího vpádu Pasovských žoldnéřů přineslo do aféry 
Bátoryho význačnou změnu. Při obtížném opatřování peněz na podzim 1610 přispěl 
nejvyšší pražský purkrabí Adam ze Šternberku císaři půjčkou 95000 kop míš.,37) 
avšak tuto věrnou službu císaři a vlasti si dal pojistiti zápisem o dědičném po
stoupení Libochovic po Bátoryho smrti. Nej~yšší purkrabí se však nespokojil jen 
tímto velmi cenným úspěchem, ač všeobecný zisk z tohoto výhodného zajištění 
půjčky byl ještě zvýšen zárukou, že uvedená suma zůstane za všech okolností čistá 
(případné závazky na panství vzal císař na sebe), nýbrž dovedl Sl opatřiti ještě 
i možnost okamžitě získati Libochovice, získav předběžný souhlas císařův k po
dobné dohodě s Bátorym. Ani toto druhé dělení Bátoryho majetku, při němž 
Dvořecký a s ním i celá česká komora byli zcela odstaveni,38) nebylo však pro
vedeno, ba naopak v krátké době dvou měsíců se situace pro Bátoryho úplně 
změnila., 

Začátek r. 1611 přinesl pro Bátoryho zcela nečekaný obrat. Podrobnosti jeho 
nejsou známy, avšak sám fakt, že 25. ledna 1611, tedy těsně před zahájením sněmu 
a před vpádem Pasovských do Čech, Bátory půjčil arciknížeti Leopoldovi 4444 to1., 
mluví nepochybně o tom, že v této době byl poměr Bátoryho k císaři již zcela 

35) Když hofmistr přečetl tyto uherské dopisy, prohlásil, že kníže »takový listy, na čem jest co záleželo, 
tak aby ty praktiky na jevo nevyšly, musel někde jinam obrátiti anebo dokonce potrhati« (zpráva Dvořeckého 
Měsíčkovi z 3. března 1610 - st. m. B 238/2). 

3u) Srovnej Gindely, Rudolf II., díl II., str. 110 a násl. 
37) Hotově bylo složeno 65.000 kop, zbytek byl splatný po 15.000 kopách na sv. Jiří a Havla r. 161l. 
38) Není bez ironie to, že Dvořecký byl vedle nejvyššího zemského hofmistra jmenován 10. listopadu 

-1610 relátorem pro vklad tohoto Rudolfova zápisu do zemských desk; vklad je v deskách zemských větších 
94 I 17 a násl. 
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změněn. Dřívější velezrádce podporuje v době, kdy o úmyslech Pasovských již 
nemohlo býti pochybností, penězi arciknížete Leopolda,s9) na jehož hlavu bylo 
v té době, a to právem, soustředěno rozhořčení celého sněmu. Bátory, který před 
rokem hledal u sněmu pomoc proti císaři, se nyní objevuje jako pomocník arci
vévody, který jediný šel s císařem v jeho boji proti českým stavům a stal se tak 
do jisté míry spojencem Slavatovým,40) v němž dříve viděl svého úhlavního ne-

přítele. 
Dohady, ukazující na zrádnou činnost Bátoryho se tedy při konkretním vyše-

třování zcela rozplynuly, jistě k nemalému zklamání četných dvorských hodno
stářů. Pouta protibátoryovské fronty byla však tužší, než se na venek zdálo. Ještě 
nedlouho před pádem Rudolfovy vlády, která přinesla i konečnou likvidaci Báto
ryho aféry, nacházíme dobré spojenectví dvou z hlavních účastníků, hofmistra 
Schmidbergera s Prokopem Dvořeckým z Olbramovic.41

) Půjčka 2000 kop míš., 
uzavřená u Schmidbergera dne 23. dubna 1611, měla však způsobiti dlužníku 
Dvořeckému tím větší nepříjemnost, že vyšla najevo až po věřitelově smrti a za 
zcela změněné situace, kdy pronásledovaný Bátory sám přešel po své politické 

rehabilitaci k útoku. 
Ještě za panování Rudolfa II. bylo zastaveno líčení proti Bátorymu - stalo 

se tak asi v souvislosti s pomocí Bátoryho, o níž jsme se zmínili výše - a česká 
komora určila na císařův rozkaz komisi, která měla znovu uvésti knížete v držení 
Libochovic.42 ) Dvořecký, který se byl tolik zasloužilo projednání Bátoryho věci, 
byl jako nejlepší znalec poměrů na zámku i panství Libochovicích vyzván, aby 
řídil práci komise. Matyášovo nastoupení na trůn změnilo pak situaci pro Báto
ryho od základů. Novému panovníkovi mohl Bátory předložiti nejen písemný 
rozklad o své záležitosti, ale také ústně vyložiti v audienci své stížnosti a přání. 

Dohra aféry vyzněla tedy veskrze příznivě pro knížete. Po čtrnácti měsících 
vězení, které prožil za svého šestnáctiměsíčního pobytu v Praze, čekaly však kní
žete nové obtíže. Táž česká komora, která se horlivě účastnila vyšetřování a ne
šetřila námahy, jak opatřiti důkazy o Bátoryově vině, byla 26. června 1611 vy
zvána Matyášem, aby vykonala relaci k deskám zemským o vtělení Libochovic 
Bátorymu. I když nový král neobnovil smlouvy o Krumlov, jak o to kníže začát-

39) Této půjčky již Bátory nedostal zpět, ačkoliv o ni několikrát arciknížete upomínal, naposled čtrnáct 
dní před svou smrtí (9. března 1613). 

4() O Slavatově stanovisku k vpádu Pasovských viz Gindelyho, Rudolf II., dil II., str. 192/3. 
41) O tom mluví i žádost Schmidbergerova služebníka o vydání jistých darů z pozůstalosti hofmistrovy. 
42) V pozůstalosti knížete se našlo též císařské rozhodnutí, jímž bylo Bátorymu prominuto 12.000 zl. 

berních nedoplatků. Nedá se však zjistiti, zda mu tuto milost udělil ještě Rudolf, nebo již Matyáš; byla však 

nepochybně míněna jako částečné odškodnění za utrpěné příkoří. 
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kem července 1611 prosil, a i když nereagoval ani na další žádost Bátoryho o ná
hradu škod, utrpěných za čtrnáctiměsíčního vězení, přece Bátory dosáhl úplné 
morální satisfakce a obnoveného pevného zajištění; česká kancelář, vedoucí vyše
třování proti knížeti - za ni podepsal císařský rozkaz komoře Zdeněk z Lob
kovic - snažila se nyní utlumiti i osobní újmu z nevhodného zákroku chorého 
císaře. 43 ) Za nedlouho potom sídlil již Bátory zase na Libochovicích. Komise, vy
slaná českou komorou, uvedla sice knížete v panství,44) avšak nemohla dokončiti 
své poslání. Knížeti byl tento průtah velmi nepříjemný hlavně proto, že v zámku 
chyběla řada věcí, které zde při nuceném odjezdu do Prahy zanechal45 ) a v dů
chodech byly zjištěny schodky, o nichž se správce panství zpěčoval dáti vysvět
lení. Bátory nechtěl z opatrnosti sám vyšetřovati, kam byly peníze za doby nu
cené správy panství obráceny a žádal proto českou komoru, aby vyslala komisaře, 
kteří by jednak vzali od hejtmana počty, jednak vyšetřili, kam se poděly ztracené 
movité věci. Na popud presidenta české komory byli již 11. července 1611 vysláni 
hofrychtéř Mates Prekl a rada účtárny Jan Aulner z Pirkenfelsu, aby uvedli věc 
do pořádku. Bátory nepřihlížel nečinně rehabilitačnímu řízení. Snažil se zejména, 
aby vyšetřování o odcizených věcech4G ) bylo vedeno na nejširším základě, jejž 
bylo možno opatřiti výpovědmi zúčastněných osob47

) o tom, kým, kdy a z jakých 
důvodů byly důchody i movitý inventář z Libochovic odvezeny. Neméně důrazně 
se kníže domáhal, aby i způsob hospodaření za nucené správy byl přesně pro
zkoumán a usilovalo to, aby vyšetřování obsáhlo celou dobu od 17. února 1610, 
kdy byl zatčen, až do opětného převzetí panství dne 7. července 1611. Podrobný 
rozvrh vyšetřování a svá desiderata shrnul v memoriál a podal jej komisařům na 
Libochovicích 16. července 1611. 

Komise však narazila na překážku hned po příjezdu na Libochovice. Hejt
man, omlouvaje se nečekaným příjezdem a hlavně nepřipraveností obročního 
písaře, ne\11ohl jí předložiti žádaných obilních a peněžitých počtů; za těchto 
okolností informovala komise knížete pouze o stavu peněžitých počtů. Ve věci 
výslechů o tom, kam zmizely knížecí věci, nebylo zato žádných překážek a komise 

43) O uvěznění knížete, při němž, jak víme, byly dokonce spory o hrazení nákladu na jeho výživu, mluví 

královský list jen jako o »postavení« se na pražském hradě. 
44) Byli v ní vedle p. Jana Zbyňka Zajíce z Hazmburku komorní úředníci Matyáš Prekl a Kryštof Kober. 
45) Řada věcí v knížecím seznamu se shoduje s předměty, za jejichž majitele Dvořecký označil knížecího 

služebníka Jurku. 
46) Podrobný seznam věcí, o nichž Bátory přímo tvrdil, že je »vzal pan Dvořecký«, je ve st. m. B 238/2. 
47) U výslechu duchovních se Bátory spokojoval s prohlášením, jinak žádal, aby pod přísahou byli vy

slechnuti: hejtman se svým služebníkem, tři jeho úředníci (Vrána, Metlička a Šivík), purkrabí a představenstvo 
obce Libochovic, hradní a rentovní písař, správkyně hradního inventáře a sklepa, zámečník, který otevřel bedny, 
hradní mlynáři a rybáři, sládek, dva kuchaři, dva pěší poslové (Martin a Knap) a úředníci v poplužních dvorech. 
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v tomto směru plně vykonala svůj úkol podle instrukce, která zahrnovala v po
všechné formulaci vyšetření všech těch záležitostí, na něž kladlo důraz Bátoryho 
memorandum. Výslechy osob v tomto memorandu zmíněných mohli tedy komi
saři již 17. července předložiti představeným české komory. Kníže se však tímto 
hubeným výsledkem nespokojil a již 18. t. m. rozhodně intervenoval u české 
komory, aby mu byly vráceny nejen věci neprávem odvezené, ale nahrazeny i pe
něžní škody, vzni:klé placením Dvořeckého i jiných komisařů, jakož i hofmistra 
Schmidbergera z důchodů panství. V komoře byli bezradni, jak s touto žádostí 
naložiti a to nejen proto, že již ukazovala na radu Dvořeckého jako na přímého 
původce nepořádku v důchodech, ale obviňovala i celé komorní představenstvo, 
na jehož rozkaz byly vykonány některé z dotčených platů. Na konec však nezbylo 
než obětovati aspoň na oko Dvořeckého. Dne 12. srpna předložila komora z po
pudu svého presidenta obvinění Bátoryho Dvořeckému, avšak tento se vyhnul 
aspoň na chvíli odpovědi. Naléhavý odjezd v královské službě dne 14. srpna 
poskytl k tomu vhodnou záminku. 

Výpovědi vyslýchaných osob nepřinesly sice podstatného vysvětlení o tom, 
kam se poděly věci knížete, avšak přece ukázaly podrobnosti ze známých spojení 
Dvořeckého s císařovými dvořany. Kněz Sylvestr byl přítomen, když Dvořecký 
dostal psaní od Pruskovského a z výpovědí hejtmanovy vyšlo najevo, že nejen 
Dvořecký svévolně hospodařil s cizími věcmi, ale že i jeho strýc pan Bohuslav 
Čejka odnesl aksamitové sedlo. V celku vyznívaly všechny, třebaže opatrné vý
povědi v tom smyslu, že Dvořecký byl hlavním vůdcem při odvážení dvou truhlic 
a někteří svědkové ho dokonce viděli, jak sám něco odnášel. Závažné svědectví 
zámečníka, který otvíral truhly, ukazovalo markantně, že komisaři nepátrali jen po 
důvěrných písemnostech Bátoryho, ale že se neostýchali vztáhnouti ruku i na skvosty 
knížete. Ani pověst korunního svědka proti knížeti, hofmistra Schmidbergera, 
nevyšla neposkvrněna: klíčnice prohlásila, ž.e »nemálo pobral« knížecího plátna. 

Otázka restituce odebraných věcí se komplikovala smrtí Matyáše Schmid
bergera v druhé polovici července 1611. Na rozkaz české komory byl 20. t. m. 
sestaven inventář jeho pozůstalosti a to i za přítomnosti nového hofmistra Báto
ryho Jiřího Kutfoiho. Kníže ihned uplatnil nárok na své věci, avšak česká komora 
uplatňovala nárok na celou pozůstalost jakožto na odúmrť. Tak byl Bátory nucen 
domáhati se u císaře, aby mu byly vlastní věci navráceny, zdůrazňuje, že již dávno 
věděl o nepoctivých machinacích komorníkových a že vlastnické právo nemůže 
býti promlčeno. Při projednávání pozůstalosti vznesli však nároky na dlužné 
částky nebo na slíbené odměny též služebníci zemřelého hofmistra, takže toto za-

kročení nemělo. úspěchu. 
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Koncem srpna 1611 došla konečně do komory odpověď Dvořeckého, vynu
cená patrně dotazem nejvyšších zemských úředníků, jimž si Bátory začátkem t. m. 
znovu stěžoval, že »ustraněné a pobrané« věci mu dosud nebyly navráceny. Jak 
se dalo čekati, kryl se tento vykonavatel komorních rozkazů jejími instrukcemi 
a pouze označoval přesněji, do čí rukou přišly výkazy o majetku Bátoryho. Vrchní 
hejtman komorních panství Sigmund Měsíček byl podle Dvořeckého hlavní 
spiritus agens v komoře a Desiderius Pruskovský u dvora. Obhajoba Dvořeckého 
však ukázala také, že metody, jimiž bylo proti Bátorymu postupováno, nebyly 
nezávadné. Vedle písemných instrukcí hrály zde úlohu, patrně ne nejpodřadnější, 
i ústní vzkazy od těchto dvou vysokých úředníků a ty nyní dávaly obviněnému 
široký obranný štít proti nařčení knížete a byly tichou, avšak důraznou připo
mínkou celé komoře i ostatním strůjcům dřívější kampaně, že je nutno chrániti 
nejvíce ohroženého člena protibátoryovské fronty. Komora byla podle obhajoby 
Dvořeckého také hlavním osnovatelem akcí, z nichž vzešly hmotné škody knížeti; 
ale ani pan z Pruskova, který při obstavení Bátoryho majetku našel zalíbení ve vzác
ném anglickém psu, nevyšel z této repliky bez úhony. Ať však bylo pozadí Dvo
řeckého komise jakékoliv, jedné věci nemohlo odčiniti ani jeho rozhorlené ujiš
ťování, že posměšný útok knížete na svou čest časem s radou svých přátel odrazl 
pořadem práva, ani jeho žádost, aby ho komora nikdy již neposílala na komise. 
Dvořecký musil doznati, že z věcí, které z Libochovic odvezl, chybí řada cenných 
kusů a morální váhy tohoto vysvědčení neoslabil ani tím že vítězně prohlašoval - ' , 
že naproti tomu jsou v truhlicích zase jiné věci, o nichž seznam Bátoryho ne-
mluvil. Napadená rytířská čest vyžadovala přece okamžitého zakročení a nepří
pustná kompensace ztracených věcí jinými, které daleko neměly takové ceny, 
dáv.ala špatné svědectví o správcovských kvalitách. Ani obrana, že dotčené 
věcí vydá, jakmile dostane rozkaz z komory, neměla dlouho dostatek přesvědči
vosti, neboť z podání Jiřího Némese z Varaggia, komorníka Bátoryho, které došlo 
do komory 10. září 1611, vyšlo najevo, že Dvořecký již nabízel tomuto služebníku, 
že mu některé kusy odevzdá. 

Neopatrného kroku knížecího hofmistra se však chopila česká komora jako 
vítané komplikace, která mohla Bátoryho útok svésti na jinou kolej. Bez ohledu 
na to, že Dvořecký ve své zprávě ze 3. března 1610 výslovně mluvil o tom, že do 
truhlic uložil zpět věci, »které se zdály jeho vlastní nebýti«, využila obratně ne
jasné stylisace Némesovy žádosti a připomněla 16. září 1611 knížeti, že ani otázka 
vlastnictví těchto věcí není zcela jasná. V hlavní otázce přijala pak komora úplně 
argumentaci Dvořeckého, zesílivši jeho vysvětlování poukazem na jeho platné 
služby králi a na jeho místo v komorní radě. Ani ona vša:k nenašla rozhodnějšího 
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tónu, který byl jediné na místě, neodmítla bezvýhradně obvinění knížete, nýbrž 
opatrně naznačovala, svádějíc toto nařčení na našeptávání »některejch zlejch 
a lehkejch lidí«, že za komisí Dvořeckého i za vším, co z ní vyplynulo, stojí soli
dárně celé komorní představenstvo. Nároky Némesovy podepřely jediné rozhod
nější místo v odpovědi komory Bátorymu, když prohlásila, že za těchto okolností 
rozvaha jistě poučí knížete, že toto obvinění neměl proti Dvořeckému vznášeti. 
Zásadně sice komora na konec prohlásila, že Dvořecký naprosto si nechce při
svojovati knížecí majetek, avšak neučinila nic, aby zdvihla uzávěrku na věcech 
Schmidbergerovy pozůstalosti, u nichž Bátory dokazoval své vlastnické právo. 

Pouhou revindikací ztracených věcí se však Bátory nespokojiL Porušení 
smlouvy o Krumlov, jež vyšlo výhradně od císaře, dávalo mu vhodnou zbraň, 
pomáhající obnoviti nároky na finanční apanáž, jíž se při jednání o Krw.nlov 
zřekl. Volil zde obvyklou cestu přímé žádosti k císaři, té pak hleděl zjednati 
podporu přímluvou nejvyšších zemských úředníků. Česká kancelář nechala slce, 
nepochybně s vědomím, ne-li přímo na popud nejvyššího kancléře,48) žádost o ni 
bez odpovědi, avšak tím se věci nevyhnula. Již 21. února t. r. dostal Lobkovic císař
ské rozhodnutí z 19. t. m., v němž císař, vyjadřuje pevné rozhodnutí ukončiti i tuto 
odpovědi, avšak tím se věci nevyhnula. Již 21. února t. r. dostal Lobkovic císařské 
rozhodnutí z 19. t. m., v němž císař, vyjádřuje pevné rozhodnutí ukončiti i tuto 
věc, vyzval nejvyšší zemské úředníky, aby určili schopné a vážené komisaře, kteří 
by přímým jednáním s knížetem jeho požadavky urovnali. Nejvyšší zemští úřed
níci navrhli osmičlennou komisi, v níž měli členové královské rady naprostou pře
vahu.49) Poslední Matyášovy pokyny z 24. února 1612 znovu udaly komisi jako 
hlavní směrnici potřebu učiniti co nejdříve Bátorymu zadost; bylo-li by třeba, 
měla komise právo vyslechnouti i jiné osoby, mající na věci zájem. Nejvyššímu 
kancléři bylo pak uloženo, aby co nejvíce urychlil práci komise. 

Z designovaných komisařů přikročili k jednání s Bátorym pouze tři: Vilém 
Slavata, Jaroslav z Martinic a Mikuláš z GefŠtorfu; ostatní odjeli z Prahy a pro
kurátor se omluvil. Bátory, dostaviv se do české kanceláře, předložil komisi písem
nosti, týkající se jednání s císařem Rudolfem II. o Krumlov. Komise, v níž 
nepochybně měl hlavní slovo Slavata, dobře obeznámený s předchozím průběhem 
jednání, položila knížeti hned na prvním místě ošidnou otázku, na čem spočívá 
jeho nárok na roční deputát 50.000 kop míš., z něhož vlastně vzešlo jednání 

48) Lobkovic presentoval 17. února 1612 v Praze Bátoryho žádost k nejvyšším zemským úředníkům 
o intervenci u Matyáše. 

