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S T U D I E  A  Č L Á N K Y

Tomáš Malý

Co nabízejí (raně novověké) testamenty?
Zamyšlení nad možnostmi kvantiikace

Množící se snahy o zpracování středověkých a raně novověkých tes-
tamentů v českém prostředí posledních let sice ještě kvůli krátké tradici 
systematického výzkumu neumožňují závažnější bilanci, nicméně vybízejí 
k několika úvahám. Následující pokus, představující jen vybrané, spíše 
nesourodé metodologické poznámky, byl částečně inspirován nedávným 
vydáním sborníku o pozdně středověkých testamentech,1 při jehož četbě 
zarážejí zejména tři diskutabilní momenty, které budou tvořit jádro níže 
položeného pojednání: Povaha a využitelnost testamentu jako „kvantita-
tivního“ pramene, problematičnost vlastního obsahu testamentu a smysl 
sepsání poslední vůle. Přitom musím předeslat, že mé úvahy se budou 
v praktické rovině opírat o studium raně novověkých závětí z měšťanské-
ho prostředí,2 a že tedy některé závěry pravděpodobně nemusí platit pro 
testamenty ze staršího období či testamenty šlechtické.

Není třeba zdůrazňovat, že využití kvantitativních metod v historickém 
výzkumu s sebou za určitých předpokladů nese celou řadu výhod, přede-
vším možnost rozšíření záběru na širší společenské vrstvy, a tedy příležitost 
psát – slovy M. Vovella – „o dějinách bezejmenných mas“. To je pochopitelně 
myslitelné pouze při splnění základních podmínek kvantiikovatelnosti 
(v první řadě existence většího počtu sledovaných objektů, vzájemně se od 
sebe odlišujících, měřitelných a kategorizovatelných), přičemž vždy závisí 
nejenom na zřetelnosti výchozích otázek, ale i na kvalitě zpracovávaných dat 
a na možnosti zjistit jejich původ a účel.3 S kvantiikacemi je však spojeno 
také několik problémů, mezi něž patří kupříkladu prezentace dosažených 

1 J í š o v á ,  Kateřina –  D o l e ž a l o v á ,  Eva (edd.): Pozdně středověké testa-
menty v českých městech: Prameny, metodologie a formy využití. Praha 2006. 
2 Zejména Chrudim a Brno: celkem zhruba 3 700 testamentů z let 1500–1790.
3 H u d s o n ,  Pat: History by numbers. An introduction to quantitative approaches. 
London – New York 2000, s. 6–7; V o v e l l e ,  Michel: Serielle Geschichte oder „case studies“: 
ein wirkliches oder nur ein Schein-Dilemma? In: Raulff, U. (Hg.): Mentalitäten-Geschichte. Zur 
historischen Rekonstruktion geistiger Prozesse. Berlin 1989, s. 117; J a r a u s c h ,  Konrad 
H. –  A r m i n g e r ,  Gerhard –  T h a l l e r ,  Manfred: Quantitative Methoden in 
der Geschichtswissenschaft. Eine Einführung in die Forschung, Datenverarbeitung und Statistik. 
Darmstadt 1985, s. 12–14.
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výsledků, odvozených ze složitých statistických vzorců a často srozumi-
telných pouze úzkému okruhu zainteresovaných a statistiky znalých osob, 
nebo otázka komparace zpravidla úžeji regionálně či časově vymezených 
výzkumů, která není možná bez znalosti konkrétního kontextu (tj. metody 
a účelu zpracování) a bez užití jednotného měřítka (nejen úhlu pohledu, 
ale například i stejných jednotek).

Vše uvedené platí rovněž pro kvantitativní zpracování testamentů, 
zproblematizované navíc i kritikou stereotypnosti těchto dokumentů, 
jejichž podoba se do značné míry odvíjela od vlivu notářských zvyklostí 
v daném regionu. Jak bude ukázáno dále, jedná se o zcela legitimní námit-
ku, přestože prakticky totéž lze říci také o jiných pramenech, například 
o soudních aktech, výslechových protokolech, votivních obrázcích a dalších. 
Mnohem závažnější charakter měly výhrady (C. Ginzburg, R. Chartier), 
podle nichž seriální dějiny čtou prameny jen povrchně a prezentují tak 
deformovaný obraz dějinné skutečnosti, jelikož – jako „triumf klouzavého 
průměru“ – spíše generalizují, čímž odstraňují odchylky a náhlé změny. M. 
Vovelle, jenž reagoval na tuto výtku tvrzením, že seriální výzkum může 
odhalit, jak byly vybírány či odmítány kulturní vzory a uzavírány kompro-
misy mezi konkurenčními modely,4 tak upozornil na jednu z největších 
předností kvantitativních výzkumů, jejichž nevýhodou samozřejmě vždy 
zůstane nutná dávka generalizace a přehlížení jednotlivostí, nicméně 
které mohou přispět k odkrytí jinak stěží pozorovatelných tendencí ve 
společnosti. V každém případě je však nutno si uvědomit, že testamenty 
rozhodně nevznikaly jako „prameny sériové povahy“.5 Skutečnost, že se 
v některých lokalitách dochovaly více či méně dlouhé řady posledních vůlí 
ještě neznamená, že se tyto dokumenty již při svém vzniku vyznačovaly 
„sériovostí“, a že se tudíž nabízí jejich sériové zpracování. Takový přístup je 
přinejmenším velmi zjednodušující a nezohledňuje mnohé aspekty spojené 
s vytvářením posledního pořízení. Ačkoli lze testamenty bezpochyby využít 
v kvantitativním výzkumu, nelze přehlížet, že charakter sériovosti je jim 
přidáván až sekundárně a že při svém vzniku sloužily k ryze individuálním 
účelům a jako takové byly i zaznamenány.

Možnosti, které v rámci kvantiikace nabízejí středověké a raně novo-
věké testamenty v našem prostoru, nejsou bohužel – viděno striktně mate-
maticko-statistickým prizmatem – příliš velké. Kromě toho, že se jich zejmé-
na v porovnání s notářsky vyspělými oblastmi (Francie, Itálie) dochovalo 

4 V o v e l l e ,  M.: Serielle Geschichte, s. 118–125.
5 Opak se bohužel mylně domnívají O. Fejtová s K. Jíšovou v příspěvku, v němž se 
dokonce zaštiťují citacemi prací Pierra Chaunu a Michela Vovella, ačkoli ani jeden ze zmi-
ňovaných historiků by se jistě pod tento výrok nepodepsal, ba naopak oba si velice dobře 
uvědomovali nutnost zohlednění četných (individuálních) faktorů, které vedly ke vzniku 
závětí. F e j t o v á ,  Olga –  J í š o v á ,  Kateřina: Měšťanské testamenty jako badatelské 
téma. Projekt zpracování pražských testamentů od 15. do 17. století na základě počítačové 
databáze. In: Jíšová, K. – Doležalová, E. (edd.): Pozdně středověké testamenty, s. 22.
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menší množství, zachycují jen část společnosti, a to jak z kvantitativního, tak 
i sociálního hlediska. Situace se přitom výrazně nezlepšuje ani v průběhu 
raného novověku, kdy docházelo spíše k poklesu reprezentativnosti. Jak 
ukazuje příklad Brna, přes neustále se zvyšující počet dochovaných testa-
mentů v 17. a 18. století klesal v porovnání s demograickými trendy podíl 
osob, které byly v testamentech zachyceny. A tak zatímco z přelomu 16. a 17. 
století zahrnují dochované testamenty asi třetinu obyvatel vnitřního města, 
o dvě století později je to jen čtvrtina kšaftování schopného obyvatelstva 
vnitřního města, a při zohlednění zemřelých i na předměstích je procento 
ještě o mnoho menší (kolem 10 %).6 K tomu pak přistupují ještě problémy 
se sociální strukturou kšaftujících, která odpovídá skutečným poměrům jen 
částečně – méně pro období středověku, kdy jsou k dispozici prakticky 
pouze závěti elitních vrstev městské společnosti, více pro 16. a 17. století, 
kdy testamenty zachycují představitele středních a vyšších vrstev, a para-
doxně opět méně pro 18. století (spíše výše postavení jedinci). A ačkoli se 
v testamentech docela věrně odrážejí některé změny v sociální struktuře 
městského obyvatelstva 17. a 18. století, mají v tomto ohledu jen omezenou 
vypovídací hodnotu, jelikož prakticky vůbec neevidují početnou chudinu, 
která pochopitelně neměla důvod sepisovat kšafty.

Přesto se domnívám, že odmítat využití středověkých a raně novo-
věkých testamentů v našem prostředí pro sériové výzkumy7 je poněkud 
unáhlené. Předně počet dochovaných vůlí není primárně důležitý, a sku-
tečnost, že jejich vyhodnocení vyjadřuje jen určitou tendenci, má také 
svou vypovídací cenu. Analyzovaný soubor testamentů sice musí splňovat 
alespoň základní předpoklady kvantiikovatelnosti, nicméně podniknuté 
rozsáhlejší výzkumy potvrzují, že tisíce kšaftů pouze nepatrně pozměňují 
obraz, získaný na základě mnohem menšího vzorku. Označovat sepsání 
kšaftu za „abnormalitu“ (tak M. Nodl) navíc může být docela zavádějící, 
a ačkoli se z dochovaných testamentů zdá, že byly vyhotoveny především 
v případech problematických rodinných poměrů, kde hrozily pozdější 
dědické spory, nemáme vůbec přehled o tom, jaké množství vůlí se nedo-
chovalo – je totiž docela dobře možné, že v městských kancelářích se 
uchovávaly právě jen závěti, u nichž hrozilo jejich pozdější napadení. Není 
přitom důležité, zda nakonec hypotetičtí testátoři poslední pořízení učinili 

6 Dle odhadů R. Schlögla zachycují testamenty a inventáře v německých městech 18. 
století asi čtvrtinu až polovinu městského obyvatelstva, a to zejména elitu. V Anglii evidují 
testamenty kolem roku 1620 asi 19 % dospělé populace, v dalších stoletích pak tento podíl 
klesl až na 11–7 %, což bylo údajně způsobeno nárůstem populace bez majetku a klesající 
autoritou církve. Srov. S c h l ö g l ,  Rudolf: Glaube und Religion in der Säkularisierung. 
Die katholische Stadt – Köln, Aachen, Münster – 1700–1840. (Ancien Régime, Aufklärung 
und Revolution, Bd. 28). München – Wien 1995, s. 31; H o u l b r o o k e ,  Ralph: Death, 
Religion, and the Family in England, 1480–1750. Oxford 1998, s. 84–85. 
7 Pro středověké kšafty tak činí N o d l ,  Martin: Středověký testament jako abnormalita. 
In: Jíšová, K. – Doležalová, E. (edd.): Pozdně středověké testamenty, s. 73–85.
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či nikoli – předpokládám, že mnoho lidí tak neučinilo –,8 ale jde v první 
řadě o to zjistit, koho naše testamenty evidují, tj. pro jakou část městské 
společnosti dosažené výsledky platí. Kvantiikace podle mého jistě možná je, 
ovšem jen za předpokladu relexe veškerých aspektů, které mohly ovlivnit 
vznik a podobu poslední vůle, což jsou problémy mnohem závažnější než 
množství a „sociálně-stratiikační kvalita“ dostupných závětí.

Faktor reprezentativnosti vzorku pramenů je ostatně spíše než od 
samotného počtu odvislý od náročnosti výchozích otázek a nároků klade-
ných na daný pramen. V souvislosti s bádáním o testamentech se obecně 
ukazuje zřejmá tendence ústupu kvantity na úkor „kvality“ (ve smyslu pří-
stupu), což sebou přináší některá úskalí. Zatímco první významnější práce 
M. Vovella či P. Chaunu operovaly pro relativně krátké období s mnoha 
tisíci kšaftů, které však využívaly jen v rámci omezených otázek, novější 
studie naopak zohledňují menší počty (maximálně tisíce, většinou ale jen 
stovky), zato však pro mnohem delší časové úseky a pro mnohem specia-
lizovanější výzkumy. Tak vzniká problém s reprezentativností dat, jelikož 
pokud si badatel klade náročné otázky a používá detailně propracované 
kvantiikace, pak musí disponovat dosti velkým počtem testamentů, aby 
jeho výsledky měly alespoň orientační výpovědní hodnotu. Jestliže se tak 
nestane, pak působí závěry nanejvýš spekulativním dojmem, jak ukazují 
například známější studie S. Cohna a C. Eireho, které dosti generalizují, 
ale pro kvantiikaci používají jen velmi málo pramenů.9 Jedna z populár-
ních knih S. Cohna narazila na ostrou kritiku právě kvůli nerespektování 
základních zásad kvantitativních metod: Autorovi, zabývajícímu se aspekty 
zbožnosti a smrti v šesti italských městech 13.–15. století,10 byla vytýkána 
nedůslednost a mnoho procedurálních pochybení, nedostatky v přepoč-
tech peněžní hodnoty odkazů, problematické převody nepeněžních legátů 
(například naturálií či věčných platů) na monetární formu, výběr pouze 
vhodných detailů v testamentech a nezohlednění jejich celého obsahu, 
používání různých početních modelů, které jsou pro nepoučeného čte-
náře nepřehledné, ledabylé citace pramenů, které znemožňují kontrolu 
závěrů, a nakonec i špatné překlady latinských textů a chyby při jejich 
interpretaci.11 

8 Je nutno si uvědomit, že jako náhrada za testament často sloužila již svatební smlouva. 
Více M a l ý ,  Tomáš: „...nechtěje tomu, aby jací soudové a nevole po mé smrti byly...“ Dědická 
praxe a pozůstalostní konlikty v raně novověké Chrudimi. Chrudimský vlastivědný sborník 
8, 2004, s. 74 nn.
9 C o h n ,  Samuel Kline: Death and Property in Siena, 1205–1800: Strategies for the 
Afterlife. Baltimore 1988; t ý ž :  The Cult of Remembrance and the Black Death: Six Renaissance 
Cities in central Italy. Baltimore – London 1997; t ý ž :  Women in the Streets. Essays on Sex 
and Power in Renaissance Italy. Baltimore – London 1996; E i r e ,  Carlos M. N.: From 
Madrid to Purgatory. The art and craft of dying in sixteenth-century Spain. Cambridge UP 
1995.
10 C o h n ,  S. K.: The Cult of Remembrance.
11 B e r t r a m ,  Martin: „Renaissance Mentality“ in Italian Testaments? The Journal of 
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Výše uvedené poznámky však neznamenají, že by starší studie o tes-
tamentech byly kvalitnější než současné bádání. Naopak Vovelle a Chaunu 
opomenuli ve svých studiích mnohé související faktory, v první řadě sociální 
a rodinnou pozici testátorů a otázky testamentární praxe. Ph. Hoffman si 
v této souvislosti kladl otázku, zda je například desetiprocentní nárůst fun-
dátorů mší odrazem změny v náboženském chování anebo jen statistickou 
náhodou, či zda odrážejí změny zbožných legátů změnu v chování anebo 
jen posuny ve složení souboru kšaftů. Hoffman navrhl využití tzv. „tobit 
analysis“ jakožto zachycení pravděpodobnosti legátu, tj. míru ochoty učinit 
zbožný legát. Sám se pokusil toto hledisko aplikovat na výzkum vybraných 
testamentů a celkem přesvědčivě pak ukázal, že na zbožné legáty mělo pozi-
tivní vliv pohlaví (ženy dávají více) a vzdělání, naopak negativně působila 
přítomnost svobodných dětí v rodině či stáří.12 Hoffmanovy poznámky 
přinesly do výzkumu testamentů nejen velice podstatné rozšíření obzoru, 
ale také zpřesnění výpovědní hodnoty dosažených závěrů. Na druhou 
stranu se ale ani on nemohl ubránit mnoha spekulativním momentům, 
způsobeným nedostatky pramenné základny. Navíc jsou výsledky jeho 
analýzy pro člověka nezasvěceného do matematicko-statistických postupů 
téměř nesrozumitelné, vyjádřené v tabulkách plných koeicientů, které musí 
čtenář složitě přepočítávat, aby mu ukázaly skutečný stav. Celkově lze podle 
mého tento přístup jen s výhradami aplikovat na historické prameny, které 
nejsou exaktní, nezachycují vše a řídí se speciickou rétorikou. Jakýmkoli 
snahám o přesná matematická vyjádření se tak (nejen) u testamentů staví 
do cesty pochybnosti o spolehlivosti údajů a „klouzavá“ hranice mezi 
„tvrdými“ (přesnými, měřitelnými) a „měkkými“ daty.13 

Zůstává také otázkou, co a jakým způsobem lze ve skutečnosti kvan-
tiikovat. Již známé kritické poznámky ze strany mikrohistorie a později 
historické antropologie poukazovaly na fakt, že ne všechny fenomény, 
zejména náboženský život, je možno hodnotit pouze kvantitativně, napří-
klad podle počtu vydaných náboženských publikací a nábožensky formulo-
vaných testamentů, či podle množství odsloužených mší. Pomineme-li fakt, 
že zmíněné faktory vypovídají o zbožnosti jen částečně, patří k hlavním 
problémům kvantiikace jevů jako jsou zbožnost nebo postoje ke smrti 
nebezpečí „oddělení“ dosažených výsledků od jednání konkrétních osob 
a tím mylné interpretace zachycených postojů. Proto je naprosto nezbytné 
velmi pečlivě studovat každý pramen (v našem případě každý testament) 
a zjišťovat veškeré dostupné skutečnosti, které vedly či mohly vést aktéry 
k jejich jednání, i když to s sebou přináší značné nároky na badatele, jenž 
zachází se stovkami či tisíci jedinců.

Modern History 67, 1995, s. 358–369.
12 H o f f m a n ,  Philip T.: Wills and Statistics: Tobit Analysis and the Counter Reformation 
in Lyon. Journal of Interdisciplinary History 14, 1984, 4, s. 813–834.
13 Srov. B u r k e ,  Peter: Sociology and History. London 1980, s. 38–39.
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Nanejvýš inspirativními se mi v této souvislosti zdají být poznámky 
R. Chartiera, jenž při kritice konceptu dějin mentalit poukázal ve vztahu 
k literárním pramenům na to, že pramenný text neposkytuje transparentní 
vztah ke skutečnosti a netvoří její jasný obraz (odraz), nýbrž spíše její 
mnohovýznamový konstrukt, do něhož se vedle intencí autora promítají 
také literární konvence determinující skladbu textu, či speciická grama-
tická a stylistická pravidla, svázaná s rétorickými a estetickými parametry 
dané doby. Chartier proto prosazoval kulturní dějiny, které staví do centra 
vědecké relexe „přivlastnění, osvojení“, jinými slovy dějiny, které přiznávají 
nejvyšší prioritu lidskému vnímání.14 S. Tschopp, která Chartierovy úvahy 
spojila s konceptem tzv. „dějin vnímání“, shrnula výše uvedené přehled-
nými tezemi: Texty a obrazy historické vnímání nejenom reprezentují, ale 
i generují, a dokument je proto třeba vidět nejen jako speciický modus 
osvojení historické události, ale je nutno sledovat i praktiky spojené s jeho 
dobovou recepcí. Až rekonstrukce historického způsobu vnímání daného 
pramene a zařazení tohoto pramene do dobového komunikačního kontextu 
umožní adekvátně popsat jeho význam a funkci.15 To samozřejmě není ničím 
objevným a v historické obci neznámým, nicméně Chartier dává celému 
problému poněkud hlubší rozměr, když rozšiřuje tradiční pramennou 
kritiku o relexi dobového myšlení. A ačkoli se ve svých úvahách obrací 
v první řadě k literárním pramenům, lze se z nich inspirovat prakticky 
pro jakýkoli výzkum.16 Jeho slova mají klíčový význam zvláště v případě 
kvantiikace, kdy je důležité zjistit nejenom povahu a strukturu pramene, 
ale i faktory, které tuto povahu a strukturu utvářejí.

Vztáhnou-li se uvedené problémy na středověké a raně novověké 
testamenty, vyjde na povrch značné množství otázek, které mohou lépe 
osvětlit kvantitativním výzkumem dosažené výsledky. Většinu zásadních 
bodů naznačil v obecných obrysech již M. Pammer: Rozsah závěti byl mj. 
závislý na zdravotním stavu kšaftujícího (u vážně nemocných jsou jen 
nejnutnější ustanovení), s čímž souvisela i doba sepsání poslední vůle, 
resp. interval mezi sepsáním a úmrtím. Celková rétorika dokumentu se 
odvíjela v první řadě od jeho formy, a tak zatímco ústní testament, sestavo-
vaný u lože nemocného pouze ve formě stručných poznámek přítomných 
svědků či notáře, pochopitelně nezachycoval slova testátora a vzhledem 

14 C h a r t i e r ,  Roger: Die Welt als Repräsentation. In: Middel, M. – Sammler, S. 
(Hgg.): Alles Gewordene hat Geschichte. Die Schule der Annales in ihren Texten 1929–1992. 
Leipzig 1994, s. 329.
15 T s c h o p p ,  Silvia Serena: Das Unsichtbare begreifen. Die Rekonstruktion histori-
scher Wahrnehmungsmodi als methodische Herausforderung der Kulturgeschichte. HZ 280, 
2005, s. 78.
16 Peter Burke hovoří podobně o relexi pramenů k poznání lidové kultury v souvislosti 
s kázáními – kazatelé totiž byli univerzitně vzdělaní a měli jiné obzory než obyčejný člověk, 
tudíž jde o to, odhalit strategie kazatelů, tj. co chtějí zprostředkovat. B u r k e ,  Peter: 
Lidová kultura v raně novověké Evropě. Praha 2005, s. 89–90.



257

C O  N A B Í Z E J Í  …

k podstatně kratší době mezi sepsáním vůle a smrtí navíc obsahoval 
zpravidla jen nejnutnější legáty, písemná pořízení se naopak vyznačovala 
uváděním meditativních pasáží o životě a smrti, podrobnějším vypsáním 
jednotlivých legátů a zejména větším množstvím zbožných ustanovení. 
Další důležitý faktor představovaly osoby přítomné u sepsání vůle a mající 
možnost ovlivnit její obsah, přičemž nešlo jen o svědky, ale také o kněze, 
kteří navštívili testátora z duchovních důvodů. Pammer nakonec uvádí, že 
velké problémy vznikají hlavně u výkladu zbožných legátů v souvislosti 
s náboženskými postoji aktérů – rétorika a zbožné legáty totiž nemusely 
být výsledkem vnitřního přesvědčení, ale projevem určitých zvyklostí ve 
společnosti nebo snahou demonstrovat vlastní společenský status.17 

Pammerovy úvahy je možné rozšířit dále o faktory související s právní 
tradicí daného regionu. M. Vovelle například rozpoznal výskyt speciických 
typů závětí v zemích zvykového práva („testament olographe“ a „testament 
solennel“  ) a v oblastech psaného práva, tedy zejména Středomoří („testament 
nuncupatif“ a „testament mystique“  ).18 Značné rozdíly existovaly též mezi 
francouzskou a německou praxí a zatímco francouzský notariát disponoval 
téměř úplnou soudní pravomocí, v německých oblastech spadalo již od 16. 
století zřizování testamentů do pravomoci městských či vrchnostenských 
soudů, a notáři se tak na formulaci testamentu mohli podílet jen ve funkci 
písařů.19 Stejně tak lze rozlišit několik právních regionů v rámci českých 
zemí, kde se zpravidla rozeznává okruh severoněmeckého a jihoněmeckého 
práva, ostré rozdíly však existovaly i v rámci těchto oblastí. Snadno pozo-
rovatelné je to právě u testamentární praxe, tedy u celého procesu vzniku 
poslední vůle a podílu městské rady a kanceláře na podobě dokumentu. 
Zatímco v oblasti severoněmeckého práva si udrželo silnou pozici ústní 
pořízení, jehož charakter byl do značné míry určován městským soudem, 
ve staroměstském okruhu se naopak zhruba od poloviny 16. století prosadil 
listinný vzor testamentu,20 který pochopitelně přinesl zcela jiný „rétorický“ 
a stylistický charakter závěti – v královském městě Chrudimi se například 
v téže době začaly častěji objevovat invokace a meditativní pasáže o životě 
a smrti. 

17 P a m m e r ,  Michael: Testamente und Verlassenschaftsabhandlungen (18. Jahrhundert). 
In: Pauser, J. – Scheutz, M. – Winkelbauer, T. (Hgg.): Quellenkunde der Habsburgermonarchie 
(16.–18. Jahrhundert). Ein exemplärisches Handbuch. (MIÖG, Ergänzungband 44). Wien 
– München 2004, s. 504–507.
18 V o v e l l e ,  Michel: Piété baroque et déchristianisation en Provence au XVIIIe siècle. 
Paris 1978, s. 25.
19 S c h l ö g l ,  R.: Glaube und Religion, s. 33.
20 Blíže srov. R a k ,  Petr: Kadaňské knihy trhů a testamentů z let 1465–1603 a testa-
mentární praxe v Kadani od poloviny 15. do počátku 17. století. SAP 48, 1998, č. 2, s. 3–106; 
H r u b á ,  Michaela: „Nedávej statku žádnému, dokud duše v těle.“ Pozůstalostní praxe 
a agenda královských měst severozápadních Čech v předbělohorské době. (Acta Universitatis 
Purkynianae 83, Philosophia et historica V, Studia Historica – Monographia V). Ústí nad 
Labem 2002.
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Právní praxe mohla přitom ovlivnit testamentární zvyklosti a podmín-
ky vytváření kšaftů hned v několika oblastech. Jak se ukázalo v případě 
již zmíněné Chrudimi, přinesly proměny testamentární praxe ve druhé 
polovině 16. století mj. obrat v pojetí institutu svědků, jmenovitě oslabení 
role konšelů a městského rychtáře na úkor jiných osob, ponejvíce přátel 
testátora, což mohlo mít v konečném důsledku rovněž vliv na celkovou 
skladbu posledního pořízení.21 Prosazení nového (Koldínova) zákoníku do 
praxe znamenalo také zlepšení situace pro potenciální testátorky, zejména 
pro vdané ženy, což se zřetelně odrazilo ve stoupajícím podílu ženských 
kšaftů v pobělohorském období, a to jak pro česká města od konce 16. 
století,22 tak pro Moravu zhruba o sto let později. Obecně lze předpokládat, 
že starší právní normy (Brikcí či brněnské právo) poněkud znevýhodňovaly 
postavení ženy v dědickém systému, nebo alespoň omezovaly možnost 
jejich kšaftování.23 Koldín navíc vytvářel lepší podmínky nejenom pro 
vdané ženy, ale především pro svobodné dívky, jejichž pořízení byla do 
té doby spíše v pozadí za testamenty vdovskými.

Velice obtížná otázka, spojená s problematikou testamentárních zvyk-
lostí ve městech, se dotýká vlastní rétorické stránky posledních pořízení 
a možných vzorů pro jejich sestavování. Prakticky všichni badatelé přizná-
vají značnou formalizovanost kšaftů, způsobenou používáním vzorových 
formulářů písaři. Stejně jako v jiných zemích se i u nás v raném novověku 
objevovaly různé formulářové sbírky, poskytující zejména písařům určité 
vodítko, jak má vypadat poslední vůle. Využívány byly nejenom tištěné 
exempláře těchto příruček, ale často se uplatňovaly pouze rukopisné verze, 
sloužící zřejmě spíše pro vnitřní potřebu dané kanceláře. Bohužel pro měst-
ské prostředí máme do 18. století jen málo přímých dokladů, jelikož známé 
formulářové sbírky a předpisy se týkaly zpravidla šlechtických závětí,24 
a teprve v 18. století se začaly množit tištěné předlohy určené i pro měst-

21 M a l ý ,  Tomáš: Kterak „Starochrudimští“ na smrtelném loži kšaftovali. Testamen-
tární praxe v raněnovověké Chrudimi. Sborník prací východočeských archivů 10, 2005, 
s. 23–25.
22 Blíže k tomu M a l ý ,  T.: „...nechtěje tomu“, s. 56–58.
23 Zde budou pochopitelně značné regionální odlišnosti dle přijaté právní tradice; pro 17. 
a 18. století lze pro ženy příznivé poměry u nás srovnat například s oblastí Horních Rakous, 
lepší možnost kšaftovat měly také ženy ve větších francouzských městech (Paříž, Rouen); 
naopak mnohem obtížněji se s nepříznivou politikou dědického práva musely vyrovnávat 
testátorky v Anglii. Srov. P a m m e r ,  Michael: Glaubensabfall und wahre Andacht. Barockre-
ligiozität, Reformkatholicismus und Laizismus in Oberösterreich 1700–1820. Wien – München 
1994, s. 44;  C h a u n u ,  Pierre: Mourir à Paris (XVIe–XVIIe–XVIIIe siècles). Annales ESC 
31, 1976, s. 44; t ý ž :  La mort à Paris. XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles. Paris 1978, s. 234–235; 
G o u j a r d ,  Philippe: Échec d’une sensibilité baroque. Les testaments rouennais au XVIIIe 
siècle. Annales ESC 36, 1981, s. 26; E r i k s o n ,  Amy Louise: Women and Property in 
Early Modern England. London 1993, s. 204–206.
24 Na Moravě např. Formy listů rozličných, podle Notule kanceláře Markrabství moravského. 
(1601–1611). Brno, s. d. Celé znění ideálního (šlechtického) kšaftu bylo vloženo i do knihy 
telčského bratrstva. Srov. [Anonym]: Manuale, To jest: Rukověť Bratrstva Očišťování Panny 
Marie v Městě Telči založeného. Modlitbami a jinými Pobožnostmi skrz Regule Bratrské vyměře-
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ské kanceláře. Mezi městským a šlechtickým testamentem existovaly v této 
oblasti jisté rozdíly a zatímco šlechtická pořízení vykazují rozsáhlejšími 
meditativními pasážemi důslednější inspiraci dobovými tisky dobrého umí-
rání,25 ve městech se prosadila spíše střízlivější forma závěti, v níž byl hlavní 
důraz kladen na praktické otázky. Tato „literární pokročilost“ šlechtických 
testamentů nemusela nutně pramenit pouze ze znalosti příruček ars moriendi 
mezi urozenými testátory, ale často byla pravděpodobně způsobena právě 
tím, že závěť – ať už sestavená samotným šlechticem či písařem – sledovala 
některý ze vzorů tištěných formulářových sbírek, do nichž určité pasáže 
z meditativní literatury pronikaly.26 Měšťanské testamenty naopak tak vel-
kou inspiraci nevykazují, čímž lze ostatně částečně vysvětlit i skutečnost, 
že šlechta sepisovala dle dobových rad své závěti v dostatečném předstihu, 
zatímco měšťané kšaftovali zpravidla až na poslední chvíli.

Obecně se ovšem ukazuje, že ačkoli se podoba měšťanských testamen-
tů, a to jak ústních, tak i písemných, utvářela na základě určitého formalizo-
vaného vzoru, vstupovala sem bezpochyby rovněž osoba samotného písaře 
či jeho pomocníka, kteří – inspirováni zřejmě soudobou literaturou nebo 
kázáními – vkládali do znění poslední vůle svou vlastní rétoriku.27 V Brně 
kupříkladu stojí na jedné straně indicie, naznačující využívání obdobného 
formuláře, jaký byl uplatňován u olomoucké konzistoře, na straně druhé 
četné individuální rétorické prvky jednotlivých písařů, kteří si upravovali 
předepsanou či obecně uznávanou předlohu dle vlastních stylistických zvyk-
lostí. To je nejvíce patrné v testamentech příslušníků téže rodiny, u nichž je 
možné pozorovat nejenom identické slovní obraty jednoho písaře, ale také 
analogickou skladbu (a posloupnost) zbožných legátů. Celková rétorika 
závěti závisela do značné míry na typu testamentu, tedy v podstatě na tom, 
jak daný dokument vznikal – zda byl sepsán samotným pořizovatelem, zda 
písařem dle slov testátora, nebo zda byl sestaven později písařem pouze na 
základě poznámek získaných od kšaftujícího. Zcela zvláštní kategorii pak 
v tomto ohledu představují závěti, pořízené v situacích, kdy byl tradiční 
průběh testamentování narušen nějakou překážkou, související zpravidla 
s nemocí zůstavitele. Přes značnou formalizovanost se však podobně jako 

nými naplněná. Praha 1689. Za laskavé upozornění (nejenom) na tyto dva tisky jsem vděčen 
Vladimíru Maňasovi.
25 K r á l ,  Pavel: Smrt a pohřby české šlechty na počátku novověku. (Monographia historica 
4). České Budějovice 2004, s. 56.
26 Klasickým příkladem inspirace tisky ars moriendi je formulářová sbírka písaře komorního 
soudu Šebestiána Fauknara. Srov. F a u k n a r  z  F o n k e n š t e j n a ,  Šebestián: 
Tytulář obsahující v sobě v jazyku českém předně formy listův všelijakých v potřebách lidských 
a tytule stavův duchovních a světských… Staré Město pražské 1589, list 98v–99r.
27 S p u f f o r d ,  Margaret: The Scribes of Villagers’ Wills in the Sixteenth and Seventeenth 
Centuries and their Inluence. Local Population Studies 7, 1971, s. 28–43; L i t z e n b e r -
g e r ,  Caroline: Local responses to changes in religious policy based on evidence from Glouces-
tershire wills (1540–1580). Continuity and Change 8, 1993, s. 422–423; S c h l ö g l ,  R.: 
Glaube und Religion, s. 186–187; V o v e l l e ,  M.: Piété baroque, s. 46 nn.
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ve šlechtických kšaftech i u měšťanů dají vystopovat inspirační motivy 
z dobové literatury, ať už jsou používány písaři nebo samotnými testátory.28 
Jednalo se ponejvíce o několik typů ustálených arengových formulací, jež 
v některých vzácných případech mohly tvořit až polovinu obsahu celého 
testamentu. Z dostupných indicií se zdá, že každý z písařů disponoval zřej-
mě vlastními „zavedenými“ formulemi, popřípadě výběrem z více takových 
spojení, která pak nabízel k použití testátorům. Jak už bylo uvedeno výše, 
v okruhu manželů a blízkých příbuzných se pravděpodobně vybíralo ze 
stejné nabídky a používaly totožné slovní obraty.

I přes všechny tyto aspekty, ovlivňující stylistickou stránku posledního 
pořízení, představují však středověké a raně novověké závěti stále jeden 
z užitečných pramenů pro poznání vybraných postojů člověka ke smrti 
a k Bohu. Ačkoli obraz, který nám religiózní arengové formulace prezen-
tují, má daleko k jednoznačné relexi náboženských představ, je možné 
rozpoznat některé viditelné trendy související nejenom s proměnami testa-
mentární rétoriky. Jedna z takových tendencí směřovala kupříkladu k dei-
nitivnímu opuštění „středověkého“ obrazu světa a Boha, a jeho postupnému 
nahrazování dominující představou Božího milosrdenství. V testamentech 
se tato proměna odrazila během prvních desetiletí 17. století, kdy docházelo 
nejenom k vymizení formulací o trestajícím, přísném Bohu a o prvotním 
hříchu, ale i k ubývání proseb za odpuštění hříchů či zmínek o bídě tohoto 
světa. Další, mnohem zjevnější tendence znamenala obecný úbytek všech 
nábožensky laděných formulací během druhé poloviny 18. století. Již od 
padesátých let se to týkalo odkazů na pomíjivost pozemského světa, o něco 
později tradičního mementa o jisté smrti a nejisté hodině, a během 70.–80. 
let nakonec i zmínek o Bohu, Kristu či světcích. Podobně jako v jiných 
regionech lze tedy i u nás rozpoznat postupnou „sekularizaci“ testamentu, 
ačkoli ta ještě na konci 18. století zdaleka nebyla deinitivní – jak ukázaly 
výzkumy v německých městech, k odstranění religiózního obsahu testa-
mentu docházelo až v průběhu prvních desetiletí 19. věku.

Nelze nicméně nepřipomenout, že se na této „sekularizaci“ testa-
mentu z pohledu arengových religiózních pasáží výrazným způsobem 
podepsaly změny testamentární praxe, které přinesly nárůst ústních závětí 
od první poloviny 18. století. Ústní testamenty totiž obsahovaly mnohem 
méně nábožensky laděných formulací, což je zjevné nejenom u invokací, 
ale také u vyjádření o smrti či u meditativních formulí o pomíjivosti světa 
a člověka, které se v ústních kšaftech prakticky nevyskytovaly. Ačkoli ne 
všechny formulace podléhaly proměnám testamentární praxe, vliv měnících 
se podmínek a zvyklostí při pořizování testamentu ve druhé polovině 18. 
století nelze popřít.

28 K r á l ,  P.: Smrt a pohřby, zejm. s. 56–61.
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S testamentární praxí souvisí rovněž otázka povahy zbožných legátů, 
která se odehrává v rovině úvah, zda jsou zbožné odkazy v testamentech 
skutečným výrazem zbožnosti, anebo zda částečně podléhají vnějšímu 
nátlaku, vyvíjenému na kšaftujícího ze strany církve či společnosti. Člověk 
pořizující poslední vůli se zpravidla ocital v napjaté situaci posledních oka-
mžiků svého života (minimálně v hypotetické rovině), což mohlo nemalou 
měrou ovlivnit jeho chování a zůstává otázkou, jakými zbožnými skutky 
se řídil jeho dosavadní život. Jinými slovy jaký byl vztah mezi zbožným 
chováním v testamentu a mimo testament – což je ovšem otázka v naprosté 
většině případů nezodpověditelná. I zde ovšem mohlo hrát významnou úlo-
hu právní zázemí: Na rozdíl od Polska, kde konstituce sněmu z roku 1505 
uzákonila nutnost vyznat v kšaftu svou víru a odkázat část majetku církvi,29 
se sice v českých zemích žádný „oiciální“ vliv na zůstavitele nepřipouštěl, 
nátlak na testátora však mohli vyvíjet lidé přítomní u sepisování poslední 
vůle (zejména pokud šlo o duchovní osoby a příbuzné) a v neposlední 
řadě i zažité zvyky dané společnosti. Přitom je nutno zohlednit speciika 
jednotlivých oblastí a mnohdy i samotných lokalit, vykazujících odlišné 
zvyklosti. Pokud kupříkladu v některých městech odváděli měšťané vybra-
ným institucím pravidelný poplatek, a tak již neměli důvod odkazovat jim 
v závěti, pak by bylo jistě mylné považovat tyto instituce za méně oblíbené 
a měšťany za méně zbožné. 

Při veškeré snaze odhalit zákonitosti testamentární praxe bohužel 
narážíme na nesnadnost získání informací ze samotných testamentů. 
Prakticky žádna data obsažená v posledních pořízeních totiž není možné 
označit za bezproblémová30 a existuje velké množství oblastí, v nichž jsou 
i zdánlivě „prostá“ data zahalena četnými nejasnostmi. Kromě datace jed-
notlivých testamentárních procedur či určení sociální struktury se tento 
aspekt zřetelně projevuje například u majetkových poměrů testátora, o nichž 
závěť referuje jen velmi nedostatečně, a neodráží tak skutečné inanční 
možnosti kšaftujícího (což ostatně v některých případech neumožňuje ani 
pozůstalostní inventář). Značná část odkazů navíc není vyjádřena ve formě 
konkrétní inanční částky, nýbrž jen neurčitě („všechen statek“, „zbytek statku“ 
apod.) anebo formou hmotného odkazu – jak například inančně vymezit 
odkazované předměty, potraviny či legáty typu „lázně“  ? A samozřejmě je 

29 R o k ,  Bogdan: Człowiek wobec śmierci w kulturze staropolskiej. (AUW No 1673, His-
toria CXIX). Wrocław 1995, s. 39–40. Jak však ukázal Andrzej Karpiński, nutnost odkázat 
v testamentu církevním institucím už od druhé poloviny 16. století rozhodně neexistovala: 
K a r p i ń s k i ,  Andrzej: Zapisy „pobożne“ i postawy religijne mieszczanek polskich w świetle 
testamentów z drugiej połowy XVI i XVII w. In: Bogucka, Maria (ed.): Tryumfy i porażki. Studia 
z dziejów kultury polskiej XVI–XVIII w. Warszawa 1989, s. 203–233.
30 Opět si zde dovolím nesouhlasit s do značné míry zavádějícím tvrzením autorek 
studie o pozdně středověkých pražských testamentech, podle nichž zachycení „prostých dat“ 
v kšaftech „stěží vyvolá jakoukoliv diskusi“. Srov. F e j t o v á ,  O. –  J í š o v á ,  K.: 
Měšťanské testamenty, s. 23.
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zde také otázka „hypotetických“ legátů, které měly být dle slov kšaftujících 
realizovány jen za určitých podmínek. Zřejmě největší nesnáze přitom 
působí pokusy kvantitativně zhodnotit tzv. zbožné a charitativní odkazy, 
zpravidla k zachycení určitých trendů v konfesijním vývoji společnosti. 
Nejen, že pro ně platí již řečené ohledně časté neurčitelnosti konkrétní 
sumy (jak například interpretovat odkaz „co nejvíce zádušních mší“ či „za 
zbytek peněz mše“  ?), ale také nemusejí odrážet skutečnou dobročinnost či 
zbožnou aktivitu testátora  – absence zbožného legátu v testamentu ještě 
nemusela nutně znamenat, že měšťan nebyl donátorem některé z církevních 
institucí.31 Porovnání kšaftů s dochovanými inventáři pozůstalostí ukazuje, 
že zbožné, především charitativní, ale i mešní legáty mohly být za zemřelé 
dávány i v případě, že vůbec nebyly stanoveny v testamentu. Záviselo 
zřejmě na ochotě dědiců, kteří ovšem zároveň jednali pod tlakem „sociální 
kontroly“ (co je obvyklé dávat na pias causas v rámci komunity).

Shrnutím výše naznačených faktů mohou být slova Martina Bertrama, 
jenž rozlišoval tři vlivy na podobu kšaftu a na vůli testátora, totiž notářské 
konvence, soudobou „módu“ sestavování závětí a nakonec i nepsaná pravi-
dla určovaná zbožnými korporacemi. Je sice jen nesnadno zodpověditelné, 
do jaké míry mohly tyto faktory ovlivnit například zbožné odkazy, nicméně 
zdá se jako pravděpodobné, že raně novověký testament byl mnohem spíše 
než osobním vyjádřením autora „sociálně determinovaným produktem“, závis-
lým jak na právním zakotvení, tak i na místních zvyklostech a podmínkách 
kšaftování.32 S opětným odkazem na Chartierovo prosazování kulturních 
dějin, jež přičítají nejvyšší prioritu lidskému vnímání, se nakonec vracíme 
k celkovému dobovému významu testamentu v očích současníků – testátorů, 
tvůrců a vykonavatelů práva, pozůstalých. Ten pochopitelně není zachy-
titelný pouze na základě detailního studia testamentární a dědické praxe, 
ale také poznáním soudobé literární produkce. Výsledkem jen takového 
přístupu pak může být solidní odpověď na tři podle mého zásadní otázky 
v souvislosti s výzkumem testamentů: Proč sestavoval člověk poslední vůli? 
Co se stalo, pokud ji nesepsal? Jaký význam byl celému aktu připisován?

Aniž bych zamýšlel blíže odkrývat aspekty, které budou pojednány 
na jiném místě, pokusím se na závěr připojit několik poznámek k účelu 
a smyslu posledního pořízení. V obecné rovině byl testament považován za 
jeden z důležitých, i když ne zcela nezbytných (!) prvků přípravy na smrt, 
resp. za jednu z podmínek pro šťastné vykročení z tohoto světa. Sestavení 

31 Za zcela nepřijatelný považuji v této souvislosti přístup Zdeňka Kašpara, který na 
základě toho, že olomoučtí měšťané dali v první polovině 16. století na církevní instituce 
více peněz než Plzeňští, usuzuje, že v Olomouci v té době stále žila „jagellonská zbožnost“, 
a že je tím dostatečně prokázána „existence silného náboženského cítění“ ve městě. K a š p a r , 
Zdeněk: Zbožnost a milosrdenství olomouckých měšťanů v první polovině 16. století na základě 
rozboru testamentů. Střední Morava 18, 2004, s. 43–51. 
32 Srov. C o h n ,  S. K.: The Cult of Remembrance, s. 15–16.
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poslední vůle se stalo především nedílnou součástí starosti o poslední věci 
člověka, a proto se téma testamentu objevovalo v mnoha žánrech, ať už se 
jednalo o příručky dobrého umírání, mravoučnou literaturu či písňovou 
tvorbu. Ostatně i v pracích, které se věnovaly instrukcím, dle nichž měli 
kněží připravovat nemocné na smrt, byli duchovní upomínáni k tomu, 
aby se přesvědčili, zda nemocný uspořádal své pozemské věci, sepsal vůli, 
nezanechal dluhy či zda někomu neuškodil. Přitom je zjevné, že již samotné 
pořízení testamentu jakožto učinění „pořádnosti“, tj. uspořádání majetko-
vých poměrů, vnímali testátoři jako zbožné chování, které zajišťovalo klidné 
spočinutí zůstavitele v zemi. K tomu pochopitelně patřilo upomínání dědiců, 
aby se zděděným majetkem dobře naložili. Nedomnívám se však, že nese-
psání vůle bylo vnímáno jako hřích, jak uváděl Ariès a po něm mnozí další:33 
Nejenže se podobný prvek neobjevuje ani v soudobé literatuře, ale městské 
právo takovému předpokladu zcela odporovalo, poněvadž o jakýchkoli 
případných potížích při absenci testamentu neuvažovalo a naopak velice 
podrobně stanovilo možnosti pro ty, kteří zemřeli bez závěti.34

Pro středověký a raně novověký kšaft je charakteristické neustálé 
prolínání náboženské a světské (právní) roviny, na což poukazoval již 
Ph. Ariès, jenž ovšem zdůrazňoval především rovinu náboženskou. Podle 
něj se stal ve středověku testament „církví prosazeným aktem víry“, jehož 
pravým účelem byly až do 18. století zbožné odkazy. Závěť tak měla v první 
řadě pomoci umírajícímu překonat jeho lpění na pozemském světě, jelikož 
pořizovatel mohl část svého majetku proměnit ve zbožný čin a zajistit si 
tak touto „pojišťovací smlouvou mezi testátorem a Bohem“ spásu.35 Mnohá 
pořízení, zejména ze 16. století, nasvědčují tomu, že Arièsův předpoklad 
ohledně zbožných legátů nemá širší platnost a například dle struktury 
českých závětí je patrné, že určující byly majetkové důvody, které ostatně 
také stály na prvním místě ve slovech testátorů.36 Na druhou stranu lze jen 
stěží považovat raně novověký testament za čistě majetkovou záležitost, a to 
i v případech, kdy neobsahoval žádná „pia legata“. Rozpor mezi v soudobé 
literatuře vyzdvihovanou marností pozemských věcí a testamentem, repre-
zentujícím v podstatě starost o tyto věci, byl pouze zdánlivý, jak dokládají 
slova mnohých testátorů.

Téma pořízení poslední vůle se – jak už bylo uvedeno – vloudilo 
hned do několika literárních žánrů, které také zcela rozdílně přistupovaly 
k hodnocení povahy a smyslu závěti. Kromě převažujícího pohledu, jenž 
považoval závěť za důležitou součást spravedlivého rozdělení statku, se 

33 A r i è s ,  Philippe: Dějiny smrti I. Praha 2000, s. 234–235 a Dějiny smrti II. Praha 
2000, s. 23–24. Pro domácí prostředí K r á l ,  P.: Smrt a pohřby, s. 101.
34 Více M a l ý ,  T.: Kterak „Starochrudimští“, s. 15.
35 A r i è s ,  Ph.: Dějiny smrti I, s. 234–237; na jeho závěry navazuje v charakteristice 
testamentu též R o k ,  B.: Człowiek wobec śmierci, s. 38.
36 M a l ý ,  T.: Kterak „Starochrudimští“, s. 15–16.
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nezřídka setkáme s negativními konotacemi posledního pořízení, vníma-
ného především v mravoučné literatuře ve spojitosti s lakomstvím, hříšným 
chováním boháčů na smrtelném loži nebo naopak špatným chováním 
dědiců, kteří nedodrželi ustanovení testátora, s ošizením sirotků, a v nepo-
slední řadě i s motivem pozůstalostních sporů. Právě konotace s hříšným 
hromaděním majetku a nespravedlivým rozdělením pozůstalosti byla 
jedním z hlavních důvodů případných narážek na kšafty, kdy ovšem nešlo 
o samotný akt pořízení vůle, ale o hříchy pramenící z mamonu, popřípadě 
o malou nebo žádnou starost o vlastní duši. Negativní vnímání testamentu 
bylo spojeno také s odváděním pozornosti umírajícího k myšlenkám na 
pozemské pomíjivé věci a naopak zanedbáním duchovní přípravy, přede-
vším pokání.

Nehledě na fenomén tzv. „duchovního testamentu“, objevujícího 
se v literární formě, byla podstata řádného pořízení v praxi spatřována 
především v jasném stanovení dědice. Jak dědicko-právní, tak i testamen-
tární diskurs tomu v naprosté většině případů jednoznačně nasvědčují.37 
Ustanovení dědice jako stěžejní podstatu (raně novověké) závěti lze 
tedy jen obtížně zpochybnit, ačkoli existují případy, byť ojedinělé, které 
tento výrok poněkud relativizují, a vybízejí tím k hledání dalších motivů 
k sepsání poslední vůle. Především u některých ústních pořízení se přes 
jejich označení jako „kšaft“ jednalo spíše o formu kodicilu, u dalších lze 
častěji hovořit o testamentech neúplných, bez jasného stanovení dědice, 
opomenutí hlavních dědiců atp. O smyslu sepsání se dá ostatně pochybovat 
také v jiných (ne řídkých) případech, kdy testátor určil hlavního dědice 
tak, jak vymezovala právní norma i pro variantu smrti ab intestato, aniž 
stanovil jiné legáty. Takové pořízení bylo v teoretické rovině pochopitelně 
zcela zbytečné, protože i bez něho by pozůstalost přešla na právoplatného 
dědice. U všech podobných příkladů je nutno pátrat po dalších důvodech 
k sepsání testamentu. Velice častým podnětem se přitom stala snaha zabrá-
nit případným nejasnostem a sporům mezi pozůstalými, které by dle slov 
samotných testátorů vedly k neklidnému spočinutí jejich duší na onom 
světě a také k Boží nespokojenosti. Zajištění hladkého průběhu rozdělení 
pozůstalosti bylo zcela v souladu s dobovým pojetím dobrého umírání, které 
nepřipouštělo, aby člověk po své smrti zanechal jakékoli resty a důvody 
k nesvárům. Snad mnozí testátoři, zejména v 16. století, doposud nevěřili 
právnímu zakotvení dědických záležitostí, a proto si chtěli pojistit rozdělení 
majetku i sestavením závěti.

Dalším ze silných motivů pořízení testamentu se stalo samotné vědomí 
(měšťanů) o možnosti tuto dispozici učinit. Kšaft tak sloužil mj. jako určité 
vyjádření sociální pozice, kdy testátor do značné míry demonstroval schop-
nost zacházet s právní tradicí města, která tvořila základ měšťanské identity. 

37 Více i s odkazy na právní diskurs tamtéž, s. 14–16.



265

C O  N A B Í Z E J Í  …

Šlo tudíž nejenom o vyjádření snahy po osobním uspokojení a spáse duše, 
ale zároveň o příležitost vstoupit do veřejné sféry prostřednictvím veřejno-
právního aktu.38 Neobyčejně důležitou roli hrála také možnost zasahovat 
i po vlastní smrti do života pozůstalých. Testament znamenal v tomto 
kontextu velmi vhodný prostředek k uchování paměti, resp. příležitost, jak 
udržet kontakt mezi žijícími a zemřelými, a to prostřednictvím nejrůznějších 
rozhodnutí, která ovlivňovala život příbuzných i přátel mnohdy ještě po 
dlouhou dobu od úmrtí zůstavitele. Celkem často se stávalo, že testátor ve 
snaze usměrňovat i po své smrti majetkové poměry rodiny stanovoval další 
podmínky vyplnění jednotlivých legátů. Odkazy příbuzným a přátelům, 
jako určité indikátory spojení mezi živými a mrtvými, tak pomáhaly udržet 
aktivní přítomnost zemřelého v komunitě žijících.39 Asi nejzřetelněji se tento 
aspekt promítl do „hypotetických“ dispozic v případě úmrtí nezletilých dětí, 
zemřelých pochopitelně bez testamentu.

Ačkoli byl raně novověký testament v první řadě právním doku-
mentem, v němž nešlo o „náboženskou sebe-deinici“, nýbrž o majetkové 
záležitosti, lze v něm spatřovat mnohé další významy. Zcela zjevné prolí-
nání světské a duchovní sféry tvořilo jednu ze základních charakteristik 
tohoto dokumentu. Samotní testátoři ani autoři dobových traktátů přitom 
nevnímali příliš ostré kontrasty mezi duchovní a světskou složkou v závěti, 
díky čemuž se například rozdělení na zbožné a jiné legáty zdá mnohdy 
velmi zavádějící. Důležité bylo ukázat, že člověk je schopen práce díky 
Božímu požehnání, poněvadž odkazy na Boha vytvářely legitimní základnu 
pro celý akt sestavení posledního pořízení v rámci soudobého diskursu.40 
Příprava testamentu, jenž hrál symbolickou roli v celém systému rituálu 
umírání, v němž šlo mj. o oddělení duchovních a pozemských statků, byla 
tudíž i procesem, který měl zajistit uctění památky zemřelého a uzavřít jeho 
působení v materiálním životě.41 Mohli bychom ostatně uvádět nesčetné 
množství příkladů, které by dokládaly, že měšťané skutečně vnímali sepsání 
testamentu v souvislosti s širším pojetím umírání a spásy, když pořizovali 
svou vůli „umb diese reyße in die Ewigkeit desto ruhiger, leichterer, und sicherer 
über kurtz, oder lang anzutretten“.

38 Na příkladu detailního rozboru ženských závětí z italského prostředí B e n a d u -
s i ,  Giovanna: Investing the Riches of the Poor: Servant Women and Their Last Wills. American 
Historical Review, June 2004, s. 805–826.
39 Blíže k tomu H e l t ,  J. S. W.: Women, memory and will-making in Elizabethan 
England. In: Gordon, B. – Marshall, P. (edd.): The place of dead: death and remembrance in 
late medieval and early modern Europe. Cambridge 2000, s. 188–205.
40 Podobně Å g r e n ,  Maria: Contracts for the Old or Gifts for the Young? On the Use of 
Wills in Early Modern Sweden. Scandinavian Journal of History 25, 2000, č. 3, s. 214–216.
41 B e a v e r ,  Dan: ‚Sown in dishonour, raised in glory‘: death, ritual and social organi-
zation in northern Gloucestershire, 1590–1690. Social History 17, 1992, zejm. s. 395–401.
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Welche Erkenntnisse liefern (frühneuzeitliche) Testamente? 
Relektionen über die Möglichkeiten einer Quantiizierung

Der vorliegende Beitrag bietet methodologische Überlegungen hinsichtlich der 
Möglichkeiten und Probleme einer Quantiizierung frühneuzeitlicher Testamente im Zu-
sammenhang mit deren Charakter und Entstehungsursachen. Der Autor verweist auf die 
Frage des repräsentativen Charakters der zugänglichen Quellen, hebt die Notwendigkeit der 
Berücksichtigung rechtlicher und testamentarischer Gewohnheiten im Untersuchungsgebiet 
hervor und befasst sich mit der Formalisierung der Testamente und der Bedeutung ihrer 
rhetorischen Ausstattung. Den Abschluss bilden einige Anmerkungen zur Bedeutung der 
Testamente in der frühneuzeitlichen Gesellschaft, und zwar auf der Grundlage des testa-
mentarischen Diskurses und der Relexion der zeitgenössischen religiösen Bildungsliteratur. 
Insgesamt zeigt die Studie die Nutzungsmöglichkeiten (frühneuzeitlicher) Testamente für 
quantiizierende Untersuchungen auf, allerdings ausschließlich unter der Voraussetzung einer 
Berücksichtigung sämtlicher mit den regionalspeziischen Bedingungen bei der Ausfertigung 
des letzten Willens zusammenhängender Aspekte sowie auch der zeitlichen Gesamtbedeu-
tung der Dokumente.

Übersetzt von Thomas Krzenck
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Jan Al Saheb 

Sirotčí agenda na mensálních statcích  
olomouckého biskupství v 16. a 17. století 
na příkladu hukvaldského panství 

„… Měj se k sirotkům a matkám jejich jako otec čelední a budeš jako syn Nejvyššího 
a budeš milovati více než matka tvá … kdo násilé a bezpráví činí, musí naposledy 
žebrákem bejti a kdož jest pyšný a nadutý, zbaven bývá naposledy domu všeho, neb 
jakž nuzný zavolá, hned ho Bůh uslyší … žádné vdovy ani sirotka trápiti nebude[te], 
pakli bez lítosti trápiti je budete a oni volali by ke mně [Bohu], vězte, že vyslyším 
křik jejich a rozhněvá se prchlivost má i zbi[ju] vás mečem a budú ženy vaše vdovy 
a děti vaše sirotci…“ 1

Starost o nezletilé děti, které nepřízní osudu přišly o oba rodiče, 
byla ve středověku a raném novověku především záležitostí křesťanské-
ho milosrdenství. Vzhledem k relativitě dodržování křesťanských zásad 
v každodenním životě společnosti a surovosti doby se však mnohdy právě 
tito bezbranní jedinci stávali oběťmi svých ziskuchtivých opatrovníků. Výše 
uvedený citát z přídeští knihy sirotčích účtů města Ostravy z let (1575) 
1577–1780, vepsaný zde zřejmě již při jejím založení, nebyl proto určen 
pouze pisatelům této knihy, městským syndikům,2 ale představoval rovněž 
i neměnné nadčasové memento promlouvající ke všem, kteří měli co do 
činění s péčí o sirotky a především pak se správou jejich jmění. O tom, že 
zmíněný text nevznikl samoúčelně, nýbrž živě reagoval na dobové podněty 
a neřády, pak svědčí nejeden příklad. 

Sirotci nebyli ve středověku a raném novověku ničím výjimečným, 
naopak především vlivem nízké úrovně medicíny, nedostatku hygieny 
a dalších nepříznivých okolností docházelo poměrně často k úmrtí jednoho, 
nezřídka však i obou rodičů. Značný podíl sirotků v tehdejší společnosti 
a relativně fungující splátkový systém, jímž byly již nedospělým dětem 
vypláceny v hotových penězích jejich dědické podíly formou tzv. vejrun-
kových splátek (mnohdy i za života rodičů), vedl ke vzniku tzv. obecních 
a sirotčích truhlic. Dohledem nad takto ukládanými penězi byli pověřeni 

1 Archiv města Ostravy (dále jen AMO), Archiv města Moravské Ostravy (dále jen 
AMMO), inv. č. 242, sg. II B 170.
2 O nich blíže viz AMO, Písemná pozůstalost prof. Aloise Adamuse, inv. č. 259, kart. 4.
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fojti, kteří rovněž disponovali klíči od těchto truhlic. K jejich otevření tak 
mohlo dojít pouze za jejich přítomnosti.3 Tento model, kdy byli v první 
instanci pověřeni správou sirotčího jmění fojti, dle všeho zcela dominoval 
na mensálních statcích olomouckého biskupství ještě kolem poloviny 
16. století.4 Vrchnost tedy v tomto období disponovala pouze formálním 
omezením nakládání se sirotčími prostředky, což se ovšem mělo v několika 
následujících desetiletích radikálně změnit.

Péče o pozůstalé nezaopatřené děti na venkově i ve městech (stranou 
ponecháváme záležitosti šlechtických sirotků) byla v tomto období tedy již 
poměrně propracovaným a přesně fungujícím systémem, třebaže v právním 
systému Markrabství moravského prakticky nenalézáme obecné ustano-
vení, které by mu dávalo jednoznačný právní základ. Rovněž v nejstarším 
kodexu zemského práva na Moravě, tzv. Tovačovské knize, jejíž  první část 
byla dokončena již v polovině roku 1482, se nalézá v tomto směru pouze 
ustanovení o hospodaření se sirotčími penězi: „Když kteří sirotci osiřejí, pod 
kterým pánem a na které dědině otec jich odumře a statek jich se prodá, z té dědiny 
těmi penězi nemá hýbáno býti, ani vydávány buďte, kam do sirotčích let, krom 
mateří, díl její, kteráž jej vezmúc, neb se vdadúc, s ním se obrátí, kdež se jí lepší 
vidí. Než sirotčí peníze mají jim chovány býti, a když sirotek let dojde, má přistú-
piti před pána dědiny a prositi za propuštění svého dílu a toho jemu pán nemá 
odepříti…“  5 Prakticky totožné směrnice z ní pak přejala rovněž i pozdější 
zemská zřízení z let 1535, 1545 a 1562.6 Všechny tyto dokumenty přizná-

3 C h y t i l ,  Melichar –  K l v a ň a ,  Antonín –  S t a r o š t í k ,  Jan: Obecné 
truhlice I–II. Selský archiv 2, 1903, s. 79–83, 146–148; L a n d s f e l d ,  Antonín: Vesnic-
ké soudy, hledíc k obnově úřadů. Selský archiv 3, 1904, s. 132; nejnověji C h o c h o l á č , 
Bronislav: Sirotčí truhlice. In: Milý Bore…Profesoru Ctiboru Nečasovi k jeho 70. narozeninám. 
Brno 2003, s. 44. Fojti vedli mnohdy rovněž agendu spojenou se správou sirotčího jmění, a to 
i v případě, že nebyli zcela gramotní. Ještě z přelomu 16.–17. století existují záznamy o tzv. 
„vrubech“. Počet vrubů se rovnal výši částky, která měla být sirotkům vyplacena, při splácení 
této částky pak byly tyto vruby seřezávány. Viz S t i b o r ,  Jiří: Stará Bělá. Ostrava 1997, 
s. 235–236.
4 Tento model dokládají v dochované korespondenci jednotlivých biskupů především 
nepřímé zmínky o správě sirotčího jmění venkovskými fojty, a to zejména v souvislosti 
s řešením případů defraudací sirotčího jmění apod.
5 Další ustanovení o sirotčích penězích v tomto zákoníku zní: „…[vrchnost] propustiti 
[sirotčí peníze], jakž rokové jsú, neb časové, pakli vyšli, tehdy v slušné časy všickny spolu jemu 
dány býti mají. Pakli by pán Bůh v tom sirotkuóv neuchoval a odmrti nejsú vykúpeny, na pána 
spadnú. A pán dědiny, kdež se sirotkuóv doptá, muóž[e] k nim sáhnúti a je vzíti a mají mu vydáni 
býti jako pánu vrchnímu, leč svú vuóli dopustí sirotkuóm, kde jinde býti…“ Viz B r a n d l , 
Vincenc (ed.): Kniha Tovačovská. Brno 1868, kap. 199; také M a t ě j e k ,  František: Péče 
o venkovské sirotky na Moravě před Bílou horou. Sborník historický 36, 1989, s. 65, pozn. 1; 
o tomto prameni a jeho vzniku blíže viz Č á d a ,  František: Kniha Tovačovská. Studie 
o rukopisech 6, 1967, s. 28–29.
6 Viz B r a n d l ,  Vincenc (ed.): Kniha Drnovská. Brno 1868, s. 97; Č á d a ,  Fran-
tišek (ed.): Zemské zřízení moravské z roku 1535 spolu s tiskem z roku 1562 nově vydaným. Praha 
1937, s. 116, článek 105; J a n i š ,  Dalibor (ed.): Práva a zřízení Markrabství moravského 
z roku 1545. Brno 2005, s. 150, článek 98. O praxi vrchního práva vrchnosti při správě sirotčích 
peněz svědčí i mnohá rozhodnutí zemského soudu, jako např. z roku 1581, kdy ve sporu 
Jana ml. ze Žerotína s jeho poddanými rozhodli zemští soudci takto „…což se peněz sirotčích 
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valy dohled a „ochranu“ sirotčích peněz naprosto výhradně jednotlivým 
vrchnostem, které vykonávaly funkci nejvyšších poručníků. Rovněž další, 
v zemském právu nekodiikované, stránky péče o sirotky zůstaly v dalším 
průběhu 16. a 17. století ponechány na libovůli konkrétní vrchnosti, která 
si tak podržela nad sirotky svých poddaných vrchní pravomoc. Naprosto 
v souladu s tím však s vědomím vrchnosti vykonávali fakticky veškerou 
přímou správu sirotčího jmění v nejnižší instanci venkovští fojtové. 

V průběhu první poloviny 16. století se navíc vyvinula jistá disproporce 
mezi správou sirotků na venkově a v poddanských městech, v menší míře 
pak i městečkách.7 Kořeny toho lze jednoznačně spatřovat především v ná-
růstu jisté míry samostatnosti měst vůči své vrchnosti, související především 
s jejich hospodářským rozvojem. Přestože fakticky i nadále všichni sirotci 
na panství podléhali v nejvyšší instanci dohledu vrchnostenské kanceláře, 
ve městech a rovněž některých městečkách přejali přímou správu sirotčí 
agendy představitelé městské samosprávy, reprezentované městskou radou. 
Zůstává otázkou, zdali v předchozím období vykonával správu nad měst-
skými sirotky přímo vrchnostenský úředník, anebo byla v první instanci 
podřízena, podobně jako na venkově, městskému fojtu (přímému zástupci 
vrchnosti). Každopádně praxe, která se ve správě sirotčí agendy v městském 
prostředí vyvinula v průběhu 16. století, se koneckonců zrcadlí v nejstar-
ším zákoníku městského práva z roku 1579, jehož autor, Pavel Kristián 
z Koldína, do něj neopomenul zahrnout v kapitole „De tutela, de tutoribus et 
curatoribus pupillorum“, taktéž záležitosti týkající se správy sirotčího jmění.8 

dotejče, poněvadž v tomto Markrabství od starodávna pořádek jest, že sirotčí peníze pánu k opatro-
vání náleží, že pan Jan z Žerotína je v své moci míti má, však to tak opatruj, aby sirotci k místům 
a letům svým přijdouc, každý díl svůj bez nesnází vyzdvihovati mohli…“ Viz K a l o u s e k , 
Josef (ed.): Řády selské a instrukce hospodářské. Archiv český 22. Praha 1905, s. 290, č. 124. 
7 Rozdíl mezi městem a městečkem spočíval pouze v tom, že zatímco města byla ohra-
zena hradbami, městečka bývala povětšinou otevřená, v lepším případně opevněná pouze 
palisádou. Viz M a r e k ,  Jaroslav: Městská síť na Moravě v 15.–16. století. ČMM 91, 1971, 
s. 289; M e z n í k ,  Jaroslav: Problém rozlišování měst, městeček a vesnic v 13.–15. století. In: 
Královská a poddanská města od své geneze k protoindustrializaci a industrializaci. Příbor 
2001, s. 17–22; srov. též A l  S a h e b ,  Jan: Případ zadlužení příborského měšťana Marka 
Stívara z počátku 17. století. Práce a studie Muzea Beskyd 17, 2006, s. 35–36, pozn. 4. 
8 „…Poručenství jest ochrana, moc a vrchnost nad osobau svobodnau k opatrování a k obhajo-
vání té osoby, kteráž by pro mladost a věk svuój dětinský a nedospělý ani sama sebe, ani věcí svých 
opatřiti a ochrániti nemohla, od práva stvrzená a daná. Aneb poručenství jest svěření dětí a statků 
jich té osobě, aneb osobám, kteraužto, aneb kteréžto práce a povinnost poručenství od otce aneb děda 
týchž sirotkuóv se vzkládá. Poručníci pak jsau ti, ježto moc a takovau vrchnost nad dětmi a sirotky 
mají. A ti při právu nacházejí se v trojím rozdílu. Neb jedni jsau krevní po meči a slovau tutores 
legitimi. Druzí testamentarii, to jest kšaftem nařízení. A třetí dativi per inquisitionem iudicis, to jest 
od práva vyvolení a sirotkuóm daní z spravedlivého saudcuóv vyhledání a uvážení… Poručníci 
sirotkuóm, jakž ti let dojdau, počty činiti mají. Léta pak sirotkuóv jsau, když by pacholík osmnácte 
a děvečka patnácte let právě zauplna a zcela došli… Leč by otec aneb děd v svém kšaftu jináč o tom 
vyměřil a léta jich k dalšímu času protáhl, aneb právo také slušné toho příčiny uznalo, že by protažení 
let k dobrému a užitečnému těch sirotkuóv bylo, tehdy to při tom zuóstaň…a sirotci dojdauce let 
svých, statky sami říditi, je opatrovati a o nich kšaftovati moci budau…“ Viz z  K o l d í n a , 
Pavel Kristián: Práva městská království českého. Praha 1579, f. 65–70. Zemský archiv v Opavě 



270

S T U D I E  A  Č L Á N K Y

Ačkoliv tento zákoník byl na Moravě deinitivně přijat až v roce 1697, 
zachované písemnosti sirotčí agendy především větších měst prokazují, že 
péče o městské sirotky příslušela nejméně od poloviny 16. století v první 
instanci městské radě.9 Tento fakt bezezbytku potvrzují rovněž instrukce 
a privilegia vydaná pro města a městečka hukvaldského panství, jednoho 
z konglomerátu mensálních statků olomouckého biskupství.10 Již v nejstarší 
dochované „instrukci a nařízenosti do měst a městeček“ z roku 1554, vydané 
olomouckým biskupem Markem Khuenem, je mj. zakotvena i pravomoc 
městských rad nad sirotky pocházejícími z městského prostředí, i když role 
městské samosprávy zůstala silně okleštěna možnými zásahy vrchnostenské-
ho úředníka: „It[em] také sirotci od starších opatrováni býti mají, vo nich věděti 
a do jiné země aneb [na] jiné panství bez vědomí jeho mi[los]ti aneb úředníka 
nepropauštěti…“ Dle všeho existovala tato instrukce ve více vyhotoveních, 
odlišných zřejmě pouze v drobných detailech reagujících na místní poměry 
v každém městě a městečku na panství.11 Přestože se dochovala pouze ve 
dvou vyhotoveních, pro města Příbor a Ostravu, lze vzhledem ke zmínce 
v samému názvu tohoto dokumentu předpokládat, že stejná praxe byla v té 
době již v plné šíři uplatňována také v dalších dvou lokalitách na panství, 
v městečku Brušperku a městečku Frenštátě pod Radhoštěm. 

Snahu o upřesnění stanov týkajících se péče o městské sirotky na 
hukvaldském panství můžeme sledovat již v osmdesátých letech 16. sto-
letí. V letech 1584 a 1585 totiž došlo z podnětu tehdejšího olomouckého 
biskupa, slezského rodáka, velmi schopného a energického Stanislava 
Pavlovského z Pavlovic, k vydání „Reformací a instrukcí“ pro dvě nejvý-

(dále jen ZAO), Státní okresní archiv (dále jen SOkA) Nový Jičín, Archiv města Frenštátu 
pod Radhoštěm (dále jen AMF), inv. č. 327. 
9 M a l ý ,  Karel: České právo v minulosti. Praha 1995, s. 38–39; Matějek, F.: Péče, 
s. 67–68.
10 Obecně k problematice rozsahu a vývoje mensálních statků olomouckého biskupství 
v 16. a 17. století např. J i r á s e k ,  Jiří: Růst pozemkového vlastnictví olomouckého biskupství 
v letech 1555–1636. Sborník Matice moravské 81, 1962, s. 182–190. 
11 Ve znění instrukce, určené pro město Příbor se o sirotčí agendě uvádí toto: „…Item 
o sirotky a o jejich peníze aby je starší vyupomínali a jim je do rozkázání pana auředníka dochovali, 
když by léta měli. Item sirotci, ti aby od starších opatrováni byli tak, aby starší o nich věděli a jich do 
jiné země ani na jiné panství bez vědomí jeho milosti pána, neb auředníka nepropouštěli. Item sirotek 
pacholík, děvečka, aby se nevdávala bez vuóle jeho milosti pana auředníka, auřadu, pod propadkem 
statku jejich na jeho milost, pána…“ Viz K a m e n í č e k ,  František: Zemské sněmy a sjezdy 
moravské III. Brno 1905, s. 602, č. 21. Srov. A d a m u s ,  Alois (ed.): Codex diplomaticus 
civitatis Ostraviae. Moravská Ostrava 1929, s. 89, č. 70. Mírně odlišný text této instrukce se 
dochoval zvlášť rovněž pro město Ostravu. O správě sirotčího jmění se zde uvádí: „…oba 
purkmistři a dva konšelé nejstarší, mají spuolečně v počtu zavázáni býti, obecního a sirotčího dobrého 
pilně hledati a opatrovati a k tomu každý týden v pondělí na rathauzi den vyměřený a uložený býti 
mají… It[em] také sirotci od starších opatrováni býti mají, vo nich věděti a do jiné země aneb [na] 
jiné panství bez vědomí jeho mi[los]ti aneb úředníka nepropauštěti. Pakli se sirotek buď pacholek 
neb děvečka, bez vuóle jeho mi[los]ti aneb úředníka zvlášč na jiné panství ožení aneb vdá, takový 
sirotek statek a spravedlnost svů na jeho milost pána propadne…“ ZAO, pobočka Olomouc (dále 
jen ZAO-O), Arcibiskupství Olomouc (dále jen AO), inv. č. 2247, sg. Temp 116, kart. 488, f. 
1, 4. 
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znamnější lokality na panství, Ostravu a Příbor, upravující soukromý 
i veřejný život tamních obyvatel.12 Navzdory tomu, že primárním impulsem 
ke vzniku těchto písemností byla především biskupova snaha o podporu 
rekatolizačního tažení na panství,13 mezi ustanovení byly zahrnuty rov-
něž artikuly související se správou tamních sirotků, kterou měla i nadále 
vykonávat v první instanci městská rada: „…item do opatrování sirotkuóv 
obojího pohlaví tento úřad jmíti chceme…“ Radní ovšem i nadále podléhali 
v sirotčích záležitostech důsledné kontrole vrchnostenského úředníka, bez 
jehož svolení nesměli zástupci městské obce především propouštět sirotky 
na jiná panství anebo dokonce do jiných zemí.14 Dohled nad pohybem 
sirotků souvisel s evidencí ostatních osedlých poddaných, kteří se v té době 
již nesměli bez tzv. výhostního listu z dominia vystěhovat. Příčinu toho 
lze spatřovat především v postupném přechodu od rentovního k režijnímu 
způsobu hospodaření na panství. Tento trend pak dostoupil svého vrcholu 
po třicetileté válce. Na základě uvedených instrukcí měl být rovněž zpřís-
něn dohled nad městskými sirotčími penězi, jejichž celková výše a veškerý 
jejich pohyb v rámci jejich půjček a jiných transakcí měl být napříště 
přesně zaznamenáván, „založíc na to obzvláštní registr“.15 Zarážející je v této 
souvislosti existence sirotčí knihy města Ostravy, která byla vedena již od 
poloviny sedmdesátých let 16. století.16 I přesto však vyvstává otázka, jakým 
způsobem byla ve městech a městečkách na panství vedena sirotčí agenda 
dříve. Vzhledem k obecnému nárůstu úrovně a stupně rozvoje písemné 

12 ZAO-O, AO, inv. č. 88, sg. C, f. 148–161; edice: A d a m u s ,  A. (ed.): Codex, 
s. 128–138, č. 97; v literatuře: t ý ž :  Dějiny Ostravy v přehledu až do r. 1860. Moravská 
Ostrava 1927, s. 24; H o s á k ,  Ladislav: Rozvoj města v 15. a 16. století. In: Dějiny Ostravy. 
Ostrava 1967, s. 126–127; P i t r o n o v á ,  Blanka: Rozvoj města v letech 1437–1620. In: 
Dějiny Ostravy. Ostrava 1993, s. 66–68; ZAO-O, AO, sg. E II c 16/1 a; v literatuře: M o c e k , 
Michal: Příbor 1251–1650. Nový Jičín 1992, s. 58–59; J u r o k ,  Jiří –  K o v á ř o -
v á ,  Stanislava –  L o u k o t k a ,  Lubomír –  U r b a n e c ,  Jiří –  V l a c h , 
Bohumil: Dějiny města Příbora. Nový Jičín – Příbor 2002, s. 47–48.
13 K tomu blíže A l  S a h e b ,  Jan: Církevně-správní poměry na Místecku do roku 
1716. Studia Comeniana et historica 73–74, 2005, s. 74–93; t ý ž :  Pramen k rekatolizaci 
Moravy v 16. století. Práce a studie Muzea Beskyd 16, 2005, s. 56–60.
14 „…aby od auřadu nynějšího i budaucího na jiná panství a do cizích zemí nijakž propauš-
těni nebyli bez jisté vuóle a vědomí našeho, neb auředníka aukvaldského, obzvláště pak ti, kteříž by 
zámožní byli. Pakli by který sirotek o své újmě se toho opovážil a svévolně na cizí grunty odešel, neb 
se oženil, aneb vdala, toho spravedlnost a otčizna i mateřizna všecka do komory naší a budaucích 
potomkuóv našich, biskupův olomúckých, bez milosti připadnauti a od auředníka aukvaldského do 
duóchodův našich vyzdvižené býti má, o čemž auřad nám neb dotčenému auředníku, vyhledajíc to, 
jak mnohé té spravedlnosti se nachází, každého času oznámiti povinni budú…“ Viz ZAO-O, AO, 
inv. č. 88, sg. C; srov. Adamus, A. (ed.): Codex, s. 135, č. 97. 
15 „…Počet také z sirotčích peněz, založíc na to obzvláštní registr, při času auřadu obnovo-
vání, aby se každého roku činíval a kdo kterej z sausedův sirotčích peněz vypůjčil, to aby se pilně 
poznamenalo a časně na nich zvyupomínalo a takové vyšlé peníze na škodu těm, kterým náleží, bez 
slušných příčin zdržované býti nemají…“ Tamtéž. 
16 AMO, AMMO, inv. č. 242, sg. II B 170. Na předsádce knihy je vepsána datace: „Léta Páně 
1577 tato kniha jest mně, Andryášovi Slezákovi, ten čas písaři města Ostravy, od Jana Škutelána, 
písaře starého, darována. Počátek mého písařství bylo léta 1575.“
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agendy od poloviny 16. století se jeví jako pravděpodobné, že sirotčí účty 
byly v rámci městských kanceláří vedeny jistě již nejméně několik desetiletí 
před zřízením ostravské sirotčí knihy a vydáním těchto instrukcí, ovšem 
nikoliv ve formě samostatných knih, ale společně s dalšími městskými 
účty. Ačkoliv mělo na základě přímého biskupského ustanovení dojít ke 
zřízení samostatných knih pro sirotčí agendu v obou městech, v Příboře 
se tak možná stalo až o řadu let později. Tomu odpovídají mj. i zápisy 
v nejstarších dochovaných účetních rejstřících města Příbora z let 1591, 
1592 a 1599.17 Ve stejném roce, kdy vydal Stanislav Pavlovský instrukci 
pro město Ostravu (1584), ba dokonce o několik měsíců dříve, adresoval 
podobné poučení rovněž dvěma městečkům hukvaldského panství. Nově 
připojenému Místku i Frenštátu pod Radhoštěm se jich dostalo v rámci 
konirmací dosavadních městských výsad.18 Ani v jednom případě ovšem 
v těchto dokumentech neigurují artikuly dotýkající se vedení sirotčí agen-
dy. Vzhledem k platnosti instrukce z roku 1554 se však lze s velkou mírou 
pravděpodobnosti domnívat, že nejen v obou uvedených městečkách, ale 
i ve třetím zbývajícím městečku hukvaldského dominia, v Brušperku, si 
záležitosti bezprostřední péče o své sirotky podržely tamní městské rady. 
S tímto tvrzením korespondují rovněž pasáže v uvedených privilegiích 
Místku a Frenštátu p. R., zaručující oběma lokalitám užívání „…všech práv 
a pořádkův městských tak, jako jiná městečka a zvláště město Ostrava v knížectví 
biskupství našeho, k zámku Aukvalduóm přináležející…“, tedy i práva péče 
o městské sirotky a správu jejich jmění.19 

Z dalších nařízení dotýkajících se sirotčí agendy ve městech hukvald-
ského panství je možno uvést ještě zmínky inkorporované do tzv. velkého 

17 ZAO, SOkA Nový Jičín, Archiv města Příbora (dále jen AMP), inv. č. 1078, 1079, 1080. 
Rozborem těchto pramenů se zabýval J u r o k ,  Jiří: Hospodářský a každodenní život města 
Příbora v 16.–18. století na podkladě městských účtů. Vlastivědný sborník okresu Nový Jičín 50, 
1996, s. 7–24. Zdali skutečně došlo ke zřízení sirotčí knihy v Příboře až mnohem později 
po roce 1585, se již zřejmě nedovíme. Zápisy o pohybu sirotčích peněz ještě nemusejí zcela 
jednoznačně vypovídat o neexistenci samostatné sirotčí knihy. Tento typ zápisů se totiž 
v účetních knihách objevuje běžně ještě i ve druhé polovině 17. století, např. v účtech města 
Ostravy. Viz AMO, AMMO, sg. II B 54; tamtéž, sg. II B 54f1. Edice jedné z účetních knih: 
P i t r o n o v á ,  Blanka (ed.): Hospodářství Moravské Ostravy v letech 1662–1665. Ostrava. 
Sborník k dějinám a výstavbě města 5, 1968, s. 278–298. 
18 Národní archiv (dále jen NA) Praha, Česká dvorská kancelář (dále jen ČDK), inv. č. 
760, sg. IV D 7, kart. 578; ZAO, SOkA Frýdek-Místek, Archiv města Místku, inv. č. 3; jedná se 
o konirmaci tohoto privilegia vydanou dne 31. srpna 1609 olomouckým biskupem, kardinálem 
Františkem z Ditrichštejna. ZAO, SOkA Nový Jičín, AMF, inv. č. 8; opis: ZAO-O, AO, poř. č. 
3192; edice: F e l i x ,  Jiří: Město Frenštát pod Radhoštěm. Frenštát pod Radhoštěm 1904, 
s. 62–68; nověji C h o b o t ,  Karel –  B a l e t k a ,  Tomáš (ed.): Privilegia měst, 
městeček a vsí z území okresu Nový Jičín z let 1293–1775. Nový Jičín 1999, s. 56–59. Můžeme 
se pouze domnívat, zda podobně znějící instrukci obdržela rovněž i rada města Brušperku, 
žádný takový pramen se však do dnešních dnů nedochoval. 
19 ZAO, SOkA Frýdek-Místek, Archiv města Místku, inv. č. 3, ZAO, SOkA Nový Jičín, 
AMF, inv. č. 8. 
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privilegia pro město Příbor, vydaného dne 21. listopadu 1615.20 I když se 
dotýkají výhradně jen záležitostí hospodaření se sirotčími penězi, před-
stavují další z dokladů právního řádu, o nějž se mohla města a městečka 
na panství při správě tohoto jmění opírat. Význam těchto artikulů zvyšuje 
fakt, že v době vydání privilegia stále narůstala, analogicky se zvyšující 
se zadlužeností biskupských statků, biskupova potřeba hotových peněz, 
které se nejednou snažil získat mj. půjčkami sirotčího jmění. Na rozdíl 
od jmění venkovských sirot tak byly peníze pozůstalých nezletilých dětí 
z měst a městeček před těmito obtížně vymahatelnými půjčkami alespoň 
relativně ochráněny, ačkoliv ani autorita městské rady, opírající se o všechna 
privilegia, nemohla do důsledku dlouhodobě účinně odolávat požadavkům 
své vrchnosti… 

Převážná část sirotků na panstvích olomouckých biskupů, hukvaldské 
dominium nevyjímaje, se ve druhé polovině 16. století dostala pod přímou 
správu vrchnostenské kanceláře, jak to dokládají mj. i dochované hospo-
dářské instrukce.21 Od šedesátých let 16. století spravovali sirotčí jmění 
již jen ojediněle vesničtí fojti, jejichž pravomoc se v tomto směru snažila 
vrchnost postupně omezovat na minimum, což se v plné míře projevilo 
ve století následujícím. Pohnutky této tendence negativistické politiky 
vrchnosti vůči fojtům jsou zřejmé – především snaha výhradně disponovat 
sirotčím kapitálem a volně jím nakládat při vlastních inančních transakcích, 

20 „… tu při přítomnosti auředníka a cechmistrův na místě vší obce starej auřad ze všelijakých 
příjmův, vydání peněz a důchodův obecních, sirotčích, kostelních, špitálních, pořádný počet učiniti 
a cokoliv reštu, kterého mimo vydání za nimi se najde, to novému auřadu bez všech odkladův a for-
telí odvésti a pokaždé odvozovati ihned mají… pro všeliké příjmy i vydání všelikých věcí obecních, 
sirotčích, kostelních, špitálních sobě registra pořádná spraví i na jiné všeckny příjmy a vydání, kteréž 
by mimo již psané potřebné k obecnímu dobrému bejti uznali, neb neuznávali, v nich všecko světle 
a zjevně vpisovati mají…“ NA Praha, ČDK, inv. č. 760, sg. IV D 7, kart. 585; ZAO, SOkA Nový 
Jičín, AMP, inv. č. 21; ZAO-O, AO, inv. č. 121, pag. 35–67; částečná edice: C h o b o t , 
K. –  B a l e t k a ,  T. (ed.): Privilegia, s. 64–65; v literatuře: M o c e k ,  M.: Příbor, 
s. 59–60.
21 V instrukci pro úředníka panství Vyškov z roku 1563 se mj. uvádí: „…Sirotkům ať se ve 
všem spravedlivost děje všecka a před každau křivdau jich opatruj, braň, aby jim jejich statkové po 
votcích a mateřích, po přátelích v celosti zůstaly a registra sirotčí ať [j]sau zvláštní spravena…registra 
sirotčí aby[s] ty na zámku měl a tobě ať se všecka poručenství ukazují, kteráž se po dědinách dějí, 
aby sirotkům v ničem ukráceno nebylo…“ ZAO-O, Ústřední ředitelství arcibiskupských statků 
Kroměříž, inv. č. 2492, sg. G III a 4/2 f. Podobná ustanovení obsahuje instrukce pro úředníka 
panství Mírov-Svitavy z roku 1570: „Vo sirotcích poddaných našich, kteříž prve i na tento čas 
v městech, městečkách i ve vsech na tom panství osiřelí [j]sau, … o tom za pilnú a jednu obzvláště 
potřebnú věc přístně poraučíme, aby[s] o tom zvláštní pilnost měl, statkové jejich ať pilně opatrováni 
skrz a skrz registry zapisováni a ne po přátelství, než-li co nejdráž, bez ublížení sirotčího bejti může, 
s tau jistotau vědomostí prodáváni bývají…“ ZAO-O, AO, inv. č. 57, sg. P, pag. 225–246. Obě 
uvedené instrukce editoval J i r á s e k ,  Jiří: Poddaní na panství olomouckého biskupství 
v druhé polovině 16. století. Rozpravy Československé akademie věd 67, sešit 10. Praha 1957, 
s. 77–81, 91–101. Stejný artikul jako v posledně uvedené instrukci je inkorporován rovněž 
do instrukce pro úředníka panství Osoblaha-Ketř z roku 1580. Viz ZAO-O, AO, inv. č. 2377, 
sg. Temp 248, kart. 533, f. 1–11. Komentovaná edice pramene: A l  S a h e b ,  Jan: 
K patrimoniální správě panství Osoblaha-Ketř ve 2. polovině 16. století. In: Sborník Bruntálského 
muzea 2008 (v tisku). 
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samozřejmě ovšem bez zjevného poškození sirotků. Obrovský přínos pro 
vrchnost v případě takovýchto půjček představovala jejich bezúročnost, 
neboť jen málokdy se držitel panství uvolil přistoupit k vyplácení obvyklé 
úrokové sazby, tedy šesti procent z půjčené sumy.22 Na druhou stranu je 
ovšem nutno přiznat, že návratnost vrchnostenských půjček byla zpravidla 
na mnohem vyšší úrovni, nežli vypůjčení si inančních částek (nejen ze 
sirotčích pokladen) poddanými.23 

Zaměřme nyní pozornost k poznání mechanismu sirotčí agendy ven-
kova poté, co přešla pod přímou správu vrchnosti, tedy v období druhé 
poloviny 16. a v 17. století. Především je nutno si uvědomit, že zpravidla 
došlo pouze k přesunu účetní pravomoci nad spravovaným majetkem, niko-
liv ke změně místa uložení této inanční hotovosti.24 I když na některých 
panstvích nastala centralizace i v tomto ohledu a sirotčí truhlice pak byla 
společně s registry deponována na zámku ve vrchnostenské kanceláři. Na 
většině dominií se však i nadále zcela běžně setkáváme s pojmem „sirotčí 
truhlice“ především ve spojitosti s venkovským prostředím, přičemž ochra-
nou těchto pokladen zpravidla zůstal pověřen vesnický fojt. Ten také nesl 
v případě jejího vyloupení plnou zodpovědnost. Ve srovnání s poměry 
v první polovině 16. století byla ovšem jeho funkce zredukována právě 
toliko na „strážce a ochránce“ této truhlice.25 Veškeré další kompetence 
pak byly postupně přeneseny na představitele patrimoniální správy pan-
ství.26 V prostředí mensálních statků olomouckého biskupství, do jehož 
konglomerátu náleželo rovněž hukvaldské dominium, se jednalo především 
o vrchnostenského úředníka a důchodního písaře.27 Úředníkovi, jakožto 

22 K dokladům bezúročného využívání sirotčího kapitálu olomouckými biskupy viz 
ZAO-O, AO, inv. č. 2300, sg. C III b 10/6 α; tamtéž, AO, inv. č. 3949, sg. C 7, kart. 1812, pag. 
15 a násl. Biskupové si ze sirotčích pokladen vypůjčovali mnohdy velmi vysoké částky, jako 
např. v roce 1601, kdy František z Ditrichštejna dlužil sirotkům z Kroměříže celých 8 000 
zlatých. Ručiteli byli v tomto případě města Příbor a Ostrava. Viz ZAO-O, AO, inv. č. 2287, 
sg. C III b 10/4 f i. K vývoji výše úrokové sazby a obecně k vymáhání půjček v 16. století 
K a m e n í č e k ,  František: Zemské sněmy a sjezdy moravské I. Brno 1902, s. 312 nn.
23 V dochované biskupské korespondenci o tom svědčí nejedna žádost poddaných 
o prodloužení doby splatnosti takto vypůjčených částek. K tomu A l  S a h e b ,  Jan: Židé 
v Osoblaze v poslední třetině 16. století. Acta facultatis philosophicae Universitatis Ostraviensis, 
Historica 14, 2007, s. 37. 
24 Tomu nasvědčují také zmínky v dochované biskupské korespondenci. Na základě toho 
víme, že např. ještě v roce 1594 spravoval sirotčí truhlici ve vsi Skotnici na hukvaldském 
panství tamní „auřad“. Viz ZAO-O, AO, inv. č. 106, sg. 31, f. 254–255.
25 Jinak tomu bylo v případě správy obecních truhlic, tedy obecního jmění, nad nímž si 
i nadále fojt zanechal plnou míru samostatnosti na vrchnosti. Ta do správy obecního majetku 
zasahovala pouze minimálně, a to většinou v souvislosti s nejrůznějšími spory, nesrovnalostmi 
v účetnictví, defraudacemi a podobně. 
26 Fojty lze rovněž do jisté míry pokládat za příslušníky patrimoniální správy, v období 
druhé poloviny 16. a po celé 17. století ovšem sledujeme postupný úpadek jejich vlivu a funkce 
ve správním aparátu panství, a to především ve srovnání s dalšími úředníky v pravém slova 
smyslu, jako důchodním písařem aj. K tomu J i r á s e k ,  Jiří: Fojti na panství olomouckého 
biskupství v 16. století. ČMM 75, 1956, s. 352–365. 
27 Mensální statky olomouckého biskupství byly ve srovnání se světskými dominii spravo-
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faktickému zástupci biskupa na panství, náležela především výkonná moc. 
Byl jím zpravidla jmenován příslušník nižší šlechty, obvykle vladyka, který 
se nezřídka řadil k okruhu biskupových manů, anebo byl dokonce s daným 
biskupem rodově spřízněn.28 Svým postavením a pravomocemi se úředníko-
vi přibližoval jen důchodní písař, který zpravidla svým původem pocházel 
z měšťanského prostředí. Ten zodpovídal zejména za správné vedení účtů 
ze stálých, ale i tzv. běžných důchodů panství, z nichž sestavoval rejstříky 
příjmů a vydání peněz, které pak každého půl roku předkládal ke kontrole 
vrchnosti. Mimo to vedl veškerou písemnou agendu, svázanou s činností 
vrchnostenské kanceláře. Na menších panstvích, což ovšem není případ 
hukvaldského dominia, se zpravidla rovněž staral i o vedení veškerých 
dalších písemností vesnic, včetně zápisů do gruntovních knih a sirotčích 
register.29 Vzhledem k rozloze námi sledovaného panství, množství vesnic 
a osedlých poddaných, ale i poměrně vysokému počtu vrchnostenských 
dvorů, se jeví jako velmi pravděpodobné, že nebylo v silách hukvaldského 
důchodního písaře obsáhnout mimo své obvyklé povinnosti ještě i vedení 
sirotčí agendy všech vesnic panství. Je nasnadě, že na panství musel již 
během druhé poloviny 16. století působit vedle důchodního ještě i další 
písař anebo dokonce písaři. Jelikož zmínky o jednotlivých úřednících jsou 
v dochované pramenné základně jen velmi kusé, je velmi obtížné s jistotou 
deklarovat, kolik písařů v kterém období na panství působilo. Víme však, 
že k roku 1586 působil na Hukvaldech vedle důchodního také hradský 
písař, do jehož kompetence náležela dle všeho především evidence příjmu 
a výdeje materiálu neviktuální povahy potřebného k chodu zámku.30 Nel-
ze vyloučit, že přechodně rovněž spravoval agendu spojenou se správou 

vány mnohem nižším počtem osob, rovněž struktura celého správního aparátu byla odlišná. 
K tomu blíže viz J i r á s e k ,  J.: Poddaní, s. 7. Obecně ke struktuře a vývoji patrimoniální 
správy H a n z a l ,  Josef: Patrimoniální úředníci a úřady v době předbělohorské. SAP 19, 
1969, s. 441–456; J a n á k ,  Jan –  H l e d í k o v á ,  Zdeňka –  D o b e š ,  Jan: 
Dějiny správy v českých zemích. Praha 2005, s. 229 nn.
28 Na základě instrukce olomouckého biskupa Viléma Prusinovského tehdejšímu huk-
valdskému úředníkovi Petrovi Šmerhovskému z Lidkovic z roku 1570 měl úředník prakticky 
plnou odpovědnost za všechno dění na panství a byl zplnomocněn činit neodkladná opatření. 
Viz ZAO-O, AO, inv. č. 57, sg. P, f. 249–269. Komentovaná edice pramene: A l  S a h e b , 
Jan: Instrukce olomouckého biskupa Viléma Prusinovského z Víckova pro úředníka hukvaldského 
panství z roku 1570. Sborník Státního okresního archivu Frýdek-Místek 8, 2007, s. 7–27. 
V literatuře: R o u b i c ,  Antonín: Správa statků olomouckého (arci)biskupství od 16. století. 
SAP 31, 1981, s. 437. 
29 J i r á s e k ,  J.: Poddaní, s. 5–7; B a l c á r e k ,  Pavel: Kancelář kardinála Dit-
richštejna a správa biskupských statků před Bílou horou. SAP 28, 1978, s. 103; R o u b i c , 
A.: Správa, s. 43; Š t ě p á n ,  Jan: Úředníci a personál na stolních panstvích olomouckého 
biskupství v druhé polovině 16. století. Olomoucký archivní sborník 3, 2005, s. 59. K jednotlivým 
osobnostem důchodních písařů na hukvaldském panství v 16.–17. století A l  S a h e b , 
Jan: Urbář panství Hukvaldy z roku 1581. (Diplomatický rozbor pramene a jeho písaři). Olo-
moucký archivní sborník 5, 2007, s. 87–106 ; t ý ž :  Osobnost Ondřeje Fabiána, důchodního 
písaře hukvaldského panství. Těšínsko 2007, č. 3, s. 17–25.
30 Viz Š t ě p á n ,  J.: Úředníci, s. 58, 66.
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sirotčího jmění. Na jejím vedení se mohl podílet také obroční písař, jehož 
přítomnost na panství je doložena již kolem roku 1581.31 

Můžeme se pouze domnívat, že přinejmenším někdy od konce 16. 
století převzal správu sirotčí agendy na panství již samostatný sirotčí písař. 
Při této konstrukci lze snad vycházet ze skutečnosti, že ve stejném období 
došlo ke konstituování této funkce nejen na hukvaldském, ale rovněž i na 
jiných mensálních statcích, jako například na panství Vyškov. Koncem 
roku 1596 totiž vydal tehdejší olomoucký biskup Stanislav Pavlovský 
z Pavlovic instrukci určenou tamnímu sirotčímu písaři, který měl nastoupit 
do služby od Nového roku a převzít od vyškovského důchodního písaře 
veškerou agendu týkající se všech sirotků na panství.32 Vzhledem k povaze 
tohoto typu pramene lze bez větších odchylek veriikovat informace v něm 
obsažené a vztáhnout jejich platnost na všechna biskupská dominia, aniž 
bychom se tímto dostali do roviny přílišných spekulací. Vycházíme přitom 
ze zkušeností nabytých při komparaci dalšího materiálu podobné povahy, 
dochovaného zároveň pro více panství. Na základě uvedené instrukce se 
tak můžeme blíže seznámit s náplní činnosti a také hmotným zabezpečením 
těchto písařů. Především se jeví, že do jejich kompetence spadala mimo 
sirotčí také ostatní agenda poddaného obyvatelstva, tedy vedení gruntov-
ních a purkrechtních knih. Uvážíme-li, že náplň těchto knih je vzájemně 
velmi úzce svázána, jeví se takovéto vyústění jeho povinností jako zcela 
logické. Sirotčí písař měl pečlivě hlídat, aby byly všechny zápisy a platy 
vedeny včas. V případě úmrtí anebo zběhnutí poddaného ze svého gruntu 
pak měl v co nejkratším čase zinventarizovat pozůstalost, aby nedocházelo 
k jejímu rozkrádání. Poměrně zarážející jsou ustanovení o jeho důchodech. 
Sirotčí písař, ač byl do jisté míry součástí aparátu patrimoniální správy, 
nebyl, na rozdíl od ostatních biskupských úředníků, placen z výnosů vrch-
nostenské komory, ale byl vydržován na náklady poddaných. Za svou práci 
dostával zaplaceno od každého nového zápisu, či přepsání poškozených 
zápisů, po 4 groších a dále mu náležel určitý podíl z hodnoty převáděného 
statku. Mimo to pobíral stabilní roční plat, odváděný mu ze všech vesnic na 
panství, jehož výše zřejmě kolísala v závislosti na velikosti panství a počtu 
jím takto spravovaných vesnic. Na panství Vyškov, které se řadilo v rámci 
mensálních statků olomouckých biskupů ke středně velkým, činil jeho stálý 
roční příjem 30 zlatých rýnských.33 Jak jsme již uvedli, přestože nemáme 
příliš pochyb o tom, že už koncem 16. století spravoval sirotčí a k ní 

31 ZAO-O, Ústřední ředitelství arcibiskupských statků Kroměříž, inv. č. 2253, sg. E 1, f. 
130. Do kompetence obročního písaře spadala evidence, tedy příjem a výdej, obroku, sena 
a slámy pro vrchnostenské koně. Na základě instrukce biskupa Viléma Prusinovského z roku 
1567 se vydával obrok jednou denně po obědě, sláma a seno pak jednou týdně, vždy v pátek. 
Viz J i r á s e k ,  J.: Poddaní, s. 86; srov. také Š t ě p á n ,  J.: Úředníci, s. 58. 
32 ZAO-O, AO, inv. č. 111, sg. 34, f. 30–32. Edice pramene: Š t ě p á n ,  Jan: Instrukce 
pro sirotčího písaře panství vyškovského z roku 1597. Vyškovský sborník 4, 2004, s. 183–189. 
33 Š t ě p á n ,  J.: Instrukce, s. 184.
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přidruženou agendu rovněž i na hukvaldském panství samostatný sirotčí 
písař, jeho existence je v písemných pramenech spolehlivě doložena teprve 
až k roku 1617. Tento fakt je způsoben mj. také nenahraditelnou ztrátou 
gruntovních knih všech obcí hukvaldského panství z tohoto období, které 
zanikly při požáru hradu Hukvaldy v roce 1762.34 Povinnosti a důchody 
zdejšího sirotčího písaře jsou proto poprvé zmíněny až v rámci naříze-
ní, určeném nájemcům panství, představitelům města Příbora. Z tohoto 
pramene, datovaného k 28. září 1617, vydaného tehdejším olomouckým 
biskupem, kardinálem Františkem z Ditrichštejna, jsme zpraveni rovněž 
o nejmarkantnějším rozdílu mezi sirotčím a důchodním písařem. A sice, 
že sirotčí písař měl být i zde, stejně jako na jiných biskupských statcích 
(naprosto v souladu s instrukcí pro vyškovského písaře), vydržován podda-
nými, nikoliv z výnosů vrchnostenských důchodů: „…písař sirotčí má se, jako 
i prve, od poddaných chovati a i jemu od nich placeno, od pronájemníkův pak 
strava dávána bejti má…“ Rovněž jeho povinnosti byly na základě tohoto 
dokumentu analogické s těmi, jaké uváděla již vzpomínaná instrukce v roce 
1596: „…při přijímání počtu sirotčího písaře každého roku hned při stavění 
sirotkův seděti a spravedlnosti po sirotcích sběhlých a zle zachovalých, k ruce 
naší zapisovati a přijímati má…“  35 

Z uvedeného vyplývá, že v průběhu druhé poloviny 16. století 
a v prvních desetiletích století následujícího směřovalo úsilí vrchnosti v této 
zájmové oblasti jednoznačně ke zdokonalení systému evidence sirotků 
a jejich majetku na panství tak, aby napříště bylo možno v plné míře těchto 
inančních zdrojů využít ku prospěchu vlastních ekonomických aktivit. Toto 
úsilí ostatně dokumentují poměrně četné zmínky v dochované biskupské 
korespondenci z tohoto období.36 Ruku v ruce s řečenými centralizačními 

34 Informují nás o tom přípisy na přídeštích dochovaných gruntovních knih obcí huk-
valdského panství, plošně založené o dva roky později, v roce 1764. Viz ZAO-O, Velkostatek 
Hukvaldy.
35 ZAO-O, AO, inv. č. 124, sg. D, pag. 33–45.
36 Osud sirotčího jmění byl ošetřen např. rovněž v případech, kdy bylo hukvaldské panství 
olomouckými biskupy Stanislavem Pavlovským a poté Františkem z Ditrichštejna pronajato. 
V prvním případě roku 1593 tehdejšímu hukvaldskému úředníkovi a bratru Stanislava Pav-
lovského, Valentinovi, podruhé pak, jak již bylo uvedeno, v roce 1617 příborským měšťanům. 
V nájemní smlouvě z roku 1593 je uvedeno: „…co se spravedlností a statkuóv sirotkuóv sběhlejch 
dotejče, ti aby se na panství pořádně s bedlivostí vyhledali a nám poznamenané, odvedené byly, 
kterúž k ruce naší vymiňujeme a pozuóstavujeme…“ Viz ZAO-O, AO, inv. č. 2982, sg. E II d 17/5; 
edice: A d a m u s ,  A. (ed.): Codex, s. 151–152, č. 106. V nájemní smlouvě z roku 1617 
se pak uvádí následující: „Co by se pak zmrlejch sirotkův jako aumrtních spravedlností vyhledalo, 
neb jestliže by … kteří zemřeli, takové statky pronájemníkům, mimo ty, které se na lidech prvotně za 
dluhy vykázaly, k vyzdvihování, i co by po letech dalších po takovejch sirotcích zůstávalo, k vyjímání 
na budaucí časy pauštěti ráčíme. Sirotčí pak sběhlá spravedlnost, ta na nás a potomky naše, ani 
žádného jiného, spadnauti má. Také vdov a sirotkův na statku majícím bez jistého dovolení našeho 
a pronájemníkův, auředník na cizí grunty propauštěti nemá…“ Viz ZAO-O, AO, inv. č. 124, sg. 
D, pag. 33–45. Případů, kdy skutečně došlo ke koniskaci sirotčího jmění v důsledku zběhnutí 
nedospělých sirotků, lze nalézt v praxi hned několik, k jednomu z nich došlo např. v roce 
1592 v Újezdě na panství Chrlice. Viz ZAO-O, AO, inv. č. 105, sg. 30, f. 37. 
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tendencemi pak narůstala rovněž snaha vrchnosti kontrolovat nejen jmění, 
nýbrž i pohyb všech sirotků a vdov, např. v rámci sňatků, a to především ve 
snaze zabránit jejich volnému odlivu na cizí dominia. Lze konstatovat, že 
v určitém úhlu pohledu došlo na mensálních statcích olomouckých biskupů 
k zostření dědičného poddanství této vrstvy poddaného obyvatelstva již 
před Bílou horou. Je to patrné zejména při srovnání s ostatním osedlým 
obyvatelstvem, jehož pohyb byl sice již ve druhé polovině 16. století 
částečně omezen tzv. „zhostními listy“,37 ovšem nejednalo se o tak přísné 
opatření, jako byla ta ve vztahu ke vdovám a sirotkům. Pokud totiž vdova 
či sirotek žádali svou vrchnost o vydání zhostního listu, tedy propuštění 
z poddanství za účelem vystěhování se (obvykle prostřednictvím sňatku) 
na jiné panství, vztahoval se na ně na rozdíl od ostatních osedlých zvláštní 
poplatek, tzv. „čechelné“. Zhostní list byl jinak poddaným vydáván obvykle 
pouze proti ujištění, že svůj statek prodali a „osadili“ jiným osedlým, což 
vrchnosti garantovalo nezmenšení jejích příjmů. Vybírání čechelného je 
doloženo na Moravě již v první polovině 16. století, ovšem nikdy se nestalo 
dávkou zcela zákonnou. Původně bylo ve formě naturálií zřejmě „dobro-
volně“ odváděno vrchnosti coby jistý druh svatební výslužky. Teprve po 
polovině století, kdy se tímto způsobem snažila vrchnost navýšit své příjmy 
a přiřadila čechelné k běžně vybíraným poddanským dávkám, narazila 
na rozhodný odpor poddaných.38 Na základě toho se pak sice moravský 
zemský sněm v roce 1575 usnesl na zákazu vybírání uvedené dávky pod 
pokutou 50 kop českých grošů, ovšem toto opatření se zprvu téměř minulo 
účinkem.39 De facto (nikoliv de iure!) bylo docíleno pouze toho, že se tato 
dávka nadále vztahovala pouze na vdovy a sirotky, od nichž byla i v násle-
dujících dvou desetiletích v rozporu se sněmovním usnesením prakticky 
beztrestně vybírána, a to pouze pod jiným pojmenováním („zdavné“  ). Z této 
charakteristiky ničím nevybočovaly ani poměry na mensálních statcích olo-
mouckého biskupství. Dokladem budiž např. stížnost poddaných z panství 
Osoblaha, kteří roku 1587 tehdejšího nejvyššího moravského duchovního 
pastýře, Stanislava Pavlovského z Pavlovic, žádali, aby svému bratru Vác-
lavovi, úředníku zmíněného dominia, nařídil tuto dávku od nich napříště 
nevybírat. Biskup v listu z 10. března 1587 v této záležitosti Václavu Pav-
lovskému přikázal, zcela v rozporu s platným sněmovním usnešením, „…že 
to netoliko tam, ale i na všech panstvích [olomouckého biskupství] i u jiných 
pánuóv tejto země za starobylý obyčej bylo a jest, takže i z toho se voni slušně 
vytrhnauti nemají…“  40 Otázkou neoprávněného požadování čechelného 

37 O tom blíže K a m e n í č e k ,  František: Zemské sněmy a sjezdy moravské III. Brno 
1905, s. 187 nn. 
38 K a m e n í č e k ,  F.: Zemské sněmy III, s. 198 nn.
39 Moravský zemský archiv (dále jen MZA) Brno, A 3 Stavovské rukopisy, sg. 3, f. 84. 
40 Zároveň však tomuto úředníkovi osoblažského panství nařídil, aby ji vybíral jen od 
zámožnějších poddaných, případně jen od těch, kteří skutečně odchází na cizí panství, nikoliv 
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se poté opět zabýval brněnský zemský sněm až roku 1595. Ten prakticky 
pouze potvrdil dvacet let staré usnesení z roku 1575 o úplném zákazu 
vybírání tohoto poplatku od poddaných, přičemž byly zpřísněny sankce 
zejména vůči jednotlivým písařům a úředníkům panství.41 Na nařízení 
sněmu ovšem nebylo v praxi opět téměř dbáno, proto se touto záležitostí 
museli stavové zabývat rovněž v následujícím roce.42 Přestože poté mnohé 
vrchnosti od vybírání uvedené dávky postupně upustily, dostala se otázka 
neoprávněného zpoplatnění „spravedlností chudých lidí poddaných a sirotkův“ 
na pořad jednání brněnského zemského sněmu ještě v roce 1601.43 

Přechod venkovských sirotků na mensálních statcích pod přímý 
dohled vrchnostenských úředníků znamenal především zdokonalení systé-
mu jejich evidence a zavedení pevného rámce sirotčí péče, jejíž součástí se 
mj. stala rovněž pravidelně každoročně vykonávaná tzv. „přehlídka“ těchto 
nezletilých dětí a také vdov. Termín „stavění sirotků“ před vrchnostenský 
úřad se koncem 16. století obecně ustálil na počátek nového roku, jak to 
dokládá i list biskupa Stanislava Pavlovského z 5. ledna 1587 „…ten pořádek 
a obyčej v tomto mark[rabství] se zachovává a jest, že se těchto časuóv vdovy 
a sirotci jeden každý před vrchnost svú neb zřízené auředníky stavěti a hlásiti 
musejí a povinni jsau…“.44 Podobně se o čtyři desítky let později, roku 1628, 
vyslovil i jeho nástupce na biskupském stolci, kardinál František z Ditrich-
štejna, když potvrdil, aby sirotci a vdovy před svou vrchnost předstupovali 
každý rok „při čase vánočním“.45 Tímto způsobem pak vrchnost odrostlejší 
sirotky přidělovala jako pomocné pracovní síly ke svým dvorům, v lepším 
případě si mezi nimi vybírala schopné jedince pro službu ve vrchnostenské 
kanceláři, kde se obvykle stávali tovaryši důchodních písařů a v mnohých 

od každého, kdo vstupuje do svazku manželského, ale zůstává i nadále na panství. Viz ZAO-
O, AO, inv. č. 100, sg. 25, f. 68.
41 „O čechelní, které páni a úředníci jejich z vdov a sirotků na gruntech svých, propauštějíce 
vdovy, sirotky, poddané na grunty cizí, berú a na předešlé sněmovní snešení, dávajíc čechelnému 
jiná jména, chudý vdovy, sirotky a poddané přece málo dbajíc, obtěžují. Na tom [j]sme se my, biskup 
a všickni čtyři stavové snesli, aby od zavření sněmu tohoto žádný pán, úředník, žádného čechelního, 
ani zdavního a jakkoli jména tomu dáti mohli, od žádnej vdovy, sirotka, na gruntech svých, dovo-
lujíce se jim ženiti a vdávati, nebrali. Též také od propuštění na jiného pána grunty vdovy, sirotka, 
poddaného, žádného úplatku nepřijímali a jich v tom žádným vymyšleným způsobem neobtěžovali…“ 
Viz MZA Brno, A 6 Sněmovní tisky, kart. 12. Srov. K a m e n í č e k ,  F.: Zemské sněmy 
III, s. 200, pozn. č. 1. 
42 MZA Brno, A 6 Sněmovní tisky, kart. 12.
43 „Stížnost proti některým auředníkuóm a písařům obyvatelův země této. Jistá zpráva toho 
jest, kterak mnozí auředníci a písaři osob Markrabství tohoto neslušným a neobyčejným způsobem 
z spravedlností chudých lidí, poddaných a sirotkův našich, z jednoho zlaté[h]o po třech i po čtyřech 
krejcařích od ubohých lidí bráti se opovažují. Když my všickni čtyři stavové Markrabství tohoto, 
vidauce toho velikau neslušnost, jednomyslně jsme se snesli, aby jedna každá vrchnost na to obzvláštně 
pozor měla a shledajíce to skutečně, týž auředníky neb písaře své, kteří by se o to pokusili, jiným ku 
příkladu ztrestati dala…“ MZA Brno, A 6 Sněmovní tisky, kart. 12. 
44 ZAO-O, AO, inv. č. 100, sg. 25, f. 1–2.
45 K r o f t a ,  Kamil: Přehled dějin selského stavu v Čechách a na Moravě. Praha 1919, 
s. 107.



280

S T U D I E  A  Č L Á N K Y

případech se jim pak tímto otevřela cesta k celoživotní službě v patrimoni-
ální správě. Za vyhlášené „líhně“ písařských pacholat platila ve 2. polovině 
16. století mezi mensálními statky olomouckého biskupství především 
panství Vyškov a Kroměříž.46 Neobvyklé nebyly ani případy, kdy biskup 
propouštěl „své“ sirotky za určitý plat ke službě cizím šlechticům, anebo 
vlastním zámožnějším poddaným. V prostředí hukvaldského panství bývali 
dle svědectví četných pramenů k dispozici ve zvýšené míře sirotci urostlí 
a fyzicky zdatní, kteří se nejednou uplatnili ve vojenské službě, jak dokládá 
např. list Františka z Ditrichštejna hukvaldskému úředníkovi z 19. května 
1610: „…věz, že jsme na žádost uroz[eného] vladyky Ludvíka Bartoloměje Rej-
zvice z Kadeřína dva sirotky naše z panství našeho aukvaldského k službě na rok 
za hejduky proti slušné záplatě propustiti ráčili, o čemž vida, když pro ně pošle, 
jemu je odeslati nepomíjej…“  47 Pracovní síly sirotků bylo ve vrchnostenských 
službách využíváno v hojné míře rovněž i po celé 17. století, kdy se navíc 
projevila tendence využívat tímto způsobem i děti živých poddaných.48 
V jeho druhé polovině však v prostředí biskupských statků vrcholila snaha 
vrchnosti převést co největší množství naturálních dávek, ale i poddanských 
povinností na konstantní peněžitý plat. Tento trend zasáhl rovněž systém 
sirotčí správy, přičemž se zde nabízí přímá analogie s vykupováním tzv. 
„odúmrti“. Vrchnost se hodlala napříště zcela zříci užívání pracovní síly 
venkovských sirotků, ovšem pouze za přesně stanovených podmínek. Jed-
notlivým vsím na panství byla za přepuštění „sirotčího práva“ stanovena 
výše platu, jehož výše kolísala v závislosti na množství sirotků v dané obci, 
za což získali poddaní dispozici výhradně užívat sirotčích služeb na svém 
hospodářství. V pravém slova smyslu se však jednalo spíše o vykoupení se 
z povinnosti poskytnout své obecní sirotky k panským službám. Na huk-
valdském panství získaly již do poloviny 17. století tímto způsobem sirotčí 
právo všechny obce.49 Navzdory tomu i nadále sloužili někteří sirotci ve 
vrchnostenských dvorech, k jejichž provozu bylo této levné pracovní síly 
(prakticky pouze za naturální deputát) stále potřeba. Na základě docho-
vaných soupisů sirotků z tohoto období je ovšem na místě konstatovat, že 
za tyto jednotlivce obce z pochopitelných důvodů neplatily.

Obraťme nyní ještě krátce pozornost k aspektu, který zůstal od druhé 
poloviny 16. století ve správě sirotků neměnný i ve století následujícím. 
Jednalo se o správu sirotčího kapitálu, kterou si z pochopitelných pohnutek 
na biskupských panstvích podržela výhradně vrchnost, která tak mohla 
volně a především bezúročně disponovat se sirotčím jměním při vlastních 

46 K tomu blíže Š t ě p á n ,  J.: Instrukce, s. 184– 185.
47 ZAO-O, AO, inv. č. 489, sg. 15, kart. 11.
48 K r o f t a ,  K.: Přehled, s. 107 nn.; srov. K a l o u s e k ,  J. (ed.): Řády, s. 386–
392.
49 ZAO-O, Metropolitní kapitula Olomouc, inv. č. 3613, sg. Fa 21/2, kart. 226, f. 18–25. 
Srov. A l  S a h e b ,  Jan –  M a r š á l e k ,  Petr: Soupis sirotků hukvaldského panství 
z roku 1663. Sborník Státního okresního archivu Frýdek-Místek 8, 2007, s. 45–68. 
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inančních transakcích. Sirotčí pokladny sloužily mnohdy jako zdroje velmi 
vítaných inančních rezerv, čehož si byl velmi dobře vědom i olomoucký 
biskup, kardinál František z Ditrichštejna, když se v roce 1610 odhodlal 
na hukvaldském panství využít těchto prostředků dokonce k zaplacení 
zemské berně (!): „…poněvadž nyní vedle svolení zemského sumu peněz nema-
lau, z níž by lid ten válečný, kterýž ku potřebě zemské verbován jest, zaplacen 
bejti mohl, od nás odvésti máme a v příčině tý lid chudý od nás vysoce ušetřen 
a aby při živnůstkách svých zůstati mohli, ochráněn jest … protožť poraučeti 
ráčíme [hukvaldskému úředníkovi], aby prostředky [s] na panství našem 
aukvaldským co nejdřívěji držel a abychom zatím sirotčími penězi co nejdříveji 
možné bude, založeni byli, se postaral … my to vedle dotčeného svolení tak 
opatřiti a týmž sirotkům a lidem zbezpečiti chceme, aby ta suma vyznačená hned 
s budaucí kontribucí sražena a jim … navrácena a oplacena byla…“  50 Šest 
let nato (roku 1616) nabádal úředníky na panstvích Kroměříž, Vyškov, 
Chrlice, Mírov-Svitavy, Osoblaha-Ketř, Budišov-Libavá, Žďár nad Sázavou, 
Kelč a Hukvaldy, aby velmi bedlivě dohlídali na vedení sirotčích peněz 
za účelem jejich snazšího vypůjčování.51 Navzdory uvedeným případům 
však v hospodaření se sirotčími penězi platila i pro biskupy určitá omezení, 
garantující ochranu majetku této skupiny nedospělých poddaných. Mimo 
půjčky poddaným, kteří na rozdíl od vrchnosti museli řádně splácet i úro-
ky, mohlo být dále sirotčích peněz využito už výhradně jen k hmotnému 
zabezpečení nedospělých sirotků, k úhradě nákladů za jejich stravování, 
ošacení a podobně.52 Do rukou sirotků se hotovost de iure dostala až 
po překročení hranice dospělosti, která byla stanovena na osmnáct let 
u chlapců a patnáct let u dívek. V praxi se ovšem běžně setkáváme s pří-
pady, kdy uplynula mnohem delší doba než došlo k předání náležitého 
inančního obnosu do rukou jeho právoplatného majitele. Zejména mnozí 
sirotci pocházející z chudých chalupnických vrstev, jejichž sirotčí kapitál 
nedostačoval k zajištění jejich samostatné existence po dosažení hranice 
dospělosti, byli běžně i nadále evidováni mezi panskými sirotky. Přestože 
v takovém případě jim sice nebyl jejich sirotčí podíl vyplacen, statut sirotka 
jim zajišťoval alespoň jistotu obživy a především jistý stupeň ochrany ze 

50 ZAO-O, AO, inv. č. 489, sg. 15, kart. 11.
51 V této souvislosti psal biskupskému colmistrovi Štefanovi, kterému byl svěřen dozor 
nad inančním hospodařením všech biskupských statků, že „…při hejtmanu našem kroměřížským 
a jiných auřednících všech panství našich biskupských naříditi [jsme] ráčili, aby takové počty sirotčí 
zhotovené a spořádané, potomně pak nám obapolně od nás k tomu nařízeným komisařům odvedené 
byly, jakž listy naše o tom k nim učiněné v sobě šířeji obsahují a my jich tobě k odeslání, kde by 
náležely, odsílati … ráčíme…“ ZAO-O, AO, inv. č. 122, sg. 41, f. 35–36.
52 K roli využívání sirotčích peněz v ekonomických transakcích poddaného obyvatelstva 
viz C h o c h o l á č ,  Bronislav: Selské peníze. Sonda do inančního hospodaření podda-
ných na západní Moravě koncem 16. a v 17. století. Brno 1999; t ý ž :  Poddanský úvěr na 
Moravě v 16. a 17. století. ČČH 99, 2001, č. 1, s. 59–84; t ý ž :  Sirotčí truhlice, s. 43–48; 
t ý ž :  Poddaní na Moravě a jejich ekonomické jednání v 16. a 17. století. In: K novověkým 
sociálním dějinám českých zemí VI. Praha 2004, s. 68–76. 
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strany vrchnosti.53 V tomto ohledu pak byli ve srovnání s ostatními podruhy 
pracujícími stejně jako oni u bohatých sedláků pouze za nocleh a stravu 
v nesrovnatelné výhodě. 

Cílem této studie bylo postihnout vývojové tendence a poznat mecha-
nismus fungování péče o venkovské sirotky, a to v prostředí mensálních 
statků olomouckého biskupství v 16. a 17. století. V této souvislosti lze 
konstatovat, že již v první polovině 16. století byla péče o sirotky na poměr-
ně vysoké organizační úrovni, přičemž vrchní právo nad jejich správou 
náleželo vrchnosti. Ta ovšem přenechala bezprostřední správu jednotlivým 
vesnickým fojtům, v městském prostředí pak představitelům městské samo-
správy. Teprve kolem poloviny 16. století, společně s plným rozvinutím 
monetárních vztahů ve společnosti, se projevila tendence jednotlivých 
biskupů převzít správu sirotčího jmění a svěřit ji pod přímou kontrolu vrch-
nostenských úředníků. Zároveň rostla snaha pojistit si nejen tento kapitál, 
hojně využívaný bezúročnými půjčkami pro vlastní potřeby biskupů, ale 
i všechny jeho majitele. Sledujeme tedy pokus vrchnosti zostřit dědičné 
poddanství sirotků. Ačkoliv tato snaha vyzněla po zásahu zemského sněmu 
na prázdno, uchovali si biskupové vrchní kontrolu nad inančním kapitálem 
sirotků i nadále. Mimo to náleželo biskupům i bezvýhradní právo využívat 
práci sirotků v rámci vlastního režijního hospodářství. V 17. století pak bylo 
toto právo převedeno na jednotlivé obce, ovšem za stanovený poplatek. 
Správa sirotčí agendy tedy představovala v prostředí mensálních statků 
olomouckého biskupství pro vrchnost nezanedbatelný přínos a zůstala až 
do roku 1848 jednou z forem efektivního využívání, či spíše zneužívání, 
ekonomického potencionálu poddaného obyvatelstva. 

Die Waisen-Agenda auf Mensalgütern des Olmützer  
Bistums im 16. und 17. Jahrhundert am Beispiel  
der Herrschaft Hochwald (Hukvaldy)

Inhalt dieser Studie ist die Entwicklungstendenzen zu erfassen und das Funktionsme-
chanismus der Sorge für die Landwaisen zu erkennen, und zwar im Bereich der Mensalgüter 
des Olmützer Bistums im Laufe des 16. und 17. Jahrhunderts. Schon in der ersten Hälfte 
des 16. Jahrhunderts war die Waisensorge auf verhältnismäβig hohem Organisationsiveau, 
wobei das Souveränrecht über ihre Verwaltung der Obrigkeit zukam. Die überlies aber die 
unmittelbare Verwaltung einzelnen Dorfvögten, im Stadtbereich dann den Repräsentanten 
der städtischen Selbstverwaltung. Erst gegen die Hälfte des 16. Jahrhunderts, zusammen 
mit voller Entwicklung der Monetarverhältnisse in der Gesellschaft, hat sich die Tendenz 
der einzelnen Bischöfe bloβgestellt, die Verwaltung des Waisevermögens zu übernehmen 
und die Obrigkeitsbeamten damit zu betrauen. Zugleich wuchs die Bestrebung, nicht nur 
dieses Kapital zu versichern, das oft als zinsfreier Borg für eigene Bedürfnisse der Bischöfe 

53 Tento fakt vysvětluje i mnohdy vyšší věk jednotlivých sirotků, rozhodně překra-
čující hranici dospělosti, který se objevuje ve většině dochovaných soupisů sirotků. Viz 
A l  S a h e b ,  Jan –  M a r š á l e k ,  Petr: Soupis, s. 45–68.
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diente, sondern auch alle seine Inhaber. Wir verfolgen also dem Versuch der Obrigkeit, die 
Erbuntertänigkeit der Waisen zu verschärfen. Obwohl diese Bemühung nach dem Zugriff 
der Landtagung verloren ging, gerhörte die Obrigkeitskontrole über dem Finanzkapital der 
Waisen weiterhin den Bischöfen. Auβerdem stand den Bischöfen auch das vorbehaltlose 
Recht zu, die Waisenarbeit im Rahmen der eigenen Regiewirtschaft auszunutzen. Im 17. 
Jahrhundert wurde dann zu der Überführung dieses Rechtes auf einzelne Gemeinde ein-
gegangen, allerdings für eine bestimmte Gebühr. Zum Schluss kann man konstatieren, dass 
die Verwaltung der Waisenagende im Bereich der Mensalgüter des Ölmützer Bistums für die 
Obrigkeit eine nicht vernachlässigbare Zuführung vorstellte und blieb bis zum Jahre 1848 
eine der effektivsten ökonomischen Formen von Untertanenusnutzung.

Übersetzt von Daria Sahebová
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Pavel Marek

Politický vliv Španělska a papežského státu 
na císařském dvoře Ferdinanda II.*

Dějiny dvorských skupin patřily již v minulosti k oblíbeným tématům 
evropské historické vědy.1 Teprve na sklonku 20. století se však patronát, 
klientelismus či frakcionalismus staly samostatnými a plnohodnotnými 
kategoriemi historického bádání.2 Především britští a němečtí historikové 
se tehdy pod vlivem sociologických a historickoantropologických proudů 
oprostili od pozitivistického přístupu k dějinám dvorských frakcí a pokusili 
se toto téma vystavit novým otázkám. Výzkumy Lindy Levy Peckové, Ronal-
da Asche a dalších autorů, kteří se ve svých dílech zaměřili na uchopení 
mechanismů moci na raně novověkých panovnických dvorech, podnítily 
poměrně brzy velký zájem o problematiku politického klientelismu také 
v dalších evropských zemích.3 Studium zájmových uskupení proto v sou-

* Tato studie vznikla díky inanční podpoře výzkumného záměru Společnost českých zemí 
v raném novověku – struktury individua, vztahy, instituce moci MSM 6007665807 a projektu 
GAČR, 404/06/P186.
1 Velkou oblibu zaznamenalo toto téma již v 19. století např. v o n  R a n k e ,  Leo-
pold: Die römischen Päpste, ihre Kirche und ihr Staat im 16. und 17. Jahrhundert. Leipzig 1836. 
Pro oblast císařského dvora srov. alespoň práce týkající se vlády Leopolda I.: V e h s e , 
Eduard: Geschichte des österreichischen Hofs und Adels und der österreichischen Diplomatie. Sek-
tion II, Bd. V–VI. Hamburg 1852; W o l f ,  Adam: Fürst Wenzel Lobkowic, erster geheimer 
Rath Kaiser Leopold’s I. 1609–1677. Sein Leben und Wirken. Wien 1869; P r i b r a m , 
Alfred Francis: Franz Paul Freiherr von Lisola (1613–1674) und die Politik seiner Zeit. Leipzig 
1894.
2 Z nejvýznamnějších prací lze uvést např. S h a r p e ,  Kevin (ed.): Faction and Par-
lament. Essays on Early Stuart History. Oxford 1978; R e i n h a r d ,  Wolfgang: Freunde 
und Kreaturen. „Verlechtung“ als Konzept zur Erforschung historischer Führungsgruppen. 
Römische Oligarchie um 1600. München 1979; S t a r k e y  David: The English Court 
from the Wars of the Roses to the Civil War. London – New York 1987; A s c h ,  Ronald G. 
–  B i r k e ,  Adolf M. (edd.): Princes, Patronage and the Nobility. The Court at the Beginning 
of the Modern Age c. 1450–1650. Oxford 1991; S h e p h a r d ,  Robert: Court factions 
in Early Modern England. The Journal of Modern History 64, 1992, s. 721–745; L e v y 
P e c k ,  Linda: Court, Patronage and Corruption in Early Stuard England. London 1993.
3 Velký rozmach zaznamenalo studium politického klientelismu hlavně v Itálii a ve Špa-
nělsku. Srov. např. V i s c e g l i a ,  Maria Antonietta: Burocrazia, mobilità sociale e patronage 
alla corte di Roma tra cinque e seicento. Alcuni aspetti del recente dibattito storiograico e 
prospettive di ricerca. Roma Moderna e Contemporanea 3, 1995, s. 11–55; t á ž :  Fazioni 
e lotta politica nel sacro collegio nella prima metà del seicento. In: Signorotto, G. – Visceglia, M. 
A. (edd.): La corte di Roma tra Cinque e Seicento. „Teatro“ della politica europea. Roma 
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časnosti představuje hlavní východisko k výzkumu politických a sociálních 
dějin raně novověkých dvorů. Do středoevropské historiograie pronikly 
nové metodologické podněty hlavně zásluhou Wofganga Reinharda4 
a Antoniho Mącząka.5 I když na jejich díla později navázaly také další 
teoretické práce,6 studií, které by se věnovaly konkrétním mocenským 
skupinám na dvorech středoevropských Habsburků, je stále ještě poskrov-
nu. Vedle několika článků o zájmových frakcích na dvorech Rudolfa II.7 
a Leopolda I.8 je třeba zmínit projekt vědců z vídeňské univerzity, kteří 

1998, s. 37–91; A g o ,  Renata: Carriere e clientele nella Roma barocca. Roma – Bari 1990; 
F o s i ,  Irene: All’ombra dei Barberini. Fedeltà e servizio nella Roma barocca. Roma 1997; 
M a r t í n e z  M i l l á n ,  José (ed.): Instituciones y Élites del Poder en la Monarquía His-
pana durante el Siglo XVI. Madrid 1992; t ý ž  (ed.):  La corte de Felipe II. Madrid 1994. 
4 R e i n h a r d ,  W.: Freunde und Kreaturen; t ý ž  (ed.):  Power Elites and State 
Building. Oxford 1996; t ý ž :  Freunde und Kreaturen. Historische Anthropologie von 
Patronage – Klientel – Beziehungen. Freiburger Universitätsblätter 139, 1998, s. 127–141. 
5 Např. M ą c z ą k ,  Antoni (ed.): Klientelsysteme im Europa der frühen Neuzeit. München 
1988; t ý ž :  From Aristocrat Household to Princely Court: Restructuring Patronage in the Sixteenth 
and Seventeenth Centuries. In: Asch, R. G. – Birke, A. M. (edd.): Princes, s. 315–328; t ý ž : 
Klientela. Nieformałne systemy władzy w Polsce i Europie XVI–XVIII w. Warszawa 1994. 
6 Např. N o l t e ,  Hans Heinrich: Patronage und Klientel: Das Konzept in der Forschung. 
In: týž (ed.): Patronage und Klientel. Ergebnisse einer polnisch-deutschen Konferenz. 
Köln – Wien 1989, s. 1–17; D r o s t e ,  Heiko: Patronage in der Frühen Neuzeit – Insti-
tution und Kulturform. Zeitschrift für Historische Forschung 30, 2003, Heft 4, s. 555–590; 
B r a k e n s i e k ,  Stefan –  W u n d e r ,  Heide (edd.): Ergebene Diener ihrer Herren? 
Herrschaftsvermittlung im alten Europa. Köln – Weimar – Wien 2005. Do českého dějepisectví 
uvedl problematiku klientských vazeb především B ů ž e k ,  Václav: Klientela Pernštejnů 
a Rožmberků ve druhé polovině 16. století. In: Vorel, Petr (ed.): Pernštejnové v českých ději-
nách. Pardubice 1995, s. 213–225; t ý ž :  „Páni a přátelé“ v myšlení a každodenním životě 
české a moravské šlechty na prahu novověku. Český časopis historický (dále ČČH) 100, 2002, 
s. 229–264; t ý ž :  „Gute Freundschaft“ – Informelle Kommunikation in der frühneuzetlichen 
Gesellschaft der böhmischen Länder. In: Brakensiek, S. – Wunder, H. (edd.): Ergebene Diener, 
s. 79–96. Srov. také M a ť a ,  Petr: Svět české ari stokracie (1500–1700). Praha 2004, 
s. 530–678.
7 N o f l a t s c h e r ,  Heinz: Regiment aus der Kammer? Einlußreiche Kleingruppen 
am Hof Rudolfs II. In: Hirschbiegel, Jan – Paravicini, Werner (edd.): Der Fall des Günstlings. 
Hofparteien in Europa vom 13. bis zum 17. Jahrhundert. Ostildern 2004, s. 209–234; t ý ž : 
Monarchische Willkür? Zur Demission des Wolf Rumpf und Paul Sixt Trautson am Hof Kai-
ser Rudolfs II. (1600). In: Brandstätter, Klaus – Hörmann, Julia (edd.): Tirol – Österreich 
– Italien. Festschrift für Josef Riedmann zum 65. Geburtstag. Innsbruck 2005, s. 493–516; 
B ů ž e k ,  Václav: Konfessionelle Pluralität in der Kaiserlichen Leibkammer zu Beginn des 
17. Jahrhunderts. In: Bahlcke, Joachim – Lambrecht, Karen – Maner, Hans-Christian (edd.): 
Konfessionelle Pluralität als Herausforderung. Koexistenz und Konlikt in Spätmittelalter 
und Früher Neuzeit. Winfried Eberhard zum 65. Geburtstag. Leipzig 2006, s. 381–395; 
M a r e k ,  Pavel: Klientelní strategie španělských králů na pražském císařském dvoře konce 16. 
a počátku 17. století. ČČH 105, 2007, s. 40–89.
8 W i n k e l b a u e r ,  Thomas: Notiz zur Frage: Gab es um die Mitte des 17. Jahr-
hunderts am Kaiserhof eine „tschechische“ bzw. „böhmische Partei“? In: týž (ed.):  Kontakte 
und Konlikte. Böhmen, Mähren und Österreich: Aspekte eines Jahrtausends gemeinsamer 
Geschichte. Waidhofen an der Thaya 1993, s. 197–202; C e r m a n ,  Ivo: Pojmy „frakce“, 
„strana“ a „kabala“ v komunikativní praxi dvořanů Leopolda I. ČČH 100, 2002, s. 33–54; t ý ž : 
Raimundo Montecuccoli a „válečná strana“ na dvoře Leopolda I. Historie a vojenství 51, 2002, 
s. 568–603; t ý ž :  „Kabal“, „Parthey“, „Faction“ am Hofe Kaiser Leopolds I. In: Hirschbiegel, 
J. – Paravicini, W. (edd.): Der Fall, s. 235–247; S m í š e k ,  Rostislav: Císařský dvůr 
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se za pomoci prosopograické metody rozhodli zkoumat sociální sítě na 
vídeňském dvoře v době vlády císařů Ferdinanda II. a Ferdinanda III.9 

Císařský dvůr Ferdinanda II. je také předmětem zájmu následující 
studie. Autor se v ní pokusil osvětlit vliv Španělska a papežského státu na 
vytváření jednotlivých mocenských frakcí ve Vídni. Pramenem prvořadého 
významu se mu staly písemnosti uložené ve Vatikánském tajném archivu,10 
Apoštolské knihovně11 a v Generálním archivu v Simancasu.12 Především 
na základě zpráv španělských vyslanců a papežských nunciů bylo možné 
vysledovat proměnlivý postoj obou katolických mocností k událostem ve 
střední Evropě první třetiny 17. století a určit skupiny osob, které jim na 
císařském dvoře pomáhaly uskutečňovat jejich politické cíle. 

1. Katolické mocnosti a jejich vliv na politiku habsburské  
monarchie

Španělští panovníci se od druhé poloviny 16. století snažili ovlivňovat 
politiku svých rakouských příbuzných. Složitá náboženská a politická situa-
ce v Evropě již tehdy vyžadovala užší spolupráci mezi císařem a katolickým 
králem. Z tohoto důvodu byla roku 1558 ve Vídni zřízena instituce stálého 
španělského vyslanectví.13 Úloha, kterou měli španělští vyslanci u císařského 
dvora plnit, se po celé předbělohorské období nijak zásadně neměnila. 

a dvorská kariéra Ditrichštejnů a Schwarzenberků za vlády Leopolda I. České Budějovice 2007, 
s. 213–336 (disertační práce obhájená na Historickém ústavu FF JU).
9 Podrobnější informace o tomto projektu přinášejí H e i s s ,  Gernot – B a s t l , 
Beatrix –  F r e i s l e b e n ,  Sigrid –  K e l l e r ,  Katrin –  S p e r l ,  Alexander: 
Der Wiener Hof und sein Klientel- und Patronagesystem. Ein Projekt am Institut für Geschichte 
der Universität Wien. Mitteilungen der Residenzen-Kommission der Akademie der Wis-
senschaften zu Göttingen 11, 2001, č. 2, s. 21. Prvním dílčím výsledkem projektu je kniha 
K e l l e r ,  Katrin: Hofdamen. Amsträgerinnen im Wiener Hofstaat des 17. Jahrhunderts. 
Wien 2005.
10 Archivio Segreto Vaticano, Segretaria di Stato – Germania, sg. 117, f. 1–469 (jedná se 
o korespondenci papežského nuncia Carla Caraffy z roku 1627); tamtéž, sg. 115, Registra-
tura cifre (obsahuje rozšifrované Caraffovy dopisy z Vídně i odpovědi z Vatikánu); tamtéž, 
sg. 26 A, Carlo Caraffa: Relazione di Germania 1628. 
11 Biblioteca Apostolica Vaticana, Archivio Barberini, Barb. Lat., Germania, Carlo Caraffa 
nunzio a Vienna, sg. 6929–6946 (Caraffovy dopisy z let 1621–1628).
12 Archivo General de Simancas, Secretaría de Estado – Alemania, leg. 706, leg. 707, 
leg. 709, leg. 711, leg. 2326, leg. 2327, leg. 2328, leg. 2330, leg. 2334, leg. 2500, leg. 2502, 
leg. 2504, leg. 2506, leg. 2507, leg. 2508, leg. 2510, leg. 2868; tamtéž, Secretaría de Estado 
– Flandes, leg. 2862; Národní archiv (dále NA) Praha, Sbírka opisů – cizí archivy, Simancas, 
kart. 1–4.
13 Více E d e l m a y e r ,  Friedrich: Aspectos del trabajo de los embajadores de la casa 
de Austria en la segunda mitad del siglo XVI. Pedralbes – Revista d’História moderna 9, 1989, 
s. 37–56, zde 40–41. Srov. rovněž B o r o v i č k a ,  Josef: Archiv v Simancasu – příspěvek 
ke kritice zpráv španělských vyslanců. Zprávy zemského archivu Království českého 3, 1910, 
s. 115–180, zde s. 134. Ke španělským ambasádám ve středověku a raném novověku obecně 
O c h o a  B r u n ,  Miguel-Ángel: Embajadores y embajadas en la Historia de España. 
Madrid 2002.



288

S T U D I E  A  Č L Á N K Y

Jejich přítomnost ve Vídni měla především přimět rakouské Habsburky 
k tomu, aby větší měrou podporovali velmocenskou politiku Španělska. 
Tento úkol nebyl snadný. Vztahy mezi oběma větvemi habsburského domu 
byly neustále napjaté. Konlikty vyvolávaly hlavně zahraničně politické 
události – povstání v Nizozemí, válka s Turky či španělská rozpínavost 
v severní Itálii.14 Situaci navíc zhoršovaly osobní spory mezi habsburskými 
vladaři. Většina císařů nebyla španělským Habsburkům zrovna nakloněna. 
Vzájemná nevraživost mezi Maxmiliánem II. a Filipem II.15 i nechuť císaře 
Rudolfa II. ke Španělsku nebyly žádným tajemstvím.16 Ideálním partne-
rem se však ze španělského pohledu nejevil ani Matyáš, kterého značně 
poškodilo jeho nizozemské dobrodružství a události spojené s bratrským 
sporem.17

Vedle otázek zahraničně politických věnovali španělští vyslanci vel-
kou pozornost také záležitostem náboženským. Filip II. a jeho nástupci si 
zakládali na pověsti spolehlivých ochránců katolické církve. Jejich diplo-
maté jim měli tento obraz pomoci utvářet.18 Rezident katolického krále 
byl proto u císařského dvora považován za jednoho z hlavních poradců 
pro otázky víry. Se svými prosbami a stížnostmi se na něj obraceli katolíci 
z celé střední Evropy. Španělský ambasador se měl svou autoritou zasa-
zovat o to, aby nebylo přijato žádné rozhodnutí, které by bylo v rozporu 
se zájmy katolické církve.19 Instrukce, jež získávali před svou cestou do 

14 E d e l m a y e r ,  F.: Aspectos, s. 38–40.
15 Ke sporům Maxmiliána II. a Filipa II. např. C h u d o b a ,  Bohdan: Španělé na 
Bílé hoře. Praha 1945, s. 65–66. Vzájemné vztahy obou panovníků jsou nejnověji zkoumány 
v práci S u t t e r  Fichtner, Paula: Emperor Maxmilian II. New Haven – London 2001.
16 K tomu např. J a n á č e k ,  Josef: Rudolf II. a jeho doba. Praha 1987, s. 30–45.
17 Studie zabývající se osobností a vládou císaře Matyáše jsou vzácné. Srov. alespoň 
P r e s s ,  Volker: Matthias 1612–1619. In: Schindling, Anton – Ziegler, Walter (edd.): 
Die Kaiser der Neuzeit. Heiliges Römisches Reich, Österreich, Deutschland. München 1990, 
s. 113–123 (se shrnutím další literatury na s. 477–478). Práce zabývající se tzv. bratrským 
sporem mezi Rudolfem II. a Matyášem jsou naopak velice početné. Základní informace včetně 
starší literatury přináší J a n á č e k ,  J.: Rudolf II., s. 388–409. Srov. rovněž S t u r m -
b e r g e r ,  H.: Die Anfängendes Bruderzwist in Habsburg. Probleme einer österreichischen 
Länderteilung nach dem Tod Maximilians II. und die Residenz des Erherzogs Matthias in 
Linz. In: týž (ed.): Land ob der Enns und Österreich. Linz 1979, s. 32–75; Vocelka, Karl: 
Matthias contra Rudolf. Zur politischen Propaganda in der Zeit des Bruderzwistes. Zeitschrift 
für historische Forschung 10, 1983, s. 341–351.
18 Srov. Archivo General de Simancas, Secretaría de Estado – Alemania, leg. 2502, f. 164, 
(Praha, 18. 2. 1616) Baltasar de Zúñiga španělské státní radě; tamtéž, leg. 2507, f. 243–244, 
(Vídeň, 31. 10. 1623) hrabě Oñate španělské státní radě; NA Praha, Sbírka opisů – cizí 
archivy, Simancas, kart. 2, bez foliace, Instrucción secreta al conde de Oñate para la Embajada 
en Alemania (San Lorenzo del Escorial, 16. 7. 1616); tamtéž, kart. 2, bez foliace Lo que parece 
convendrá advertir al Conde de Oñate en su instrucción de Embajador ordinario en la corte del Rey 
de Ungría (Praha, 4. 9. 1610), Baltasar de Zúñiga španělské státní radě. 
19 NA Praha, Sbírka opisů – cizí archivy, Simancas, kart. 1, bez foliace, Lo que parece 
convendrá advertir al Conde de Oñate en su instrucción de Embajador ordinario en la corte del Rey 
de Ungría (Praha, 4. 10. 1610); tamtéž, kart. 2, bez foliace, Instrucción secreta al conde de Oñate 
para la Embajada en Alemania (San Lorenzo del Escorial, 16. 7. 1616). 
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střední Evropy, vyslance obvykle nabádaly, aby v tomto bodě postupovali 
v souladu s papežským nunciem a byli mu ve všem nápomocni.20 

Svatý stolec měl své stálé legáty v habsburské monarchii již od roku 
1533, kdy byla založena vídeňská nunciatura.21 Právě ona měla ve druhé 
polovině 16. století sehrát rozhodující úlohu při znovudobývání ztrace-
ných pozic katolicismu ve střední Evropě. Papežští nunciové byli přitom 
v těžší situaci než zmiňovaní zástupci Španělska, neboť veškeré případné 
neúspěchy protireformačního tažení padaly na jejich hlavy. Podle mínění 
španělského politika a dlouholetého vyslance u císařského dvora Baltasara 
de Zúñigy to byli především apoštolští legáti, kdo měl rozhodovat o ná-
boženských záležitostech. Vyslanci království z Pyrenejského poloostrova 
jim v jejich rekatolizačním snažení měli jen pomáhat.22

Spolupráce španělské monarchie a papežského státu nebyla pouhým 
přáním madridských a římských diplomatů. Svědčí o tom zprávy španěl-
ských vyslanců uložené v Archivo General de Simancas23 i písemnosti, jež 
se nacházejí ve vatikánských knihovnách a archivech.24 Výpovědi těchto 
pramenů dokonce budí dojem, že protireformační boj v Římsko-německé 
říši zahladil dřívější rozpory mezi katolickým králem a svatým otcem, které 
vyvolala španělská expanze na Apeninském poloostrově.25 O opravdovém 

20 Tamtéž. 
21 S t l o u k a l ,  Karel: Počátky nunciatury v Praze. Bonhomini v Čechách v l. 1581–1584. 
ČČH 34, 1928, s. 1–24, 237–279, zde s. 2. Vliv papežských nunciů na události v Čechách 
v letech 1583–1620 nově shrnuje C a t a l a n o ,  Alessandro: La Boemia e la riconquista 
delle coscienze. Ernst Adalbert von Harrach e la Controriforma in Europa centrale (1620–1667). 
Roma 2005, s. 42–52. 
22 NA Praha, Sbírka opisů – cizí archivy, Simancas, kart. 2, bez foliace, Instrucción secreta 
al conde de Oñate para la Embajada en Alemania (San Lorenzo del Escorial, 16. 7. 1616); 
tamtéž, kart. 2, bez foliace Lo que parece convendrá advertir al Conde de Oñate en su instrucción 
de Embajador ordinario en la corte del Rey de Ungría (Praha, 4. 9. 1610), Baltasar de Zúñiga 
španělské státní radě.
23 Např. Archivo General de Simancas, Secretaría de estado – Alemania, leg. 709, f. 96, 
Instrukce Baltasara de Zúñiga Vavřinci z Brindisi; tamtéž, leg. 2502, f. 164, (Praha, 18. 2. 
1616) Baltasar de Zúñiga španělské státní radě; tamtéž, leg. 2507, f. 243–244, (Vídeň, 31. 
10. 1623) hrabě Oñate španělské státní radě; NA Praha, Sbírka opisů – cizí archivy, Siman-
cas, kart. 1 (Praha, 5. 3. 1596) Guillén de San Clemente Juanu de Idiaquez; tamtéž, kart. 2, 
(Praha, 22. 11. 1612) Baltasar de Zúñiga španělské státní radě; tamtéž, kart. 2, bez foliace, 
Instrucción secreta al conde de Oñate para la Embajada en Alemania (San Lorenzo del Escorial, 
16. 7. 1616).
24 Srov. např. instrukci pro papežského vyslance Ascania Gesualda – G i o r d a n o , 
Silvano (ed.): Le istruzioni generali di Paolo V ai diplomatici pontiici 1605–1621. I–III. Tübingen 
2003, zde II, s. 1062. 
25 O španělsko-italských vztazích v 16. století pojednává S e r r a n o ,  Luciano: 
España y la Santa Sede durante el pontiicado de S. Pio V. I–IV. Madrid 1914; R i v e r o 
R o d r í g u e z ,  Manuel: Felipe II y el gobierno de Italia. Madrid 1998; T e l l e c h e a 
I d í g o r a s ,  José Ignacio: Paulo IV y Carlos: la renuncia del Imperio a debate. Madrid 
2001; t ý ž :  El ocaso de un rey: Felipe II visto desde la nunciatura de Madrid, 1594–1598. 
Madrid 2001; t ý ž  (ed.): El papado y Felipe II: colección de breves pontiicios. I–II. Madrid 
1999–2002; t ý ž  (ed.): Felipe II y el Papado. Madrid 2004; G i o r d a n o ,  Silvano: 
Gli Asburgo di Spagna e la Santa Sede. In: Sanilippo, M. – Koller, A. – Pizzorusso, G. (edd.): 
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sblížení obou velmocí však přesto nemohla být řeč. Právě v době, kdy se 
na císařském dvoře chystaly zahájit mohutnou ofenzívu namířenou proti 
nekatolíkům, se papežský stát vedený Klimentem VIII. deinitivně vymanil 
ze závislosti na Španělsku a otevřeně podporoval jeho největšího rivala, 
Francii Jindřicha Navarrského.26 Jestliže v Praze či ve Vídni panoval mezi 
zástupci obou zmiňovaných mocností soulad, bylo to dáno především tím, že 
usilovali o stejný cíl – vymýcení protestantismu v Římsko-německé říši.27

Jednou z nejdůležitějších položek jejich protireformačního plánu 
bylo vypuzení všech nepohodlných osob z vysokých dvorských a zemských 
úřadů, poradních orgánů panovníka a z císařova nejbližšího okolí.28 Nejed-
nalo se pouze o protestanty, ale i o katolíky, kteří v náboženských otázkách 
neprojevovali dostatečnou horlivost. Na jejich místa měli přijít lidé, již zcela 
odpovídali radikálnímu katolickému kurzu. Představitelé španělské monar-
chie i diplomaté Svatého stolce viděli v naplnění podobných požadavků 
první kroky na cestě ke konečnému vítězství katolicismu v Římsko-němec-
ké říši.29 Z tohoto důvodu významně podporovali mocenské ambice těch 
šlechticů, kteří se hlásili k jejich rekatolizačnímu programu.30 

První velký úspěch španělské a papežské politiky na císařském dvoře 
se dostavil 24. srpna 1599. Císař Rudolf II. tehdy jmenoval do vrcholných 
zemských úřadů Českého království rozhodné katolíky. Nejvyšším hofmist-
rem se stal Kryštof Popel z Lobkovic, nejvyšším komorníkem Václav Berka 
z Dubé, nejvyšším sudím zemským Adam ze Šternberka, nejvyšším sudím 

Gli archivi della Santa Sede e il mondo asburgico nella prima età moderna. Viterbo 2004, 
s. 19–58.
26 S t l o u k a l ,  Karel: Papežská politika a císařský dvůr pražský na předělu XVI. 
a XVII. věku. Praha 1925, s. 19–37. Srov. rovněž A n d r e t t a ,  Stefano –  L u t z , 
Georg: Das Papsttum, die Christenheit und die Staaten Europas 1592–1605: Forschungen zu den 
Hauptinstruktionen Clemens VIII. Tübingen 1994.
27 Vypovídají o tom instrukce pro španělské a papežské vyslance. Např. NA Praha, Sbírka 
opisů – cizí archivy, Simancas, kart. 2, bez foliace, Instrucción secreta al conde de Oñate para 
la Embajada en Alemania (San Lorenzo del Escorial, 16. 7. 1616); J a i t n e r ,  Klaus 
(ed.): Die Hauptinstruktionen Clemens’ VIII. für die Nuntien und Legaten an den europäischen 
Fürstenhöfen 1592–1605. I–II. Tübingen 1984, zde II, s. 488–524 a 565–570. Základní prací 
k poznání španělské politiky doby bělohorské nadále zůstává C h u d o b a ,  B.: Španělé. 
Nově srov. rovněž F o r b e l s k ý ,  Josef: Španělé, Říše a Čechy v 16. a 17. století. Osudy 
generála Baltasara Marradas. Praha 2006. O politice Svatého stolce pojednává R e p g e n , 
Konrad: Die römische Kurie und der Westfälische Friede. Idee u. Wirklichkeit des Papsttums im 
16. und 17. Jahrhundert. Tübingen 1962; t ý ž :  Papst, Kaiser und Reich. 1521–1644. I–II. 
Tübingen 1962–1965; L u t z ,  Georg: Roma e il mondo germanico nel periodo della guerra 
dei Trent’anni. In: Signorotto, G. – V i s c e g l i a ,  M. A. (edd.): La Corte di Roma. Roma 
1998, s. 425–460. 
28 O tom, že právě nahrazení nepohodlných osob z císařova okolí katolíky bylo jedním 
z hlavních cílů politiky Španělska svědčí NA Praha, Sbírka opisů – cizí archivy, Simancas, 
kart. 2, bez foliace, Instrucción secreta al conde de Oñate para la Embajada en Alemania (San 
Lorenzo del Escorial, 16. 7. 1616). O stejném zájmu Svatého stolce vypovídají instrukce papeže 
Klementa VIII. pro papežské nuncie Ferranta Farnese a Filippa Spinelliho – J a i t n e r , 
K. (ed.): Die Hauptinstruktionen Clemens’ VIII. II, s. 488–524 a 565–570.
29 Tamtéž, s. 491.
30 K tomu více M a r e k ,  P.: Klientelní strategie, zejména s. 84–86.
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dvorským Volf Novohradský z Kolovrat a jako nejvyšší kancléř byl dosazen 
Zdeněk Vojtěch Popel z Lobkovic.31 Rozhodující zásluhu na nastolení kato-
lických šlechticů do nejvyšších zemských funkcí měl podle Karla Stloukala 
papežský nuncius Filippo Spinelli.32 Neméně důležitou roli však při něm 
sehráli rovněž diplomaté Španělska, v jejichž čele byl vyslanec Guillén de 
San Clemente.33 Papežští nunciové na císařském dvoře totiž veškeré politické 
kroky obvykle projednávali se zástupci katolického krále.34 U všech šlechticů, 
kteří byli v roce 1599 uvedeni do zemských úřadů, se navíc prokázaly jejich 
silné osobní vazby k monarchii z Pyrenejského poloostrova.35 

Jakkoliv významné byly srpnové události roku 1599, nepřinesly tolik 
očekávané ovládnutí císařského dvora radikálními katolíky. Poměr sil se 
již velice brzy začal přiklánět na protestantskou stranu. Vydatně tomu 
napomáhala císařova neutuchající nedůvěra ke Španělsku, k níž se přidaly 
obavy z papežsko-francouzského spiknutí.36 Dřívější úspěchy katolíků byly 
značně zpochybněny, když Rudolf II. vydal Majestát na náboženskou svo-
bodu.37 Tímto činem se císař deinitivně znevážil v očích katolického tábora. 