49) Byli to nejvyšší zemský komorník, dvorský sudí, maršálek, písař, pak pan Zajíc z Hazmburku, králov-

ský podkomoří, ředitel české komory a komorní prokurátor. 
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o Krumlov. Bátory poukazoval na to, že císařský list, jímž. mu byl - vedle úst
ního slibu - deputát přislíben, se mu ztratil v době, kdy byl v Praze vězněn, 
kladl' však hlavní důraz na nepřímý důkaz, že totiž Rudolfův zápis na Krumlov 
i relace k zemským deskám tuto povinnost jasněuznávajL Komise mohla proti tomu 
snadno poukazovati na opačné kroky zemřelého císaře, jež považovala za plně odů
vodněné »slušnými příčinami«, avšak nepostřehla, že snaží-li se vymluviti knížeti 
jeho žádost o Krumlov tím, že jak od Rudolfa, tak i od Matyáše byly na toto 
panství uvaleny veliké dluhy, mlčky schvaluje ony bezdůvodné příčiny císařova 
zákroku proti Bátorymu, které vyšetřování zcela rozptýlilo a jejichž majetkové 
důsledky byly mimo to Matyášem ihned po nastoupení odstraněny. Proti žádosti 
komise, aby myslil na »mírnější cesty a prostředky«, která vyplývala hlavně z vý
kladu o finančních svízelích císařské pokladny, setrvával Bátory na dohodě s Ru
dolfem, ponechávaje králi pouze volnou ruku v tom, chce-li pojistiti dotyčnou 
sumu na jiném panství, a když komise znovu poukazovala na nové zatížení panství 
Krumlova, odbyl tento argument, neuvědomuje si nebezpečí, že ani hmotně ani 

, politicky si tím neposlouží, prohlášením, že o oprávněnosti těchto nových břemen 
má rozhodnouti sám král. Tento abstraktně mávní důvod nenabyl u komise 

L ' 

ohlasu, hlavně asi proto, že jeho řešením by byl dotčen i její vůdce Vilém Sla-
-vata, který se účastnil velmi významně všech kroků proti knížeti, zvláště pak ve 
věci Krumlova. Avšak ani snaha Bátoryho učiniti z této věci společný zájem 
stavovské obce a nedávati panovníkovi nebezpečnfr prejudic, jehož by mohl užíti 
proti kterémukoliv členu stavů, nepotkala se u přesvědčených zastánců královského 
absolutismu s úspěchem. Naopak komisaři učinili pokus uplatniti proti Bátorymu 
nový důvod, který mohl v prvním okamžiku uvésti knížete ve zmatek. Argument, 
že jeho dluh je »odjinud z cizí země pošlý«, dotýkal se nepříliš uctivě rozhodnutí 
císaře, jehož autoritu členové komise jinak i proti stavům hájili, avšak měl mocnou 
oporu v politické síle hmotných stavovských zájmů. Kdyby byl Bátory lépe znal 
poměry v zemi, byl by viděl, že bezohledně otevřené přiznání, s nímž komise mu 
prohlásila, že i kdyby král chtěl jeho pohledávky pojistiti na jiných panstvích, 
byli by tím stavové »nemálo stíženi«, značí hrozbu do budoucna a že vedoucí 
zemští úředníci, jejichž mluvčími komise byla, učiní vše, aby u stavů i u krále jeho 
plány zmařila. Jednání dostalo vzrušený spád, když komise, chtějíc patrně dovršiti 
účinek dotčených námitek, nešetrně prohlásila Bátorymu, že Sedmihrady nejsou 
nyní k žádnému užitku ani králi ani Čechám. Bátory musil ovšem tuto nemístnou 
invektivu rozhodně odmítnouti, a neodepřel si při tom úsečné odplaty poznámkou, 
že kdyby Sedmihrady podržel, bylo by to k lepšímu užitku všemu křesťanstvu. 
Veškeré další pokusy komise přiměti knížete k povolnosti zůstaly za těchto okol-
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ností bezvýslednými. Bátory přistoupil nejvýše na to, že ponechal králi na vůli, 
aby sám rozhodl, jak bude jeho spravedlivým požadavkům vyhověno. 

Relace komise z 1. března 1612 se neomezila na pouhý referát o průběhu této 
schůze. Neopouštějíc ani nyní svých nátliitek proti Bátoryho požadavkům, zašla 
v nich komise tak daleko, že přímo naznačovala králi, že hlavní otázka, zda totiž 
Bátory má jisté nároky vůči němu, není definitivně rozhodnuta. Německý překlad 
relace, pořízený na rozkaz místokancléře v české dvorské kanceláři, vyzdvihl pak 
ještě ty stránky, které byly knížeti nepříznivé.50 ) Bátory se pochopitelně vytrvale 
snažil získati plnou náhradu za všechny ušlé užitky, ponechávaje králi na vůli, jaký 
z navrhovaných způsobů 51) zvolí. V této věci zakročil nejen u Matyáše, ale i u nej
vyšších úřadů a byl podporován i nunciem Marrou, jemuž papež tuto věc vý
slovně uložil. Komisaři s ním sice jednali koncem léta 1612 znovu a snažili se od 
něho získati bližší poukaz a označení jiných prostředků, odkud by se mu mohlo 
zaplatiti, avšak kníže, obávaje se nepochybně, že při sebemenším ústupku od 
svých zajištěných práv ztratí pevnou půdu a vydá se v nebezpečí dlouhého smlou
vání s úřady, v nichž vliv.jeho protivníků převládal, trval na uvedených moda
litách. Neodmítal jednati i o jiných způsobech, ale jen potud, pokud by je císař 
považoval za vhodné. V komisi měl i nyní hlavní slovo nejvyšší dvorský sudí 
Slavata a ten sestavil v české kanceláři kostru referátu pro císaře. Při audienci dne 
31. října byl císař přímo zahrnut velikou finanční výškou Bátoryho nároků a ne
ukazovala se žádná protipohledávka, pomocí jíž by bylo možno statisícové nároky 
knížete aspoň poněkud snížiti. Za těchto okolností přišlo právě to, čeho se Bá
tory obával: věc byla postoupena finančním úřadům, aby o ní podali dobré 
zdání, rozhodnutí bylo po meritorní stránce opět v rukou téže komory,52) která 
se před třemi roky ukázala přísným, avšak nespravedlivým soudcem knížete. 

50) Nesouhlas na dvou důležitých místech (o deputátu a půjčce Bátoryho) je zřejmý. V českém textu 
se praví, že deputát »od J. Mti Císařské ... ]Mti knížeCÍ vycházeti jměl«, překlad české kanceláře významně 
dodává »vor das deputat, so Ihrer Furstl. Gn ..... von Ihrer Mt. allei/Z gereicht werden«; o půjčce 50.000 kop 
míšo praví originální relace, že Bátory »nemaje on peněz místo té sumy jest ]Mti Císařské některé drahé kamení 
odvedl«, překlad má však nepřesné znění »in mangel pahren gelds das er Ihrer Mt. eczlich edelgestein uber
antwortet hat«, zamlčující údaj o ce~ě skvostů. Námitku o tom, že tento dluh jako »z cizí země pošlí' k zapla
cení v království tomto by nepříslušel« formuluje pak překlad určitěji, »das diese von frembden und aus einem 

andern land herkombende schuld im Kunigreich Behaimb zu bezalen sich nicht geburte«. 
51) 1. Dokončiti zápis o Krumlově v zemských deskách, avšak na obnos 543.000 tol., na něž vzrostla pů

vodní suma zadržením tříletých úroků a připsáním 12.000 tol. za dům, nebo 2. nemůže-li král zapsati Krumlov, 

vyplatiti dotčených 543.000 tol., nebo 3. zapsati v této ceně statky v Rakousích nebo v Uhrách s týmiž podmín· 
kami, nebo 4. zajistiti roční důchod 50.000 tol. a potvrditi držení Libochovic jakožto stolního statku, nebo 5. 
vrátiti země, které císaří postoupil. - V referátu, který byl císaři přednesen, byla cena domu omylem uvedena 
částkou 20.000 kop, ačkoliv již v náčrtku tohoto referátu byla původní suma 20.000 opravena na 12.000. 

52) Dne 9. listopadu 1612 šel spis od císaře do dvorské komory a ta jej předala již den potom české 

komoře. 

SIGMUND BATORY V ČECHA CH (1602-1613) 465 

Bátory viděl v tomto kroku patrně jen první a nejdůležitější začátek svého 
revindikačního úsilí. Snad mu tanul na mysli i útok proti zápisu nejvyššího 
purkrabí na Libochovice z r. 1610,53) avšak k němu se již nedostal, stejně jako 
nedovedl k cíli jednání s panem Janem Zbyňkem z Házmburku o náhradu za 
věci, které se mu ztratily z deposice na Budyni a jejichž cenu odhadoval na 
4000 tolarů. 

Dříve než bylo dlouhé úřední jednání dokončeno, Bátory zemřel 28. března 

1613 po záchvatu mrtvice z 26. t. m. Vilém Slavata a Mikuláš Gerštorf, řídící 

v tomto čase správu české komory, dali mrtvé tělo balsamovati a chtěli je vystaviti 
v chrámu sv. Tomáše na Malé straně. K zajištění poz-Llstalosti, o níž kníže nezanechal 
žádného ustanovení, 54) se zájemci vzchopili velmi brzy; již 28. března odjel 
z Prahy nejvyšší pražský purkrabí s komorníkem od zemských desk, aby se uvá
zal v držení libochovického panstvL A ani lekce z velezrádného procesu nepo
učila vysoké dvorské osobnosti o tom, jak se má podle slušnosti a práva postupo
vati. President komorv Slavata se neostvchal hlásiti císaři 28. března 1613 mezi 

, j 

zprávami o uvedených opatřeních též to, že »zatím« vzal do svého domu osm 
kočovských a dva jízdné koně Bátoryh:), ovšem jen k vůJi zajištění, neboť den 
po smrti knížete neměli již koně »v ]Mti žádného opatření«. A snaha 
o hospodárnost s majetkem neoblíbeného knížete mluví k nám z honosného hlá
šení nového presidenta české komory, že zatímní zaopatření knížecí čeledi »ve 
vší skromnosti« již obstaral pomocí rentmistrovského úřadu. Spěšným poslem 
nesená zpráva došla císaře 2. dubna do Bratislavy, který nařídil vypraviti slušný 
pohřeb. 

V kostele sv. Jakuba ve Starém městě pražském, kde bylo vystaveno tělo 
Bátoryho, dala česká komora odbývati vigilie za zemřelého knížete a dne 26. dubna 
mezi osmou a devátou hodinou na půlorloji se dal pohřební průvod na cestu ke kos
telu sv. Benedikta na Hradčanech a odtud do chrámu sv. Víta. Průvodu, který podle 
císařova rozkazu měl býti patřičný, ale ne příliš okázalý, se účastnili jak místo
držící, tak i komorní úřednictvo. Po ranních bohoslužbách dne 27. dubna bylo 
pak tělo Bátoryho v cínové truhle uloženo k věčnému odpočinku v kapli sva-

33) V písemné pozltstalosti knížete se našly mezi jiným i ověřené opisy tohoto zápisu ze zemských desk, 

takže o příštím osudu Libochovic byl Bátory přesně zpraven. 
3<) Soupis písemné pozůstalosti Bátoryho uvádí sice na prvním místě ».králo'vJký mocný list« z r. 1612, 

avšak ten byl Matyášem patrně \~!dán hned na začátku jeho vlády v rozbouřených měsícícb po odstoupení Ru' 
dolfově. V opisech majestátů české dvorské kanceláře z t. r. (archiv min. vnitra, »saalbuch« ČÍs. 20) neni 
mocný list pro Bátoryho zanesen; snad byl vůbec vydán z jiné kanceláře (na př. z rakouské, nebo z říšské 
dvorské). At je tomu VŠ9.k jakkoliv, při dalším jednání není ani stopy o tom, že by Bátory byl užil oprávněni 
činiti svobodně pořízení o svém majetku. 





FRANTIŠEK ROUBÍK: 

SLAVATŮV POKUS O NEZÁVISLOST ČESKÉ KOMORY 
NA KOMOŘE DVORSKÉ R.1614. 

P
oměr české komory k nadřízené jí komoře dvorské nebyl v druhé polovici 
16. stol. příliš dobrý. Rostoucí sebevědomí českých komorních radů a ze
jména komorního presidenta, jímž býval tehdy některý z významnějších čes

kých šlechticů, bylo často nemile dotčeno touto úřední podřízeností dvorské ko
moře, v níž o českých důchodech rozhodovali, namnoze ne dosti taktně, cizí, vět-
šinou rakouští radové, nemohoucí se často ani rodovým původem rovnati členům 
české komory. A tak zejména od počátku vlády Rudolfa docházelo dosti často 
k projevům vzájemné řevnivosti těchto dvou úřadů, motivovaným jednak osob
ními, jednak i věcnými důvody a námitkami. 

Když se Rudolfův císařský dvůr přestěhoval na pražský hrad, dostala se česká 
komora do výhodnější situace, zvláště když sebevědomější její presidenti dovedli 
si vymoci aspoň občasný přístup k císaři, odkázanému z velké části na příjmy, 
plynoucí z českých komorních pramenů. Uslyšíme dále, kterak tehdy, koncem 
16. století, presidenti české komory netajili se nikterak ani před císařem svým od
porem proti tíživé podřízenosti dvorské komoře a kterak se dovedli via facti do
moci značné míry nezávislosti na ní, třebaže podle platných komorních instrukcí 
zůstávala česká komora i dále podřízena komoře dvorské. Bylo to hlavně přede
psané předkládání měsíčních rentmistrovských výtahfl dvorské komoře, v čem česká 
komora nejvíce spatřovala nedůstojnou závislost a proto se tomu neustále vzpírala. 
Již president české komory Jáchym Novohradský z Kolovrat odpíral přes několi
keré stížnosti dvorské komory tyto výtahy předkládati, a jeho nástupce Štěpán Jiří 
ze Šternberka následoval v tom jeho příkladu. Když mu císař Rudolf prostřed
nictvím tajných radů Rumpfa a Trautsona nařídil, aby byly dřívější výtahy dvorské ( 
komoře dodatečně předloženy, a příště aby se tak dálo již pravidelně, činil tak 
Šternberk jen krátký čas a brzy přestal výtahy opět předkládati s odůvodněním, 
že mu to císař přímo zakázal. Pro tehdejší poměry bylo jistě karakteristické, že 
dvorská komora se po několik měsíců neodvážila předkládání výtahů urgovati, 
a odhodlala se k protestu teprve tehdy, když česká komora začala volně dispono
vati i výnosem posudného a jiných příjmů, odpírajíc podávati o tom zprávy dvor-
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ské komoře nebo dvornímu pokladníkovi. Stěžujíc si tedy císaři, žádala dvorská 
komora opětné předkládání měsíčních výkazů, připouštějíc již, že by do nich ne
musely býti pojaty příjmy z českých komorních panství, nepřeje-li si císař, aby 
o nich dvorská komora věděla. Rozpaky, do nichž uvedla císaře tato stížnost, jsou 
zřejmě patrny z jeho rozhodnutí, jímž sice uložil české komoře předkládati žádané 
výkazy, ale s výslovnou podmínkou, že také dvorská komora má předkládati české 
komoře měsíční výkazy o disposici všemi komorními důchody. 1 

) 

Neurovnané finanční hospodářství Rudolfova dvora a znepokojivě rostoucí 
dluhy přiváděly českou komoru často do nepříjemných situací, zvláště když ne
přístupnost císařova velmi znesnadňovala jednání o těchto otázkách. Česká komora 
vyčkávala proto jen vhodné příležitosti, aby předložila císaři své stížnosti. Pří
ležitost tato se naskytla po Rudolfově vynucené kapitulaci před arciknížetem Ma
tyášem r. 1608, a tehdy také, v červenci, krátce po úmluvě s Matyášem, obrátila 
se česká komora na císaře písemnou stížností, dobře karakterisující neudržitelné 
tehdejší poměry u dvora. Upozorňujíc na roční schodek 116.000 tolarů a na kle
sající úvěr, projevovala česká komora vážné obavy, že věřitelé budou naléhati na 
výplatu dluhů, což by vedlo k nepříjemným žalobám a obtížím. Zvláště se cítila 
česká komora dotčena ve své vážnosti tím, že disposice komorními důchody byla 
tehdy svěřena císařskému komorníku Hansi Zellerovi, takže česká komora musela 
naň odkazovati četné petenty, hlásící se o výplatu peněz, ať to byli tajní radové, 
dvorská kancelář, dvorská komora a jiní císařští služebníci. Jediné východisko 
z nedůstojné této situace viděla česká komora v tom, aby císař obsadil uprázd
něné místo komorního presidenta a aby mu povolil volný přístup k sobě. Císař 
měl příště sám ústně sdělovati své rozkazy presidentovi české komory a zabrániti 
tak, aby nebyla komora jako dosud klamána vzkazy, přednášenými jí domněle 
jménem císaře. 2 ) Zachované spisy nedávají věděti, jak císař o této stížnosti roz
hodl - zdá se však, že se tehdy ještě česká komora nedomohla výslovně povole
ného volného přístupu k chorému císaři, jenž se nemohl rozhodnouti ani pro žá
dané jmenování komorního presidenta. Nezbylo tedy nic jiného, než si stěžovati 
znovu a znovu bez naděje na úspěch. Tak v polovici roku 1610 opakovala česká 
komora v písemném podání císaři znovu smutné úvahy o neutěšeném komorním 

1) Dvorská komora císaři 2. XI. 1598 a císařská resoluce, datovaná v Poděbradech 2. XI. 1598, Archiv 
dvorské komory (dále zkr. ADK), uložený nyní v archívu pražského hradu. 

2) Česká komora císaři 9. VII. 1608, archiv min. vnitra v Praze, sign. F 44/1/st. m. Zde jest uložen 
i podrobný soupis řádných příjmů a vydání české komory v letech 1605-1607 (v závorkách roční průměr). 
Zde uvádíme pro informaci jen souhrnná čísla. Příjem činil za ona tři Jeta 165.617 kop 16 gr. 4% d. čes. 
(55.205 k. 45 gr. 5% d.), výdaje 328.086 k. 49 gr. 3 d. (109.362 k. 16 gr. 5 d.), tedy roční schodek 54.156 k. 30 gr. 
6% d. čes., čili 108.313 kop 1 gr. 6 d. míšo - V roce 1610 činil roční příjem 56.927 kop čes. 55 gr. 2 d., 
vydání 114.480 kop, 3 gr. 3 d., tedy schodek 57.552 k. 8 gr. 1 d. 
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hospodářství. V Čechách bylo tehdy hlavních dluhů daleko přes 1,600.000 kop 
míš., příjmový roční schodek činil 115.104 kopy, úroky z dluhů 138.518 kop a 
celkový nekrytý schodek české komory za jediný rok obnášel 413.355 kop, tedy 
s hlavními dluhy pouze v Čechách (kromě Lužice a Kladska) 2,073.275 kop. 
Nové půjčky se tehdy velmi těžko sháněly pro pochopitelnou nedůvěru věřitelů, 
na účet starých nedoplatků a posudného bylo již anticipováno přes 300.000 tolarů, 
na českou komoru, spravovanou tehdy stále ještě provisorně Kašparem Kaplířem, 
hrnuly se denně od císařských komorníků poukazy na výdaje většinou cizí, nepa
třící k české komoře, a také dvorská komora zaplavovala českou komoru výplat
ními rozkazy pro různé cizí osoby na platy, provise, milosti, pense a pod. Česká 
komora spokojila se však tentokráte jen snažnou žádostí, aby jí císař jmenoval již 
konečně presidenta, slibujíc si od toho povznesení úvěru v zemi. S

) Ani tato stížnost 
neměla ovšem kladného výsledku, a teprve smlouva Rudolfova s Matyášem zll. 
srpna 1611 učinila konec nesnesitelným těmto poměrům. Rudolfovi povolený roční 
deputát 300.000 zL byl sice stále ještě velikým zatížením komorní pokladny, ale 
zastavení dosavadního komornického hospodaření nesporně vyvážilo tuto po
ložku, jejíž výplata měla ostatně císařovou smrtí brzy přestati. 4 ) 

Česká komora ovšem ani nyní neustala ve svém boji proti těžce snášené nad
vládě dvorské komory, ale uvítala vítězství Matyášovo jako naději v lepší úspěch 
svých osvobozovacích snah, o jejichž realisaci nejednala s dvorskou komorou, ale 
přímo s tajnou královskou radou. Již v září r. 1611 poslali radové české komory 
k tajné radě komorního sekretáře Václava Trostas požadavky, ježse námsiceneza
chovaly, ale jejichž obsah lze tušiti z Matyášovy resoluce, vydané o měsíc později. 
I tehdy domáhala se česká komora větší samostatnosti a nezávislosti na komoře 
dvorské, ale Matyáš nebyl ochoten jí vyhověti. Odpovídaje na požadavky, před
nesené mu vyslancem české komory, nařídil mimo jiné, aby podle starého zvyku 
všecky finanční disposice s jeho jménem a podpisem dály se jen z dvorské komory 
a ze žádné jiné expedice. Povoliv české komoře, aby vzala v přísahu všechen ko
morní personál a aby jej prozatímně potvrdila v úřadech až do konečného jeho 
rozhodnutí, slíbil Matyáš, že později rozhodne o personálním doplnění neúplné 
české komory, jež neměla tehdy presidenta. Pro dvorskou komoru bylo jistě ne-

3) Čes. komora císaři 11. VL 1610, kone. v F 44/1/st. m., orig. v ADK. Podle přiloženého podrob
ného soupisu komorních dluhů z 1. V. 1610, jež měly býti splaceny o příštím sv. Jiří, bylo na královských 
panstvích zapsáno 172.166 tolarů, jiné zaručené dluhy činily 363.693 tol. 40 gr. 2 d., tedy celkem 535.859 tol. 
40 gr. 2 d. Se zadrženými úroky, jež obnášely 81.712 tol., činil tedy dluh celkem 617.571 tol. 40 gr. 