31 Více S t l o u k a l ,  K.: Papežská politika, s. 185; B o r o v i č k a ,  Josef: Pád 
Želinského. Obsazení nejvyšších zemských úřadů v Čechách v letech 1597–1599. ČČH 28, 
1922, s. 277–304; t ý ž :  Počátky kancléřování Zdeňka z Lobkovic. Diplomatický rozbor 
roudnických rukopisů. In: Sborník prací věnovaných prof. dr. Gustavu Friedrichovi k 60. 
narozeninám. Praha 1931, s. 435–455.
32 S t l o u k a l ,  K.: Papežská politika.
33 O San Clementově působení na císařském dvoře (1581–1608) vypovídá především jeho 
vydaná korespondence: d e  S a n  C l e m e n t e ,  Guillén (ed. Marqués de Ayerbe): 
Correspondencia inédita de don Guillén de San Clemente, embajador en Alemania de los Reyes don 
Felipe II y III, sobre la intervención de España en los sucesos de Polonia y Hungría 1581–1608. 
Zaragoza 1892. Srov. rovněž Š p e r l i n g ,  Ivan: Gulielmo de San Clemente – přítel Polyxeny 
z Lobkovic. Dějiny a současnost 7, 1967, s. 42–44; K a š p a r o v á ,  Jaroslava: Příspěvek 
k působení španělských vyslanců Juana de Borja a Guilléna de San Clemente na dvoře Rudolfa II. 
Miscellanea oddělení rukopisů a starých tisků 15, 1998, s. 141–161.
34 Např. NA Praha, Sbírka opisů – cizí archivy, Simancas, kart. 2, bez foliace, Instrucción 
secreta al conde de Oñate para la Embajada en Alemania (San Lorenzo del Escorial, 16. 7. 1616); 
Jaitner, K. (ed.): Die Hauptinstruktionen Clemens’ VIII. II, s. 488–524 a 565–570.
35 Vazby obou Lobkoviců k hispánskému světu jsou všeobecně známé. Výzkum zpráv 
španělských vyslanců Guilléna de san Clemente a Baltasara de Zúñiga však prokázal, že také 
Adam ze Šternberka a Volf Novohradský z Kolovrat náleželi ke klientům španělských králů 
Filipa II. a Filipa III. Jedinému Václavu Berkovi z Dubé není dosud možné prokázat přímé 
kontakty k madridským diplomatům. Příbuzenské svazky mezi Berky a Popely z Lobkovic 
však dávají tušit, že také on měl silnou podporu Španělska. K tomu více M a r e k ,  P.: 
Klientelní strategie, s. 52–56 a 85–86.
36 J a n á č e k ,  J.: Rudolf II., s. 329–345; Archivo General de Simancas, Secretaría de 
Estado – Alemania, leg. 706, bez foliace, (Praha, 1. 4. 1600), Guillén de San Clemente králi 
Filipovi III.; tamtéž, leg. 706, bez foliace, (Praha, 30. 9. 1600), Guillén de San Clemente králi 
Filipovi III.; tamtéž, leg. 706, bez foliace, (Praha, 20. 10. 1600), Guillén de San Clemente 
králi Filipovi III.
37 O Majestátu Rudolfa II. podrobněji G i n d e l y ,  Anton: Geschichte der Ertheilung 
des böhmischen Majestätsbriefes von 1609. Prag 1868; K r o f t a ,  Kamil: Majestát Rudolfa II. 
Praha 1909; J a n á č e k ,  J.: Rudolf II., s. 429–449.
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Papežský stát i Španělsko od této chvíle podporovaly snahy arciknížete 
Matyáše, na jehož straně setrvaly i po čas pasovského vpádu.38

Také v následujících letech, která směřovala k rozhodujícímu střetnutí 
s protestanty, zůstávala politika obou katolických mocností jednotná. Velkou 
měrou tomu napomáhala i osobnost papeže Pavla V., jenž byl znám jako 
velký přítel Habsburků.39 Roku 1617 se díky společnému úsilí papežské 
a španělské diplomacie podařilo prosadit volbu Ferdinanda Štýrského 
českým králem.40 Nijak výrazněji se nelišily ani jejich názory na politiku 
kardinála Melchiora Khlesla.41 Zcela svorně postupovaly během celého 
průběhu první fáze třicetileté války.42 Dříve obratně skrývaná rivalita se 
začala plně projevovat teprve po porážce českého stavovského povstání. 
Od chvíle, kdy byla situace v Čechách vyřešena v souladu s přáním obou 
velmocí, postupovaly španělská a papežská politika na císařském dvoře 
dvěma odlišnými cestami. Tato skutečnost byla způsobena především 
změnou postoje Španělského království, které nyní upřednostňovalo vlastní 
mocenské zájmy, zatímco prvořadým cílem Svatého stolce zůstávalo dovr-
šení protireformace. Vinu na ochlazení vzájemných vztahů mezi španělskou 
monarchií a papežským státem lze oproti tomu jen stěží přičítat změně, 

38 K y b a l ,  Vlastimil: Jindřich IV. a Evropa v letech 1609–1610. Praha 1911, s. 166–171; 
N o v á k ,  Jan Bedřich: Rudolf II. a jeho pád. Praha 1935; J a n á č e k ,  J.: Rudolf II., 
s. 448, s. 471–492. O španělské politice tohoto období přináší řadu zajímavých informací 
písemnosti uložené v Archivo General de Simancas i opisy relací Baltasara de Zúñiga v Národ-
ním archivu v Praze. Archivo General de Simancas, Secretaría de Estado – Alemania, leg. 706, 
707, 709; tamtéž, Secretaría de Estado – Flandes, leg. 2862; NA Praha, Sbírka opisů – cizí 
archivy, Simancas, kart. 2.
39 C a t a l a n o ,  A.: La Boemia, s. 24. K pontiikátu Pavla V. srov. např. R e i n -
h a r d ,  Wolfgang: Papstinanz und Nepotismus unter Paul V. (1605–1621). Studien und 
Quellen zur Struktur und zu quantitativen Aspekten des päpstlichen Herrschaftssystems. 
Stuttgart 1974; t ý ž  (ed.):  Römische Mikropolitik unter Papst Paul V. Borghese (1605–1621) 
zwischen Spanien, Napel, Mailand und Genua. Tübingen 2004.
40 Srov. např. L a s s o  d e  l a  V e g a  y  L ó p e z  d e  T e j a d a , 
Miguel: La embajada en Alemania del Conde de Oñate y la elección de Fernando II. Rey de 
Romanos (1616–1620). Madrid 1929; K u č e r a ,  Jan P.: Stavovská opozice v Čechách 
a volba Ferdinanda Štýrského českým králem. Studia Comeniana et Historica 14, 1984, s. 5–40; 
B r a n c u c c i ,  Filippo: L’istruzione ad Ascanio Gesualdo nunzio in Praga (24. VI. 1617). 
In: Polívka, Miloslav – Šmahel, František (edd.): In memoriam Josefa Macka (1922–1991). 
Praha 1996, s. 259–275. 
41 K Melchioru Khleslovi – R a i n e r ,  Johann: Der Prozeß gegen Kardinal Khlesl. 
Römische Historische Mitteilungen 5, 1961–1962, s. 35–163; t ý ž :  Kardinal Melchior Khlesl 
(1552–1630). Vom „Generalreformator“ zum „Ausgleichpolitiker“. Römische Quartalschrift 
59, 1964, s. 14–35. 
42 Srov. např. P o l i š e n s k ý ,  Josef: Třicetiletá válka a evropská krize 17. století. 
Praha 1970, s. 102–134. O španělské zahraniční politice tohoto období vypovídá např. 
S t r a u b ,  Eberhard: Pax et Imperium. Spaniens Kampf um seine Friedenordnung in 
Europa zwischen 1617 und 1635. Paderborn – München – Wien – Zürich 1980; G a r c í a 
G a r c í a ,  Bernardo José: La pax hispanica: política exterior del Duque de Lerma. Leuven 
1996; M a r t í n  S a n z ,  Francisco: La política internacional de Felipe IV. Segovia 1998; 
A l l e n ,  Paul C.: Felipe III y la Pax Hispánica, 1598–1621: el fracaso de la gran estrategia. 
Madrid 2001; F o r b e l s k ý ,  J.: Španělé. K papežské politice srov. R e p g e n ,  K.: 
Papst. I–II; R e i n h a r d ,  W. (ed.): Römische Mikropolitik.
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k níž došlo po smrti Pavla V. na apoštolském stolci. Alessandro Ludovissi, 
jenž byl 9. února 1621 jmenován papežem Řehořem XV., byl totiž zvolen 
především zásluhou tzv. španělské kliky na římském dvoře, již vedl kardinál 
Scipione Borghese.43 

 První vážnější střet španělských a papežských zájmů se objevil již 
brzy po bělohorském vítězství. Po zdárném ukončení války s českými 
povstalci usiloval papež o tvrdý postup proti Fridrichovi V. Falckému 
a o přenesení jeho kuriřtské hodnosti na vůdce Katolické ligy Maxmi-
liána Bavorského.44 Španělsko vedené politikou hraběte Olivarese si však, 
s ohledem na Fridrichova tchána anglického krále Jakuba I., přálo uzavření 
míru a znovuuvedení falckraběte do jeho zemí.45 Jednání katolického krále 
nebylo ovlivněno pouze snahou o zachování dobrých přátelských vztahů 
s Anglií. Významnou roli na španělském postoji sehrála také skutečnost, 
že roku 1621 vypršelo dvanáctileté příměří s Nizozemím. Právě porážka 
nizozemských stavů se stala hlavním cílem španělské zahraniční politiky 
následujících let.46 

Vyjednávání o přenesení kuriřtské hodnosti probíhala již od léta 
roku 1621. Hlavní roli v něm sehráli španělský vyslanec Iñigo Velez de 
Guevara, hrabě z Oñate,47 na jedné a kapucínský mnich ve službách kurie, 
Hyacint de Casale,48 na druhé straně. Zatímco Oñate navrhoval, aby císař 
odměnil Maxmiliána Bavorského některou z rakouských zemí, papežský 
legát stál pevně za požadavky Bavorska. Řešení celé situace mělo padnout 

43 K tomu srov. G i o r d a n o ,  S. (ed.): Le istruzioni. I, s. 109–110. K volbám 
papežů obecně v o n  P a s t o r ,  Ludovico: Storia dei papi I–XVII. Roma 1926–1964. 
O zájmových uskupeních na římském papežském dvoře v první polovině 17. století hovoří 
V i s c e g l i a ,  M. A.: Fazioni, s. 37–91. 
44 G i n d e l y ,  Antonín: Dějiny českého povstání léta 1618. I–IV. Praha 1870–1880, zde 
IV, s. 286–329; A l b r e c h t ,  Dieter: Die deutsche Politik Papst Gregors XV. Die Einwirkung 
der päpstlichen Diplomatie auf die Häuser Habsburg und Wittelsbach (1621–1623). München 
1956; J a i t n e r ,  Klaus (ed.): Die Hauptinstruktionen Gregors XV. für die Nuntien und 
Gesandten an den europäischen Fürstenhofen 1621–1623. I–II. Tübingen 1997, zde I, s. 41–54; 
B i r e l e y ,  Robert: The Jesuits and the Thirty Years War. Kings, Courts, and Confessors. 
Cambridge 2003, s. 56–61. 
45 M e c e n s e f f y ,  Grete: Habsburger im 17. Jahrhundert. Die Beziehungen der 
Höfe von Wien und Madrid während des Dreissigjährigen Krieges. Archiv für österreichische 
Geschichte (dále AÖG) 121, 1957, s. 1–91, zde 11–15; E l l i o t t ,  John H.: El conde-
duque de Olivares. El político en una época de decadencia. Barcelona 1991, s. 214. 
46 Ke španělsko-nizozemskému konliktu A l c a l á - Z a m o r a  y  Q u e i p o 
d e  L l a n o ,  José: España, Flandes y el Mar Norte. La última ofensiva europea de los 
Austrias madrileños. Barcelona 1975; I s r a e l ,  Jonathan I.: The Dutch Republic and the 
Hispanic World 1606–1661. Oxford 1982; E c h e v a r r í a  B a c i g a l u p e ,  Miguel 
Ángel: La diplomacia secreta en Flandes, 1598–1643. Vizcaya 1984; P a r k e r ,  Geoffrey: 
España y los Países Bajos 1559–1659. Diez studios. Madrid 1986.
47 K osobnosti Iñiga Veleze de Guevarra L a s s o  d e  l a  V e g a  y  L ó p e z 
d e  T e j a d a ,  M.: La embajada. 
48 Postavou pátera Hyacinta se zabýval d a  P o r t o g r u a r o ,  Davide M.: Il P. 
Giacinto dei conti Natta da Casale e la sua opera attraverso i dispacci degli ambasciatori veneti 
1621–1627. Archivio Veneto 4, 1928, s. 165–233. 
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během zasedání říšského sněmu v Řezně na přelomu let 1622 a 1623. Tam 
se Ferdinand II. deinitivně rozhodl, že Maxmiliánovi Bavorskému vyho-
ví.49 K tomuto kroku jej vedly hlavně dva důvody. Předně to byla otázka 
inanční. Maxmilián Bavorský totiž v případě, že by jeho požadavky nebyly 
vyslyšeny, požadoval 10 miliónů zlatých za obsazení Dolní a Horní Falce.50 
Velkou roli však sehrála také neuspokojivá situace v Římsko-německé 
říši. Ferdinand II. k jejímu zvládnutí nadále potřeboval vojenskou pomoc 
Katolické ligy, v jejímž čele stál právě bavorský vévoda.51 

Přenesení kuriřtské hodnosti na Maxmiliána Bavorského bylo přesto 
třeba chápat jako velké vítězství papežské politiky na císařském dvoře. 
V následujících letech však vliv Svatého stolce na císařova rozhodnutí znač-
ně poklesl. Jedním z důvodů byla i změna na papežském stolci. Po smrti 
prohabsburského Řehoře XV. byl dne 6. srpna 1623 zvolen papežem Maffeo 
Barberini. V představách nového papeže, jenž přijal jméno Urban VIII., se 
měl papežský stát přeměnit v určitý jazýček na vahách evropské politiky. 
Tato taktika však vyvolala odmítavou reakci španělského krále i císaře. 52 

Ochlazení vzájemných vztahů mezi Římem a Habsburky se proje-
vilo rovněž na postavení papežských diplomatů ve Vídni. Od jmenování 
Urbana VIII. se vliv apoštolských nunciů na Ferdinandova rozhodnutí 
značně zmenšil. Od této chvíle ovládl jednání vídeňského dvora především 
španělský vyslanec hrabě z Oñate, podporovaný předními dvořany v čele 
s Janem Oldřichem z Eggenberka.53 Zajímavé svědectví o moci Španělů 
podává samotný papežský vyslanec Carlo Caraffa, jenž v jednom ze svých 
dopisů adresovaných do Říma poněkud sebekriticky poznamenal: „Pravdou 
je, že si Španělé dělají s císařem, co chtějí. To, že jej násilím nepřiměli k tomu, 
aby vyhověl jejich požadavkům v případě převedení kuriřtské hodnosti, bylo 
jen zásluhou toho, že se styděli otevřeně postavit proti něčemu, čeho si váží celý 
svět a co je tolik prospěšné katolické víře.“  54

K opětovnému sblížení španělské monarchie a Svatého stolce došlo 
teprve v létě roku 1624. Svízelná mezinárodní situace, do níž se Španěl-

49 B i r e l e y ,  R.: The Jesuits, s. 60; M a r t í n  S a n z ,  F.: La política, s. 35.
50 G i n d e l y ,  A.: Dějiny. IV, s. 329–416.
51 Tamtéž, s. 350. Politikou Bavorska a Katolické ligy se zabývá např. A l b r e c h t , 
Dieter: Die auswartige Politik Maximilians von Bayern 1618–1635. Göttingen 1962; t ý ž : 
Maximilian I. von Bayern 1573–1651. München 1998.
52 C a t a l a n o ,  A.: La Boemia, s. 69–70. 
53 Význam Eggenberkovy prošpanělské frakce dokládají především relace benátských 
vyslanců. Srov. např. zprávu Sebastiana Verniera z roku 1630 – F i r p o ,  Luigi (ed.): 
Relazioni di ambasciatori veneti al senato. III. Torino 1968, s. 828. K Eggenberkovi Z w i e d i -
n e c k - S ü d e n h o r s t ,  Hans von: Hans Ulrich Fürst von Eggenberg, Freund und erster 
Minister Kaisers Ferdinand II. Wien 1880. 
54 „Vero è che gli Spagnoli possono con l’Imperatore quanto vogliono, e se nel negozio della 
traslazione non l’hanno violentato a far a loro senso, è stato per vergogna di non si opporre così 
sfacciatamente ad una cosa stimata da tutto il mondo di tanto proitto alla Religione Cattolica.“ 
Archivio Segreto Vaticano, Segretaria Stato, sg. 115 – Registratura cifre, f. 20–23, (Vídeň, 
20. 4. 1624) Carlo Caraffa Francescu Barberinimu.
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sko dostalo po uzavření anglicko-francouzského spojenectví, nutila jeho 
představitele k tomu, aby brali větší ohledy na zájmy kurie.55 Filip IV. se 
proto snažil znovu utužit bývalé vazby s papežským státem a zároveň nalézt 
cestu k bavorskému kuriřtovi Maxmiliánovi. Na znamení nového směru 
španělské politiky byl z Vídně odvolán vyslanec hrabě z Oñate, jemuž byla 
přičítána hlavní vina na ochlazení vzájemných vztahů.56 

Nový směr španělské politiky naznačovala již samotná volba Oñatova 
nástupce. Stal se jím Francisco de Moncada hrabě Osoña, jenž byl znám 
svým přátelským postojem k Římu.57 Brzy po svém příjezdu prozradil 
papežskému nunciovi Carlu Caraffovi, že si katolický král přeje překonat 
vzájemnou nedůvěru mezi oběma mocnostmi a že ve všech otázkách 
týkajících se Římsko-německé říše hodlá postupovat ve spojení se svatým 
otcem, bavorským vévodou Maxmiliánem a dalšími katolickými knížaty: 
„Hrabě Osoña se zdá v této záležitosti velice zainteresován a své úkoly spojil 
s mými. Znovu mi řekl, že má nařízeno, aby v těchto říšských otázkách postupoval 
v souladu s ministry Našeho Pána. Ostatně taková byla vždycky králova vůle, 
třebaže někteří španělští diplomaté – týká se to hlavně hraběte z Oñate – tyto 
předpisy porušovali, nebo je neplnili doslova.“  58 

Papeži se tak konečně naskýtala vhodná příležitost k tomu, aby u císaře 
prosadil požadavky, které by bez podpory španělské strany neměly šanci 
uspět. Jedním z nich byla i korunovace prince Ferdinanda Arnošta českým 
králem. Zástupci Svatého stolce si dobře uvědomovali ekonomický a stra-
tegický význam českých zemí. Právě Čechy se na základě idealistických 
představ papežských diplomatů měly přeměnit v „pevnost“, odkud bude 
šířena protireformace do celé Římsko-německé říše.59 Carlo Caraffa se proto 
již brzy po svém příjezdu do Vídně pokoušel přimět habsburského panov-
níka, aby co nejdříve využil oslabené pozice českých stavů a zajistil v Praze 

55 Tamtéž, sg. 115 – Registratura cifre, f. 41–42, (Vídeň 13. 7. 1624) Carlo Caraffa 
Francescu Barberinimu. Srov. rovněž P o l i š e n s k ý ,  J.: Třicetiletá válka, s. 166; 
B i r e l e y ,  R.: The Jesuits, s. 63–64; M a r t í n  S a n z ,  F.: La política, s. 35–37.
56 Archivio Segreto Vaticano, Segretaria Stato, sg. 115 – Registratura cifre, f. 44–45, 
(Vídeň 27. 7. 1624) Carlo Caraffa Francescu Barberinimu.
57 Srov. rovněž tamtéž, f. 41–42, (Vídeň, 13. 7. 1624) Carlo Caraffa Francescu Barberini-
mu. K osobnosti Francisca de Moncada hraběte Osoña, pozdějšího markýze de Aytona srov. 
např. M o l a s  R i b a l t a ,  Pere: L’alta noblesa catalana a l’Edat Moderna. Vic 2003, 
s. 59–61. O rodu Osoña obecně A t i e n z a  H e r n á n d e z ,  Ignacio: Aristocracia, 
poder y riqueza en la España moderna. La casa de Osuna siglos XV–XIX. Madrid 1987. 
58 „Il conte d’ Ossona si è mostrato in questo negozio ardentissimo et ha congiunto i suoi ufici con 
i miei. Anzi m’ha detto di nuovo d’haver ordine di star congiunto in questi negotzi di Germania con 
li Ministri di Nostro Signore e che sempre così è stata la volontà del Rè se ben forse i suoi Ministri, 
parlando del Conte d’Ognate, hanno contravenuto o non hanno eseguito puntualmente tal ordini.“ 
Archivio Segreto Vaticano, Segretaria Stato, sg. 115 – Registratura cifre, f. 44–45, (Vídeň, 27. 
7. 1624) Carlo Caraffa Francescu Barberinimu. Srov. rovněž tamtéž, f. 41–42, (Vídeň, 13. 7. 
1624) Carlo Caraffa Francescu Barberinimu.
59 K ö h l e r ,  Jochen: Der Beitrag der Prager Nuntiatur zur Festigung des Katholizismus 
in Ostmitteleuropa. Historisches Jahrbuch 93, 1973, s. 336–346, zde hlavně s. 341.
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nástupnictví svému synovi Ferdinandu Arnoštovi.60 Návrhy apoštolského 
legáta se však nikdy nesetkaly s příznivým ohlasem. Ferdinand II. sice do 
Prahy zavítal již v zimě roku 1623, když se vracel ze zasedání říšského 
sněmu v Řezně, v české metropoli se však tehdy zdržel jen velmi krátce.61 
V pozdějších letech návštěvu Českého království několikrát přislíbil. Z její-
ho uskutečnění ale nakonec vždycky sešlo. „Vynasnažím se v této záležitosti 
jednat podle své povinnosti. Vždycky mi ale říkají, že ví, že je cesta do Prahy 
potřebná věc, a že tam jet chtějí. Tím mi zavřou ústa, ale nikdy se tam nejede,“ 
psal do Říma papežský vyslanec.62 

Císaře Ferdinanda II. vidina dlouhého pobytu v Praze nelákala. Sám 
se nejlépe cítil na svých venkovských sídlech v okolí Vídně, kde se mohl 
bezstarostně oddávat lovu.63 Hlavní město Českého království mu navíc asi 
nepříjemně připomínalo stavovskou rebelii a ani po letech se zde necítil 
bezpečně. V tomto duchu alespoň hovoří dopis Carla Caraffy, v němž 
papežský vyslanec vypočítává důvody panovníkova otálení s cestou do 
Čech.64 Skutečnou příčinu však představovaly intriky představitelů zem-
ské vlády v čele s českým místodržitelem. Knížeti Karlovi z Lichtenštejna 
záleželo na tom, aby mnohé záležitosti týkající se správy království zůstaly 
co nejdéle utajeny, a proto se za pomoci císařových rádců snažil Ferdinan-
da II. od jeho cesty odradit.65 

Jak již bylo řečeno výše, roku 1624 se díky zlepšení vzájemných 
vztahů Španělska a Svatého stolce dalo předpokládat, že k Ferdinandově 
cestě do Čech konečně dojde. Právě záležitost pražské korunovace prince 
Ferdinanda Arnošta měla prověřit, zda španělský vyslanec Osoña mínil svá 
slova o společném postupu obou katolických velmocí vážně.66 Vždyť většinu 
osob, které se na císařském dvoře těšily významnějšímu postavení, poutaly 
úzké vazby ke katolickému králi. Podle zpráv benátských i papežských 

60 V dopise z 14. září 1624 Caraffa píše, že je tomu již více než dva roky, co císaře popr-
vé žádal o vyřízení záležitosti týkající se pražské korunovace Ferdinanda Arnošta. Archivio 
Segreto Vaticano, Segretaria Stato, sg. 115 – Registratura cifre, f. 50, (Vídeň 14. 9. 1624) 
Carlo Caraffa Francescu Barberinimu.
61 J a n á č e k ,  Josef: Valdštejn a jeho doba. Praha 1978, s. 271.
62 „Io seguiró far ofitio in questa materia, ma mi chiudono la bocca, perche sempre mi dicono, 
che è cosa utile l’andata e che ci vogliono andare, ma mai ci li va.“ Archivio Segreto Vaticano, 
Segretaria Stato, sg. 115 – Registratura cifre, f. 52, (Vídeň, 4. 10. 1624) Carlo Caraffa Fran-
cescu Barberinimu.
63 O této Ferdinandově zálibě hovoří např. relace C a r a f f a ,  Carlo: Relazione di 
Germania 1628, tamtéž, sg. 26 A, f. 57. O císařových návštěvách Laxenburgu, Ebersdorfu 
a dalších loveckých zámků v Dolních Rakousích hovoří H e n g e r e r ,  Mark: Kaiserhof 
und Adel in der Mitte des 17. Jahrhunderts. Eine Kommunikationsgeschichte der Macht in der 
Vormoderne. Konstanz 2004, s. 141–143. K osobnosti císaře Ferdinanda II. srov. alespoň 
F r a n z l ,  Johann: Ferdinand II. Kaiser im Zwiespalt der Zeit. Graz – Wien – Köln 1978.
64 Archivio Segreto Vaticano, Segretaria Stato, sg. 115 – Registratura cifre, f. 52, (Vídeň, 
4. 10. 1624) Carlo Caraffa Francescu Barberinimu.
65 Tamtéž, f. 50, (Vídeň, 14. 9. 1624) Carlo Caraffa Francescu Barberinimu; tamtéž, f. 52, 
(Vídeň, 4. 10. 1624) Carlo Caraffa Francescu Barberinimu.
66 Tamtéž, f. 46, (Řím, 17. 8. 1624) Francesco Barberini Carlu Caraffovi.
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vyslanců ve Vídni byl španělský vliv na politiku Ferdinanda II. natolik velký, 
že bylo téměř nemožné prosadit něco, co se neshodovalo s vůlí Filipa IV.67 
Římští diplomaté v čele se státním sekretářem Francescem Barberinim proto 
věřili, že španělský vyslanec hrabě Osoña může snadno přimět císařovy 
dvořany k tomu, aby papežovy požadavky podpořili.68 

Česká korunovace prince Ferdinanda Arnošta mohla být navíc rovněž 
ve španělském zájmu. Když koncem roku 1623 sepisoval hrabě Oñate 
instrukci pro nově jmenovaného vyslance ve Vídni, již několikrát vzpomí-
naného hraběte Osoñu, zmínil v ní také nutnost prosadit císařovu cestu 
do Čech.69 Prvním z důvodů bylo zanesení rakousko-španělské dohody 
o nástupnictví z roku 1617, tzv. Oñatovy smlouvy, do desek zemských, 
k čemuž mohlo dojít nejdříve po svolání generálního sněmu.70 Druhou 
příčinou byla právě korunovace Ferdinanda Arnošta českým králem. Špa-
nělský vyslanec byl přesvědčen o tom, že by bylo vhodné svěřit mladému 
Habsburkovi vládu v Čechách. Správa českých zemí měla dát následníkovi 
trůnu příležitost k tomu, aby „nasbíral své první zkušenosti v politických 
záležitostech, ukázal, co v něm je, a připravil se tím na vládu v říši“.71 

Naděje, které v souvislosti s korunovační cestou do Prahy vkládala 
papežská kurie do obnoveného spojenectví se Španělskem, se však přesto 
ukázaly být liché. Postoj madridské státní rady v záležitosti korunovace 
Ferdinanda Arnošta českým králem nebyl natolik jednoznačný, jak by se 
dalo usuzovat z Oñatovy instrukce. Vedle kladů, jež v této písemnosti 
zmiňoval španělský vyslanec, bylo třeba počítat také s několika nepří-
jemnostmi. Případný pád Karla z Lichtenštejna, k němuž by po odhalení 
jeho přehmatů s největší pravděpodobností došlo, by značně ohrozil 
zahraničně politické zájmy království z Pyrenejského poloostrova.72 Český 
místodržitel byl totiž v úzkém spojení s tzv. eggenberskou klikou, jejímž 
prostřednictvím si Španělé udržovali silný vliv na rozhodování vídeňského 
dvora.73 Lichtenštejnovo odstranění by proto mohlo výrazně otřást také 

67 Tamtéž, f. 20–23, (Vídeň, 20. 4. 1624) Carlo Caraffa Francescu Barberinimu. 
68 Tamtéž, f. 46, (Řím, 17. 8. 1624) Francesco Barberini Carlu Caraffovi.
69 Archivo General de Simancas, Secretaría de Estado – Alemania, leg. 2507, f. 243–244, 
(Vídeň, 31. 10. 1623) hrabě Oñate španělské státní radě.
70 K tomu např. L a s s o  d e  l a  V e g a  y  L ó p e z  d e  T e j a d a ,  M.: 
La embajada.
71 „para que començasse a tomar experiencia en el manejo de las cosas, y a dar muestras de si, 
habilitándose con esto para la suçessión del Imperio.“ Archivo General de Simancas, Secretaría 
de Estado – Alemania, leg. 2507, f. 243–244, (Vídeň, 31. 10. 1623) hrabě Oñate španělské 
státní radě.
72 Srov. např. pád Wolfa Rumpfa z Wielrossu a jeho neblahé důsledky pro španělskou 
politiku na císařském dvoře Rudolfa II. – E d e l m a y e r ,  Friedrich: „Manus manum 
lavat“. Freiherr Wolf Rumpf zum Wielross und Spanien. In: Eltz, E. H. – Strohmeyer, A. (edd.): 
Die Fürstenberger. 800 Jahre Herrschaft und Kultur in Mitteleuropa. Korneuburg 1994, 
s. 235–252; t ý ž :  Wolf Rumpf de Wielross y la España de Felipe II y Felipe III. Pedralbes 
– Revista d’História moderna 16, 1996, s. 133–163.
73 Srov. informace uveřejněné na www.univie.ac.at/Geschichte/wienerhof/projekt1.htm. 
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postavením ostatních stoupenců španělského krále v čele se samotným 
knížetem z Eggenberka. Určité obavy však ve Španělsku vzbuzoval také 
nástupce trůnu princ Ferdinand Arnošt, jenž se zřejmě již tehdy projevo-
val jako zarputilý odpůrce těch císařových dvořanů, kteří byli považováni 
za důvěrníky španělského vyslance.74 Posílení princova politického vlivu 
nebylo proto v Madridu asi prozatím žádoucí. 

Rozdílnost politických cílů španělské koruny a Svatého stolce se 
projevovala i v následujících letech. Jablkem sváru se ukázala jak situace 
v Římsko-německé říši, tak především konlikt na severu Apeninského 
poloostrova. Po vítězství nad dánskou armádou Kristiána IV. roku 1627 
nabádal Carlo Caraffa císaře, aby ukončil válku v Římsko-německé říši 
a obrátil svůj zájem do boje proti Turkům.75 Pro tento plán získal dokonce 
i císařského generalissima Albrechta z Valdštejna.76 Záměr se však opět 
nepodařilo prosadit. Uzavření míru v Římsko-německé říši totiž zásadně 
odporovalo španělským snahám o otevření nové protinizozemské fronty, 
v níž mělo hrát rozhodující roli právě Valdštejnovo vojsko.77 

Protiklad mezi španělskou a papežskou politikou se ještě více prohlou-
bil, když koncem roku 1627 zemřel poslední mantovský vévoda Vicenzo II. 
Záhy se rozhořel prudký konlikt, jenž je v literatuře znám jako „válka 
o mantovské dědictví“.78 Obě velmoci se na něm podílely: Španělsko přímo 
– jako agresor, Svatý stolec nepřímo – na straně Karla z Rethelu a Francie. 
Rethelovo právo na vládu v Mantově a Montferratu uznal zpočátku dokonce 
i císař. Španělští vyslanci však ve Vídni brzy dosáhli obratu Ferdinandova 
jednání. Přemluvili ho, aby svá dřívější rozhodnutí změnil, zpochybnil 
legitimitu Rethelových dědických nároků a coby vrchní správce zmiňova-
ných říšských lén zasáhl na straně Španělska do války.79 Na Ferdinandově 
rozhodnutí vyhovět španělským požadavkům nic nezabránila ani pružná 
diplomacie papežského státu. Ta se na svoji stranu snažila získat jezuity 

Některé podrobnější údaje o tzv. eggenberské klice budou uvedeny dále. 
74 Srov. především jeho nepříliš vřelý postoj k Janu Oldřichu z Eggenberka, jenž ve svých 
zprávách zaznamenali španělští i benátští vyslanci. Např. NA Praha, Sbírka opisů – cizí archivy, 
Simancas, kart. 2, bez foliace, Instrukce z 28. 9. 1628; F i r p o ,  L. (ed.): Relazioni. III, 
s. 828.
75 B a l c á r e k ,  Pavel: Z korespondence Carla Caraffy, nuncia na císařském dvoře v letech 
1621–1628. In: Hlaváček, Ivan – Hrdina, Jan (edd.): Facta probant homines. Sborník příspěvků 
k životnímu jubileu Prof. Dr. Zdeňky Hledíkové. Praha 1998, s. 33–46, zde s. 40–41.
76 Tamtéž.
77 B a l c á r e k ,  Pavel: Albrecht z Valdštejna, Španělsko a římská kurie. In: Chocholáč, 
Bronislav – Jan, Libor – Knoz, Tomáš (edd.): Nový Mars Moravicus aneb sborník příspěv-
ků, jež věnovali Prof. Dr. Josefu Válkovi jeho žáci a přátelé k sedmdesátinám. Brno 1999, 
s. 463–478.
78 Základní prací o mantovské válce zůstává Q u a z z a ,  Romolo: La guerra per la 
successione di Mantova e del Monferrato (1628–1631). I–II. Mantua 1926. Z českých prací 
srov. alespoň K o l l m a n n ,  Josef: Valdštejn a evropská politika 1625–1630. Historie 1. 
generalátu. Praha 1999, s. 312–346. 
79 M e c e n s e f f y ,  G.: Habsburger, s. 15–21.
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v čele s císařovým zpovědníkem a šedou eminencí vídeňského dvora Pet-
rem Vilémem Lamormainem. Ze stejného důvodu byl roku 1628 z Vídně 
odvolán Carlo Caraffa, jehož vztahy s Lamormainem byly po celou dobu 
značně napjaté. Caraffovo místo u vídeňského dvora tehdy zaujal pro jezuity 
přijatelnější Giovanni Battista Palloto.80 

Rozpory mezi španělskou a papežskou diplomacií neutichly ani po 
ukončení mantovského konliktu v roce 1631 a s rozdílnou intenzitou pře-
trvávaly až do konce vlády Ferdinanda II. Obě země se například značně 
rozcházely v otázce exekuce Albrechta z Valdštejna či schvalování Pražské-
ho míru z roku 1635.81 Také tehdy mělo jednoznačnou převahu Španělsko. 
Papežův vliv na politickou situaci v Římsko-německé říši naopak klesal.82 Od 
sklonku dvacátých let 17. století již císař vesměs odmítal jakékoliv zásahy 
Svatého stolce do světských záležitostí. Dokonce i vyhlášení restitučního 
ediktu, jehož prostřednictvím Ferdinand II. žádal, aby byla veškerá církevní 
půda na území Římsko-německé říše navrácena do rukou duchovních, se 
odehrálo bez významnější porady se Svatým otcem.83 

Velké odcizení ve vztahu Vídně a Říma, k němuž ve třicátých letech 
17. století došlo především z důvodu již zmiňovaného mantovského 
konliktu, se odrazilo také v postavení papežských nunciů na císařském 
dvoře. Doba, kdy byl nuncius Carlo Caraffa téměř neustále ve Ferdinan-
dově blízkosti, byla nenávratně pryč. Jeho následovníci v úřadě Giovanni 
Battista Palloto, Ciriaco Rocci a Malatesta Baglioni si ve svých zprávách 
velmi často stěžovali na nedostatek důvěry ze strany císařových dvořanů, 
na jejich nepříliš přátelský vztah k římské kurii, a především na již dříve 
zmiňovanou všemocnost „Španělů“.84 

80 Významné informace k jeho působení přináší edice K i e w n i n g ,  Hans (ed.): 
Nuntiatur des Pallotto 1628–1630. I–II. (Nuntiaturberichte aus Deutschland nebst ergänzenden 
Aktenstücken, 4. Abt. 17. Jahrhundert, 1.–2. Band). Berlin 1895–1897. Důvody Caraffova 
odvolání uvádí B a l c á r e k ,  Pavel: Kardinál František z Ditrichštejna 1570–1636. 
Gubernátor Moravy. České Budějovice 2007, s. 155.
81 Srov. K o l l m a n n ,  Josef: Valdštejnův konec. Historie 2. generalátu 1631–1634. 
Praha 2001, s. 208; B i r e l e y ,  R.: The Jesuits, s. 161.
82 J a i t n e r ,  Klaus: Die Päpstliche Kirchenreformpolitik von Gregor XIII. bis Gregor XV. 
(1572–1623). In: Dolinar, France M. – Liebmann, Maximilian – Rumpler, Helmut – Tavano, 
Luigi (edd.): Katolische Reform und Gegenreformation in Innerösterreich 1564–1628. Wien 
– Graz – Köln 1994, s. 279–288, zde s. 288.
83 E v a n s ,  Robert J. W.: Vznik habsburské monarchie 1550–1700. Praha 2003, s. 85–89; 
B i r e l e y ,  R.: The Jesuits, s. 92; k restitučnímu ediktu – F r i s c h ,  Michael: Das Resti-
tutionsedikt Kaiser Ferdinands II. vom 6. März 1629. Eine rechtsgeschichtliche Untersuchung. 
Tübingen 1993.
84 B e c k e r ,  Rotraut (ed.): Nunziaturen des Malatesta Baglioni, des Ciriaco Rocci und 
des Mario Filonardi. Sendung des P. Alessandro d’Ales. 1634–1635. (Nuntiaturberichte aus 
Deutschland nebst ergänzenden Aktenstücken, 4. Abt. 17. Jahrhundert, 7. Band). Tübingen 
2004, např. s. 379. K působení papežských nunciů ve Vídni v třicátých letech 17. století srov. 
rovněž t á ž :  Aus dem Alltag des Nuntius Malatesta Baglioni. Nichtdiplomatische Aufgaben 
der Wiener Nuntiatur um 1635. Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und 
Bibliotheken 65, 1985, s. 306–341.
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2. Vztahová síť španělských králů na císařském dvoře  
Ferdinanda II.

Politický vliv, jenž si na vídeňském dvoře vydobyli španělští vyslan-
ci, vycházel především z podpory, které se jim dostávalo od císařových 
dvořanů.85 Vazby středoevropských velmožů ke katolickému králi jsou 
typickým příkladem raně novověkých klientských vztahů.86 Muži, kteří 
u vídeňského dvora prosazovali prošpanělskou politiku, byli dlouhodobě 
poutáni oboustranně výhodným vztahem ke španělskému panovníkovi, 
jenž plnil funkci patrona. Jako takový nabízel šlechticům ochranu a nej-
různější milosti. Povinností klienta naopak bylo hájit patronovu pověst, 
informovat jej o všem, co se dozví, a především využívat svých možností 
a schopností k tomu, aby rozšiřoval jeho moc.87 Bez přispění tajných radů, 
nejvyšších zemských i dvorských úředníků, stejně jako některých osob 
z panovníkova nejbližšího okolí by byla španělská politika ve střední Evropě 
sotva úspěšná.88 Rezident katolického krále na císařském dvoře získával 
prostřednictvím těchto lidí důležité informace o panovníkových plánech 
a rozhodnutích. Jeho kontakty s císařovými dvořany mu však zároveň dávaly 
možnost ovlivňovat politiku rakouských Habsburků.89 Osoby, které patřily 
ke španělským stoupencům, se naopak mohly těšit na celou škálu milostí 
ze strany katolického krále. Nejběžnější z nich byly jednorázové inanční 
odměny. Obzvláště významní přívrženci se však mohli dočkat také španělské 
penze, jmenování do některého ze španělských vojenských církevních řádů 
(jednalo se hlavně o řády Alcántara, Calatrava a sv. Jakuba), či dokonce 
do Řádu zlatého rouna.90 

Mezi českými i zahraničními historiky se pro označení přívrženců 
katolického krále na císařském dvoře vžil pojem španělská strana, jemuž 
odpovídají kastilské výrazy partido español či facción española.91 Sám tento 

85 E d e l m a y e r ,  F.: Aspectos. O významu těchto vazeb pro španělskou politiku 
v Římsko-německé říši více t ý ž :  Söldner und Pensionäre. Das Netzwerk Philipps II. im 
Heiligen Römischen Reich. Wien – München 2002. 
86 Srov. deinici klientských vazeb, kterou přináší studie S c o t t ,  James: ¿Patronazgo, 
o explotación?. In: Kellner, E. a kol. (edd.): Patrones y clientes en las sociedades mediterrá-
neas. Madrid 1986, s. 35–61. Podobně G e l l n e r ,  Ernest: Patronos y clientes. In: tamtéž, 
s. 9–16.
87 S c o t t ,  J.: ¿Patronazgo, o explotación?, s. 38–40.
88 Srov. příklady Georga Zikmunda Selda, Jana Ulricha Zasia, Jana Křtitele Webera, 
Leonarda z Harrachu a dalších mužů uvedené v E d e l m a y e r ,  F.: Söldner.
89 T ý ž :  Aspectos, s. 50.
90 T ý ž :  Söldner, s. 61–110; M a r e k ,  P.: Klientelní strategie, s. 72–77.
91 Např. P o l i š e n s k ý ,  Josef: Nizozemská politika a Bílá hora. Praha 1958, s. 105–
106; t ý ž :  Třicetiletá válka a český národ. Praha 1960, s. 53–57; K a v k a ,  František: 
Bílá hora a české dějiny. Praha 1962, s. 59; P o l i š e n s k ý ,  Josef –  K o l l m a n n , 
Josef: Valdštejn. Ani císař, ani král. Praha 1995, s. 17; B ů ž e k ,  Václav –  H r d -
l i č k a ,  Josef –  K r á l ,  Pavel –  V y b í r a l ,  Zdeněk: Věk urozených. Šlechta 
v českých zemích na prahu novověku. Praha – Litomyšl 2002, s. 104; W i n k e l b a u e r , 
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termín však postrádá jakákoliv bližší vymezení a bývá ve většině prací 
používán zcela volně. Podobně mlhavé jsou rovněž informace o složení 
španělské skupiny, do níž jsou mnohdy neprávem zahrnováni všichni radi-
kálně katoličtí šlechtici. Výzkumy zpráv španělských vyslanců u císařského 
dvora, korespondence samotných klientů i dalších dobových hispanik navíc 
hovoří o tom, že zmiňované pojmy nemají oporu v pramenech.92 Španělští 
diplomaté ve svých dopisech nikdy nehovořili o celistvé skupině, jež by 
zahrnovala všechny středoevropské klienty katolického krále. Namísto 
sousloví partido español či facción española používali termín servidor (služeb-
ník), který se ale výhradně vztahoval k jednotlivcům.93 Právě tento pojem 
měl v jazyce vyslanců vyjadřovat podřízené postavení středoevropských 
klientů k vládci Španělska.94 Existenci jednotné frakce, která by v Praze či 
později ve Vídni hájila zájmy monarchie z Pyrenejského poloostrova, však 
popírá nejen dobové pojmosloví. Dokladem svědčícím o opaku může být 
také různorodost osob, které tvořily vztahovou síť španělského panovníka 
v habsburské monarchii. Ke španělským klientům patřili lidé různého 
společenského postavení, rozdílných politických postojů i náboženského 
prožívání.95 Jen část z nich prosazovala na císařském dvoře španělské zájmy 
z vlastního přesvědčení. Mnohé další přivedla ke službě španělskému králi 
pouze vidina bohaté odměny.96 

Thomas: Ständefreiheit und Fürstenmacht. Länder und Untertanen des Hauses Habsburg im 
konfessionellen Zeitalter. I–II. Wien 2003, zde I, s. 87–88. 
92 Vycházím ze studia následujících písemností: Archivo General de Simancas, Secretaría 
de Estado – Alemania, leg. 706, leg. 707, leg. 709, leg. 711, leg. 2326, leg. 2327, leg. 2328, 
leg. 2330, leg. 2334, leg. 2500, leg. 2502, leg. 2504, leg. 2506, leg. 2507, leg. 2508, leg. 
2510, leg. 2868; NA Praha, Sbírka opisů – cizí archivy, Simancas, kart. 1–4; Haus-, Hof- und 
Staatsarchiv Wien, Spanien, Diplomatische Korrespondenz, kart. 12 a 18; tamtéž, Spanien, 
Hofkorrespondenz, kart. 2–3; d e  S a n  C l e m e n t e ,  G. (ed. Marqués de Ayerbe): 
Correspondencia; M a r q u é s  d e  l a  F u e n s a n t a  d e l  V a l l e  (ed.): 
Correspondencia de los príncipes de Alemania con Felipe II y de los embajadores de éste en la corte 
de Viena (1556 á 1598). I–V, Madrid 1891–1895 (= CODOIN 98, 101, 103, 110, 111); 
Státní oblastní archiv (dále SOA) Litoměřice, pobočka Žitenice, Lobkovicové Roudničtí 
– rodinný archiv (dále LRRA), sg. B/180–181, Pernštejnská rodinná korespondence; tamtéž, 
sg. B/230–233, korespondence Zdeňka Vojtěcha Popela z Lobkovic a jeho ženy Polyxeny se 
španělskými a italskými šlechtici; tamtéž, sg. D/162, D/163, D/165, manželská korespondence 
Zdeňka Vojtěcha Popela z Lobkovic a Polyxeny Lobkovické z Pernštejna; tamtéž, sg. D/166, 
korespondence Václava Eusebia Popela z Lobkovic s rodiči. 
93 Srov. např. Archivo General de Simancas, Secretaría de Estado – Alemania, leg. 706, 
leg. 709, leg. 711, leg. 2327, leg. 2328, leg. 2330, leg. 2500, leg. 2502, leg. 2507, leg. 2510; 
NA Praha, Sbírka opisů – cizí archivy, Simancas, kart. 1–4; d e  S a n  C l e m e n t e , 
G. (ed. Marqués de Ayerbe): Correspondencia.
94 K tomu více M a r e k ,  P.: Klientelní strategie, s. 47–57.
95 Tamtéž.
96 NA Praha, Sbírka opisů – cizí archivy, Simancas, kart. 1, bez foliace, (Praha, 20. 9. 1603) 
Guillén de San Clemente sekretáři španělské státní rady Andrési Pradovi. Srov. také příklady 
Maxmiliána z Trauttmannsdorfu a Karla z Lichtenštejna: tamtéž, kart. 2, bez foliace, La sustancia 
de las cartas que habrá de mandar escribir Su Majestad para que traiga a Alemaña don Baltasar 
de Zúñiga (před 1608); tamtéž, kart. 2, bez foliace, instrukce z 28. 9. 1628. Skutečnost, že 
mnozí prošpanělští klienti sloužili katolickému králi jen díky hmotným odměnám, kterých se 
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Na základě všech zmiňovaných skutečností lze usuzovat, že španělští 
klienti na císařském dvoře asi jen stěží tvořili kompaktní celek. Vztahová 
síť, již měl katolický král ve střední Evropě k dispozici, se naopak štěpila 
do několika skupin osob soustředěných kolem hlavních španělských 
důvěrníků. Ti jsou v dobových pramenech nazýváni jako servidores con-
identes.97 Tradičními pilíři španělské politiky v habsburské monarchii 
zůstávali i v první třetině 17. století Ditrichštejnové,98 Pernštejnové99 
a Popelové z Lobkovic.100 Prostřednictvím pokrevního spříznění s těmito 
rody se mezi klienty katolického krále dostávali další šlechtici.101 Jednalo 
se například o Lichtenštejny, Fürstenberky, Doníny z Donína, Pruskovské 

jim za jejich podporu dostávalo, dokládá rovněž případ papežského dvora. V i s c e g l i a , 
M. A.: Fazioni, s. 59.
97 Např. d e  S a n  C l e m e n t e ,  G. (ed. Marqués de Ayerbe): Correspondencia, 
s. 292; NA Praha, Sbírka opisů – cizí archivy, Simancas, kart. 2, bez foliace, La sustancia de 
las cartas que habrá de mandar escribir Su Majestad para que traiga a Alemaña don Baltasar de 
Zúñiga (před 1608). Více M a r e k ,  P.: Klientelní strategie, s. 49–50.
98 K vazbám, jež pojily ditrichštejnský rod ke Španělsku srov. např. B a ď u r a , 
Bohumil: Hispanica de los siglos XVI y XVII conservada en los archivos de Bohemia y Moravia. 
Praga 1990; t ý ž :  La casa de Dietrichstein y España. Ibero-Americana Pragensia (dále 
IAP) 33, 1999, s. 47–67; t ý ž :  Markýza de Mondejar. I. Jižní Morava 40, 2004, s. 81–108, 
II. Jižní Morava 41, 2005, s. 59–82; E d e l m a y e r ,  Friedrich: Honor y dinero Adam 
de Dietrichstein al servicio de la Casa de Austria. Studia Historica. Historia Moderna XI, 1993, 
s. 89–116; d e  l a  C r u z  M e d i n a ,  Vanessa: La educación de las meninas en la 
corte de Felipe II. Algunos aspectos a través de las cartas de Ana de Dietrichstein a su madre 
Margarita de Cardona. In: XII Colegio Nacional de Historia de la Educación. Burgos 2003, 
s. 523–534; d e  C r u z ,  Vanessa: Manos que escriben cartas. Ana de Dietrichstein 
y el género epistolar en el siglo XVI, Litterae. Cuadernos sobre Cultura Escrita 3–4, 2004, s. 
161–185.
99 K tomu např. F r i t z o v á ,  Charlotte –  R ů ž i č k a ,  Jiří: Španělský sňatek 
Vratislava z Pernštejna (1555). Sborník prací východočeských archivů 3, 1975, s. 63–77; 
B u k o l s k á ,  Eva –  Š t ě p á n e k ,  Pavel: Španělské podobizny. Praha 1980; 
V o r e l ,  Petr: Páni z Pernštejna. Vzestup a pád rodu zubří hlavy v dějinách Čech a Mora-
vy. Praha 1999. O Pernštejnech jako o pilíři českých katolických rodin se v jednom ze svých 
sdělení zmiňuje i samotná španělská státní rada. Archivo General de Simancas, Secretaría de 
Estado – Alemania, leg. 709, f. 170–171, (Madrid, 4. 8. 1611) Státní rada králi Filipovi III.
100 K Lobkovicům K a s í k ,  Stanislav –  M a š e k ,  Petr –  M ž y k o v á , 
Marie: Lobkowiczové. Dějiny a genealogie rodu. České Budějovice 2002; K u t i š o v á , 
Štěpánka: Zdeněk Vojtěch Popel z Lobkovic. Pokus o proil osobnosti. In: Bůžek, Václav (ed.): 
Příspěvky ke každodenní kultuře novověku. (Opera historica /dále OH/ 4). České Budějo-
vice 1995, s. 91–105; L u t t e r ,  Petr: Politický a společenský život na dvoře Ferdinanda II. 
během dvacátých let 17. století ve světle španělské korespondence Zdeňka Vojtěcha Popela z Lob kovic 
a jeho manželky. In: tamtéž, s. 107–124; M a r e k ,  Pavel (ed.): Svědectví o ztrátě starého 
světa. Manželská korespondence Zdeňka Vojtěcha Popela z Lobkovic a Polyxeny Lobkovické 
z Pernštejna. České Budějovice 2005.
101 O politickém významu sňatkových aliancí hovoří např. V o c e l k a ,  Karl: Habsbur-
gische Hochzeiten 1550–1600. Kulturgeschichtliche Studien zum manieristischen Repräsenta-
tionsfest. Wien – Köln – Graz 1976; W i n k e l b a u e r ,  Thomas: Fürst und Fürstendiener. 
Gundaker von Liechtenstein, ein österreichischer Aristokrat des konfessionellen Zeitalters. 
Wien – München 1999, obzvláště s. 255–287; B ů ž e k ,  Václav –  M a ť a ,  Petr: 
Wandlungen des Adels in Böhmen und Mähren im Zeitalter des „Absolutismus“ (1620–1740). In: 
Asch, R. G. (ed.): Der europäische Adel im Ancien Régime. Von der Krise der ständischen 
Monarchien bis zur Revolution (ca. 1600–1789). Köln – Weimar – Wien 2001, s. 287–323, 
zde s. 295–296.
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z Pruskova či Novohradské z Kolovrat.102 Vedle tzv. ditrichštejnské a lob-
kovicko-pernštejnské kliky se však od sklonku druhé dekády 17. století 
stále více prosazovala také skupina osob soustředěná kolem knížete Jana 
Oldřicha z Eggenberka.103 Právě této frakci měla připadnout rozhodující 
úloha při prosazování španělských politických cílů na císařském dvoře 
Ferdinanda II.104 

Výjimečné postavení Jana Oldřicha z Eggenberka ve vztahové síti 
králů Filipa III. a Filipa IV. dokládá celá řada pramenů včetně španěl-
ských.105 Eggenberkův prošpanělský kurz se začal rodit již na počátku 
jeho kariéry. Tu zahájil jako voják španělského vojska bojujícího proti 
nizozemským povstalcům. Později se dal na dvorskou dráhu. Podobně 
jako všichni nejvýznamnější stoupenci španělské politiky v habsburské 
monarchii navštívil také Jan Oldřich Pyrenejský poloostrov.106 Právě osobní 
návštěva madridského dvora výrazně poznamenala Eggenberkovu kulturní 
i politickou orientaci. Již za vlády císaře Matyáše využívali španělští vyslanci 
Eggenberkových služeb.107 Jeho hlavní chvíle však měly přijít teprve po 
nástupu Ferdinanda II. na císařský trůn. Ve dvacátých a na počátku třicátých 
let 17. století se Jan Oldřich z Eggenberka stal pro španělskou politiku ve 
střední Evropě naprosto nepostradatelným.108 V tuto dobu určoval jako 
panovníkův nejbližší důvěrník a předseda tajné rady téměř veškeré dění ve 
Vídni. O Eggenberkově výjimečné pozici mezi císařovými rádci vypovídá 
mimo jiné relace papežského nuncia Carla Caraffy z roku 1628: „Kníže 

102 K tomu M a r e k ,  P.: Klientelní strategie, s. 53–56. 
103 K Eggenberkovi a jeho vlivu v o n  Z w i e d i n e c k - S ü d e n h o r s t ,  H.: 
Hans Ulrich Fürst von Eggenberg. Dále srov. S c h w a r z ,  Henry Frederic: The Imperial 
Privy Council in the 17th Century. Cambridge 1942, s. 226–228.
104 F i r p o ,  L. (ed.): Relazioni. III, s. 828.
105 Např. Archivo General de Simancas, Secretaría de Estado – Alemania, leg. 2507, f. 
418, (Řezno, 22. 2. 1623) hrabě Oñate španělskému králi Filipu IV; NA Praha, Sbírka opisů 
– cizí archivy, Simancas, kart. 2, bez foliace, Instrukce z 28. 9. 1628; M ü l l e r ,  Joseph 
Godehard (ed.): Carlo Caraffa Vescovo d’Aversa. Relatione dello stato dell’imperio e della 
Germania fatta dopo il ritorno della sua nuntiatura appresso l’imperatore 1628. AÖG 23, 
1860, s. 296.
106 Srov. příklady Vratislava z Pernštejna, Wolfa Rumpfa z Wielrosu, či Zdeňka Vojtěcha 
Popela z Lobkovic. K Vratislavovi z Pernštejna V o r e l ,  P.: Páni z Pernštejna, s. 237–258, 
zde zvláště s. 240; k Rumpfovi E d e l m a y e r ,  F.: Wolf Rumpf de Wielross, s. 134–135; 
k Lobkovicově cestě M a r e k ,  P. (ed.): Svědectví, s. 36–37. O Eggeberkově návštěvě 
Madridu hovoří např. F o r b e l s k ý ,  J.: Španělé, s. 181–182. Obdobně srov. Archivo 
General de Simancas, Secretaría de Estado – Alemania, leg. 711, f. 234–235, (Praha, 21. 12. 
1616) Baltasar de Zúñiga králi Filipovi III.
107 Archivo General de Simancas, Secretaría de Estado – Alemania, leg. 711, f. 234–235, 
(Praha, 21. 12. 1616) Baltasar de Zúñiga králi Filipovi III; tamtéž, leg. 711, f. 113, (Madrid, 16. 
3. 1617) Státní rada králi Filipovi III; tamtéž, leg. 711, f. 149, (B.m., b.d.) Baltasar de Zúñiga 
králi; tamtéž, leg. 2327, f. 54, (Madrid, 26. 1. 1619) španělská státní rada králi Filipu III.
108 Např. tamtéž, leg. 2507, f. 418, (Řezno, 22. 2. 1623) hrabě Oñate španělskému králi 
Filipu IV; tamtéž, leg. 2328, f. 278, (Praha, 13. 11. 1627) markýz de Aytona hraběti de San 
Lúcar; NA Praha, Sbírka opisů – cizí archivy, Simancas, kart. 2, bez foliace, Instrukce z 28. 
9. 1628.
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z Eggenberka je absolutním vládcem panovníkovy vůle. Císař natolik důvěřuje 
jeho radám, že se jich nehodlá vzdát ani v době, kdy Jeho Excelenci [= Eggen-
berka] sužuje dna, vodnatelnost či další choroby. V takovém případě jde císař do 
jeho pokojů a před lůžkem nemocného koná zasedání rady.“  109 Skutečnost, že 
byl Jan Oldřich císařovým favoritem a zároveň klientem španělského krále, 
významným způsobem napomohla utužení vzájemných vztahů mezi oběma 
větvemi habsburského domu.110 Nebylo jistě náhodou, že právě v období 
vlády Filipa IV. a Ferdinanda II. byly uhlazeny veškeré dřívější spory mezi 
španělskými a rakouskými Habsburky a obě monarchie vystupovaly na 
evropské politické scéně zcela jednotně.111

Španělští Habsburkové si byli služeb, jež jim odváděl Jan Oldřich 
z Eggenberka, dobře vědomi. K jeho připoutání k vlastním politickým 
cílům používali celé škály prostředků. Ferdinandův oblíbenec se dočkal 
dokonce nejvyššího španělského vyznamenání. Již v roce 1617 schválila 
španělská státní rada návrh vyslance Oñateho, jenž žádal o udělení Řádu 
zlatého rouna knížeti z Eggenberka.112 Realizaci tohoto aktu však tehdy 
znemožnila situace na Matyášově císařském dvoře, jehož čelní představitelé 
by se Eggenberkovým uvedením mezi řádové rytíře mohli cítit poškozeni.113 
Jan Oldřich z Eggenberka se nakonec řetězu se zlatým beránčím rounem 
dočkal teprve 29. srpna 1621.114 Vedle této pocty měly Eggenberkův pro-
španělský kurz utužit také nejrůznější dary, které mu v zastoupení svého 
panovníka předával španělský rezident u císařského dvora, či korespon-
dence, v níž katolický král osobně oceňoval šlechticovo jednání ve pro-

109 „Il Principe d’Egghembergh è assoluto padrone della volontà dell’Imperatore, il quale ha tanto 
credito al suo consiglio che per non perderlo, essendo per il più Sua Eccellenza di mali di podagra, 
colici et altri infermo, va alle sue stanze et avanti al suo letto fa consiglio.“ Müller, J. G. (ed.): Carlo 
Caraffa, s. 296. 
110 K úloze favoritů evropských monarchů obecně E l l i o t t ,  John H. –  B r o c -
k l i s s ,  Laurence W. B. (edd.): The World of the Favourite. New Haven – London 1999. 
Dále např. B e n i g n o ,  Francesco: L’ombra del Re. Ministri e lotta politica nella Spagna 
del Seicento. Venezia 1992; K a i s e r ,  Michael –  P e č a r ,  Andreas (edd.): Der 
zweite Mann im Staat. Oberste Amtsträger und Favoriten im Umkreis der Reichsfürsten im 
17. und 18. Jahrhundert. (Zeitschrift für historische Forschung, Beiheft 32). Berlin 2003; 
H i r s c h b i e g e l ,  Jan –  P a r a v i c i n i ,  Werner (edd.): Der Fall; E s c u -
d e r o ,  José Antonio (ed.): Los válidos. Madrid 2004.
111 Ve španělské historiograii se kvůli tomuto nebývalému sepětí obou větví habsbur-
ského rodu, k němuž došlo v období vlády Filipa IV., hovoří dokonce o éře „austrismu“. 
U b i e t o  A r t e t a ,  Antonio –  C a m p i s t o l ,  Juan Reglá –  J o v e r 
Z a m o r a ,  José María –  S e c o  S e r r a n o ,  Carlos: Dějiny Španělska. Praha 
1995, s. 317–328.
112 Archivo General de Simancas. Secretaría de Estado – Alemania, leg. 711, f. 113, (Madrid, 
16. 3. 1617) Státní rada králi Filipovi III. 
113 Tamtéž, leg. 711, f. 92, Las cartas del conde de Oñate de 24 de septiembre y 30 de septiembre 
contienen lo que aquí se referiva sumariamente por averlos visto Vuestra M[ajesta]d, Státní rada 
králi Filipovi III. 
114 C e b a l l o s - E s c a l e r a  y  G i l a ,  Alfonso (ed.): La insigne Orden del 
Toisón de Oro. Madrid 1996, s. 235–236. 
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spěch monarchie z Pyrenejského poloostrova.115 Význam, jenž v Madridu 
přikládali Eggenberkově přízni, lze vypozorovat také na instrukcích, které 
si španělští diplomaté odváželi k vídeňskému dvoru. V jedné z nich byl 
dokonce vyslanec poučován o tom, jak se má k císařově rádci chovat. „Při 
jednání se zmiňovaným knížetem se rovněž vyplatí poděkovat mu za to, co v celé 
záležitosti učinil, a ujistit ho, že to Jeho Milost bude mít na paměti. Je s ním třeba 
mluvit odhodlaně, ale bez nátlaku.“  116 

Sám kníže z Eggenberka si kolem sebe vytvořil síť důvěrníků, kteří 
podporovali jeho politický kurs. Na prvním místě je třeba jmenovat nejvyš-
šího hofmistra císařského dvora Karla z Harrachu.117 Ve zprávě benátských 
diplomatů Francesca Erizza a Simona Contariniho z roku 1620 byl tento 
šlechtic obviněn, že je spolu s Eggenberkem poslušným vykonavatelem 
příkazů španělského vyslance Oñateho.118 Harrachova loajalita rakouské 
i španělské větvi habsburského domu vycházela z rodinných tradic. Karel 
z Harrachu mohl na rozdíl od konvertity Jana Oldřicha Eggenberka navázat 
na odkaz svého děda Leonarda IV., jenž byl podobně jako on sám císařovým 
nejvyšším hofmistrem a rytířem Řádu zlatého rouna.119 Svůj politický vliv 
dokázal Harrach znásobit obratnou sňatkovou politikou. Jeho syn Leonard 
Karel se oženil s Marií Františkou z Eggenberka; dcery Isabela Kateřina, 
Kateřina a Maxmiliána se naopak provdaly za vysoké důstojníky císařské 
armády Albrechta z Valdštejna, Maxmiliána z Valdštejna a Adama Erdmanna 
Trčku z Lípy.120 Právě prvně jmenovaný sňatek Harrachova syna s dcerou 
Jana Oldřicha z Eggenberka měl přitom ztvrdit Harrachovo začlenění do 
Eggenberkovy prošpanělské dvorské skupiny.121 

Obdobnou funkci plnila také svatba Adama Pavla Slavaty z Chlumu 
a Košumberka s Marií Markétou z Eggenberka, jež se konala v červnu 

115 Např. Archivo General de Simancas. Secretaría de Estado – Alemania, leg. 2507, f. 418, 
(Řezno, 22. 2. 1623) hrabě Oñate španělskému králi Filipu IV. 
116 „Convendría asi mismo con el dicho Príncipe agradecerlo que ha hecho en esta materia y 
asegurarle que Su Majestad tendrá dello particular memoria. Y en este es menester hablar resuelta-
mente pero sin violencia.“ NA Praha, Sbírka opisů – cizí archivy, Simancas, kart. 2, bez foliace, 
Instrukce z 28. 9. 1628.
117 K němu alespoň S c h w a r z ,  H. F.: The Imperial Privy Council, s. 242–244; 
základní informace lze nalézt rovněž v C a t a l a n o ,  Alessandro: Kardinal Ernst Adalbert 
von Harrach (1598–1667) und sein Tagebuch. Frühneuzeit Info 12, 2001, Heft 2, s. 71–77, 
obzvláště s. 71–73.
118 F i e d l e r ,  Joseph (ed.): Die Relationen der Botschafter Venedigs über Deutschland 
und Österreich im 17. Jahrhundert. I–II. Wien 1866–1867, zde I, s. 117.
119 Archivo General de Simancas, Secretaría de Estado – Alemania, leg. 2327, bez foliace, 
(Madrid, 3. 2. 1624) španělská státní rada králi Filipu IV.
120 C a t a l a n o ,  A.: Kardinal, s. 73.
121 Již v létě roku 1619 informoval hrabě Oñate v Madridu o tom, že se Jan Oldřich 
z Eggenberka spojil s Karlem z Harrachu a Siegfrýdem Kryštofem Breunerem, aby tak na 
císařském dvoře mohli lépe čelit vlivu Jana Eusebia Khuena z Belasy. Archivo General de 
Simancas, Secretaría de Estado – Alemania, leg. 2504, f. 130–131, (Madrid, 17. 7. 1619) 
hrabě Benavente králi Filipu III.
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roku 1626 ve vídeňském Landhausu.122 Nikoliv tento sňatek, ale již dřívější 
události přivedly Adamova otce Viléma Slavatu do Eggenberkova tábora. 
Vilém Slavata z Chlumu a Košumberka se jako jeden z mála českých 
šlechticů ochotně ztotožnil se silně centralistickou politikou, již u panov-
nického dvora prosazoval Ferdinandův důvěrník. Díky svému provídeň-
skému aktivismu dosáhl Slavata celé řady osobních úspěchů včetně uvedení 
do panovníkovy tajné rady.123 Podobně jako Jan Oldřich z Eggenberka 
byl také Slavata přesvědčen o nezbytnosti jednotného postupu španělské 
i rakouské větve vládnoucího domu. Za své služby Habsburkům si již 
roku 1624 hodlal na katolickém králi vyprosit udělení řádu sv. Jakuba 
pro svého syna Adama Pavla.124 Dochované prameny bohužel mlčí o tom, 
zda Adam Pavel řádový hábit obdržel.125 Pravděpodobně se tak skutečně 
stalo, neboť se stejného ocenění dočkal v roce 1629 též Vilémův druhoro-
zený syn Jáchym Oldřich.126 Ostatně rovněž on měl svým sňatkem přispět 
k upevnění otcovy pozice ve dvorské společnosti. Na základě Vilémova 
přání uzavřel roku 1627 manželství s Františkou,127 jež byla dcerou dalšího 
člena Eggenberkovy dvorské frakce a císařského tajného rady Leonarda 

122 K tomuto sňatku M a ť a ,  Petr: Zrození tradice. Slavatovské vyústění rožmberského 
a hradeckého odkazu. In: Bůžek, V. (ed.): Poslední páni z Hradce. (OH 6). České Budějovice 
1998, s. 513–552, zde s. 526; H r d l i č k a ,  Josef: Synové „velkých“ otců. Vídeňský dvůr 
očima Adama Pavla Slavaty. In: Bůžek, V. – Král, P. (edd.): Šlechta v habsburské monarchii. 
(OH 10). České Budějovice 2003, s. 249–274, zde s. 255
123 Roku 1623 byl Vilém Slavata jmenován do úřadu nejvyššího sudí, roku 1627 se stal 
nejvyšším hofmistrem a o rok později nejvyšším kancléřem Českého království. V roce 1644 
byl konečně uveden také do řádu zlatého rouna. Slavatova biograie neexistuje. Srov. ale-
spoň portrét uveřejněný v práci W i n k e l b a u e r ,  T.: Fürst, s. 107–119, zde s. 110. 
(Winkelbauerova práce obsahuje i odkazy na starší literaturu.) K tajné radě S c h w a r z , 
H. F.: The Imperial Privy Council; S i e n e l l ,  Stefan: Die Geheime Konferenz unter Kaiser 
Leopold I. Personelle Strukturen und Methoden zur politichen Entscheidungsindung am 
Wiener Hof. Frankfurt am Main – Bern – Wien 2001.
124 Archivo General de Simancas. Secretaría de Estado – Alemania, leg. 2327, bez folia-
ce, (Madrid, 3. 2. 1624) Sobre lo que se podría responder al Embaxador del Emperador a cinco 
memoriales, španělská státní rada králi Filipu IV; tamtéž, leg. 2508, f. 50, (Vídeň, 15. 5. 1624) 
hrabě Oñate králi. 
125 Archivy španělských vojenských církevních řádů se bohužel nedochovaly kompletní. 
Katalogy vypracované na počátku 20. století Vicentem Vignauem a Rodrigem Uhagónem 
tak bohužel zachycují pouze část ze skutečného počtu řádových rytířů. Více P o s t i g o 
C a s t e l l a n o s ,  Elena: Honor y privilegio en la Corona de Castilla: El consejo de las Orde-
nes y los caballeros de hábito en el siglo XVII. Valladolid 1988, s. 196–206; F e r n á n d e z 
I z q u i e r d o ,  Francisco: ¿Qué era ser caballero de una Orden Militar en los siglos XVI y 
XVII? Torre de los Lujanes 49, 2003, s. 141–165, zde s. 151–152. 
126 Výslechový protokol, jenž se odehrával před Slavatovým uvedením do svatojakubského 
řádu je uložen v Archivo histórico nacional. OO.MM., Caballeros-Santiago, expedientillos 
č. 16095, č. 1391 a č. 2738. Srov. rovněž V i g n a u ,  Vicente –  d e  U h a g ó n , 
Rodrigo: Índice de pruebas de los caballeros que han vestido el hábito de Santiago desde el año 1501 
hasta la fecha. Madrid 1901, s. 114.
127 Ke Slavatově sňatku H r d l i č k a ,  J.: Synové, s. 255. K Františce z Meggau srov. 
Ř e ř i c h o v á ,  Sylva: Franziska von Meggau, verehelichte Slawata (1610–1676). Ein 
Beitrag zur Adelsgeschichte Böhmens und Österreichs im 17. Jahrhundert. Mitteilungen des 
Ober öster reichischen Landesarchiv 18, 1996, s. 361–383. 
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Helfrída z Meggau. Není třeba pochybovat o tom, že hrabě z Meggau 
náležel k nejvýznamnějším klientům španělského krále v Římsko-německé 
říši. Vždyť ve dvacátých letech 17. století pobíral španělskou roční penzi 
o velikosti 2250 zlatých, jež patřila k nejvyšším, které Filip IV. císařovým 
dvořanům uděloval.128 

Zajímavé informace o dalších členech Eggenberkovy prošpanělské 
skupiny nabízejí písemnosti, které vznikly v období mantovského konliktu. 
V Madridu se tehdy vedle Jana Oldřicha z Eggenberka spoléhali přede-
vším na prezidenta dvorské válečné rady Rombalda Collalta129 a říšského 
kancléře Jana Křtitele Verdu z Verdenberka.130 Právě oni byli dobovými 
pozorovateli považováni za pravděpodobné Eggenberkovy nástupce.131 
Zprávy španělských diplomatů i opozičních papežských a benátských 
vyslanců vypovídají o tom, že Jan Oldřich vystupoval u císařského dvora 
jako jejich patron.132 Verda, jenž pocházel z nezámožné italské měšťanské 
rodiny, přitom císařovu oblíbenému rádci dokonce vděčil za svůj spole-
čenský vzestup.133 S Eggenberkem se seznámil již během svého působení 
na Ferdinandově arciknížecím dvoře ve Štýrském Hradci. Postupem času 
si u knížete i u samotného císaře vydobyl takovou důvěru, že se stal pro-
středníkem, který měl panovníkovi v dobách, kdy byl Eggenberk sužován 
nemocemi, tlumočit názory jeho oblíbeného rádce.134 

Vedle zmiňovaných osob náležela k Eggenberkově dvorské frakci 
s největší pravděpodobností ještě celá řada dalších mužů. Mnozí se do ní 
dostávali podobně jako Albrecht či Maxmilián z Valdštejna prostřednictvím 
sňatkové politiky.135 V některých případech mohl svou roli sehrát také 

128 Archivo General de Simancas, Secretaría de Estado – Alemania, leg. 2327, Memoria 
de las pensiones que se pagan en la embajada de Alemania en 1620; H e i n r i c h ,  Günter 
(ed.): Die Habsburger-Liga 1625–1635. Briefe und Akten aus dem General-Archiv zu Simancas. 
Berlin 1908, s. 231–233 (Memoria de todos los pensionarios que hay vivos lo que tienen cada año 
y lo que se les deve hasta in de junio de 1629). 
129 Ke Collaltovi S c h w a r z ,  H. F.: The Imperial Privy Council, s. 215–217; B a l -
c á r e k ,  Pavel: Dobyvatel Mantovy. (Biograie hraběte Rombalda Collalta, majitele 
Brtnice). Studie Muzea Kroměřížska 1990. Kroměříž 1990, s. 76–92. Ke Collaltům obecně 
P a s s o l u n g h i ,  P. A.: I Collalto. Linee, documenti, genealogie per una storia del casato. 
Treviso 1987.
130 K němu např. K n o z ,  Tomáš: Državy Karla staršího ze Žerotína po Bílé hoře. Brno 
2001, s. 314–326.
131 Archivo General de Simancas, Secretaría de estado – Alemania, leg. 2328, f. 32, (Vídeň, 
17. 1. 1626) hrabě Osoña králi Filipu IV; NA Praha, Sbírka opisů – cizí archivy, Vatikán – Řím 
– Itálie, kart. 122, sg. 6, f. 1, (Vídeň, 25. 11. 1626) Carlo Caraffa Francescu Barberinimu.
132 NA Praha, Sbírka opisů – cizí archivy, Simancas, kart. 2, bez foliace, Instrukce z 28. 
9. 1628; F i e d l e r ,  J. (ed.): Die Relationen. I, s. 159; K i e w n i n g ,  H. (ed.): 
Nuntiatur des Pallotto. I, s. 20.
133 F i e d l e r ,  J. (ed.): Die Relationen. I, s. 159; K n o z ,  T.: Državy, s. 317.
134 Archivo General de Simancas, Secretaría de estado – Alemania, leg. 2328, f. 32, (Vídeň, 
17. 1. 1626) hrabě Osoña králi Filipu IV; K i e w n i n g ,  H. (ed.): Nuntiatur des Pallotto. I, 
s. 20.
135 K tomu srov. J a n á č e k ,  J.: Valdštejn, s. 271–274.
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shodný teritoriální původ.136 Tak tomu bylo například u již vzpomínaného 
Jana Křtitele Verdy z Verdenberka. Na neposledním místě je třeba zmínit 
pouta, jež vznikla na základě vzájemné výhodnosti. V tomto směru by si 
zasloužily pozornost především Eggenberkovy vazby k českému místo-
držiteli Karlovi z Lichtenštejna.137

Vedle Eggenberkovy skupiny prosazovali prošpanělskou politiku na 
císařském dvoře rovněž další šlechtici. Nejužšími vazbami ke Španělské-
mu království se ze všech urozených rodů habsburské monarchie mohli 
pyšnit Ditrichštejnové. Potomci císařského vyslance v Madridu Adama 
z Ditrichštejna138 byli nejen spřízněni s významnými španělskými rody, 
ale na Pyrenejském poloostrově vlastnili rovněž rozsáhlá panství, která jim 
byla udělena do správy spolu s calatravským řádovým rouchem.139 Sám 
Adam z Ditrichštejna se roku 1569 zmocnil aragonské encomiendy Alcañiz. 
O několik let později získal jeho syn Maxmilián ještě výnosnější andaluzské 
panství Cañaveral, jež si Ditrichštejnové udrželi po tři generace.140 Adamovi 
potomci byli natolik svázáni se španělským prostředím, že záměrně popírali 
svou příslušnost ke středoevropské šlechtě a za svého přirozeného vladaře 
považovali španělského krále.141 

V době vlády Ferdinanda II. měl pro španělskou politiku největší 
význam Adamův syn František.142 Již v dřívějších letech se projevoval jako 
zapřísáhlý stoupenec monarchie z Pyrenejského poloostrova a oddaný 
služebník katolického krále. Nyní byl navíc členem císařovy tajné rady 

136 Shodný teritoriální původ jako jednu z hlavních os, jejichž prostřednictvím se vytvářely 
společenské vztahy, prosazuje především Wolfgang Reinhard. R e i n h a r d ,  W.: Freunde 
und Kreaturen, s. 32–41.
137 Osobnost Karla z Lichtenštejna postrádá podobně jako Jan Oldřich z Eggenberka 
moderní biograické zpracování. Srov. alespoň S t l o u k a l ,  Karel: Karel z Lichtenštejna 
a jeho účast ve vládě Rudolfa II. (1596–1607). ČČH 18, 1912, s. 21–37, 153–169, 389–434; 
H a u p t ,  Herbert: Fürst Karl I. von Liechtenstein, Oberhofmeister Kaiser Rudolfs II. und 
Vizekönig von Böhmen. Hofstaat und Sammeltätigkeit. Wien – Köln – Graz 1983.
138 K němu např. E d e l m a y e r ,  F.: Honor.
139 Srov. B a ď u r a ,  B.: La casa. O Adamově působení v calatravském řádu hovoří 
rovněž M u r  y  R a u r e l l ,  Ana: Austríacos en las Órdenes Militares españolas en el 
siglo XVI. In: Krömer, Wolfram (ed.): Spanien und Österreich in der Renaissance. Akten des 
Fünften spanisch-österreichischen Symposions 21.–25. September 1987 in Wien. (Innsbrucker 
Beiträge zur Kulturwissenschaft, Sonderheft 66). Innsbruck 1989, s. 81–95.
140 B a ď u r a ,  B.: La casa, s. 47–55.
141 NA Praha, Sbírka opisů – cizí archivy, Simancas, kart. 2, bez foliace, La sustancia de 
las cartas que habrá de mandar escribir Su Majestad para que traiga a Alemaña don Baltasar de 
Zúñiga (před 1608); tamtéž, kart. 2, bez foliace, Instrucción secreta al conde de Oñate para la 
Embajada en Alemania (San Lorenzo del Escorial, 16. 7. 1616). O tom, že se Ditrichštejnové 
považovali za poddané katolického krále, svědčí rovněž dopisy, které kardinál František 
z Ditrichštejna adresoval španělskému panovníkovi. V nich se většinou podepisoval jako 
„el menor y más humilde criado y vasallo de V[uestra] M[ajestad]“ („nejmenší a nejponíženější 
sluha a vazal Vaší Milosti“). Archivo General de Simancas, Secretaría de Estado – Alemania, 
leg. 2504, f. 75, (Brno, 26. 5. 1619) František z Dietrichštejna králi Filipu III. 
142 Ke kardinálovi Františku Dietrichštejnovi více B a l c á r e k ,  P.: Kardinál. Srov. 
též knihu od téhož autora Kardinál František z Ditrichštejna 1570–1636. Kroměříž 1990.
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a místodržitelem na Moravě.143 Dalo se proto očekávat, že bude ve Vídni 
podporovat úsilí španělského vyslance.144 František z Ditrichštejna madrid-
ské diplomaty nezklamal. Dokládají to jak prameny v Moravském zemském 
archivu v Brně,145 tak i zprávy španělských vyslanců uložené v kastilském 
Simancasu.146 Na jejich základě lze o Františku z Ditrichštejna směle hovo-
řit jako o jedné ze stěžejních postav španělské politiky ve střední Evropě. 
Ditrichštejnovo důležité postavení ve vztahové síti španělského vladaře 
bylo ještě více posilováno jeho příslušností ke kardinálskému sboru, kde 
byl jedním z hlavních členů tzv. španělské frakce.147 

Kardinál František z Ditrichštejna udržoval velice úzké a přátelské 
kontakty s dvorskou skupinou Jana Oldřicha z Eggenberka. Svědčí o tom 
především jeho bohatá korespondence s prezidentem dvorské válečné rady 
Rombaldem Collaltem.148 Zatímco Ditrichštejn měl na Moravě dohlížet na 
partikulární zájmy čerstvého držitele brtnického panství, Collalto se měl 
za moravského místodržitele přimlouvat ve Vídni. V dopisech, jež si oba 
šlechtici vyměnili, vystupuje Jan Oldřich z Eggenberka jako jejich společný 
patron.149 Toto Dietrichštejnovo podřízené postavení vůči Eggenberkovi 
však platilo pouze pro prostředí císařského dvora a v podstatě odráželo 
tehdejší poměry ve Vídni, kde téměř všechno záviselo na zdání panovní-
kova favorita.150 V Madridu bylo oběma klientům přiznáváno rovnocenné 

143 Řadu informací o Ditrichštejnově úředním působení v pobělohorském období přináší 
K n o z ,  Tomáš: Pobělohorské koniskace. Moravský průběh, středoevropské souvislosti, 
obecné aspekty. Brno 2007.
144 Archivo General de Simancas, Secretaría de estado – Alemania, leg. 2328, f. 9, (Madrid, 
30. 6. 1626) Státní rada králi Filipu IV.
145 K tomu B a ď u r a ,  B.: Hispanica, s. 15–21. K rodinnému archivu Ditrichštejnů 
srov. vydaný inventář O b r š l í k ,  Jindřich –  Ř e z n í č e k ,  Jan –  V o l d á n , 
Vladimír: Rodinný archiv Dietrichštejnů (1097) 1222–1944. I–III. Brno 1979.
146 Naprostá většina z nich je uložena v Archivo General de Simancas, Secretaría de 
estado – Alemania. Menší část lze nalézt rovněž ve fondu Secretaría de estado – Flandes, 
jenž je uložen tamtéž. Podobně srov. písemnosti uložené v Biblioteca Nacional Madridě 
a v Národním archivu v Praze. Biblioteca Nacional de España, Manuscriptos, MSS 18435, 
Minutas de las cartas que el conde de Oñate escribió a Su Majestad desde que salió de Madrid a la 
primera embajada de Alemania; NA Praha, Sbírka opisů – cizí archivy, Simancas, kart. I–IV. 
147 P a r m a ,  Tomáš: „In habito itinerario quasi laicali“. Účast kardinála Dietrichštejna 
na dvojím konkláve roku 1605 podle jednoho vatikánského pramene. Časopis Matice morav-
ské (dále ČMM) 124, 2005, s. 203–226; Archivo General de Simancas, Secretaría de estado 
– Alemania, leg. 2328, f. 9, (Madrid, 30. 6. 1626) Státní rada králi Filipu IV.
148 T r a m p l e r ,  Richard (ed.): Correspondenz des Cardinals Dietrichstein mit dem 
Hofkriegsrats-Präsidenten Collalto. Wien 1873.
149 V dopise z 24. října 1624 Ditrichštejn otevřeně nazývá Eggenberka italským výrazem 
protettore, na jiných místech o něm hovoří jako o našem knížeti – il nostro principe. Ditrich-
štejnovo podřízené postavení vůči Eggenberkovi však vyplývá nejen z těchto oslovení, ale 
především z obsahu dopisů. Např. tamtéž, s. 30, 39–40, 50, 54–55, 63 ad. 
150 Srov. obdobnou situaci na španělském královském dvoře, kde byla veškerá moc sou-
středěna v rukou králových favoritů. Např. B e n i g n o ,  F.: L’ombra; E s c u d e r o , 
J. A. (ed.): Los válidos. Obecně E l l i o t t ,  J. H. –  B r o c k l i s s ,  L. W. B. (edd.): 
The World.
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postavení.151 Milosti, kterých se od španělského krále dočkal František 
z Ditrichštejna a další členové ditrichštejnského rodu, byly dokonce vyšší 
než ty, jež byly uděleny císařovu oblíbenému rádci. Právě na příkladech 
Ditrichštejnů chtěli madridští diplomaté ukázat dalším šlechtickým rodi-
nám habsburské monarchie, jak vysoce si španělští králové cení oddaných 
služeb svých klientů.152 

Důležitá role při prosazování politiky katolického krále ve střední 
Evropě připadla také Zdeňku Vojtěchu Popelovi z Lobkovic. Český nejvyšší 
kancléř byl velkým obdivovatelem hispánského světa – dokonale ovládal 
kastilský jazyk, udržoval přátelské vztahy s vyslanci katolického krále 
na císařském dvoře, ba dokonce měl příbuzenské vazby k příslušníkům 
významných aristokratických rodů Pyrenejského a Apeninského poloos-
trova.153 Tato pokrevní pouta nejvyššího kancléře ještě více vyzdvihovala 
v očích španělských diplomatů.154 Rodina Zdeňka Vojtěcha Popela z Lob-
kovic proto postupně zaujala ve španělské klientské síti místo, jež kdysi 
náleželo Pernštejnům.155 Již od počátku devadesátých let 16. století patřil 
Zdeněk Vojtěch do středu osob soustředěných kolem španělského vyslan-
ce.156 Významnější postavení mezi středoevropskými klienty katolického 
krále si však vydobyl teprve v období velké bratrské rozepře mezi císařem 
Rudolfem II. a arciknížetem Matyášem, kdy zásadní měrou přispěl k tomu, že 
česká šlechta přijala řešení navrhované katolickými mocnostmi, a přede-
vším roku 1609, kdy odmítl podepsat Rudolfův Majestát.157 Přízeň, jíž se 
Lobkovic těšil u madridského dvora, ještě vzrostla poté, co se rozhodujícím 
způsobem zasadil o přijetí Ferdinanda Štýrského českým králem.158 

151 Archivo General de Simancas, Secretaría de estado – Alemania, leg. 2328, f. 9, (Madrid, 
30. 6. 1626) Státní rada králi Filipu IV.
152 Svědčí o tom například dopis, v němž španělská státní rada navrhuje Filipovi III., aby 
po smrti Maxmiliána z Ditrichštejna udělil panství Cañaveral jeho nezletilému synovci Maxmi-
liánovi. Taková praxe přitom odporovala zásadám calatravského řádu, jemuž tato encomienda 
patřila. Španělští diplomaté tehdy zdůvodňovali své jednání mimo jiné tím, že je to dobrý 
příklad, který by mohl k politice Madridu přitáhnout další šlechtice. „Es tambien muy buen 
ejemplo y consequencia para que otros se animen a acudir al servicio de Vuestra M[ajesta]d y de la 
casa de Austria.“ Tamtéž, leg. 709, f. 181, (Madrid, 17. 5. 1611) Státní rada králi Filipu IV.
153 M a r e k ,  P. (ed.): Svědectví, s. 53–56.
154 Archivo General de Simancas, Secretaría de estado – Alemania, leg. 709, f. 192, (Norim-
berk, 17. 10. 1611) Baltasar de Zúñiga králi Filipu III; d e  S a n  C l e m e n t e ,  G. 
(ed. Marqués de Ayerbe): Correspondencia, s. 277–278.
155 M a r e k ,  P. (ed.): Svědectví, s. 55–56. 
156 Svědčí o tom především zprávy španělského vyslance Guilléna de San Clemente. Archivo 
General de Simancas, Secretaría de estado – Alemania, leg. 702; d e  S a n  C l e m e n -
t e ,  G. (ed. Marqués de Ayerbe): Correspondencia.
157 M a r e k ,  P. (ed.): Svědectví, s. 106–127. O tom, jak bylo Lobkovicovo tehdejší 
jednání vnímáno ve Španělsku vypovídají prameny uložené v Archivo General de Simancas, 
Secretaría de estado – Alemania, hlavně leg. 709; NA Praha, Sbírka opisů – cizí archivy, 
Simancas, kart. 1–4. 
158 M a r e k ,  P. (ed.): Svědectví, s. 113–114. 
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Za své služby habsburskému rodu se Zdeněk Vojtěch dočkal náležité 
odměny. Roku 1621 mu španělský král propůjčil Řád zlatého rouna.159 O tři 
roky později se nejvyšší kancléř dokonce dočkal povýšení do knížecího 
stavu.160 S Janem Oldřichem z Eggenberka a členy jeho dvorské frakce se 
však Zdeněk Vojtěch Popel z Lobkovic názorově rozcházel. Nesouhlasil 
především s jejich požadavky na omezování českých zemských privilegií.161 
Také z tohoto důvodu klesal kancléřův vliv u císařského dvora a řada 
důležitých politických jednání se odehrávala bez jeho účasti.162 Pro španěl-
skou politiku měl přesto svoji cenu, neboť byl v Madridu nadále považován 
za hlavního znalce české problematiky.163 

Lobkovicova podpora španělské politiky na císařském dvoře byla silně 
ovlivněna snahou posílit pozice českých katolíků. Svědčí o tom i skutečnost, 
že stejným způsobem spolupracoval také se zástupci Svatého stolce. Nej-
vyšší kancléř Lobkovic je zářným příkladem toho, že většinu osob, jež před 
rokem 1620 náležely ke vztahové síti španělských králů ve střední Evropě, 
poutaly ve stejnou dobu tytéž klientské vazby také k papežskému státu.164 
V tomto duchu hovoří jak zprávy apoštolských vyslanců, tak i instrukce, 
jimiž byli nunciové vybavováni na svou cestu do střední Evropy. V jedné 
z nich je Lobkovic charakterizován slovy: „Pan Popel, nejvyšší český kancléř, 
je celý poitalštěný a velmi nakloněný našemu národu. Co se týče morálky, je to 
Seneca, a co do zbožnosti – Job.“ 165 

Lobkovicův vyvážený postoj k oběma katolickým mocnostem setrvá-
val i po roce 1620, kdy se již politické cíle Španělska a papežského státu 

159 Tamtéž, s. 115; C e b a l l o s - E s c a l e r a  y  G i l a ,  A. (ed.): La insigne 
Orden, s. 236. 
160 Lobkovicovo jmenování je uloženo v: NA Praha, Česká dvorská kancelář, sg. IV. D1, 
kart. 458. Ačkoliv bylo Lobkovicovo povýšení do knížecího stavu plně v kompetencích císaře, 
velkou roli při něm sehrála rovněž španělská diplomacie. Již v březnu roku 1624 se totiž za 
udělení knížecí hodnosti Lobkovicovi přimlouval španělský král Filip IV. Archivo General 
de Simancas, Secretaría de Estado – Alemania, leg. 2327, bez foliace, (Cádiz, 24. 3. 1624) 
král Filip IV. sekretáři státní rady Juanovi de Ciriza.
161 O Lobkovicově nepříliš vřelém vztahu s Eggenberkem svědčí především zmínky v kanc-
léřově korespondenci s manželkou. M a r e k ,  P. (ed.): Svědectví, s. 203–205, 240–241. 
Srov. také Lobkovicovy spory s Karlem z Lichtenštejna, Albrechtem z Valdštejna či Vilémem 
Slavatou z Chlumu s Košumberka. Tamtéž, s. 118–120, 125–127; t ý ž :  Ceremoniál jako 
zrcadlo hierarchického uspořádání císařského dvora Ferdinanda II. In: Bůžek, V. – Král, P. (edd.): 
Šlechta v habsburské monarchii a císařský dvůr (1526–1740). (OH 10). České Budějovice 
2003, s. 371–396, zde s. 377–381.
162 T ý ž  (ed.):  Svědectví, s. 117–127.
163 Archivo General de Simancas, Secretaría de Estado – Alemania, leg. 2502, f. 164, 
(Praha, 18. 2. 1616), Baltasar de Zúñiga španělské státní radě; tamtéž, leg. 2507, f. 243–244, 
(Vídeň, 31. 10. 1623) hrabě Oñate španělské státní radě.
164 Vedle Lobkovice se jednalo také například o Leonarda Helfrída z Meggau, kardinála 
Františka z Ditrichštejna, ba dokonce i Jana Oldřicha z Eggenberka. G i o r d a n o ,  S. 
(ed.): Le istruzioni. II, s. 1144–1158 (druhá instrukce pro papežského nuncia Fabrizia Vero-
spiho – Řím, únor 1619).
165 „Il signor Popel, gran cancelliero di Bohemia, è tutto italianato et affettissimo alla nostra 
natione. Nella moralità è un Seneca et nella pietà un Giob.“ Tamtéž, s. 1152.
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rozcházely. Rovněž v letech, kdy byly španělsko-papežské vztahy doslo-
va na bodu mrazu, mohl být Zdeněk Vojtěch považován za důvěrníka 
apoštolského nuncia Carla Caraffy i dalších papežských diplomatů.166 Je 
dokonce možné, že mu byl politický kurz Svatého stolce, jehož prvořadým 
cílem zůstávalo dovršení protireformace ve střední Evropě, o něco bližší 
než ten, jenž na císařském dvoře prosazovalo Španělsko. Kancléřova pouta 
k Římu zřejmě dokonce neoslabil ani nástup papeže Urbana VIII. Význam, 
jenž papežští diplomaté přikládali Lobkovicovým službám, se symbolicky 
projevil i u kancléřova smrtelného lože, kde se za spásu duše umírajícího 
šlechtice osobně modlil jak nuncius Carlo Caraffa, tak i jeho nástupce 
v úřadě Giovanni Battista Pallotto.167 

3. Papežští klienti na císařském dvoře Ferdinanda II.

Skutečnost, že si rovněž představitelé římské kurie budovali ve střední 
Evropě svoji síť klientů, dosud uniká výraznější pozornosti moderní české 
historiograie.168 Vinu lze přičíst hned několika důvodům. Na prvním místě 
je třeba zmínit dlouhodobý nezájem badatelů o období po roce 1620. Jeli-
kož po celou dobu předbělohorskou probíhala španělská a papežská politika 
na císařském dvoře ve vzájemném souladu, navykli si historici papežské 
přívržence počítat k tzv. „španělské straně“. Takový postup najde své 
opodstatnění hlavně v letech, kdy docházelo ke vzájemnému prostupování 
obou vztahových sítí a řada papežských klientů byla současně služebníky 
španělského krále. Od třetí dekády 17. století je však v souvislosti se změ-
nou zahraničně politických cílů obou zemí třeba důsledně rozlišovat mezi 
stoupenci politického kurzu Španělska a papežského státu.169 Ačkoliv také 

166 Srov. dopis Carla Caraffy, v němž papežský nuncius vypočítává Lobkovicovy zásluhy 
ve prospěch papežské politiky. Biblioteca Apostolica Vaticana, Barb. Lat. 6935, f. 437, (Vídeň, 
13. 12. 1624) Carlo Caraffa Francescu Barberinimu. Obdobně lze zmínit Lobkovicovy vazby 
na kardinála Alessandra Orsiniho či k dalším římským hodnostářům. M a r e k ,  P. (ed.): 
Svědectví, s. 54–55; SOA Litoměřice, pob. Žitenice, LRRA, sg. A/114, f. 62–63; tamtéž, sg. 
B/231.
167 SOA Litoměřice, pob. Žitenice, LRRA, sg. D/166, f. 40–43, (Vídeň, 1628) Václav 
Eusebius František z Lobkovic matce Polyxeně.
168 O existenci papežské strany přitom hovoří např. K a l i s t a ,  Z.: Čechové, s. 62. 
Nepřímo ji pak naznačuje S t l o u k a l ,  K.: Papežská politika, s. 85–103 a 153–206. 
Rozdělení dříve jednotného katolického tábora na „Španěle“ a „Římany“ ostatně odráží již 
Paměti Viléma Slavaty, v nichž se hovoří o katolících římských a španělských, J i r e č e k , 
Josef (ed.): Paměti nejvyššího kancléře Království českého Viléma hraběte Slavaty. I. Praha 1886, 
s. 143. O členech italské (papežské) frakce na císařském dvoře ve Vídni hovoří ve své první 
obšírné relaci do Říma také samotný nuncius Carlo Caraffa. Srov. Biblioteca Apostolica Vati-
cana, Barb. Lat. 6929, f. 77–96, (Vídeň, 23. 10. 1621). Za upozornění na tuto zprávu děkuji 
panu dr. Pavlu Balcárkovi.
169 Např. Karla z Lichtenštejna lze jen stěží počítat mezi důvěrníky papežského vyslance. 
Vypovídá o tom zpráva o jeho smrti, již do Říma zaslal Carlo Caraffa – „La morte del sopradetto 
Príncipe non si stima perdita ne per la religione Cattolica ne per il servitio si S. M. poiche era Cattolico 
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po čas vlády císaře Ferdinanda II. lze nalézt muže, které pojily klientské 
vazby k oběma stranám, Zdeněk Vojtěch Popel z Lobkovic, František z Dit-
richštejna nebo Jan Křtitel Verda z Verdenberka jsou toho příkladem,170 
jednalo se spíše o výjimky. Naprostá většina šlechticů se v tuto dobu zře-
telně klonila na stranu španělského krále, neboť jim podpora jeho politiky 
přinášela celou řadu hmotných a společenských výhod.171 Prostředky, jež 
měl k odměňování svých klientů Svatý otec, byly oproti tomu daleko ome-
zenější. Také z tohoto důvodu se papežova vztahová síť ve střední Evropě 
skládala především z klientů, kteří nedosahovali politického vlivu osob, 
jež u vídeňského dvora prosazovaly zájmy Španělska. 

Studium vazeb, které poutaly středoevropské šlechtice k politice 
Svatého stolce znesnadňuje rovněž vícekolejnost papežské politiky v habs-
burské monarchii. Zatímco katolický král zasílal své instrukce o dalším 
postupu výlučně španělskému vyslanci, jenž byl posléze odpovědný za 
jejich plnění, v případě římské kurie zřejmě hráli úlohu brokerů nejen 
nunciové, ale i další církevní hodnostáři.172 Jak naznačuje případ kardinála 
Arnošta Vojtěcha z Harrachu, ne vždy se politické strategie, jež uplatňo-
vali významní biskupové či arcibiskupové, musely shodovat s těmi, které 
prosazovali papežští legáti.173

Dosavadní opomíjení existence propapežské frakce na císařském 
dvoře ze strany českých i zahraničních historiků je v neposlední řadě 
způsobeno dlouholetým nezájmem badatelů o studium v nepřehledných 
vatikánských archivech. Situace se začala měnit teprve v nedávné době, 
a to hlavně díky zásluze Německého historického ústavu v Římě.174 

freddissimo per non dir peggio, et era persona per l’ineshauste sue ricchezze più timuta che amata.“ 
(„Smrt svrchu zmíněného knížete se nepovažuje za ztrátu ani pro katolickou církev, ani pro 
službu Jeho Milosti, neboť byl katolíkem více než chladným, abych to nevyjádřil ještě hůře, 
a osobou spíše obávanou, než milovanou.“) Archivio Segreto Vaticano, Segretaria di Stato 
– Germania, sg. 117, f. 406, (Vídeň, 17. 2. 1627) Carlo Carafa Francescu Barberinimu. Bývalý 
španělský vyslanec hrabě Oñate se o stejné události vyjádřil slovy: „Ha me pesado de la muerte 
del Príncipe de Liechtenstein. Nuestro Señor le tenga en el cielo.“ („Smrt knížete z Lichtenštejna 
mě zarmoutila. Nechť jej Náš Pán opatruje v nebi.“) SOA Litoměřice, pob. Žitenice, LRRA, 
sg. B/230, f. 62–64, (Řím, 13. 3. 1627) Iñigo Vélez de Guevara, hrabě de Oñate Zdeňku 
Vojtěchu Popelovi z Lobkovic.
170 O tom, že také Jan Křtitel Verda z Verdenberka udržoval i po čas dvacátých let 17. 
století přátelské vztahy s Římem, svědčí C a t a l a n o ,  A.: La Boemia, s. 101.
171 V dobových traktátech býval španělský král dokonce metaforicky přirovnáván k prame-
ni, jemuž je třeba stát nablízku, aby se člověk mohl těšit z milostí, které z něj prýští. K tomu 
více L e v y  P e c k ,  L.: Court, s. 12–14.
172 K úloze španělských vyslanců více např. M a r e k ,  P.: Klientelní strategie  ; o rivalitě 
mezi nuncii a jednotlivými biskupy hovoří C a t a l a n o ,  A.: La Boemia, s. 77.
173 C a t a l a n o ,  A.: La Boemia.
174 Důležitou roli přitom sehrála kniha K o l l e r ,  Alexander (ed.): Kurie und Politik. 
Stand und Perspektiven der Nuntiaturberichtforschung. Tübingen 1998. Vedle Německého 
historického ústavu v Římě se na současném rozvoji bádání ve vatikánských archivech význam-
ným způsobem podílí také výzkumné středisko univerzity ve Viterbu Centro Studi sull’Età 
dei Sobieski e della Polonia Moderna. Z jejich publikací srov. především S a n f i l i p p o , 
Matteo –  P i z z o r u s s o ,  Giovanni (edd.): Gli archivi della Santa Se de come fonte 
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Výzkumy věnované papežské politice na císařském dvoře Ferdinanda II. 
jsou teprve na samotném počátku.175 Přesto si lze udělat alespoň základní 
představu o tom, jak papežova vztahová síť ve střední Evropě vypadala. 
Mnoho zajímavých údajů nabízejí především dochované epistolograické 
prameny,176 zprávy papežských i španělských vyslanců177 a již několikrát 
zmiňované instrukce, jež byly těmto diplomatům předávány před jejich 
cestou k císařskému dvoru.178 

Papežova vztahová síť v habsburské monarchii se samozřejmě opí-
rala především o příslušníky duchovního stavu. Vedle několika nejvyšších 
církevních hodnostářů, kteří si kolem sebe vytvářeli vlastní klientské 
sítě, v čele s pražským arcibiskupem Arnoštem Vojtěchem z Harrachu179 
či ostřihomským arcibiskupem Petrem Pazmánym,180 se jednalo hlavně 
o zpovědníky členů vládnoucí dynastie,181 opaty významných klášterů182 
i představené kostelů a církevních řádů.183 Velkou překážkou se naopak 

per la storia moderna e con tempo ranea. Viterbo 2001. Výsledkem činnosti obou zmiňovaných 
institucí je velmi zdařilá práce S a n f i l i p p o ,  Matteo –  K o l l e r ,  Alexander 
–  P i z z o r u s s o ,  Giovanni (edd.): Gli archivi della Santa Sede e il mondo asburgico nella 
prima età moderna. Viterbo 2004. Také české dějepisectví se snaží přispět k lepšímu poznání 
pramenů uložených ve vatikánských archivech. Již více než deset let připravuje kritickou edici 
vyslaneckých zpráv nuncia Carla Caraffy Pavel Balcárek. Srov. H l e d í k o v á ,  Zdeňka: 
Český historický ústav v Římě v letech 2002 až 2003. ČČH 102, 2004, s. 689–691.
175 Velký krok na cestě k bližšímu poznání této problematiky představuje kniha C a -
t a l a n o ,  A.: La Boemia.
176 Např. T a d r a ,  Ferdinand (Hg.): Briefe Albrechts von Waldstein an Karl von 
Harrach (1625–1627). Fontes rerum austriacarum (dále FRA) II, odd. 41/2. Wien 1879; 
H a l l w i c h ,  Hermann (Hg.): Briefe und Akten zur Geschichte Wallensteins (1620–1631). 
FRA II, odd. 63–64. Wien 1912; S n o p e k ,  František (ed.): Akta kardinála z Ditrichštejna 
z let 1619–1635. ČMM 39, 1915, s. 98–194; H r u b ý ,  František (ed.): Moravské kore-
spondence a akta z let 1620–1636. I–II. Brno 1934–1937; M a r e k ,  P. (ed.): Svědectví.
177 O významu těchto pramenů více N i e d e r k o r n ,  Jan Paul: Die Berichte der 
päpstlichen Nuntien und Gesandten Spaniens und Venedigs am kaiserlichen Hof aus dem 16. und 
17. Jahrhundert. In: Pauser, J. –Scheutz, M. – Winkelbauer, T. (edd.): Quellenkunde der Habs-
burgermonarchie (16.–18. Jahrhundert). Ein exemplarisches Handbuch. Wien – München 
2004, s. 94–107.
178 J a i t n e r ,  K. (ed.): Die Hauptinstruktionen Clemens’ VIII. I–II; t ý ž  (ed.):  Die 
Hauptinstruktionen Gregors XV. I–II; G i o r d a n o ,  S. (ed.): Le istruzioni. I–III.
179 K němu K r á s l ,  František: Arnošt hrabě Harrach kardinál sv. církve římské a kníže 
arcibiskup pražský. Historicko-kritické vypsání náboženských poměrů v Čechách od roku 
1623–1667. Praha 1886; C a t a l a n o ,  A.: La Boemia. Harrachův význam pro politiku 
papežského státu dokládá dopis Ottavia Bandiniho Carlu Caraffovi uložený v Archivio Segreto 
Vaticano, Archivio della nunziatura di Vienna, sg. 6A, f. 48, (Řím, 4. 10. 1624).
180 O jeho spolupráci s Caraffou hovoří J a i t n e r ,  K.: Die Päpstliche Kirchenreform-
politik, s. 287.
181 Podle instrukce pro Fabrizia Verospiho z roku 1619 se jednalo například o zpověd-
níka Leopolda Pasovského Heinricha Vivaria: G i o r d a n o ,  S. (ed.): Le istruzioni. II, 
s. 1146
182 Lze zmínit například opata benediktýnského kláštera v Göttweigu Georga Falba. 
Tamtéž, s. 1152. 
183 V Českém království úspěšně prosazoval záměry Svatého stolce probošt olomoucké 
kapituly Jan Arnošt Platejs z Platenštejna. Srov. Archivio Segreto Vaticano, Archivio della 
nunziatura di Vienna, sg. 6A, f. 43, (Řím, 30. 8. 1624) kardinál Ottavio Bandini Carlu Cara-
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pro papežské zájmy stali příslušníci Tovaryšstva Ježíšova, kteří byli od roku 
1624 vedeni císařovým zpovědníkem Vilémem Lamormainem.184 Jejich 
jednání vykazovalo značnou nezávislost na papeži. Ve většině sporných 
otázek se jezuité naopak klonili na stranu Španělska.185 Papežský nuncius 
Caraffa se proto s nimi dostával do prudkých sporů. Ve svých relacích do 
Říma si stěžoval, že jezuité nejen škodí ostatním církevním řádům, „ale ve 
skutečnosti komandují (svým způsobem řečeno) všechny ministry, dokonce i ty 
nejdůležitější.“  186

Kromě duchovních prosazovali na císařském dvoře zájmy Svatého 
stolce také šlechtici. Druhá instrukce pro mimořádného nuncia Fabrizia 
Verospiho z roku 1619 prozrazuje jména alespoň některých z nich. Vedle 
již několikrát zmiňovaného Zdeňka Vojtěcha Popela z Lobkovic se jednalo 
například o říšského vicekancléře Johanna Ludwiga z Ulmu.187 Ve dvacátých 
letech 17. století se papežští diplomaté mohli na císařském dvoře spoléhat 
na pomoc štýrského hraběte Maxmiliána z Trauttmannsdorfu.188 Ještě v roce 
1619 ho papežská instrukce přitom charakterizovala jako člověka, jemuž 
není třeba projevovat zvláštní pocty.189 Nedlouho poté se Trauttmannsdorf 
stal jednou z hlavních osobností, které se zasloužily o přenesení kuriřtské 
hodnosti na Maxmiliána Bavorského. Právě díky své podpoře bavorského 
vévody se Trauttmannsdorf dostal načas do propapežského tábora. Jeho 
pozdější kariéru výrazně usnadnila přízeň, jíž se mu dostávalo od následníka 
trůnu prince Ferdinanda Arnošta.190 S postupným zapojováním Ferdinanda 

ffovi; tamtéž, Archivio della nunziatura di Vienna, sg. 6A, f. 48, (Řím, 5. 10. 1624) kardinál 
Ottavio Bandini Carlu Caraffovi. Pozornost by si zasluhoval také provinciál kapucínského 
řádu Valeriano Magni. Zájem historiků však dosud vzbudilo pouze jeho ilozoické dílo, srov. 
např. C y g a n ,  Jerzy: Valeriannus Magni (1586–1661). „Vita prima“, operum recensio 
et bibliographia. Romae 1989; S o u s e d í k ,  Stanislav: Valerián Magni 1586–1661. 
Kapitola z kulturních dějin Čech 17. století. Praha 1983.
184 K Lamormainovi S t i e g e l e ,  Rudolf: Beiträge zu einer Biographie des Jesuiten 
Wilhelm Lamormaini. Historisches Jahrbuch 28, 1907, s. 551–569, 849–870; P o s c h , 
Andreas: Zur Tätigkeit und Beurteilung Lamormains. Mitteilungen des Instituts für öster-
reichische Geschichtsforschung 63, 1955, s. 375–390; B i r e l e y ,  Robert: Religion and 
Politics in the Age of the Counterreformation. Emperor Ferdinand II., William Lamormaini SJ 
and the Formation of Imperial Policy. Chapell Hill 1981.
185 K tomu více G u i ,  Ernesto: I gesuiti e la rivoluzione boema. Alle origini della guerra 
dei trent’anni. Milano 1989; B i r e l e y ,  R.: The Jesuits. O jistém osamostatnění jezuitů 
z papežského vlivu hovoří též C a t a l a n o ,  A.: La Boemia, s. 79–110, zejména s. 81.
186 „…ma il male non si ristringe solo alle religioni, ma de facto commandano (per un modo di 
dire) a tutti i ministri ancorche principali.“ („…avšak neškodí pouze duchovním, ale de facto 
komandují /svým způsobem řečeno/ všechny ministry, dokonce i ty nejdůležitější.“) NA 
Praha, Sbírka opisů – cizí archivy, Vatikán – Řím – Itálie, sg. 6, f. 1, (Vídeň, 25. 11. 1626).
187 G i o r d a n o ,  S. (ed.): Le istruzioni. II, s. 1154.
188 K Trauttmannsdorfovi srov studii R e p g e n ,  Konrad: Maximilien, comte de 
Trauttmansdorff, négociateur en chef de l’empereur aux traités de paix de Prague et de Westphalie. 
In: Bély, L. (ed.): L’Europe des traités de Westphalie. Esprit de la diplomatie et diplomatie 
de l’esprit. Paris 2000, s. 347–361; dále S c h w a r z ,  H. F.: The Imperial Privy Council, 
s. 372–374; H e n g e r e r ,  M.: Kaiserhof, s. 437–441.
189 G i o r d a n o ,  S. (ed.): Le istruzioni. II, s. 1149.
190 B é r e n g e r ,  Jean: Fernando III y la Francia de Mazarino. In: Villaverde, Fernan-



316

S T U D I E  A  Č L Á N K Y

Arnošta do císařské politiky souměrně narůstala i Trauttmannsdorfova 
vážnost u dvora. Vše vyvrcholilo roku 1634, když po pádu Jana Oldřicha 
z Eggenberka zaujal místo císařova nejvlivnějšího rádce.191 V tuto dobu 
však stál již zcela zřejmě mimo papežovu klientskou síť. Od počátku třicá-
tých let 17. století se jej naopak pro svoje plány pokoušeli získat Španělé. 
Roku 1635 mu katolický král udělil Řád zlatého rouna.192 Kromě toho mu 
zřejmě znovu začala být vyplácena jeho španělská penze, jejíž proplácení 
bylo ve dvacátých letech 17. století zastaveno.193

4. Závěr

Rakouští Habsburkové byli již od druhé poloviny 16. století vysta-
veni politickému tlaku ze strany Španělské monarchie a Svatého stolce. 
Zatímco v předbělohorském období usilovali diplomaté obou katolických 
velmocí o jediný cíl – vítězství protireformace v Římsko-německé říši, 
v době po roce 1620 se jejich plány většinou rozcházely. Tato skutečnost 
byla způsobena především změnou postoje Španělska, které od nynějška 
upřednostňovalo vlastní mocenské zájmy. K prvnímu vážnějšímu střetu 
španělské a papežské politiky na císařském dvoře došlo během jednání 
o přenesení kuriřtské hodnosti na Maxmiliána Bavorského v zimě roku 
1622. Tehdy se Ferdinand II. poprvé, a v podstatě také naposledy, přiklonil 
k řešení, jež navrhovali zástupci Svatého stolce. V pozdějších letech ve Vídni 
jednoznačně převážil vliv Madridu prosazovaný obratným manévrováním 
španělských vyslanců. Papežští nunciové nebyli schopni nalézt odpovídající 
prostředky, jimiž by císaře přiměli k podpoře požadavků kurie. Projevilo 
se to například v otázce korunovace prince Ferdinanda Arnošta českým 
králem nebo během války o mantovské dědictví. Zatímco Španělsko se 
v době vlády Ferdinanda II. podstatným způsobem spolupodílelo na určo-
vání směru císařovy politiky, papežova snaha zasahovat do dění ve střední 
Evropě končila většinou nezdarem. Jakékoliv výraznější zásahy svatého otce 
do světských záležitostí v Římsko-německé říši byly od poloviny dvacátých 
let 17. století ve Vídni striktně odmítány. 

do (ed.): 350 años de la Paz de Westfalia 1648–1998. Del antagonismo a la integración en 
Europa. Madrid 1999, s. 169–182, zde s. 170–171.
191 S c h w a r z ,  H. F.: The Imperial Privy Council, s. 373–374.
192 C e b a l l o s - E s c a l e r a  y  G i l a ,  A. (ed.): La insigne Orden, s. 237–
265.
193 NA Praha, Sbírka opisů – cizí archivy, Simancas, kart. 2, bez foliace, Instrukce z 28. 9. 
1628; Za pomoci obdobných milostí získali Španělé ve třicátých letech na svoji stranu také 
nejvyššího hofmistra dvora Ferdinanda III. a Eggenberkova zapřísáhlého odpůrce Kryštofa 
Šimona z Thunu. Zatímco instrukce ze dne 28. 9. 1628 charakterizuje Thuna jako jednoho 
z největších odpůrců španělské politiky na císařském dvoře, již o čtyři roky později hovořila 
zpráva španělské rady o Thunově pozitivním obratu ve vztahu ke Španělům. Tamtéž, kart. 
3, bez foliace, (Madrid, srpen 1632) španělská státní rada králi Filipu IV.
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Nezbytným předpokladem úspěchu španělské politiky na císařském 
dvoře byla podpora císařových dvořanů. Právě vytvoření sítě klientů a její 
udržování patřilo k hlavním úkolům španělských vyslanců. K tomuto účelu 
využívali celé řady prostředků. Jednalo se například o jednorázové inanční 
odměny, pravidelné penze, hmotné dary, či jmenování do některého ze 
španělských rytířských řádů. Velkou roli při získávání nových osob, které ve 
Vídni pomáhaly uskutečňovat mocenské cíle Španělska, sehráli také někteří 
důvěrní klienti, tzv. servidores conidentes. V době vlády Ferdinanda II. k nim 
patřil především František z Ditrichštejna, Zdeněk Vojtěch Popel z Lobko-
vic a Jan Oldřich z Eggenberka. Právě posledně jmenovanému muži měla 
připadnout rozhodující úloha při prosazování španělské politiky ve střední 
Evropě. Opíral se přitom o vlastní klientskou síť, jež vznikla sňatkovou poli-
tikou, shodným teritoriálním původem nebo pouty vzájemné výhodnosti. 
Význam Eggenberkovy frakce spočíval především v tom, že většina jejích 
členů působila v císařově tajné radě, a nesla proto hlavní zodpovědnost 
za politiku habsburské monarchie i celé Římsko-německé říše. Ačkoli také 
kardinál František z Ditrichštejna a nejvyšší kancléř Zdeněk Vojtěch Popel 
z Lobkovic poskytovali španělskému králi znamenité služby, jejich schop-
nost ovlivnit císařovo rozhodování zdaleka nedosahovala možností Jana 
Oldřicha z Eggenberka. Vztahy mezi španělskými klienty na vídeňském 
dvoře nebyly vždycky idylické. Přestože všechny spojovala služba katolické-
mu králi, nelze v jejich případě hovořit o společném politickém programu. 
Vytvoření celistvé frakce, jež by odpovídala historiky oblíbenému termínu 
„španělská strana“, bránily především názorové a osobnostní rozdíly mezi 
zmiňovanými vůdci klientských skupin a jejich vzájemná rivalita. Také 
papežští nunciové si v habsburské monarchii budovali svoji síť kontaktů. 
Ta sice zahrnovala především osoby duchovního stavu, její součástí byli 
však rovněž někteří světští hodnostáři. V době před rokem 1620 náležela 
k papežským klientům celá řada osob, jež byla zároveň poutána klientskými 
vazbami ke Španělsku. Většina z nich se však ve třetí dekádě 17. století zcela 
přiklonila na stranu španělského krále, který jim nabízel mnoho hmotných 
i společenských ocenění. Skupina papežových klientů na císařském dvoře 
Ferdinanda II. proto zdaleka nedosahovala politického významu vztahové 
sítě sdružené kolem španělského vyslance. 

L’inluenza politica di Spagna e dello stato papale nella corte 
imperiale di Ferdinando II

L’articolo tratta dell’ inluenza politica di Spagna e dello stato papale nella corte impe-
riale di Ferdinando II. Mediante le fonti conservate nell’Archivio Segreto Vaticano, Biblioteca 
Apostolica Vaticana e Archivo General di Simancas, l’autore ha cercato di spiegare l’atteggia-
mento differente delle due potenze rispetto agli avvenimenti accaduti nell’Europa Centrale 
nel primo trentennio del Seicento. Inoltre si è tentato di scoprire l’importanza dei gruppi di 
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potere della corte imperiale che aiutavano a far accettare i progetti politici sia ai diplomatici 
di Roma e sia ai diplomatici di Madrid. La politica centroeuropea di Spagna e di Santa Sede 
era in armonia ino all’anno 1620. Comunque dopo il trionfo nella guerra boemica le loro 
vie furono diversi. Lo stato papale cercava di compiere la controriforma nel Sacro Impero; 
la monarchia spagnola preferiva i suoi interessi particolari. Nonostante è stata la Spagna che 
è riuscita a imporre la sua politica ed inluire sui cortigiani di Ferdinando II. I nunzi apostolici 
non eravano capaci di trovare i mezzi adeguati, con i quali avrebbero potuto inluenzare la 
corte imperiale con le intenzioni del papa. I tentativi del padre santo di intervenire in Europa 
Centrale inivano di solito con un iasco. Tutti gli sforzi di Roma di inluire sulle cose profane 
del Sacro Impero sono state vane dalla seconda metà degli anni venti del Seicento. La politica 
spagnola nella corte imperiale ha avuto tanto successo grazie all’aiuto dei cortigiani imperiali. 
In particolare la creazione di una rete clientelare è stata uno dei compiti più importanti degli 
ambasciatori spagnoli presso la corte viennese. Anche nel primo trentennio del Seicento 
i pilastri tradizionali della politica spagnola nella monarchia asburgica restavano le famiglie 
di Dietrichstein, Pernstein e Popel di Lobkowicz. In ogni caso il ruolo più importante lo 
giocava il consigliere personale del cesare Giovanni Ulrico di Eggenberg. I nunzi apostolici 
hanno ugualmente creato una rete dei contatti di cui facevano parte personaggi ecclesiastici 
e laici. Questo gruppo di persone non aveva una grande importanza rispetto alla cerchia di 
persone raggruppata intorno all’ambasciatore spagnolo.

Scritto in italiano da Pavel Marek
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Jaroslav Šotola 

Kariéra v černém
Předpoklady pro získání farního beneicia  
v 18. století

Zisk farního obročí patřil pro světského kněze v raném novověku 
ke klíčové události jeho kariéry, srovnatelné svým významem snad jen se 
svěcením. Zatímco svěcením vstupoval mladý muž do speciické sociální 
skupiny, teprve ziskem obročí se stal jejím „plnohodnotným“ členem. 
Tridentský koncil stanovil pro přijetí kněžství jasné předpoklady: věk 24 
let, bezúhonnost, neženatost, dobrý zdravotní stav vyjádřený určitými 
deinovanými znaky, znalost latiny se základy teologie a v neposlední 
řadě stolní titul – tedy závazek movité právnické či fyzické osoby, že se 
v případě pozdější svěcencovy nemohoucnosti postará o jeho zajištění. 
Naproti tomu kompetence pro přijetí konkrétního farního beneicia takto 
deinovány nebyly a zůstávají poměrně nejasné – má být hlavním kritériem 
dosažené vzdělání klerika, nebo jeho obratnost a zkušenost v pastoraci či 
spíše jeho niterná zbožnost? Cílem tohoto textu je poukázat na úzké pro-
pojení kariérního postupu katolických kněží (konkrétně nižšího kléru) se 
starodávnou institucí patronátu, které spolu se samotnou možností získat 
obročí procházelo během 18. století proměnami.1

1 Ke kariérním možnostem katolických kněží v raném novověku existuje málo literatury 
a vesměs se jedná o zmínky v jiných souvislostech. Ke kladení pro tento článek konstitutivních 
otázek přivedla autora četba práce německé badatelky Luisy Schorn-Schütte o sociálním 
postavení německého evangelického duchovenstva v rámci raně novověké společnosti; to se 
týká zvláště problematiky vlastního utváření kariérních šancí duchovních ve vazbě na patrona, 
velké majetkové diferenciace nižšího duchovenstva, růstu sociální hodnoty duchovního úřadu 
v průběhu 18. století v souvislosti se stoupající konkurencí o obročí a také blízkostí duchov-
ního stavu k měšťanstvu a úřednictvu. S c h o r n - S c h ü t t e ,  Luise: Evangelische 
Geistlichkeit in der Frühneuzeit. Deren Anteil an der Entfaltung frühmoderner Staatlichkeit 
und Gesellschaft. Gütersloh 1996. Nad pojetím katolické církve jakožto nejvýznamnějšího 
sociálního výtahu v raném novověku se zamýšlí R e i n h a r d ,  Wolfgang: Kirche als 
Mobilitätskanal der frühneuzeitlichen Gesellschaft. In: Schulze, Winfried (Hg.): Ständische 
Gesellschaft und soziale Mobilität. München 1988, s. 333–352. Podle něho tato představa 
platí jen částečně, protože existovala silná bariéra mezi vyšším duchovenstvem se šlechtickým 
původem a duchovenstvem nižším, které se rekrutovalo z převážně z řad měšťanů. Pro situaci 
u nižšího kléru navíc Reinhard konstatuje zásadní nedostatek studií, které by zkoumaly soci-
ální dynamiku v jeho rámci. K podobným závěrům dochází i Dieter Scheller, podle kterého 
se nedá mluvit v případě farářů o sociálním vzestupu, ale spíše o utvrzení sociálního statusu 
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Koncem 17. století dozníval základní problém duchovní správy 
rekatolizovaných Čech a Moravy, tedy rozvrácená farní síť i nedostatek 
světských kněží. Byly obnovovány staré a zakládány nové fary, u stávajících 
byly řešeny problémy jejich nedostatečného inančního zajištění.2 Situace 
byla v této době z hlediska kariéry kněží výhodná, protože šance na zís-
kání uprázdněného farního obročí byla velká a ještě bylo z čeho vybírat. 
V období krátce po třicetileté válce platilo, že co kněz, to zároveň farář. 
Ještě v roce 1710 bylo v olomoucké diecézi ze 630 kněží plných 478 fará-
řů; zbytek tvořilo 152 kaplanů, panoval tedy poměr 3:1.3 Curriculum vitae 
kněze v této době vypadalo tak, že se mu po krátké kaplanské službě na 
větší faře podařilo získat faru vlastní, zde zakotvit a později se třeba ještě 
ucházet o jiné, výnosnější beneicium.4 V následující době ovšem dochází 
k drastickému nárůstu počtů svěcených kněží: v roce 1727 dosahuje na 
Moravě poměr farářů a pomocných kněží 2:1 a ve čtyřicátých letech 1:1.5 
To znamená, že nyní strávil kněz průměrně polovinu svého aktivního 
období v nesamostatném postavení a v pomocných funkcích, ne zvláště 
atraktivně placených.6 

a pojištění postavení lokální měšťanské honorace (zvláště v případě měst, která vlastnila 
patronátní práva). S c h e l l e r ,  Dieter: Patronage und Aufstieg im Niederkirchwesen. In: 
Schulz, Günther (Hg.): Sozialer Aufstieg. Funktionseliten im Spätmittelalter und in der frühen 
Neuzeit. München 2002, s. 315–335.
2 K tomuto problému viz M a u r ,  Eduard: Problémy farní organizace pobělohorských 
Čech. In: Hledíková, Zdeňka (ed.): Traditio et Cultus. Miscellanea historica bohemica Miloslao 
Vlk, archiepiscopo Pragensi, ab eius collegis amicisque ad annum sexagesimum dedicata. 
Praha 1993, s. 165 nn.; S c h l e n z ,  Johann: Das Kirchenpatronat in Böhmen. Beiträge 
zu Steiner Geschichte und Rechtsentwicklung. Prag 1928, s. 299–384. Schlenzova práce je 
dodnes nepostradatelným zdrojem informací o patronátním systému v raném novověku.
3 Z u b e r ,  Rudolf: Osudy moravské církve v 18. století I. Praha 1987, s. 183. V rámci 
farářů jsou ovšem započítáni i řádoví duchovní. V 17. století se instituce pomocných kněží 
(kaplanů) vyskytovala naprosto minimálně – v roce 1650 působilo v Čechách 342 farářů, ale 
jen 18 kaplanů. Viz K u k á n o v á ,  Zlatuše: Zprávy o stavu far pražské arcidiecéze z roku 
1650. Paginae historiae 2, 1994, s. 59.
4 V první polovině 18. století vystřídala většina farářů dvě až tři působiště. K o k o š -
k o v á ,  Zdeňka –  R y a n t o v á ,  Marie: Sociální a kulturní úroveň nižšího kléru ve 
druhé polovině 17. a v prvních desetiletích 18. století. In: Hledíková, Zdeňka – Polc, Jaroslav V. 
(edd.): Pražské arcibiskupství 1344–1994. Sborník o jeho působení a významu v české zemi. 
Praha 1994, s. 155.
5 Trvalý nárůst svěcenců souvisí jednak nepřímo s populační explozí 18. století, jednak 
přímo s růstem nadací v seminářích a konviktech pro studující mládež i s expanzí piaristického 
řádu do poddanských městeček Moravy a Čech a tím pádem se zvýšením možností studia 
i méně majetným. Rozhodně bych s nárůstem kněžských povolání nespojoval např. fenomén 
„barokní zbožnosti“. K počtům kněží viz Z u b e r ,  R.: Dějiny I, s. 185.
6 Historik moravské církve Rudolf Zuber podcenil růst počtu kněží a s ním spojený jev 
výrazné sociální diferenciace duchovenstva. Ve svých Dějinách I, s. 236 mylně interpretuje 
prameny a jím náhodně vybrané počty svěcenců v několika ročnících mají doložit, že mortalita 
kněží byla ve druhé polovině 18. století vyšší než počty vysvěcených a že se v sedmdesá-
tých letech dokonce projevil „nedostatek kurátního kléru“. I nejzběžnější pohled do katalogů 
kléru olomoucké (arci)diecéze a později i brněnské diecéze, kde je vždy na konci sumární 
přehled duchovenstva podle ročníků svěcení, jeho tezi spolehlivě vyvrací. Zuber patrně ve 
svém předpokladu vycházel z jevu pozdějšího, tedy nedostatku novokněží za Josefa II. Díky 
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Dochází k výrazné sociální i organizační diferenciaci kléru. Místo 
nových, dostatečně dotovaných far jsou patrony zakládána tzv. lokální nebo 
rezidenční kaplanství, kdy je sice duchovnímu správci předán určitý okrsek 
i nová budova fary, on sám ale podléhá faráři, na jehož území byla nová 
farnost vytvořena a jemuž je nucen odvádět některé dávky. Vzniká také 
nové označení pro nejníže postavené a nejhůře placené pomocné kněze: 
kooperátor. Z výše uvedených faktů vyplývá jedna důležitá konsekvence: 
dochází ke stárnutí populace farářů. Ti, jejichž beneicium bylo dostateč-
ně výnosné, mohli přenechat nejnáročnější úkoly duchovní správy, jako 
je výuka, katecheze, kázání či zaopatřování nemocných daleko od fary, 
začínajícím klerikům.7 Pomocní duchovní byli vůči svým zaměstnavatelům 
– tj. farářům – v naprosto nevýhodné pozici. Museli přijmout jim přiděle-
nou práci i s vědomím nespravedlivého inančního ohodnocení, o kterém 
rozhodoval pouze farář, který je mohl navíc kdykoli okamžitě propustit.8 
Situace v českých zemích se tak dostala na úroveň doby předreformační, kdy 
samotnou duchovní správu v rámci bohatších obročí většinou vykonávali 
špatně placení vikáři. Zároveň zde byl jeden důležitý rozdíl: na rozdíl od 
14. a 15. století (mimo husitské Čechy) faráři o dvě století později alespoň 
zachovávali rezidenční povinnost, beneicium a výkon duchovního úřadu 
nemohlo být tak striktně odděleno.9

Výše uvedený trend rychlého růstu počtu kněží, kterému neodpovídal 
růst počtu obročí, či lépe řečeno množství uvolňovaných inančních pro-
středků pro duchovní správu,10 se ovšem v polovině 18. století nezastavil, 
právě naopak. K roku 1773 působilo v olomoucké diecézi 1554 světských 
kněží, z nichž bylo pouze 481 držiteli beneicia – na jednoho faráře tak nyní 
připadali dva pomocní duchovní. V českých diecézích je situace podobná, 
i když ne tak vyhrocená; zrušením jezuitského řádu ovšem i zde přibyly 

mase řeholníků ze zrušených klášterů se ale úbytek kléru dá pozorovat až na počátku let 
devadesátých.
7 V roce 1786 byl věkový průměr farářů ve vídeňské arcidiecézi 66 let! Viz W e i ß e n -
s t e i n e r ,  Johann: Vom josephinischen Staatsbeamten zum Seelsorger der lebendigen Pfarrge-
meinde. Zur Geschichte des Wiener Diözesanklerus von der josephinischen Pfarrregulierung 
bis zur Diözesansynode von 1937. Römische Quartalschrift für christliche Altertumskunde 
und Kirchengeschichte 88, 1993, s. 295–331, zde s. 298.
8 Bylo tomu tak i přesto, že podle tridentského koncilu měli o nastolení pomocných 
duchovních rozhodovat příslušní biskupové. G a t z ,  Erwin (Hg.): Geschichte des kirchlichen 
Lebens in der deutschprachigen Ländern seit dem Ende des 18. Jahrhunderts. Bd. 4: Diözesanklerus. 
Freiburg i. Br. 2001, s. 287. O nastolení pomocných duchovních nerozhodovali ani patroni 
a konzistoř vyžadovala pouze informaci o změnách působení pomocných duchovních. Viz 
S c h n e i d e r ,  Christine: Der niedere Klerus im josephinischen Wien. Zwischen staatlicher 
Funktion und seelsorgerischer Aufgabe. Wien 1999, s. 115 nn.
9 Na konci 15. století nedodržovala rezidenční povinnost v Porýní polovina farářů. 
S c h e l l e r ,  D.: Patronage, s. 327.
10 Speciickou otázku představuje množství darů, mešních fundací a stipendií věnova-
ných v rámci poutí a dalších projevů dobové zbožnosti: zde ovšem představovaly řeholní 
řády zásadní konkurenci. Tok inančních prostředků zdaleka neodpovídal hustotě farní sítě 
a majetku obročí. 
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stovky kněží bez obročí.11 Jestliže dříve byla sociální diferenciace z velké 
části záležitostí věku duchovního a ten měl ve stáří naději na výrazné zvý-
šení příjmů, nyní se stává faktickou. Na všechny se zkrátka obročí nemohlo 
dostat. Situace v tomto bodě pravděpodobně překonává předhusitský stav, 
kdy existovala početná skupina pauperizovaných kněží.12

Rozvíjí se do té doby prakticky neznámý fenomén – kněží mimo 
duchovní správu. Těch je na Moravě v roce 1773 celkem 178, tedy 11,5 % 
veškerého kněžstva!13 Jejich sociální postavení bylo v rámci kléru nízké 
a nejisté, na druhou stranu mohla být lákavá faktická samostatnost (pod-
řízenost vůči faráři místa pobytu byla v případě nemožnosti inančních 
sankcí či jiných trestů iluzorní) a menší pracovní vytížení.14 Ti nejmladší 
z nich působili jako vychovatelé šlechtických či měšťanských synů, což byla 
také obvyklá činnost chudších studentů teologie. Starší kněží, které do 

11 Podobný poměr jako v olomoucké diecézi vykazovaly protoindustriální oblast litomě-
řického biskupství (97 držitelů beneicia vůči 200 pomocným kněžím), o něco lepší situace 
panovala v pražské arcidiecézi (849:1127) a největší šanci na získání beneicia měli klerici 
v diecézi královehradecké (114:139). Informace jsou čerpány z příslušných katalogů kléru: 
Catalogus Petrino-Sarcandrinus (...) dioecesis Olomucensis (od roku 1778 se slovem archi-dioece-
sis), Catalogus universi cleri (...) dioecesis Brunensis, katalogy uloženy in: Zemský archiv Opava, 
pobočka Olomouc (dále ZAO-O), knihovna, sg. X-i-6/příslušný rok a X-L-4/příslušný rok; 
Catalogus universi cleri archi-dioecesani Pragensis..., Catalogus universi cleri episcopalis dioeceseos 
Reginae Hradecensis, Catalogus universi cleri episcopalis dioeceseos Litomericensis, katalogy uloženy 
in: Národní archiv, knihovna B, sg. VII 94.
12 V té době v pražské arcidiecézi existovalo kolem dvou tisíc farních beneicií a několik 
desítek beneicií kanovnických. Naproti tomu počet pomocných duchovních (vikářů) je odha-
dován na 1 200. K nejníže postaveným kněžím je také možné počítat držitele tzv. oltářnických 
beneicií v počtu 700. Tím by byl poměr zajištěných držitelů beneicií vůči pomocným kněžím 
1:1, ovšem toto číslo by mohlo být odlišné vzhledem k fenoménu mnohoobročnictví. V zásadě 
je tento stav způsoben vysokou hustotou předhusitské farní správy, pro Moravu není možné 
bohužel učinit v tomto bodě srovnání. H l e d í k o v á ,  Zdeňka: Struktura duchovenstva 
ve středověkých Čechách. In: Čierny, Ján – Hejl, František – Verbík, Antonín (edd.): Struktura 
feudální společnosti na území Československa a Polska do přelomu 15. a 16. století. Praha 
1984, s. 343–392, zde s. 348–357. Situace je ve skutečnosti mnohem komplikovanější, protože 
někteří vikáři či oltářníci měli vyšší příjmy než mnozí faráři. Pro přesnější odhad by bylo třeba 
stanovit hranici chudoby beneiciáta. Každopádně je jisté, že hmotné zabezpečení farního 
kléru nedosahovalo v raném novověku předhusitské úrovně.
13 Je pravda, že 40 % z nich tvoří kněží svěcení od roku 1767, tedy mladí klerici do 
30 let, kteří nemohli po vysvěcení najít místo v duchovní správě. Protože o kněžích mimo 
duchovních správu existuje v rámci pramenů církevní provenience minimum zmínek, byl 
české historiograii tento jev marginalizován. Např. Rudolf Zuber (Osudy II, s. 125) tvrdí, „že 
v tomto bodě se poměry na Moravě příznivě odlišovaly od okolních církevních provincií“, přičemž 
odkazuje na nejistý pramen z roku 1752, kde je řeč o 15–20 nezaměstnaných kněžích. To 
sice možná odpovídá realitě daného roku, ale zároveň je opomenuta výše naznačená dyna-
mika vývoje. V Praze se už kolem roku 1700 nacházely desítky kněží bez místa v duchovní 
správě, kteří působili většinou jako hofmistři ve šlechtických rodinách; část z nich byla cizího 
původu, takže je pravděpodobné, že se v později tištěných katalozích kléru ani neobjevují. Viz 
P o d l a h a ,  Antonín: Dějiny arcidiecése pražské od konce století XVII. do počátku století XIX. 
Díl I. Doba arcibiskupa Jana Josefa hraběte Breunera (1694–1710). Praha 1917, s. 305–312. 
V roce 1773 tvořili kněží mimo duchovní správu v pražské arcidiecézi 6 % veškerého kléru 
a působili většinou jako zámečtí kaplani.
14 O těchto kněžích ve Vídni viz S c h n e i d e r ,  Ch.: Der niedere Klerus, s.124–
131.
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tohoto postavení většinou vehnal špatný zdravotní stav, mohli najít místo 
jako zámečtí kaplani, nebo žili ze čtených mší (oltářníci či fundatisté, tedy 
spravovali tzv. jednoduchá beneicia, která nebyla spojena s duchovní sprá-
vou). Pouze malé části se k tomu poštěstilo žít z vlastních, třeba zděděných 
prostředků (vivit ex proprio).

Naznačená dysfunkce systému měla katastrofální dopad pro kněze 
bez beneicia v případě, že zestárli tak, že nemohli dále naplno vykonávat 
svůj úřad. Farář, který je zaměstnával a využíval v náročné pastoraci, ztratil 
při jejich nemohoucnosti motivaci je dál platit a neexistovalo nic, co by 
tohoto kněze ochránilo před propuštěním. Pokud neměl takový kněz naději 
na výpomoc u příbuzných či přátel a nebyl ani schopen číst placené mše, 
zbývala mu pouze malá naděje ve formě přijetí do diecézních domů pro 
emeritované kněze (v olomoucké diecézi ale pouze se šesti místy, v pražské 
arcidiecézi s dvaceti), nebo v podpoře od toho, kdo mu před svěcením 
poskytl stolní titul. Řešení této situace přišlo teprve s Josefem II., který 
zavedl penzi pro nemohoucí kněze, vyplácenou z náboženského fondu.15

Kariérní šance je možné dokumentovat na pokusném vzorku sta 
náhodně vybraných světských kněží, vysvěcených kolem roku 1760 
v olomoucké diecézi.16 V průběhu svého života se podařilo získat církevní 
obročí pouze 54 z nich; většině z nich (34) až po čtyřicátém roce svého 
života, zisk brzy po svěcení (do 30 let) byl naprostou výjimkou a týkal se 
tří novokněží. Pro církevní kariéru kněze měl věk nástupu na faru velký 
význam. Platila přímá úměra – čím dříve kněz beneicium získal, tím rostla 
naděje na pozdější zisk dalšího, výnosnějšího. Možnost tohoto kariérního 
růstu se ovšem omezuje na skupinu kněží, kteří získali obročí do svých 
40 let.17 Starší beneiciáti zůstávali ve svých farnostech v naprosté většině 
až do své smrti.

Téměř polovině kleriků tedy zůstaly během jejich života vyhrazeny 
pouze posty pomocných duchovních. To bylo způsobeno jednak nedo-
statkem obročí, jednak také vysokou úmrtností. Dvanáct kněží se totiž 
nedožilo svých čtyřicátých narozenin – tj. věku, kdy měli zvýšenou šanci 
na zisk beneicia.18 Z hlediska vykonávaných funkcí zůstalo v žebříčku 
církevních hodností 21 kněží na „startovní pozici“ kaplana či kooperátora, 

15 O těchto deicientech tamtéž, s. 100 nn.
16 Kněží byli náhodně vybráni – jedná se o svěcence desetiletí 1756–1765, jejichž pří-
jmení začíná na K a S. Biogramy těchto kleriků byly sestaveny na základě Knihy svěcenců 
olomoucké diecéze – ZAO-O, Arcibiskupská konzistoř (dále ACO), kn. č. 95 – a katalogů 
kléru brněnské a olomoucké (arci)diecéze.
17 Pouze sedm farářů přešlo v průběhu svého života na výnosnější beneicium. Starší 40 
let byl při prvním zisku obročí pouze jediný z nich.
18 Úmrtnost kněží v raném novověku obecně byla velmi vysoká a dají se zjistit čísla, 
která ještě převyšují výše popsaný stav. Např. podle M. Ryantové umírala do svých čtyřicetin 
třetina jihočeského kléru (1714–1730) a 59 % kněží nepřežilo padesátý rok svého života. 
R y a n t o v á ,  Marie: Příspěvek k poznání struktury jihočeského světského kléru v období 
vrcholící rekatolizace. Jihočeský sborník historický 57, 1988, s. 69–74, zde s. 69.
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osm jich setrvalo mimo duchovní správu. Samostatnější a lépe placené 
pozice lokálního kaplana dosáhlo 16 kněží, jeden z kleriků dosáhl hodnosti 
vikáře u olomoucké katedrály.

Hmotné zajištění kléru

Abychom se dozvěděli více o sociálním postavení jednotlivých skupin 
kněží v 18. století a významu zisku obročí, musíme tato čísla doplnit eko-
nomickými údaji. Nejnižší stanovený výnos beneicia představoval sumu 
300 zlatých ročně a tuto nejnižší taxu vykazovalo např. 40 % moravských 
obročí.19 Běžný byl příjem kolem 500 zl., z něhož ovšem vzhledem k rozleh-
losti farnosti farář často musel vydržovat případné kaplany a kooperátory.20 
Ti pracovali fakticky za stravu a týdenní „kapesné“ a jejich příjmy se dají 
odhadnout na 100 až 150 zlatých. Příjem 180 zlatých ročně, stanovený 
pro lokální kaplany, představoval jakési životní minimum pro samostat-
ně hospodařícího kněze. Toto minimum umožňovalo pokrýt výdaje na 
„kněžskému stavu přiměřenou stravu“, které činily 80–130 zlatých ročně.21 
Vedle toho bylo nutné platit služebnictvo (kolem deseti zlatých), nové 
ošacení (minimálně 20 zl.) a další položky jako knihy, svíce, dřevo, posly či 
případně koně.22 Pokud ovšem přišla nemoc, bylo nutné cestovat nebo se 
vyskytla přírodní pohroma, musel se takto dotovaný kněz zadlužit. Výdaje 
na reprezentaci, jako např. na hostiny, vybavení a výzdobu fary, ale i na 
almužny, si mohl dovolit pouze farář.