2 d. (ADK). 
4) Na deputát, povolený Rudoifovi v obnosu 300.000 zL, bylo v době od ll. VIII. do 31. XII. 1611 

vybráno 54.122 zl. 41 kro (v soupisu v ADK jsou uvedeny podrobné položky). 
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malým zadostiučiněním, mohla-li toto zamítavé královo rozhodnutí intimovati ne
spokojené české komoře. 5 ) 

Největší starostí Matyášovou bylo ovšem nyní vymaniti se ze záplavy ko
morních dluhů, jež tu zůstaly jako smutné a tíživé dědictví Rudolfovy vlády. 
V rámci našeho tematu nemůžeme si blíže všímati zdlouhavého tohoto jednání, 
v němž česká komora stále ukazovala na množství cizích finančních poukazů, jež 
musí vypláceti, a znovu žádala o povolení větší samostatnosti v disposici výnosem 
komorních důchodů. Ale Matyáš ani tentokráte nepovolil, ale· koncem prosince 
1611 znovu zdůraznil, že česká komora nesmí rozhodovati o žádné finanční antici
paci, ale že musí mu vše posílati k rozhodnutí. Náhradou za to sliboval Matyáš, 
že bude hleděti k tomu, aby byla česká komora příště ušetřena dalších nesnesitel
ných peněžních poukazů.O) A brzy potom, v únoru 1612 formuloval tento svůj 
rozkaz přesněji v tom smyslu, že vše, co mu bude česká komora posílati k podpisu, 
má zasílati dvorské komoře, jež mu to předloží k rozhodnutí a vrátí to pak opět 
české komoře k další expedici. Ze však ani tentokráte česká komora nehodlala 
prostě vyhověti jasnému královu rozkazu, je zřejmo z toho, že již v dubnu téhož 
roku byl Matyáš nucen opětovati tuto svou resoluci.") 

To bylo již na sklonku Matyášova pobytu v Praze. Před odjezdem do Vídně 
bylo však nutno uspořádati komorní správu v Čechách, což předpokládalo ze
jména konečně jmenování komorního presidenta. 1\1atyáš nemohl se k tomu, jak 
jsme viděli, dlouho odhodlati, a teprve cestou do Rakous vydal v polovici listo
padu L 1612 v Německém Brodě dekret, jímž zprostil Mikuláše z Gerstorfu 
správy české komory a jmenoval jejím presidentem starého dvořana, nejvyššího 
dvorského sudí Viléma Slavatu, jenž přijal nový významný úřad teprve po ně
kterém zdráhání. 8) 

Již před tím uložil Matyáš české komoře, aby mu podala návrhy na zmenšení 

5) Radové č"ské komory Mikuláš a Oldřich z Gerstorfu, Prokop Dvořecký a Schmidtgrabner tajné radě 
9. IX. 1611, Matyáš české komoře 9. X. 1611, ADK. Česká komora měla tehdy vzíti v přísahu a obnoviti 
instrukce všem úřadům, jež jí byly podřízeny. Byly to podle současného soupisu v ADK: hejtmané horních 
měst Jáchymova, Horního Slavkova (Schlaggenwald) a Přísečnice, úředníci v Hoře Kutné, horní radové, minc
mistr, desátníci a účetní, rentmistr a jeho účetní, komisaři pohraničního cla, celní výběrčí, celní pojezdní a všichni 
ostatní celní zřízenci, úředníci solního úřadu a ungeltu v Praze, královští rychtáři v královských městech, úřad 

perkmistra hor viničných, hejtmané, purkrabí, obroční písař a jiní úředníci královských panství, hejtmané a účetní 
v Horní a Dolní Lužici, v Kladsku a Chebsku, sekretáři fiskálního úřadu, celní výběrčí, výběrčí posudného 
a pojezdní tamtéž, správce, písař a puškař v pražské zbrojnici, stavební úřad na pražském hradě, dozorce nad 
studnami a nad královskou zahradou tamtéž, lesní správci a zřízenci na královských panstvích »und was sonst 
mehr zum bhm. Cammerstaat gehoret«. 

6) Matyáš české komoře 28. XII. 1611, ADK. 
,) Ivfatyáš české komoře 24. II. a 21. IV. 1612, F 44/l/st. m. 
8) Matyáš místodržícím 17. XL 1612, archiv min. vnitra v Praze, sign. S 49/1/st. m. 



472 FRANTIŠEK ROUBÍK 

komorních dluhů a na reformu komorního zřízení, od něhož si sliboval zvýšení 
důchodů a vybřednutí z finanční bídy, zděděné po svém nehospodárném bratru. 
Protože příjmy z českých zemí byly nejvydatnějším zdrojem královského fisku, 
byla to právě česká komora, jejíž význam rozhodně stoupl v této době neustálého 
hledání nových cest k naplnění vyprázdněné královské pokladny. A nový její 
president Vilém Slavata, zvyklý na přímý vlivný styk s panovníkem ještě z doby, 
kdy spolu s Kryštofem Harantem a Heřmanem Černínem bývali po r. 1600 
často jedinou společností zádumčivého Rudolfa II., nebyl ten, jenž by se byl lehce 
smířil s novým stavem, který nastal v Praze přestěhováním královského dvora do 
Vídně. Slavata, jehož aspirace šly výše, než aby byl spokojen s významným sice, 
ale přece jen od lesku, výhod a možností dvora vzdáleným úřadem komorního 
presidenta, velmi těžce nesl změnu poměrů, jež přinesla s sebou mezi jiným 
i utužení závislosti české komory na komoře dvorské, a vyčkával proto první pří
ležitosti, aby se pokusil o získání většího vlivu svému úřadu a tím i své osobě. 
Když tedy v listopadu r. 1614 počalo se u dvora intensivněji uvažovati o nutné 
reformě celého komorního zřízení a Matyáš vyzval i českou komoru, aby před
ložila dobré zdání o komorních příjmech a možnosti jejich zvětšení a po případě 
i návrh na změnu komorní instrukce,9) uvital to Slavata jako vhodnou příležitost 
k předložení stížností a požadavků české komory. Podávaje tedy koncem listopadu 
1614 císaři žádané dobré zdání o českých komorních příjmech, jehož obsahu si 
v rámci našeho tematu nemůžeme blíže povšimnouti, vypracoval Slavata i po
drobný memoriál, v němž se pokusil shrnouti všecky dosavadní stížnosti české 
komory a formulovati požadavky, jež by měly vésti k jejich odstraněnPO) 

Tento Slavatův memoriál jest po mnoha stránkách velmi zajímavý. Jednak 
proto, že n~m dává nahlédnouti do tehdejších poměrů u české komory blíže, než 
nám umožňují ostatní zachované úřední spisy, jednak i proto, že je výrazem smý
šlení významného člena té části českého panstva, jež počala býti odchodem krá
lovského dvora z Prahy do Vídně tlačena do oposíce, směřující k návrftu někdej
ších poměrů a k obnovení jejího pokleslého vlivu u panovníka. Nebude proto bez 
užitku zdržeti se podrobněji u argumentů, jimiž Slavata opřel radikální svůj 

9) Matyáš české komoře 22. IX. 1614, domácí, dvorní a státní archiv ve Vídni (dále zkr. StAV), N. 
Oest. Herrschaftsakten, ]. 1614-1617, Fasc. H 15. 

10) Česká komora císaři 29. XI. 1614, financ. archiv ve Vídni, opis v zem. archivu. Slavatův memoriál 
císaři z 29. XI. 1614, koncept a výtah v arch. min. vnitra v Praze, sign. S 49/6/st. m. Originál memoriálu 
nepodařilo se mi nalézti ani v archivu dvorské komory, ani v materiálu, uloženém ve státním archivu vídeň
ském. Nelze proto také přesně zjistiti, pokud bylo znění originálu snad změněno proti formulaci, zachované 
v konceptu, v němž bylo dosti škrtáno a opravováno. O reformní akci srv. i zmínku u Fellnera-Kretsch
mayra: Die oesterr. Zentralverwaltung 1. 82. Ani ve Slavatovských papírech v zámeckém archivu v Jindř. Hradci 
není podle laskavého sdělení p. archiváře P. Ondř. Franty spisů, jež by se vztahovaly na tuto Slavatovu akci. 
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požadavek osamostatnění české komory od komory dvorské a jejího přímého 
podřízení králi. 

Chtěje hned s počátku ulomiti hrot výtkám, že tu jde o počin, směřující proti 
císařské autoritě, neopomněl Slavata zdůrazniti hned v úvodu, že to byl vždy jen 
ohled na zdokonalení komorní správy a na zvýšení důvěry a úvěru u královských 
věřitelů, jenž vedl českou komoru již v dřívějších dobách k požadavku, aby byla 
vyňata z vrchního dohledu dvorské komory a podřízena přímo králi. Císař dobře 
ví - píše Slavata - že toto království České je zvláštní zemí, oddělenou jazy
kem, právy i zvyklostmi od římské říše a jejích provincií, zemskými kontribucemi 
a dávkami nepodléhající říšským stavům a ani v jiných finančních věcech nepod
řízenou říšské dvorské komoře. lnkorporované země Morava, Slezsko (do r. 1560), 
obě Lužice a některé jiné kraje, náležející bezprostředně k české koruně, nebyly 
nikdy v komorních věcech podřízeny jinému, než jen české komoře, jak ukazuje 
nejen Ferdinandova komorní instrukce z r. 1530, ale i komorní registratura. Čeští 
králové, svěřivše českou justiční expedici nejvyššímu kancléři, nepodřídili jej 
žádné cizi11

) inspekci, ale přímo jen sobě. A podobně měla by se i česká komora 
těšiti důvěře panovníka a měla by býti zbavena dohledu cizích expedicí, ne
znalých českého jazyka, práva zemských zvyků. Komorní věřitelé v zemi nabyli 
by tak větší důvěry, autorita komory v zemi by tím vzrostla, dosavadní stížnosti 
by přestaly, splnil by se tak slib, že české věci nemají býti spravovány němec
kými rady a urychlila by se komorní agenda, zdržovaná nyní zdlouhavou ko
respondencí s dvorskou komorou. 

Po těchto všeobecných důvodech obrátil Slavata pozornost k otázkám prestiže 
země a nejvyšších zemských úředníků. Podřízenost české komory dvorské komoře, 
v níž zasedají většinou rakouští radové nižšího stavu, jest ponižující pro vznešené 
a bohatě priviligované české království, zvláště musí-li český komorní president 
a radové podávati dobrá zdání dvorské komoře jakoby k nějaké apelaci. Presi
denty česk,é komory jsou nejvyšší zemští úředníci, kteří své úřady a hodnosti 
kladou tak vysoko, že nehodlají postoupiti dvorským úředníkům žádných pre
rogativ nebo precedencí, jako se to někdy dálo na zemských sněmech k nemalé 
nespokojenosti českých stavů. Budilo by to ponižující zdání, jakoby nebyli poklá
dáni za tak rozumné a věrné, ač od nepamětných dob věrně sloužili českým králům, 
kteří byli někdy i římskými císaři, v době, kdy nebylo ještě nic známo o dvorské 
komoře, ale kdy bylo po stránce finanční o zemi a českou komoru postaráno lépe 

ll) V konceptu Slavatova memoriálu je všude původní výraz »fremde R1ithe«, »fremde Leute« zmírněn 
na »andere«. Ve výtahu, jenž byl pravděpodobně pořízen podle znění konceptu, jsou ostřejší výrazy všude 
ponechány. 
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než pyní, a to bez dohledu a rozhodování cizích lidí. Stavovská řevnivost vůči 
rakouským stavům mluvila zřejmě ze Slavatova argumentu, že při nynější praksi 
se rakouští stavové dozvídají od dvorské komory o všech nejen komorních, ale 
i justičních, lenních a j. českých věcech, kdežto sami udržují své důvěrné záleži
tosti v tajnosti. To bylo prý také hlavním důvodem, proč se čeští stavové na 
sněmích domáhali toho, aby o českých věcech rozhodovali jen čeští a ne němečtí 
radové. Bezmocnost české komory, jež nemá nyní práva rozhodovacího, zmenšuje 
její vážnost v zemi, zvláště když strany, dostávajíce od dvorské komory opisy 
dobrých zdání a zpráv české komory, jsou z nich informovány o jejím stanovisku, 
což vede často k mrzutostem a nepřátelstvím. Česká komora je v zemi proto málo 
respektována, má svázány ruce v mnohých užitečných jednáních a jest často kom
promitována neuváženými rozhodnutími dvorské komory, plynoucími z neznalosti 
českých poměrů a zemského zřízení. Z těchto konfusí dvorské komory vzniklo 
zvláště veliké zadlužení Horní a Dolní Lužice, kde nyní řádné i mimořádné 
příjmy a zemské výpomoci sotva stačí na úroky. Již r. 1576 protestovala česká 
komora, že dvorská komora bez jejího vědomí anticipovala v obou Lužicích 
zvláštními svými komisaři mnoho tisíc tolarů a zatížila hypotekami komorní 
statky. 

Tímto argumentem dostal se Slavata na pole finančních zájmů země, kde 
bylo ovšem z poslední doby stížností více než dosti. Stesky, jež jsme již dříve 
slyšeli na hospodaření dvorské komory, vracejí se v hojnější ještě míře ve Slava
tově memoriálu. Na českou komoru - píše Slavata - hrnou se se svými preten
semi a poukazy strany, obchodníci, dvorští úředníci a sluhové, trabanti a m. j., 
žádajíce na poukaz dvorské komory výplatu zadržených platů, darů z milosti, 
provisí, pensí a pod., ač to vše nenáleží k české komoře, ale k císařskému dvoru. 
A ke všem těmto tíživým finančním poukazům dochází bez dobrého zdání české 
komory, pouhým císařským rozkazem, což obrací pak proti české komoře bez její 
viny posměch a hlasité stížnosti obyvatelstva země. Nesnesitelné toto zatížení české 
komory je ovšem zvětšováno i světoznámým zadlužením a anticipací komorních 
příjmů, takže je pak velmi těžko vyhověti i vlastním potřebám samého císaře. 
Dvorská komora zacházela ještě dále v této škodlivé praksi tím, že se obracela. 
svými poukázkami bez vědomí české komory přímo na vrchní berní výběrčí 
a vybrala tak z daňových nedoplatků za rok 1604-1609 na 360.000 zl., jež 
měly zůstati v rukou české komory na úhradu válečných anticipací. Tato prakse 
musí prý buditi zdání, že dvorská komora hodlá celou tíži nebo aspoň vět
šinu výdajů, milostí, pensí, provisí a odbytných bez rozdílu zemských, dvor
ských nebo jiných služeb uvaliti na příjmy Čech a inkorporovaných zemí, když 
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, ne v hotových penězích, tož aspoň v obligacích a úpisech. Na českou komoru 
j sou často se svými vysokými dary z milosti odkazováni i četní rakouští a jiní 
císařští radové, služebníci a jiní cizinci, kteří nebyli nikdy v českých službách, 
zatím co české komoře není známo, že by byl některý český patriot obdržel někdy 
něco z říšských, rakouských nebo jiných příjmů, ale jen z českých a žádných jiných 
důchodů. I z těchto obtíží viděl Slavata jediné východisko v podřízení české 

komory přímo králi, slibuje si od toho zejména větší spokojenost věřitelů, kteří 
byli za dosavadní prakse přímo poškozováni i tím, že dvorská komora z neznalosti 
jazyka a zemského práva zamítala často i oprávněné návrhy české komory. Dvor
ská komora zasahovala svým vlivem také do obsazování služeb v různých komor
ních expedicích, jmenujíc do nich osoby málo schopné. 

Vyčerpav takto zásadní a věcné důvody pro svůj požadavek, připojil Slavata 
v další části svého memoriálu doklady rázu osobního, snaže se dokázati ne-li 
přednost, tož aspoň rovnocennost komorních presidentů a radů se členy dvorské 
komory. Dříve byly za presidenty a rady české komory vybírány osoby ze dvou 
vyšších stavll království, jež pak odtud postupovaly do vyšších úřadů. Tak na př. 
Jiří z Gerstorfu byl nejen komorním radou, ale i zemským podkomořím, presi
dent české komory Volf v Vřesovic byl současně nejvyšším zemským písařem 
podobně jako Michal Španovský, Jáchym z Kolovrat byl nejen komorním pre
sidentem, ale i karlštejnským purkrabím, Abraham z Donina byl i tajným radou 
a pod. Z české komory postupovali pak její členové do vyšších úřadů. Tak první 
její president Jan ml. z Lobkovic stal se nejvyšším zemským komorníkem a 
později nejvyšším purkrabím, Humprecht Černín stal se jedním z nejvyšších zem
ských úředníků a podkomořím, Hertvík ze Seidlic postoupil na přísedícího zem
ského soudu, stejně jako Jindřich z Písnice, Jan Jiří ze Švamberka stal se nejvyšším 
sudím dvorským a pak nejvyšším zemským komorníkem, komorní rada Ferdinand 
z Donina stal se apelačním presidentem a nejvyšším sudím dvorským, a konečně 
nejvyšším hqfmistrem, Adam z Valdštejna byl přísedícím zemského soudu, krá
lovským dvorním maršálkem, pak komorním radou, nejvyšším štolbou, tajným 
radou, nejvyšším sudím zemským a pak nejvyšším hofmistrem, Kašpar Kaplíř stal 
se přísedícím zemského soudu stejně jako Prokop Dvořecký. I nyní je česká 
komora obsazena váženýmí osobami, nejvyššími zemskými úředníky, přísedícími 
zemského a komorního soudu a jinými osobami panského a rytířského stavu. 
Z toho dovozoval Slavata, že při další podřízenosti české komory komoře dvor
ské by byla obava, že by bylo obtížno ne-li nemožno získati pro funkce - třeba 
pro hodnost presidenta - v české komoře takovéto stavovské osoby. V takovém 
případě by prý musel i sám Slavata požádati císaře za propuštění z funkce ko-
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morního presidenta.12
) Naproti tomu - ač srovnání a příklady jsou odiosní -

byly u dvorské komory presidenty a rady osoby, jejichž stav nebylo lze ani zdaleka 
srovnati se stavem presidentů a radů české komory, a jež před vstupem do dvorské 
komory nebo po odchodu z ní zřídka zastávaly nějaký vyšší úřad. Proč tedy císař 
nevěří osvědčeným těmto svým dlouholetým služebníkům tolik, jako osobám ja
zyka a zemských zvyklostí neznalým? Proč je nepodřídí pouze sobě nebo svým 
tajným radům? 