Ještě konkrétnější doklad výrazných rozdílů v životní úrovni přinášejí 
soupisy pozůstalostí.23 Na základě malé sondy zahrnující padesát zemřelých 

19 Z u b e r ,  R.: Dějiny I, s. 193. Pro Čechy přináší srovnatelné údaje S t u c h l á , 
Pavla: Prachatický vikariát 1676–1750. Vybrané otázky církevní správy. Praha 2004, s. 81 nn.
20 Průměrný příjem farářů ve vídeňské arcidiecézi v roce 1786 obnášel 713 zlatých. 
W e i ß e n s t e i n e r ,  J: Vom josephinischen Staatsbeamten, s. 299.
21 To znamená více masitých chodů, dostatek vína či piva (alespoň dva mázy denně), ale 
také kávu a čaj. Tento standart byl pravděpodobně odvozován od životního stylu měšťanského 
stavu, z něhož ostatně většina kněží pocházela.
22 Například novojičínský misionář Jiří Kubín v roce 1774 udal své roční výdaje takto: 
za stravu 91 zl., za pivo 36 zl. 30 kr., 16 zl. za bydlení, 30 zl. potřeboval na odměny dětem 
při katechezi a za 8 sáhů dřeva vydal 12 zl., takže celkový rozpočet měl 185 zl. 30 kr. Žádal 
ale o přídavek na oblečení a lékaře. Moravský zemský archiv Brno (dále MZA Brno), B 1 
Moravské gubernium, (dále B 1) sg. J 220, kart. 776, inv. č. 17, dopis z 9. května 1774. Nový 
oblek (kabát, vesta, kalhoty) stál až 30 zlatých, klerika i s pláštěm z obyčejné látky 20 zl., 
košile 1–2 zl., punčochy 1 zl., posel z Vizovic do Olomouce 45 kr.
23 Následující údaje pocházející ze sedmdesátých let 18. století zahrnují 22 farářů, sedm 
lokálních kaplanů, devět kooperátorů, deset kněží mimo duchovní správu a dva zámecké kap-
lany. ZAO-O, ACO, kart. 5274, 5279, 5281, 5353 a 5368; sonda byla podniknuta v souvislosti 
se studiem pozůstalostí exjezuitských kněží (které se nacházely ve studovaných kartonech), 
takže vzorek si nemůže klást nárok na výraznější reprezentativní hodnotu. Částky byly zao-
krouhlovány na celé zlaté. Pro srovnání s pozdější, ale podobnou situací v Rakousku se vyplatí 
nahlédnout do nevydané disertace E. Holzera, která je založena na studiu 500 pozůstalostí. 
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kněží olomoucké diecéze je možné konstatovat, že majetek farářů obnášel 
kolem roku 1770 průměrně přes 2000 zlatých, po odečtení dluhů a výdajů 
na reprezentativní pohřeb neklesly pod 1000 zl.24 Tato průměrná hodnota 
zakrývá významné rozdíly, které panovaly mezi samotnými držiteli beneicia 
a které odpovídají velké diferenciaci výnosů obročí. Mnohé pozůstalosti tak 
vykazovaly díky zásobám naturálií (obilí či vína) a zvířectva mnohatisícové 
částky. Průměrná hodnota majetku zemřelých pomocných duchovních či 
kněží mimo duchovní správu dosahovala naproti tomu pouhých 200 zla-
tých a po odečtení pasiv zbylo jen několik desítek zlatých pro příbuzné či 
chudé.25 Lokální kaplani nepředstavovali svým majetkem zprostředkující 
pozici mezi farářskou vrstvou a kooperátory, neboť průměrná hodnota 
jejich pozůstalostí se zastavuje na 300 zlatých.26

Nižší světský klérus 18. století se tedy dělil na dvě skupiny, které 
se od sebe radikálně lišily svými příjmy i svým majetkem, přičemž tento 
protiklad musel být současníkům na první pohled zřejmý. Zatímco pozů-
stalosti farářů svědčí o blahobytu (stříbrné příbory, obnovovaný a pestrý 
šatník, sbírky obrazů apod.), ze stránek věnovaných nejníže postaveným 
duchovním na nás dýchne chudoba a mnohdy opravdová bída. Například 
třiačtyřicetiletý fundatista loretánské nadace při chrámu sv. Mořice v Olo-
mouci Josef Klement († 1772) bydlel v podnájmu u ševce a jeho situace 
musela být zoufalá, neboť dlužil celkem jednadvaceti lidem a své štěstí 
marně zkoušel i v loterii (ovšem taky na dluh). Jeho jmění sestávalo, kromě 
malé hotovosti, z věcí v hodnotě pouhých 23 zlatých, přičemž nejvýraznější 
položky tvořily klerika, breviář, několik obrazů a pivních pohárů.27 Šaty 
této skupiny duchovních – a mnohdy měli pouze jediné – byly pravidelně 

Polovina duchovních disponovala žádným nebo malým majetkem, u pětiny byla pozůstalost 
v záporných číslech. H o l z e r ,  Erwin: Die soziale Stellung des niederoesterreichischen Klerus 
von 1780–1850. Nach den Verlassenschaften im N. O. Landrecht. Wien 1952, Österreichische 
Nationalbibliothek Wien. Sociální status zemřelého duchovního se manifestoval i v samotném 
pohřbu, jeho nákladnosti a počtu pozvaných na pohřební hostinu.
24 Konkrétně 2 250 zl., po odečtení pasiv 1 296 zl.
25 U kooperátorů to bylo 141 a po odečtení pouhých 20 zl. Výše pozůstalostí kněží mimo 
duchovní správu vykazují výrazné rozdíly; průměr pak činí 238 a 139 zl. Nejchudší byli podle 
tohoto pramene zámečtí kaplani s naprostým minimem vlastních věcí (pozůstalost 92 zl., po 
odečtení pasiv tři zlaté).
26 Celková hodnota 302 zl. a po odečtení nákladů zbylo průměrně 92. zl.
27 Dluhy v jeho pozůstalosti převážily nad aktivy a věřitelé tak obdrželi pouze 40 % 
požadované částky. Mezi dlužníky byl švec, kterému dlužil páter Klement roční činži 18 
zlatých, kuchař s pohledávkou za 5 měsíců stravy 23 zl. a obchodnice s 20 zl. za „koření“ (do 
této položky ale v tehdejší době spadala káva, cukr, čaj a možná i tabák) – ročně ho tedy stálo 
jídlo bez běžných nápojů kolem 70 zl. Dále dlužil 7 zl. za víno a pivo, 12 zl. za léky a lékaře, 
za punčochy (1 zl.), za svázání breviáře 54 krejcarů, kolegovi knězi za jím odsloužené mše 
4 zl. ZAO-O, ACO, kart. 5279. Přitom ještě v roce 1770 působil Klement jako kooperátor 
v Jestřábí (Habicht), o své místo pravděpodobně přišel v souvislosti s nemocí, které později 
podlehl. Pobyt v bývalém hlavním městě Moravy byl logickým krokem – poskytoval mu 
největší možnost získat mešní stipendia; každá soukromě čtená mše mu mohla zajistit až půl 
zlatého, tedy živobytí na jeden až dva dny.
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označovány adjektivem obnošené (attritus, abgenutzt), ne-li přímo roztrhané 
(lacer, nullius valoris). Majetková nerovnost se samozřejmě promítla do 
počtu i hodnoty vlastněných knih, i když neexistovala přímá úměra mezi 
výší majetku a obsahem knihovny.28

Pokud se zjištěné hodnoty promítnou do modelu sociálního prostoru 
raně novověké společnosti, tak se příjmy farářů pohybovaly na úrovni, 
která je srovnatelná s platy magistrátních úředníků, nižších úředníků státní 
správy či lékařů, v rámci patrimoniálního systému pak stáli na stejné rovině 
se správci menších panství.29 Naproti tomu příjmová rovina duchovních 
bez obročí odpovídala pomocnému úřednímu personálu či drobnému 
řemeslnictvu a kongrua nejchudších kněží jen o málo převyšuje příjmy 
kantorů a učitelů (kolem 100–130 zl.).30

Předpoklady pro zisk farního obročí 

Tváří v tvář tak výrazné diferenciaci kněžských příjmů a životní 
úrovně se stává klíčovou otázka předpokladů kněze pro zisk beneicia. 
V českých zemích to byla nutnost ovládat jazyk budoucí farnosti. Jak bylo 
dokázáno, tvořili tzv. utrakvisté (kněží znalí obou zemských jazyků) více 
než polovinu svěcených, tedy v tomto bodě kompetentních pro jakékoli 
beneicium; je ale pravdou, že míra znalosti druhého jazyka nemusela být 
pro řádný výkon duchovní správy dostačující.31 Složitější je otázka vzdělání 
a jeho role v kněžské kariéře. Zatímco studium v Římě poměrně spolehlivě 
zajišťovalo vstup do vyššího kléru, pro studium domácí panuje nedostatek 

28 Existovali i faráři, kteří vlastnili pouze 20 knih, i když je otázkou, zda již neexistovaly 
farní knihovny, náležející faře. Průměrně měli faráři 73 knih (bezcenné či poškozené knihy 
nebyly zaznamenávány) v hodnotě kolem 40 zlatých. Kooperátoři pak 28 knih v hodnotě 
kolem 15 zl. Podobné počty uvádí Zuber, R.: Osudy II, s. 120.
29 Platy krajských lékařů se pohybovaly mezi 300 až 600 zlatými. W i m m e r , 
Johannes: Gesundheit, Krankheit und Tod im Zeitalter der Aufklärung. Fallstudien aus den 
habsburgischen Erbländern. Wien – Köln 1991, s. 39. Po josefínské reformě magistrátů 
bylo vyměřeno purkmistrům královských měst 600 zl., členům rady 400–500 zl., sekretářovi 
a protokolistovi 250 zl. Š v e n d a ,  František: Čtvrtý hliněnný obraz historie království 
českého a paměti města Králové Hradce nad Labem (...), rozdíl IV. 1780–1790. Hradec Králové 
1814, s. 90. Správce klášterních statků třeboňských augustiniánů pobíral před zrušením 
kláštera ročně bez deputátu 600 zl., účetní téhož kláštera 400 zl. K a d l e c ,  Jaroslav: 
Klášter augustiniánských kanovníků v Třeboni. Praha 2004, s. 287.
30 Pomocný úřední personál jihlavského hejtmana pobíral v roce 1773 mezi 120–160 
zl., hejtman sám měl roční příjem ve výši 1 060 zl. MZA, B 1, sg. J 220, kart. 762, dopis z 29. 
října 1773. Příjmy tesařského či zednického mistra se v roce 1773 pohybovaly na ročních 
80–120 zlatých. Podle: S e j b a l ,  Jiří: Základy peněžního vývoje. Brno 1997, s. 259. Příjmy 
učitelů farních škol viz Z u b e r ,  R: Osudy II, s. 13.
31 Tamtéž, s. 113; S t u c h l á ,  Pavla: Personální tabely duchovních z panství Netolice, 
Prachatice-Volary, Protivín a Vimperk pro léta 1733 až 1770. Muzejní a vlastivědná práce 40, 
2002, s. 213–224, zde s. 219.
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hodnotících kritérií.32 Akademické tituly byly velmi řídké, rozdíl mohl být 
snad vnímán v délce studia, která nebyla pevně dána. Ačkoli plné studium 
teologie trvalo čtyři roky, teolog mohl být vysvěcen už po dvou letech 
a odejít do duchovní správy. Otázkou je, jak silně byl tento faktor vnímán 
zvláště šlechtickými patrony – dá se uvažovat spíše obecněji o příznivé 
roli kulturního kapitálu, který nemusel mít nutně charakter teologických 
znalostí. Marie Terezie vydala v roce 1752 nařízení, že úspěšní studenti 
plného, čtyřletého studia mají být upřednostňováni při prezentaci na 
císařské fary.33 V situaci, kdy panovník disponuje patronátním právem ke 
třem procentům beneicií v českých zemích, je to ale fakt marginálního 
významu. Pro kariéru kněze mělo delší studium zásadní význam patrně 
pouze v případě, že se hodlal ucházet o místo u církevních úřadů. Hlavní 
náplní posledního, čtvrtého ročníku bylo totiž studium kanonického práva, 
které bylo pro praxi sekretáře biskupa či konzistoře naprosto nezbytné.

K zodpovězení otázky po kompetencích kněze pro zisk beneicia se 
musí vycházet z běžné praxe jeho udělování, tedy z prezentací patronem 
fary. Zde je ale nutné opustit centralistickou optiku – klíčové pro hodno-
cení vlastností kněze nebyly církevní statuta či světské zákony, ale právě 
kritéria deinovaná konkrétním patronem, což z historiograického hlediska 
znamená mnohem vyšší nároky na pramennou základnu. Z tohoto důvodu 
bude dále pracováno hojně s hypotézami. V souvislosti s problematikou 
patronátního práva v raném novověku trpí mnohdy české církevní dějepi-
sectví zásadní terminologickou nejasností. Historikové používají při popisu 
změn místa činnosti duchovních termíny jako: být poslán, být přeložen, 
být dosazen (konzistoří) na určité místo.34 To sugeruje představu jakéhosi 
„jezuitského“ modelu, kdy centrum vysílá jednotlivé kněze podle potřeby 
probíhající rekatolizace. V raném novověku ale o místě svého působení 
rozhodují svým aktivním přístupem samotní kněží, kteří musí přesvědčit 
konkrétního patrona fary, že právě oni jsou pro daný post nejvhodnější. 
Tento omyl vyplývá z projekce dnešní reality, kdy o působišti duchovních 
rozhodují pouze ordináři, do minulosti. Je nutno si neustále uvědomovat, 
že do počátku 20. století měli biskupové nad duchovenstvem, ve srovnání 
s dneškem, málo pravomocí. Ty se fakticky, podobně jako ve středověku, 
omezovaly na trestně-právní agendu. Bylo to způsobeno jak institucí pat-

32 Podle výzkumu Marie Ryantové se nedá vyčíst přímá závislost mezi dosaženým univer-
zitním gradem a úspěšností v dosažení prestižních obročí. R y a n t o v á ,  M.: Příspěvek, 
s. 67.
33 ZAO-O, ACO, E 7, kart. 2611.
34 Např.: „Šlo o přirozenou snahu pražské kozistoře posílat duchovní do oblastí, jejichž místní 
poměry znali a v nichž tak mohli lépe plnit svoje poslání.“ K o k o š k o v á ,  Z. –  R y a n -
t o v á ,  M.: Sociální a kulturní úroveň, s. 152; Podobně Z u b e r ,  R.: Osudy II, s. 104: 
„Proto si každý kněz rozmyslil postavit se proti církevní vrchnosti, která beneicia udílela“, s. 145, 
pozn. 260; „… dal se přeložit do Uherského Hradiště“, s. 146, pozn. 261: „konzistoř … dosadila 
do Lomnice faráře z Dřevohostic“, ačkoli měl k této faře patronátní právo hrabě Serenyi.
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ronátu svázanou se systémem panství či později velkostatku, tak omezenou 
možností (platí do konce 18. století) výrazně zasahovat do formace kněží 
(většina kleriků v českých zemích prošla jezuitskými univerzitami a nikoli 
kněžskými semináři, které spadaly pod přímý dohled ordinářů).

První přirozená úvaha o místě působení duchovních v raném novo-
věku nás vede k hypotéze, že klerici si vybírali místo působení v blízkosti 
svého rodiště – tedy místo, které důvěrně znali a měli i výhodu sociálního 
zázemí.35 Pokud se ale vrátíme ke skupině sta náhodně vybraných kleriků 
z olomoucké diecéze, zjistíme, že v rodišti či jeho blízkosti (do 20) km 
začínalo působit v pomocných funkcích pouze 27 novokněží. Podobně 
vazba na patrona rodiště či na toho, kdo udělil stolní titul, nebyla pro 
vysvěcené ta nejdůležitější. 36

Tento fakt je možné interpretovat tak, že pro začátek dráhy klerika 
nebylo místo působení poblíž rodiště či vazba na panství patrona rod-
ného místa rozhodující. To je ale logické, uvědomíme-li si, že kolátoři 
do nastolení kaplanů a kooperátorů nezasahovali. Rozhodnutí bylo na 
farářovi, který sám měl zájem na tom, aby si vybral spolehlivé podřízené. 
Existují různé náznaky, že pro mladé kleriky bylo ideální, pokud našli 
místo na faře, kterou spravoval jim nakloněný člověk, nejlépe příbuzný.37 
Bylo by zapotřebí více bádání, aby se rozkryla důležitá role strýců (brat-
ranců, starších bratrů, rodinných známých) pro kariérní dráhu kněze. Tato 
podpora mohla začít už v dětství, v podpoře nadaného mladíka, ve výuce 
základů latiny apod. Později mohl tento „pozitivní nepotismus“ výrazně 
pomoci právě při startu v duchovní správě. Dalším důvodem pro slabou 
vazbu mezi rodištěm a prvním působením mohla být skutečnost, že velká 
část svěcenců pocházela z královských měst, kde byla šance na zisk obročí 
nejmenší, takže bylo pro mladého duchovního perspektivnější začít svou 
dráhu na panstvích šlechtických patronů.

Po svěcení zhruba ve 24 letech následovalo deset až dvacet let půso-
bení v pomocných funkcích. Pokud se duchovní chtěl ucházet o obročí, 
bylo důležité vybudovat si dobré postavení na jednom místě, uchránit 
svou pověst a získat alespoň díl obliby u farníků. Vysvědčení o spokoje-
nosti správních elit či obce s knězem mohlo totiž hrát při jeho zviditelnění 
důležitou roli.

35 K o k o š k o v á ,  Z. –  R y a n t o v á ,  M.: Sociální a kulturní úroveň, s. 152.
36 Konkrétně 15 v místě narození či v jeho blízkosti, přičemž patron místa poskytl 
svěcencům stolní titul, 12 v rodišti bez stolního titulu. K tomu ještě působilo pět kněží sice 
nikoli ve svém rodišti, ale jinde na farách patrona místa narození. Dalších pět působilo na 
farách toho, kdo jim poskytl stolní titul.
37 Např. jáhen Jakub Chalupa, který studoval třetí rok teologii v Olomouci, zemřel na 
faře ve Spálově, kterou spravoval jeho strýc. ZAO-O, ACO, kart. 5281. Tyto vazby je také 
možné odkrýt v katalozích kléru, protože občas působili na farách kněží stejného příjmení. 
Pro české země přináší odkaz na tento jev K o k o š k o v á ,  Z. –  R y a n t o v á , 
M.: Sociální a kulturní úroveň, s. 152.
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Pokud analyzujeme zjistitelné vazby u výše zmíněného vzorku 54 
ze sta kněží, kteří získali beneicium, zjistíme toto: Většina z nich byla 
prezentována na obročí díky tomu, že mohli vykázat dlouholetou praxi na 
statcích daného patrona (31 kněží, tedy necelých 60 %). Pouze menšině 
stačil fakt, že se narodili na statcích patrona a ten jim později přiznal stolní 
titul (pět a k tomu dva s vazbou pouze na propůjčovatele stolního titulu). 
Jiní (šest) získali obročí v sousedství svého dosavadního působení, u šesti 
není možné formu vztahu k patronovi blíže speciikovat. Poslední čtyři 
získali místo v 80. letech v rámci konkurzu na nově vytvořené fary.38

V souboji o beneicium se tak mohli utkat ti, kteří se mohli vykázat 
působením na patronátních farách, nebo pocházeli z panství daného pat-
rona. O uvolněnou faru se rovněž mohli ucházet kněží ze sousedství, ale 
také ti, kteří měli k patronovi bližší vztah, nebo za ně u patrona loboval 
někdo vlivný. Největší naději na úspěch měli však z procentuálního hle-
diska vždy ti první.

Beneicium a patronátní systém

Pokusme se nyní hlouběji analyzovat formu vztahů mezi patronem 
fary a knězem, který je na ni prezentován. V zásadě se dají rozdělit na dvě 
nestejně velké skupiny. V rámci první, menší, se nacházejí vztahy osobní-
ho, neformálního charakteru a většinou se dá mluvit o relativní rovnosti 
mezi prezentujícím a prezentovaným. Ve druhé, výrazně větší skupině se 
nacházejí vztahy mocensky nerovného charakteru a relativní závislosti.

Do první kategorie spadají příbuzenské vztahy. Ty se mohly projevit 
zvláště na farách, kde vlastnily prezentační právo městské rady (většina 
královských měst) a kde mohl prosadit jeden z radních svého příbuzného za 
faráře. Tak získal například ve svých 41 letech lukrativní místo mosteckého 
děkana exjezuita Karl John, jehož volbu v roce 1774 prosadil jeho bratr 
Balthasar, purkmistr města, a to i přesto, že bývalý jezuita v Mostu nikdy 
jako duchovní nepůsobil.39 Na šlechtických patronátních farách mohlo 
dojít na rozdíl od středověku k této situaci spíše výjimečně, neboť ambice 

38 K poněkud odlišným výsledkům došla P. Stuchlá při výzkumu původu 139 duchov-
ních, působících mezi léty 1733–1770 na čtyřech schwarzenberských panstvích v jižních 
Čechách, kdy polovina kněží pocházela z panství těchto patronů. Zde je třeba mít na paměti, 
že schwarzenberský komplex dominií představoval mimořádně rozsáhlý, ucelený a tím pádem 
i speciický útvar. Navíc podle Stuchlé existuje jasná souvislost mezi působením ve funkci 
pomocného duchovního a pozdějším ziskem beneicia na stejném patronátu, což je v této 
souvislosti klíčové. S t u c h l á ,  P.: Prachatický vikariát, s. 108.
39 P e l c l ,  Franz Martin: Böhmische, mährische und schlesiche Gelehrte Schriftsteller aus 
dem Orden der Jesuiten. Prag 1786, s. 272. Pelcl zde mluví o instalaci jiným Johnovým bratrem 
Johannem, kanovníkem u sv. Víta. Prezentační právo k mosteckému děkanství ovšem náleželo 
radě města, viz P o d l a h a ,  A.: Dějiny, s. 81.
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aristokratů směřovaly k zisku místa v kapitulách a nižší šlechta patronátními 
právy téměř nedisponovala.40

Jiným modelem osobních vztahů fungujícím při zisku prebendy 
mohlo být přátelství mezi knězem a patronem. V této situaci (pomineme-li 
patronáty měst) nešlo prezentujícímu tolik o vhodného duchovního správce 
pro své poddané, ale o to dostat do své blízkosti něčím vynikající osobu. 
Muselo se tedy jednat o faru v blízkosti panské rezidence. Tak se například 
rozhodl povolat v roce 1763 na uprázdněné děkanství v Holohlavech hrabě 
Paar (jež sídlil v sousedních Smiřicích) až z berounského vikariátu faráře 
Františka Martina Uhlíře.41 Tento královehradecký rodák a autor zajímavých 
rukopisných dějin 18. století byl patrně daleko znám svými kvalitami, neboť 
pražský arcibiskup a i později hradecký biskup ho jmenovali přísedícím 
konzistoře (nebylo to náhodou – v Praze studoval církevní právo) a svou 
kariéru zakončil jako generální vikář hradecké diecéze s čestným titulem 
infulovaného opata v Uhrách (který získal na přímluvu hraběte Paara).42 
Sám Uhlíř se ve svých autobiograicky laděných dějinách zmiňuje o své 
časté přítomnosti v aristokratické společnosti. 

Podobně prezentoval v roce 1774 hrabě Berchtold bývalého jezuitu 
a olomouckého profesora matematiky Jana Posívala na svou rezidenč-
ní faru v Buchlovicích. Zatímco u předchozích nominací zdůvodňovali 
Berchtoldové svou volbu dlouholetou prací na vinici páně v Buchlovicích 
či okolí, současný hrabě Prosper kladl důraz na učenost prezentovaného. 
U všech případů je zřejmé, že udělení beneicia nebylo ospravedlněné 
nějakou formou předchozí služby duchovního vůči patronovi a nedá se 
chápat jako odměna. Přátelství a příbuzenství v zásadě vylučuje vzájemnou 
nerovnost. 

Naproti tomu základní osou druhého modelu je mocenská asymetrie 
mezi patronem a knězem. Samotnou prezentaci je pak možné chápat jako 
směnu, kdy za určitou službu následuje statek, tedy beneicium. Prebenda 
mohla být odměnou jednak za služby přímo směřované osobě patrona. 
U aristokracie je tento druh prezentace na faru možné pozorovat jako 
náhradu za dosavadní, většinou špatně placené místo osobního kaplana či 
vychovatele dětí. Ještě výrazněji je tento aspekt možno najít v církevních 
kruzích. Zvláště na Moravě, kde biskup disponoval mnoha patronáty, byli 

40 Ve středověku náleželo patronátní právo díky roztříštěné pozemkové družbě běžně 
i zemanské vrstvě, která využívala prezentaci na vlastní faru k zabezpečení přebytečných 
synů. H l e d í k o v á ,  Z.: Struktura, s. 367.
41 D o m e č k a ,  Ludvík (ed.): Z pamětí Frant. Mart. Uhlíře, děkana Holohlavského. 
Hradec Králové 1902, s. 2 a 3. Samotné paměti s názvem Historia domus ac saeculi XVIII. 
ejusque morum jsou uloženy v SOkA Hradec Králové ve Sbírce rukopisů, zatím (2005) bez 
signatury.
42 O jeho prestižním postavení svědčí soupis pozůstalosti, uložený v SOA Zámrsk, Biskup-
ství hradecké; 10 kartonů s pozůstalostmi kněží není zatím zinventarizováno. Jeho pozůstalost 
obnáší úctyhodných 9 176 zl., přičemž např. hodnota šperků byla 576 zl., oblečení 279 zl., 
v pozůstalosti se nacházelo přes sto obrazů apod.
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prezentováni na biskupské fary biskupští ceremoniáři, osobní kaplani či 
notáři sloužící u konzistoře. Například kněz Jan Štemberský (svěcen 1762), 
rodák z Uherského Hradiště, vystřídal místo kooperátora na dvou farách 
různých patronů, až po deseti letech zakotvil jako dvorní kaplan biskupa 
Hamiltona. To ho brzy katapultovalo do pozice děkana v Příboře. O rok 
později vysvěcený Jan Klitschnik začínal jako adjunkt olomoucké konzistoře 
a svou skromně započatou kariéru zakončil jako vyškovský děkan.43

Šířeji chápanou „službou“ patronovi bylo dlouholeté duchovní 
působení na jeho panstvích, kdy do pozadí ustupuje přímá osobní vazba 
na patrona, důležitá v předchozích modelech, a kdy byl často vztah zpro-
středkován někým třetím (např. správcem panství).44 V rámci jednotlivých 
dominií existovala nepsaná hierarchie postů, kdy při kariérním postupu 
nehrála takovou roli vazba kněze na určité místo.45 Tak například kněz 
Mathias Kuntzer (svěc. 1765), rodák z Mušova na mikulovském panství 
Ditrichštejnů, začal působit jako kooperátor až v Drahotuších u Hranic na 
Moravě a po několika letech přešel v téže funkci do Lipníka nad Bečvou. 
Jelikož patrony obou far byli Ditrichštejnové, je zřejmá jeho snaha o zís-
kání dobrých referencí u vrchnosti, které by vedly k odměně v rámci téhož 
dominia. V tomto předpokladu se nemýlil, neboť byl v roce 1781 jmenován 
lokálním kaplanem ve vesničce Bavory u Mikulova. Na severní Moravu se 
stěhoval ještě jednou, když byl prezentován na faru v Soběchlebech na 
lipnickém panství.

Tato praxe setrvávala až do poloviny 20. století, přičemž již dlouho 
byla předmětem sžíravé kritiky ze strany církevních kruhů. Litoměřický 
církevní historik Johann Schlenz v roce 1928 odsuzuje obvyklou praxi, 
kdy klérus jednoho patronátu tvoří uzavřený kruh, tzv. patronátní klientelu 
(Patronatsklientel  ). Důsledkem toho je, že se stává takřka nemožné, aby se 
duchovní ucházel o faru jiného patrona než toho, na jehož farách dosud 
působil. Kněží určité patronátní klientely tvoří něco jako vlastní diecézi 
v diecézi a starostlivě bdí nad tím, aby se mezi ně nedostal někdo nepo-
volaný. Podle Schlenze se při vakanci hlásí pouze kněží téhož patronátu, 
a někdo „zvenku“ by se neodvážil se ucházet.46

V tomto bodě se nabízí samo sebou otázka: Nakolik je možné výše 
vylíčenou formu vztahů prezentujícího a prezentovaného chápat jako 
variantu raně novověkého klientelismu? Nahrával by tomu fakt nerovnosti 
mezi oběma partnery, nesouměřitelnosti navzájem dávaných statků a služeb 

43 Katalogy kléru olomoucké diecéze z let 1763–1782.
44 S t u c h l á ,  P.: Prachatický vikariát, s. 107–109. Tamtéž i doklady o fungování 
schwarzenberského patronátu.
45 Podobné příklady poskytuje i Rakousko, kdy dokonce při přesunu v rámci jednotlivých 
dominií nebyly překážkou ani hranice diecéze. A u e r ,  Gottfried: Die Entwicklung des 
Patronatsrechts vom Joseinismus bis zur Gegenwart unter besonderer Berücksichtigung der Diözese 
St. Polten. Wien 1991, s. 53.
46 S c h l e n z ,  J.: Das Kirchenpatronat, s. 444 nn.
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i aspekt dlouholeté věrnosti vůči patronovi. Na druhou stranu je ale onen 
vztah závislosti výrazně oslaben momentem udělení obročí, po němž je farář 
díky nesesaditelnosti ze strany patrona chráněn svým biskupem. Někdy sice 
zůstane závislým na patronu jakožto plátci části požitků plynoucích z obročí 
– pak má ale možnost soudní ochrany a právní vymahatelnosti. A zde se 
dostáváme k důležitému bodu. Typický klientský vztah není právně ani 
smluvně nijak podchycen, kdežto instituce patronátu byla pevně vbudována 
do církevního práva. A co se týče terminologické stránky věci, tedy samot-
ného pojmu „patron“, která by argumentu klientelismu nahrávala, je dobré 
důsledně rozlišovat: Tento výraz je nutné vztáhnout na právnickou instituci 
fary, nikoli na samotného faráře.47 Pro kněze se také dobově používal pojem 
„klient“ (cliens dominii) ve vztahu k tomu, kdo udělil svěcenci stolní titul, 
a zaručil se tak za jeho zaopatření, ale jak bylo ukázáno výše, tato vazba 
hrála při kariéře duchovního roli spíše výjimečně. Jinými slovy: Dobové 
používání slov patron a klient pro osoby nestejného postavení v souvislostí 
s farní správou neříká nic o skutečné podobě jejich vzájemného vztahu; 
jeho vývoj v 17. a 18. století by si zasloužil podrobnějšího studia.

K lepšímu pochopení vztahu mezi patronem a farářem poslouží lépe 
než model klientelismu exkurze do historie patronátního práva. Při vzniku 
církevní správy v raném středověku byla místa kněží vázána na hradní sprá-
vu, kdy byl duchovní placen velmožem a patřil fakticky mezi jeho služebnic-
tvo. Šlo tedy o „pracovní poměr“ – klerik vykonával určité služby, za které 
mu náležely určité požitky (peníze či naturálie).48 Postupnou emancipací 
církve od 13. století došlo sice k prosazení vymanění duchovních z trestní 
agendy laiků, ale základní půdorys služebnosti vztahu zůstal zachován a byl 
znovu podpořen reformací.49 V předbělohorských Čechách byly zavedeny 
dva termíny (sv. Jiří a sv. Havel), ve kterých mohli nastoupit duchovní do 
zaměstnaneckého vztahu vůči patronovi. Smlouva byla zprvu ujednána na 
rok působení, při delším působení byla oboustranně vypověditelná. Plat 
byl ujednán předem a závisel na blahovůli patrona.

Po Bílé Hoře, kdy se pomalu daří do praxe zavádět alespoň některá 
nařízení tridentského koncilu, dochází postupně v této oblasti k důležité 
změně.50 S pomocí konzistoře dochází k rekonstrukci farních obročí 

47 Na druhé straně mohla být někdy historická realita dost vzdálena právním normám 
a terminologickým upřesněním, tedy tehdy, když šlechtic vnímal faráře jako svého služebníka. 
Tyto případy byly pravděpodobně časté v 17. století a vyplývaly z běžné praxe u utrakvistů 
a protestantů, v 18. století jsou projevy podobného přístupu spíše řídké.
48 S c h l e n z ,  J.: Das Kirchenpatronat, kapitola Eigenkirchenwesen, hlavně s. 13. 
49 Srov. W i n t e r ,  Zikmund: Život církevní v Čechách. Kulturně-historický obraz 
z XV. a XVI. století II. Praha 1896, hlavně kapitola Kollátor a kněz, s. 499–530.
50 Podrobný přehled o obtížích snah církevních představitelů při prosazování tridentských 
dekretů v komplikované situaci třicetileté války a krátce po ní přináší S c h l e n z ,  J.: Das 
Kirchenpatronat, s. 248–388, na s. 284–288 se nachází rekapitulace nařízení koncilu s ohledem 
na patronátní pravomoci. Problémem zůstával fakt, že nařízení tridentského koncilu nebyla 
přijata českým zemským sněmem ani vyhlášena panovníkem.
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(pozemky, výběr desátků, úročený kapitál), které přestávají být vystaveny 
patronově libovůli a jsou právně vázány na kostel. Představitelé církve 
prosazují pojetí, podle kterého má farář stálý příjem nikoli proto, že by 
byl zaměstnán patronem, ale protože má právo užívat výnosů beneicia. 
Patronům zůstalo jako určitá protiváha jejich nákladných povinností (péče 
o kostel a budovu fary) právo prezentovat k požitkům, z beneicia plynou-
cím, nového kněze. Nemůže ho ale o příjmy nijak krátit, ani ho o ně úplně 
připravit (vyhnat, sesadit) a ani nerozhoduje o pomocných kněžích, které 
platí farář sám z výnosu obročí.51 Z tohoto pohledu je právo nominovat 
faráře hlavním pozůstatkem (ne)dávného služebného charakteru klerika. 
Proto se v okamžiku, kdy jde o udělení fary, projevují reminiscence na 
tento druh vztahu patrona a kněze (viz dobově diskutovaná hrozba simonie 
– poskytnutí obročí za úplatu či knězem slíbené ústupky), které se veřejně 
manifestují v aktu instalace nového faráře.52 

Z výše uvedené analýzy kariéry duchovního v 18. století vyplývá, že 
hlavním požadavkem na kandidáta na obsazení obročí byl dostatek zásluh, 
získaných pokud možno na panství patrona. Zásluhy (Verdienste, merita) 
jsou v raně novověkém chápání mimoekonomickým produktem služeb-
ného poměru. Patří mezi ně hlavně loajalita a spolehlivost, u duchovního 
správce pak také horlivost a nasazení. Jestliže v ekonomické rovině vztahu 
pána a sloužícího odpovídal službě plat, pak očekávaným ekvivalentem 
získaných zásluh byla odměna. Ta mohla mít charakter mimořádného daru, 
ale nejčastěji se jednalo o různé varianty povýšení, které zlepšilo sociální 
status zasloužilého a garantovalo mu doživotní zajištění. Nominaci velké 
části farářů v 18. století, zvláště na velkých dominiích, je třeba rozumět 
tak, že se jednalo o odměnu za dobře vykonanou práci na panství patro-
na. Paradoxem tohoto vztahu bylo, že po jejím udělení dosáhl beneiciát 
takové míry autonomie, která závislost na patronovi do velké míry ruší 
– zvláště v případě výnosných obročí, která mohla být vnímána jako vrchol 
kariéry.53

51 Záměrně opomíjím samostatnou oblast kostelních peněz, které jsou i v tomto období 
přes církevní nařízení pod faktickou kontrolou vrchností.
52 V rámci instalace se služebný vztah prezentoval hlavně v napomínání faráře zástup-
cem patrona, aby byl dobrým duchovním pastýřem pro farníky, v průvodu do kostela a při 
předávání klíčů od fary a od kostela. S t u c h l á ,  P.: Prachatický vikariát, s. 110 nn.
53 Jestliže v 17. století převažuje v korespondenci patronů s konzistoří v odůvodnění 
nominace konkrétního kněze důraz na mravnost a pravověrnost kněze, která je doložena 
hodnověrnými svědectvími (např. „… welcher mir von mehreren Glaubwürdigen, wegen seines 
guten exemplarischen geistlichen Lebens und Wandels, Sittsambkeit und Doctrin, gerühmbt und 
recommendiret wirdt“  ), v 18. století nacházíme pravidelně odkaz na pracovitost, délku a místo 
dosavadního působení v duchovní správě („… als meinen Clienten in sonderbarer Erwägung 
seiner durch zehn Jahren obbemeldter meiner Herrschaft ein eifriger Seelsorger erworbenen Ver-
diensten hierzu ernennen resolvirt“   ). To souvisí také s poměrem farářů a pomocných duchovních 
– v 17. století byla mnohem větší pravděpodobnost, že potenciální farář dříve působil na 
jiných než na patronových statcích a musel tak být doporučen jinými patrony. První úryvek 
z dopisu hraběte Hausperského z roku 1677, ZAO-O, ACO, E 7, kart. 2980, fara Otaslavice, 
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K tomu je ovšem třeba dodat, že pohled zvláště šlechtických patronů 
na zasloužilost daného duchovního a jeho vhodnost pro farní obročí se 
mohl diametrálně lišit od názoru církevních představitelů. Hodnota zásluh 
totiž přechází i na mužské dědice, takže kněz mohl být prezentován díky 
věrné službě svého otce u daného patrona, např. ve funkci úředníka na jeho 
panství. Při rozhodnutí kolátora či jeho úředníků nemusely hrát pastorační 
schopnosti kněží hlavní roli, ale mnohdy spíše různé zájmy a sympatie, nebo 
třeba také to, zda se duchovní na kazatelně příliš nezastával poddaných 
či zda kritizoval politiku vrchnosti.54 I tak je ale možné poukázat na velký 
rozdíl oproti středověké praxi, kdy byla paleta činností vykonávaných 
duchovními mnohem širší (notář, písař, správce inancí či statků) a odměna 
ve formě beneicia tak často následovala za mnohem prozaičtější služby, 
než byla pastorace poddaných.55

Klíč k zdařilé kariéře kněze v 18. století byl patrně následující: Najít 
křehkou rovnováhu mezi požadavky konzistoře (církevního práva), před-
stavami farníků a očekáváními patronů i panských úředníků. Pokud se mu 
zároveň v pozici pomocného duchovního podařilo chránit vlastní zájmy 
(zisk autority, ochrana cti a zachování přísunu inancí) a zůstat přitom 
v dobré fyzické i psychické kondici, měl naději na úspěch.

Tereziánské reformy

Ve druhé polovině 17. a v první polovině 18. století se v případě pat-
ronátního práva podařilo prosadit základní reformní nařízení tridentského 
koncilu, tedy způsob prezentace, neodvolatelnost faráře ze strany patrona, 
výkon správy kostelního a zádušního jmění či řešení pozůstalosti zemřelých 
kněží. Samotný princip dosazování duchovních patrony ze strany církevní 
či státní moci dotčen nebyl. Další cesta případných reforem mohla být 
realizována pouze na biskupských či na tzv. zeměpanských farách, tedy 
tam, kde vlastnil z různých důvodů patronátní právo sám panovník. Těch 
bylo v pražské arcidiecézi 34 (4,5 % ze všech, jednalo se hlavně o panství 
české komory a věnná města), ale v olomoucké diecézi pouze čtyři na 
hodonínském panství patřícím přímo císařské rodině (pouhých 0,75 % 
všech far).56 Hlavním cílem bylo zprůhlednění udělování far jednotlivým 
farářům s důrazem na jejich kvaliikovanost. Nástrojem zde byl konkurz 

f. 134, druhá věta je ze jmenovací listiny knížete Lichtenštejna, kdy propůjčil farní prebendu 
na svém dominiu zde působícímu kooperátorovi. MZA, E 82 Brněnská konzistoř, sg. R 55, 
kart. 740.
54 S c h l e n z ,  J.: Das Kirchenpatronat, s. 385 a 444.
55 S c h e l l e r ,  D.: Patronage, s. 321–323.
56 Číslo pro pražskou arcidiecézi je pro rok 1710 a bylo zjištěno na základě údajů v: 
P o d l a h a ,  A.: Dějiny, s. 31–142. Údaj pro olomouckou diecézi je pro rok 1772 a jejím 
zdrojem je kniha č. 25 uložená v ZAO-O, ACO.
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na obročí, povinný pro všechny kandidáty, který byl v habsburské monar-
chii zaveden pro zeměpanské fary v roce 1731. Byla to ovšem reakce na 
opatření, kdy povinnost konkurzu byla papeži již dříve předepsána pro 
fary tzv. svobodné kolace, tedy tam, kde o nastolení duchovního rozho-
doval biskup.57 Ani opatření Marie Terezie z roku 1752, kdy nařizovala 
prozkoušení již nominovaných duchovních z teologie examinátory při 
univerzitách neznamenalo krok napřed vůči představám církevních špiček 
– bylo totiž jen naplněno nařízení tridentského koncilu, a v olomoucké 
diecézi přezkušovali prezentované kněze jezuité už od konce 17. století.58 
Navíc se zdá, že šlo o formalitu, protože není znám případ, že by někomu 
bylo odepřeno beneicium, protože u této zkoušky neuspěl.

Zrušení jezuitského řádu, kdy stát získal v českých zemích prezentační 
právo k 53 farám, dalo podnět k opakování a upřesnění nařízení o kon-
kurzu.59 Podle něho měl být po uprázdnění fary stanoven den konkurzu, 
ve kterém se mají k biskupské konzistoři dostavit uchazeči. Konzistoř je 
má pak prozkoušet a výsledky poslat guberniu; zároveň mají být navrženi 
tři nejvhodnější kandidáti (tzv. terna Vorschlag, tedy návrh po třech). Jako 
kritérium jejich výběru bylo stanoveno to, že se má dbát na jejich zásluhy 
v duchovní správě a na způsob vedení života, ale hlavně na dosažené 
vzdělání a úspěchy na univerzitě. Z navržené trojice byl potom přímo ve 
Vídni vybrán ten, kdo příslušné beneicium obdržel.60

Konkrétní provádění tohoto patentu v praxi je možné přiblížit díky 
protokolům konaných konkurzů. Za příklad si vezmeme ten, který se konal 
14. června 1777 na uprázdněné slavonické farní beneicium s ročním 
výnosem 800 zl.61 Na konkurz se přihlásilo šest uchazečů, a jak je z tabul-
ky vypracované pro státní úřady zřejmé, žadatelé byli tázáni na původ, 
jazykové schopnosti, věk, studium a dosažené akademické hodnosti, stolní 
titul a léta v duchovní správě. Není zřejmé, jakým způsobem zjišťovali 

57 Papež Benedikt XIV. opakoval nařízení svých předchůdců a formuloval požadavek, 
aby se vybral nejdůstojnější kandidát, tedy důraz na vzdělání či odbornou kvaliikaci není 
na prvním místě. Naopak podle nařízení Marie Terezie měli být upřednostněni kandidáti 
s akademickým titulem. W a h r m u n d ,  Ludwig: Das Kirchenpatronatrecht und seine 
Entwicklung in Österreich. Bd. II. Wien 1896, s. 80. Realita na biskupských statcích na Moravě 
byla ovšem poněkud jiná. Například pro biskupskou faru v Újezdu u Vizovic je konkurz 
poprvé doložitelný pro rok 1727. O dva roky později se hlásilo devět kandidátů, přičemž 
konzistoř doporučila dva uchazeče, a to pro jejich vynikající vědomosti (praeclara scientia). 
V následující době se ovšem až do vlády Josefa II. žádné konkurzy nekonaly a biskupové na 
faru dosazovali duchovní způsobem světských aristokratů. ZAO-O, ACO, kart. 3011.
58 S c h l e n z ,  J.: Das Kirchenpatronat, s. 430 nn.
59 Část prezentačních práv měli jezuité jure dominii, tedy u far, které se nacházely na 
jejich panstvích. Druhou část tvořily fary – některé z nich velmi významné, jako například 
v Českém Krumlově, Jindřichově Hradci či v Telči – kde bylo jezuitům patronátní právo 
předáno majiteli dominií jen jako určité privilegium.
60 ZAO-O, ACO, kart. 2611, patent z února 1774.
61 Výnos podle knihy č. 26 zaznamenávající výnos beneicií v olomoucké diecézi, ZAO-O, 
ACO. Prameny ke konkurzům na fary na bývalých jezuitských panstvích obsahuje MZA, B 1, 
kart. 776, inv. č. 16, tamtéž i obsazení fary ve Štramberku.
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a hodnotili tři přísedící konzistoře mravy a zda uvedená adjektiva (incon-
taminata, exemplaris, bonae) vytvářejí nějakou hodnotící škálu. Poslední 
post tvoří samotná zkouška ze šesti teologických disciplín, ale všichni 
uchazeči obdrželi ze všech předmětů známku 1. Není tedy jasné, podle 
jakých kritérií v rámci konkurzu nakonec provedla konzistoř svůj výběr. 
Ta vybrala na prvním místě faráře ve vesničce Matějovec u Dačic Franze 
Willerta, ačkoli mu konkurovali dva bývalí jezuité s doktoráty z teologie. 
Moravské gubernium proto s návrhem konzistoře nesouhlasilo a na první 
místo v trojici kandidátů postavila exjezuitu Františka Tesánka, bývalého 
učitele biblistiky na olomoucké univerzitě. Tento fakt nebyl ovšem tím roz-
hodujícím, gubernium totiž poukazovalo na nařízení panovnice dosazovat 
na uvolněná beneicia exjezuity, aby se tak ulehčilo studijnímu fondu, ze 
kterého se jim vyplácely penze.

Ve Vídni se nakonec rozhodli pro Willerta, vzhledem „k lásce jeho 
farníků“. Willert totiž přiložil ke své žádosti doporučení slavonických 
měšťanů, protože dříve než se stal farářem, působil ve Slavonicích 19 let 
jako kaplan. V doporučení je vyzdvihováno jeho příkladné chování, pilný 
přednes slova božího a zaopatřování svátostmi, a to i v čase epidemií. Zví-
tězil model zásluha-odměna, fungující na laických patronátech. Jednání 
státních i církevních úřadů ukazuje, že zjišťování znalostí a schopností 
žadatelů před komisí bylo zatím něco druhořadého. Ani jeden z postojů 
všech třech instancí (konzistoř, gubernium, dvorská kancelář) zapojených 
do rozhodování totiž nebyl založen na zhodnocení výsledků konkurzu 
(pokud se dá o nějakých výsledcích mluvit). Konzistoř argumentovala 
délkou duchovní správy a oblíbeností u farníků. Gubernium vycházelo 
z nařízení z roku 1774, upřednostňujícího bývalé jezuity, a centrální orgán 
ve Vídni se zase v rozhodování řídil novějším a předchozímu protiřečícím 
patentem z roku 1776, podle kterého se má brát ohled na důstojné kněze, 
působící ve farní duchovní správě (což vylučovalo právě bývalé jezuity).

Udělování beneicií se totiž stalo jedním z výrazných nástrojů pro 
prosazování aktuální církevní politiky státu; původní důraz na odbornou 
kompetentnost kandidátů šel stranou. To se na Moravě naplno projevilo 
po roce 1777, ve kterém proběhly náboženské nepokoje na Valašsku. 
Hlavní komisař a budoucí biskup Hay jako jedno z řešení pro zvýšení 
horlivosti duchovních na špatně dotovaných horských farách navrhl to, 
že za odměnu budou po určité době působení upřednostněni při zájmu 
o bohaté beneicium. Panovnice s návrhem souhlasila a patentem v roce 
1780 ho vyhlásila. 

Proto když se v létě 1780 uprázdnilo obročí ve Štramberku, doporučil 
probošt Hay na místo nového faráře dosavadního lokalistu v Hošťálkové, 
tomto „hlavním sídle kacířů“, Antonína Marka. Vychvaluje ho jako skromné-
ho člověka, který si svým vzorným životem získal důvěru tamních heretiků; 
navíc šel do tohoto místa dobrovolně, ačkoli mohl zůstat ve Valašském 
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Meziříčí. Jelikož se nacházejí ve štramberské farnosti také „podezřelí“, 
určitě tam uplatní své zkušenosti. Vídeň v prosinci 1780 Hayovu nomi-
naci potvrdila. V lednu byl zaslán konzistoři dopis s dotazem, jak vlastně 
dopadl konkurz na tuto faru. Církevní úřad odpověděl, že konkurz se 
konal 16. prosince a dorazili čtyři zájemci, ale Marek mezi nimi nebyl. 
Jak konzistoř jízlivě poznamenala, Marek se na konkurz nejen nedostavil, 
ale ani neomluvil, takže patrně více spoléhal na přímluvu. Bylo nařízeno 
uspořádat nový konkurz specielně pro něho, u kterého ovšem tento kněz 
propadl. Ze čtyř předmětů byl ohodnocen známkou dvě (na trojbodové 
škále) a podle konzistoře se v nadání nemůže rovnat čtyřem předchozím 
žadatelům, kteří všichni obdrželi samé jedničky. Dvorská kancelář sama 
překročila své nařízení o konkurzu a zpochybnila smysl jeho existence, 
neboť Marek byl nakonec na úřad štramberského faráře dosazen.

Aktivní angažovanost v církevní politice státu se tak stala hlavní 
podmínkou pro úspěch v soutěži o státem udělovaná obročí. Patronem je 
fakticky stát (panovník) zastupovaný úředníky dvorské kanceláře. Osobní 
vazby na patrona či působení na jeho panstvích zde nemohou být klíčovou 
složkou kompetencí pro zisk beneicia. Potřebné zásluhy kněze jsou dei-
novány podle aktuální církevně-politické situace, zároveň je jejich vnímání 
posunuto na vyšší, abstraktnější rovinu. Jejich „adresátem“ je nyní celá 
společnost a na působení duchovních je tak nahlíženo pod podobným 
zorným úhlem jako na službu v armádě či činnost úředníků.62 Nejčastějším 
příkladem takové činnosti je zaopatřování zraněných vojáků za války či 
obyvatel měst v době epidemie, jako užitečná služba celé veřejnosti byla 
vnímána katecheze dětí a výuka na školách, ale i obracení protestantů na 
katolickou víru apod. Toto vše byly činnosti doposud pro držitele beneicií 
příliš namáhavé a neatraktivní, protože z nich neplynuly žádné výhody 
(např. ve formě štólových poplatků).63

Joseinské reformy

Otázka nastolování duchovních byla Josefem II. vnímána jako důležitá 
část jeho církevního zákonodárství.64 Vůči předchozímu reformnímu období 

62 Sémanticky je tento posun doložitelný v žádostech kněží o státní beneicium; místo 
obratů jako „horlivost v práci na vinici Páně“ či „pro větší slávu Boží“ se duchovní zasloužil 
v činnosti pro stát a veřejnost (dem Staate und Publico dienen).
63 O dlouholeté a ne příliš úspěšné snaze státních i církevních orgánů donutit kněze ke 
konání katechezí viz Z u b e r ,  R.: Osudy I, s. 213 nn.
64 „Protože vzdělávání schopných duchovních a zvýšení jejich schopností činí jednu z nejdů-
ležitějších částí veřejných vzdělávacích ústavů, a následky tohoto mají velký vliv na duchovní blaho 
poddaných…“; z dekretu z 30. srpna 1779 o nutnosti předložit při potvrzení prezentace na 
beneicium vysvědčení o absolvování příslušných zkoušek na univerzitě. ZAO-O, ACO, kart. 
1698.
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byla opatření prováděna s větší razancí, byl dáván důraz na dodržování 
již vydaných nařízení a jejich vzájemnou kompatibilitu. Od jara 1783 se 
stal konkurz povinným i pro laické patronáty a podřídit se mu nyní musel 
každý kandidát na volné beneicium. I přezkoušení žadatelů se stalo polem 
pro výrazný zásah státu do doposud církevních pravomocí. Odpovědi všech 
účastníků totiž musely být vyhotoveny písemně a ty zaslány spolu s ostat-
ními údaji k zemským úřadům k případné kontrole. V místech univerzit 
neměla dále příslušet pravomoc zkoušet uchazeče přísedícím konzistoře, 
ale profesorům teologie, o jejichž nastolení rozhodovali ovšem státní 
úředníci; projoseinské smýšlení většiny z nich je dostatečně v literatuře 
dokázáno.

V nařízeních po roce 1780 je za kompetentního k převzetí beneicia 
prohlášen ten kněz, který měl výborné studijní výsledky při studiu teologie 
a své znalosti byl schopen stejným způsobem prokázat i před komisí čtyř 
examinátorů. Vedle teoretických disciplín byly testovány i praktické pas-
torační schopnosti uchazeče – ten musel být schopen sestavit a přednést 
kázání na zadané téma, dále také katechezi a rozmluvu k umírajícímu.65 
Samotný akt konkurzu se tedy deinitivně stal naprosto rozhodujícím 
pro úspěšnou dráhu kněze na zeměpanských beneiciích a farách nově 
vzniklých či patřících zrušeným klášterům, přičemž počet státních obročí 
stoupl na jednu šestinu všech. V případě, že všichni účastníci konkurzu 
prokázali průměrné a horší znalosti (tedy měli z více disciplín ohodnocení 
za dvě, přičemž tato známka již označovala podprůměrný výkon), nebylo 
beneicium propůjčeno nikomu z nich a celé sezení muselo být opakováno 
s jinými kandidáty.66

Pokud se u konkurzu objevilo více uchazečů s vynikajícími výsledky, 
což bylo v případě dobře dotovaných far běžné, bylo při rozhodování 
přihlédnuto k ostatním skutečnostem. Otázka morálních vlastností kandi-
dáta byla řešena formalizovanými doporučeními dosavadních duchovních 
nadřízených. Rozhodujícím kritériem se pak staly nově a explicitně dei-
nované zásluhy, které měly vyjadřovat kladný postoj k joseinské církevní 
reformě. Byly to zásluhy o chudinský institut (tedy Bratrstvo účinné lásky 
k bližnímu), o katechezi podle vzoru normálních škol a v neposlední 
řadě o odbourávání předsudků a pověr u „prostého“ lidu a o zavádění 
„čisté a rozumné“ bohoslužby. V těchto bodech tkví také úspěch a rychlá 
realizace joseinských nařízení částí samotného kléru. Mladým a nadaným 
duchovním se tímto způsobem nabízela možnost snadno dosažitelného 

65 S c h n e i d e r ,  Ch.: Der niedere Klerus, s. 55. Předměty zkoušky byla dogmatika, 
morálka, písmo, církevní právo a pastorálka.
66 Například do konkurzu na faru v Újezdu u Vizovic v roce 1784 se přihlásili 4 žadatelé. 
Nejlepší z nich měl čtyři dvojky, nejhůře dopadl 54letý farář, který nebyl dokonce ze třech 
předmětů ani oznámkován (tedy výsledek byl horší než řídce udělovaný stupeň tři). Konzistoř 
doporučila nejlepšího, brněnské gubernium nařídilo konkurz opakovat s jinými uchazeči. 
ZAO-O, ACO, kart. 2703.
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a strmého kariérního růstu. Pokud totiž u konkurzu prokázali výborné zna-
losti, a přesto neuspěli, v případě dalšího zájmu o jiné obročí již nemuseli 
být přezkušováni, a mohli tak uplatnit své státem preferované kvality. Ti, 
co v konkurzu uspěli a obročí získali, měli i poté motivaci ve vykonávání 
úřady žádaných činností pokračovat, protože podle dekretu z prosince 
1785 se mohli beneiciáti, kteří prosluli v diecézi svou horlivostí v šíření 
„účelného osvícenství“, ucházet o výnosnější faru i bez konkurzu, neboť 
jeden, ve kterém prokázali výborné znalosti, již absolvovali.67

Jako dokumentační příklad nám může sloužit životopis kněze Matěje 
Rösslera (1754–1829).68 Tento syn správce zahrad kutnohorských jezuitů 
vstoupil zároveň s Dobrovským do řádového noviciátu, aby se po zrušení 
Tovaryšstva vrátil do Prahy, kde vystudoval teologii. Od roku 1781 působil 
jako katecheta na hlavní škole v Poděbradech, kde brzy zaujal úřady svou 
snahou cvičit žáky v předení lnu a v pěstování ovocných stromů. Jeho úsilí 
bylo dáváno za vzor ostatním školám a bylo brzy odměněno. Po ročním 
intermezzu, kdy díky úspěchu v konkurzu působil jako lokální kaplan, se 
stal ředitelem hlavní školy v Brandýse nad Labem (post s ročním inanč-
ním ohodnocením 300 zl., tedy farářským minimem). Tím ovšem jeho 
kariéra zdaleka nekončila. Díky svým zásluhám se stal ve svých 32 letech 
děkanem v Jaroměři a svou dráhu završil ziskem bohatého poděbradského 
děkanství. Příjmy tohoto beneicia (údajně 14 tisíc zlatých!) mu umožnily 
přenechat břímě pastorace svým kaplanům a sám trávil většinu času ve 
svém ohromném ovocném sadu. Zisk výnosného obročí i v tomto případě 
přinesl nezávislost na patronovi, byť to byl v tomto případě stát; dále nebylo 
třeba na sebe upozorňovat svou „horlivostí“.

Snahou Josefa II. bylo přenést systém fungující na státních farách i na 
zbylých pět šestin obročí. Rozhodl se zasáhnout do instituce patronátního 
práva a zásadně omezit možnost svobodné prezentace patronem. Od roku 
1784 tak mohli kolátoři vybírat budoucího beneiciáta pouze z trojice 
nejlepších, kteří uspěli v konkurzu podle výše zmíněných pravidel.69 Tím 
byla dosavadní klíčová kompetence, tedy vazba na patrona či jeho pan-
ství, prakticky vyřazena ze hry u všech farních obročí. Tímto způsobem 
bylo možné odměnit mnohem větší počet aktivních duchovních, kteří se 
vyznamenali ve službě státu a kteří by v dosavadním systému neměli šanci 
na vzestup. Faktický konec privátního patronátu pak znamenalo nařízení, 
podle kterého nesměli patroni nikomu dopředu slíbit uprázdněné obročí. 
Pokud by k tomu došlo, měl být dotyčný kněz vyloučen z konkurzu.70

67 S c h n e i d e r ,  Ch.: Der niedere Klerus, s. 61.
68 K a m e n i c k ý ,  Karel: Ke stému výročí úmrtí Matěje Rösslera. Věstník českoslo-
venské akademie zemědělské 5, 1929, s. 380–385.
69 A u e r ,  G.: Die Entwicklung, s. 43.
70 ZAO-O, ACO, E 7, kart. 2698, nařízení z 20. listopadu 1786.
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Radikální reforma patronátního práva Josefa II. ovšem nepřežila. 
Konkurz zůstal sice povinný pro všechna obročí, ale příslušný patron 
mohl vybrat kohokoli ze všech kandidátů, a nemusel své rozhodnutí nijak 
zdůvodňovat.71 Možnosti získat farní obročí tedy na prahu 19. století pro 
většinu kleriků zůstaly vázány na osobní vztah k patronovi či na působení na 
jeho panství ve funkci pomocného duchovního. V rámci kléru se tak začaly 
vytvářet určité uzavřené okruhy a začalo opět platit, že o beneicium se 
ucházeli převážně duchovní působící na farách patrona. Týž proces postihl 
i fary, kde měl patronátní právo stát, neboť v prosinci 1791 vyšlo nařízení, 
že při stejných vlastnostech žadatelů (tedy znalostech i zásluhách) se má 
vycházet z délky působení na zeměpanských farách, takže byli výrazně 
upřednostněni žadatelé z far státního patronátu.

Závěr

Z výše znázorněné dynamiky sociální diferenciace kněžstva vyplývá 
tento závěr: V průběhu 18. století roste dignita farářského úřadu v rámci 
kléru. Stoupající počet svěcenců, kterému neodpovídá souměrně stoupající 
počet beneicií, má totiž za následek nedostupnost tohoto postu pro téměř 
polovinu kněžské populace. Tato dignita v sobě obsahuje tři následující 
složky:

Být farářem v sobě obsahuje velkou míru prestiže. Co není samozřejmě 
a lehce dostupné, je hodnotné. Obročí přinášelo výraznou míru samostat-
nosti (kontroly děkanů či vikářů byly spíše formálního rázu, konzistoř dale-
ko) a rozhodovacích pravomocí v rámci vlastní farní domácnosti i církevní 
obce. Postavení vůči patronům bylo jištěno faktickou nesesaditelností, která 
se dala prolomit pouze v případě těžkého přečinu klerika, ale vždy pouze 
ve spolupráci s církevními úřady. Uznání navenek bylo podporováno rela-
tivně vysokou životní úrovní beneiciátů. I osvícenští biskupové uznávali, 
že pro úspěch duchovního pastýře u farníků hraje jeho dostatečné hmotné 
zajištění klíčovou roli.72 Fungující farní hospodářství pomáhalo zachovávat 
vliv a úctu faráře ve farní obci.

Farní beneicium (spolu s kanonikátem) je jediným jistým a dosta-
tečným zaopatřením kněží. S tím souvisí jednak jeho výše, která byla pro 
sociální status klerika dostatečná, ale i fakt, že výše požitků z prebendy ply-
noucích nezávisela na zdravotním stavu beneiciáta. Toho mohl zastupovat 
v nemoci kaplan, v případě úplné neschopnosti mohl být na faru dosazen 

71 Tamtéž, nařízení z 15. září 1790.
72 „Am entscheidesten, und ausgebreitesten ist der Einluss derjenigen Seelsorger, die das Glück 
haben, mit ihren persönlichen guten Eigenschaften einen Grad von Wohlstand zu verbinden.“ 
Výrok pasovského biskupa Firmiana citován podle: W e i ß e n s t e i n e r ,  J.: Vom 
josephinischen Staatsbeamten, s. 321.
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administrátor, farář ale o většinu svých příjmů nemohl přijít. Obročí tak 
představovalo penzijní zajištění v dnešním smyslu – rezignovat na něj si 
jeho držitel mohl dovolit pouze v případě zajištění jiných dostatečných 
zdrojů. 

Post faráře je ve velké míře odměnou za nepřímo vykonané služby. 
Růstem zájmu o obročí stoupá důležitost vazby uchazeče na panství pat-
rona, který o jeho udělení rozhoduje. Vedle osobní vazby to byl hlavně 
předpoklad dlouholetého působení duchovního v pomocných funkcích 
na patronátních farách. Na farách zeměpanské a biskupské kolace se sice 
prosadil konkurz s důrazem na vzdělanostní kvaliikovanost uchazečů, 
úplnou jistotu úspěchu zde mohla ale zajistit loajalita státnímu programu 
reformy náboženské praxe.

Karriere in Schwarz 
Die Voraussetzungen für den Gewinn eines Pfarrbeneiziums 
im 18. Jahrhundert 

Im diesen Aufsatz wird versucht zu zeigen, wie sehr sich die soziale Stellung des Klerus 
in den böhmischen Ländern in den 18. Jahrhunderts innerlich ausdifferenzierte. Während 
der Zahl der geweihten Priester rasch zunahm, stiegen die Ressourcen für Geistliche nur 
langsam. Die Folge davon war, dass ein Pfarrbeneizium für immer kleinerer Teil des welt-
lichen Klerus zugänglich war. Fast eine Hälfte der mährischen Priester in den 60er Jahren 
des 18. Jahrhunderts vollendeten ihre Karriere in Stellung eines Hilfsgeistlichen (Kaplan, 
Kooperator) oder sogar als Priester ohne Aufstellung in der Seelsorge. Dabei bestand zwi-
schen den Lebensbedingungen der Pfarrer und ihren Hilfsgeistlichen eine wesentliche Kluft, 
wobei sich bei den letzteren über Armut sprechen lässt.

Nun entsteht die Frage, welche Kompetenzen die wichtigste waren, um bei der immer 
härterer Konkurrenz um die Pfründe zu gewinnen. Die Antwort lässt sich im damaligen Patro-
natsystem inden. In der Situation, wo es ein Überluss der Geistlichen gab, war die wichtigste 
Kriterium die direkte oder indirekte Beziehung zum Kollator der Pfarre. Bei direktem Ver-
hältnis kommt in Erwägung die Verwandtschaft (hauptsächlich bei städtischen Patronaten, wo 
der künftige Pfarrer z. B. einen Bruder in der Stadtrat hatte) oder die Freundschaft; daneben 
kann die Verleihung der Pfründe als eine Belohnung für die bisher treu geleistete Dienste 
begriffen werden – d. h. für die Sekretäre, persönliche Kapläne oder Hauslehrer. Bei der 
indirekten Beziehung wurden als wichtigsten Kriterien die Verdienste des Bewerbers anver-
langt. Verdienste (merita) sind der nebenökonomische Produkt der dienstlichen Verhältnis 
zu verstehen, der in sich Loyalität und dienstlichen Eifer bei Tätigkeit auf den Gütern des 
Patrons enthält. Paradox dabei ist, dass durch die Abgabe des Beneiziums der neue Pfarrer 
so abgesichert wurde, dass die untergeordnete Position faktisch die Kraft verlor.

In der theresianischen Reformzeitalter kam es zuerst zu der Abänderungen bei den 
sog. landesfürstlichen Pfarrern, bei welchen sich die Bewerbern sich dem Konkurs unterzie-
hen mussten. Unter Josef II. wurde die Plicht des Konkurses auch auf alle übrige Pfarren 
erweitert. Als erste Bedingung für den Gewinn der Pfarrpfründe waren Studienerfolg und 
derzeitige theoretische und praktische Fachkenntnisse. Wenn mehrere Kandidaten gute 
Noten bekamen, entschieden die Verdienste um die Durchsetzung der josephinischen Re-
formmaßnahmen und „vernünftigen“ Religion.

Übersetzt vom Autor
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Jan Randák

Jan Hus mezi historií a chtěnou pamětí  
padesátých let 20. století*1

Každý systém či režim má potřebu vytvářet si své obrazy minulosti, 
prostřednictvím kterých odůvodňuje opodstatněnost vlastní existence 
a své praktické konání. Podíváme-li se do novějších českých dějin, nabízí 
se hned několik období, která mohou v této souvislosti posloužit jako 
názorné příklady. Pomnichovské rozčarování přivedlo na čas část české spo-
lečnosti ke kritickému názoru na Masarykův demokraticko-bratrský obraz 
vlastního národa, proti Palackého koncepci národních dějin vyzdvihující 
slavnou epochu husitství byl kladen důraz na katolictví a svatováclavskou 
tradici. Podobně „alternativní“ příběh poskytl společnosti i protektorátní 
aktivismus, jenž se v díle Emanuela Moravce, Emanuela Vajtauera či Karla 
Lažnovského vypořádal s řadou údajných mýtů především z Palackého 
a Masarykova ranku. S podobnými tendencemi, byť v odlišném politickém 
hávu, se setkáme i v době obdobně fatální, v epoše komunismu. Podívej-
me se tedy na jeden z tehdejších politických mýtů, jehož prostřednictvím 
hledali čeští komunisté dějinnou posilu svého režimu v národní minu-
losti. Zaměřme se na dobový obraz Jana Husa, svébytného předchůdce 
a ideologizovaného proroka komunismu, jak ho české společnosti nabídla 
především 50. léta minulého století.

Historiograie je často chápána jako věda usilující o maximálně mož-
nou objektivitu a nezaujatost. V souvislosti s názory straníků i čelných 
historiků padesátých let 20. století se však dějepisectví jeví mimo jiné jako 
ideologická práce ve prospěch dovršení socialistické revoluce minimálně 
v oblasti ideologie a kultury. Odborná historická práce se proměnila 
v instrument svébytné „černobílé“ rekonstrukce světa a kontroly jeho časo-
vých sfér. Pracovala na zideologizovaných tezích a formulích poskytujících 
legitimizaci komunistické moci. Historie jako věda představovala rovněž 
důležitý výchovný faktor pro širší společnost, tedy nejen odbornou. Pro 
laiky měla být mimo jiné zdrojem národní hrdosti, socialistického vlaste-

* Text je součástí řešení Výzkumného záměru MSM 0021620827 České země uprostřed 
Evropy v minulosti a dnes, jehož nositelem je Filozoická fakulta Univerzity Karlovy v Praze.
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nectví i sebevědomí.1 Jejím prostřednictvím měl zájemce poznat zákonitosti 
a logiku společenského vývoje. Dobové autority přitom nijak nezastíraly 
sepjetí svého vědního oboru se společenskou i politickou praxí. To jim však 
přišlo z podstaty marx-leninského světonázoru jako samozřejmé.

V poúnorovém Československu tak můžeme hovořit o stranickosti 
odborné práce odpovídající marx-leninskému paradigmatu. Ideová defor-
mace byla očekávaná a v rámci svého myšlenkového směru i opodstatněná 
a bezproblémová. Jevila se jako vyšší stadium vědecké objektivity nabízející 
publiku poznané historické pravdy. Z pohledu naší poučené současnosti 
se však jednalo o vědu selektující, bojovnou a ideologicky zásadovou, 
nesenou jedinci, kteří měli být intenzivně spojeni se společenským životem 
československého lidu. Prorežimní historik měl přistupovat ke své látce 
s konkrétním politickým hlediskem, třídním uvědoměním a stanoviskem. 
Přispíval tak podle dobových oiciálních představ k avizované výchově 
československého lidu: „Ukázat našemu lidu pravdivě, bohatě a v celé šíři 
jeho slavnou a velikou historii, ukázat jeho boj o lepší zítřek, hrdinství a velikost 
tohoto boje, naplnit sebe a naplnit jiné revolučním pathosem v zápase našeho 
lidu – to je úkol, který patří rozhodně mezi nejčestnější práce ve velkolepé dílně 
socialistické přeměny naší země.“  2 Stejně jako mýty či jiná kvazihistorická 
vyprávění i marx-leninská historiograie toužila dát především poučení, 
vysvětlit čtenářům účel a povahu soudobého dění. Podle Zdeňka Nejed-
lého se měla stát historiograií budoucnosti, nijak se neutápějící pouze 
v minulosti. Tu čekala naopak aktualizace. Historiograie stála před úkolem 
vnášet do dějin aktuální významy a době poplatný smysl, tedy vytvářet 
nové hodnoty, ne oživovat mrtvoly.3

Ve své přednášce „Husitství – živý zdroj národních tradic“ proslovené 
v Socialistické akademii v Praze dne 3. října 1951 prohlásil český historik 
Josef Macek: „Náš vztah k národní minulosti je velmi živý a chceme se z ní 
mnoho učit. Avšak jde o to, orientovat se na ta dějinná období, kdy náš národ 
šel vpřed, orientovat se na pokrokové osvobozenecké tradice našeho národa 
a kultury.“  4 Hledal-li komunistický režim v minulosti taková období, 
spočinul jeho zrak nutně na českých husitech, jejichž hnutí vykládal jako 
revoluční. Samozřejmě, že husitská polní vojska byla dokonalým příkladem 
odvahy postavit se pro svou sociální a de facto politickou pravdu nepří-
teli. U prostých válečníků však režim svého proroka nehledal. Obracel se 
spíše k počátkům hnutí, k oné zakladatelské postavě původně teologa, 

1 H e n d r y c h ,  Jiří: K úloze historie při budování socialistické společnosti. ČsČH 8, 
1960, s. 25.
2 Tamtéž, s. 31.
3 N e j e d l ý ,  Zdeněk: O poměru historie k dnešku. ČsČH 8, 1960, s. 33.
4 M a c e k ,  Josef: Husitství – živý zdroj národních tradic. Praha 1952, s. 5.
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v komunistickém obraze národní minulosti však bojovníka za osvobození 
a obrození pracujícího lidu – Jan Husa.5

V rétorice komunistické konstrukce minulosti se jevil obraz Husa 
pravdivým. Jan Hus byl myslitelem, bojovníkem za pravdu, prorokem 
lepších zítřků. Symbolizoval národní tradice a hrdost. Milan Machovec, 
poplatný paradigmatickým husovským textům Zdeňka Nejedlého, pokládá 
z logiky doby Husa za nejslavnější postavu starších českých dějin.6 Vní-
má ho jako bojovníka svázaného svým dílem a učením s komunistickou 
současností padesátých let 20. století. Husa nezdobila vojenská zmužilost, 
jako obdivovaného Jana Žižku. Byl mnohem více ideovým hlasatelem 
společenských změn ohrožujících zájmy, slovy Milana Machovce, tehdejší 
reakce. Ve schematickém podání národní minulosti stál Hus proti feudálním 
vykořisťovatelům, automaticky ztotožňovaným s pozdějšími kapitalisty. Byl 
odsouzen a upálen pro to, co učil a koho učil. 

Hus patřil ve své době k výjimečným myslitelům. Hledat smysl jeho 
učení v církevně reformních názorech by se však jevilo v kontextu jeho 
komunistického výkladu chybné. Došlo by slovy Zdeňka Nejedlého, Milana 
Machovce a jiných k falšování dějin.7 Smyslem a současně těžištěm jeho 
učení a celého veřejného působení byla jeho lidovost a demokratismus. 
Samozřejmě, že Husovi vykladači padesátých let 20. století připomínali 
jeho nesouhlas s vysáváním lidu i pronásledováním kacířů, odsouzení 
panující formalistické církevní morálky i principů mnišského života. To 
vše se však pro Husa jako nejedlovského proto-komunistu nezdá být 
hlavním problémem. Kritika starého světa je pro něj pouze prostředkem 
k dalším hlubším úvahám. 

Oproti Husovým reformním předchůdcům a souputníkům zaznívá 
v jeho případě z pohledu režimních 50. let minulého století nový tón. Hus je 
prezentován jako zdravý optimista, čerpající své rozpoložení ze samotného 
lidu. „Husova postava je skvělým dokladem správnosti marxistického učení o velké 
osobnosti jako soustředění snah určitého dějinného období.“  8 Tento Hus není 
člověkem z lidu odloučeným. Nabízí se naopak představa Jana Husa vyrůsta-
jícího ze „svého“ lidu. Právě lidové prostředí prý inspirovalo jeho myšlenky, 
které mu artikulované vracel zpět. Hus nepřemýšlel a nejednal stranou lidu, 
pouze jasně formuloval společenskou situaci, jenž ho obklopovala „v životech 
lidí, v jejich starostech a bědách, v jejich bolestech a nadějích“.  9

Takto vykládaný aktér být teologem nemůže. V otázkách dobové 
církevní praxe se vyjadřoval v duchu reformních snah. To však činili i jeho 

5 M a c h o v e c ,  Milan: Husovo učení a význam v tradici českého národa. Praha 1953, 
s. 361.
6 Tamtéž, s. 12.
7 Tamtéž, s. 118.
8 Tamtéž, s. 158.
9 K r a t o c h v í l ,  Miloš V.: Jan Hus. Praha 1952, s. 24.
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předchůdci, a přesto je komunistický diskurz neklade do stejně zasloužilé 
role. Waldhauser, Milíč, Matěj z Janova zůstali teology. Co však Jan Hus? 
Odpovědí na tuto otázku je údajný vztah Husa k Bibli, jež mu byla pouze 
prostředkem výchovy lidu. Hus svým posluchačům nenabízel Bibli jako 
souhrn mrtvých náboženských pravd, ale naopak jako vzor pro hodnocení 
událostí současných. Nejde o vizionáře, svými myšlenkami radikálně pře-
kračujícího realitu, jíž byl formován. Nemohl společnosti vnutit poměry 
a opravy neodpovídající stavu věcí a uspořádání. Proto si nepřál nic víc, 
než aby se dobové poměry přiblížily biblickým vzorům. Ovšem současně 
jde z pohledu marx-leninské historiograie o to, jak Hus Bibli pojímal, 
v čí prospěch a proti komu ji zaměřoval. Hus z pozic svých prorežimních 
vykladačů nemohl jinak, než vykládat Bibli proti církevní hierarchii a ve 
prospěch všech postižených v čele s chudinou. Lidu připomínal jeho 
důstojnost a místo před mocnými pozemského světa, kteří byli díky svým 
hříchům zavrženi od Boha.10 Bibli tak položil do služeb revolučního hnutí 
lidového prostředí, čímž podkopával feudální společnost, aniž by formálně 
překročil její právní a politické možnosti. 

V tomto kontextu se mění jeho dnes očekávaná role teologa. Na první 
pohled je tu řada skutečností, označující Husa za náboženského myslite-
le. Nicméně politický režim zasahující represí i do oblastí víry a církví se 
nemohl spokojit s takovým obrazem svého středověkého předchůdce. Hus-
teolog je tak jen povrchním zdáním, které si nevšímá jádra jeho učení. To, 
co se v jeho díle vztahuje k náboženství, není tvorbou bytostně Husovou, 
nýbrž jen dobovým rámcem údajně vlastnější aktivity. Bůh a náboženství 
byli Husovi jen nutnými mantinely, v nichž se pohyboval svou „pravou“ 
činností. Tou byla podle Milana Machovce politika. Hus-politik se pouze 
nemohl vyjadřovat jinak, než prostřednictvím náboženství. Jeho kázání 
nenaplňovaly náboženské úvahy, nýbrž kritika společenských poměrů. 
Zdánlivě teologické a náboženské otázky měly širší povahu a hlubší kořeny. 
Zdeněk Nejedlý tak považoval Jana Husa za průkopníka snah, za nimiž 
kráčeli na konci čtyřicátých let 20. století čeští komunisté.11 Nikoliv mora-
lista, nýbrž novověký revolucionář.12 „A tak spor o dogmata a věrouku, stejně 
jako bohoslovecká terminologie byly jen vnějším pláštíkem, který pokrýval velmi 
hmotné tělo: ostrý, hospodářsky podmíněný sociální boj. Proto by bylo zásadním 
nepochopení vykládat Husa, jeho zápas a všechno pozdější husitské revoluční 
hnutí jako boj a hnutí náboženské.“  13

V povědomí českého národa je Jan Hus spjat s pravdou. Jeho požadavky 
na život v pravdě se vinou i jeho druhým životem. Tuto skutečnost si samo-
zřejmě uvědomovali i Husovi prorežimní vykladači. Jeho pravdou prý byla 

10 Tamtéž, s. 21.
11 N e j e d l ý ,  Zdeněk: Hus a naše doba. Praha 1946, s. 8.
12 Tamtéž, s. 24.
13 K r a t o c h v í l ,  M. V.: Jan Hus, s. 25.
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práce pro osvícení lidu, hluboký demokratismus, boj proti církevní hierarchii, 
požadavek vyvlastnění církve, boj proti mocenským i ideologickým prostředkům 
vysávání lidu: „Husova pravda – toť Husův revoluční program.“  14 A této jeho 
„pravdy“ se ve své rétorice chápal i samotný komunistický režim, kterému 
se po únoru 1948 otevřela cesta k jejímu uskutečňování. Neboť jedinou 
„opravdovou“ husovskou tradicí je z nastíněné logiky ta v péči komunistů. 
Možná se Husem zabýval i T. G. Masaryk, ovšem jak tvrdí Machovec na 
počátku 50. let, Hus a Tábor se stali v Masarykových ústech po roce 1918 
pouze jedním z projevů korumpování lidu vládnoucí buržoazií. Machovec 
charakterizoval tuto tendenci otevřeně jako projev demagogie pravicových 
sociálních demokratů a jim podobných sociálšovinistů.15 Skutečnou tvář 
Husa-revolucionáře mohla vyjevit pouze společnost komunistická. „Husův 
program byl produktem boje proti majetkovým výsadám vládnoucích tříd a jejich 
privilegovanému postavení po všech stránkách.“  16 Adekvátně vyložené husitství 
se totiž stalo v poúnorové době neukončeným úkolem. Československá děl-
nická třída byla zákonitostí dějin a historického vývoje povolána k slavnému 
dovršení husitských ideálů spravedlivé a radostné společnosti. A socialismus 
se v poúnorovém Československu skutečně ostentativně budoval v kontextu 
národní minulosti, ve znamení mimo jiné či především husitských, v tom 
i husovských, revolučních tradic.

Komunistický Jan Hus nepředstavoval cestu do historie českého 
národa, nýbrž politickou iguru promlouvající k poúnorové společnosti 
srozumitelnou řečí. Byl umělým důkazem minulých národních bojů i sou-
časných snah. Odkazoval k údajné představě nepřetržité husitské a husovské 
revoluční tradice českého národa, udržující se v něm od středověku, již 
takto adekvátně personiikoval. V této etapě svého druhého života se stal 
vysloveně symbolem a politickou záležitostí. 

Politizace Jana Husa a komunistická transformace jeho osoby měla 
za cíl vytvořit chtěnou paměť dějinné kontinuity komunistického režimu 
v Československu, respektive revoluční podstaty tuzemské společnosti. 
Když Pierre Nora tvrdí, že paměť je život a jejím nositelem je živá pospo-
litost,17 pak v případě chtěné paměti o Janu Husovi – jakožto revolucionáři 
z počátku 15. století – je třeba tuto tezi poupravit a tvrdit, že nositelem 
paměti takto vnímaného a představovaného Husa nebyla v prvopočátku 
celá společnost, respektive národ a jeho proletariát, nýbrž ideologové a pro-
režimní historici konstruující obrazy o minulosti v duchu komunistického 
režimu, respektive prokomunistického národního příběhu.

14 M a c h o v e c ,  M.: Husovo učení, s. 245. O Husově programu se podrobněji zmiňuje 
ve své práci Zdeněk Nejedlý, viz N e j e d l ý ,  Z.: Hus a naše doba, s. 29.
15 M a c h o v e c ,  M.: Husovo učení, s. 338.
16 N e j e d l ý ,  Z.: Hus a naše doba, s. 23– 32.
17 N o r r a ,  Pierre: Mezi pamětí a historií: problematika místa. In: Cahiers du CeFReS 
1996, s. 41.
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V demokratických společnostech bez autoritativní snahy po jednom 
závazném výkladu dějin by mělo platit, že historie jako věda a paměť jsou 
dvě odlišná pole a prostory ixace, respektive uložení obrazů o minulosti. 
Ty se v některých případech mohou k sobě blížit, přesto však nesplývají. 
V totalitních režimech, mezi které onen tuzemský komunistický patřil, 
ovšem platí, že naopak odborná historie s pamětí, především těch zásad-
ních epoch a zlomů národní či státní minulosti, splývají. Komunisté tak 
v různých pamletech, projevech, propagandě a pseudoodborných textech 
i v odborných pracích, třeba právě o Husovi, velebili prostřednictvím 
minulosti sami sebe.

Účelovou transformaci Husa vnímejme jako chtěné uvědomování si 
požadované tradice a její vstup do prostoru odborné historie. Ideologizace 
a propaganda spojené s Husem představovaly uváženou a ovlivňovanou 
paměť prožívanou nijak spontánně, spíše jako svého druhu úkol. Ideovou 
deformací Husa se vytvářel speciický prostor pro, když ne komunistickou, 
pak alespoň revoluční minulost, přítomnost a budoucnost národa. „Třebaže 
pohled historikův směřuje zpět, do minulosti, začleňuje zároveň současnost do 
nepřetržitého proudu společenského vývoje a obrací pozornost k budoucnosti.“ 18 

Takto aktivní současnost nebyla nezávislým soudcem národní minu-
losti, ale pouze etapou v objektivně se vyvíjejícím procesu od minulosti 
k očekávané budoucnosti; byla současností umožňující údajně správné chá-
pání zákonitostí společenského vývoje, jenž však ve skutečnosti uzpůsobila 
své verzi světa. Případné argumenty obviňující tuto praxi ze schematizace 
a zkreslování dějin odbyla teze, že nejnovější společenská praxe nabízí 
hlubší pohled na dějiny než ta předcházející, že každý vyšší historický 
stupeň, za nějž se komunistický režim bezesporu považoval, umožňuje 
přesnější vidění a tedy i hodnocení minulosti.19 Proti jiným etapám posky-
tovala prorežimní historiograie vskutku „pravdivý“ pohled i na původně 
historickou osobnost Jana Husa.

Politizaci a ideologizaci husitství jako celku, konkrétně i Jana Husa, 
je třeba chápat jako nutný úkol komunistické prorežimní historiograie 
především počátku padesátých let 20. století. Politická realita poúnorové-
ho Československa s takovými tendencemi počítala. Nastíněná historická 
tvorba představovala jednu ze zásadních společenských institucí ničící ve 
svých představách svět starý a pomáhající budovat svět nový a lepší. Tako-
véto uvažování o dějinách, o národní minulosti, přítomnosti, ale i budouc-
nosti podporovaly současně teze komunistického světonázoru o dějinách 
a jejich logice, jež byly brány jako jediné správné výklady veškerého dění. 
Nabízely svého druhu schéma, do nějž se pouze doplnily konkrétní aktéři, 
události a data. V tomto případě výklad a politizace Jana Husa se dostaly 

18 M a c e k ,  Josef: Stav a úkoly čs. dějepisectví v období dovršení socialismu. ČsČH 8, 
1960, s. 2.
19 H e n d r y c h ,  J.: K úloze historie, s. 25.
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do postavení pevné součásti ideologie, o níž se nepochybuje, a která je 
potvrzována konkrétním historickým materiálem dokazujícím, že dějiny 
jsou skutečně prostorem třídních a sociálních bojů za lepší zítřky.20 Pokud 
budeme akceptovat teze marx-leninské historiograie o logice směřování 
dějin a logickém dějinném vývoji, pak se vlastně sám Hus zdá být nut-
ným článkem v očekávaném řetězu nevyhnutelných událostí, vrcholících 
v nástupu komunismu. Tedy jinak: Husova aktivita a jeho revoluční zjev 
byly projevem dějinné nutnosti.

I když Hus jednal v mantinelech své epochy a náboženského pro-
středí, přesto se nutně jeví jako duch na svou dobu výjimečný. Z pohledu 
prorežimních vykladačů dokázal svou kritikou ony pomyslné mantinely pře-
kročit. Stal se tím významnou společenskou silou. Vyjádřeno jinak, obecné 
historické podmínky, ve kterých Hus působil, byly zcela jistě silnější než 
jeho osobnost. Tato daná nutnost předurčila jeho kritiku fungování tehdejší 
společnosti. Hus však přesto dokázal prolomit omezení doby a vykročil 
z jejího stínu. Podařilo se mu to tím, že napadl v očích marx-leninské histo-
riograie základy tehdejšího společensko-hospodářského uspořádání. Viděl 
víc a dál než jiní a své poznatky artikuloval zřetelněji, vytrvaleji a odvážněji, 
než jeho předchůdci a souputníci. „Je to hrdina. Nikoli hrdina v tom smyslu, 
že by mohl zastavit nebo změnit přirozený běh věcí, nýbrž v tom, že jeho činnost 
je uvědomělým a svobodným projevem tohoto nevyhnutelného živelného procesu. 
V tom je celý význam velikého člověka […].“  21

Josefem Mackem, Františkem Grausem a mnoha dalšími zdůrazňovaná 
krize feudalismu je objektivní daností, které se z pohledu marx-leninské 
historiograie musela nutně nějaká osobnost postavit. A právě touto posta-
vou byl Jan Hus. Ten sice měl vliv na další osudy dobové společnosti 
v tuzemských podmínkách, na druhou stranu jeho působení bylo zpětně 
podmíněno soudobou situací a společenskou krizí feudalismu. Husa 
revolucionáře vnímejme jako připomínaný nutný článek, jenž díky svým 
vlastnostem a své osobnosti dodal počátku 15. století v českém prostředí 
individuální charakter. Jeho prostřednictvím a přičiněním nabraly české 
národní dějiny oné doby konkrétní tvář, jakou známe z učebnic dějepisu 
a odborné literatury. Nicméně z logiky marx-leninských pouček o histo-
rické nutnosti a očekávaném vývoji je Hus v onom příběhu národních či 
národně-lidových dějin nutným momentem, určovaným vnějšími silami, 
než pouze svou osobností a jejími rysy. Krize feudalismu jako objektivní 
dějinný fenomén „očekávala“ konkrétního aktéra, schopného na ni pou-
kázat a artikulovat ji.

Dobová epocha vyžadovala z pohledu svých prorežimních interpretů 
aktéra Husova zjevu a formátu, nicméně na druhou stranu „každý talent, 

20 J i r o u š e k ,  Bohumil: Josef Macek. Mezi historií a politikou. Praha 2004, s. 33.
21 P l e c h a n o v ,  Georgij Valentovič: O úloze osobnosti v dějinách. Praha 1954, 
s. 39.
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který se stane společenskou silou, je plodem společenských poměrů“.22 Hus se stal 
komunistickou proklamací revolucionářem ne pouze díky své jedinečnos-
ti, ale i díky skutečnosti, že jeho osobnost nejlépe odpovídala obecným 
potřebám své doby, tedy etapě krize feudální společnosti. Fakt, že husitská 
revoluce byla do určité míry úspěšnou a že se na několik let prosadila, 
ukazuje zpětně v kontextu nastíněné logiky na oprávněnost, „pravdivost“ 
a dobovou nevyhnutelnost Husova učení. „Porážka za porážkou stíhala 
Husovy soudce a jejich následovníky, pomocníky a vykonavatele, a po potupné 
porážce u Domažlic […] musel papež, císař a jejich feudální vasalové přiznat svou 
konečnou porážku. Museli přiznat, že mečem a násilím se nic nepořídí proti těm, 
za kterými stojí  p r a v d a  v ý v o j e “  (zvýraznil autor textu).23 Nastíněný 
krajně vyhrocený obraz Jana Husa je potvrzením teze, že každá skupina, 
společnost, národ či hnutí potřebují postavu, jejímž prostřednictvím se 
mohou symbolizovat, respektive objekt, který může být společnosti, náro-
du či hnutí jako symbol i účelově dodán, každopádně zjev, jenž nebude 
pouze učitelem, ale velmi často i ideologizovaným předobrazem. Takto 
významná osobnost je konstruktem odpovídajícím své době a společnosti 
jím se obsluhující. 

Obraz Jana Husa prošel v českém historickém vědomí mnoha pro-
měnami. Vlastní podobu si vytvořil i komunistický režim shromažďující 
historické argumenty pro podporu své existence. Oiciální ideologizovaný 
obraz Jana Husa v komunistickém prostředí poválečného Českosloven-
ska, poskytující pro následující desetiletí závazný předobraz, je dokladem 
proměnlivosti tváří historických postav. Pro komunistický režim nebyla 
důležitá Husova historická podoba reformního teologa. Strana potřebovala 
vhodný národní příběh a v něm adekvátního hrdinu zakládajícího revoluční 
tradici a upravený Hus jako lidový politik-revolucionář se přímo nabízel. 
Komunistický ideologizovaný Husův obraz získal význam přesahující jeho 
historickou podobu. Stal se prostředkem sebeprezentace režimu 50. let, 
jenž tak vypovídal sám o sobě. 

Politizace Husa a transformace jeho minulé podoby představuje napl-
ňování předem vnímaných, danému režimu odpovídajících a v něm také 
tradovaných dějin obecných, včetně národních. Zrevolucionizovaný Hus 
dokládá pravdivost oiciálních marx-leninských tezí o dějinách. Nikdo již 
neřešil problém, že toto podání je politizací a instrumentalizací konkrétní 
historické látky. Dobový absolutizující diskurz o dějinách takové otázky 
nepřipouštěl. Vytvářel pouze nekonečný kruh důkazů, potvrzení a ověření 
předem stanovených dějin. „Vzor Husa – revolučního myslitele, lidového vůdce 
a bojovníka prochází dějinami z minulosti přes přítomnost do budoucnosti, věčně 
živý a platný. Jeho důsledný a neúchylný zápas a z něho vyrostlé husitské hnutí 

22 Tamtéž, s. 34.
23 K r a t o c h v í l ,  M. V.: Jan Hus, s. 75.
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se pak stalo českému národu, českému lidu první velkou revoluční zkušeností, 
která se ozývala živým, povzbuzujícím a strhujícím příkladem a přínosem v celém 
jeho dalším vývoji a při všech revolucích příštích.“  24

Prorežimní historiografy v čele se Zdeňkem Nejedlým chápejme jako 
tvůrce a strážce třeba i husitské a husovské revoluční tradice, navzájem 
splývající v tehdy vytvářené národní paměti i odborné historiograii. V této 
době snad každodenně zaklínaná dělnická třída viděla před očima díky 
ideologii, propagandě a historiograii vzor a příklad husitů, především 
jejich vlastenectví a stále živé poučení, z nějž neodmyslitelně a nepřehléd-
nutelně vyčnívala osobnost Jana Husa – jednoho z nejvzácnějších plodů 
a nejvýznamnějších spolutvůrců českých dějin.25 V tomto kontextu nakonec 
připomeňme tezi Josefa Macka z roku 1953: „Povinností naší historiograie 
je, aby stále pronikavěji vykládala všechny otázky husitské revoluce a seznamo-
vala s nimi náš lid.“  26 Neboť mimo jiné i to bylo vlasteneckým posláním 
české, respektive československé historické obce, jež si před sebe sama 
oiciálně kladla. Takovéto chápání role historiků v poúnorové společnosti 
z nich dělalo aktivní tvůrce nové společnosti a odpovídající verze světa, 
kteří však současně „naplňovali“ a vědecky zachycovali dějinnou nutnost. 
Z národních dějin se nemělo čerpat pouze poučení, ale především účel 
a smysl národní existence.

Johannes Hus zwischen Geschichte und beabsichtigter Erin-
nerung in den 1950er Jahren

Das Bild von Jan Hus unterlag im tschechischen historischen Bewusstsein vielen Verän-
derungen vom Kirchenreformator, dem Widersacher der Deutschen bis hin zum Kämpfer für 
die Freiheit. Das kommunistische Regime, das historische Argumente zur Abstützung seiner 
Existenz brauchte, schuf sich sein eigenes Bild. Das ofizielle, ideologisierte Bild des Jan Hus 
im kommunistischen Milieu der Nachkriegstschechoslowakei, das für die nächsten Jahrzehnte 
ein verbindliches Vorbild bot, ist ein Beweis dafür, wie sich die Gesichter historischer Per-
sönlichkeiten wandeln können. Für das kommunistische Regime war der historische Hus als 
Reformtheologe unwichtig. Die Partei brauchte eine geeignete nationale Erzählung und darin 
einen entsprechenden Helden als Begründer einer revolutionären Tradition; der „arrangierte“ 
Hus als Politiker bot sich hierfür geradezu an. Es ging also nicht um den Reformtheologen, 
sondern um das Bild eines Volksrevolutionärs, der seiner religiösen Dimension und damit auch 
der historischen Grundlage beraubt wurde. Aber gerade diesem Hus sollte das tschechische 
Volk nach den Vorstellungen seiner kommunistischen Interpreten folgen. Jan Hus wuchs in 
den fünziger Jahren des letzten Jahrhunderts zu einem Revolutionär heran.

Übersetzt von Thomas Haupenthal

24 Tamtéž, s. 78.
25 Tamtéž, s. 19.
26 M a c e k ,  Josef: Zdeněk Nejedlý a husitství. ČsČH 1, 1953, s. 22.
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Ctibor Nečas 

Nad rubrikami hlavních knih osvětimského 
cikánského tábora

Za cikány byli v minulosti pokládáni jednak a především příslušníci 
pestrého a různorodého etnika, respektive jeho romských, sintských, olaš-
ských či jiných subetnicit, jednak a ve velmi slabém podílu tzv. bílí nebo také 
světští, tj. světem jdoucí cikáni, jako různí překupníci, kramáři a hauzírníci, 
kotláři, brusiči a deštníkáři, šumaři a kejklíři, ale také tuláci, žebráci a další 
sociální vyděděnci, kteří se Romům a jejich etnickým bratřím způsobem 
života podobali, často se k nim připojovali a mnohdy spolu navzájem také 
splývali.1 Na všechny tyto lidi z okraje společnosti dolehla za nacistického 
režimu nelítostná genocida, která se odehrála v osvětimském cikánském 
táboře a v jiných zařízeních nucené táborové koncentrace.

Na základě výnosu říšského ministerstva vnitra ze 16. prosince 1942 
bylo třeba Romy s jejich rodinami vyloučit ze společnosti a deportovat je 
do Generálního gouvernementu. Podle rychlopisu, rozeslaného 29. ledna 
1943 hlavním úřadem říšské bezpečnosti jednotlivým služebnám německé 
kriminální policie, se tento tzv. Auschwitz-Erlass vztahoval na „cikánské 
míšence, Cikány-Romy a příslušníky cikánských kmenů balkánského původu“: ti 
všichni museli být v době co nejkratší odvlečeni do tábora, který se měl bez 
prodlení uvést do provozu ve stavebním úseku B-II-e táborového komplexu 
v Auschwitz-Birkenau. Od 26. února 1943, kdy do ještě nedostavěného 
zařízení přibyli první Romové (shodou okolností se mezi jejich úvodními 
evidenčními záznamy ocitla skupinka romských rodin z těšínského pomezí), 
proudily sem během prakticky celé příští táborové existence, to znamená 
až do 2. srpna 1944, nekonečné řady dalších romských mužů, žen a dětí, 
pocházejících z nejrůznějších končin Německé říše a okupované Evropy.

Zugangy, jak zněl původem německý a do vězeňského slangu přene-
sený výraz pro přijíždějící transporty, podstupovaly přijímací rituál, který 
se skládal z několika děsivých obřadů. Prvním z nich byla vstupní očista, 

1 Pokud bychom chtěli být bezvýhradně důslední, pak musíme celému tomuto seskupení 
říkat cikáni, nikoliv Cikáni. Etnická složka v něm však natolik dominovala, že nebude téměř 
žádnou chybou a nevzdálíme se pravdě, když pro jeho označení použijeme zevšeobecňujícího 
etnonyma, buď původního a poněkud pejorativního, tedy Cikáni, anebo moderního, na němž 
se shodly prakticky všechny subetnicity, tj. Romové.
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prováděná společnou koupelí v tzv. sauně či na umývárnách. Pak dostávali 
všichni nově příchozí oblečení po židovských transportech, nebo jim byly 
vráceny jejich civilní šaty; v jednom i ve druhém případě měli na zádech 
oděvů vyznačen červenou barvou velký kříž v podobě písmene X. Nako-
nec obdržel každý vězeňské číslo, které se zapisovalo do Hauptbuch der 
Schreibstube des Zigeunerlagers, přesněji do některé ze dvou hlavních knih, 
z nichž jedna registrovala ženy a dívky, druhá muže a chlapce.2

Autentický pramen, který poskytuje základní data o osobách inter-
novaných v někdejším osvětimském cikánském táboře, byl objeven 
a zachráněn 13. ledna 1949. Toho dne se totiž do Państwowego Muzeum 
w Oświęcimiu-Brzezince dostavil muž středního věku a představil se jako 
bývalý politický vězeň č. 3720. Jmenoval se Tadeusz Joachimowski a přijel 
prý ze svého bydliště ve Vratislavi z toho důvodu, aby oznámil, že od února 
do srpna 1944 byl v předmětném táboře raportním písařem; vypověděl 
dále, že na sklonku svého funkčního období vynesl z táborové písárny 
část dokumentace, kterou potom se spoluvězni Ireneuszem Pietrzykem 
a Henrykem Porębskim zabalili do hadrů z vězeňského mundúru, uložili 
do plechového vědra a na jednom jemu známém místě tajně zahrabali do 
země.

Po sdělení překvapivých informací s ním muzejní pracovníci nepro-
dleně odešli do areálu, kde stával cikánský tábor. Tam Joachimowski mezi 
základy táborového bloku 31, v němž kdysi bývala tzv. mateřská školka 
(Kindergarten), a oplocením z ostnatého drátu, které ve druhém stavebním 
úseku oddělovalo od sebe dva sousedící tábory, cikánský (B II e) a mužský 
(B II d), označil udávaný prostor úkrytu. Po několika sondážích odtud 
z hloubky necelých dvou metrů opravdu vykopali vědro s ohlášenými 
písemnostmi, které byly deponovány v Archiwum Państwowego Muzeum 
w Oświęcimiu-Brzezince a představují tam dnes jeden z jeho vůbec nej-
vzácnějších sbírkových fondů.3

Jak stálo v nálezovém protokolu, kolekce byla téměř pětiletým 
uložením v krajně nevhodném prostředí provlhlá a citelně poškozená. 
Plátěné hřbety obou knih se vylomily z vazby a za války nedostatkový 
a špatný papír byl zvláště u mužské knihy potrhán, takže listům chyběla větší 
nebo menší část jejich okrajů a některé proděravěly i uprostřed. Záznamy 
o vězních byly psány málo kvalitním inkoustem, a paradoxně se tak staly 
daleko hůře čitelnými než vpisky, zapisované dodatečně obyčejnou tužkou. 
Ženská kniha zůstala celkově zachovalejší, také ona však měla počáteční 

2 Srov. k tomu zejména K e n r i c k ,  D. –  P u x o n ,  G.: Cikáni pod hákovým 
křížem. Olomouc 2000; K l a d i v o v á ,  V.: Konečná stanice Auschwitz-Birkenau. Olomouc 
1994; Thurner, E.: Nationalsozialismus und Zigeuner in Österreich. Wien – Salzburg 1983; 
Z i m m e r m a n n ,  M.: Verfolgt, vertrieben, vernichtet. Die Vernichtungspolitik gegen 
Sinti und Roma. Essen 1989.
3 Archiwum Państwowego Muzeum w Oświęcimiu-Brzezince, sg. D-Au-II-3, inv. č. 31 296 
a 31 297.
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listy značně poškozené, takže o prvních stojedna vězeňkyních, podobně 
jako mužská kniha o prvních stočtyřech vězních, poskytuje údaje zcela 
nebo z převážné části nekompletní.

V zájmu ochrany a příštího uchování unikátního textu muselo být pro-
to provedeno několik zabezpečovacích opatření. Nejdříve byly v 50. letech 
minulého století pořízeny fotokopie celé kolekce (v úplnosti si je vyžádala 
pátrací služba Internationale Suchdienst in Arolsen a ve výběrech také 
nejrůznější národní organizace a instituce, u nás např. Svaz Cikánů-Romů 
ČSR). Potom byly v 60. letech jednotlivé knižní listy zality do průhledných 
folií z umělé hmoty, vyvázány a v této podobě jsou poskytovány badatelům 
k prezenčnímu studiu pod názvy Ksiąźka ewidencyjna cygańska-kobieca 
(-męska), daty krańcowe 1943–1944. Nakonec byla v 90. letech sestavena 
z dosažitelných údajů o vězeňkyních a vězních podrobná databáze, která 
je k dispozici zájemcům z řad laické veřejnosti. 

Z vědeckého sympózia o osudu evropských Romů za druhé světové 
války, které se konalo roku 1991 v Osvětimi, vzešel návrh, aby byly obě 
knihy vydány tiskem a ihned se přistoupilo k jeho realizaci. Po pracném 
a několik měsíců trvajícím čtení, jež vyžadovalo mnohem více úsilí u originá-
lů než u fotokopií, byly záznamy z vybledlých a poškozených stránek obou 
hlavních knih předány do počítačové paměti podle programu, sestaveného 
na Max-Planck-Institutu für Geschichte göttingenské university.

Výsledkem náročné editorské práce, kterou vedl Jan Parcer, se pak 
stala monumentální publikace, připomínající památku „sintských a romských 
mužů, žen a dětí, kteří trpěli, byli ponižováni a zahynuli“ v Auschwitz-Bir-
kenau.4 

Evidence žen a dívek se zapisovala do knihy o dvou svazcích, které 
měly rozměry 21, 5 cm x 29, 5 cm. Na jejich 702 formulářových stranách 
prováděli záznamy téměř kaligraicky pouze dva písaři, aniž by se přitom 
navzájem nějak výrazněji odchylovali. Evidence mužů a chlapců byla 
vedena v jednosvazkové knize o rozměrech 20 cm x 29, 5 cm. Zápisy do 
jednotlivých sloupců na jejích 300 ručně nalinkovaných stranách zanášelo 
několik písařů, většinou jen velmi zběžným a vzájemně od sebe odlišným 
způsobem.

Srovnání obou evidencí a jejich formálních rozdílů vyvolává dojem, 
jakoby kniha zachycující ženy a dívky byla hotovým čistopisem, kdežto 
kniha s registrací mužů a chlapců nepřerostla ráz pomocného a podklado-

4 Memorial book. The Gypsies at Auschwitz-Birkenau. 1–2. Ed. Jan Parcer. München, K. 
G. Saur 1993. 727 + 1674 stran. Úvodní pasáže k edici napsali Romani Rose z heidelber-
ského Dokumentations- und Kulturzentrum Deutscher Sinti und Roma, vědecký pracovník 
Państwowego Muzeum w Oświęcimiu-Brzezince Jan Parcer a profesor Wacław Długoborski 
jako kurátor osvětimského památníku pro otázky vědeckého výzkumu. Edice je opatřena 
rejstříky jmen a rodišť vězňů, dále statistickými výsledky počítačových analýz, vzpomínkami 
pamětníků, kalendářem událostí a obrazovou dokumentací a konečně i dostupnými biogra-
ickými informacemi o esesácích nasazených v osvětimském cikánském táboře.
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vého konceptu. Joachimowski jako osoba k tomu nejpovolanější nepodal 
o této skutečnosti žádné vysvětlení (ani dřív, kdy svůj čin úředně ohlašoval, 
ani později, kdy s ním byly nahrány a autorizovány jeho výjimečně cenné 
memoáry).5 Tím ponechal pootevřené dveře k hypotéze, že první kniha se 
možná zachovala v deinitivní a druhá pouze v jakési přípravné podobě.

Ve způsobu uspořádání látky se obě hlavní knihy shodovaly v základ-
ních rubrikách, které šly za sebou v tomto pořadí: Häftlingsnummer, Häft-
lingsart, Name, Vorname, Geburtsdatum, Geburtsort, Beruf a dále Eingang ins 
Lager, Bemerkungstext a Bemerkungsdatum, a lišily se několika málo rubrikami 
navíc (v ženské evidenci byla takovým přídavkem rubrika Anschrift, vsunutá 
mezi rubriky Eingang ins Lager a Bemerkungstext, v mužské evidenci pak 
rubriky Religion a Stand, vsunuté mezi rubriky Geburtsort a Beruf  ).

Pokusme se v následujícím příspěvku o kritiku tohoto unikátního evi-
denčního pramene a současně o zjištění, jakou míru přímých či nepřímých 
informací může poskytnout ten který z jeho oddílů. Vytěženou faktograií 
se totiž dá nejenom podstatně doplnit dosavadní poznání, ale také získat 
inspirace k hledání nových cest v badatelském výzkumu problematiky 
romského holocaustu.

1. Vězeňská čísla, jimž předcházelo velké písmeno Z, tj. zkratka 
německého slova Zigeuner, nebyla pouze registrována v hlavních knihách. 
Vězňové je museli mít spolu s černým trojúhelníkem, kterým se v koncen-
tračních táborech označovali asociálové, uvedena rovněž na oděvech a od 
20. března 1943 jim byla každému také vytetována, dospělým a mladistvým 
na levém předloktí a dětem na nožičce.

Z prvního přečtení a součtu jednotlivých knihovních záznamů vyplývá, 
že čísla obdrželo vedle 10 849 žen a dívek také 10 094 mužů a chlapců, 
podle čehož pak někteří badatelé usuzovali, že táborem prošlo dohromady 
20 943 osob.6 Tento počáteční soud je však ukvapený a zavádějící, poněvadž 
se při něm nepřihlíží jednak k omylům, nepředloženostem a nedůslednos-
tem, které nastávaly v táborové písárně zvláště při enormních návalech 
zapisovaných vězňů, a jednak se nepočítá s možnými absencemi zápisů.

V ženské evidenci např. došlo třikrát k duplicitě, při níž byla jedna 
a tatáž vězeňkyně zapsána pod dvěma různými čísly: stalo se tak u protek-
torátních vězeňkyň Anny Danielové (Z-9371 a 9372), Jaroslavy Matesové 
(Z-9369 a 9389) a Štěpánky Paffnerové (Z-9373 a 9375). Podobný případ 
nastal rovněž v mužské evidenci, kde byl dvakrát zapsán novorozenec Peter 
Wachler (Z-2086 a 7162).

5 Archiwum Państwowego Muzeum w Oświęcimiu-Brzezince, Zespół oświadczenia, tom 
13, s. 56–80 a tom 70, s. 187–194.
6 Naposledy D ł u g o b o r s k i ,  W.: On the History of the Gypsy Camp at Auschwitz-
Birkenau. In: Memorial book. 1, s. 1–5.



357

N A D  R U B R I K A M I …

Kromě toho v hlavní knize žen a dívek nebyly provedeny žádné 
záznamy u jedenácti čísel (Z-10627, 10814 a 10819 až 10827), ačkoliv tato 
čísla dostávaly zřejmě další vězeňkyně; naznačuje to konkrétní případ Mar-
garete Brunckerové (Z-10822), o níž se píše v dokumentech osvětimského 
SS-Hygiene-Institutu. Podobně se vyskytuje v dílčím seznamu vězeňkyň 
ženského tábora v Auschwitz-Birkenau jméno Albine Weissové (Z-10888), 
což zase svědčí o tom, že vězeňkyně přicházely do tábora a musely být 
registrovány i potom, co byla zaknihována údajně poslední vězeňkyně 
Magda Samujlowiczová (Z-10849).7

Když přijel hromadný transport z Białystoku, byli jeho účastníci, 
mezi nimiž se vyskytly případy skvrnitého tyfu, ponecháni několik dní 
v karanténě na blocích 20 a 22, aniž by prošli registrací. Po večerním 
apelu 23. března 1943 došlo k vyhlášení Lagersperre, tj. uzávěry tábora. 
Během jejího trvání pak nic netušící białystocké nešťastníky odvedli do 
plynových komor a tam je všechny povraždili; bylo jich asi 1 700. Nikdo 
z nich přitom nedostal vězeňské číslo, ani nebyl zapsán do jedné či druhé 
z hlavních knih.

Skutečné množství vězňů tedy muselo být nepoměrně vyšší, než kolik 
prozrazuje náš informační zdroj a lze je kvaliikovaně odhadovat asi na 
23 000 mužů, žen a dětí.

Datum narození bylo v hlavních knihách zapsáno nebo je dnes 
čitelné u 10 814 vězeňkyň a u 10 009 vězňů, tedy dohromady u 20 823 
všech internovaných osob. Z tohoto celkového počtu bylo 17,93 % dětí 
předškolního a 25,30 % školního věku, 10,36 % mladistvých a 45,91 % 
dospělých. Věznění se jako celek vyznačovali poměrnou mladostí a dále 
mírnou femininitou v kategorii dospělých, zatímco kategorie dětí a mla-
distvých zůstávaly maskulinní. Jejich biologická a věková struktura se tak 
vyznačovala rysy, které v minulosti byly a dodneška jsou pro romskou 
populaci typické.

V okamžiku, kdy za nimi zapadla brána cikánského tábora, vyskytovali 
se v jejich řadách lidé každého věku, od čerstvých novorozenců po prastaré 
seniory. Nejmladšími, popřípadě nejstaršími byly z dívek a žen jednodenní 
Marie Horwathová (Z-7278) a stodesetiletá Hanna Thomaszewiczová (Z-
8769), z chlapců a mužů pak jednodenní Hermann Horwath (Z-7104) 
a Alfred Schmidt (Z-3513) a devadesátiletí Alfred Brandt (Z-1737) a Onufri 
Urbanowicz (Z-8079).

2. V rubrice Häftlings-Art se zaznamenávala státní, respektive územní 
příslušnost vězňů. Ti pocházeli z Německé říše (Zig. D. R. nebo D. Zig. či D. 
Z.), z Protektorátu Čechy a Morava (Zig. Prot. nebo Prot. Zig.), z Generál-
ního gouvernementu a z dalších násilně zabraných částí Polska (Zig. Polen, 

7 P a r c e r ,  J.: Introduction. In: Memorial book. 1, s. XXXI–XXXIII. 
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Poln. Zig., ale také eh. poln. Zig.), za nimi následovali co do počtu vězňové 
francouzští (Franz. Z.), holandští (Holl. nebo H. Z.), belgičtí (Belg. Z.), 
jugoslávští (Jug. Z.), charvátští (Kroat. Zig.), dále potom maďarští, ruští, 
litevští, norští a konečně i dva jednotlivci ze Španělska a žena ze Slovenska. 
Poměrně dost bylo vězňů, kteří nezískali domovské právo v žádné z obcí, 
kde se narodili nebo dříve pobývali; ti tak zůstávali bezdomovci a tím 
i bez státní příslušnosti (Zig. nebo Z. stl.). Poněkud méně vězňů zbývalo 
s nezjištěnou nebo spornou příslušností. 

Jako slovenskou příslušnici uvádí evidence jedině Terezu Rafaelovou 
(Z-6385), její syn Josef (Z-5733) se však narodil ve Vídni a příslušel už 
do Německé říše. Ze slovenských lokalit, např. z Bošáce, Čárů, Drietomy, 
Holíče, Horného Srnie, Kopčan, Močidlan, Senice, Skalice, Sobotiště, 
Štefanova, Trnovce, Vrbovců aj., pocházela však řada partnerů nebo 
partnerek moravských Romek či Romů, ti všichni byli ale evidováni jako 
protektorátní příslušníci.

Procentuálně vyjádřeno, podíleli se na celkovém počtu vězňů s kon-
krétně zapsanou státní příslušností především vězňové němečtí (62,59 %) 
a pokračovaně pak vězňové protektorátní (20,91 %), polští (6,08 %), fran-
couzští (0,69 %), holandští (0,66 %), belgičtí (0,58 %), jugoslávští (0,37 %), 
charvátští (0,23 %), maďarští (0,16 %), ruští (0,13 %), litevští (0,11 %) 
a norští (0,10 %); k nim je třeba dále připočítat vězně bez státní příslušnosti 
(4,84 %), jakož i vězně s příslušností nejasnou anebo spornou.8

K uváděným podílům je ovšem třeba připomenout, že za vysokou 
sumou údajů z Německé říše se skrývají dost početné údaje ze zabraného 
Rakouska a rovněž ze Sudet. Kromě toho na německém území operovali 
delší čas také „příslušníci kmenů balkánského původu“, jak je klasiikoval 
dříve citovaný Auschwitz-Erlass  ; všichni příslušeli do tzv. Nezávislého 
státu Charvátů. 

3. Písaři, kteří kromě němčiny ovládali nanejvýš svou mateřštinu, se 
při zapisování jmen neněmeckých vězňů dopouštěli řady jazykových chyb 
a prohřešků. Ty bývaly pokaždé značnější, pokud zapisovatelé neměli 
k dispozici transportní seznamy a zůstávali odkázáni jen na sdělení, která 
jim o vlastních nacionáliích, respektive o nacionáliích svých dětí nebo pří-
buzných, hlásili sami vězňové, nadmíru vystrašení a popletení přijímacími 
procedurami.

8 Nationality of Prisoners – Comparative Statistics (males and females). In: Memorial book. 2, 
s. 1474. Pokud jde o počet vězeňkyň, vyvolává jeho procentuální vyjádření určité pochybnosti: 
počítá se v něm totiž s 20 943 ženami a dívkami, to znamená jednak se třemi vězeňkyněmi, 
uváděnými v evidenci dvakrát, a záhadně i s jedenácti dalšími vězeňkyněmi, které však nejsou 
v hlavní knize vůbec evidovány. Stejně tak byl i výchozí počet 10 094 vězňů fakticky nižší 
o jednoho novorozence, jehož jméno, jak ještě bude ukázáno, evidence zdvojovala.
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Podle ukázek z materiálu české a moravské provenience byla příjmení 
typu Daniel, Holomek, Serinek či Serynek, Vrba ap. zaznamenávána vcelku 
bezchybně. Naproti tomu v záznamech příjmení s diakritickými znaménky 
zpravidla vždy chybělo označování délky samohlásek a měkkosti souhlásek, 
podobně jako přechylovací koncovky -ová nebo -á takřka u všech ženských 
příjmení. Tím byla vystavena pravidelným nepřesnostem příjmení typu 
Čermák (Cermak), Herák (Herak, Horak), Hrčka (Hrcka, Hrika), Ištván 
(Istwan), Janeček (Janecek, Janezek), Malík (Malik), Petržílka (Petrilka, 
Petrzilka, Peterilek, Petruzilek), Procházka (Prohaska, Prochazka), Růžička 
(Ružička, Ruzička, Ružicka, Ruzicka i Ruzika), Ševčík (Sevčik, Sevcik), 
Vlčnovský (Vlcnowsky, Vlenovsky) apod.

Křestní jména Romů z Čech a Moravy bývala zaznamenávána tu 
německy, tam zase česky (takže Agnes-Anezka nebo Anyska, Beatrix-Boze-
na, Elisabeth-Beta, Georgine-Jirina, Katharine-Katerina, Sidonie-Zdenka, 
Susanne-Zuzana, Ulrike-Oldriska; Anton-Antonin, Gottlieb-Bohumil, 
Georg-Jiri, Johann-Jan, Wenzel-Vaclav apod.). Dětská jména mívala dokon-
ce formu deminutiv nebo hypokoristik (Marticzka, Paulinka; Frenzik, Jiřek), 
některá jména mužů zase formu přezdívek (Iren, Parado).

Velmi mnoho křestních jmen bylo zkomoleno (z ženských Antin, 
Blesonora, Caromila, Demsche, Estika, Irina nebo Ižina, Jarine, Jeta nebo 
Kjeta, Kretoslava nebo Krytoslava, ale také Mietoslava, Miloza, Piana, Sie-
phonie, Vatunla, Waborga a Wiklowie, z mužských pak Machius, Mois, 
Sietoslaus, Strynek, Učul, Vodislav, Wasius a Wirtu).

Šest mužských křestních jmen, která uvádějí editoři jako nejasná, jsem 
při svém výzkumu četl a identiikoval takto: Josef Bock (Z-7448), Raimund 
Bock (Z-7450), Jan Daniel (Z-7506), Jan Daniel (Z-7570), František Ištván 
(Z-7491) a Maxmilián Kryštof (Z-7462).9 

4. Omyly a nedostatky lze předpokládat rovněž v zapsané dataci 
a zvláště lokalizaci narození. Platnost prvního předpokladu potvrzuje srov-
nání údajů obou evidencí se zachovalými transportními seznamy vězňů 
z protektorátních cikánských táborů. 

Odlišná data narození uvádí letský seznam u Eleonory Vrbové (Z-
8112), Marie Wintrové (Z-8091) a u Jana Čermáka (Z-7437), Viléma 
Hermanna (Z-7301), Antonína Floriana (Z-7426), Eduarda Floriana 
(Z-7426), Jiřího Růžičky (Z-7340), Josefa Václava Růžičky (Z-7328), 
Zdeňka Růžičky (Z-7332) a Václava Wittmanna (Z-7235), hodonínský 
seznam u Boženy Burianské (Z-9096), Vilmy Daňhelové (Z-9144), Andě-
ly Danielové (Z-9048), Apoleny Danielové (Z-9251), Aranky Danielové 
(Z-9370), Drahomíry Danielové (Z-9299), Heleny Danielové (Z-9038), 

9 N e č a s ,  C.: Aušvicate hi kher báro. Čeští vězňové cikánského tábora v Osvětimi 
II-Brzezince. Brno 1992, s. 247.
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Ludmily Danielové (Z-9222), Marie Danielové (Z-9145), Růženy Dani-
elové (Z-9116), Viktorie Danielové (Z-9266), Žoie Danielové (Z-9360), 
Vlasty Herákové (Z-9230), Antonie Holomkové (Z-9068), Berty Štěpánky 
Holomkové (Z-9260), Pavly Holomkové (Z-9179), Terezie Holomkové (Z-
9295), Zdeňky Holomkové (Z-9258), Daniely Ištvánové (Z-9331), Kristýny 
Ištvánové (Z-9082), Emílie Jelínkové (Z-9086), Gizely Krausové (Z-9164), 
Karolíny Lapačové (Z-9338), Marie Malíkové (Z-9195), Růženy Malíkové 
(Z-9192), Terezie Malíkové (Z-9282), Anděly Murkové (Z-9284), Anny 
Nové (Z-9234), Cecílie Nové (Z-9233), Karly Pupucové (Z-9310), Stěpánky 
Pupucové (Z-9141), Zdeňky Růžičkové (Z-9083), Anny Salayové (Z-9117) 
a u Františka Daňhela (Z-8631), Emanuela Daniela (Z-8375), Ferdinanda 
Daniela (Z-8411), Svatopluka Daniela (Z-8606), Václava Daniela (Z-8593), 
Františka Holomka (Z-8655), Jana Holomka (Z-8536), Antonína Pupuce 
(Z-8563), Václava Růžičky (Z-8418) a Raimunda Serynka (Z-8632).10

Pro druhý předpoklad mluví pak nespočet chybných, nepřesných 
a překroucených údajů z místopisu jihovýchodní Moravy, které se týkají 
některých rodišť, jakými byly třeba Bánov (Bahnow, Bahnhof, Banovi), Bis-
kupice (Buskupice), Bojkovice (Bokoiwitz), Březolupy (Besolup), Březůvky 
(Brezowki, Brezowka), Bylnice (Bitnytz), Částkov (Schastkow, Gastkov), 
Čeložnice (Celeznice, Tscheloschwitz), Dolní Lhota (Donilota, Dolny Leho-
ta), Doubravy (Dubrav, Dubrov), Havřice (Havnice, Havrist, Havry, Hawitz, 
Hawzice, Zawrzyce), Kněždub (Knieschdab, -dob), Kněžpole (Knieschpol, 
Knieszpol, Knischpol, Kniszpol), Krhov (Chrapov, Kryhov), Ludkovice 
(Dudkovice, Lutkovice), Luhačovice (Luchačovice, Luchaczowice, Luka-
covice. Lukačovice), Malenovice (Malinowice, Malonowitz), Nedachlebice 
(Nedaschlibice), Nevšová (Newschowo, Nirsova), Nezdenice (Nasdenice, 
Nezdonitz, Niedzenice), Osvětimany (Osvelimany), Polešovice (Polischitz), 
Pozlovice (Pazlovice, Poslovice), Přečkovice (Pnackovice, Pscheckovice), 
Radějov (Radiev), Řetěchov (Petechov), Sehradice (Schradice), Sobůl-
ky (Sobulek, Solubek), Spytihněv (Spitinau, Spitichniew), Strážnice 
(Straschnitz, Strassnitz, Straussnitz), Šaratice (Scheratitz), Tvarožná Lhota 
(Twarozna, Twaroschna, Stwarozni-Lhota), Uherský Ostroh (Ostrau, Ostre, 
Ungarisch Ostra), Valašské Klobouky (Valaske Klobuki, Wall. Klobouck), 
Velký Ořechov (Velky Učerkov), Veselá (Wesela, Wesele), Veselí n. Mor. 
(Veseli, Veselie, Vesely, Vesseli), Vlachovice (Vlahovice), Vlčnov (Wil-
cznow, Wilcznau), Vracov (Wratzov, Wratzew), Zádveřice (Zadworzyce), 
Záhorovice (Saharowitz, Sahohrowitz, Sachowowice, Zachowrowice), 
Želechovice n. Dřevnicí (Zelichovce) aj. 

Zkomoleniny typu Krönau, Tirnau, Wschetal aj. dokazují, že obsaho-
vý smysl topograických názvů byl zapisovatelům vzdálený a někdy zcela 

10 N e č a s ,  C.: Andr´ oda taboris. Vězňové protektorátních cikánských táborů. Brno 
1987, s. 150.
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nesrozumitelný. Jen tak si lze např. vysvětlit, že dvojčata František a Jan 
Richtrovi (Z-1039 a 1040) mají jako místo narození uvedeno Porodnice.

5. O profesi dospělých a mladistvých vězňů obsahují hlavní knihy 
celkem 4 846 záznamů, z nichž připadalo 3 743 na ženy a dívky a 1 103 na 
muže a chlapce.11 Kromě toho nabízí příslušná rubrika rovněž údaje o 241 
dětských vězních, ze kterých bylo 201 školáků a 20 dětí staršího školního 
věku se záznamy o jejich pracovním využití; jako žákyně byly podle všeho 
nedopatřením uvedeny sedmnáctiletá Käthe Adlerová (Z-2405) a dokonce 
i devatenáctiletá Berta Wapplerová (Z-5969). 

Vězeňkyně se před příchodem do tábora uplatňovaly především v děl-
nické, pomocné nebo nádenické práci (2 547 dělnic, 288 zemědělských 
dělnic, 35 pomocných dělnic, čtyři nádenice a čtyři dělnice v továrnách 
a různých provozech), jiné provozovaly zábavnou činnost (91 artistek, 20 
komediantek, 9 hudebnic, 6 zpěvaček, 6 hereček, tři tanečnice) nebo se 
zabývaly překupnictvím a maloobchodem (105 obchodnic, 6 prodavaček). 
Jistá část nacházela obživu v posluze a poskytování služeb (55 domácích 
paní, 16 kuchařek, 10 hospodyní, 7 pomocnic v domácnosti, 6 služek, 
čtyři pradleny, dvě děvečky, dvě služky, jedna správkyně domu), zatímco 
menší část se věnovala různým živnostem, řemeslům či domácké práci 
(13 krejčových a švadlen, 11 košíkářek, čtyři číšnice, po třech brusičkách 
a pletačkách, po dvou holičkách, přadlenách a svářečkách a po jedné balič-
ce, dezinfektorce, knihařce, kovářské učnici, kožišnické dělnici, lázeňské, 
obuvnici, pečovatelce, zahradnici a zámečnici). U 10 vězeňkyň jsou záznamy 
o jejich profesích nečitelné.

Svým způsobem výjimečná zaměstnání měly vedle 8 zřízenkyň 
a 5 rolnic např. expedientka Gertrud Hansteinová (Z-6275), kontrolorka 
Margarete Küferová (Z-4004), ošetřovatelky Leopoldine Horwathová 
(Z-9541) a Juliane Weinlichová (Z-4600), průvodčí Anna Weinlichová 
(Z-6302), stenotypistka Hilli Weissová (Z-4609), technická kreslička Herta 
Florianová (Z-10659), telefonistka Erika Roseová (Z-3641) nebo učitelka 
Marie Vrbová (Z-2149). 

Profesní rozdělení vězňů bylo rovněž poměrně pestré. Také tu měla 
nejpočetnější zastoupeni dělnická, pomocná nebo nádenická práce (584 
dělníků, 149 zemědělských dělníků, 45 pomocných dělníků, 9 horníků, 8 
stavebních dělníků a zedníků, čtyři nádeníci a po dvou strojních a želez-
ničních dělnících). Poměrně dost mužů zachovávalo věrnost tradičním 

11 Tyto počty jsou kvantitativně nižší proti těm, které uvádí seznam Occupation. In: Memo-
rial book. 2, s. 1477–1480. Došel jsem k nim tím, že jsem vybral pouze údaje o profesním 
uplatnění mladistvých a dospělých vězňů. Přebírat totiž z evidence všechny údaje tohoto 
druhu je značně ošidné, poněvadž některé z nich uvádějí omylem profesi i u nejmenších 
dětí, např. u jednoleté Renate Laubingerové (Z-3083), dvouletých Marie Danielové (Z-937), 
Margarethe Trollmannové (Z-3690) a Josefa Karla Růžičky (Z-7265), tříleté Jiřiny Herákové 
(Z-9110) nebo pětiletých Amandy Laubingerové (Z-3001) a Hildy Weissové (Z-1759).
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romským profesím, jakými byla práce s kovy (23 kovářů, 15 klempířů, 
11 brusičů, 8 zámečníků), různé obchodní aktivity (11 obchodníků, 
tři obchodníci s koňmi, jeden obchodník s dobytkem) nebo hudební 
a bavičské dovednosti (27 hudebníků, 6 artistů, tři komedianti, jeden 
herec). Zbývající nabízeli řemeslné, živnostenské a další služby (8 kočích, 
po sedmi obuvnících a kuchařích, 6 povozníků, 5 holičů, čtyři košíkáři, po 
třech stolařích a hlídačích, po dvou pokrývačích a řeznících, po jednom 
bačkoráři, bednáři, cihláři, číšníku, dezinfektorovi, dlaždiči, kartáčníkovi, 
krejčím, malíři, natěrači, ošetřovateli koní, přadlákovi, sedláři, silničáři, 
studnaři, svářeči, tesaři a zahradníku).

Rovněž mezi muži se proti všemu očekávání vyskytovalo pár jednot-
livců se zvláštními a u Romů překvapivými zdroji příjmů; řadili se k nim 
vedle čtrnácti rolníků, šesti šoférů, čtyř montérů a dvou strojníků např. 
soukromý podnikatel Cyril Ištván (Z-7526) a válečný invalida Ignatze 
Kokas (Z-6242). 

Zatímco v ženské evidenci byly profese zaznamenávány prakticky po 
celou dobu vedení příslušné hlavní knihy, u mužů a chlapců se registro-
valy souvisle pouze u čísel Z-6150 až 8355 a pak ještě u čísel Z-8723 až 
8725, Z-8862 až 8865 a Z-9361 až 9393. Proč tomu tak bylo, nelze dnes 
uspokojivě vysvětlit. Že by snad z důvodů, které byly naznačeny v úvodní 
pasáži tohoto příspěvku?

Německá slova v rubrice Beruf jsem podle dobových lexikonů12 pře-
vedl na česká jako kovář, obchodník, obchodník s koňmi, hudebník, artista 
atd., ačkoliv by se chtělo použít raději zastaralých, i když poněkud hanlivých, 
zato však obsahově výstižnějších výrazů typu cikánský kovář, kramář nebo 
hauzírník, koňský handlíř, potulný šumař, cirkusák či kejklíř apod.

6. Údaje o náboženském vyznání a o stavu byly v mužské evidenci 
zapisovány naprosto nebo téměř zcela výjimečně, zatímco rubrika o adre-
se v ženské evidenci zůstala veskrze prázdná (nebyla vyplněna u žádné 
vězeňkyně).

Z 803 vězňů s údaji o náboženství vyznávalo 99,25 % římsko-kato-
lickou a pouze 0,75 % evangelickou víru. Na celkovém počtu 2 634 vězňů 
s údaji o jejich postavení z hlediska manželství participovalo 76,07 % 
svobodných, 22,74 % ženatých a dále 15 vdovců a čtyři rozvedení, kdežto 
u čtyř byl příslušný záznam nečitelný.

Rekonstruovat ovšem příbuzenské vztahy německých Weissů, Rein-
hardtů, Steinbachů, Franzů nebo Roseových, českých Růžičků a moravských 
Danielů či Holomků, polských Dombrowských a rakouských Horwathů, 
aby byla uvedena alespoň nejčastěji se vyskytující příjmení jednotlivých 

12 Zejména dvousvazkový Německo-český slovník J. V. Sterzingera a sedmisvazkový Česko- 
-německý slovník F. Š. Kotta.
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rodin a rodů, zůstává holou nemožností. Lze nanejvýš tušit, že šli v evi-
dencích za sebou nebo si byli nablízku rodiče se svými dětmi, tedy matky 
s dcerami a otcové se syny. 

7. Podle rubriky o příchodech do tábora je možné datovat příjezdy 
jednotlivých transportů, majících buď hromadný, nebo individuální ráz 
(Sammeltransport, Einzeltransport). Ve 140 takových transportech bylo do 
tábora zavlečeno 20 141 vězeňkyň a vězňů. Z této celkové sumy připadaly 
na dané měsíce následující počty hromadných a individuálních transpor-
tů (a deportovaných jimi osob); 26. února – 6. března 1943: 4 (828), 6. 
března – 31. března 1943: 28 (11 339), duben: 10 (2 677), květen: 11 
(2 014), červen: 4 (14), červenec: 5 (69), srpen: 7 (801), září: 8 (53), říjen: 
14 (168), listopad: 11 (67), prosinec: 8 (86), leden 1944: 7 (486), únor: 
5 (51), březen: 12 (115), duben: 9 (960), květen: 9 (361), červen: 3 (31) 
a červenec: ? (21). 

Nedílnou součástí této ponuré statistiky byly i průběžné údaje 
o dětech, které se narodily za ostnatými dráty tábora a dostávaly tam vězeň-
ská čísla jako každý nově příchozí vězeň. Místo jejich narození bylo v hlav-
ních knihách zapsáno slovy Birkenau nebo Birkenau bei Auschwitz.

Prvními z novorozenců se stali Anna Malíková (Z-1936) a Peter 
Wachler (Z-2086, respektive Z-7162), oba nar. 11. března 1943, posled-
ním Gerhard Klein (Z-10082), nar. 29. června 1944. V táboře přišlo na 
svět dohromady 375 dětí (z toho 174 děvčátek a 201 chlapců). V poměru 
k jednotlivým měsícům se jednalo o tyto počty novorozenců; březen 1943: 
32 (14 + 18), duben: 46 (25 + 21), květen: 47 (16 + 31), červen: 38 (15 
+ 23), červenec: 48 (22 + 26), srpen: 43 (20 + 23), září: 18 (16 + 12), 
říjen: 23 (13 + 10), listopad: 21( 9 + 12), prosinec: 6 (3 + 3), leden 1944: 
8 (7 + 1), únor: 6 (2 + 4), březen: 3 (3 + 0), duben: 6 (3 + 3), květen: 9 
(3 + 6), červen: 10 (5 + 5), při čemž datum narození Andrease Horwatha 
(Z-8246) nebylo zapsáno a Georga s nečitelným příjmením (Z-8740) je 
možná nedopatřením datováno až k 16. července 1944.13

Datace narození nemusí být pokaždé zcela spolehlivá. V letních 
měsících roku 1943 byla totiž narození zaznamenávána vždy po skupi-
nách v jednom určitém termínu, kdy obdržela písárna hlášení o porodech 

13 O počtech v táboře narozených dětí vládla až dosud nejistota, na níž se nepodílela 
ani tak táborová písárna, jako spíš nedůslednost badatelů a hrubá chyba anonymního počí-
tačového analytika: W. Długoborski v citovaném historickém přehledu uvádí pouze 371 
novorozenců, kdežto seznam List of Gypsy Children Born in Auschwitz-Birkenau dokonce 
jenom 336 novorozenců, přičemž 17 jmen je v tomto seznamu zdvojeno, viz Memorial book. 
2, s. 1481–1489. Kalendář Chronology of the Gypsy Camp in Auschwitz II-Birkenau uvádí, že 
jako první se v táboře narodili Anna Malíková a Peter Wachler, datace jejich narození je však 
posunuta z 11. března na 15. března 1943, viz Memorial book. 2, s. 1544; chlapec byl přitom 
evidován dvakrát: poprvé nedopatřením písaře k 1. březnu 1943 pod číslem Z-2086 (ačkoliv 
jeho příchod do tábora je o pár sloupců dál datován správně, tj. o deset dní později), podruhé 
k patřičnému 11. březnu 1943 pod číslem Z-7162.
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z revíru, tj. z táborové nemocnice. Takovýto termín se přitom nemusel 
shodovat se skutečným dnem narození. Nápadně vysoké počty novorozenců 
se kumulovaly zvláště ve dnech 1., 8. a 14. července; 5., 17. a 30. srpna; 5. 
a 15. září 1943.

8. Poslední dvě rubriky obou hlavních knih uvádějí v datovaných 
poznámkách, jak a kdy končila vězeňkyním a vězňům jejich táborová 
internace; to nastávalo buď přemístěním či transportem do jiného tábora, 
anebo úmrtím.

Práceschopní byli vybíráni a odcházeli pěšky do sousedních nebo 
odjížděli po železnici do vzdálenějších koncentračních táborů. Pěší a povět-
šině dočasné odchody nepřekračovaly hranice osvětimského táborového 
komplexu.

Do mateřského tábora Auschwitz I odešlo 4. dubna minimálně 318 
a 12. dubna 1943 při nejmenším 358 mužů a chlapců. Podobným způsobem 
bylo přemístěno do mužského tábora v Auschwitz-Birkenau 18. května nej-
méně 299, 19. května nejméně 90 a blíže neurčeného dne někdy na přelomu 
let 1943–1944 nejméně 94 mužů a chlapců (včetně několika desítek těch, 
kteří tam byli zařazeni do trestného oddílu nebo na kopání protileteckých 
krytů); ženy a dívky odcházely do ženského tábora v Auschwitz-Birkenau 
individuálně a jejich přesuny dávaly dohromady nanejvýš asi 40 odchá-
zejících. Kromě toho odejel 9. listopadu 1943 do koncentračního tábora 
v Natzweileru neurčitelný počet mužů a chlapců.14

Všechna uvedená čísla jsou přibližná, neboť byla vypočítána podle 
záznamů hlavních knih, jejichž poškození anebo nečitelnost brání bohužel 
tomu, abychom se dobrali pravého počtu odcházejících. Pěší skupiny stejně 
jako skupina natzweilerská opouštěly tábor zpravidla pouze přechodně a po 
uplynutí delší nebo kratší doby se poměrně podstatná část jejich účastníků 
vracela zase zpátky.

Naproti tomu zjištěná množství transportovaných údajně nadobro 
a trvale jsou přesnější a spolehlivější, protože bylo možno odvodit je neje-
nom z hlavních knih vysílajícího tábora, ale také konfrontovat s informacemi 
z evidenčních pramenů cizí provenience, tj. tří přijímajících koncentračních 
táborů. Transporty byly vypraveny 15. dubna, 24. května a 2. srpna 1944: 
k prvnímu z těchto dat odejelo 884 mužů a chlapců do Buchenwaldu a 473 
žen a dívek do Ravensbrücku, ke druhému datu 82 mužů a chlapců do 
Flossenbürgu a 144 žen a dívek do Ravensbrücku a k poslednímu datu 918 
mužů a chlapců do Buchenwaldu a 490 žen a dívek do Ravensbrücku. 

14 Citovaný kalendář Chronology of the Gypsy Camp in Auschwitz II-Birkenau uvádí, že do 
koncentračního tábora v Natzweileru bylo transportováno několik set vězňů, tento odhad 
však zřejmě nadhodnocuje skutečný stav, neboť podle hlavní knihy se podařilo s určitostí 
identiikovat pouze 67 jmen.
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Internaci se ovšem dalo čelit také ilegálně, v praxi byla však tato 
možnost předem odsouzena k nezdaru. Jako první se pokusili uprchnout 
4. května 1943 protektorátní vězňové Josef Serynek (Z-1904) a František 
Růžička (Z-2035), byli však dopadeni, vsazeni do bunkru (táborového 
vězení) a při nejbližší selekci 22. května 1943 zastřeleni. Podobně skončily 
i ostatní známé pokusy romských vězňů o útěk. 

Těm, kteří se dostali hromadnými transporty do jiných koncentrač-
ních táborů, svitla naděje, nikoliv však ještě jistota k přežití. Naproti tomu 
ostatní, jež v cikánském táboře zůstali, tam také zahynuli.

Katastrofální životní podmínky (ubytování v přeplněných blocích, 
nedostatečná hygienická a sanitární zařízení, hladové příděly potravin, 
vysilující a mnohdy naprosto zbytečná práce, psychický teror a žalostný 
stav nemocniční a zdravotní péče, která se potýkala s trvalým nedostatkem 
léků) se staly semeništěm nakažlivých chorob (průjmová onemocnění, 
břišní a skvrnitý tyfus, tuberkulóza, zápaly plic, mezi dětmi spála, spalnič-
ky a záškrt). Někteří z dětských a mladistvých vězňů se stali předmětem 
výzkumu neblaze proslulého táborového lékaře Josefa Mengeleho, který 
konal zločinné pokusy s dětmi nemocnými nomou (tzv. vodní rakovinou, 
která byla spojena s rozpadem obličejové tkáně) a zejména s dvojčaty.15

Úmrtí byla zapsána u jmen 11 843 vězňů, z nichž 7 359 vydechlo 
naposled roku 1943 a 3 155 roku 1944, zatímco u 1 329 záznamů je dnes 
někdejší datace nečitelná. Na obludně vysoké mortalitě, se podílelo 6 406 
žen a dívek a 5 437 mužů a chlapců.

Smrt se mnohdy dostavovala i náhle a naprosto neočekávaně (např. 
25. května 1943, kdy po selekcích skončilo v plynových komorách 528 
vězeňkyň a 507 vězňů, podezřelých z onemocnění skvrnitým tyfem; čas 
jejich zmaru byl v hlavních knihách zapsán ve dnech mezi 25. květen až 
11. červen 1943, při čemž záznamy z úvodních dnů obsahovaly v ženské 
evidenci vedle obvyklého výrazu gestorben (zemřela) i zlověstnou zkratku 
S. B. (Sonderbehandlung).

Další rozsáhlá likvidace vězňů nastala po večerním apelu 2. srpna 
1944, kdy bylo 2 897 matek s malými dětmi a s posledními zbylými věz-

15 Dvojčata téhož pohlaví jsou zjistitelná podle dvojic vězeňských čísel: femininní jdou za 
sebou v pořadí Z-546 a 547, Z-1773 a 1774, Z-2878 a 2879, Z-4235 a 4236 (s odlišně zapsa-
nými rodišti), Z-4636 a 4637, Z-4827 a 4828, Z-6030 a 6031, Z-6614 a 6615, Z-7397 a 7398, 
Z-7461 a 7462 (s chybou v zapsaných příjmeních), Z-8155 a 8156, Z-8597 a 8598, maskulinní 
pak v pořadí Z-1039 a 1040, Z-1526 a 1527, Z-2141 a 2142, Z-2455 a 2456, Z-2514 a 2515, 
Z-1544 a 2545, Z-3043 a 3044, Z-5359 a 5360 (nesprávně uvedený rozdíl v rodišti), Z-5555 
a 5556, Z-5618 a 5619, Z-5751 a 5752, Z-5938 a 5939 (s odlišným rodištěm), Z-8518 a 8519, 
Z-9438 a 9439 (s odlišným rodištěm), Z-9805 a 9806, Z-9837 a 9838. Dvojčata opačného 
pohlaví jsou naopak zapsána v příslušných evidencích každé zvlášť a daří se vyhledávat je 
jen výjimečně na základě upozornění, obsažených v memorátech; např. Růžena Danielová, 
která byla zavlečena do tábora s celou svou rodinou, s hlubokým zármutkem vzpomínala na 
tam zahynulého svého manžela a všech pět dětí včetně dvojčat Zuzanky (Z-8261) a Michálka 
(Z-7572), viz H o l ý ,  D. –  N e č a s ,  C.: Žalující píseň. Brno 1993.
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ni, starými nebo nemocnými muži a ženami, odvezeno do V. krematoria 
a v jeho komorách během noci zadušeno plynem. Jejich mrtvá těla byla 
pak spalována ve zvláštních jamách, poněvadž kremační pece nebyly tehdy 
v provozu.

Na tuto hromadnou vraždu navázalo také odstraňování vyčerpaných 
několika set romských chlapců a dívek, vrácených 26. září a 10. října 
z Buchenwaldu a 11. a 14. října 1944 z Ravensbrücku zpět do Auschwitz-
Birkenau, aby tam byli všichni zplynováni jako práce nezpůsobilí.

Nahlédnutí do rubrik jedinečného evidenčního pramene, jakým jsou 
bez jakýchkoliv pochybností hlavní knihy cikánského tábora v Auschwitz-
Birkenau, nám umožnilo přesně vyčíslit a opravit dosud uváděné počty 
záznamů o jednotlivých vězeňkyních a vězních včetně dětí, které přišly na 
svět v krutých táborových podmínkách.

Dále bylo možno odhalit hrubé chyby, jichž se dopustil analyzátor 
počítačových dat o internovaných mužích, ženách a dětech, a znehodno-
til tak výsledky své práce, když ponechal profesní statistiku mladistvých 
a dospělých, stejně jako jmenný seznam novorozenců bez potřebné kritiky 
a zejména bez neméně potřebných závěrečných korektur.

Oprostit jména a data narození od zkomolenin a nesrovnalostí lze 
jen s obtížemi a případným srovnáváním s jinými zdroji informací, pokud 
ovšem tyto budou případně ještě objeveny a badatelé je tak dostanou 
k dispozici.
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O Mocran et Mocran lze stále diskutovat

K rozsáhlejší diskusi, která se místy až příliš dramaticky rozvinula v posled-
ní době na stranách odborných periodik, přispěl do ČMM také profesor Karlo-
vy univerzity Ivan Hlaváček. Ve svém krátkém příspěvku shrnul ve stručnosti 
vlastní náhled na problematiku, přičemž se postavil plně na jednu stranu, repre-
zentovanou v dané kauze svým kolegou Josefem Žemličkou. Domnívajíc se, že 
neustále platí ono klasické „audiatur et altera pars“, vyzvala redakce dva, jichž 
se uvedený diskusní příspěvek týkal, Karla Hruzu a Martina Wihodu, aby se 
k daným momentům vyjádřili. Snad stojí za připomínku, že zde vstupují do hry 
terminologická spojení jako „ahistorická interpretace“, „objektivní interpretace 
pramene“ apod. Nikdo nepochybuje, že seriózně a slušně vedená diskuse – na 
její charakter je právě kladen důraz – je tím pravým prostředkem k hloubějšímu 
poznání dané problematiky, zároveň však do ní lze stěží vstupovat s pouhým 
prosazováním své prestiže či dehonestováním protivníka, jak se také nedávno dělo. 
Tu lze připomenout, že se polemicky hovoří i o některým obecnějších konceptech 
starších českých dějin, které svým původem zasahují až do konce 19. či první půli 
20. století. Mnohé z podobných zahraničních konstrukcí, jak ostatně připomíná 
jeden z účastníků diskuse, vzaly na základě mezinárodního výzkumu a solidně 
vedené diskuse zasvé. Diskuse většinou sklouzává do nevhodnosti tam, kde se 
začnou namísto odborných argumentů používat osobní výpady a navíc určovat, 
kdo (a proč) smí a nesmí diskutovat; proto chce redakce ČMM vyzvat případné 
další diskutující, aby se takovému přístupu v budoucnu vyhýbali. 

Některé z momentů, jež u diskutujících zaznívají, např. o zatímním nejed-
noznačném přiřazení Jindřicha de Parisius nebo o odezvách kuriálního stylu 
u zmíněného dokumentu, podobně o možném výkladu neporozumění písařské 
předloze, tak nechávají ve hře i nadále obě výkladové varianty, což nepochybně 
není nic špatného. 

(re) 
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Ivan Hlaváček

Mocran et Mocran
Stručný diskusní epilog Ivana Hlaváčka 

Je tomu již víc než deset let, kdy jsem ve stručném článku (šlo tehdy 
o pouhých sedm stran!) zaujal stanovisko podle mého názoru k ahistorické 
interpretaci obratu Mocran et Mocran v proslulé listině tehdy ještě jen řím-
ského krále Friedricha II., kterou podal Martin Wihoda v jedné rozpravě 
a již pak rozšířil v samostatné knize a kterou nejnověji akceptuje a různě 
diskusně dotvrzuje Karel Hruza v tomto časopisu (125, 2006, s. 145–161). 
Protože můj jen načrtnutý názor byl razantně odmítnut, dovoluji si tu upo-
zornit na některé momenty a ovšem také na nejnovější literaturu: českou, ale 
i německou, tedy spíše rakouskou, jež je nepochybně K. Hruzovi bytostně 
známa. Dotknu se pouze dvou, ale kardinálních otázek, totiž lokalizace ono-
ho dvousloví, jež ovšem nebudí „neklid v pražských historických kruzích“, jak 
chce Hruza (s. 156). Už z toho důvodu nikoliv, protože nemá proč, neboť 
nemáme důvod (stejně tak v Praze jako v Brně, jak alespoň doufám) lpět na 
něčem, co neodpovídá objektivním interpretacím pramenů.

Jde o otázku příslušného úředníka de Parisio a o lokalizaci oněch 
„Mokřan“. K prvnímu stačí nahlédnout do nedávno vyšedší knihy Christiana 
Friedla Studien zur Beamtenschaft Kaiser Friedrichs II. im Königreich Sizilien. 
(Denkschriften der Phil.-hist. Klasse d. ÖAW). Wien 2005, rejstřík heslo de 
Parisio, kde je evidováno neméně než pět úředníků tohoto sicilského „úřed-
nického“ rodu, jenž Friedrichovi II. sloužil ovšem už dávno před rokem 
1220, kterým svou knihu Friedl začíná a z něhož nepochybně pocházel 
i úředník „basilejských“ listin Friedrichových. 

K druhému, kardinálnímu bodu pak odkazuji na nejnovější stať Josefa 
Žemličky ve 2. sešitu ČČH 105, 2007, kde lze nalézt komplexní a – jak snad 
i moji oponenti po zralé úvaze uznají – přesvědčivé (zejména z hlediska 
správních dějin, jimž oni nevěnovali vždy zaslouženou pozornost) poučení, 
jež mlčky odpovídá i na různé další otázky, které byly (povětšinou zbytečně) 
položeny a – světe div se – přivádí každého soudného čtenáře k těm Mok-
řanům, na něž jsem si dovolil před lety (spíše jen intuitivně) upozornit… 
O sloveso concedere a o jeho překlad se nehodlám přít, má ve středověku 
mnoho si blízkých i rozličných významů (viz Lexicon latinitatis medii aevi 
Bohemorum s. v.), ostatně to není podstatné. Skoro bych chtěl závěrem říci, 
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že někdy „povrchní“ (tak Hruza na s. 158 o mých tehdy spíše jen nahozených 
tezích) soudy mohou být pravdě blíže, než hlubokomyslné konstrukce, 
které ovšem nemají s historickou skutečností nic společného. 