Chtěje se předem vyhnouti námitce, že podřízenost české komory komoře 
dvorské zakládá se na přesném znění dosavadních komorních instrukcí, pokusil 
se Slavata ukázati na jednotlivých příkladech z minulosti, že prakse byla ve sku
tečnosti jiná, než litera instrukcí. Ze spisů a zpráv starých úředníků je zřejmo -
píše Slavata - že bývalí presidentové české komory nechtěli tento úřad při jmouti 
leč s podmínkou, že budou podléhati přímo králi a ne dvorské komoře, a toto 
stanovisko vskutku také prováděli. Když za presidentství Jana st. z Lobkovic13

) 

president dvorské komory Kryštof z Althanu poslal do krajů potají výběrčí dvor
ského pokladního úřadu, aby vybrali posudné přímo k rukám dvorské komory, 
stěžoval si na to Lobkovic přímo u císaře, jenž rozhodl, aby se česká komora ne
řídila dvorskou komorou, ale přímo jím. Česká komora vyslala pak do krajů své 
posly s rozkazem, aby výběrčí odvedli posudné do obydlí presidenta české ko
mory, což se také stalo, takže se výběrčí dvorské komory museli vrátiti s nepoříze
nou. Podobně setkal se Althan s odporem presidenta české komory, když chtěl 
podříditi dvorské komoře českého rentmistra a účetního. A v téže době zakázal 
president české komory těmto dvěma úředníkům přes výslovný rozkaz dvorské ko
mory vydati ji posudné. Po Lobkovicovi Michal Španovský přijal úřad presidenta 
české komory rovněž jen s podmínkou, že nebude podřízen dvorské komoře, ale 
pHmo císaři, a když zvěděl, že si dvorská komora dovoluje o něm rozhodovati, 
resignoval po 5/4 roku na svůj úřad, pokládaje takovýto poměr za nehodný nej
vyššího zemského úředníka. I o jeho nástupci Ladislavovi Popelovi z Lobkovic je 
známo, že přijal presidentský úřad jen s podmínkou, že jemu a radům české ko
mory bude povolen přímý přístup k císaři v osobní audienci k referátům o komor-
,----- ~-~; 

12) V konceptu jest tento pasus o případné resignaci škrtnut a zdá ,se, že nebyl do originálu pojat stejně, 
jako podobná zmínka na konci memoriálu. Ve výtahu jest však tato zmínka uvedena. 

13) Presidenty české komory byli: Jan ml. PopeJ z Lobkovic 1548-1549, Volf z Vřesovic 1550-1557, 
Jáchym hr. Šlik 1558-1562, Volf z Vřesovic 1562-t 21. III. 1569, Jáchym ze Švamberka 1570-1575, Jáchym 
Novohradský z Kolovrat 1576-17. IX. 1577, Jan st. z Lobkovic 9. XI. 1577-1580, Michal Španovský 1580 až 
1581, Ladislav ml. Popel z Lobkovic 10. XII. 1581-8. III. 1587, Hertvík ze Seid!ic, direktor, 1588-1591, Jáchym 
Novohradský z Kolovrat 1592-1597, Štěpán Jiří ze Šternberka 1598-1600 (správce), 1.601-1606 (president), 
Kašpar Kaplíř a Zikmund Měsíček, direktoři, 1607-1610, Abraham z Donína 1611, Mikuláš z Gerstorfu, di
rektor 1612, Vilém Slavata 17. XI. 1612-1618, Kryštof Harant z PoJžic 1620, Vilém Slavata 1621-;-1624. 
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ních věcech. Dvorská komora sice proti tomu velmi ostře protestovala, ale na konec 
bylo smluveno, že president české komory bude o komorních věcech referovati 
nejprve v tajné radě u přítomnosti dvorské komory a pak osobně císaři rovněž 
za přítomnosti dvorské komory, a to jedině na upozornění dvorské komory, že chce 
býti pro případ císařova odjezdu z Prahy informována o všem, co česká komora 
projednávala v osobní audienci u císaře. Tuto námitku vyvrátil Slavata ihned po
ukazem k tomu, že by k tomu nemohlo dojíti, kdyby byl president české komory 
osobně přítomen u dvora, jak si to Slavata představoval. Podle výše zmíněné do
hody s dvorskou komorou bylo pak jednání o komorních věcech praktikováno 
v audiencích u Rudolfa II., takže všecky suplikace, podané stranami císaři, roz
děloval nejvyšší komorník tak, že co náleželo dvorské komoře, odevzdal jí, a co 
příslušelo české komoře, obdržel přímo president české komory. Česká komora pak 
referovala o důležitějších věcech českým referentům tajným radům Trautsonovi 
a Rumpfovi, kteří k těmto poradám zvali také dvorskou komoru. Po této před
běžné poradě byla pak zdání české komory předčítána v plné tajné radě, v níž byli 
přítomní i president a radové české komory. Některé věci byly takto rozhodnuty 
přímo v sezení tajné rady, kdežto důležitější věci přišly k císaři k osobní audienci, 
kterou sjednal české komoře president tajné rady. K této audienci dostavili se zpra
vidla členové tajné rady, dvorské i české komory, sekretář přečetl císaři dobrá 
zdání a zapsal císařovo rozhodnutí. 

S tímto postupem se česká komora spokojila dosti dlouho, ač i tehdy Lobko
vic referoval mnohdy císaři o mnoha věcech sám, bez dvorské komory. Je to zřejmo 
z toho, že před svým odstoupením z úřadu presidenta české komory vyžádal si 
od císaře generální kvitanci o celém hospodaření české komory - odevzdával 
totiž císaři přímo výnos některých komorních příjmů jen na císařův podpis a pod 
pečetí české komory. Po celou tuto dobu i potom zprávy, dobrá zdání, císařské 
reskripty, obligace, relace k zemským deskám a pod. neprocházely k císařovu pod
pisu dvorskou komorou, ale přímo z české komory, jíž byly také - císařem pode
psané - komorníkem přímo vraceny. 

Když však byl úřad presidenta české komory po nějaký čas neobsazen, počala 
si dvorská komora postupně osobovati neomezenou jurisdikci nad českou komorou. 
Tak si nedlouho po odstoupení Ladislava z Lobkovic vymohla od císaře rozkaz, 
že příjmy z pohraničního cla mají býti odváděny přímo dvorské komoře, jež jimi 
také vskutku po několik let volně disponovala, pokud česká komora neměla pre
sidenta. Když se pak měl státi presidentem Jáchym z Kolovrat, nechtěl se dáti 
přemluviti k přijetí tohoto úřadu, žádaje, aby byly vráceny české komoře všecky 
příjmy a vůbec vše, co jí bylo v minulých letech odňato, a protestoval proti tomu, 
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aby byl podřízen dvorské komoře a nikoli přímo císaři. Kolovrat šel ve svých po
žadavcích dokonce tak daleko, že upíral dvorské komoře právo přítomnosti v po
radách tajné rady, pokud šlo o věci české komory, odůvodňuje to tím, že dvorska 
komora rovněž sama referuje v tajné radě o svých věcech. Ale i on pak - asi 
z osobních důvodů - ustoupil a spokojil se někdejší praksí společných referátů 
v tajné radě. Presidentovi dvorské komory Ferd. Hoffmannovi přiznával Kolovrat 
přednost pouze v audienci u císaře a ve společných poradách tajné rady a české 
komory, kdežto jinak jako jeden z nejvyšších zemských úředníků trval na své před
nosti. Stejně energicky stavěl se (jak jsme již slyšeli) na odpor proti předkládání 
měsíčních výkazů dvorské komoře, třebaže to bylo v komorní instrukci přímo na
řízeno, a císař mu to mlčky schválil. Podobný pokus s měsíčními výkazy učinila 
dvorská komora také za presidentství Štěpána Jiřího ze Šternberka, jenž si rovněž 
na to stěžoval u císaře, od něhož obdržel ústní rozhodnutí: »Gebt nichts auf die 
Ho fkammer , ich will euch vertrauen, ihr werdet mír treulich und wohl dienen, 
lam euch die Hofkammer auch Reitung thun, wie sie hausen.« Táž slova opakoval 
císař i tehdejšímu presidentu dvorské komory Wolfu Unverzagtovi, jenž nemohl 
jinak, než uznati tuto vůli císaře. Registratura české komory kromě toho také uka
zuje, že za předešlých tří presidentů české komory projednala tato bez jakéhokoli 
vměšování se dvorské komory mnoho konfiskací a důchodů ve výši mnoha tisíc 
tolarů, odevzdavši jejich výnos císaři v osobní audienci -. podobně bylo také při 
jednání o velkých panstvích Krumlově, Benátkách a j. 

V poslední době Rudolfovy vlády, když přestaly řádné audience u císaře, 
neposílala česká komora svých zpráv již dvorské komoře, ale přímo císaři a roz
hodnutí o nich rovněž nedostávala prostřednictvím dvorské komory, ale nejvyš
šího komorníka nebo císařova osobního komorníka. Dvorská komora posílala sice 
tehdy české komoře mnoho císařských rozkazů o vyplácení různých dluhů, platů, 
milostí a provisí, ale česká komora si na to r. 1610 u císaře písemně i ústně stěžo
vala a poslala pak všecky tyto rozkazy v jednom fasciklu zpět císaři, jenž je přijal 
a podržel si je. Již předtím, r. 1607, když dvorská komora za presidentství Helm
harta Jorgera poslala české komoře ostrý císařský list o nedoplatcích posudného 
a o odevzdání výše zmíněných měsíčních výkazů, nechala to česká komora úmyslně 
bez odpovědi a neuposlechla těchto rozkazů. Když se r. 1611 stal presidentem české 
komory Abraham z Donina, prohlásil při své instalaci ještě před přísahou veřejně 
u přítomnosti lantkrabího z Leuchtenberka, pana z Valdštejna (pozdějšího nejvyš
šího hofmistra), pana Arnošta z Molartu, pana Oldřicha Pruskovského, Ondřeje 
Hanniwalda a všech komorních radů, sekretářů, kanceláře i puchalterie, že přijímá 
presidentský úřad jen pod podmínkou, že bude závislý přímo na císaři a dvorská 
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komora že nebude mu míti co poroučeti - kancelář toto jeho prohlášení ihned 

zaznamenala. 
Těmito všemi případy dovozoval Slavata, že se česká komora vždy bránila 

proti jurisdikci dvorské komory. Přecházeje k době svého úřadování, stěžoval si 
Slavata, že on i radové české komory často sami pocítili, že si dvorská komora 
dovoluje prováděti superioritu a jurisdikci nad českou komorou, zvláště že za jeho 
nepřítomnosti v Praze posílala komoře všecky císařské resoluce a že ani on ani 
komorní radové nebyli od té doby voláni k referátu k císaři ani do tajné rady, 
kromě dvou nebo tří případů, kdy byl Slavata povolán ve sněmovních věcech do 
Čes. Budějovic k tajné radě. Česká komora je touto praksí zcela odloučena od 
jakéhokoli rozhodování, a strany se proto také již neobracejí na ni, ale na dvorskou 
komoru, jež o jejich věcech rozhoduje sama, většinou bez dobrého zdání české 
komory. Zejména nedotazuje se dvorská komora české komory na její zdání v těch 
věcech, u nichž předpokládá s její strany námitky. Česká komora jest nyní na
prosto odloučena od jakéhokoli přímého styku s panovníkem, protože všecka její 
korespondence s císařem prochází dvorskou komorou, z čehož ze všeho jest zřejmý 
úmysl dvorské komory učiniti z české komory jen svůj filiální úřad, což by.byl 
žádný z dřívějších komorních presidentů nestrpěL Císař má z těchto neshod jen 
škodu, a trpí tím nejen agenda, ale i staří věrní císařští služebníci, jimž dvorská 
komora zakazuje realisovati výplaty poukazů, vydaných českou komorou, udílejíc 
však sama milosti cizincům i bez ohledu na pravidlo »potior tempore, potior 
jure«. Takto odstrčení a v bídě žijící věrní služebníci pozorují s trpkostí tuto 
praksi, a aktivně sloužícím úředníkům béře tento příklad chuť k věrné práci. 
Řádných českých příjmLl se tak užívá na poukazy dvorské komory pro cizí lidi, 
na cizí pretense, a těm, kteří věrně slouží u české komory, odpírá se nebo dlouho 
zadržuje i to, co jim náleží, bez ohledu na to, že je mezi nimi mnoho císaři věr
ných a zasloužilých osob, rodilých.Čechů, kteří se u dvorské komory těžce něčeho 
domohou pmti protežovaným cizincům. 

Tyto stálé neshody mezi českou a dvorskou komorou škodí i úřední agendě, 
protože česká komora je nucena pro nedostatek peněz odpírati výplatu poukazů 
dvorské komory. I Slavata sám je prý zahrnován potupou a posměchem cizinců 
i domácích osob proto, že si dává Hbiti od dvorské komory jurisdikci, které by 
byli jeho předchůdci nikdy nesnesli; jurisdikce české komory vezme prý takto brzy 
za své, což bude míti pro potomstvo zlé následky. Odmítaje předem případnou 
výtku osobních zájmů v této věci, zdůraznil Slavata, že sám není odkázán na 
příjem z české komory, maje pro sebe »chvála bohu dosti prostředků«, že by tedy 
z její nezávislosti neměl osobního prospěchu - naopak, musel by se pak stále 
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zdržovati u dvora, což by mělo za následek nejen hmotné výlohy, ale i zanedbá
vání vlastního hospodářství. 

Přes všecku tíživost usurpované jurisdikce dvorské komory snášel prý Slavata 
to vše až dosud přes všecky bolestné pocity v mysli hlavně proto, že věděl, že má 
císař s počátku své vlády mnoho důležitých starostí, a protože doufal, že císař 
přijede zase brzy do Čech, aby se zde usídlil jako jeho předkové. A podává-li 
nyní tento memoriál, děje se tak zejména proto, že mu císař sám poskytl k tomu 
příležitost jednáním o reformě komorního zřízení. 

Vyčerpav všecky tyto argumenty zásadního, stavovského i státoprávního rázu, 
zakončil Slavata svůj memoriál konkretními požadavky, aby císař ze své královské 
moci zrušil usurpovanou jurisdikci dvorské komory a podřídil českou komoru opět 
jen přímo sobě na důkaz, že ji pokládá ve správě komorních důchodů za tak 
věrnou, rozumnou a diskretní, že nepotřebuje inspekce ani ředitelství cizích osob. 
Zádal, aby česká komora zůstala samostatnou, a příště, nebude-li král přítomen 
v Čechách, aby každý president české komory s jedním komorním radou, dvěma 
sekretáři a několika jinými osobami provázel císaře a jeho dvůr a aby tak mohl 
referovati a projednávati české komorní věci přímo v tajné radě, bez přítomnosti 
dvorské komory, podobně jako to činí český nejvyšší kancléř. Komorní radové, 
kteří by zůstali v Praze, vyřizovali by běžné věci, týkající se panství, hor a jiných 
obecných nebo partikulárních věcí, podávali by zdání ke dvoru a mohli by se na
zývati »hinderlassene bohmische Kammer«. Kdyby král·- čehož si všichni srdeč~.ě 
přejí - navštívil opět královskou residenci v Praze, byl by přímý styk české ko
mory s ním tím snazší. Jen tak by se odstranily dosavadní neshody a obtíže, pre
sident a radové české komory by tak byli zbaveni pochybnosti, že nejsou poklá- / 
dáni za tak věrné a kvalifikované, jako jiní úředníci, nejvyšší zemští úředníci 
a čeští stavové vůbec by pak na zemských sněmech projevovali větší blahovůli ke 
komorním věcem, úvěr by postupně stoupl a císař i jeho nástupci by si v celém 
království získali velké slávy a vděčnosti. České expedice byly by tak osvobozeny 
od cizí osobivosti a autorita panovníka by tím jen vzrostla. Ustanovení v tomto 
smyslu by muselo být ovšem také pojato do příští komorní instrukce. 

Pokud šlo o případnou námitku novoty požadavku expedice české komory 
u dvora, upozorňoval Slavata, že již kdysi komorní president Jáchym z Kolovrat 
a později i Hertvík ze Seidlic prodlévali dosti dlouho u dvorské komory, jedna
jíce o českých komorních věcech. A president české komory, dobře znalý jazyka 
i zemského zřízení, bude v expedici české komory u dvora jistě více platen než 
přetížená komora dvorská. Třeba že za vlády Ferdinanda, Maxmiliana a Rudolfa 
presidentové české komory nedleli ustavičně u dvora, přece byli r. 1560 president 
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a radové české komory se sekretářem pozváni do Vídně k císaři, kde se zdrželi asi 
půl roku, projednavše tam mnoho věcí. Za Rudolfa II., jenž po 29 let sídlel téměř 
nepřetržitě v Praze, nebylo třeba jezditi za dvorem - jinak by se tak bylo prý 
jistě stalo, a to s císařským svolením. 

Rozhodným, ale přece jen k císaři velmi loyálním tonem stylisovaný memoriál 
skončil Slavata ohlášením resignace pro případ nevyhovění své žádosti. Kdyby 
císař proti očekávání setrval při dosavadní jurisdikci dvorské komory nad českou 
komorou - končil Slavata - vznikly by z toho jen konfuse ke škodě císaře. 
V tom případě by prý nemohl déle sloužiti k prospěchu císaře a ke své cti a slávě, 
nemohl by se déle vystavovati hanbě a výsměchu, a prosí proto císaře, aby ho za 
takových okolností propustil ze služeb české komory, třeba že hodlá v jiných úřa
dech sloužiti císaři věrně až do smrti. Tento passus byl však v konceptu memo
riálu škrtnut a zdá se, že nebyl do originálu pojat - Slavata nechtěl asi jíti ve 
svém radikalismu tak daleko. Ostatně budoucnost ukázala, že i po nezdaru své 
akce rozhodl se setrvati ve své funkci i dále. 

Po formální stránce žádal Slavata císaře v závěru memoriálu, aby nebyl dán 
k dobrému zdání dvorské komoře jako zúčastněné straně, ale aby si císař vyžádal 
dobré zdání tajných radů a nejvyšších českých zemských úředníků o této věd, 
týkající se svobod království českého. Pro ten případ, že by i dvorská komora po
dala přece jen o memoriálu dobré zdání, žádal Slavata, aby bylo pak předloženo 
i české komoře k replice. Nakonec zdůraznil znovu, že česki komora nechce těmito 
požadavky nic proti císařské výsosti, ale že jí jde jen a jen o dobro krále. 

Svědčilo jistě o napiatém poměru mezi českou a dvorskou komorou a o státo
právní zásadnosti Slavatově, že předložil svůj memoriál císaři nikoli prostřed
nictvím dvorské komory, ale nejvyššího českého kancléře. Přes to však, aby aspoň 
společenská forma byla zachována, poslal Slavata současně soukromý dopis direk
toru dvorské komory a duši tehdejšího reformního jednání Christ. Seifridovi sv. 
p. Breunef(wi, jemuž sděloval předložení memoriálu, znovu zdůrazňuje, že to ni
kterak nesměřuje proti dvorské komoře. Omlouvaje se, že chce tím jen dáti dobrý 
příklad potomkům, neopomenul Slavata zdůrazniti osobní nezištnost této akce se 
své strany ujištěním, že nehodlá - podobně jako prý jistě i Breuner - ztráviti 
celý svůj život ve službě u české komory a že mu proto nejde o osobní prospěch, 
ale jen o dobro svěřeného mu úřadu. Současně ohlásil na počátek prosince 1614 
svůj příjezd do Vídně k bližšímu jednání o reformních návrzkh.14

) 

Problém komorní reformy, jak si jej představoval Breuner, byl ovšem zcela 
jiného rázu, než aby byla ve Vídni nejmenší ochota vážně se zabývati nečekaným 

14) Slavata Breunerovi 29. XI. 1614, ADK. 
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a radikálním návrhem Slavatovým. Šlo tehdy zejména o nalezení nových příjmo
vých zdrojů k sanování císařské pokladny a o reformu komorní správy za účelem 
jejího zdokonalení a zlevnění. Ostatně sama situace Breunerova nebyla tehdy příliš 
pevná, a byl to právě vlivný Matyášův rádce biskup Khlesl, jenž se v důvěrných 
dobrých zdáních císaři stavěl obratně proti Breunerovi a jeho reformním plá
nŮffi.15) Nás tu ovšem nezajímá průběh celého zdlouhavého a na konec téměř bez
výsledného reformního jednání, ale jen další osud Slavatova memoriálu, odsouze
ného za dané situace již předem k nepříznivému vyřízení. 