Užitek z četby Wihodovy knihy nechci popírat, kdyby nic jiného, tedy 
dala impulz k novému, hlubšímu promyšlení starých otázek, myslím ale, že 
soudný čtenář jej vidí v jiných souvislostech, než si mysleli ti, kteří tuto kni-
hu označili v anketě ĎaSu za historickou knihu roku. Lze zakončit parafrází 
Hruzova závěru v tom smyslu, že sice moravský markrabí něco od Friedri-
cha II. obdržel, nebyla to ale Morava, ale nepříliš významná lokalitu, která 
ovšem mohla mít v kontextu okamžiku svou závažnost. Ta však byla oprav-
du jen záležitostí okamžiku, i když i ten má svou historickou dimenzi.
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Karel Hruza

„Hruza neví či nechce vědět“
Několik poznámek k diskusi nad souborem  
basilejských listin z 26. září roku 1212  
a charakterem přemyslovské vlády

I.

Ve druhém čísle Českého časopisu historického z roku 2007 byla pub-
likována studie, v níž se Josef Žemlička na dvou místech vyslovil k mému 
diskusnímu příspěvku, který jsem připravil pro Časopis Matice moravské.1 
Učinil tak ostrým perem a některými obraty se dotkl mé osoby i mého posta-
vení ve vědecké obci. Silným slovníkem se vzdálil prostoru, v němž se pohy-
bují přinejmenším mnou čtené odborné časopisy, a protože tón jeho pří-
spěvku může být vnímán jako urážlivý a vznesené námitky nemohu přijmout 
jako zcela přesvědčivé,2 cítím se být zmocněn ke krátké odpovědi. V zájmu 
přesnosti si dovoluji poznamenat, že předmětem Žemličkovy kritiky byla 
recenze, v níž jsem se věnoval nejen knize Martina Wihody3 a třem zlatým 
bulám sicilského krále Fridricha II. z roku 1212, nýbrž i dnes převládajícím 
pohledům na charakter přemyslovské moci.4 Názorové pozice, jež v této věci 
zaujal Josef Žemlička, ale nebyly středem mého zájmu. Zmínil jsem je pouze 
„na okraji“, vlastně musím přiznat, že mě Josef Žemlička zaskočil, a pokud 
se mým, spíše obecným úvahám dostalo takové pozornosti, musím si klást 

1 Ž e m l i č k a ,  Josef: Mocren, Mogkran, Muckern. Kde hledat říšský majetek Mocran 
et Mocran? ČČH 105, 2007, s. 305–348, zde s. 306 nn., pozn. 2, a s. 334; H r u z a ,  Karel: 
Zlatá bula sicilská: sic transit gloria? K nové knize Martina Wihody. ČMM 125, 2006, s. 149–
161.
2 Především mi není jasné, proč by názory Josefa Žemličky měly odrážet „historickou 
skutečnost“, jak nepřímo ocenil Ivan Hlaváček (dále viz H l a v á č e k ,  Ivan: Mocran et 
Mocran. Stručný diskusní epilog Ivana Hlaváčka. ČMM 126, 2007, s. 369–370), a to přinejmen-
ším proto, že již od meziválečných let se nezpochybnitelnou součástí historického řemesla stalo 
poznání, že tak zvaná „skutečnost“ je více či méně vratkou konstrukcí.
3 W i h o d a ,  Martin: Zlatá bula sicilská. Podivuhodný příběh ve vrstvách paměti. 
Praha 2005.
4 H r u z a ,  K.: Zlatá bula sicilská. Rozšířená německá verze vyšla pod názvem Die drei 
„Sizilischen Goldenen Bullen“ Friedrichs II. von 1212 für die Přemysliden. Zu einem neuen Buch, 
diplomatischen Fragen und einer „Historikerdebatte“ in der tschechischen Forschung. AfD 
53, 2007, s. 213–249.
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otázku, proč své výhrady alespoň netematizoval. „Něco“ se však muselo 
stát, protože o něco později se k Josefu Žemličkovi připojil Ivan Hlaváček, 
jenž rovněž pokládal za potřebné deinovat vlastní postoje, přestože ani 
jeho úvahy nebyly těžištěm mého recenzního zájmu.5 Jak ovšem dokazuje 
jiný příklad z nedávné doby,6 recenzent musí počítat s rychlou odpovědí, 
zejména pak má-li jeho názorový oponent (pokud se cítí být dotčen) přímé 
a možná i ničím neomezené publikační možnosti.

Následující poznámky se ve stručnosti pokusí obrátit k možnostem 
výkladu privilegia Mocran et Mocran a k otázkám, jež obklopují tři Fridricho-
vy buly z roku 1212. Dále bych se rád pokusil upozornit na vybrané stránky 
právě probíhající názorové výměny (navzdory všem rozmíškám o nic jiného 
nejde)7 nad přemyslovským 12. a 13. stoletím.

II.

Josef Žemlička označil mou snahu o vzájemné srovnání dispozičních 
sloves ve třech basilejských listinách za „slepou uličku“,8 aniž by dále rozvedl, 
co tím chtěl vlastně naznačit. Pokud bychom jeho příměr chápali s plnou 
vážností, nejspíš by se ve stejné uličce ocitl také Ivan Hlaváček, jenž tuto 
otázku, tedy jaký význam měla dispoziční slovesa, nastolil již před deseti 
lety.9 K obratu „salvo servitio quod inde curie nostre debetur“, který však v sobě 
nezapře formulářový původ (!), v listině pro moravského markraběte Vla-
dislava Jindřicha mohu dodat pouze tolik, že si Josef Žemlička skutečně 
všiml pozoruhodné pasáže. Zároveň se ale musíme ptát, za jakých podmínek 

5 H l a v á č e k ,  I.: Mocran et Mocran, s 369–370.
6 H l a v á č e k ,  Ivan: Nad knihou Knihy a knihovny ve středověku. ČČH 105, 2007, s. 
433. Dovoluji si v této souvislosti předložit k úvaze, nakolik může nepříznivá odpověď vlivné 
osobnosti poznamenat vědeckou dráhu začínajícího a mimo pevné struktury historického 
výzkumu se pohybujícího historika.
7 Dosud vyslovené námitky lze bez problémů vnímat jako něco, čemu se v německém 
dějepisectví říká „Historikerstreit“ nebo „Historikerdebatte“.
8 Ž e m l i č k a ,  J.: Mocren, Mogkran, Muckern, s. 306, pozn. 2: „…Proto jsem tuto slepou 
uličku nechal stranou…“
9 H l a v á č e k ,  Ivan: Ještě jednou – a ani to možná ne naposledy – Mocran et Mocran. In: 
In memoriam Josefa Macka. Edd. Miloslav Polívka a František Šmahel. Praha 1996, s. 45–51, 
zde s. 49. Když Josef Žemlička odmítne onu „slepou uličku“, zůstane z jeho pohledu nejcennější 
Hlaváčkovo upozornění na „Mockern u duryňského Altenburku“, v němž byl rozpoznán pravý 
smysl nejasného obratu Mocran et Mocran. Jinak tu lze připomenout, že můj vlastní rozbor 
dispozičních sloves je metodicky „diplomatická komparace“ (dále viz H r u z a ,  K.: Die drei 
„Sizilischen Goldenen Bullen“, s. 229–232), jak to Josef Žemlička na jiném místě nazývá: „…Dalo 
by se to nazvat diplomatickou komparací, o níž by měl Hruza něco vědět…“ (blíže viz Ž e m -
l i č k a ,  J.: Mocren, Mogkran, Muckern, s. 334). Zkoušel jsem provést srovnání dispozičních 
sloves podle kancelářské praxe, která byla obvyklá za vlády Fridricha II., a nespokojil jsem se 
s prostým nahlédnutím do slovníků (dále viz H l a v á č e k ,  I.: Mocran et Mocran, s. 369–
370, k čemuž jen připomínám, že Latinitatis medii aevi lexicon Bohemorum nelze považovat za 
nejvhodnější pomůcku pro práci s latinskými texty také sicilské provenience).
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byl tento obrat vložen do samotné listiny? Kdybychom připustili, že v čis-
topise se objevující Mocran et Mocran není ničím jiným než koruptelou, pak 
si můžeme představit, že následující formule „salvo servitio quod inde curie 
nostre debetur“ vypovídá o rozpacích notáře, který předpokládal, že by se 
mohlo jednat o nějaký statek. Jinými slovy, od jednoho omylu vede snadná 
cesta k jiným.

Dále je nutno upozornit, že se zdaleka nepodařilo prokázat, že by 
Henricus de Parisius patřil mezi sicilské notáře,10 kteří se nevyznali v pojmech 
užívaných na severní straně Alp, a proto nedokázal najít vhodný právní ter-
mín k údajné državě Mocran et Mocran.11 Navíc se zde ukazuje malá nesrov-
nalost. Josef Žemlička v podstatě respektuje Ivana Hlaváčka a domnívá se, 
že se v Basileji roku 1212 měli zdržovat „…lidé, kteří se okolo basilejských 
listin pohybovali…“ a kteří věděli, že některé sicilské formulářové obraty 
nejsou pro severoalpské poměry nejvhodnější, a přitom zároveň usoudil, 
že v blízkosti notáře Jindřicha nebyl nikdo, kdo by dokázal určit správnou 
právní povahu menších statků, jakými měly být Mocran et Mocran.12 Jak je 
ale možné, že si kancelářský personál poradil s listinou pro českého krále 
Přemysla Otakara I. a dokázal rozlišit propůjčené i darované statky jako pro-
prietas, castrum, provincia a possessio, a pokud to bylo nutné, označil je jako 
léno? Bylo to možné opravdu jen proto, že se v těchto případech nabízely 
vhodné termíny sicilské kanceláře, které odpovídaly říšským poměrům,13 
zatímco v případě Mocran et Mocran se nenašla žádná vhodná slova?

Spíše problematický se mi jeví způsob, jakým se Josef Žemlička snažil 
vysvětlit vztah Fridrichovy donace k markraběti Vladislavu Jindřichovi. 
Opakovaně se přitom zmínil o daru a obdarování, čímž vlastně převzal 
slovník Ivana Hlaváčka.14 Nemohu se však ubránit jistému překvapení, že 
Josef Žemlička dále pracoval s lenní povahou državy Mocran et Mocran, jejíž 

10 Pokud Josef Žemlička s Ivanem Hlaváčkem s pomocí práce Christiana Friedla (dále viz 
F r i e d l ,  Christian: Studien zur Beamtenschaft Kaiser Friedrichs II. im Königreich Sizilien. 
(Österreichische Akademie der Wissenschaften, Philosophisch-historische Klasse, Denkschri-
ften 337). Wien 2005, objevují v Jindřichovi de Parisius sicilského notáře (což ovšem Friedl na 
žádném místě neříká a osobu jménem Henricus de Parisius ani nezná) a současně mi předhazují, 
že právě tuto literaturu bych měl znát, pak mohu jen v krátkosti odkázat na studii, kterou 
jsem připravil pro AfD. Friedlova práce je mi pochopitelně známa a je mi známo i to, že Paul 
Zinsmaier označil písmo basilejských privilegií z roku 1212 za severoalpské a že tento závěr 
nověji ústně potvrdil Walter Koch. Dokud nebude tento výklad přehodnocen, lze jen těžko 
uvažovat o sicilském původu notáře jménem Henricus de Parisius. Walter Koch nechává ostatně 
v právě vydaném druhém polodílu edice listin Friedricha II. v MGH, č. 171–173 otázku původu 
Jindřicha otevřenou a nehledá žádné vazby k sicilským osobám označovaným de Parisius.
11 Dále viz Ž e m l i č k a ,  J.: Mocren, Mogkran, Muckern, s. 335.
12 Zde se ovšem Josef Žemlička staví proti Ivanu Hlaváčkovi (dále viz H l a v á č e k , 
I.: Ještě jednou, s. 47), který předpokládá, že „…kol něho [Jindřich de Parisius] byla řada lidí, 
která byla o takových otázkách dobře informována a mohla kdykoliv věc [totiž, co se přesně skrývá 
pod Mocran et Mocran] vysvětlit…“
13 Ž e m l i č k a ,  J.: Mocren, Mogkran, Muckern, s. 335.
14 Tamtéž, s. 331; s. 336; s. 347; H l a v á č e k ,  I.: Ještě jednou, s. 49.
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dočasný správce byl Fridrichovi povinován službou.15 Svůj výklad navíc 
vyztužil myšlenkou, že se tento lenní statek po Vladislavově smrti běžnou 
cestou vrátil do Fridrichových rukou,16 čímž by se vysvětlilo, proč „moravská 
kapitola“ nezanechala v dějinách této osady sebemenší stopu. Snad ještě 
pochybnějším bych si dovolil nazvat výklad, jímž Josef Žemlička zdůvod-
nil výběr statků, které Fridrich II. přenechal českému králi a moravskému 
markraběti. Mladý král měl odměnit české spojence jen proto, aby zame-
zil výtržnostem a přepadům jejich družiníků, kteří doprovázeli vládnoucí 
Přemyslovce na sněmy do Norimberku, Bamberku a Merseburku, přičemž 
soustava majetků v blízkosti stezek měla Čechům a Moravanům umožnit 
samostatné zásobování.17 Těžko si představit, že by německé ústavní děje-
pisectví přijalo Žemličkovu tezi jako vážně míněnou.

Rozsáhlé studie Josefa Žemličky nabízejí zdánlivě sevřenou a podle 
autora i správnou cestu k výkladu basilejských listin z roku 1212, jíž se 
dostalo prvního uznání.18 Připomeňme si spíše, že Josef Žemlička nepodro-
bil zkoumaná privilegia diplomatickému rozboru, což platí o moderní české 
medievistice jako celku. Osobně jsem pak toho názoru, že bez diplomatické 
analýzy zůstane diskuse nad basilejskými bulami stále otevřená.

III.

Na počátek rozpravy k přemyslovskému 12. a 13. století lze vložit 
knihu Martina Wihody, které předcházely drobné půtky na úrovni dílčích 
studií. Následovala recenze Josefa Žemličky a tři v rychlém sledu otištěné 
příspěvky, jež zaplnily bezmála 140 stran,19 a epilog Ivana Hlaváčka, což 
ovšem dokazuje, že Wihodova práce vyvolala jistý neklid v pražských histo-
rických kruzích a že je opravdu významná. Jinak by přece nestála za takovou 
pozornost. Žemličkovy příspěvky prozrazují i to, že jim autor (a nejen on 
sám) věnoval několik měsíců důkladného výzkumu. Přesto do svých textů 
vsadil zcela zbytečné poznámky, v nichž napadeným autorům naznačil, že 
je nepokládá za rovnocenné partnery.20 Pozornosti by nemělo ujít ani to, 

15 Ž e m l i č k a ,  J.: Mocren, Mogkran, Muckern, s. 331 a anglické resumé na s. 349: 
„…Frederick II. in his charter … did not grant the Moravian Margrave Vladislav Henry ‚double 
Moravia‘ or even ‚the Margavate of Moravia‘, … but a modest land property [!], in return for service 
to the Royal court. Thus, it was ief…“
16 Ž e m l i č k a ,  J.: Mocren, Mogkran, Muckern, s. 345.
17 Tamtéž, s. 339–346.
18 H l a v á č e k ,  I.: Mocran et Mocran, s 369–370.
19 Ž e m l i č k a ,  Josef: „Polská koruna“ Vratislava II. aneb čím ho (ne)mohl obdařit 
Jindřich IV. Glosy ke středověké korunovační symbolice. ČČH 104, 2006, s. 1–46; t ý ž : 
Recenze Wihodovy knihy. ČČH 104, 2006, s. 424–425; t ý ž :  Mocran et Mocran. Třetí basi-
lejská listina Fridricha II. v kontextu Zlaté buly sicilské. ČČH 104, 2006, s. 733–782; t ý ž : 
Mocren, Mogkran, Muckern.
20 Příkladem „pars pro toto“ budiž Ž e m l i č k a ,  J.: „Polská koruna“, s. 45.
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že redakční rada přijala do tisku tematicky sevřenou řadu příspěvků svého 
člena bez toho, že by kritizovaným nabídla prostor k odpovědi a výkladu 
vlastních pozic. Jak se potom ubránit pocitu, že Český časopis historický 
přestává plnit úlohu neutrální názorové tribuny?

Wihodova práce však nebyla jediným místem diskuse. Počátkem roku 
2007 došlo také na knihu Libora Jana, s níž se Dušan Třeštík s Josefem 
Žemličkou vyrovnali způsobem, jenž si v ničem nezadá s polemikou kolem 
basilejských listin z roku 1212.21 Tento spor ale, snad ještě více než celá 
rozprava kolem příspěvku Martina Wihody, směřuje k zásadním otázkám, 
které se dotýkají modelů, v nichž Dušan Třeštík s Josefem Žemličkou pevně 
ukotvili výklad „státu“ a „společnosti“ 12.–13. století v Čechách a na Mora-
vě. Ani tentokrát nejde o nic jiného, než o rozdílné hodnocení podstaty 
přemyslovské moci 12. a 13. století a v tomto smyslu můžeme propojit obě 
debaty do jednoho celku. Teprve pak vynikne, že dva mladší brněnští histo-
rikové čelili důrazné kritice dvou starších pražských kolegů.22 Mohou však 
vyslovené pochybnosti na adresu Dušanem Třeštíkem a Josefem Žemličkou 
obhajovaných „modelů“ omluvit hrubý tón polemiky? Přemýšlet je možno 
i nad tím, nakolik do diskuse zasáhly generační hodnoty nebo vztah k zemi 
a regionu.

Obecně vzato, právě probíhající názorovou výměnu, přes její tvrdost, 
můžeme přivítat. Rozdílná interpretace politických a správních dějin Čech 
a Moravy 12. a 13. století ve své podstatě prověřuje životaschopnost nejen 
starších „modelů“, ale také již letitých představ o povaze českého „státu“ 
a „společnosti“. Můžeme-li soudit podle zahraničních zkušeností, ani důmy-
slné a zdánlivě dokonalé modely nemají trvalou platnost. S hlubším pozná-
ním, které je ovlivněno diskusemi, se modely mění v dílčích i zcela pod-
statných parametrech a dvojnásob to platí o modelech, jež vznikly v časech 
politické kontroly společenských věd. Dostatečně výmluvné příklady nabízí 
německé dějepisectví 19. a 20. věku, jehož modelové konstrukce vzaly za 
své zásluhou mezinárodně provázaného výzkumu a z něho se odvíjející 
diskuse.

Mezinárodní vědecká komunikace není v českých zemích věcí nezná-
mou. Bezezbytku to platí o raném novověku, jehož studium ve vazbě na cen-
tra v USA, Anglii, Německu nebo Rakousku přináší pozoruhodné a obecně 
respektované výsledky, jež se obejdou bez neústupně hájených „modelů“. 

21 J a n ,  Libor: Václav II. a struktury panovnické moci. (Knižnice Matice moravské 18). 
Brno 2006. Kritické námitky shrnuli T ř e š t í k ,  Dušan – Ž e m l i č k a ,  Josef: 
O modelech vývoje přemyslovského státu. ČČH 105, 2006, s. 122–163, zde zejména s. 130n. Za 
významnou práci s mnoha závažnými argumenty právní a správní povahy osobně pokládám 
rovněž J a n ,  Libor: Vznik zemského soudu a správa středověké Moravy. (Knižnice Matice 
moravské 6). Brno 2000.
22 Pokud bychom do probíhající diskuse zahrnuli rovněž Ivana Hlaváčka a mou osobu, 
mohli bychom dokonce uvažovat o názorovém střetu tří starších pražských historiků se třemi 
mladšími z Brna a Vídně.
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Bez mezinárodní spolupráce by nebyl myslitelný ani výzkum pozdně stře-
dověkých herezí a náboženských hnutí. A není důvod, proč by přemyslovská 
medievistika měla zůstat stranou. Právě proto si lze jen přát, aby probíha-
jící diskuse v blízké budoucnosti opustila prostor, v němž vládnou osobní 
a zraňující polemiky. Aby nedocházelo k vědomému vylučování nepohodl-
ných oponentů z vědeckého provozu doma i za hranicemi. Aby názorové 
neshody respektovaly zásady věcnosti a kritické otevřenosti a aby ztratily 
svůj národní rozměr a staly se prostorem, který by mohl oslovit i zahraniční 
pozorovatele. A přejme si také, aby se diskuse stala místem, z něhož vzejde 
generace silných osobností, jež nabídnou prostor svým názorovým oponen-
tům a přestanou poměřovat kritické hlasy vahou vlastních prebend.

„A jaký by to všechno mělo smysl?“ zní jedna z otázek, které si na okraji 
probíhající názorové výměny položil Josef Žemlička. Dovolím si nabídnout 
možné řešení. Mezinárodní rozprava by mohla vnést nové podněty do ustá-
lených názorových souřadnic, v nichž hledáme místo přemyslovských držav 
ve střední Evropě 12. a 13. století. Odtud pak vede přímá cesta ke komparaci 
s poměry u západních a jižních sousedů.23 Cesta, která je lemována promýš-
lením a studiem společného a směřuje k otázkám, jež by mohly oživit zájem 
o starší české dějiny na německých a rakouských pracovištích.

Vraťme se však na počátek. Je nespornou zásluhou Martina Wihody, 
že svou knihou zahájil diskusi, která již přinesla první cenné výsledky, pře-
devším na poli ústavně-právních a politických dějin nebo v diplomatice, 
a doufejme, že tato názorová výměna ještě není u konce. Něco takového se 
podaří jen zřídka a pokud vím, neplatí to o jediné Žemličkově monograii. 
Pokud nám tedy Josef Žemlička učeně předhazuje, co všechno jsme na 
rozdíl od něj nevzali v potaz a že jsme své úvahy a závěry stylizovali pod-
míněně, měl by se nejspíš zamyslet, kolik nápadů převzal od těch, které se 
tak usilovně snažil zesměšnit, a jak obratně do svých úvah zabudoval četné 
konjunktivy.24 Vždyť právě věda by měla rozlišovat mezi tím, co je opravdu 
původní a co převzato od jiných.

23 Tento směr úvah v tuto chvíli pokládám za důležitější a přínosnější než hledání paralel 
k východním sousedům.
24 Dále viz například Ž e m l i č k a ,  J.: Mocren, Mogkran, Muckern, s. 330 nn.; 335 
nn.
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Martin Wihoda

Mocran et Mocran jako prostor k zamyšlení

Opakované návraty k obsahu listiny Mocran et Mocran, kterou sicil-
ský a designovaný římský král Fridrich II. dne 26. září roku 1212 odměnil 
moravského markraběte Vladislava Jindřicha, mohou připomínat zmatené 
putování v bludném kruhu. Těžko se však divit. Vždyť hlavní názorové 
pozice byly vykopány již ve chvíli, kdy se Bertold Bretholz pokusil doká-
zat, že notář Jindřich neporozuměl předloze a původní obrat „svěřujeme 
a potvrzujeme moravské markrabství“ nahradil vlastní smyšlenkou o donaci 
jakéhosi léna „Mocran et Mocran“. Popřel tak dosud uznávanou představu 
Františka Palackého, jenž příslušné místo jednoduše prohlásil za císařské 
manství ve dvou Mokřanech neznámé polohy. A právě do těchto souřadnic 
se roku 1927 vydal Rudolf Koss. Nejprve zpochybnil, že by v Basileji selha-
la Fridrichova kancelář, aby z titulu skvělého znalce českého korunního 
archivu dospěl k závěru, že Vladislav Jindřich nebyl obdarován Moravou, 
nýbrž (podobně jako Přemysl Otakar I.) vybranými majetky za zemskými 
hranicemi, přesněji říšským lénem Möckern u Magdeburku.1

Názorové půtky neměly vítěze ani poražené, přestože historická obec 
po nějaký čas citovala představu o písařské chybě a pak zase rozjímala 
nad lénem Möckern u Magdeburku. Domnívám se však, že nejcennějším 
výtěžkem této diskuse je něco jiného. Bertold Bretholz a po něm Rudolf 
Koss deinovali a obhájili dva základní způsoby výkladu. Buď se mýlil notář 
a v dobré víře opravil jemu nejasnou pasáž na „Mocran et Mocran“, a pak 
by privilegium řešilo vztahy uvnitř dědičných přemyslovských držav, nebo 
markrabě obdržel nějaké říšské državy jako Fridrichovo osobní poděkování 
za věrnost a podporu. Platí však naznačená řešení ještě dnes?

Mocran et Mocran v úvahách Ivana Hlaváčka a Josefa Žemličky

Palackým navržený směr úvah, že Fridrich II. daroval moravskému 
markraběti říšské léno, nikdy neopustil vnitřní svět českého dějepisectví, 
a to ani v okamžiku, kdy se prokázalo, že Kossem objevená država Möckern 

1 Starší názory přehledně shrnul W i h o d a ,  Martin: Zlatá bula sicilská. Podivuhodný 
příběh ve vrstvách paměti. Praha 2005, s. 52–55.
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u Magdeburku byla šlechtickým alodem.2 Vzápětí totiž Ivan Hlaváček zdů-
raznil, že by se braniborská verze neměla zavrhovat, neboť dle jeho názoru 
mladý Štauf mohl převádět i majetky, které nebyly „volné“.3 Braniborské 
sídliště Möckern však jmenoval pouze jako jednu z možností a až v závěru, 
neboť zbytek stran zaplnil výčtem různých námitek, jimiž se snažil oslabit 
věrohodnost Bretholzova postupu.

Ivan Hlaváček kladl svým čtenářům na srdce, že tři basilejská privilegia 
z 26. září roku 1212 tvoří nedílný celek. Připustil, že písař a zároveň diktá-
tor našich listin notář Jindřich sice nemusel mít dokonalý přehled, ovšem 
v Basileji měl být obklopen řadou výborně zpravených osob, jež mohly 
případné nejasnosti kdykoliv vysvětlit. Navíc se zde měla pohybovat česká 
legace, která Fridrichovi II. předložila koncept a po veřejném čtení a kont-
role si zlatou bulou ověřené písemnosti odvezla do Prahy. Proto také Ivan 
Hlaváček zpochybnil, že by se Jindřich mohl zmýlit a „vyměnit“ Moravu za 
„Mocran et Mocran“, zvláště když o několik málo řádků výše zcela bez váhání 
uvedl, že příjemcem listiny je moravský markrabě.4

Jiným místem k zamyšlení se Ivanu Hlaváčkovi stala otázka, zda privi-
legium Mocran et Mocran mělo státoprávní rozměr, k čemuž poznamenal, 
že kdyby tomu tak bylo, museli bychom předpokládat, že Vladislav Jindřich 
obdržel ještě jinou listinu, která by markraběti, stejně jako českému králi, 
zaručovala kontrolu vybraných držav za zemskými hranicemi. Ivan Hlavá-
ček však připomenul, že známé archivní inventáře a kopiáře nic takového 
nenaznačují. Fridrichova basilejská bula Mocran et Mocran je navíc uložena 
v archivu českých králů a nikoliv archivu moravských markrabat, na jehož 
adresu Ivan Hlaváček prohlásil, že ten přece v oněch časech samozřejmě 
existoval, a své námitky korunoval otázkou, zda by privilegium Mocran 
et Mocran (za předpokladu, že mělo státoprávní význam) mohlo opustit 
Moravu?5

Ze stejných pozic Ivan Hlaváček sledoval vztah vládnoucích sourozen-
ců, který by Fridrich II. zvláštním privilegiem pro Moravu vlastně narušil. 
První listinou udělil Přemyslovi v léno české království (včetně Moravy), 
ale vzápětí měl prohlásit, že Vladislav Jindřich bude vládnout na Mora-
vě, čímž by „přes hlavu“ svého spojence zasahoval do vnitřních záležitos-
tí českých zemí. Proto také dospěl k závěru, že se za nejasným obratem 
„Mocran et Mocran“ nemůže skrývat písařská chyba, nýbrž vděk mladého 
Štaufa, jenž v Basileji dne 26. září roku 1212 odměnil věrnost markraběte 

2 Dále viz W i h o d a ,  Martin: Mocran et Mocran. ČČH 92, 1994, s. 215–219. 
3 H l a v á č e k ,  Ivan: Ještě jednou – a ani to možná ne naposledy – Mocran et Mocran. 
In: In memoriam Josefa Macka (1922–1991). K vydání připravili M. Polívka, F. Šmahel. Praha 
1996, s. 45–50, zde s. 50. Hlaváčkův návrat k braniborské osadě Möckern bez dalšího zdů-
vodnění podpořila B o b k o v á ,  Lenka: 7. 4. 1348. Ustavení Koruny království českého. 
Český stát Karla IV. In: Dny, které tvořily české dějiny 12. Praha 2006, s. 13.
4 H l a v á č e k ,  I.: Ještě jednou, s. 46–47.
5 H l a v á č e k ,  I.: Ještě jednou, s. 47–48.
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majetkem nemovité povahy.6 Ve shodném duchu se rozepsal o dispozitiv-
ních slovesech. Constituimus, které je nadřazeno zbylým, se objevuje pouze 
v první (státoprávní) listině pro českého krále, druhá (donační) si vystačila 
s donamus, conirmamus a tradimus, přičemž bula Mocran et Mocran užívá 
concedimus et conirmamus.7

Poslední krok, tedy topograický výklad sousloví „Mocran et Mocran“, 
Ivan Hlaváček popsal lehkým perem. Kromě braniborské osady Möckern 
upozornil, že se poblíž durynského Altenburku nachází původně říšské 
(štaufské) zboží Mockern s opatrným dovětkem, že by se snad našlo ještě 
něco „jiného“. Jedním dechem však zdůraznil, že o donaci konkrétního 
statku vůbec nepochybuje.8

Hlaváčkův vklad do diskuse k bule Mocran et Mocran sice neskrblil 
nápady, ovšem pro skromný rozsah a zběžně nastíněná řešení na něj zbyly 
jen poznámky pod čarou. Muselo uplynout deset let, než se jeho námětům 
dostalo patřičné pozornosti. Za pracovní stůl usedl Josef Žemlička, jehož 
komentáře postupně zaplnily devadesát stran ústředního časopisu českých 
historiků.9 Košaté, do vedlejších uliček pravidelně zabíhající sentence není 
nutno sledovat v celé jejich složitosti. Postačí jen základní soubor argu-
mentů, a ten začíná u Hlaváčkem nastolené otázky, zda má listina Mocran 
et Mocran (v Žemličkově slovníku C) blíže k hlavní bule pro českého krále 
(A) nebo k donacím za zemskými hranicemi (B).

Josef Žemlička seřadil tři basilejské listiny podle jejich významu do 
dvou základních modelů. Buď má privilegium Mocran et Mocran státopráv-
ní obsah, ale pak bychom museli předpokládat vydání zvláštní čtvrté buly 
pro moravského markraběte, nebo je pouhým darem a pak by tato bula 
byla podřízena první listině pro českého panovníka. V Žemličkově podání 
vyhlížejí obě verze takto:10

 A – C A

 B ? B C 

Odtud pak postoupil k jinému problému, kdo v přemyslovských 
državách vládl. Zda výlučně český král nebo Přemysl Otakar I. a po jeho 

6 H l a v á č e k ,  I.: Ještě jednou, s. 48–49.
7 H l a v á č e k ,  I.: Ještě jednou, s. 49.
8 H l a v á č e k ,  I.: Ještě jednou, s. 50.
9 Obě práce jsou formálně vystavěny jako samostatné studie. Ve skutečnosti se však jedná 
o jedinou (mentálně i argumentačně propojenou) práci. Dále viz Ž e m l i č k a  Josef: 
Mocran et Mocran. Třetí basilejská listina Fridricha II. v kontextu Zlaté buly sicilské. ČČH 104, 
2006, s. 733–781 a t ý ž :  Mocren, Mogkran, Muckern. Kde hledat říšský majetek Mocran et 
Mocran? ČČH 105, 2007, s. 305–348.
10 Ž e m l i č k a ,  J.: Mocran et Mocran, s. 737.



380

P O L E M I K A

boku moravský markrabě Vladislav Jindřich, aby po krátkém nahlédnutí 
do domácích poměrů jakoukoliv formu politického dualismu rozhodně 
vyloučil.11 Nemohl sice popřít přítomnost markraběte na říšských sjezdech, 
nicméně občasné výjezdy mladšího z bratrů vyložil jako všední a léty prově-
řenou záležitost, která nic neměnila na vzájemném poměru obou sourozen-
ců, takže Evropě známý institut spoluvlády české země údajně minul.12

Přemysl Otakar se chopil moci nejen v Čechách, ale v prosinci roku 
1197, po dohodě s Vladislavem Jindřichem, si ponechal vrchní dohled nad 
Moravou a tento stav přijala údajně zaskočená šlechta. Moravský markrabě 
se stal druhým mužem ve státě, čímž Josef Žemlička napověděl, proč v Basi-
leji obdržel Fridrichovo privilegium Mocran et Mocran.13 Samotný vývoj na 
Moravě mezi léty 1197 a 1222 nazval obtížně deinovatelnou formou dvoj-
vládí, aniž by tím zpochybnil primát českého krále. Vladislavu Jindřichovi 
přiznal pozvolné rozšiřování jeho vlivu ovšem tak, že Přemyslovy mocenské 
pozice zůstaly zachovány. Jinými slovy, Josef Žemlička popřel, že by rok 
1212 (a tedy listina Mocran et Mocran) mohl být vnímán jako významný 
předěl v moravských (českých) dějinách.14

Takto vyzbrojen se Josef Žemlička přesunul k souvislostem, za nichž 
v Basileji vznikl soubor Fridrichových zlatých bul. Především si všímal mož-
né přítomnosti sicilských notářů, mezi něž posléze zařadil i Jindřicha „de 
Parisius“. Dokonale tak zpochybnil úvahu, že obsah basilejských svobod 
mohl být projednán o něco dříve, například za pobytu říšských vyslanců 
v Římě.15 Vyloučil Jindřichův cisterciácký původ a nabídl jeho vazbu na rod 
Parisio, přičemž z „gotické minuskuly“ a diktátu odvodil, že listiny musel 
psát sicilský notář.16

A jak se v Basileji objevilo české poselstvo, podle jehož pokynů Jin-
dřich stylizoval tři Fridrichova privilegia? Josef Žemlička si pomohl úva-
hou, že družina sicilského krále nebyla malým hloučkem, nýbrž vojenským 
oddílem, který se nemusel skrývat, a proto ani přechod alpských hřebenů 
neprobíhal v dokonalé tichosti. Navíc se „obecně tušilo“, kam mladý Štauf 
míří, a jakmile se proslechlo, že Fridrich opustil Řím, byl si český král jist, 
že nemůže minout bodamskou oblast. Právě tam by podle Josefa Žemličky 
zamířila česká legace, pokud by ji Přemysl vyslal.17

Písemné prameny sice přítomnost českých vyslanců nezachycují, nic-
méně ani na tom Josef Žemlička neviděl nic špatného. V lidnaté Basileji 
se mohlo poselstvo snadno ztratit, a že se někdo z Čech ve Švábsku musel 
zdržovat, prokázal Josef Žemlička alespoň nepřímo, když připomenul počá-

11 Ž e m l i č k a ,  J.: Mocran et Mocran, s. 739–742.
12 Ž e m l i č k a ,  J.: Mocran et Mocran, s. 742–744.
13 Ž e m l i č k a ,  J.: Mocran et Mocran, s. 745.
14 Ž e m l i č k a ,  J.: Mocran et Mocran, s. 745–749.
15 Ž e m l i č k a ,  J.: Mocran et Mocran, s. 749–754.
16 Ž e m l i č k a ,  J.: Mocran et Mocran, s. 754–761.
17 Ž e m l i č k a ,  J.: Mocran et Mocran, s. 762.
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tek října v Hagenau, kde Fridrich II. odměnil lotrinského vévodu, který byl 
osobně přítomen a nepochybně se podílel na formulování hlavních článků 
svého privilegia.18

A kdo by stál v čele legace, kdyby platila teze o jejím pobytu v Basi-
leji? Český král si mohl vybírat a Josef Žemlička doporučil k úvaze rovnou 
tři osoby: zkušeného olomouckého biskupa Roberta, dále pak pražského 
probošta a posléze biskupa Ondřeje a konečně historicky nedoceněného 
Benedikta, bílinského arcijáhna a pražského kanovníka.19 A právě posledně 
jmenovaný se Josefu Žemličkovi stal typem diplomata, jenž se mohl úspěšně 
zhostit delikátní role a vyžádat si v Basileji konirmaci příslušných výsad.20

A co tedy znamenalo „Mocran et Mocran“ ? Ústřední bod své rozpra-
vy Josef Žemlička zahájil zdrcujícím útokem na vše, co nějak souviselo 
s možností, že si notář Jindřich nevěděl rady s předlohou. Něco takového 
Josef Žemlička prohlásil za neslučitelné s dikcí basilejských listin, neboť ty 
respektovaly nedělitelnou moc českého krále.21 Donace „Mocran et Mocran“ 
navíc obsahuje zpřesňující pasáž, v níž si Fridrich vyhradil nárok na služby, 
jež odtud plynou ke královskému dvoru (concedimus et conirmamus Mocran 
et Mocran cum omni iure et pertinentiis suis, salvo servitio, quod inde curie nostre 
debetur). Právě ta se nápadně podobá obratům, jež užívala sicilská kancelář 
v případech, kdy se jednalo o nemovitá léna se vztahem k zeměpánovi.22

Podobně moravský markrabě. Ten v Basileji obdržel říšské zboží a stal 
se tak leníkem římského krále, což pražskému dvoru příliš nevadilo, neboť 
příjemce byl současně bratrem a nástupcem Přemysla Otakara I.23 Naopak 
úvahu, že by sousloví „Mocran et Mocran“ mohlo označovat dva díly Moravy, 
sjednocené roku 1212 pod žezlem moravského markraběte, Josef Žemlič-
ka rozhodně vyloučil. Odvolal se na mlčení písemných pramenů, v nichž 
se „Morava a Morava“ prostě neobjevuje, za mimoběžný prohlásil i důkaz 
v podobě dvou řad moravských zemských desk. Ty měl zřídit Karel IV., 
když se roku 1348 pokoušel zjednodušit přebujelý soudní systém, v němž 
se uchovalo dědictví údělného (knížecího) věku.24

Josef Žemlička přirovnal svůj výklad k souboru provázaných indicií, 
jež přesvědčivě dokládají, že „Mocran et Mocran“ nemůže být dvojí Moravou, 
nýbrž statkem. O zakreslení do mapy se pokusil v bezprostředně navazu-
jících kapitolách, které však umístil do samostatné studie. Úvodem ovšem 
zopakoval, co všechno brání, abychom v basilejské listině Mocran et Mocran 
viděli něco moravského, a s nemenším důrazem připomenul, že oba souro-
zenci, tedy Přemysl Otakar I. a Vladislav Jindřich, sice ovládali veřejné dění 

18 Ž e m l i č k a ,  J.: Mocran et Mocran, s. 761–763.
19 Ž e m l i č k a ,  J.: Mocran et Mocran, s. 765.
20 Ž e m l i č k a ,  J.: Mocran et Mocran, s. 766, pozn. 55.
21 Ž e m l i č k a ,  J.: Mocran et Mocran, s. 766–767.
22 Ž e m l i č k a ,  J.: Mocran et Mocran, s. 767–771.
23 Ž e m l i č k a ,  J.: Mocran et Mocran, s. 773–774.
24 Ž e m l i č k a ,  J.: Mocran et Mocran, s. 775–780.
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v českých zemích, nicméně v žádném případě nešlo o „diarchii“. Poznámku 
milevského opata Jarlocha, že měli jednoho ducha a jedno knížectví, proto 
vyložil jako „pouhou“ oslavu bratrské svornosti.25

Kde však hledat říšskou državu „Mocran et Mocran“? Po krátkém výle-
tu do nauky o místních jménech26 Josef Žemlička objevil první záchytné 
body v privilegiu, jímž si Přemysl pojistil držbu vybraných statků a lén za 
zemskými hranicemi. Zvláštní pozornost pak věnoval Vogtlandu a Plíseň-
sku, a poté, co z nabízejících se osad vyloučil město a hrad Meerane, které 
patřily k výbavě české královny a matky panujícího dvojlístku Judity a kde 
Vladislav Jindřich prožil několik let,27 upřel svou pozornost k Mockern 
u Altenburku.28

První zmínka se váže k rejstříku desátků bosovského kláštera, který 
vznikl někdy mezi léty 1181 a 1214. Odtud také víme, že si opatství mohlo 
nárokovat desátek z 24 lánů a Josef Žemlička dále uvedl, že vesnice svou 
velikostí a významem přesahovala jiné zpoplatněné osady. Od historicky 
známých počátků bylo Mockern vázáno k Altenburku a jeho usedlosti 
sloužily jako hmotná výbava zdejší ministeriality. Vazba k říšskému hradu 
s aplikacemi lenního práva, poloha na cestě k Merseburku a tvaroslovný pře-
kryv s „Mocran“ tak (podle Josefa Žemličky) učinily z Mockern místo hod-
né pozornosti. Navíc jako součást altenburské državy se Mockern muselo 
podílet na obsluze římského krále při jeho výpravách, čemuž zase odpovídá 
jiná pasáž basilejské buly pro moravského markraběte (salvo servitio, quod 
inde curie nostre debetur).29

A proč se ve Fridrichově privilegiu objevuje zdvojená podoba místního 
jména, tedy „Mocran et Mocran“? Josef Žemlička formálně připustil, že by 
se dalo uvažovat o písařské chybě, ovšem vzápětí se rozhodl, že něco tako-
vého není potřebné. Vhodné nástroje objevil v místních jménech, z nichž 
je patrné, že slovní dvojice středověk dobře znal a později se z nich stala 
sídliště s přívlastky horní – dolní, velký – malý nebo starý – nový. A protože 
kolem roku 1212 procházela altenburská doména inovační proměnou, lze 
i v případě Mockern uvažovat o přestavbě katastru, jež na sebe mohla vzít 
podobu „Mocran et Mocran“, aby v dalších letech vystupovala jednoslovně 
jako Mocren, Mokrene, Muckern a Mukrena. Jinou možnost nabízí pět kilo-
metrů vzdálená osada Klein-Mückern, Malé Mokřany, a pak by basilejské 
privilegium zmiňovalo dvě vedle sebe ležící vesnice.30

Donační výklad ovšem vroubí několik sporných míst. Především není 
jasné, proč notář Jindřich neupřesnil povahu darovaného majetku a jak se 

25 Ž e m l i č k a ,  J.: Mocren, Mogkran, Muckern, s. 306–309. Dále viz také pozn. 2 na 
s. 306–307 a pozn. 8 na s. 309–311.
26 Ž e m l i č k a ,  J.: Mocren, Mogkran, Muckern, s. 310–312.
27 Ž e m l i č k a ,  J.: Mocren, Mogkran, Muckern, s. 316–317.
28 Ž e m l i č k a ,  J.: Mocren, Mogkran, Muckern, s. 320.
29 Ž e m l i č k a ,  J.: Mocren, Mogkran, Muckern, s. 320–323.
30 Ž e m l i č k a ,  J.: Mocren, Mogkran, Muckern, s. 323–331.
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Vladislav Jindřich mohl stát říšským leníkem. Josef Žemlička však zdůraznil, 
že markraběti byl vyhrazen nižší stupeň mocenského žebříčku a jeho titul 
náležel k vnitřní výbavě českých zemí. Proto nemuselo být podstatné, jak  
významnou državu markrabě získal, nýbrž její status, neboť ten z Vladi-
slava Jindřicha učinil Fridrichova leníka. Současně ale poměr moravského 
markraběte k českému králi nedoznal žádných změn. Pružně chápaný lenní 
systém umožnil, že Morava zůstala uchována a stvrzena Čechám, zatímco 
Vladislav Jindřich se ocitl mezi říšskými leníky.31 A chybějící douška k lénu 
Mockern? Josef Žemlička nepokládal zpřesňující přívlastek za nezbytný 
a naznačil, že notář Jindřich tak možná vyřešil vlastní rozpaky.32

Zbývá vysvětlit, proč o Mockern, říšském lénu moravského markraběte, 
mlčí všechny dnes známé prameny. Josef Žemlička nezaváhal ani tentokrát 
a zdůraznil, že podobně dopadly majetky, které v Basileji získal český král.33 
Na dalších stránkách pak doplnil, že postoupené državy a léna spojovala 
jejich poloha na stezkách mířících z Prahy do Bamberku, Norimberku a Mer-
seburku, tedy k místům, kam se měl na vyzvání dostavit český panovník.34 
A proč tato zvláštní péče? Podle Josefa Žemličky proto, aby přemyslovské 
družiny neplenily cizí majetky. Právě špatné zkušenosti německých sou-
sedů s nevybíravým chováním českých návštěvníků si nakonec vynutily 
dar moravskému markraběti v podobě osady Mockern ležící na výpadovce 
k Merseburku a v blízkosti stále významnější říšské falce v Altenburku.35

Fridrichem propůjčené statky a léna se nakonec minuly účinkem. Udá-
losti se „vydaly jiným směrem“, takže i právní vztah Mockern k Čechám 
zmizel v nenávratnu již nedlouho po 26. září roku 1212.36 Tolik tedy Josef 
Žemlička, jemuž se podařilo shromáždit řadu cenných poznatků dílčí pova-
hy. Nesporné zásluhy si připsal rovněž odvážným průnikem do spletitého 
labyrintu sicilské královské kanceláře na počátku 13. století a nesmírně prac-
ným rozborem místních jmen na Plíseňsku.37 Pokusme se tedy o poslední 
malé shrnutí.

31 Ž e m l i č k a ,  J.: Mocren, Mogkran, Muckern, s. 331–333.
32 Ž e m l i č k a ,  J.: Mocren, Mogkran, Muckern, s. 334–336.
33 Ž e m l i č k a ,  J.: Mocren, Mogkran, Muckern, s. 336–338.
34 Ž e m l i č k a ,  J.: Mocren, Mogkran, Muckern, s. 339–343.
35 Ž e m l i č k a ,  J.: Mocren, Mogkran, Muckern, s. 343–346. Ve stejném duchu, tedy 
že darované statky souvisí s českou účastí na říšských sjezdech, se Josef Žemlička vyslovil již 
dříve. Dále viz Ž e m l i č k a ,  Josef: Praha mezi Řeznem a Merseburkem. K politické geo-
graii střední Evropy a jejímu odrazu ve Zlaté bule sicilské. In: V komnatách paláců a ulicích 
měst. Sborník příspěvků věnovaných Václavu Ledvinkovi k šedesátým narozeninám. K vydání 
připravila K. Jíšová. Praha 2007 s. 21–38, zde především s. 36–37.
36 Ž e m l i č k a ,  J.: Mocren, Mogkran, Muckern, s. 346–347.
37 Jen pro úplnost dodejme, že Josef Žemlička naznačil směr svých úvah již na konferenci 
k výročí příchodu cisterciáků na Moravu, která se konala ve dnech 11. a 12. listopadu roku 
2005 v Olomouci. Dále viz Ž e m l i č k a ,  Josef: Tertius rex Bohemorum: Přemysl Otakar 
I., král na rozhraní epoch. In: Cisterciáci na Moravě. Sborník k 800. výročí příchodu cisterciáků 
na Moravu a počátek Velehradu. K vydání připravil M. Pojsl. Olomouc 2005, s. 42–52.



384

P O L E M I K A

Josef Žemlička uzavřel svou rozpravu k dosud nejasnému obratu 
„Mocran et Mocran“ čtyřbodovým rozkladem, v němž zdůraznil, že Moc-
kern jako součást říšského zboží s vazbou k Altenburku splňuje podmínku 
vyjádřenou slovy basilejského privilegia „salvo servitio, quod inde curie nostre 
debetur“, tvaroslovně se bezpečně řadí k místním jménům, která mají stejný 
jazykový základ jako „Mocran et Mocran“. Dvojslovný název nejspíš vypovídá 
o probíhající inovaci obecního katastru (případně se nabízí vztah k osadě 
Klein-Mückern) a samotná ves Mockern byla vázána ke stezce mířící na 
Merseburk a doplňovala tak majetkový soubor, jenž v Basileji obdržel český 
král.38

Pochybnosti a otázky

Říšské léno Mockern u Altenburku v držbě moravského markraběte 
zní slibně, ovšem ještě dříve si připomeňme, jak Josef Žemlička ukotvil 
základní body své rozpravy. Začněme u modelů, jimiž stanovil směr výkladu. 
Když uvažovat o modelech, proč jen o dvou? A proč se držet představy, že 
tři basilejská privilegia z roku 1212 musela být vystavena symetricky nebo 
že dvě listiny (B a C) musely být podřízeny třetí (A)? Kromě zmiňovaných 
lze přece snadno přemýšlet také v jiných souřadnicích, například:

A – B – C (nebo dokonce A B C) případně  A C nebo A – C

  B    B

Obtížně udržitelnou se jeví představa, že basilejské listiny vznikly 
v dobře vybavené a stabilizované kanceláři. Obávám se, že její stav nebyl 
zdaleka tak jednoznačný, jak se snažil prokázat Josef Žemlička. Naopak 
stále platí, že o personálu, který byl Fridrichovi k dispozici 26. září roku 
1212, moc nevíme. Spíše nejistota provází rovněž údajné sicilské školení 
notáře Jindřicha, ale především: Jak mohli v Praze vědět, kam vyslat legá-
ty s prosbou o konirmaci příslušných výsad? Je jistě možné, že se tehdy 
„něco obecně tušilo“, nicméně jak tyto výroky zapracovat do vážně míněné 
vědecké diskuse?

Nemalé rozpaky se vznáší rovněž nad předmětem donace, osadou 
Mockern. Basilejské listiny zajímaly výlučně přemyslovské příjemce, kteří 
také dosáhli jejich zpečetění. Proč by tedy český král žádal zvláštní privilegi-
um pro svého bratra, když ten (podle Josefa Žemličky) nebyl spoluvládcem 
(diarchou), a proto ani říšským knížetem, který se mohl účastnit zasedání 

38 Ž e m l i č k a ,  J.: Mocren, Mogkran, Muckern, s. 348.
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říšských sjezdů? A proč Přemysl Otakar žádal pro Vladislava Jindřicha maje-
tek, jejž hodlal užívat sám?39 A jak mohl tento statek procházet v roce 1212 
přestavbou, když obdobně starý rejstřík bosovského kláštera uvádí jeho 
rozlohu v lánech, a jak zde byla ošetřena práva jiných uživatelů?

Ptejme se také, proč Fridrich souhlasil s převodem říšských statků a lén 
pod kontrolu českého krále? Jen proto, aby české družiny nedrancovaly 
okolní statky? A jak je možné, že jindy všemocný král, který tak lpěl na nedě-
litelnosti vlastního majestátu, nedokázal ovládnout ani vlastní doprovod? 
Neutrpěla by tím jeho pověst a nevystavil by se tím hrozbě soudních žalob? 
Ale především: Cesta na říšské sjezdy přece nebyla válečným tažením, kdy 
skutečně docházelo k rabování, o němž se pak barvitě rozepisovaly různé 
letopisecké dílny. Odtud také čerpal své příklady Josef Žemlička, jenomže, 
a to je nutno zdůraznit, porušení zemského míru účastníky říšských sjezdů 
bylo vnímáno jako hrubý přestupek, po němž nezbytně následovala žaloba 
poškozených. Nic takového však nevíme, ovšem i kdyby se náhodou odml-
čela všechna skriptoria, proč se tak nechovala zbylá říšská knížata? Vždyť 
Josef Žemlička dokázal, že cesta k majetku mohla být neobyčejně snadná. 
Stačilo vypálit několik osad…

Připusťme, byť jen na okamžik, že drancování mělo dosud netušené 
následky a že si český král dokázal vydobýt dosud nemyslitelné. Pak se ale 
musíme ptát, proč se český král (a moravský markrabě) dožadoval nejen 
alodní držby, nýbrž také lén? A proč se Přemysl Otakar nepřihlásil o svá 
práva, když řezenský sjezd v únoru roku 1213 a následná výprava do Saska 
nabízely nejednu vhodnou příležitost?

A vztah českého krále k moravskému markraběti? Zdá se, že ani tady 
Josef Žemlička nevyužil všechny možnosti. Málo důvěryhodnou se jeví 
teze, že Fridrich nemohl „přes hlavu českého krále“ zasahovat do vnitřních 
poměrů v přemyslovských zemích, ale že by současně Přemyslovi nevadi-
lo, kdyby se Vladislav Jindřich stal říšským leníkem. Pak by přece musel 
složit přísahu věrnosti, nicméně proč by skládal slib, když se neměl ujmout 
přiděleného léna? A komu by pak byl povinován věrností? Českému králi 
nebo Fridrichovi?

Jinými slovy, říšské léno Mockern jako způsob výkladu je možno při-
jmout výlučně za jistých podmínek. Nejprve, že soubor basilejských listin 
byl chápán přísně symetricky, dále že moravský markrabě sice nebyl spo-
luvládcem českého krále a nemohl zasahovat do programu říšských sjezdů, 
přesto získal Mockern, aby mohl dojíždět alespoň do Merseburku. Svěřené-
ho léna se však neujal a nikdy se také nezúčastnil merseburských jednání, 
takže v Basileji zlatou bulou zpečetěný nárok vzápětí upadl v dokonalé 
zapomenutí. S veškerým respektem k Ivanu Hlaváčkovi, Josefu Žemličkovi 
a jejich nevšednímu rozhledu. Skutečně by se nedalo najít jiné vysvětlení?

39 Ž e m l i č k a ,  J.: Mocren, Mogkran, Muckern, s. 345.



386

P O L E M I K A

Henricus de Parisius

Pokusme se nejprve o „návštěvu“ Fridrichovy kanceláře. Všechna basi-
lejská privilegia z 26. září roku 1212 shodně prohlašují, že největší díl práce 
odvedl Fridrichův notář Jindřich „de Parisius“,40 což si česká literatura zcela 
bez rozpaků vyložila jako odkaz na Paříž.41 Jinak uvažovali Julius Ficker 
a Friedrich Philippi, kterým neuniklo, že v Basileji datované listiny neodpo-
vídají diktátu říšské kanceláře, a proto nezávisle na sobě dospěli k závěru, 
že Jindřich působil na sicilském královském dvoře již před 26. zářím a že 
nejspíš pocházel z jižní Itálie42. Eduard Winkelmann naopak Jindřicha pro-
hlásil za cisterciáka z Pairis.43 Dnes ceněný nápad „oprášil“ Paul Zinsmaier,44 
k němuž se přiklonil Hans Martin Schaller.45

Vynecháme-li pařížskou variantu, u níž není jasné, zda Jindřich v Paříži 
studoval nebo se zde narodil, potom se odborná literatura soustavněji věno-
vala dvěma výkladům, alsaskému a sicilskému.46 A protože notář Jindřich 
prolomil mlčení písemných pramenů pouze jedinkrát, v Basileji dne 26. září 
roku 1212, otázka věčného návratu zní: kým vlastně byl? Zkušeným a sicil-
skou kanceláří vyškoleným notářem nebo příležitostným hostem?

Začněme postřehem Hanse Martina Schallera, že po boku sicilského 
krále Fridricha II. zamířila na Sever relativně početná skupina jihoitalských 
notářů, přičemž řada z nich se mohla počítat k důvěrníkům mladého Štaufa.47 

40 ACRB I.1, s. 6–8, č. 3: „…Ad huius autem constitutionis et conirmationis nostre memoriam et 
robur perpetuo valiturum presens privilegium per manus Henrici de Parisius notarii et idelis nostri 
scribi et bulla nostra aurea iussimus communiri anno, mense et indictione subscriptis…“ Stejným 
způsobem se Jindřich přihlásil k vypracování ostatních basilejských listin. Dále viz ACRB I.1, 
s. 8–10, č. 4; s. 10–11, č. 5.
41 Platí to zejména pro překlad do češtiny z roku 1938, který byl bez námitek přejímán 
dalšími autory. Dále viz D o s k o č i l ,  Karel (ed.): Listy a listiny z dějin československých 
869–1938. Praha 1938, s. 17–18, č. 7, nověji pak K o p ,  František: Odvěký doklad naší svrcho-
vanosti. K začátkům českého práva korunovacího. Praha 1947, s. 61–64, č. I; Ž e m l i č k a , 
Josef: Zlatá bula sicilská. Slovo k historii 11. Praha 1987, s. 29.
42 F i c k e r ,  Julius: Beiträge zur Urkundenlehre. 2. Innsbruck 1878, s. 345–346; P h i -
l i p p i ,  Friedrich: Zur Geschichte der Reichskanzlei unter den letzten Staufern. Friedrich II., 
Heinrich (VII.) und Konrad IV. Münster 1885, s. 14–21. Jen pro úplnost dodejme, že tuto tezi 
převzal a pro Regesta Imperii (V.3, 2305) příslušným způsobem rozpracoval Johann Friedrich 
Böhmer.
43 W i n k e l m a n n ,  Eduard: Philipp von Schwaben und Otto IV. von Braunschweig. II. 
Kaiser Otto IV. von Braunschweig 1208–1218. Jahrbücher der Deutschen Geschichte. Leipzig 
1878, s. 325, pozn. 4.
44 Z i n s m a i e r ,  Paul: Untersuchungen zu den Urkunden König Friedrichs II. 1212–
1220. Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins 97, NF 58, 1949, s. 381, naposledy pak 
t ý ž :  Miszellen zu den Stauferurkunden des 12. und 13. Jahrhunderts. III. Die Kanzleinotare 
Friedrichs II. in der deutschen Königszeit (September 1212 – August 1220). DA 38, 1982, 
s. 180–192.
45 S c h a l l e r ,  Hans Martin: Die Kanzlei Kaiser Friedrichs II. Ihr Personal und Spra-
chstil. AfD 3, 1957, s. 215 a 265, č. 21.
46 Nutno přiznat, že jsem pod vlivem Paula Zinsmaiera a Hanse Martina Schallera dosud 
dával přednost alsaskému řešení. Dále viz W i h o d a ,  M.: Zlatá bula sicilská, s. 38–44.
47 Kromě již citované studie viz dále S c h a l l e r ,  Hans Martin: Die stauische Hof-
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Poslední Fridrichova privilegia před odjezdem ze Sicílie stylizoval Bonusho-
mo z Gaety,48 jenž svého pána opustil až na počátku jara během krátké zastáv-
ky v rodném městě.49 Ještě v Mesině se ke královské družině připojili Mikuláš 
z Petralie a Jan ze Sulmony,50 naopak proslulý Aldoin snad vůbec neopustil 
sicilskou půdu.51 Petr ze Salerna,52 Mikuláš z Petralie,53 Jan ze Sancto Archan-
gelo54 a Jan ze Sulmony55 měli na starosti úřední agendu za Fridrichova 
dubnového pobytu v Římě,56 ale následujících deset janovských týdnů (mezi 
1. květnem a 14. červencem) se v blízkosti krále spolehlivě zdržoval pouze 
Mikuláš z Petralie57 a dosud neznámý Filip z Matery.58 Zbytek družiny jako 

kapelle im Königreich Sizilien. DA 11, 1954/1955, s. 462–505 nebo nověji K o c h ,  Walter: 
Zur Kanzleiarbeit in der Frühzeit Friedrichs II. (1198–1212). In: Von Sacerdocium und Regnum. 
Geistliche und weltliche Gewalt im frühen und hohen Mittelalter. Festschrift für Egon Boshof 
zum 65. Geburtstag. K vydání připravili F.-R. Erkens, H. Wolff. Köln – Weimar – Wien 2002, 
s. 721–741.
48 MGH DF II, XIV.1, s. 286–287, č. 147: „…presens privilegium per manus Bonihominis de 
Gaeta notarii et idelis nostri scribi et maiestatis nostre sigillo precepimus communiri…“ Obdobně 
viz MGH DF II, XIV.1, s. 289–291, č. 149; s. 291–293, č. 150; s. 295–296, č. 152.
49 MGH DF II, XIV.1, s. 303–304, č. 157. Dále viz S c h a l l e r ,  H. M.: Die Kanzlei 
Kaiser Friedrichs II., s. 260–261, č. 8.
50 MGH DF II, XIV.1, s. 293–295, č. 151: „…presens privilegium per manus Nicolai de 
Petral(ia) notarii et idelis nostri scribi et maiestatis nostre sigillo precepimus communiri…“ MGH 
DF II, XIV.1, s. 299–300, č. 154: „…presens privilegium per manus Ioannis de Sulmona notarii et 
idelis nostri scribi et maiestatis nostre sigillo iussimus communiri…“
51 MGH DF II, XIV.1, s. 297–299, č. 153: „…presens privilegium per manus Aldoini notarii 
et idelis nostri scribi et maiestatis nostre sigillo iussimus insigniri…“ K jeho osudům a postavení 
ve Fridrichově kanceláři se vyslovil Z i n s m a i e r ,  Paul: Beiträge zur Diplomatik der 
Urkunden Friedrichs II. DA 41, 1985, s. 101–174, zde především s. 125–136.
52 MGH DF II, XIV.1, s. 305–306, č. 158: „…presens privilegium per manus Petri notarii et 
idelis nostri scribi precepimus et sigillo nostro aureo iussimus roborari…“ Obdobně viz MGH DF 
II, XIV.1, s. 306–307, č. 159 a také S c h a l l e r ,  H. M.: Die Kanzlei Kaiser Friedrichs II., 
s. 278, č. 64.
53 MGH DF II, XIV.1, s. 307–308, č. 160: „…presens privilegium per manus Nicolai de 
Petral(ia) notarii et idelis nostri scribi et magestatis nostre sigillo iussimus communiri…“
54 MGH DF II, XIV.1, s. 309–311, č. 161: „…presens privilegium per manus Iohannis de Sancto 
Archangelo notarii et idelis nostri scribi et sigilli nostri munimine iussimus communiri…“ Obdobně 
viz MGH DF II, XIV.1, s. 311–312, č. 162, s. 320–321, č. 165 a S c h a l l e r ,  H. M.: Die 
Kanzlei Kaiser Friedrichs II., s. 270–271, č. 39.
55 MGH DF II, XIV.1, s. 318–320, č. 164: „…presens privilegium per manus Iohannis de 
Sulmona notarii et idelis nostri scribi et maiestatis nostre sigillo iussimus communiri…“
56 Podle spolehlivých zpráv se však Fridrich II. v Římě zadlužil, a není proto jasné, jak velký 
byl jeho doprovod a zda tito notáři vlastně jen neputovali (jako legáti) mezi Římem a Sicílií. 
Na další souvislosti upozornil S t ü r n e r ,  Wolfgang: Friedrich II. 1. Die Königsherrschaft 
in Sizilien und Deutschland 1194–1220. Darmstadt 1992, s. 141–144.
57 MGH DF II, XIV.1, s. 322–323, č. 166: „…presens privilegium per manus Nicolai de 
Petral(ia) notarii et idelis nostri scribi et maiestatis nostre sigillo iussimus communiri…“ Hans 
Martin Schaller dokonce usoudil ( S c h a l l e r ,  H. M.: Die Kanzlei Kaiser Friedrichs II., 
s. 275, č. 54), že právě Mikuláš provázel Fridricha až na německou půdu.
58 MGH DF II, XIV.1, s. 327–328, č. 169: „…presens privilegium per manus Philippi de 
Matera notarii et idelis nostri scribi et sigillo nostre maiestatis iussimus communiri…“ Dále viz 
také S c h a l l e r ,  H. M.: Die Kanzlei Kaiser Friedrichs II., s. 278–279, č. 65 nebo nověji 
N e u m a n n ,  Ronald: Parteibildungen im Königreich Sizilien während der Unmündigkeit 
Friedrichs II. (1198–1208). Europäische Hochschulschriften III.226. Frankfurt am Main – Bern 
– New York 1986, s. 280–281.
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by ustoupil do anonymního příšeří. Platí to však také pro notáře Jindřicha 
„de Parisius“  ?

Josef Žemlička usoudil, že by se skutečně mělo pátrat hlavně mezi 
jihoitalskými notáři a své mínění podpořil odkazem na rod, jenž se tituloval 
podle místa zvaného „Parisio“, těšil se přízni Fridrichova otce Jindřicha VI. 
a držel na Sicílii vcelku významné statky a léna.59 To je jistě možné. Podle 
katalogu baronů urozenci s predikátem „Parisio“ ovládali ve třetí čtvrtině 
12. století majetky v Apulii,60 ale skutečně vlivnou úlohu sehráli za regent-
ské vlády nedlouho po roce 1200, kdy Vilém „de Parisio“ zastával úřad 
justiciára a jeho bratři Paganus s Waltrem náleželi k výrazným oporám 
(pro)císařského tábora.61 Přesto by se tato „sicilská stopa“ měla zvažovat se 
zvýšenou opatrností.

Jednak proto, že Jindřicha, ať již jako notáře nebo prostě jen jedno-
ho z rodu „Parisio“ (za předpokladu, že si upravil predikát na „Parisius“  ), 
nezná s výjimkou basilejských bul62 jiný pramen.63 Dále pak proto, že Frid-
rich postupně odměnil všechny, kteří jej doprovázeli na strastiplné cestě za 
říšskou korunou, ale (nesporné?) zásluhy svého „věrného“ notáře Jindři-
cha přešel mlčením.64 A do třetice, v blízkosti mladého krále se zdržoval 
arcibiskup Berard, jehož „Parisiové“ obviňovali ze ztráty Calatabiana roku 
1201.65 Po deseti letech mohla být křivda zapomenuta, ovšem mohl se Frid-
rich II., tváří v tvář nejisté budoucnosti, obklopit družinou, kterou by od 
počátku ohrožovaly staré spory? Kde tedy hledat domov notáře Jindřicha? 
Vzdor značnému úsilí,66 se zdá, že tajemství predikátu „de Parisius“ zůstane 
tajemstvím i nadále. Platí to však také o Fridrichově kanceláři dne 26. září 
roku 1212?

Podvědomě samozřejmou odpověď nabízejí Fridrichova privilegia 
z konce září roku 1212, nicméně právě ta mohou snadno mást. Pomineme-
li notáře Jindřicha „de Parisius“ a Oldřicha, potom ze dvou desítek přítom-

59 Ž e m l i č k a ,  J.: Mocran et Mocran, s. 754–757.
60 Catalogus Baronum, FSI 101, s. 69, č. 391; s. 282, č. 1414.
61 N e u m a n n ,  R.: Parteibildungen im Königreich Sizilien, s. 52–62.
62 Ivan Hlaváček ve stručném diskusním epilogu uvádí, že z tohoto rodu „…nepochybně 
pocházel…“  i notář Jindřich. Pokud je mi známo, Jindřicha „de Parisius“ nenašel Walter Koch 
ani Christian Friedl. Připouštím však, že Ivan Hlaváček mohl čerpat ze svých legendárních 
osobních kontaktů a že může vědět i to, co se dosud neobjevilo v odborné literatuře.
63 Platí to jak pro období před rokem 1212 ( K o c h ,  Walter: Sizilisches im deutschen 
Umfeld. Auf dem Wege zur Urkunde der Kaiserzeit Friedrichs II. (1212–1220). AfD 41, 1995, 
s. 291–309), tak pro pozdější léta (F r i e d l ,  Christian: Studien zur Beamtenschaft Kaiser 
Friedrichs II. im Königreich Sizilien (1220–1250). Österreichische Akademie der Wissenschaf-
ten, Philosophisch-historische Klasse. Denkschriften  337. Wien 2005.
64 Plyne to z výkladu, který předložil K o c h ,  Walter: Die Urkunden Friedrichs II. für 
Empfänger im Regnum Siciliae während der „Deutschen Königszeit“ (1212–1220). ZBLG 68, 2005, 
s. 337–352.
65 N e u m a n n ,  R.: Parteibildungen im Königreich Sizilien, s. 52–53 a s. 229.
66 Jen pro úplnost dodejme, že se pro alsaskou verzi nověji vyslovil i K o c h ,  W.: Die 
Urkunden Friedrichs II., s. 340.
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ných jedině Berard, arcibiskup z Bari, pocházel z jižní Itálie, a ten převzal 
post kuriálního vyslance.67 Zbytek jmen patřil prelátům z blízkého okolí 
a švábské ministerialitě. Arcibiskup Berard mohl mít služebnictvo a třeba 
se obklopil kleriky ze sicilského království. Ostatně několik relací prozra-
zuje, že Fridricha II. opravdu doprovázely nikoliv nevýznamné, přece však 
basilejskými listinami přehlížené osoby. 

Ve Švábsku se bezpochyby objevil Jan ze Sulmony, jehož stopy sice 
končí v Římě, ale samotný Fridrich II. nechal 3. prosince roku 1212 zpečetit 
mandát, kterým pro svého notáře žádal kanovnickou prebendu v kapitule 
při palácové kapli v Palermu jako odměnu za věrné služby, které Jana při-
vedly až na německou půdu.68 Podobných případů asi bylo víc, nicméně 
můžeme takto uzavřít naše pátrání po kanceláři, v níž vznikly tři listiny pro 
české příjemce?

Zdá se, že ano, neboť složité pátrání po původu notáře Jindřicha de 
Parisius nepřineslo v podstatě nic nového. Nepodařilo se prokázat, že by 
vyrůstal v sicilské královské kanceláři, a právě tak nejisté stopy vedou do 
alsaského kláštera Pairis.69 Přesto je možno opatrně souhlasit s dávným 
postřehem, že v Basileji patřil mezi „hosty“ Fridrichovy kanceláře, jejíž 
základní funkce zajišťovali Bertold z Neuffen s několika notáři jihoitalského 
původu. Alpské hřbety ovšem (vyjma Bertolda z Neuffen) podle spolehli-
vých zpráv překročil pouze Jan ze Sulmony a možná Mikuláš z Petralie (?), 
přičemž není jasné, zda se někdo z nich zdržoval v Basileji.

A jak by tedy mohl znít dílčí závěr? Basilejská privilegia vznik-
la v jakémsi mezičase. Cesta za Alpy uzavřela sicilsko-normanskou epo-
chu Fridrichovy kanceláře,70 nová kapitola se však začala psát až 5. října 
v Hagenau, kdy říšský kancléř Konrád ze Scharfenberku opustil císaře 
Otu IV. a veřejně se přihlásil k mladému Štaufovi.71 Do služeb sicilského 
krále přivedl rovněž zkušeného notáře Oldřicha z Ulm-Bollingen,72 takže 

67 Že Berard byl papežským legátem tvrdí pouze Conrado de Fabaria Casuum Sancti Galli 
Continuatio tercia. MGH SS II, s. 171, ovšem tato zpráva je obecně pokládána za věrohodnou. 
O přítomnosti papežského vyslance ve Fridrichově doprovodu se ostatně zmiňují vcelku spo-
lehlivé Iohannis Codagnelli Annales Placentini. MGH SRG [23.], s. 40.
68 Dále viz S c h a l l e r ,  H. M.: Die Kanzlei Kaiser Friedrichs II., s. 271, č. 41.
69 In margine dodejme, že Bernd Ulrich Hucker ( H u c k e r ,  Bernd Ulrich: Kaiser 
Otto IV. MGH Schriften 34. Hannover 1990, s. 250) připomenul, že klášter Pairis vynikal svým 
skriptoriem a úzkým vztahem ke Štaufům.
70 Dále viz K o c h ,  Walter: Gewohnheit, Diktat, Formular. Zur Arbeitstechnik in den 
frühen Diplomen Friedrichs II. (1198–1212). In: Von Sachsen bis Jerusalem. Menschen und 
Institutionen im Wandel der Zeit. Festschrift für Wolfgang Giese zum 65. Geburtstag. K vydání 
připravili H. Seifert, G. Thoma. München 2004, s. 265–278.
71 Stále platné a v mnohém podnětné závěry naznačil Z i n s m a i e r ,  Paul: Die 
Reichskanzlei unter Friedrich II. In: VuF 16. Probleme um Friedrich II. K vydání připravil J. 
Fleckenstein. Sigmaringen 1974, s. 135–166.
72 Dříve rozšířenou představu, že Oldřich z Ulm-Bollingenu působil ve Fridrichově kan-
celáři již v Basileji dne 26. září roku 1212, vyvrátil Walter Heinemeyer (H e i n e m e y e r , 
Walter: Ulrich von Bollingen – weder Verfasser noch Schreiber der Berner Handfeste. AfD 15, 1969, 
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od počátku října již nebylo nutné najímat příležitostný nebo pomocný per-
sonál. Zcela jinak to vypadalo v Basileji, ale více toho již k personální výbavě 
Fridrichovy kanceláře dne 26. září roku 1212 dodat nelze.