Byla to pochopitelně zejména dvorská komora, jež se rozhodně postavila 
proti Slavatovým požadavkllm, majíc v tom situaci dosti snadnou. Zvěděvši ze 
Slavatova dopisu Breunerovi o podání memoriálu cestou, jež se musela těžce 
dotknout jejího sebevědomí, podala v zápětí ostrý protest císaři, žádajíc, aby byl 
Slavata po svém příjezdu do Vídně osobně císařem nebo aspoň tajnou radou po
kárán za toto hrubé přestoupení instrukce. Neznajíc ještě přesného znění poža
davků, neopomněla již předem upozorniti císaře, že by jejich splnění znamenalo 
konfusi a rozvrat nejen české komory, ale i jiných zemských komor, jež by se jistě 
přihlásily o podobná nezvyklá práva. Zdůrazňujíc, že česká dvorská kancelář, jíž 
byl návrh předložen, nemá s komorními věcmi nic společného, a žádajíc, aby jí 
byly všecky tyto spisy ihned předloženy, upozornila, že se tím jen prodlouží a zkom-
plikuje nutné jednání o komorní reformě. lG) . 

Dvorská komora cítila se ovšem povinna reagovati na Slavatovy požadavlsY. " 
Učinila tak ve dvou dobrých zdáních, z nichž jedno, nedatované, pochází pravdě
podobně z počátku r. 1615 a druhé, obšírnější, teprve z polovice října r. 1615.

17
) 

Obě zdání, argumentující shodnými důvody, stavěla se rozhodně proti příznivému 
vyřízení Slavatových požadavkll. Dvorská komora netajila, že podobné stížnosti 
podávala česká komora již před mnoha lety, a že skutečně za pobytu Rudolfa II. 
v Praze dosáhla práva přímé audience u císaře, ovšem v přítomnosti zástupců 

15) Srv. o tom Hammer-Purgstall: Khlesl's des Cardinals ... Leben, III., str. 130 násl. V přílohách i dvě 
dobrá zdání Khleslova o Breunerovi a reformních plánech. . 

16) Dvorská komora císaři 8. XII. a 19. XII. 1614, ADK. Srv. i Breunerovy požadavky, za nichž byl 
ochoten ujmouti se reformy komorní správy, ve StAV. O Slavatovi a české komoře praví tu Breuner: »Bei der 
bohmischen Cammer haben E. M. an Herrn Slavata ein feines Subiectum, allein dass er die Erfahrenheit des Cam
merwesens noch nicht allerdings hat, wegen der Buchhalterei und Reitungssachen, darumb er sich bisher nit recht 
annemben wollen, welches doch einem Presidenten nit allein Hirnemblich und insonderheit ob-, sondern auch E. 
M. viel daran liegt. Dahero ihme zuzusprechen were, sich des Werks der Notturft nach mit mehrerem Ernst an
zunemben.« Z pěti radů české komory byl tehdy Mikuláš z Gerstorfu zároveň vrchním heitmanem komorních 
panství a kromě toho i hejtmanem v Kladsku - Breuner navrhoval, aby byl těchto vedlejších funkcí zproštěn 
a aby zůstal pouze komorním radou. Jeho bratr Oldřich z Gerstorfu byl komorním radou a komorním prokurá

torem - i zde navrhoval Breuner ponechání pouze funkce komorního rady. 
17) Dvorská komora nejvyššímu komorníku, s. d., ADK. Dvorská komora císaři 16. X. 1615, ADK. 
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dvorské komory, což pot rvalo až do nynějška. Ovšem tyto audience - upozorňo
vala dvorská komora - měly i špatné následky, jako když asi r. 1587 čeští stavové 
počali se domáhati - pravděpodobně z návodu české komory - přímého vlivu 
na českou komoru tím, že měla býti spravována stavovskými rady a vyňata z pra
vomoci dvorské komory. Ke stavovské této akci dal prý tehdy pravděpodobně 
podnět nedávný uherský sněm, na němž uherští stavové žádali pro sebe právo ge
nerální visitace a vyúčtování všech královských příjmů a důchodů, ovšem bez vý
sledku. Stavějíc se na stanovisko, že císařská komorní správa záleží výhradně jen 
na vůli císaře, jenž k tomu nepotřebuje svolení zemí, upozorňovala dvorská ko
mora, že blahovolná koncese přímé audience a expedice byla vždy chápána jako 
provisorium pro případ císařova pobytu v Praze, a proto že také nebyla pojata 
do komorních instrukcí, podle nichž zůstala česká komora podřízena komoře 
dvorské. Hlavním argumentem dvorské komory bylo ovšem upozornění na nebeL:
pečí, že by ostatní zemské komory jistě nehodlaly zůstati ve svých právech za 
českou komorou a že by se rovněž domáhaly pobytu svých zástupců u dvora, což 
by ovšem vedlo k absurdnostem. Císař by pak vůbec nepotřeboval dvorské komory, 
ale musel by zříditi pro říšské, italské, dvorské a jiné potřeby zvláštní komorní 
úřady a kromě toho i zvláštní radní kolegium a expedici, což by celou komorní 
správu podstatně zdražilo a vedlo by jen ke zmatkům, nehledě k tomu, že by to 
bylo proti všemu rozumu a proti starým osvědčeným zvykům. VyHčivši vznik 
a vývoj dvorské komory a její kompetence od dob Maxmilianových, dokazovala 
dvorská komora, že jejím vlastním úkolem je dirigování a disposice všemi králov
skými důchody a příjmy v královstvích a zemích, jejichž komory jí mají proto před
kládati výkazy všech příjmů. Reagujíc na věcné námitky české komory, tvrdila 
dvorská komora - bez dokladů ovšem - že česká komorní správa byla daleko 
lépe vedena právě v době, kdy nebylo přímých audiencí a expedice, a že dluhy, 
jež se ovšem zvětšily tureckými válkami, nestouply nikde tak, jako právě u české 
komory. Tuto okolnost vysvětlovala dvorská komora právě tím, že čeští komorní 
presidenti .-.. jak prý svědčí audienční kniha české komory - přicházeli často 
sami, bez přítomnosti radů dvorské komory, k císaři, přednášejíce mu i věci velmi 
důležité, o nichž pak dvorská komora neměla vědomosti. Česká komora snažila se 
prý vůbec stále více vyloučiti dvorskou komoru z audiencí u císaře Rudolfa, a když 
později pravidelné audience přestaly vůbec, docházeli k císaři presidenti české 
komory sami, bez zástupců dvorské komory. Ale nedosti na tom - sebevědomí 
české komory šlo tak daleko, že se zmocnila disposice všemi komorními důchody 
i válečnými kontribucemi, odpírajíc proti výslovnému znění instrukce předkládati 
dvorské komoře měsíční výkazy a účtování tureckých pomocí a neposlouchajíc 





ANNA VAVROUŠKOvA: 

ŠIFROVANÉ DOPISY FRIDRICHA FALCKÉHO. 
(PřisPévek k diplomatice pramenu českého povstdni.) r: 1618-1621 jsou dobou dramatického vypětí českých dějin. Zápas o nej

cennější statky národa tříští se o nerozhodnost některých členů šlechty, kteří 
ve vážných chvílích váhají, zda mají přispěti ke zdaru hřivnou ze svých 

pozemských statků. Hlavním prostředkem k vítězství českých nadějí mohlo býti 
dobře placené a organisované žoldnéřské vojsko; náklad na udržování vojska byl 
veliký, uvážíme-li, že bylo nutno míti v záloze větší počet žoldnéřů, aby země 
mohla býti chráněna včas proti útokům nepřátel s několika stran. Mdlý postup 
na začátku odboje zavinila přílišná liknavost šlechty, zvyklé nedbalému plnění 
berních povinností; později bylo třeba, aby se země, vykořisťovaná a vysílená 
drancováním žoldnéřů z obou táborů, obrátila o finanční výpomoc za hranice. 
Zvolení Fridricha Falckého se stalo nejen pod vlivem sympatií k tomuto mladému 
kalvínskému knížeti, nýbrž i pod zorným úhlem chybných výpočtů, že tchán jeho, 
Jakub, král anglický, a evangelická unie budou držeti ochranné rámě nad králov
stvím Fridrichovým a zájmy české koruny. Průběh událostí po volbě Fridrichově 
v srpnu 1619, slibně uzavřené konfederace českých zemí se stavy obojích Rakous 
a sněmem uherským, jakož i následující poklesnutí zájmu, zdrželivost, ba i ne
přátelské vystoupení bývalých spojenců české věci, ať již to byl král anglický, 
kurfiřt saský Jan Jiří či vévoda savojský a jiní, to vše jsou události celkem 

známé. 
Zelezná ruka osudu, drtící víc a více české země, přinutila Čechy k tomu, 

aby usilovali o získání pomoci všude tam, kde se projevoval zájem a sympatie 
k českému odboji. Bylo to především Nizozemí, k němuž se upíraly toužebně 
a v důvěře zraky nekatolických Čechů, Nizozemí, které tehdy bylo na vrcholu své 
moci a hospodářského rozvoje, na jehož burse v Amsterodamě proudilo zlato 
celé Evropy a jehož koloniální politika dosáhla tehdy pronikavých úspěchů. 
S významným . postavením nizozemské republiky v Evropě chtělo a mohlo sou
peřiti snad jen Španělsko, které vzbuzovalo nejlepší naděje v katolických státech. 
Ve státním archivu v Haagu je uložena bohatá korespondence českých stavů, za
stoupených direktory, a později krále českého Fridricha Falckého s generálními 
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stavy nizozemskými z let 1618-1621.1
) Z těchto listů, naplněných houževnatou 

nadějí ve zdar spravedlivého boje a úpěnlivými prosbami Čechů o finanční pod
poru, kterou Haag poskytoval v měsíčních intervalech Praze, zajímají nás po 
stránce obsahové i formální tři dopisy »zimního« krále, adresované jednak gene
rálním stavům nizozemským, jednak Morici Oraňskému, kterého Fridrich nazývá 
»freundlicher lieber vetter«; bylyť rody falcký a nassavsko-dil1enburský, z něhož 
pocházel Moric Oraňský, spřízněny. 

Listy jsou z druhé poloviny r. 1620, kdy se schylovalo již k tragickému za-
končení odboje osudnou bitvou bělohorskou. V prvním z nich, datovaném 14. srpna 
1620, oznamuje Fridrich generálním stavům vpád ligistických vojsk do Rakous, 
kapitulaci rakouských stavů, ale doufá ještě v dobrý výsledek sjezdu konfederace 
v Báňské Bystřici. 27. září téhož léta píše Fridrich opět generálním stavům (dopis 
otiskuji v příloze). Téhož dne je datován druhý list Fridrichův pro Morice Oraň
ského, v němž »zimní« král prosí Morice, aby se přimluvil u stavů nizozemských 
o prodloužení peněžitých podpor a odevzdal jim zároveň zmíněný list Fridrichův 
z 27. září; posílá mu dále opis listu Betlena Gabora, jehož příchod do hlavního 
ležení očekává; oznamuje, že Buquoy s vojskem Maxmiliána Bavorského vpadl 
do Čech až k Budějovicům, jemuž »gleichwol unser hauptlager unter dem gene
ralat flirst Christian zue Anhalts Ld. nachgezogen und sich dergestalt logirt, da:B 
sie den feind an seinem vorhaben zu hindem und dieses konigreich zu beschutzen 
verhoffen. So seind wir auch ein werk morgenden tags, ge1iebt es Gott, von heuern 
ufzubrechen, uns in der person zue veld zu begeben und unser lager nit weit 
von dem hauptlager umb die statt Tabor zu geschlagen«. Kníže z Anhaltu však 
ustupoval, jak známo, před silou Buquoyovou a teprve na Bílé Hoře se odhodlal 
k bitvě, v níž Buquoy dobyl vítězství. Fridrich Falcký se mohl zajisté ještě v P~aze 
brániti, ale nedůvěra v demoralisované vojsko ho zbavila úplně odvahy. VOjsko 
žoldnéřské, nespoutané kázní a složené z nejrůznějších elementů, působilo mu 
mnoho trpkých chvil, jak se z toho zpovídá velmi upřímně v srpnu 1620: )>und 
bearbeiten uns zum hochsten díe mittel bei zeiten zu erlangen, damit díe solda
tesca bei gehorsamb disciplin und gutem willen erhalten werden moge«. Úpěnlivá 
prosba o finanční výpomoc je motivem společným těmto třem dopisům; cítíme, že 
ostatní vypravování Fridrichovo má pouze ten účel, aby zesílilo výsledný dojem z ne
obyčejně tísnivé situace krále i svěřeného mu království a povzbudilo Haag k větší 
čilosti. Obsah listů - byť vytržen ze souvislosti s ostatními listy haagské korespon
dence-dopřává přece zajímavého průhledu na válečné nebe v srpnuazáříléta 1620. 

1) Fascikl korespondence ve státním archivu v Haagu má sign. »Staaten Generaal«, sv. 5982; fotografie 

tohoto svazku jsou uloženy ve Státním historickém ústavě v Praze. 
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Listy tyto vzbuzují však náš oprávněný zájem i po stránce formální, neboť 
podstatná jejich část je šifrována. Výkladu šifer Fridricha Falckého nebyla dosud 
věnována náležitá pozornost. V publikacích, které byly věnovány ať již pietnímu 
vydání rodinných listů Fridricha Falckého (Aretin, Bromley), ať uveřejňovaly 
listy Fridrichovy v souvislosti s ostatními prameny k dějinám války třicetileté,2) 
všechny edice se spokojily tím, že v textu převedly značky, jež bylo snadno roz
luštiti (nejčastěji značky pro jména osob); v edici Aretinově (ve francouzských 
listech Fridricha choti Alžbětě) zůstala dosud řada značek němým dokumentem 
pro historika. 

Listy, o nichž pojednáváme, jsou originály, psané jazykem německým. Text 
jejich není šifrován veskrze, nýbrž jen určité části, jejichž obsah měl býti nepo
volanému čtenáři utajen, tedy tam, kde Fridrich uvažuje o záměrech svých protiv
níků a žádá stavy nizozemské o přímluvu u tchána Jakuba; ve všech třech pak je 
vždy šifrována žádost o půjčku se slibem záruky. 

V partiích šifrovaných jsou šifry vkládány tak, že několik bezvýznamných 
slov je vypsáno, načež následují šifry, které jsou opět vystřídány jedním neb dvěma r 

slovy. Klíč k dopisům není sice zachován, ale v kanceláři nizozemských stavů 
i Morice Oraňského přepisovali dešifrovaný text buď na okraji originálu neb na 
zvláštní list. Dopis Fridrichův nizozemským stavům z 27. září 1620 je zachován 
vlastně ve dvou exemplářích: jednak originálu, jednak opisu, které oba poslal 
Fridrich Moricoví Oraňskému s prosbou, aby originál, určený stavům nizozem
ským, odevzdal do Haagu s přímluvou o příznivé vyřízení prosby v něm obsažené. 

Originál i opis pro Morice jsou šifrovány a k oběma si v kanceláři adresátů 
pořídili dešifráty: kancelář stavů i prince oraňského. Tím je správnost klíče po
tvrzena a zároveň z toho plyne, že Fridrich Falcký v korespondenci se stavy nizo
zemskými i s Moricem Oraňským používal téhož šifrového klíče. 

2) Joh. Chr. Frh. z'. Aretin, Sammlung noch ungedruckter Briefe des Churfiirsten Friderich V. von der 
Pfalz, nachherigen Konigs von Bahmen; von den Jahren 1612-1632 v »Beitr1ige zur Geschichte und Literatur 
vorziiglich aus den Sch1itzen der pfalzbaierischen Centralbibliothek zu Miínchen«, VII. Bd. (Miinchen 1806). -
George Bromley, A collection of original rayal letters, written by King Charles the first and second, King James 
the second, and the King and' Queen of Bohemia; together with original letters written by Prince Rupert, Charles 
Louis Count Palatine, the Duchess of Hanover, and several other distinguished persons, from the year 1619 to 
1665. (London 1787). - Ze zimního království. (Dopisy Fridricha Falckého královně Alžbětě z let 1619-1620.) 
Přeložila Eleonora Mendlová-Mráčková. (Praha, B. Kočí, Naše vzpomínky IV., 1919.) - Samuel Rawson 
Gardiner, Letters and other documents illustrating the relations between England and Germany at the commen
cement of the thirty years war. (1865) (dopisy Fridricha Falckého psány francouzsky). - Jos. Fiedler, Cor
respondenz des Pfalzgrafen Friedrich V. und seiner Gemahlin Elisabeth mit Heinrich Mathias von Thurn (Ar
chiv f. oster. Geschichtskunde, Bd. 31, 1864). - J. Hirn, Beitrage zur Geschichte des 30j1ihrigen Krieges 
(Archiv f. aster. Geschichte, Bd: 89, 1901). - K. A. Muller, Fiip] Tjiicher vom Bohmischen Krieg in d. J. 
1618-1621 (Forschungen aus dem Gebiete der neueren Geschichte III, Dresden 1841). - F. Stieve, Der 
Ursprung des 30j1ihrigen Krieges 1617-1619 (Briefe und Akten zur Geschichte des 30j1ihrigen Krieges). 
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Klíč k šifrám všech tří dopisů je týž. Je to kombinovaný klíč, v němž jsou 
určitá písmena nahrazena jinými písmenyabecedy; ostatní písmena jsou zastoupena 
dvojmístnými čísly. 

V dopisu Fridrichově ze srpna 1620 je klíč týž jako v oněch dvou listech 
ze září toho roku (viz níže), ale: 

a 

a 

cl 
K 

c 

8 

82 60 
66 

6 

70 I 62 
65 

s 

73 
75 

u,v 

44 
83 
87 

Pro častěji se vyskytující jméno Bethlen Gabor užito značky' 19 . 
Dopisy ze září 1620 poskytují obraz větší rozmanitosti v záměně písmen 

i v označení osob značkami: 

cl K r: 

a a b 

8 51 55 56 60 63 

c cl p o e k 

64 I 65 66 70 72 73 77 80 82 

1 e f r s z g t 

83 84 85 I 87 90 I 
I 

I 
I u, V I h u, V I w X 

čili v abecedním pořadí: 

a 
\ 

b I c cl e I f g h i k I 
I 

cl 
I 

t: 8 51 60 70 80 90 62 63 64 

D 66 65 

I I I i I u, v I m n I o P r s t w X I z 
I 
I I I 
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56 87 I 
I I 
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72 ·60 :83·51· 66·53.60·52·55·70· cl . 
53 . 80 . 60 . 53 . sich 80· 66 . 64 . d . 80 . 60 . 
72 . 82 . und von 51 . K . 53 . 53 . 66 . 53 . aus 
ganz unverwarneter sachen in unser chur
furstentumb eingefallen und obbemelte un
sere stiitt uberwiiltiget. 

So geben wir 25· 77 . 83 . x . 60 . 51 . 60 . 
53·8·63·66·53· ob nicht 25·51· 60·53· 
70.66.62·53·51·K· x ·77·87·90· d· 
64·82·66·53· und 6·7·8· hinwider 83· 
60·72 ·80·60·64·82 ·83 . 53 . zu tun da
vorhalten, dass 53·83·53·52·66·72· díe 
72 . 60 . 8 . 90 . 82 . 66 . 77 . 60 . 62 ·82· in X· 

60·53· d· 8·90· x· K ·72·82·66·53·73· 
82 . 62 . 70 . 82 . 66 . 72 . 53 . sonderlich aber 
8. darzue 25· wegen seíner des x· d· 62 . 
60·72·62·73·8·90·60·53·87·54·64. 
63 . 73· halben 84·65· 51 ·60·72 . 65 ·80· 
66.72. persuasion gut fundament und ur
sach haben, mit und neben den 73·82·60· 
53·51·66·53·51·60·73-53·62·51:60· 
72·73·d.8·90·73-65·73·8·90·66·53· 
63 ·72 . 60 . 62 . 73 . welche nit weniger ihr 
und 65·72·60·72·87·53·51·73·82.62· 
70.82·60·72· eígene versicherung in acht 
zu nehmen, zue 60·62· 53·60·72·51· 65· 
83·60·72·73·62·54·35~)77·87·80.72· 
60.65·70.70·60·53· zugleich auch 31· 
dass der durch 21 . beschehener vertrostung 
zuwider 55 ·70· d· 64·77 . 83 . x· 60 . 72· 
70· K· 64·64·60·53· und dieienige 73· 
82.87·63· welche 51· 60·72·63·54·53· 
62.80·62·53·65·53·x·60·90·66·52. 
52.54.72 . 80·66·53·80· K· x· 73 . 87· 
60·72·73·62.8·90·66·72·83·53·80· 
seind eingenohmen, und also sich underste
het 83·53·73·60.72·63·62·53·51. 66· 
72 . 55 . K· 82 . 72 . 65 . 52 . 54·53·62·83· 
52· zu entziehen entweder durch einen extra
ordinari oder ordentlichen 77·83·64·54· 

So geben wir die hern zu bedenken, ob 
nicht die herrn den feind abzuhalten und 
Mentz, Trier und Coln hinwieder vergel
tung zue tuen davorhalten, das nunmehr die 
rechte zeit in benachbarten stifftern, sonder
lich aber churfursten Coln, darzue die hern 
wegen seinerdd

) baierischen volks halben 
wideriger persuasion gut fundament und 
ursach haben, mit und neben den stenden 
des Niedersachsischen kreis, welche nit we
niger ihr und irer stiffter eigene versiche
rung in acht zu nemen, zue ei:ner diversion 
zue greiffen, zugleich auch der kunig von 
Engeland das der durch den kunig von Spa
nien beschehener vertrostung zuewieder 
den Pfalz uberfallen und dieienige stuek, 
welche der kunigin von Bohemen morgen
gabs versicherung seind eingenommen und 
also sich understehet unser kinder patrimo
nium zu entziegen, entweder durch einen 
extraordinarien oder ordentlichen zue Lon
den residirenden gesandter eiferig zu gemut 
fuhren las sen und den konig von Engeland 
dahin bewegen, das sie, weil der kunig von 
Spanien in effectu den frieden mitOO

) En
geland violiert in dem Palz begriffen, ge
gen Flandern etwas tentirn, damit also 
Holtz ff

) nach aUer moglichkeit abbruehs 
geschehen moge, wie wir dan aueh davor
halten, es wurde dem 'gemeinen wesen und 
diesen landen nit wenig vortraglich sein, 
wen die hern uf den kunig von Spanien 
ersuchen díe prorogationem induciarum -
nit so leichtlich gewilligt hetten, aldieweil 

") chybné; má býti 53 (= n). -
dd) chybí,' des. _ PP) chybí.' kunig von. - ff) V šifl'. textu hosti. 
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53 . 51 . 66 . 53 . residirenden gesandten eife
rig zu gemiit fuhren lassen und 31· dahin 
bewegen, dass sie, weil 21 . in effectu 51 . 
60.53.70.72.62.51· 66·53· mit 31· 87· 
65.56.64.62.72.82· in 51· 60·52·55· 
K. 64·77· begriffen gegen 70·64· d· 53 . 
51.66.72.53. etwas 82·66·53·82·62· 
72 . 53· damit also 90·54·73·82·62. 
nach al1er moglichkeit K· X· x· 72 ·83 ·8· 
90 - 80 -73·8·90 -66·90·60·53· moge, 
wie wlr dann auch davorhalten, es wiirde 
dem gemeinen wesen und diesen landen nit 
wenig vortriiglich sein, wann 25 . uf 21 . er
suchen die 55·72·54.72·56·80·d·82· 
62.54·53·60.52.65·53·51.87.8·62. 
K.72 . 83·52· nit so leichtlich 80·66·84· 
62 . 64 . 64 . 65 . 80 . 82 . hetten, al1dieweil 
von 21 . dasselb anderst wohin nicht, dann 
nur damit er 62·52·72·60·62·8·90· sei
nen 83·54·72.82.66.64.84.62.51.60· 
72.25. erlangen moge, angesehen, Indem 
21. vermeinen wird, iederzeit 66· 62 . 53 . 

-- 55.72. d· 60·82·66·85·82· zu finden 501-
ehen K· 53·73·82· d -53·51· nach 73·66· 
62 . 53 - 60 . 52 ·84·62 ·64· 64.66· 53 . 
77 . 87 . 8 .e) 72 . 60 . 8 . 90 . 66 . 53 . 

Endlich er5uchen und bitten wir die her
ren ganz freundIich, dass gleich, wie sie bis 
daher aus getreuer affection zue uns und 
diesem unserm konígreich und landen eine 
d.53·73·60.64.62.8·90.66.52.54. 
53. d· 82. 64·62·8 ·90.60·90·87·64· 
70 . 80 . 60 . 64 . 60 . 62 . 73 . 82 . 66 . 82 . 
51 . 60 . 72 . 66 . 53 . wir und unsere gehor
same stend 83·53·73·77 . 83· X· 60·51· 
K. 53 . 63 ·66· 53 . haben, also auch die
selbe in ansehung dessen, dass wir mít so 
viIen 70 . 60 . 62 . 53 . 51 . 66· 53 ·83 . 52· 
72 . 62 . 53 . 80 . 82· und daher uf 51 . 62 . 
60 . 66 . 72 . 90 . d· 64 . 82 . 83 . 53 . 80 . 
underschiedlicher 63 . 72 . 62 . 80 . 73 . 90 . 

e) chybné; má býti x (= b). 

von den kunig von Spanien dasselb anders 
wohin nicht, dan nur damit er im Reich sei
nen vortel wieder die hern erlangen mogen, 
angesehen, Indem der kunig von Spanien 
vermeinen wurd iederzeit ein pretext zu fin
den, solchen anstand nach seinen willen 
zue brechen. 

Endlich ersuchen und bitten wir die hern 
ganz freundlich, das gleich, wie sie uns bis 
daher aus getreuer affection zu uns und 
díesen unsern konigreich und landen eine 
ansehenlichen monatliche hulf geleistet, 
deren wir und unsere gehorsaeme stend 
uns zu bedanken haben, also auch dieselbe 
in ansehung diesen, dass wir mít so vielen 
feinden umringt, und daher uf die erhal
tung underschiedlichen kriegsherr ein gros
ser verlag gehort, noch ein zeitlang conti
nuiren wollen. 
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60 . 66 . 72 . 60 . 62 . 53 . 80 . 72 . 56 . 73 . 
73 . 66 . 72 . 87 . 66 . 72 . 64 . K . 80 . ge
hort, noch ein 77·60 ·62·82.f) 64· K· 53 . 
80·8·56·53·82·62·53·83·62·72·60· 
53· wollen. 

Daran erzeigen sie ihren bisher in viel weg erwiesenen eiffer, und wir seind umb díe 
herren in andere moglíche weg zu beschulden wol geneígt. Geben uf unserm koníglichen 
schloss zue Prag, den 27/17 Septembris, anno etc. 1620. 

Der hern alzeitwillíger 

Priderich. 

f) 82 opraz!eno touž rukou z puv. 62. 

j 

BEDRICH JENŠOVSKÝ: 

O STAVOVSKÝCH KONFEDERACÍCH 
V ČESKÉM POVSTÁNÍ. 

(Poznámky diplomatické.) 

O
sudná bitva bělohorská, kterou české povstání proti rodu habsburskému 
vzalo tak nešťastný obrat a která ve svých důsledcích přivodila tolik běd 
kulturních, politických i hospodářských na obyvatelstvo celého království 

Českého, pohřbila také na věčné časy velkolepý projekt ústavy stavovského státu 
českého, jak jej připravovaly t. zv. konfederace. Není bez zajímavosti, že, kdežto 
od dob národního probuzení důsledky náboženské, národní v nejširším slova 
smyslu, i hospodářské byly těžce pociťovány a bylo jich v literatuře častěji vzpo
mínáno, zničení ústavy konfederační nebylo v době státní nesamostatnosti tak 
zdůrazňováno a že i ve státě československém třísté výročí konfederací prošlo tiše 
bez ohlasu jak v kruzích vědeckých, tak v širší veřejnosti národní. 

Ani tento článek nemůže a ani nechce zabývati se podrobněji vývojem, obsa
hem a politickým pozadím smluv konfederačních - jindy snad a v jiné souvislosti 
bude možno více o tom pověděti; na tomto místě chceme jen upozornit na docho
vání a vypravení tohoto důležitého dokumentu historického. 

O vnějším postupu a vzájemném jednání stavů českých, moravských, slezských 
a obojí Lužice, jež připravovalo konfederace, zpravují nás oba nejdůležitější me
moirové prameny té doby, a to jak Pavel Skála ze Zhoře ve své historii české/) 
tak Vilém Slavata v~ svých Pamětech.2 ) Vypravování Skálovo je též hlavním pra
menem líčení Gindelyho. 3

) Sledujeme-li toto vypravování, nemůžeme se ubrániti 
prvnímu' bezděčnému dojmu, jak nápadně v celém jednání vystupuje do popředi 
živel německý. Již zahájeni sjezdu, na němž posléze byly schváleny a podepsány 
konfederace, ukazuje na tento zjev. Sjezd zahájen byl totiž dne 8. července 1619 
slavnými bohoslužbami v německém kostele nejsv. Trojice na Malé Straně na 
Újezdě a při zahájc?-í zpívány byly, jak výslovně uvádí Skála, německé písně »Eine 

1) Pavla Skály ze Zhoře Historie česká od r. 1602 do r. 1623. Vydání upravil Karel Tieftrunk. Díl III. 
V Praze 1867 (Monumenta historiae Bohemica II.) 

2) Pameti nejv. kancléře král. Č. Viléma hraběte Slavaty od 1. 1608 do 1619. Díl II. k vydání upravil 
J ose! Ji1'eček. V Praze 1868. (Monumenta historiae Bohem!ca 1.). 

3) Antonín Gil2dely, Dějiny českého povstání, sv. II., v Praze 1878, str. 131 násL 
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feste Burg« a »War' Gott nicht mít uns diese Zeit«. Při třínedělním jednání došlo 
-ke konečné formulaci a k podepsání konfederací ve středu dne 31. července, a to 
způsobem velmi slavnostním. Již ráno rozhlaholíly se zvony všech pražských kostelů 
a kněží evangeličtí vybízeli shromážděný lid k horlivým modlitbám k Bohu za zdar 
a požehnání konfederací, »tak aby to vše vztahovalo se ke cti a slávě i jména jeho 
nejsvětějšího, vzdělání církve Kristovy i obecného pokoje a utišení vlasti naší milé 
i k ní přivtělených a vnově s ní spolčených zemí okolních«.4) Zvláštní deputací 
ze stavů českých uvedeni byli o 10. hodině ranní do soudní světnice, kde byli shro
mážděni stavové čeští, postupně ze svých síní Moravané, kníže munsterberský 
s ostatními posly slezskými a Lužičané z Hořejší a Dolejší Lužice; vždy po pěti 
osobách z každé země. Mimo ně byli přítomní v soudní světnici i oba generálové 
čeští, hrabě z Hohenlohe a Jindřich Matyáš z Tumu, Jan Jiří markrabí Krňovský, 
kníže výmarský a Arnošt hrabě Mansfeld.Po českém proslovu pana Václava Viléma 
z Roupovaa po německé řeči hraběte ]oachima Ondřeje Šlika setrvali všichni pří
tomní delší dobu v tichých modlitbách .. Potom, vždy líčeno podle Skály, přečetl 
český text konfederací sekretář direktoria Benjamin Fruwein, německý text Kaš
par Luk, německý sekretář direktoria. Konfederace obsahují 100 artykulů a jejich 
čtení vyžádalo si v každém jazyce 2 hodiny. 

Po přečtení artykulů vyzval Václav Vilém z Roupova všechny zúčastněné 
stavy, aby vykonali přísahu konfederační. Stavové čeští i moravští vykonali přísahu 
jazykem českým podle této formule, která jest též vtělena do listiny konfederační: 
»My N. N. N. N. přísaháme pánu Bohu všemohoucímu, berouce to na své, prin
cipálův našich a dědicův a budoucích jich duše, že toto stálé snešení a od nás a 
vyslaných ze všech zemí spečetěné a stvrzené sjednocení a artykule v něm obsa
žené na všecky země i na jednu každou obzvláštně se vztahující, nyní i na bu
doucí věčné časy stále, pevně a neporušitedlně zdržeti, všemu tomu, co se tu 
nařizuje věrně a pravě zadosti učiniti a od toho se žádnému člověku vyššího neb 
nižšího stavu též i žadné milosti ani nemilosti, přízni ani nepřízni, darům neb 
slibům ani jakým jednáním a tak nižádným způsobem, jakž by to lest lidská vy- -
mysliti mohla, odvésti nedáme a nedají. Tak nám toho i jim dopomáhej Pán Bůh 
všemohoucí.« Slezané a po nich Lužičané vykonali pak přísahu jazykem německým. 
Když se přísaha konala, byla otevřena všechna okna i dvéře světnice. V té chvíli 
se však rozprostřel nad Prahou takový mrak, že sekretář pro tmu ani nemohl do
čísti, a ve chvíli snesl se prudký liják, což bylo vykládáno za zlé znamení. Na ná
městí před hradem a na náměstí malostranském stály praporce mušketýrů, které 

4) Skála 1. C., str. 208. 
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po přísaze vystřelily tři salvy. Zároveň vypálena děla a rozezvučely se opět všechny 

zvony po Praze a veliký zvon svatovítský. 
Tyto obřady, jejichž líčení jsme zde znovu uvedli, ukazují, jak mimořádná 

důležitost byla konfederacím přikládána a jak všichni přítomní byli si vědomi slav
nostnosti i odpovědnosti tohoto okamžiku. Náboženské obřady, které zahajují slav
nost, i modlitby všech přítomných jsou úplně v duchu náboženského a humanistic
kého cítění evangelických stavů českých, především jednoty bratrské. S ním v sou
hlase jest též krásná arenga, která zahajuje listinu konfederační. 

Akt takové důležitosti, jako byly konfederace, byl ovšem brzy publikován tis
kem; a tu jest opět zajímavo, že tisky, k nimž došlo ještě roku 1619, jsou německé. 
Je to vydání Samuela Adama z Veleslavína, nadepsané »Konfoederation des Ko
nigreichs Bohemb mit den incorporirten Landern, als Mahren, Schlesien, Ober
und Nieder Lausitz«, a jiné vydání Pavla Sessela, rovněž v Praze, z roku 1619 
s titulem »Copien deren zWlschen den bohmischen Standen und incorporirten 
Landen ... im jungstverwichenen Julio verglichenen Puncte und Confoederations
articul«. V témže nakladatelství vyšel také ještě roku 1619 text latinský péčí M. 
Jakuba Včelína Lstibořského. 5 ) Český text zachován jest z té doby jediné ve Sla
vatových Pamětech, odkudž otiskl jej Jireček ve svém vydání Pamětí. G) 

Máme ovšem zachovány originály konfederací, a to v šesti exemplářích, ve 
dvou českých a ve čtyřech německých, takže lze míti za to, že jsou zachovány 
všechny exempláře, vypravené a podepsané roku 1619. Exempláře české vydány 
byly patrně stavům českým a stavLlm moravským; exempláře německé stavům Hor
ního a Dolního Slezska a stavům Hořejší a Dolejší Lužice. Skála nezpravuje nás, 
bohužel, o tom, jak byly podepisovány a pečetěny konfederace; při podrobném 
líčení jiných aktů ceremonielu, sotva by mu asi ušel detail tak významný. 
Můžeme-li usuzovati analogicky podle pozdějších konfederací s Rakušany, o nichž 
se stane zmínka níže, došlo snad dříve a to asi hned po vykonané přísaze a ještě 
za přítomnosti všech delegací k podpisům a přitištění pečetí na konfederace, 
sepsané na exempláři papírovém. Kdežto však tento papírový exemplář konfe
derací se stavy dolnorakouskými a hornorakouskými jest zachován a uložen nyní 
v českém zemském archivu, není mi znám podobný exemplář konfederací sta
vovských ze dne 31. července 1619. Vypra;ení slavnostních exemplářů s textem 

5) Unio Bohemica sive confoederatio inter regnum Bohemiae et vicinas provincias Moraviam, Silesiam, Lu
satiam pro libertate, ut tegionis, ita et relligionis sub utraque conservanda et tuenda in regia arce pragensi 
31. Julii anno \1619 bono cum Deo inita, ore, voce et fidei Sacramento, sine omni aequivocatione pada, insti. 

tuta et sancte confirmata. 
ll) SlaMta L c. lL, stL 202--212. Srv_ též rkps Národního musea lel, díl XII!., fol. 516-549, kde 

též naznačeny některé pečeti podepsaných stavů. 
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podpisu, podobně i u exemplářů německých. Jsou to zvláště pečeti direktorů čes
kfrch z městského stavu, které nebývaj í podepsány. Pečeti na pergamenových 
proužcích jsou připojeny v řadách na posledním listě textu, a to po deseti až dva
ceti pečetech vedle sebe. Takových řad bývá až osm; na druhém exempláři českém 
jsou pak pečeti přivěšeny nejen v řadách dole, nýbrž i po straně posledního listu.9

) 

Pečeti nebyly sice přivěšovány a podepisovány v určitém pořadu přesném, avšak 
přece jen zachován jest v celku určitý pořádek, zvláště u prvních osob; na někte
rých exemplářích jsou proužky pečetí i postupně číslovány. Zvláště první řada pe
četí mívá $tejný pořad; jsou to: Bohuchval Berka, Vilém starší z Lobkovic, Pavel 
z Říčan, Petr ze Švamberka, Václav Vilém z Roupova, Joachim Ondřej Šlik z Ho
lejče, Václav starší Berka, Jan Albín Šlik, Radslav V chynský ze Vchynic a z Tetova, 
Václav Budovec z Budova (který nebývá podepsán), Jindřich Slavata, Kristián 
z Valdštejna, Bernard z Hodějova, Jiří z Lokšan, Jan Fridrich z Oppersdorfu, 
Vladislav purkrabí z Donína, Prokop Dvořecký z Olbramovic, Jan Odkolek 
z Oujezdce, Bohuslav z Michalovic, Jan z Roupova, Šťastný Václav z Chýše a 
Eggenberku a Kašpar KapHř ze Sulevic, který bývá ve druhé řadě, i když před
chází před direktory z rytířů posléze vyjmenovanými. Ovšem ani v této první 
řadě, v níž bývají na prvých deseti místech pečeti direktorů stavu panského při
věšeny pravidelně v pořadí, jak jsou uvedeni u Gindelyho10

) (s výjimkou však 
Albrechta Jana Smiřického), mimo prvé tři šlechtice není vždy zachován stejný 
pořádek. Zvláště na jednom exempláři německém (Ladl. E. Nro 27) jest od 
čtvrtého místa pořádek úplně odlišný a jsou zde podepsáni stavové, kteří jinde 
pečetí nepřivěsili; od čtvrtého proužku podepisují zde pečeti (jména podle pod
pisů): Hans Albrecht von Ronaw, CrÍstof Wilhelm Sezima, Wenzl Wilhelm 
Herr von Rupa, J oachim Andreas SchUck (není podepsán), Wenzeslaus der 
elder Berka, Peter Herr von Schwamberg, Johan Albín Schlick (bez podpisu), 
Johan Adam von Rupa, Wilhelm Low von Říčan, Henrich Slawata, Dietrych 
Špetle von Janowitz, Jiří, Adam z Roupova (podepsán česky), :Michael der elder 
Slawata, Bohuslav Křinecký von Ronow, Wladislav Burggrof zue Donín, 
[Václav Budovec (nepodepsán) J a Georg von Loksan. Na proužky podepiso
vala se většina stavů českých česky, někteří yšak i na českých textech konfederací 
německy, tak Wentzl Wilhelm Herr von Rupa, Wenzeslaus der altere Berka, 
Henrich Otto von Losa. Zdá se, že podepisovány byly všechny exempláře záro
veň, čímž asi se stalo, že v rychlostí a ve zmatku některé proužky zůstaly nepode-

9) Tento způsob ukázal se méně vhodným při dochování dokumentů, nebol jedině a právě při tomto 

exempláři chybí 10 pečetí přivěšených po straně. 

10) Gilldely, Dějiny českého povstání, 1., str. 252. 
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psány nebo že připojena jedna pečet dvakráte, zvláště v posledních řadách.ll ) 
U jiných exemplářů pak některé pečeti vůbec nebyly připojeny. U prvního 
exempláře německého (sign. Uidl. E Nro 25) není přivěšena pečeť Budovcova, 
která u druhého exempláře jest proti obvyklému pořádku až po místě čtyřicá
tém; u téhož druhého exempláře jest též pečeť Michala Slavaty, která jinde ne
bývá. Na všech konfederacích připojeny jsou, j.ak již výše poznamenáno, větší 
pečeti purkmistrů všech tří. měst pražských, totiž Abrahama Engla z Engelsperku, 
purkmistra Starého města Pražského, Lukáše Karbana z Volšan, purkmistra No
vého města Pražského, Jiříka Nehera z Nerlingu, purkmistra Menšího města 
Pražského. 

Vedle pečetí, uvedených výše jakožto pečeti první řady, jsou v konfederacích 
svými pečetmi a podpisy zúčastněni tito ze stavů zemí koruny České: Jiří Karlík 
z Nežetic, Jan Vilím Míčan z Klynštejna a z Roztok, Adam nejstarší z Lokšan, 
Mikuláš z Bubna, Beneš Břeský z Ploskovic, Jan Kába z Rybňan, Mikeš Deym ze 
Střítěže, Mikoláš Bechyně z Lažan a na Jičíně, Václav Svatkovský z Dobrohoště, 
Jan Starší Voračický z Paběnic, Adam Jiří Kokořovec z Kokořova a na Žluticích, 
Ehrenfrid z Berbístorfu, Adam Myslík z Hyršova, Wolf Hozlauer z Hozlau, Jan 
Horský z Grlinfeldu, Bernard ROžnovský z Rožnova, Václav Šárovec ze Šárova, 
Adam starší z Hozlau, Vilém starší z Konecchlumí, Štefan Gerštorf z Gerštorfu, 
Jan Bejček z Nezpečova, Mikuláš Budkovský z Budkova, Arnošt Lungvic z Lun
kovic, Jan Teodor z Ottersdorfu, VáclavJežovský z Lub, Martin Fruwein z Podolí, 
Wolf Kašpar Chrt ze Rtína, Václav Deym ze Střítěže, Jan Jiří Bechyně z Lažan, 
Petr Pešek z Komárova, Vojslav Branišovský z Branišova, Albrecht Řehoř Pouzar 
z Michnic, Jan Šultys z Felzdorfu, Václav Dvořecký z Olbramovic, Vilém Dvo
řecký z Olbramovic, Daniel Škréta Šotnovský ze Závořic, Valentin Kochan 'z Pra
chové, jmenovaní již tři purkmistři měst pražských, Fridrich z Bílé, Jindřich Otta 
z Losu, Zdeněk Malovec z Chýnova a z Vimperka, Jan mladší Deym ze Střítěže, 
1\1axmilián Hošťálek z Javořic, Vilém z Roupova, Kryštof z Říčan, Jan Čejka z Ol
bramovic, Jan nejstarší Odkolek, Jindřich Vodický, Martin Leupold z Lowen
thalu, Abraham Kalckreuter; Jindřich Václav vévoda Mlinsterberský, jehož pečeť 
jest vždy na počátku řady, Joachim Malczan, Hartwich von Stitten, Andreas 
Geissler, Georg Gerhard, Albrecht von Rohr, Baltazar Schimunski, Ernst Grut
schreiber, Samuel Roth, Hans Fabian von Ponnikau, Joachim von Kockricz, 
Christof z Nostiz, Abraham Kalill, Jiří z Wildbachu, Ambrosius Hadamer, 
Christof Staude, Christof Glinther a Johann Franck. 

11) Ale i v prvé řadě na př. u exempláře německého (Ladl. E., Nro 25) přivěšena je dvakrát pečet 
Václava staršího Berky z Dubé, a to na místě pátém (bez podpisu) a na devátém, kde je též podepsán. 
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Konfederační ·spis začíná arengou a výkladem o spojení všech zemí koruny 
České, který zní: »Jakož jest Pán Bůh všemohoucí, v jehož rukou všech potentá
tův, knížat a vrchností tohoto světa srdce zůstávají, a od něhož všeliké proměny 
v zemích pocházejí, to způsobiti ráčil, že jsou se země tyto moravská, slezská a 
hořejší a dolejší Lužice na díle z své svobodné dobré vůle, na díle pak z jiných 
důležitých příčin, počátečně k království Českému beze vší dědičnosti, kteráž by 
z toho králi pojíti neb náležeti měla, připojily a potomně skrze J. Mtí tehdáž pa
nujícím římským císařem a jinými jich 1\1tmi kurfiršty římskými učiněné přivtělení 
tak se spolčily a jako věrní spoluoudové mezi sebou v takový spolek a bratrské sjed
nocení vešly, že sluš!\~ žádné naděje k nějaké roztržce býti nemělo, což vše z dotče
ného přivtělení, jako z někderých zlatých bullí a mnohých zvláštních smluv i před
cházejících jednání známé a zjevné jest.« V dalším uvádějí se snahy proti tomuto 
spolku a příčiny, které v důsledcích toho vedly k tomuto utužení spolku konfe
deracemi. Tato úvodní část uzavřena jest přísahou, jejíž počátek byl již výše 

citován. 
Obsah konfederace rozdělen jest do jednotlivých článků, jichž jest celkem sto. 

Zabývati se podrobně tímto obsahem, který, jak již řečeno, jest důležitým návrhem 
nové ústavy státu českého, není úmyslem tohoto článku. 12) První oddíl článků 
(artykul první až patnáctý) týká se náboženských svobod v zemích českých, obrací 
se proti j esuitŮill (artykul čtvrtý), kteří mají býti na věčné ~asy vyhoštěni ze země, 
i proti uvádění nových řeholí do sjednocených zemí. Článek šestnáctý vypočítává, 
které úřady mají býti vždy osazovány osobami náboženství evangelického, a to 
zvláště v Čechách, na Moravě, ve Slezsku a v Lužidch.13

) Ve článku sedmnáctém 
vyhrazuje se jmenování všech nejvyšších úředníků zemských stavům a jen po
tvrzení přiznává se králi. Články osmnáctý až dvacátý prvý týkají se reforem ve 
správě městské. Další oddíl (článek 22.-28.) týká se volby krále, následující 
pak články 29. až 33. týkají se moci královské; další pak články upravují působ
nost kanceláře'a vzájemný vztah jednotlivých zemí. Článek 46. a následující usta
novují, kdy a proti komu má býti užito defense zemské. O úřadě defensorů a 

12) Nejnověji učinil tak Dr Rudolf Stanka ve spise: Die bi:ihmischen Confoederationsakte von 1619, vy

daném v publikaci Historische Studien (Heft 213) v Berlíně 1932 (str. 182). - Stanka nezná originálů kon
federací; ke svému rozboru užívá textů otištěných u d'Elvel'ta: Beitrage zur Geschichte der Rebellion, der Re
formation, des dreissigjahrigen Kúeges und der Neugestaltung M.iihrens im siebzehnten Jahrhundert. (Schriften 
der hist. stat. Sektion der miihr. schles. Gesellschaft zm Fi:irderung des Ackerbaues Bd. XVI.) a textu, do
chovaného v pruském státním archivu Rep. III., Nro 30, který pokládá za první návrh konfederace a jehož kon

kordanci provádí s textem otištěným. 
13) Zde stala se závažná chyba v lil·ečkově edici Pamětí Slavatových, jediné to dosud edici českého 

textu konfederací, kde (díl II., str. 205) právě v tomto článku mezi úředníky zemskými evangelickými jsou vy

necháni nejv. kancléř a oba dva purkrabí karlštejnští. 
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-jejich povinnostech pojednávají články 59. až 68., následující pak o vza]emné 
pomoci a společném vojsku při útoku do některé ze sjednocenýGh zemí. Jest 
v konfederaci pamatováno i na otázky finanční i na zákroky proti vnitřním od
půrcům defense. Těmto věcem věnováno jest posledních čtrnáct artykulů ústavy. 

Brzy po této konfederaci došlo ke vzájemným smlouvám všech sjednocených 
zemí českých se stavy dolnorakouskými i hornorakouskými. Tyto smlouvy uzavřeny 
byly dne 15. a 16. srpna 1619 a také jejich podepsání a vyhlášení dne 16. srpna, 
stejně jako podepsání konfederací stavovských, stalo se způsobem slavnostním po 
předcházejících modlitbách, po úvodní německé řeči Václava Viléma z Roupova 
k vyslaným rakouským a za doprovodu střelby z děl i salvy praporů, rozestavených 
na náměstí zámeckém. 14) Originály těchto smluv byly rovněž zabaveny císařem 
Ferdinandem a jejich osud byl týž jako stavovských konfederací českých. I tyto 
dflležité dokumenty jsou dnes uloženy v zemském archivu českém. Vnější úprava 
pergamenových knižních listů jest stejná jako u konfederací. 

Původní exemplář obou těchto smluv, jakož i obranného spolku se stavy 
hornorakouskými, o němž děje se zmínka níže, byl však nejprve sepsán na pa
píru velikého folia a to pro každou ze smluv zvláště. Jest to smlouva se stavy 
dolnorakouskými í hornorakouskými ze dne 16. srpna 1619, se stavy těchže zemí 
ze dne 16. srpna a smlouva ze dne 15. srpna 1619. Všechny tři exempláře 
svázány jsou ve společnou knihu. Každý z nich jest však zvláště podepsán a opa
třen přitištěnými pečetmi stavů českých, moravských i rakouských. Ze tento 
exemplář jest časově dřívější a že byl vypraven patrně ihned po vyhlášení smluv, 
jest zřejmé z podpisů purkmistrů měst pražských. K pečeti Starého města Praž
ského připojuje svou pečeť Jan Šuster z Goldpurku, který převzal úřad purk
mistrovský dne 5. srpna 1619, k pečeti novoměstské podepsán jest, Kašpar Uzlar 
z Krancperku, který vykonával úřad purkmistrský na Novém městě ode dne 
5. srpna do dne 6. září 1619, kdy jej převzal Lukáš Karban z Volšan. Pečeť 
malostranská není při tištěna k žádnému z těchto exemplářů a není tu ovšem ani 
podpis purkmistrův. Naproti tomu u všech tří exemplářů papírových u 'pečeti 
novoměstské vedle podpisu purkmistra Uzlara připojuje podpis též Jiřík Zigel 
z Chocemic. První přitiskl svou pečeť k papírovému exempláři smluv stavovský 
generál Leonhard Colonna z Felsu, který, jak známo, přijel z tábora k volbě 
královské a který ve schůzi stavů dne 19. srpna 1619 první podal návrh na se
sazení krále Ferdinanda; také při volbě krále dne 26. srpna hlasoval na vyzvání 

14) Skála, Historie česká, díl III., stL 235_ - Srv. též zprávu Lebzeltei:ovu kurfiřtu saskému ze dne 
18_ srpna 1619 ve státním archivě v Drážďanech sign. Unruhen im Konigreich Bohmen, Buch XV., Bd 9172, 

fol. 291 násl. - Gindely, L c., díl II., str. 146. 

7 
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Bohuchvala Berky z Dubé první a to pro kurfiřta saského. Teprve po něm při
tiskl pečet první z direktorů stavu panského Bohuchval Berka. Při podpisování 
exemplářů pergamenových nebyl již Colonna v Praze; je tudíž na prvním místě, 
jako obvykle, pečeť Berkova. Exempláře pergamenové podepisují také, stejně 
jako stavovské konfederace, purkmistři měst Pražských Abraham Engl z Engels
perku, Lukeš Karban z Volšan a Jiřík Neher z Nerlingen, kteří fungovali v září. 
Je tedy patrno, že jak konfederace stavovské, tak úmluvy s Rakušany ve svých 
definitivních exemplářích podepsány byly teprve v září, tedy po volbě Fridricha 

Falckého. 
Smlouva s Rakušany obsahuje celkem 9 článků. 15)Zachována jest ve dvou ori-

ginálních exemplářích o 6 pergamenových listech, svázaných červenobílou nití, na 
níž zároveň připojen proužek pečeti Bohuchvala Berky.16) Ke každému přivěšeno 
bylo 65 pečetí na pergamenových proužcích. Většina stavů podepsala se na proužky 
německy, avšak někteří přece i zde k pečetem připojili podpisy české, tak hned 
druhý účastník Vilém starší z Lobkovic, z dalších pak Prokop Dvořecký z Olbra
movic, Jan Šultys z Felsdorfu a purkmistři Starého i Nového města Pražského. 
K této úmluvě připojili pečeti tito ze stavů českých a moravských: Bohuchval 
Berka, Vilém starší z Lobkovic, Pavel z Říčan, Petr ze Švamberka, Václav Vilém 
z Roupova, Václav starší Berka, Joachim Ondřej hrabě Šlik, Jan Albín Šlik, Rad
slav Vchynský ze Vchynic, Václav Budovec z Budova, Kašpar Kaplíř ze Sulevic, 
Prokop Dvořecký z Olbramovic, Fridrich z Bílé, Bohuslav z Michalovic, Vilém 
starší z Konecchlumí, Jindřich Otta z Losu, Jan Vostrovec z Královic, Albrecht 
Pfefferkorn z Ottopachu, Felix Václav z Chýše a Eggerberku, Petr Milner z Mil
hausu, Martin Fruwein z Podolí, Jan Theodor z Ottersdorfu, Daniel Škréta 
ze Závořic, Valentin Kochan z Prachové, Jan mladší Varlich z Bubna, Tobiáš 
Šteffek z Koloděj, Václav Písecký, Kryštof Kober z Kobersperku, Jan Šultys 
z Felsdorfu, Maximilián Hošťálek z Javořice, Abraham Engel z Engelsperka, 
purkmistr Starého města Pražského, Lukeš Karban z Volšan, purkmistr Nového 
města Pražského, Jiřík Neher z Nerlingen, purkmistr Menšího města Pražského, 
Vilém z Roupova, Kryštof z Říčan, Hanuš Čejka z Olbramovic, Jan nejstarší 
Odkolek, Jindřich Vodický, Abraham Kalckreuter, Martin Leupold z Lewen
thalu, notář jihlavský, který je poslední ze stavů moravských. Za Slezany a Luži
čany podpisují a pečetí Jindřich Václav vévoda Miinsterberský, Joachim Malczan, 

J5) Srv. Gíndely, 1. c. str. 145 násl. 
16) V archivu císařském zařazeny hned za konfederace o sign. Lid!. E. Nro 28 a 29, ve státním archivu 

vídeňském pak Nro 1861. Text této konfederace nebyl publikován; Zíbrt (Bib!. č. hist. IV., str. 291) ne
uvádí této smlouvy z 15. srpna. Český překlad zachoval Slavata (vydání Jirečkovo díl II., str. 227-229), 

avšak jen o datu 16. srpna. Tak je také citován u Zíbrta, 1. c. čís. 5018. 
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Hartwiéh von Stitten, Andreas Geissler, Georg Gerhard, Albrecht von Rohr,Balta
zar Schimunski, Ernst von Grutschreiber, Samuel Roth, Hans Fabian von Ponnikau, 
Christof Nostiz, Abraham Kai.ill, Ambrosius Hadamer, Christof Staude, Christof 
Gi.inther, Joachim von Kockricz, Jiří z Wildbachu, Johan Franck. Z Rakušanů 
pak Georg Erazim Herr von Tschernemel, Hanns Wilhelm von Dreissen, Georg 
Christof Rauber zu Reinegg, Hans Erasm von Neydeg, Ortolf Geimann, Christof 
TopIer, tedy také zástupci stavů hornorakouských. 

Dne 16. srpna 1619 uzavřeli stavové sjednocených zemí českých další obranný 
spolek se stavy hornorakouskými. Také tato smlouva vypravena byla nejprve 
na papíře (vlz výše) a teprve pozděj i sepsána ve třech souhlasných origi
nálních exemplářích v jazyce německém ve formě knihy o 8 pergamenových 
listech, velikosti 31 X 34' 5 cm. Ke každému exempláři přivěšeny na pergameno
vých proužcích 62 pečeti. Smlouva jest nadepsána »Original-Verbi.indnus der drei 
evangelischen bOhembischen, mahríschen, schlesischen auch ober- und nieder laus
nitzischen Stend mít den oberosterreichischen Stenden«.l') Tato smlouva vyhlá
šena zároveň s úmluvami ze dne předešlého. Pečeti připojují tentokráte z Raku
šanů jen zástupci hornorakouští Jiří Erasm Tschernembel, Hanuš Ortolf Geimann 
a Kryštof Topler, jichž pečeti u exempláře s očíslovanými proužky pergameno
vými mají čísla 60, 61 a 62. 

Když dne 18. srpna 1619 saský vyslanec Lebzelter referoval svému kurfiřtu 
o dojednaných úmluvách s Rakušany/S) dal výraz svému uspokojení nad dokon
čeným spolkem, které bylo zajisté uspoko jením všech evangelíků v Čechách. »Buď 
Bohu chvála a dík, že toto důležité a dlouho kýžené dílo konečně bylo dokonáno; 
dejž Všemohoucí, aby to přispělo ke cti a chvále Jeho jména a abychom tak došli 
kýženého stálého míru.« Lebzelter podává zároveň také zprávu o schůzi direktorů, 
svolané Bohuchvalem Berkou na den 17. srpna, o schůzi, na níž bylo ukazováno 
na nepřátelské činy Ferdinandovy proti svobodám českým a na níž staly se již po
slední přípravy k volbě revolučního krále. Mnozí očekávají prý, jak píše Lebzelter, 
pomoci od kurfiřta saského, jiní však, a to jest většina, mají za to, že poslání Šli
kovo do Drážďan znamená nabídnutí koruny kurfiřtu saskému a jest to prý vše
obecným přáním, aby se tak stalo, (»Dnd wird ingemein gewi.inscht und herzlich 
darnach geseuft, dass beschehen und sie daselbst gnadigst annehmen und akzep
tiren machten.«) - Lebzelter se mýliL Za deset dní dne 26. srpna zvolen byl 
králem českým Fridrich Falcký ... 

17) V císařském archivu měly smlouvy označení Lid!. E. Nro 33, ve státním archivu vídeňském pak 
Nro 1862. 

18) Srv. poznámku ll. 
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Snad by bylo možno ještě v této souvislosti promluviti o spolku sjednocených 
zemí s Betlenem Gaborem a se stavy uherskými. I provedení této smlouvy za
chováno jest ve dvou originálech na pergameně, sepsaných dne 15. a dne 19. ledna 
1620.19 ) Tyto smlouvy nelze však již pokládati za smlouvy čistě stavovské, vystu
pujeť tu již jakožto první účastník též král Fridrich. 10 nich bude jinde více pově
děno. Zde chtěli jsme jen ukázati na originální dochování a význam velikých kon
federací stavovských z r. 1619, jichž nejen obsahově, ale i stylisticky pečlivě vy-

I pracovaný text možno pokládati za jeden z posledních projevů humanistické 
politické prosy české před bitvou bělohorskou. Vlastenecký rytíř Jeník z Bratřic, 
který nemohl si odpustiti, aby do své záslužné sbírky dokumentů nepojal alespoň 
německý - patrně té doby jedině známý - text konfederace stavovské ze dne 
31. července 1619 (je to text smlouvy se Slezany, vydaný tiskem u Sessela roku 
1619), nadpisoval své sbírky označením »Pamětihodno všelijakých bývalého vy
soce slavného, za našich časuv ale zcela opovrženého, ale skoro již pominulého 
národu českého se dotýkajících věcí.« Když psal šestý díl tohoto pamětihodna, 
v němž jest vepsán text konfederací, bylo to roku 1819, tedy právě dvě stě let po 
jejich vyhlášení. Národ osvobozený při třístém výročí jejich minul je bez 
vzpomínky. 

19) Signatura vídeňského archivu Nro 1867 a 1869. 



1899. 

SOUPIS PRACÍ ŘEDITELE DR. JANA B. NOVÁKA. 

(Sestavil Dr. Bedřich len'šovský.) 

Henricus Italicus und Henricus de Isernia. - Mitteil. d. Instituts f. aster. Geschíchtsfor
schung. XX. 1899 p. 253-275. 

1901. 

Rej. - Hans Kaiser, Collectarius perpetuarum formarum Johannis de Geyenhusen. 
Innsbruck, Wagner 1900. Str. 279. - Čes. čas. hist. VII. (1901) 215-217. 

1903. 

Formulář biskupa Tobiá'še z Bechyn~ 1276-1296. - Histor. arch. České Akademie Č. 22. 
XLI 1903, str. 248. 

Tak zvaný »Codex epistolaris Primislai Ottocari II.«. - Čes. čas. hist. IX. (1903) 46-68. 
Přemysl Otakar II. - Ottův Slovník Naučný XX. (1903), str. 627b až 631b. 

1904. 

Redlichovo dílo »Rudolj von Habsburg«. - Čes. čas. hist. X. (1904), str. 177-200. -
Zvl. otisk v Praze, str. 24. 

1905. 

Rej. - B. Bretholz, Johannes von Gelnhausen. Zvl. otisk z Zeitschrift d. Vereins fUr 
d. Gesch. Mahrens u. Schlesiens VII. - Čes. čas. hist. XI. (1905), str. 79-82. 
- Gottlob Adolf, Die Servitientaxe im 13. Jhr. Eine Studie zur Geschíchte des 
papstlichen Gebuhrenwesens. Stuttgart, F. Enke. 1903, 176 str. - Čes. čas. hi st. 
XI. (1905), str. 445-447. 

1906. 

Kritika listáře královny Kunhuty. - Sborník hist. prací, jejž vydali k šedesátým naroze
ninám prof. Jaroslava Golla jeho žáci. Str. 124-152. - Zvl. otisk v Praze 1906, 
str. 31. 

K nové literatuře a nO'v~ nalezeným pramenům o Václavu II. - Čes. čas. hi st. XII. 
(1906), str. 44-58, 149-169, 261-273, 397-406. - Zvl. otisk. V Praze 1906, 
str. 57. 

O diiležitosti zpráv nunciů p1'O »Sn~my Eeské«. - Zprávy zem. arch., sv. 1., 1906, 
str. 62-95. 

Uber die Bedeutung der Nuntiaturberichte fiir die bohmischen Landtagsverhandlungen. 
- Mitteil. aus dem Landesarchive des Kgr. Bohmen, 1. (1906), str. 75-115. 
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Rej. - Eduard Šebesta, Nově nalezený zlomek formuláře biskupa Tobiáše z Bechyně 
(1279-1290). (Histor. archiv České Akademie cís. Frant. Jos., č. 26.) V Praze 
1905, 40 str. 1 faksim. - Čes. čas. hist. XII. (1906), str. 79-80. 
_ Joh. Křrsch, Die papstHchen Annaten in Deutschland wahrend des XIV. Jahrh. 
Bd. I. von Johann XXII. bis Innozenz VI. Paderborn, Schoningh 1903. 344 str. -
Čes. čas. hist. XII. (1906), str. 215-219. 

1907. 

Acta Innocentii VI. Monunzenta vaticana res gestas bohemicas illustrantia. Tom. II. 
(1352-1362). Pragae 1907, str. LI-652. 

Avignonské papežství a zárodky Eeského odporu proti kurii. - Čas. Mat. Mor. roč. 31 
(1907), str. 219-234. 

Václa!! II. - Ottův Slovník Naučný XXVI. (1907), str. 288-290. 
Rej. - A. Petrov, Heinrici ltalicí libri formarum e tabulario Otacari II. Bohemorum 

regis, quatenus rerum fontibus apperiendis possint inservire. Critíca ratione adhi
bita ostendit. Vol. posterius, apparatus. S. Petěrburg 1906. 192 str. - Čes. čas. hist. 
XIII. (1907), str. 422-427. 
_ Lux Cad, Die Besetzung der Benefizíen in der Breslauer Diozese durch die 
Papste von Avignon (1305-1378). Ein Beitrag zur Geschichte des papstlichen 
Provisions- und Reservationswesens im XIV. Jhr. Erster Teil. Breslau 1906, 48 str. 
- Čes. čas. hist. XIII. (1907), str. 433-434. 

1908. 
. Rej - Petrov A., Henrid ltalid Hbri formarum e tabulario Otocari II. Bohemorum regis l qua

tenus rerum fontibus aperiendis possint inservire. Critica ratione adhibita ostendit. S. 
Petěrburg 1907. Vol. prius. Str. VIII-77. - Čes. čas. hist. XIV. (1908), str. 330-338. 
_ A. Petrov, Henricí ltalící libri formarum e tabulario Otacari II. Bohemorum 
regis, quatenus rerum fontibus aperiendis possínt inservire. Critíca ratione adhibita 
ostendit. Vol. 1-2. St. Petersbourg. 1906-1907. - Mitteil. d. Instituts f. osterr. 
Geschichtsforschung. XXIX (1908), str. 689--699. 

1909. 

Středov~ká dictamina v souvislosti s antikou a renaíssanci. - Čes. čas. hist. XV. (1909), 
str. 30-52, 200-218, 302-330, 393-424. Zvl. otisk. Praha 1909, str. 102 + (2). 

Otzyv o socinenij A. L. Petrova »Gemicka Italjanca Sborníki jorm, pisem i gl'amot iz kan
celjarij Otokara II. Premyslia, kak istoriEeskij tstoEnik, Kl'itiEeskoje izlijedovanie« 
otd. I-j, S-Pb. 1907 g., otd. II-j, S-Pb. 1906 g., sostavlennyj d-rom J. B. No
vákom. - »Sbornik otčetov o premijach i nagradach za 1909 g.« Str. 165-175. 

1910. 

Rej. Gustav Bauch, Geschichte des Breslauer Schulwesens vor der Reformation. 
Codex Diplom. Silesiae 25. Bd. Hrsg. vom Verein fur Gesch. Schlesiens. Breslau 
1909, str. XII-313. - Čes. čas. hist. XVI. (1910), str. 211-216. 
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Ret. - H. Hampe, Beitáige zur Geschíchte der letzten Staufer. Ungedruckte Briefe aus 
der Sammlung des Magisters Heimich von Isernia. Leipzig, Quelle & Meyer, 
1910, str. 151. - Čes. čas. hist. XVI. (1910), str. 321-328. 

1911. 

Glí Jtalíani a Praga e in Boemia nel medio eZJo. Rivista ďItalia XIV. 525-548. - Zvl. 
otisk. Roma 1911, str. 26. 

Ret. - Jecht R., Quellen zur Geschichte der Stadt 
verlage des Magistrats 1909 VII-247. 
248-250. 

1913. 

Gorliz bis 1600. Gorliz, im Selbst
Čes. čas. hí st. XVII. (1911), str. 

Bi'iefe des Peldmarschalls Piirsten Schwarzenbel'g an Seine Prau 1799-1816. lm 
Auftrage der Ges. hir neuere Gesch. Osterreichs. Wien, Gerlach & Wiedling. 
1913. S. 463. 

Polní maršál Karel kníže ze Schwarzenberka. Historický portrét podle rodinné korres
pondence. - Čes. čas. hist. XIX. (1913), str. 71-83, 205-225, 275-290, 
403-419. - Zvl. otisk. Praha 1913, str. 81. 

Pield-marshal prince Schwarzenberg a character sketch. Naval and military secbon at the 
international congress of historical studies. London 1913, p. 175-224. 

Piirstlich Karl Schwarzenbergsches Archiv in W orlik.~Archivalien zur neueren Geschichte 
Osterreichs. I. Wien 1913, pag. 230 až 252. 

Das gratlich Kinskysche Archiv in Chlumetz an der Cidlina. - Archivalien zur neueren 
Geschichte Osterreichs. I. Bd. Wíen 1913, p. 457-469. 

O mezinárodním histo1'Íckém kongresu v Londýně. - Čes. čas. hist. XIX. (1913), str. 
345-361. 

1914. 

Války osvobozovací a naše obrození. - Čas. Čes. Mus. roč. LXXXVIII. (1914) str. 
19-27, 113-125, 256-283. 

Lipsko. České glossy k stoletým oslavám. -Lumír XLII., čís. 3 a 4. - Zvl. otisk Lu
míru. V Praze 1914. Str. 19. 

1916. 

Adalbert Novdček (nekrolog). - Mitteil. d. k. k. Archivrates Bd. II. Wien)916. S. 373-374. 

1917. 

Sněmy české roku 1611. J. Sjezd na hradě Pražském a revoluční sněm na radnici staro
městské. - Sněmy české od I. 1526 až po naši dobu. Díl XV., S·I/. 1, Vydává zem
ský archiv král. Českého. Praha 1917, str. XCIV-792. 

Die Landtage dES fahl'es 1611. Der Standetag aut der Prager Burg und der Revolutiom
landtag im Altstadter Rathause. Die bOhmischen Landtagsverhandlungen. XV. 
Hrsg. vom Landesarchive des Konigreichs BOhmen. Prag 1917. S. CXVIII. - 848. 
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1918. 

Další úkoly zemského archivu král. Českého. - Zprávy zem. arch. V. (1918), str. 271 až 
312. Zvl. otisk. V Praze 1918, str. 44. 

Korunní archiv. Národní Čítanka 1918, str. 248-252. 

1919. 

Poslední Přemyslovci a Šustovo dílo. - Čes. čas. hi st. XXIV. (1919), str. 45-76. 
Ze zemského archivu v Praze. - Čes. čas. hist. XXV. (1919), str. 175-176. 

1920. 

Ze zemského archivu l' Praze. - Čes. čas. hist. XXVI. (1920), Archivnictví, str. 53-55. 

1921. 

Napoleon a my. Úvaha k stému výročí jeho úmrtí. - Naše doba XXVIII. 1921, str. 481 
až 489. 

Dvousté výročí československé samostatnosti. (V publikaci: Z temna poroby k slunci svo
body za red. Prokopa Vavřinka). Praha, Borský a Šulc 1921, str. 105-110. 

1922. 

Dr. los. Teige (nekrolog). - Almanach České Akademie sv. XXXI-XXXII (1922), 
str. 170-174. - Zvl. otisk, str. 6. 

Ret. - Jos. Šusta, Dvě knihy českých dějin. Kus středověké historie našeho kraje. Kniha 
druhá: Počátky lucemburské. V Praze, Č. Akademie (1919), XI. - 323 str. - Čes. 
čas. hi st. XXVII. (1921), str. 442-460. 
- Ramsay Muir, Nationalisme et internationalisme. Le point culminant de l'histoire 
modeme. Traduit de l'anglais par Henry de Varigny. Paris, Librairie Payot, 1918, 
str. 334. - Čes. čas. hist. XXVIII. (1922), str. 211-220. 

1923. 

- Mario Casotti, Saggio di una concezione idealistica della storia. Vydal II Pensiero 
ve Florencii. 1920. 447 str. - Čes. čas. hist. XXVIII. (1922), str. 263. 
- Bernard Lavergne, Le principe des nationalités et les guerres. Son appllcation au 
probleme coronial. Paříž, Alcan 1921, str. 211. - Čes. čas. hist. XXVIII. (1922), 
str. 268. 
_ Herbert Sydney, N ationality and its problems. Čes. čas. hist. XXVIII. (1922), str. 
463-469. 
- Adolf Rapp, Der deutsche Gedanke, seine Entwickelung im politischen und gei-
stigen Leben seít dem 18. Jhr. Bonn und Leipzig 1920, str. 373. - Čes. čas. hist. 
XXVII!. (1922), str. 524-525. 

O mezinárodníl'fZ kongresu věd historických v Bruselu. - Čes. čas. hist. XXIX. (1923), 
str. 183-188. 

Ret. - Wilhelm Bauer Einfi.ihrung in das Studium der Geschichte. Čes. čas. hist. XXIX. 
(1923), str. 478-486. 
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Ref. - Marceli Handelsmann, Historyka, cZeSl 1. Zasady metodologii historii. - Čes. čas. 
hist. XXIX. (1923), str. 475-478. 

1924. 
"" Idea císařství římského a její vliv na počátky českého politického my'llení. - Čes. čas. hi st. 

XXX. (1924), str. 1-18. Zvl. otisk. 
Rej. - Jan Pta sni k, Kultura wloska wieków srednich w Polsce. Čes. čas. hist. XXX. 

(1924), str. 137-142. 
_ Th. Simar, Etude critique sur la forma ti on de la doctrine en XIX. s. - Čes. čas. 
hist. XXX. (1924), str. 587-598. 

Zpráva o činnosti zemského archivu za léta 1918-1922. - Zprávy čes. zem. arch. sv. VI. 

1924, str. 299-351. 
Gli Italiani a Praga e in Boemia nel medio evo.-(Rivista ďltalia 1911.)-Druhá redakce. 

Bollettino dell'Istituto di Cultura ltaliana di Praga. Vol. II. (1924), p. 69-82. 

1925. 

L'idée de l'Empire romain et Za pensée politique tcheque. - Le monde Slave. Ročník II. 
Paříž 1925. 

I rapporti culturali della Boemia e del popolo cécoslovacco coll'Italia nel passato. - La 
Cécoslovacchia. Roma 1925. Str. 187-209. - Zvl. otisk. Istituto per ľEuropa 
Orientale. Roma 1925, str. 26. 

Glí Italiani di Praga e la presa dí Malá Strana nel 1611. - Bollettino delľIstituto di Cul-
tura italiana di Praga. VoL III (1925), p. 93-96. 

Ze zápisků posledního lancknechta. - Čes. čas. hist. XXXI. (1925), str. 141-163. 
Steinherzovo »Zrcadlo knížecí« Karla IV. - Čes. čas. hist. XXXI. (1925), str. 566-577. 
Přemyslovci a Slovensko. - Slovenská čítanka. 1925, str. 96-110. 

1926. 

Patriotismus Karla IV. - Čes. čas. hist. XXXII. (1926), str. 9-32. 
Le patriotisme de Charles IV. ~ Le Monde Slave III. 1926. 
O programu státního historického ústavu vydavatelského v Praze. - Časopis arch. školy, 

roč. III. (1926), str. 120-135. 
Ref. - Guido de Ruggiero, Storia del liberalismo europeo. - Čes. čas. hí st. XXXII. 

(1926), str. 404-412. 
_ E. Hanisch, Der sogenannte Patriotismus Karls IV. - Čes. čas. hí st. XXXII. 

(1926), str. 608-:-616. 

1927. 

Enea Si/vio e la sua storia di Boemia. - Rivista italiana di Praga I. 1927, str. 18-38. 
Ref. - Fritz Quicke, Un testament inédit d'empereur Charles IV. Čes. čas. hist. 

XXXIII. (1927), str. 613-616. 
_ F. Schneider, Rom u. Romgedanke im Mittelalter. - Čes. čas. hist. XXXIII. 

(1927), str. 140-148. 
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Ref. - S. Steinherz, Zum Fiirstenspiegel Karls IV. - Čes. čas. hist. XXXIII. (1927), str. 
616-620. 

1928. 

Federace společností historických východní Evropy. (La Féderation des Sociétés hístoriques 
de l'Europe Orientale). - Z dějin východní Evropy a Slovanstva. Sborník věnovaný 
Jaroslavu Bidlovi k šedesátým narozeninám. V Praze 1928, str. 441-449. (Re-

sumé 504-506.) 
Ref. - Karl Siegl, Alt-Eger in seinen Gesetzen u. Verordnungen. - Čes. čas_híst. XXXIV 

1928, str. 173-175. . 

1929. 

Sněmy roku 1611. ll. Generální sněm na hradě pražském. - Sněmy české od 1. 1526 až 
po naši dobu. Díl XV., sv. 2. V Praze, Nákl. zem. výboru 1929. Str. CXXV-742. 

Adalberto, vescovo di Praga. - Enciclopedia italiana 1. Sv. 1. (1929), str. 461. 

1930. 

Jazyková praxe na generálním sněmu 1'. 1611. - Od pravěku k dnešku. Pekařův Sborník 
1930. Díl 11., str. 30-38. Zvl. otisk. 

O l'egestech. - Časopis Arch. Školy VII. (1930), str. 77-93. Zvl. otisk. 
Boleslao 1., Boleslao ll., Boleslao III. - Enciclopedia italiana VII. Milano-Roma 1930, 

str. 298-299. 
Bretislao, princiPe di Boemia. - Enciclopedia italiana VII. (1930), str. 832. 

1931. 

Ref. - Karel Stloukal, Česká kancelář dvorská 1599-1608. - Čes. čas. híst. XXXVII. 
(1931), str. 613-620. 

1932. 

Rudolf ll. a jeho pád. Knihovna Sněmů českých. Sv. 1. Nákladem země české. (V tisku. 
Vyjde počátkem r. 1933). 

REDAKCE: 

Zpráz!y zemského archivu království Českého. Sv. V. Nákladem zemského fondu království 
Českého. V Praze 1918. Stran 342. 

Zprávy českého zemského al'chílJU. Sl i • Vl. Nákladem českého zemského fondu. V Praze 

1924. Stran 352. 
Zprávy českého zemského archivu. Sv. Vll. Nákladem českého zemského fondu. V Praze 

1931. Stran 306. 
Časopis archivní 'Skoly. Rot. III. (spolu s Gustavem Friedrichem). Nákl. státní archivní 

školy. V Praze 1926. Stran 206. 



512 SOUPIS PRACÍ ŘEDITELE DR. JANA B. NOVÁKA 

Časopis archivní 'Skoly. Roe. IV. (spolu s Gustavem Friedrichem). Nákl. státní archivní 
školy. V Praze 1926-1927. Stran 170. 

Časopis archívní 'Skoly. Rať. V. (spolu s Gustavem Friedrichem). Nákl. státní archivní t 

školy. V Praze 1927. Stran 212. 
Časo pis archivní 'Skoly. Roe. Vl. (spolu s Gustavem Friedrichem). Nákl. státní archivní 

školy. V Praze 1928. Stran 223. 
Časopis archivní 'Skoly. Roe. VII. (spolu s Gustavem Friedrichem). Nákl. státní archivní 

školy. V Praze 1930. Stran 146. 
Časopis archivní 'Skoly. Roe. VIII. (spolu s Gustavem Friedrichem). Nákl. státní archivní 

školy. V Praze 1931. Stran 256. 
RiviJta italiana di Praga. Organo dello Istituto di Cultura italiana. Anno 1. (společně 

s dott. Bindo Chiurlem). Praga. Presso l'lstituto di Cultura italiana 1928. Stran 212. 
Rivista italiana di Praga. Organo dello Istituto di Cultura italiana. Anno II. (společně 

s dott. Bindo Chiurlem). Praga. Presso l'lstituto di Cultura italiana 1929. Stran 120. 
Vestník České akademie v~d a um~ní. Roe. XXXVIII. V Praze. Nákl. České akademie. 

1929. Stran 144. 
V~Jtník České akademie v~d a u1JZ~ní. Roe. XXXIX. V Praze. Nákl. České akademie 

1930. Stran 117. 
Vhtník České akademie věd a um~ní. Rať. XL. V Praze. Nákladem České akademie. 1931. 

Stran 164. 
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