Písmo a diktát73

Opatrně rozplétané klubko událostí kolem 26. září roku 1212, kdy 
Fridrich II. nechal zpečetit soubor výsad pro české příjemce, naznačuje, 
že se jeho kancelář v Basileji mohla řídit říšským vzorem. Samotné listiny 
však promlouvají způsobem, z něhož se kupodivu dosti silně ozývají italské 
zvyklosti. Všechna tři privilegia byla psána na tužším pergamenu s výrazně 
odlišitelnou srstní a masovou stranou, přičemž technika opracování odpoví-
dá typu „charta Italica“. Samotný text se řídil slepým linkováním s řádkovou 
distancí kolem 1.2 milimetru.74

Ke Středomoří se hlásí rovněž koroborace. Fridrichův notář si mohl vybí-
rat, a přesto basilejské buly nesou majestátní pečeť sicilského krále ve zlatém 
vyhotovení.75 Překvapuje to proto, že v srpnu a pak ještě na počátku října roku 
1212 mladý Štauf používal zvláštní typář, který si nechal zhotovit po volbě 
(dle dobového slovníku „in imperatorem electus“) římským králem. Běžnou 
titulaturu sicilských vládců nechal doplnit souslovím I(n) ROMANOR(um) 
IMP(er)ATOR(em) E(electus), čímž vyjádřil svůj poměr k říšským knížatům.76 
V Basileji 26. září roku 1212 však dal přednost pečetidlu, jehož právní hodnota 
byla na severní straně Alp přinejmenším sporná.77

s. 155–189). Listinami zmiňovaný protonotář Oldřich snad patřil mezi basilejské kanovníky 
(dále viz W i h o d a ,  M.: Zlatá bula sicilská, s. 38).
73 Diplomatickému rozboru jsem dosud nevěnoval pozornost, čehož si povšiml Karel 
Hruza v recenzi zveřejněné dne 16. března roku 2006 na webu H-Soz-u-Kult ( H r u z a , 
Karel, M. Wihoda: Die goldene sizilische Bulle. http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/rezen-
sionen). Absenci diplomatické kritiky mi na několika místech vytkl rovněž Ž e m l i č k a , 
J.: Mocran et Mocran a t ý ž :  Mocren, Mogkran, Muckern. Proto se k této problematice vrátím 
ještě v samostatné studii, kterou připravuji ve spolupráci s Daliborem Havlem.
74 Za vstřícnost a ochotu, s nimiž mi byly zpřístupněny originály basilejských listin, děkuji 
pracovníkům prvního oddělení Národního archivu dr. Aleně Pazderové, dr. Denkovi Čumliv-
skému a dr. ing. Michalu Ďurovičovi. 
75 ACRB I.1, s. 6–8, č. 3: „…bulla nostra aurea iussimus communiri…“ Shodným způsobem 
ohlašují pečeť i zbylé dvě basilejské listiny. Dále viz ACRB I.1, s. 8–10, č. 4; s. 10–11, č. 5.
76 Die Zeit der Staufer. Geschichte – Kunst – Kultur. Katalog der Ausstellung I. Katalog. 
K vydání připravil R. Hausherr. Stuttgart 1977, s. 31–31, č. 45. Celý opis zní: (+ FRE)DER(icus) 
. D(e)I GR(ati)A (REX . SIC)IL(ie) . DVC(atus AP)VL(ie et) P(ri)NC(ipatus) CAP(ue) I(n) 
ROMANOR(um) IMP(er)ATOR(em) E(electus). Vyobrazení této pečeti viz dále Die Zeit der 
Staufer. Geschichte – Kunst – Kultur. Katalog der Ausstellung III. Aufsätze. K vydání připravil 
R. Hausherr. Stuttgart 1977, s. XV, obr. 15.
77 Snad by se vše dalo vysvětlit postojem „českých“ (ve smyslu hájících české zájmy) 
vyslanců, pro něž nebyla elekční pečeť dostatečně reprezentativní. Zdůrazněme však, že se 
pohybujeme na dosti zrádné půdě pouhých dohadů.
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Bratrskému dvojlístku propůjčené výsady Fridrich II. vydal pod auto-
ritou majestátní, červenými hedvábnými šňůrami přivěšené okrouhlé min-
covní pečeti o průměru asi 56 mm. Obrazové pole přední strany vyplňuje 
sedící postava panovníka v tunice a nařaseném plášti. Královský majestát 
symbolizuje koruna, žezlo v levici a jablko s křížem v mírně odtažené pra-
vici. Trůn má podobu jednoduchého stolce bez opěradla s područkami ve 
tvaru psích (?) hlaviček. Opis po obvodu hlásá, že pečeť náleží sicilskému 
králi Fridrichovi.78 Revers ovládá hradební zeď se třemi věžemi, kterou 
prolamují tři brány v přízemí. Do plochy vsazený nápis REGNV(m) SICI-
LIE doplňuje oblíbená laudace CHRISTUS VINCIT CHRISTUS REGNAT 
CHRISTUS IMPERAT.79

Dokonale zachovaný otisk Fridrichovy majestátní pečeti zajistil (ale-
spoň v historické paměti českých zemí) basilejským svobodám přitažlivé 
jméno. Rok 1212 a Zlatá bula sicilská mohly vítězně vstoupit do školních 
čítanek a příručních slovníků, nicméně jihoitalská tradice čitelným způso-
bem poznamenala také vzhled propůjčených výsad. Naprosto nepřehléd-
nutelné jsou protokoly listin. Všechna tři privilegia z 26. září spojuje pečlivé 
provedení Fridrichova jména a zejména pak iniciály F, která je protažena 
přes několik řádků, vyzdobena rostlinným vzorem (lettres leurées) a střapci 
na vnější hraně. Zbylá písmena (REDERICUS) se přimykají k střední příčce 
iniciály. Horní ramínko bylo vyhrazeno (majuskulou provedené) invokaci, 
kterou sice postrádá bula, v níž Fridrich vymezil práva a povinnosti čes-
kých králů. Naznačené a nevyplněné řádky prozrazují, že na to písař patrně 
zapomněl (nebo neměl dost času?) právě tak, jako přehlédl chybějící spodní 
střapec u iniciály F v druhém privilegiu pro českého krále. Obecně vzato, 
úvodní část protokolu basilejských listin skutečně mohl sestavovat sicilskou 
kanceláří školený (?) písař.80

Diplomatická minuskula basilejských svobod z 26. září vyniká smyčkou 
zakončenými dříky dlouhých písmen, neobyčejně elegantní jsou mostové, 
obloučkem zdobené ligatury, jež spojují písmena S a T. Graickou jedno-
tu vykazují zkracovací znaménka, častěji je zastoupena tirónská nota ET, 
naopak dvě zcela odlišné tradice stanovily vzhled svědečných řad. Zatím-
co privilegium, jímž si Přemysl Otakar pojistil državy a léna ve Francích 
a Vogtlandu, respektuje v říši známá pravidla, hlavní Fridrichova listina 

78 Přesnou reprodukci opisu podal Václav Hrubý. Dále viz ACRB I.1, s. 6–8 (zde s. 6), č. 3: 
+ FREDERIC(u)S D(e)I GRA(tia) REX SICIL(ie) DVCAT(u)S APVL(ie et) PRINCIP(atus) 
CAP(ue).
79 Pečetní opis podal Václav Hrubý, jenž ovšem vynechal nápis v pečetní ploše, tedy 
REGNV(m) SICILIE. Dále viz ACRB I.1, s. 6–8 (zde s. 6), č. 3: + XPS VINCIT . XPS REGNAT 
. XPS INPERAT. Dále viz K e h r ,  Karl Andreas: Die Urkunden der normannisch-sizilischen 
Könige. Innsbruck 1902, s. 208.
80 Na tuto možnost v jiné souvislosti upozornil K o c h ,  W.: Sizilisches im deutschen 
Umfeld, s. 300, pozn. 47 a opět se lze jen dohadovat, zda notář Jindřich použil předem při-
pravený pergamen nebo zda se na vyhotovení basilejských listin podílel ještě nějaký sicilský 
písař.
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pro českého krále a bula Mocran et Mocran pro markraběte Vladislava 
Jindřicha dělí přítomné podle titulů a postavení do čtyř paralelních sloup-
ců zvýrazněných dále systémem dělících linek, přičemž první vypočítává 
biskupy, druhý opaty a protonotáře Bertolda z Neuffen a konečně poslední 
dva světské osobnosti.

Uspořádání svědků podle jejich společenského významu nápadně při-
pomíná zvyklosti papežské kanceláře, která si tento způsob zápisu vyhra-
dila pro slavnostní privilegia. Znamená to snad, že Jindřich měl za sebou 
zkušenost kuriálního notáře? Proč ne. Naznačené možnosti neodporují ani 
basilejské listiny, jež byly (vyjma úvodních řádků) psány minuskulou, kte-
rou poznamenaly ainity kuriálního duktu.81

Fridrichovy výsady spojuje nejen místo a čas vydání, nýbrž také jedi-
ná písařská ruka, ruka Jindřicha „de Parisius“. Sevřená plocha privilegia 
Mocran et Mocran ovšem prozrazuje, že zatímco protokol a kontext až po 
obrat „anno, mense et indictione subscriptis“ Jindřich zpracoval s neobyčej-
nou pečlivostí, svědečnou řadu a závěrečnou datační formuli odbyl, jako 
by poslední řádky psal ve spěchu (?). Okruh přítomných svědků navíc pro 
nedostatek prostoru zkrátil o dvě jména,82 což by se snad dalo vysvětlit 
špatným odhadem notáře, nicméně shodné rysy a především známky chva-
tu je možno sledovat také ve zbylých dvou listinách. Dokonale rozvržený 
protokol a kontext v nich po sousloví presens privilegium per manus Henrici 
de Parisius notarii et idelis nostri scribi et bulla nostra aurea iussimus communiri 
anno, mense et indictione subscriptis a inální distinkci (!) střídají energicky 
zvlněné řádky eschatokolu.83 Co dále?

Notář Jindřich, ať již jej do Basileje přivedl sicilský král Fridrich, řím-
ská kurie nebo zájmy kláštera Pairis, byl patrně zkušeným písařem. Podle 
datační formule si během jediného dne dokázal poradit s požadavky dvou 
zeměpánů, o nichž věděl málo, možná dokonce vůbec nic. Anebo je vše 
poněkud jinak a Jindřich „de Parisius“ sepsal tři Fridrichovy listiny v delší 
časové lhůtě. Samozřejmě, mohlo to být v Basileji krátce před 26. zářím, nic-
méně právě tak se mohl postavit za písařský pultík někde cestou a v Basileji 
doplnil jen to, co nevěděl ve chvíli, kdy pracoval na protokolu a kontextu, 
tedy seznam přítomných a místo, kde a kdy byly tyto výsady veřejně přečte-
ny a odeslány (nebo snad rovnou předány?) příjemcům.84

81 Poměry v papežské kanceláři 13. století zasvěceným a stále platným způsobem přib-
lížil H e r d e ,  Peter: Beiträge zum päpstlichen Kanzlei und Urkundenwesen im dreizehnten 
Jahrhundert. Münchener Historische Studien. Abteilung Geschichtliche Hilfswissenschaften 
1. Kallmünz 1967.
82 Jindřich vynechal poslední dva svědky, Rudolfa z Ramensberku a komorníka Eberharda 
z Tanne (dále viz ACRB I.1, s. 10–11, č. 5 a ACRB I.1, s. 6–8, č. 3; s. 8–10, č. 4).
83 Za cenné rady a konzultace k této otázce jsem zavázán příteli Daliboru Havlovi.
84 H r u z a ,  Karel: Zlatá bula sicilská: Sic transit gloria? K nové knize Martina Wihody. 
ČMM 125, 2006, s. 149–161 (zde především s. 151–152) po důkladném zvážení všech rele-
vantních souvislostí dospěl k závěru, že listiny byly sepsány a zpečetěny před českými vyslanci 
a na jednom místě, tedy v Basileji (obdobně viz t ý ž :  Die drei „Sizilischen Goldenen Bullen“ 
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Přejděme nyní k diktátu. Právě ten učinil z basilejských svobod z roku 
1212 unikátní skládačku. Fridrichovy listiny se plně překrývají v protoko-
lu a eschatokolu. Podobné obraty vylepšují rovněž kontext, což dokazuje 
arenga buly Mocran et Mocran, neboť ta se do značné míry řídila diktátem 
zbylých basilejských výsad.85

Není jisté, zda Fridrichova bula pro markraběte Vladislava Jindřicha 
vznikla až jako poslední. Docela dobře tomu mohlo být i naopak a slavnostní 
podoba svědečné řady opatrně naznačuje, že tato listina byla kladena hned 
za výsady pro českého krále. Podstatné je ovšem něco jiného, totiž jakému 
diktátu dal v Basileji přednost notář Jindřich „de Parisius“. Český král žádal 
obnovení svobod, jež získal z rukou římského krále Filipa Švábského,86 
a proto by bylo zcela přirozené, kdyby listiny respektovaly předlohu, tedy 
říšský diktát.

Říšským zvyklostem blízká je invokace, v níž se prosadila německými 
notáři užívaná trojiční formule87 na úkor (sicilské kanceláři bližšího) vzývání 
Krista spasitele.88 Říšský diktát ctí také seznam svědků, byť chybějící jména 
církevních hodnostářů působí poněkud rozpačitě. Že by si notář (snad pro 
odlišné školení?) nevěděl s tímto místem rady?

Friedrichs II. von 1212 für die Přemysliden. Zu einem neuen Buch, diplomatischen Fragen und 
einer „Historikerdebatte“ in der tschechischen Forschung. AfD 53, 2007, s. 215–251). Korektně 
vyslovené námitky, jež byly v krátkosti poprvé zveřejněny na webu Hi-Soz-u-Kult, respektuji 
a jsem si vědom, nakolik je mnou navrhované řešení podmíněné.
85 ACRB I.1, s. 10–11, č. 5: „…Cum decor et potestas imperii nostrum precesserit sta-
tum, dignum tamen ac honestum arbitramur fore eorum votis uberius acclinare, quorum idem ac 
devotionem circa universa negotia nostra promovenda integram ac inconvulsam certiori experientia 
didicimus…“ Tučnou kurzívou zvýrazněná místa označují shody s listinou, která vymezovala 
práva a povinnosti českého krále v říši (dále viz ACRB I.1, s. 6–8, č. 3: „…Cum decor et potestas 
imperii nostrum precesserit statum, ut non solum ceterorum principum dignitates, verum etiam 
sceptra regalia a nostra conferantur maiestate, gloriosum reputamus ac magniicum, quod in 
tanto nostre largitatis beneicio et aliis crescit regie dignitatis augmentum, nec ob hoc eminen-
tia nostra aliquod patitur detrimentum…“), prostou kurzívou zvýrazněná místa upozorňují na 
shody s privilegiem, jímž si český král pojistil držbu majetků ve Francích a Vogtlandu (dále 
viz ACRB I.1, s. 8–10, č. 4: „…Ad excellendos regie celsitudinis titulos eorum votis nos uberi-
us acclinare decrevimus, quorum idem ac devotionem circa universa negotia nostra promovenda 
integram ac inconvulsam certiori experientia didicimus. Dignum namque ac honestum arbitramur 
fore, ut eorum qui promotioni nostre ab exordio assistere non dubitaverunt, tanto sollercius 
obsequiis respondeamus, ut eciam eorum exemplo plerosque alios ad favorem nostrum fabilius 
allicere valeamus…“).
86 ACRB I.1, s. 6–8, č. 3: „…sicut dilectus patruus noster pie memorie rex Philippus omnium 
principum habito consilio per suum privilegium institut…“ Není vyloučeno, že basilejské výsady 
citovaly rovněž obdobné privilegium Filipova soupeře Oty IV. Brunšvického, o němž však 
z pochopitelných důvodů nepadlo jediné slovo.
87 ACRB I.1, s. 8–10, č. 4: „…In nomine sancte et individue trinitatis amen…“ (Obdobně 
ACRB I.1, s. 10–11, č. 5).
88 Příkladem budiž listiny, které Fridrich II. vystavil během cesty za říšskou korunou MGH 
DF II, XIV.1, s. 286–287, č. 147: „…In nomine Dei eterni et salvatoris nostri Iesu Christi amen…“ 
Obdobně viz MGH DF II, XIV.1, s. 289–291, č. 149; s. 291–293, č. 150; s. 293–295, č. 151; 
s. 295–296, č. 152; s. 299–300, č. 154; s. 322–323, č. 166.
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Fridrichovy buly z 26. září oživují pasáže, z nichž k nám promlouvá 
typicky sicilský formulář.89 Kromě intitulace, kterou notář vyztužil v říši rov-
něž známým devočním obratem divina favente (clementia),90 se jihoitalský 
vzor prosadil v koroboraci, nesporné je pak sousloví anno, mense et indictione 
subscriptis, jímž notář zahájil eschatokol basilejských listin.91 Sicilským oby-
čejům vyhovuje za svědečný kruh vsazená datace Acta sunt hec anno Dominice 
incarnationis millesimo ducentesimo duodecimo, mense Septenbris, quintedecime 
indictionis, regni vero domini nostri Frederici illustrissimi Romanorum impera-
toris electi et semper augusti, regis Sicilie, quintodecimo,92 ale douška, že listiny 
byly vystaveny in nobili civitate Basilea per manus Ulrici viceprothonotarii sexto 
Kalendas Octobris feliciter amen,93 se opět podobá spíše říšskému diktátu.

Soubor Fridrichových listin z 26. září roku 1212 je prostě výjimečný, 
a proto jej nelze poměřovat běžným provozem panovnických kanceláří. Jest-
liže úvodní zdobné pasáže mohou být pokládány za typický produkt jihoi-
talských kanceláří,94 ostatní řádky poznamenala odlišná (kuriální?) tradice.95 
S dokonalejším poznáním úředního provozu kolem roku 1200 se nadto 
ukazuje, že basilejské listiny není možno zařadit k sicilskému ani říšské-
mu okruhu.96 Školený personál z počátku 13. století se nedržel ustáleného 
formuláře,97 takže se v bulách jedinečným způsobem prolínají normansko-

89 Sicilskou královskou kancelář podrobil brilantní analýze E n z e n s b e r g e r , 
Horst: Beiträge zum Kanzlei- und Urkundenwesen der normannischen Herrscher Unteritaliens und 
Siziliens. Münchener Historische Studien, Abteilung Geschichtliche Hilfswissenschaften 9. 
Kallmünz 1971. Jeho postřehy nověji potvrdili Z i e l i n s k i ,  Herbert: Historisch-diplo-
matische Einleitung. CDRS I.5, s. XIII–XXVIII a K ö l z e r ,  Theo: Die sizilische Kanzlei von 
Kaiserin Konstanze bis König Manfred (1195–1266). DA 40, 1984, s. 532–561.
90 ACRB I.1, s. 6–8, č. 3: „…Fredericus divina favente clementia Romanorum imperator electus 
et semper Augustus, rex Sicilie, ducatus Apulie et principatus Capue…“ (obdobně viz ACRB I.1, 
s. 8–10, č. 4; s. 10–11, č. 5). Dodejme však, že sicilští notáři (například Petr ze Salerna nebo 
Jan ze Sancto Archangelo) znali a užívali rovněž v říši známou formulaci Dei gratia. Dále viz 
MGH DF II, XIV.1, s. 305–306, č. 158; s. 306–307, č. 159; s. 309–311, č. 161. Jen v Mesině 
se Dei gratia objevilo ve čtyřech listinách: MGH DF II, XIV.1, s. 287–288, č. 148; s. 289–191, 
č. 149; s. 291–293, č. 150; s. 302–303, č. 156. 
91 ACRB I.1, s. 6–8, č. 3: „…Ad huius autem constitutionis et conirmationis nostre memoriam et 
robur perpetuo valiturum presens privilegium per manus Henrici de Parisius notarii et idelis nostri 
sciribi et bulla nostra aurea iussimus communiri anno, mense et indictione subscriptis…“ (obdobně 
viz ACRB I.1, s. 8–10, č. 4; s. 10–11, č. 5).
92 ACRB I.1, s. 6–8, č. 3, obdobně viz ACRB I.1, s. 8–10, č. 4; s. 10–11, č. 5.
93 ACRB I.1, s. 6–8, č. 3, obdobně viz ACRB I.1, s. 8–10, č. 4; s. 10–11, č. 5.
94 K o c h ,  W.: Sizilisches im deutschen Umfeld, s. 299–300; t ý ž :  Zur Kanzleiarbeit 
in der Frühzeit Friedrichs II., s. 736–737.
95 Čímž do jisté míry reviduji názory, které jsem vyslovil dříve. Dále viz W i h o d a , 
M.: Zlatá bula sicilská, s. 38–44 a s. 219–220.
96 Kromě již citovaných prací se zde opírám o závěry, k nimž dospěli především C s e n -
d e s ,  Peter: Die Kanzlei Kaiser Heinrichs VI. Österreichische Akademie der Wissenschaften, 
philosophisch-historische Klasse. Denkschriften 151. Wien 1981; K ö l z e r ,  Theo: Urkun-
den und Kanzlei der Kaiserin Konstanze, Königin von Sizilien. Köln – Wien 1983; H e r k e n -
r a t h ,  Rainer Maria: Die Reichskanzlei in den Jahren 1181–1190. Österreichische Akademie 
der Wissenschaften, philosophisch-historische Klasse. Denkschriften 175. Wien 1985.
97 Dále viz K o c h ,  W.: Gewohnheit, Diktat, Formular, s. 265–278.
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sicilské normy se středoevropskými tradicemi. Ty si vynutily vložení řady 
svědků a zasáhly do invokace. Sicilský diktát pak zanechal stopy v eschato-
kolu a zejména pak v koroboraci, jako by notář Jindřich do poslední chvíle 
váhal, jestli se bude řídit sicilským nebo říšským vzorem.98

Soubor basilejských bul z 26. září roku 1212 však nevzdoruje důvti-
pu celých generací historiků pouze proto, že tato privilegia (sama o sobě) 
představují unikátní celek, nýbrž proto, že se naše pátrání (zřejmě) ubíralo 
špatným směrem. Klíčem k výkladu není tajemný predikát „de Parisius“, nýbrž 
diktát a písmo, které naznačují, že notář Jindřich ovládal kuriální normy 
a že tři buly z roku 1212 vznikly ve dvou časových vrstvách. Nejprve byly 
sepsány protokol a kontext, přičemž úvodní zdobné řádky zhotovil nějaký 
písař vyškolený normansko-sicilskou kanceláří. O něco později (tedy 26. 
září) Jindřich doplnil eschatokol tak, že ve výsadách pro českého krále a bule 
Mocran et Mocran použil slavnostní způsob zápisu papežské kanceláře, jenž 
se projevuje zvláštní prostorovou distribucí svědečné formule,99 zatímco 
třetí basilejská listina (opět pro krále Přemysla I.)100 si vystačila s prostým 
(rozumějme v říši obvyklým, tedy kontinuálním) řazením svědků.

A říšský diktát? Ten se v basilejských svobodách prostě musel objevit, 
neboť Přemysl Otakar I. žádal o konirmaci privilegia Filipa Švábského a podle 
všeho i nějaké listiny Oty IV. Brunšvického. Za původní lze pokládat jen sicil-
ským vzorem ovlivněné pasáže Fridrichových bul, což ale vůbec neznamená, 
že by zde byla nějaká spojitost mezi predikátem „de Parisius“ a písařskou 
tradicí. Spíše by se mohlo vzít v úvahu, zda se Jindřich neživil jako veřejný 
notář, který působil v Římě a ovládal pravidla kuriálního diktátu. Proto se 
nepočítal (alespoň pokud víme) mezi sicilské, říšské nebo papežské notáře, 
a poměrně snadno si lze představit i to, že přijal nabídku říšské legace, aby 
sepsal tři slavnostní listiny pro české příjemce.101

Cesta tam a zase zpátky

Nejistota, jež od počátku provází paleograický a diplomatický rozbor 
basilejských bul a jež lemuje úvahy o složení Fridrichovy kanceláře 26. září 

98 Což ostatně konstatoval Z i n s m a i e r ,  P.: Untersuchungen zu den Urkunden König 
Friedrichs II., s. 381.
99 ACRB I.1, s. 6–8, č. 3; s. 10–11, č. 5.
100 ACRB I.1, s. 8–10, č. 4. Opět si připomeňme, že právě tento způsob zápisu by mohl 
naznačovat významovou posloupnost basilejských privilegií přinejmenším tak, jak byla v létě 
roku 1212 chápána Fridrichem II. Sicilským. Slavnostní podoba svědečných řad připouští, že 
privilegium pro českého krále a listina Mocran et Mocran byly kladeny na jednu úroveň, druhá 
(donační) listina pro českého krále pak byla pokládána za méně důležitou. Něco takového 
ovšem Ž e m l i č k a ,  J.: Mocran et Mocran, s. 737 striktně odmítá.
101 Nemůžeme vyloučit ani podíl nějakého sicilského notáře, který mohl zhotovit úvodní 
zdobné řádky tak, jak to v jiné souvislosti naznačil K o c h ,  W.: Sizilisches im deutschen 
Umfeld, s. 300, pozn. 47.
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roku 1212, se nenápadně vznáší také nad otázkou, jak se tyto listiny ocitly 
v rukou adresátů. Dorsální poznámky a jednu glosu na plice lze připsat 
teprve polovině 14. století a Karlovu dvornímu notáři Janovi z Kladska,102 
a není proto jasné, kdy se přemyslovský dvojlístek seznámil s obsahem 
propůjčených svobod. Vyloučit asi můžeme přímo Basilej, protože ve druhé 
polovině roku český král ani jeho bratr moravský markrabě neopustili své 
državy a s Fridrichem II. se patrně setkali až dalšího roku na sjezdu v Řezně. 
Naznačuje to Přemyslova listina pro kladrubské benediktiny, v níž český 
král přiznal, že se zadlužil, když cestoval za Fridrichem, který se „právě vrátil 
z Apulie“, což by asi netvrdil, kdyby se s mladým Štaufem viděl již někdy 
před únorem roku 1213.103

Vraťme se však do Basileje 26. září roku 1212. Těžko si představit, 
že by Fridrich II. nechal zpečetit soubor výsad pro přemyslovské spojence 
výlučně z dobré vůle, ovšem zároveň je možno pochybovat, že by se někdo 
v jeho blízkosti natolik vyznal v českých poměrech, aby mohl rozhodnout, 
co vlastně český král požaduje. Jinými slovy, ani jedna z basilejských listin 
nemohla vzniknout bez Přemysla Otakara I. anebo Vladislava Jindřicha, 
kteří však tenkrát ve Švábsku nebyli. Zbývá tedy nějaký jejich důvěrník 
nebo vyslanec, jenž v souladu s dobovými pravidly oslovil vyvoleného řím-
ského krále Fridricha, zaplatil taxu a v Basileji, po veřejném čtení a kontrole, 
převzal a na Pražský hrad doručil žádaná privilegia.104

Naznačený sled událostí je sklenut na dobře známém půdoryse kan-
celářského provozu, což si Ivan Hlaváček vyložil jako důkaz, že se notář 
Jindřich mohl v Basileji obracet na celou řadu poučených osob, které mohly 
případné nejasnosti okamžitě vysvětlit.105 Budiž, ale proč se o nich Jindřich 
nezmínil? Vždyť o čtyři léta později Fridrich II. bez váhání připomenul, že 
přijal bílinského arcijáhna Benedikta, z jehož úst vyslechl prosbu, aby uznal 
volbu Václava I. českým králem.106 Ale i kdybychom připustili, že nejpozději 
26. září roku 1212 stanulo před Fridrichem české poselstvo, ptejme se, jak 
mohli v Praze vědět, kam vlastně příslušnou legaci vypravit?

S odpovědí přispěchal Josef Žemlička, když zformuloval úvahu, že 
družina sicilského krále nebyla jen hloučkem, nýbrž mobilním vojenským 
oddílem, který od počátku věděl, kam míří. A protože „se obecně tušilo“, 
že se objeví v Basileji, mohl pražský dvůr vyslat legaci v dostatečné lhůtě 

102 Přípisky edičně zpřístupnil K o s s ,  Rudolf: Archiv Koruny české. I.2. Katalog listin 
z let 1158–1346. Praha 1928, s. 6–8, č. 2; s. 8–9, č. 3; s. 9–10, č. 4.
103 CDB II, s. 398–399, č. 366: „…ego Premisl, rex Boemorum, pergens Ratisponam in occursum 
Fridrici, Romanorum regis, de Appulia venientis…“
104 H r u z a ,  K.: Zlatá bula sicilská, s. 151–152.
105 H l a v á č e k ,  I.: Ještě jednou, s. 46–47.
106 ACRB I.1, s. 12–13, č. 6: „…notum esse volumus, quod misso ad presentiam nostram Bene-
dicto, venerabili archidiacono Belinensi, exposuerunt celsitudini nostre dilceti ideles nostri Henricus 
marchio Morauie et universitas magnatum et nobilium Boemie, quod communi voluntate et assensu 
dilecti nostri Odacrii, illustris regis Boemie, elegerunt in regem eorum Vencezlaum…“
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i s přesnými pokyny. Josef Žemlička sice připustil jisté úpravy Fridrichova 
itineráře, nicméně blokádu alpských průsmyků prohlásil za nepodstatnou 
a zdůraznil, že si český král (podobně jako welfský tábor) byl jistý, že mladý 
Štauf okolí Bodamského jezera prostě nemůže minout.107

Pomineme-li (akademické rozpravě poněkud vzdálenou) úvahu, že 
se v září roku 1212 něco obecně tušilo, pak zbývají smlouvy, jimiž si císař 
zajistil kontrolu alpských průsmyků, a právě jejich obsah vyvrací, že by 
říšská knížata s Otou IV. v čele znala odpověď na otázku, kde vlastně Frid-
richa čekat. Deset dlouhých týdnů v Janově prozrazuje, že o svých dalších 
plánech neměl úplně jasno ani sám zvolenec, a přestože ursberský probošt 
Burchard v jiné souvislosti na Otovu adresu uvedl, že byl sice statečný, ale 
pyšný a hloupý,108 v polovině roku 1212 dokázal zatarasit horské přechody. 
Nepochybně ve víře, že je rozhodnuto, se přesunul do Durynska a k Bodam-
skému jezeru obrátil pozornost teprve po nečekané zprávě, že se Fridrich 
blíží ke Kostnici.109

Možná, že se ve Švábsku krátce před 26. zářím roku 1212 a třeba jen 
náhodou objevila utajená legace z Prahy, nicméně kromě dohadů a záhad-
ných vyslanců českého krále se nabízí ještě jedno řešení. Burchard z Ursber-
ku se zmínil, že koncem léta roku 1211 říšská knížata vypravila ke kurii 
poselstvo se zprávou, že Fridrich byl zvolen římským císařem. Delikátní úkol 
byl svěřen Anselmovi z Justingen a Jindřichovi z Neuffen, jimž byla přislí-
bena úhrada výdajů až do výše 1.500 marek, přičemž náš hlavní zpravodaj 
upřesnil, že oba šťastně dosáhli Verony, kde se Jindřich z Neuffen snažil 
získat přízeň lombardských měst, zatímco Anselm z Justingen po mnoha 
nesnázích dorazil k papeži.110

Ursberskou kanonii a pány z Neuffen spojovaly úzké vazby.111 
Burchard si proto mohl opatřit přesné a spolehlivé informace a dodejme, 

107 Ž e m l i č k a ,  J.: Mocran et Mocran, s. 762–764.
108 Burchardi praepositi Urspergensis Chronicon. MGH SRG [16.], s. 81: „…ut inde 
advocarent et adducerent Ottonem, pro eo quod superbus et stultus, sed fortis videbatur viribus et 
statura procerus…“
109 K Fridrichově cestě za královskou korunou viz dále W i h o d a ,  M.: Zlatá bula 
sicilská, s. 40–43.
110 Burchardi praepositi Urspergensis Chronicon. MGH SRG [16.], s. 99: „…Nuntios itaque 
acquirunt, qui hanc suam electionem tam in civitate Romana quam apud prefatum F[ridericum] 
regem Sicilie promoveant et ipsum in Alamanniam perducant. Mittitur in hac legatione nobilis vir 
Hainricus de Nifen et Anshalmus de Iustingen, vir ingenuus, promittunturque eis pro expensis et itinere 
quindecies centente marce de reditibus imperii solvende. Cumque hi simul usque Veronam pervenis-
sent, prefatus H[ainricus] remansit ibidem, quatinus favorem Lombardorum acquireret prefato regi 
et precipue Veronensium. Dictus vero Anshalmus magne labore et periculis plurimis Romam usque 
pervenit ibique consilio et interventu domni Innnocentii pape obtinuit, ut a civibus et populo Romano 
Fridericus imperator collaudaretur…“
111 Burchardi praepositi Urspergensis Chronicon. MGH SRG [16.], s. 92: „…Ea tempestate 
idem Philippus ecclesiam Urspergensem obligavit titulo pignoris nobili viro Bertoldo de Nifen et ilio 
eius H[ainrico], quam postea prepositus, qui tunc fuit, et fratres de potestate eorundem tyrannorum 
liberaverunt, cum tantam cepissent ibidem exercere tyrannidem, ut nequaquam posset ecclesia conven-
tualis existere…“
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že Bertolda z Neuffen zmiňuje ve štaufských službách privilegium, které 
bylo datováno 25. srpna roku 1212 ve Veroně, kde o něco dříve vyjednával 
jeho bratr Jindřich.112 Mezi navrátilce a současně rádce mladého krále se 
počítal rovněž Anselm z Justingen, jenž podle Burcharda z Ursberku doručil 
na Sicílii zprávu o výsledku norimberské designace a od (?) 5. října vyko-
nával úřad dvorního maršálka.113 Co to však vypovídá o vzniku a obsahu 
basilejských listin?

Zdánlivě nic podstatného. Pokud však opustíme pochybnou spekulaci, 
že tři privilegia z 26. září roku 1212 byla sepsána podle přímých pokynů 
domnělých (a zpravodajům dokonale neznámých) českých vyslanců, mohla 
by se vzít v úvahu ještě jedna možnost, totiž že obsah listin nebyl probírán 
v Basileji, ale snad někdy předtím, možná během pobytu říšské legace v Itá-
lii, tedy v Římě nebo dokonce na Sicílii.

Proč? Štaufskou kandidaturu na římský trůn podporoval český král, 
který se zúčastnil designační volby v Norimberku, kde se rozhodlo o složení 
poselstva do Říma a na Sicílii.114 Přemysl Otakar I. mohl využít příznivé 
situace a pověřit některého z legátů zvláštním úkolem: Předat Fridricho-
vi soupis českých požadavků s žádostí (a taxou?) o brzkou konirmaci.115 
Pokud tomu tak bylo (výslovná zmínka o českém panovníkovi, jenž se mezi 
prvními postavil za mladého Štaufa,116 by to nepřímo potvrzovala) a sicilský 
král Fridrich něco takového (snad koncept?) skutečně obdržel, zřejmě se 
poradil s papežem Inocencem III. a nechal se zasvětit do říšských poměrů. 
Možná, že právě tehdy (na Sicílii nebo v Římě?) došlo k prvnímu čtení 
předloženého konceptu. Pak byly (nevíme ale kdy) zhotoveny čistopisy 
protokolu a kontextu, přivěšeny zlaté buly, byť ani tento výklad nevylučuje, 
že dnes známou podobu listiny získaly až v Basileji v průběhu několika dnů 
před 26. zářím roku 1212.

Představa, že by pražským dvorem sestavený koncept putoval do 
Norimberka, odtud pak do Říma, možná na Sicílii a zase zpět na Sever do 
Basileje, byla odmítnuta jako přespříliš strojená.117 Ano, skutečně není jisté, 
zda existoval tušený koncept, byť ani v Basileji datovaná privilegia nejsou 

112 Příbuzenský poměr Bertolda a Jindřicha upřesnil S c h ü t t e ,  Bernd: König Phil-
lip von Schwaben. Itinerar – Urkundenvergabe – Hof. MGH Schriften 51. Hannover 2002, 
s. 431–432.
113 Blíže viz Burchardi praepositi Urspergensis Chronicon. MGH SRG [16.], s. 99: „…Tunc 
itaque prefatus A[nshalmus] progressus venit ad sepe dictum F[ridericum] regem Sicilie vixque obtinuit 
apud illum, ut iret in Alamaniam…“ a také RI V.1, s. 175–176, č. 674.
114 Základní souvislosti shrnul W i n k e l m a n n ,  E.: Philipp von Schwaben II, s. 500–
501.
115 Ostatně něco takového předpokládal již D u d í k ,  Beda: Mährens allgemeine 
Geschichte. V. Vom Jahre 1197 bis zum Schlusse des Jahres 1261. Brünn 1870, s. 72–76, pří-
padně t ý ž :  Dějiny Moravy. V. Od roku 1197 až do roku 1261. Praha 1878, s. 53–56.
116 ACRB I.1, s. 6–8, č. 3: „…quod illustris rex eorum Ottacharus a primo inter alios principes 
specialiter pre ceteris in imperatorem nos elegit…“
117 V tomto bodě se rozcházím s míněním Karla Hruzy, který přítomnost českých vyslanců 
v Basileji nevylučuje. Dále viz například H r u z a ,  K.: Zlatá bula sicilská, s. 151–152.
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důkazem, že by jejich vydání nezbytně souviselo s přítomností české lega-
ce. Přemyslovské zájmy přece mohli hájit Jindřich z Neuffen s Anselmem 
z Justingen, jimž český král (stejně jako sbor norimberských volitelů) plně 
důvěřoval. Zbytek příběhu však zůstává ukryt za propastí času, takže neví-
me, kdy a jak se listiny dostaly k adresátům, zda někdy byly veřejně čteny 
a poté zkoumány a jestli si Vladislav Jindřich odvezl svou bulu na Moravu 
nebo ji jednoduše ponechal v rukou svého bratra.118

Prosincové smíření

Současný spor o výklad privilegia Mocran et Mocran od počátku prová-
zí otázka, jak chápat vnitřní proměnu přemyslovských držav na počátku 13. 
století a co si počít s viditelným posunem ve vztahu Čech a Moravy. Vraťme 
se tedy k poznámce milevského opata Jarlocha, jenž se s odstupem dvou 
dekád vyjádřil k událostem ze 6. prosince roku 1197, kdy tehdejší český 
kníže Vladislav Jindřich přenechal knížecí stolec staršímu Přemyslovi a sám 
se spokojil s Moravou. Milevský letopisec obratem upřesnil, že vládli záro-
veň oba a že měli jednu vůli i jedno knížectví.119 Tolik tedy Jarloch, ovšem 
Josef Žemlička prohlásil mocenský dualismus za zmatečný120 s dovětkem, 
že milevský opat prostě oslavoval do roku 1222 trvající bratrskou spolu-
práci.121

Měl pravdu a bude nutno posuzovat Jarlochův komentář jako nesmělý 
umělecký výboj nebo zdánlivě nicotná poznámka vystihuje smysl prosin-
cové dohody? O politickém rozměru bratrského smíření uvažoval Vratislav 
Vaníček. Závěr roku 1197 vyložil jako „rekonstrukci“ státního systému, 
který nebyl dualismem Čech a Moravy, nýbrž dvouvládím bratrů nad celým 
státem, přičemž mladší ze sourozenců měl držet správu Moravy na úrov-
ni markrabství, druhý (český král) měl panovat v celém státě.122 Nápaditý 
výklad, v němž nechybí ani Vladislavův podíl na říšském dění, bohužel nebyl 
vystavěn na zevrubném rozboru písemných pramenů, a proto jej lze chápat 
jen jako zajímavý návrh. Bezvýhradnou chválou není možno zahrnout ani 

118 K o s s ,  Rudolf: Mocran et Mocran. Zvláštní otisk ze Zpráv českého zemského archivu 
7. Praha 1927, s. 7–8 usoudil, že privilegium bylo nejprve na Moravě a do Prahy bylo převezeno 
až později. H l a v á č e k ,  I.: Ještě jednou, s. 47, dokonce vyslovil názor, že v této době již 
existoval markrabský archiv.
119 Annales Gerlaci. FRB II, s. 514–515: „…et confederatus est germano suo sub tali forma 
compositionis, ut ambo pariter, ille in Morauia, iste in Boemia principarentur et esset ambobus, sicut 
unus spiritus, ita et unus principatus; quod usque hodie inter eos illibatum manet…“
120 Ž e m l i č k a ,  Josef: Počátky Čech královských 1198–1253. Proměna státu a společ-
nosti. Praha 2002, s. 580–591.
121 Ž e m l i č k a ,  J.: Mocren, Mogkran, Muckern, s. 307.
122 V a n í č e k ,  Vratislav: Velké dějiny zemí Koruny české. Svazek II. 1197–1250. Praha 
– Litomyšl 2000, s. 81. Dodejme také, že Vratislav Vaníček „dualismus“ vsunul i do názvu 
příslušné kapitoly.
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brilantní výklad Jiřího Kejře k údajné bezprostřední podřízenosti Moravy 
říši. Ten sice pracoval s úplným souborem dochovaných relací, nicméně 
od počátku mířil k předem danému závěru, který byl zase určen rozborem 
právního historika Václava Vaněčka.123 Status Moravy v dědičných přemys-
lovských državách nověji sledovala Lenka Bobková. Moravu označila za pří-
mou a nedělitelnou součást českého království, čímž se přiblížila k pozicím, 
které zaujal Josef Žemlička.124 A co nám říkají samotné prameny?

 Není možné pochybovat o správnosti úvah, na jejichž konci stanula 
Lenka Bobková. Přesto se do naznačeného výkladu vloudila drobná nesrov-
nalost. Morava bezpochyby patřila k jádru dědičných přemyslovských držav 
a v tomto smyslu byla jejich nedělitelnou součástí, nicméně na počátku 
13. století, přesněji mezi léty 1197 a 1222, nešlo o zemský status, nýbrž 
o dohodu, jejíž osobní (nikoliv zemský!) rozměr byl určen prosincovým 
mírem, k němuž opat Jarloch v nedostižné zkratce poznamenal, že od té 
doby (čili od 6. prosince roku 1197) byli oba bratři jak jednoho ducha, tak 
i knížectví.125

Nejde však jen o to, že podle milevského opata měli mít bratři „jed-
noho ducha a jedno knížectví“. Zajímavý je především dovětek, že dohoda 
platila i v době, kdy Jarloch usedal za písařský pultík. Jinými slovy, náš 
zpravodaj  se zmiňoval o něčem, co sám velmi dobře poznal z osobní zku-
šenosti.126 Vladislav Jindřich sice staršího bratra podporoval, ovšem nikdy 
nebyl chápavým souputníkem, který se vždy podřizoval Přemyslovým nála-
dám.127 Dospíval přece u příbuzných v Durynsku a Míšni, kde se nemohl 
minout s předními hráči na říšské politické scéně, lantkrabětem Heřmanem 

123 K e j ř ,  Jiří: O tzv. bezprostřední podřízenosti Moravy říši. SAP 28, 1978, s. 233–285, zde 
s. 233: „…Tato skromná rozprava má být současně i vyjádřením úcty k dílu velkého historika českého 
státu a práva, který sám pronesl do polemik o poměru přemyslovských Čech k říši velmi rozhodné 
slovo a svým veškerým dílem hluboce podnítil nové bádání o dějinách české státnosti…“ Příslušná 
poznámka dále odkazuje na V a n ě č e k ,  Václav: Stát Přemyslovců a středověká říše. Praha 
1945.
124 B o b k o v á ,  L.: 7. 4. 1348, s. 13.
125 Annales Gerlaci. FRB II, s. 514–515: „…cessit tamen hinc propter bonum pacis, inde propter 
affectum germanitatis, et confederatus est germano suo sub tali forma compositionis, ut ambo pariter, 
ille in Morauia, iste in Boemia principarentur et esset ambobus, sicut unus spiritus, ita et unus prin-
cipatus; quod usque hodie inter eos illibatum manet…“
126 Josef Žemlička mě však obvinil, že jsem závěrečnou část Jarlochova výroku vědomě 
zamlčel ( Ž e m l i č k a ,  J.: Mocran et Mocran, s. 739). S bezmocným úžasem si kladu 
otázku, proč bych to asi dělal? Pomineme-li prostou skutečnost, že se něco takového vymyká 
etice historikovy práce, lze snadno dokázat, že citované místo v jeho úplnosti, tedy včetně 
závěrečného dovětku, již delší dobu pokládám za klíč k výkladu zvláštního uspořádání pře-
myslovských držav mezi léty 1197 a 1222.
127 Právě takto se s Vladislavem Jindřichem vyrovnal N o v o t n ý ,  Václav: České ději-
ny. I.3. Čechy královské za Přemysla I. a Václava I. (1197–1253). Praha 1928, s. 554, v jehož 
stopách se vydal Ž e m l i č k a ,  Josef: Přemysl Otakar I. Panovník, stát a společnost na 
prahu vrcholného feudalismu. Praha 1990, s. 68–72. O něco později však ( Ž e m l i č k a , 
J.: Počátky Čech královských, s. 134) své soudy mírně pozměnil.
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a markrabětem Dětřichem. V dalších letech se dokonce setkal s císařem 
Jindřichem VI. a všemi jeho nástupci.128

Na jaře a v listopadu roku 1192 se s Přemyslovým požehnáním vypravil 
k císařskému dvoru, aby zde mohl hájit bratrovo vlažné stanovisko k revoltě 
saských knížat. Roku 1199 se na květnovém sjezdu v Norimberku přihlásil 
k Filipovi Švábskému. Následoval tak staršího sourozence, jehož zájmy tlu-
močil o dvě léta později v Bamberku. Na jaře roku 1203 zamířil po bratrově 
boku k Merseburku, kde poznal Otu IV. Brunšvického, a Přemysla neopustil 
ani při dosti složitém návratu mezi Filipovy straníky. Na konci roku 1207 
cestoval na augsburský sjezd, který korunovaly zásnuby Přemyslova syna 
Václava s Filipovou dcerou Kunhutou. O letnicích roku 1209 ovšem musel 
do Würzburku, neboť (stejně jako Přemysl) dlužil povinný hold Otovi IV. 
Brunšvickému.

Vladislav Jindřich se ohlásil u Welfa v květnu roku 1212, kdy se (snad 
mimo program norimberského sjezdu) dotazoval na možné příměří. Na 
řezenské schůzce v polovině února následujícího roku však potvrdil spo-
jenecké závazky k Fridrichovi II. Sicilskému, s nímž se potkal na podzim 
roku 1213 před obléhaným Quedlinburkem a po sedmi letech na Lešském 
poli u Augsburku, kde se mladý král loučil před římskou jízdou. Patřil ale 
moravský markrabě k Přemyslově doprovodu nebo byl Fridrichem II. vítán 
jako říšský kníže?

Vladislav Jindřich zastupoval bratra na sjezdech, jichž se Přemysl Ota-
kar I. nemohl, či spíše nechtěl účastnit. Nejspíš právě jménem českého krále 
markrabě hovořil na sklonku léta roku 1201 v Bamberku a docela určitě 
za norimberské mise v květnu roku 1212. Kromě diplomatického šarmu 
Vladislav Jindřich nepostrádal ani respekt říšských knížat, která ho přijala 
do svého kruhu, čímž markraběte odlišila od biskupa Roberta, jiného Pře-
myslova (osvědčeného) vyjednavače a návštěvníka říšských sjezdů.129

Moravský markrabě se nepochybně pokládal za říšského knížete, což 
ovšem nemá nic společného s údajnou lenní podřízeností Moravy říši. Poli-
tická mapa Evropy kolem roku 1212 zkrátka říšské markrabství neznala, a to 
proto, že markraběte si vymysleli na pražském dvoře za Bedřichovy vlády, 
Morava se začala nazývat markrabstvím dokonce až po smrti Vladislava 
Jindřicha a její říšský lenní status náleží k proslulým omylům kritického 

128 Následující výklad cituje výsledky, k nimž jsem se dobral během výzkumu osobnosti 
markraběte Vladislava Jindřicha. Dále viz W i h o d a ,  Martin: Vladislav Jindřich. Knižnice 
Matice moravské 21. Brno 2007.
129 Zejména proto se rozcházím s představou Josefa Žemličky ( Ž e m l i č k a ,  J.: 
Mocran et Mocran, s. 743), že se český panovník nechal v říši docela běžně zastupovat pražskými 
biskupy nebo jinými členy rodu (samozřejmě, že nenechal) a že na pravidelné účasti morav-
ského markraběte na říšských sjezdech nebylo nic mimořádného. Nebylo, tedy až na to, že 
Vladislav Jindřich byl na sjezdech vítán jako říšský kníže s hlasovacím právem.
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dějepisectví, které spojilo několik na sobě nezávislých událostí do jediného 
příběhu.130

A jak tomu bylo na domácí půdě? Přestože nám Jarloch s jistým odstu-
pem vzkázal, že markrabě a jeho bratr Přemysl měli vládnout zároveň, jeden 
na Moravě a druhý v Čechách, Vladislav Jindřich zpočátku ovládal pouze 
jihozápadní část Moravy, tedy Znojemsko a možná i Brněnsko, protože 
Olomoucko si po smrtí posledních moravských údělníků ponechal český 
král. Výkonem zeměpanských práv však výrazně přesahoval sevřený prostor 
vlastních držav a markrabě se tak zasloužil o vznik komendy řádu němec-
kých rytířů v kostele svatého Petra Na poříčí. Ve stejné době přenechal 
bratrům majetky (na nichž byl vzápětí zřízen nový řádový dům) v Opavě, 
o něco později koupil pro cisterciáky pozemky na březích řeky Salašky 
a před rokem 1207 souhlasil s převodem krčmy do vlastnictví kladrubských 
benediktinů.131

Čitelné stopy markrabě zanechal na Hradisku, v Zábrdovicích, Milev-
sku, Plasech nebo  Chotěšově, podporoval johanity a pronikání vyspělých 
právních norem na moravskou půdu. Jinými slovy, přiměřeně rozsáhlý sou-
bor listin neodporuje Jarlochově glose o jednom duchu a jednom knížectví 
a v tomto smyslu také nemohu přijmout Žemličkův závěr, že české země 
nepoznaly institut „spoluvlády“.132

A co z toho plyne pro výklad basilejského privilegia Mocran et Mocran? 
Především se ukázalo, že Vladislav Jindřich vstupoval do veřejného dění 
v českých zemích důstojnějším způsobem než jen jako trpěný stín staršího 
bratra.133 Jeho politický vliv rozhodně přesahoval hranice Moravy a jako 

130 Připomeňme si, že Lenka Bobková (stejně jako Josef Žemlička) pouze navazovala na 
starší diskusi, v jejímž středu stála otázka, zda Morava byla říšským markrabstvím a lénem. 
Nejspíš právě proto mi Josef Žemlička prorokuje, že zaťatým lpěním na moravské verzi Mocran 
et Mocran budu dříve či později dotlačen k Bretholzovu řešení ( Ž e m l i č k a ,  J.: Mocren, 
Mogkran, Muckern, s. 348). Případné zájemce mohu na tomto místě ujistit, že něco takového 
opravdu nemám v úmyslu a že vznik moravského markrabství jako zemské instituce hodlám 
i nadále spojovat s domácím vývojem po roce 1197.
131 K vnitřnímu uspořádání českých zemí mezi léty 1197–1222 viz dále W i h o d a , 
M.: Vladislav Jindřich, s. 149–174 a s. 185–204 snad s jedinou výhradou. Přemyslovu listinu 
pro kanonii na Hradisku (CDB II, s. 17–18, č. 21) bude nutno ze souboru vyřadit a její obsah 
přehodnotit, na což s náležitým důrazem upozornil Ž e m l i č k a ,  J.: Mocren, Mogkran, 
Muckern, pozn. 8 na s. 310–311. Aniž bych se chtěl vymlouvat, doplatil jsem na nepřesné 
výpisky.
132 Ž e m l i č k a ,  J.: Mocran et Mocran, s. 742–744.
133 Jak si vlastně Josef Žemlička představuje vnitřní uspořádání dědičných přemyslov-
ských držav na počátku 13. století, naznačil v doslovu k druhému vydání své úspěšné syntézy 
českých dějin 11. a 12. století ( Ž e m l i č k a ,  Josef: Čechy v době knížecí (1034–1198). 
Praha 20072, s. 418–419). Mimo jiné zde poznamenal, že markrabství nevzniklo jednorázo-
vým aktem a že Vladislav Jindřich sice řídil moravskou zemi jako markrabě, ale že Morava se 
tehdy ještě nedala považovat za institucionální markrabství. Právě v tomto smyslu jsem se však 
opakovaně vyslovil v řadě dílčích studií i na stránkách monograie o Vladislavu Jindřichovi 
( W i h o d a ,  M.: Vladislav Jindřich, s. 193). Pokud si ovšem věcně shodujeme, nemohu 
si nepoložit otázku, co Josefa Žemličku pobouřilo natolik, že nesmiřitelným perem popsal 
desítky stran? Rozhořčila jej odlišná datace (osobně se kloním k závěru, že institucionální 
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jeden ze správců dědičných přemyslovských držav a účastník říšských sjez-
dů se bez problémů mohl ucházet o zvláštní Fridrichovu listinu. Ostatně 
v ulmské bule z 26. července roku 1216 Fridrich markraběte označil za své-
ho leníka134. Skutečně tím měl na mysli vztah, který vznikl v Basileji darem 
říšského léna Mockern u Altenburku, jak navrhuje Josef Žemlička, anebo 
se odvolával na slib, který Vladislav Jindřich složil z titulu Přemyslova spo-
luvládce a říšského knížete?

Dvě Moravy

Jedním z míst, na nichž se Josef Žemlička pokoušel dokázat, že pri-
vilegium Mocran et Mocran nemá nic společného s Moravou, je zemská 
správa. Rozsahem nevelkému, obsahově však hutnému komentáři sice pře-
deslal poznámku, že moravské poměry v sobě nesly dědictví údělného věku, 
ovšem nejasnou a spíše rozkolísanou terminologii Josef Žemlička prohlásil 
za překážku, která vylučuje jednoznačné soudy, a protože písemné prameny 
„Moravu a Moravu“ jako výraz sjednocené Moravy neznají, odmítl moravský 
výklad sousloví Mocran et Mocran. Závěrem pak upozornil, že důkazem pro 
dvě Moravy nemohou být ani dvě řady moravských zemských desek, neboť 
ty byly zřízeny teprve Karlem IV. v roce 1348.135

Josef Žemlička vyložil zvláštní podobu moravských zemských desek 
dosti svérázným způsobem. Karel IV. se údajně snažil zjednodušit rozbu-
jelý a nepřehledný soudní systém, jejž zdědil po celé předchozí epoše. Na 
Moravě měly déle než v Čechách působit víceré provinční úřady s různými 
pravomocemi, jejichž úřednický aparát se bránil změnám, takže redukce na 
Olomouc a Brno byla vlastně kompromisem.136 Musím bohužel přiznat, že si 
s touto úvahou nevím rady. Znamená to snad, že Morava před rokem 1348 
zemské desky neměla? Nebo že si v každé provincii vedli zvláštní záznamy 
(jakési provinční desky), které sjednotil Karel IV. do dvou řad? A kdyby 
tomu tak bylo, proč Josef Žemlička v patřičné poznámce citoval příspěvek 
Dalibora Janiše, kde se lze dočíst, že počátky zemských desk na Moravě 
sahají před rok 1300 a že Karel IV. pouze upravil jejich chod?137 Žemličkovi 

počátky moravského markrabství sahají někam mezi léta 1212 a 1222, zatímco Josef Žemlička 
dává přednost vývoji po roce 1230 s dovětkem, že se k tématu vrátí v ohlašované studii „Cesta 
Moravy k markrabství“) nebo snad způsob výkladu, které podrobil zdrcující kritice, aniž by 
mu vadilo, že odsouzená místa zní (v kontextu) většinou jinak?
134 ACRB I.1, s. 12–13, č. 6: „… quod misso ad presentiam nostram Benedicto, venerabili archi-
diacono Belinensi, exposuerunt celsitudini nostre dilecti ideles nostri Henricus marchio Morauie et 
universitas magnatum et nobilium Boemie…“
135 Ž e m l i č k a ,  J.: Mocran et Mocran, s. 775–780.
136 Ž e m l i č k a ,  J.: Mocran et Mocran, s. 780.
137 J a n i š ,  Dalibor: Úvahy nad počátky zemských desk na Moravě. In: Nový Mars Moravi-
cus aneb Sborník příspěvků, jež věnovali Prof. Dr. Josefu Válkovi jeho žáci a přátelé. K vydání 
připravili B. Chocholáč, L. Jan, T. Knoz. Brno 1999, s. 244–250.
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důvěrně známá práce Libora Jana dokonce uvádí, že Karel v rámci reforem 
nařídil znovu vést zemské desky, které byly známy již z dřívějška.138

A co to znamená „z dřívějška“? Vhodnou odpověď není nutno hledat 
někde v časném středověku.139 Stačí jen pozorněji sledovat moravské pomě-
ry ve druhé polovině 12. století. Po vymření brněnské linie se veřejný život 
na Moravě soustředil kolem dvou knížecích dvorů ve Znojmě a Olomouci, 
které obklopoval věnec úřadů zemské povahy. Zdvojená, ovšem jak se uká-
zalo neobyčejně stabilní soustava přečkala závěr údělného věku, a zatímco 
Znojemsko bez výraznějších zásahů převzal Vladislav Jindřich s titulem 
markraběte, český král modernizoval olomouckou část Moravy, čímž de 
facto zpečetil tradiční rozdělení Moravy na dva díly.140 Jak ale propojit dvě 
Moravy s basilejskou listinou Mocran et Mocran?

Paleograický můstek mezi „Mocran et Mocran“ a Moravou sklenul před 
více než sto lety Bertold Bretholz, jenž si povšiml, že se v listině markraběte 
Přemysla pro loucký klášter z 12. července roku 1234 objevuje okrouhlé 
minuskulní „r“. Na dvou příkladech prokázal, že těsná pozice okrouhlého 
„r“ k předcházejícímu písmenu „o“ umožňuje (zejména při letmém pohle-
du) čtení „ocr“ místo správného „or“.141 Proto doporučil opravu tajuplného 
„Mocran et Mocran“, jinak písařské chyby, na „marchionatum Moravie“.

Právě to ale není možné. České země sice znaly titul moravského mar-
kraběte, nicméně kolem roku 1212 nebyla tato hodnost chápána v zemském 

138 J a n ,  Libor: Vznik zemského soudu a správa středověké Moravy. Knižnice Matice morav-
ské 6. Brno 2000, s. 128–153.
139 Josef Žemlička se na daném místě zmínil o Rudolfu Turkovi a jeho dělení raně stře-
dověké Moravy do dvou celků ( Ž e m l i č k a ,  J.: Mocran et Mocran, s. 776). Ve stejném 
duchu se rozepsal již dříve ( Ž e m l i č k a ,  J.: Počátky Čech královských, s. 110), nicméně 
stále netuším proč, neboť moravský výklad privilegia Mocran et Mocran je od počátku pevně 
ukotven v domácích poměrech konce 12. a počátku 13. století. Původně jsem se domníval, že 
se na tomto příkladu snažil ukázat, že dvě Moravy sice znal časný středověk, ale že tento stav 
nemá nic společného s událostmi roku 1212 (nověji W i h o d a ,  M.: Vladislav Jindřich, 
s. 148). Právě to ovšem Josef Žemlička prohlásil za nekorektní a zmatené ( Ž e m l i č k a , 
J.: Mocren, Mogkran, Muckern, pozn. 8 na s. 310). Budiž, ale pak se musíme ptát, co tím chtěl 
vlastně (v rámci diskuse nad Zlatou bulou sicilskou!) naznačit?
140 Josef Žemlička zahájil svou polemiku výčtem názorových spojenců, mezi něž zařadil 
i Libora Jana ( Ž e m l i č k a ,  J.: Mocran et Mocran, s. 737, pozn. 6). Ten se měl k dvojí 
Moravě vyjádřit „s podmíněnou důvěrou (nebo spíše skrytou nedůvěrou)“, což je přinejmen-
ším pozoruhodné, neboť na příslušné straně (s. 25) se Libor Jan pouze zamýšlí nad možným 
výkladem privilegia Mocran et Mocran s poznámkou, že si s postavením Moravy nevěděli rady 
ani ve Fridrichově kanceláři (dále viz J a n ,  Libor: Přemyslovská Morava. In: Sága morav-
ských Přemyslovců. Život na Moravě od XI. do počátku XIV. století. Sborník a katalog výstavy 
pořádané Vlastivědným muzeem v Olomouci a Muzeem města Brna k 700. výročí tragické 
smrti Václava III., posledního českého krále z dynastie Přemyslovců. Olomouc – Brno 2006, 
s. 7–32, zde s. 25). Naopak o dělení přemyslovské Moravy na dva díly (alespoň pokud je mi 
známo) nikdy nepochyboval.
141 CDB III.1, s. 80–81, č. 74. Bertold Bretholz ( B r e t h o l z ,  Bertold: Mocran et 
Mocran. Zur Kritik der goldenen Bulle König Friedrichs II. für Mähren vom Jahre 1212. ZVG-
MS 5, 1901, s. 305–320, zde s. 310–312) upozornil na první (marchio morauie) a osmý řádek 
(prememorata) této listiny, která je uložena v MZA Brno, fond E 57 (premonstráti Louka), sign. 
F 4.
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smyslu, nýbrž výlučně jako osobní vztah k českému králi. Nabízí se však 
jiný a snad ještě příhodnější výklad. Víme, že Vladislav Jindřich na počátku 
13. století ovládal pouze jihozápadní část Moravy a že zbytek země držel 
jeho bratr Přemysl Otakar I. To se změnilo až někdy před 31. prosincem 
roku 1213.142

Proč se ale Přemysl Otakar I. po několika letech a zahájených refor-
mách dobrovolně vzdal zbytku Moravy? Osobní rovina velkorysého ústupku 
nejspíš zůstane ukryta za propastí času, ovšem mimořádná vstřícnost mohla 
souviset s říšskými zájmy pražského dvora. Křehké koalice říšských knížat 
si žádaly naprostou jednotu přemyslovské dynastie, nicméně právě ta byla 
ohrožována děpoltickou větví a míšeňským markrabětem Dětřichem, který 
se postavil za bezohledně vyhnanou a zneuctěnou sestru Adélu a její děti, 
včetně již dospělého Přemyslova syna Vratislava. Zvlášť dramatické byly 
pro českého krále a pražský dvůr jarní měsíce roku 1212. Právě tehdy se 
Přemysl musel spoléhat na mladšího bratra, jemuž také přenechal zbytek 
moravských provincií, tedy olomouckou část Moravy.

Nové uspořádání moravských poměrů se docela dobře mohlo promít-
nout také v textu Fridrichovy listiny Mocran et Mocran. Záhadný obrat „con-
cedimus et conirmamus Mocran et Mocran“ lze snadno pokládat za písařskou 
chybu, kterou můžeme opravit na „concedimus et conirmamus Moraviam et 
Moraviam“, přičemž onu „první“ Moravu tvořila markrabská država do roku 
1212, čili Znojemsko s Brněnskem, a „druhou“ Vladislavem Jindřichem 
nově nabyté Olomoucko.143

Vraťme se však ještě na chvíli k obsahu privilegia Mocran et Mocran. 
Představa, že by se moravský markrabě domáhal vlády nad Moravou a jinou 
Moravou se všemi právy, něco takového italským notářům skutečně nedáva-
lo smysl. A protože chybělo slovo zasvěcených a samotný text byl jen chatr-
ným vodítkem, Jindřich usoudil, že se musí jednat o lenní majetek. Zbývalo 
jediné, upravit koncept do přijatelné podoby, a ta byla nalezena jednak 
v polepšeném čtení, jednak v jihoitalských lenních zvyklostech. A připo-
meňme si dále, že nesrozumitelná pasáž Fridrichovy listiny nezní „Mocran et 
Mocran“, nýbrž „Mocran et Mocrâ“, a pokud platí Bretholzova glosa o těsném 
přilnutí minuskulního „r“ k písmenu „o“, pak Jindřich předlohu v podstatě 
respektoval. Jen místo původního „Morâ et Morâ“ (?) přečetl „Mocran et 
Mocrâ“, k němuž připojil obrat „salvo servitio, quod inde curie nostre debetur“, 
kterým se v jižní Itálii deinovala držba nemovitého léna.144

Notář Jindřich de Parisius se zhostil svěřeného úkolu způsobem, jenž 
v sobě nezapřel italské školení i zkušenost. A rozhodně mu nelze vyčítat, 
že se nevyznal ve složitém vnitřním uspořádání českých zemí. Zdá se, že 

142 Dále viz W i h o d a ,  M.: Vladislav Jindřich, s. 140–148.
143 Tomuto výkladu neodporují ani dispozitivní slovesa, na jejichž použití vhodně upozornil 
H r u z a ,  K.: Zlatá bula sicilská, s. 159–160.
144 Ž e m l i č k a ,  J.: Mocran et Mocran, s. 767–771.
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v dobré víře „upřesnil“ jemu nejasné místo, aniž tušil, že stvořil hádanku, 
nad níž si budou zoufat celé generace správců korunního archivu. Právě 
takto vypovídají dorsální přípisky, z nichž je patrné, že obratu „Mocran et 
Mocran“ nerozuměli již první registrátoři. O čem jiném než o rozpacích 
vypovídá zápis „Imperatoris Fridericii super Mocran et Mocran“, který byl 
pořízen někdy za vlády Karla IV. a nejistota k nám promlouvá z jiné (ještě 
ale středověké) poznámky „Litera cum aurea bulla super marchionatu Mora-
vie“, k níž stejná ruka připojila nic neříkající glosu „na Mokran a Mokra“.145 
Zmatek je možno sledovat na stránkách pozdně středověkých kopiářů, jež 
si vystačily s doslovnou parafrází. Tak si s listinou poradil kopiář z druhé 
poloviny 15. století, který je ale zajímavý tím, že písař v souladu s grama-
tickými pravidly doplnil správnou koncovku a opravil převládající čtení na 
„Mocran et Mocram“.146

Pokus o shrnutí

Naše putování za smyslem privilegia Mocran et Mocran zvolna míří 
ke svému konci a nezbývá, než si položit otázku, zda ukázalo něco nového 
nebo alespoň zajímavého. Přísně vzato, nikoliv. Vše podstatné vyslovili již 
Bertold Bretholz s Rudolfem Kossem, když jeden hledal řešení v domácích 
poměrech a druhý zase na německé půdě. Jinak tomu není ani dnes. Dejme 
slovo nejprve Josefu Žemličkovi.

Moravský markrabě Vladislav Jindřich měl získat lenní statek Mockern 
u Altenburku, jímž Fridrich II. doplnil jiné državy českého krále, které se 
rozkládaly podél stezky spojující Prahu a Merseburk. V Basileji darova-
né majetky vytvářely podpůrnou síť základen, jež měly zaručit, že ustane 
drancování vesnic českými velmoži, kteří provázeli českého krále na říšské 
sjezdy do Řezna, Bamberku a také Merseburku, přičemž zdvojený název by 
mohl naznačovat, že Mockern procházelo inovační proměnou nebo že měl 
Fridrich II. na mysli sídelní komoru mezi Mockern a Klein Mückern.

Druhý výklad se pohybuje docela jiným směrem. Vychází z poznámky 
opata Jarlocha, že se Přemysl a jeho mladší bratr Vladislav Jindřich s titu-
lem moravského markraběte dohodli na společné vládě. Přemyslovi však, 
jako seniorovi, připadlo rozhodující slovo a ponechal si rovněž kontrolu 
nad Olomouckem, tedy severní a východní částí Moravy. Vladislav Jindřich 
spravoval jen Brněnsko se Znojemskem a zbytek Moravy převzal až někdy 
mezi léty 1209 a 1213. Těžko dnes rozhodnout proč, ale sjednocení země 
lze snadno propojit s norimberským sjezdem, na němž říšská knížata vyzvala 

145 ACRB I.1, s. 10–11, č. 5, zde s. 10. Dále viz také K o s s ,  Rudolf: Archiv Koruny české. 
I.2. Katalog listin z let 1158–1346. Praha 1928, s. 9–10, č. 4.
146 NK Praha, sg. I C 24, 328v–329r, zde 328v: „…Conirmatio marchioni Moravie super 
Mocran et Mocram…“
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sicilského krále Fridricha II., aby se ucházel o říšskou korunu. Nové uspořá-
dání zemských poměrů vystihoval nezvyklý obrat „Morava a Morava“, což 
se mohlo objevit mezi požadavky, jež vládnoucí dvojlístek předložil Fridri-
chovi ke schválení. Pak se koncept objevil na pultíku notáře Jindřicha, který 
si zdánlivě nesmyslné sousloví vyložil po svém a dvě Moravy markraběte 
Vladislava Jindřicha proměnil v léno „Mocran et Mocra“.

Kde tedy hledat donaci „Mocran et Mocran“? Na Moravě nebo v okolí 
Altenburku? Nabízí-li se možnost volby, dáváme zpravidla přednost té, která 
propojuje známé události do přirozeného sledu, aniž by se musela opravovat 
nebo dokonce vymýšlet pramenná základna. Právě moravská verze ovšem 
stojí a padá s představou, že notář Jindřich nerozuměl předloze a místo 
dvojí Moravy markraběti postoupil záhadnou državu „Mocran et Mocrâ“.

Zbývá ještě Mockern u Altenburku. Než se však Josef Žemlička dopra-
coval ke zdejší državě, musel Vladislava Jindřicha odmítnout jako Přemys-
lova spoluvládce, přestože dobové prameny více či méně zřetelně prohlašují 
opak,147 zpochybnil jeho vliv na říšské půdě, což se rovněž neslučuje s výpo-
vědí soudobých zpravodajů, popřel, že by bez bratrova vědomí mohl žádat 
Fridricha II. o Moravu, ale současně připustil, že se mohl stát říšským lení-
kem, vytvořil odjinud neznámou, a proto unikátní soustavu sídlišť, v nichž 
měl nocovat český král se svým doprovodem cestou na říšské sjezdy, aby 
pak markraběte obdaroval lénem Mockern, které mělo doplňovat české 
majetky podél stezky na Merseburk (s Bamberkem a Norimberkem se asi 
nepočítalo), aniž by vysvětlil, jak byla v Mockern ošetřena práva jiných 
subjektů, zvláště když sídlištní katastr procházel inovační proměnou, což 
se mělo projevit ve zdvojeném názvu, a závěrem musel vymyslet, proč tyto 
nároky nezachytila žádná další listina nebo letopiscovo pero.

Hlavní proud námitek a pochybností doplňuje jednostranně pojatý 
rozbor Fridrichovy kanceláře, marginalizace dvou zemských center a dvou-
dílné Moravy jako dědictví knížecího věku nebo poněkud svérázná úvaha, 
jak v Praze zjistili, že Fridrich II. míří právě do Basileje. A závěr? Zdaleka 
ne úplný výčet prozrazuje, že výklad Josefa Žemličky spočívá na subtilních 
základech, jež jsou navíc zatíženy sbírkou dosti vratkých předpokladů, před 
nimiž se i tušená chyba notáře Jindřicha mění v bezmála kovaný důkaz. 
Znamená to snad, že se máme vydat ve stopách Bertolda Bretholze? Mož-
ná, ale navzdory značné osobní slabosti pro dvě Moravy si jsem vědom, že 
rozprava nad basilejskou listinou Mocran et Mocran nekončí a že se vra-
címe na počátek. K cestám, po nichž důstojně kráčeli již Bertold Bretholz 
s Rudolfem Kossem.

147 Paradoxně právě Josef Žemlička zdůrazňuje ( Ž e m l i č k a ,  J.: Čechy v době knížecí, 
s. 419), že v této otázce nelze překračovat mantinely vymezené prameny.
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Epilog, který by mohl být nadějným prologem

Ivan Hlaváček v diskusním epilogu upozornil, že moravský směr výkla-
du Fridrichova privilegia Mocran et Mocran odmítl proto, že byl podle jeho 
názoru ahistorický. Deinoval tak vlastní pozice, aby v následujících řádcích 
důrazně připomenul, že není proč trvat na něčem, co neodpovídá objektivní 
interpretaci písemných pramenů a že by i jeho oponenti, kteří dosud nevě-
novali náležitou pozornost správním poměrům, mohli uznat, jak komplexní 
a přesvědčivé řešení nabídl Josef Žemlička.

Domnívám se, že zdvořilým tónem stylizovaná myšlenka patrně 
dosti přesně vystihuje pocity, jež přiměly Josefa Žemličku, aby do otevře-
né diskuse vložil vlastní příspěvek. Budiž, nicméně při vší úctě k Ivanu 
Hlaváčkovi si opravdu nejsem jist, zda je možno názorové tábory roz-
dělit na ahistorické a komplexní. A jasné mi není ani to, v čem spočí-
vá „komplexnost a přesvědčivost“ komentáře Josefa Žemličky. Kdyby-
chom si měli cenit jeho údajného respektu k správním poměrům, pak se 
musíme ptát, proč do svých sentencí nezapracoval řemeslně i metodicky 
příkladné závěry Libora Jana? Překvapuje naopak bezvýhradná důvěra, 
s níž Ivan Hlaváček přijal Žemličkův důkazní řetězec, který začíná u teze, 
že se „něco vědělo“, odtud se vine k lénu Mockern, které získal moravský 
markrabě jen proto, aby doplnil jiné državy svého staršího bratra, který 
tudy cestoval na říšské sjezdy a rabujícím doprovodem si na Fridrichovi 
vynutil zvláštní soustavu statků, což ovšem nikoho předtím ani potom 
nenapadlo. Kladu si otázku, co by se asi dělo, kdyby pod tímto výkladem 
nebyl podepsán Josef Žemlička?

Obraťme nyní pozornost k dalšímu, podle Ivana Hlaváčka ahistorické-
mu výkladu. Jak tomu rozumět? Vadí snad spekulace, že si notář Jindřich 
nevěděl rady s předlohou, spoluvláda markraběte Vladislava Jindřicha, dvě 
Moravy nebo vše dohromady? Že se notář Jindřich mohl zmýlit, paleogra-
icky dokázal Bertold Bretholz a jeho výklad dosud nikdo nezpochybnil. 
Pak tedy zbývají dvě Moravy, nicméně o těch lze uvažovat jako o dědictví 
údělného věku, které se stalo součástí života moravského markraběte pro-
to, že nejprve ovládal jih země a teprve mezi léty 1209 a 1213 se jeho moc 
rozšířila na Olomoucko. A společná vláda? Co jiného by mohly být „jeden 
duch a jedno knížectví“ milevského opata Jarlocha? Literární igura? A jak 
potom naložit s výpovědí listin a říšských letopisů?

Jedna ze vznesených námitek zní, že mé úvahy nemají s „historickou 
skutečností“ nic společného, což je přinejmenším pozoruhodné, neboť 
kritické dějepisectví již dávno dospělo k poznatku, že údajná „historická 
skutečnost“ ze všeho nejvíce vyjadřuje náš vlastní poměr ke světu, v němž 
žijeme. Měl snad Ivan Hlaváček na mysli právě tento stav? Pokud ano, mohu 
pouze souhlasit, tedy s dovětkem, že odlišné názorové systémy k historic-
kému řemeslu prostě patří. Proto si cením příspěvku Karla Hruzy, jenž svou 
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recenzi i následné připomínky vystavěl na pečlivém čtení toho, co a jak bylo 
napsáno, a nikoliv toho, co a jak by napsal on sám.148

Kriticky vnímavé glosy Karla Hruzy se ovšem Ivanu Hlaváčkovi pří-
liš nezamlouvaly, ačkoliv je možné, že se mu nelíbila především drobná 
poznámka o neklidu, který v pražských historických kruzích vzbudila kniha 
o Zlaté bule sicilské. Opravdu netuším, zda nový výklad basilejských událos-
tí z roku 1212 „v pražských kruzích“ někoho zaujal nebo ne, nicméně jak by 
měl zahraniční pozorovatel chápat nesmlouvavé výpady Josefa Žemličky,149 
jemuž redakce Českého časopisu historického bez sebemenších námitek 
uvolnila téměř stovku stran? A ještě něco. Komentář zahraničního histori-
ka k domácím názorové výměně je v českém dějepisectví hostem natolik 
vzácným, že by se jeho obsah neměl zlehčovat.

Poslední řádky svého epilogu Ivan Hlaváček zaplnil nečekanou vzpo-
mínkou na anketu o nejlepší historickou knihu, aby v této souvislosti zdů-
raznil, že „soudný čtenář“ vidí užitek sicilské buly v jiných souvislostech, než 
ti, kteří tento můj spis označili za počin roku. Vzápětí doplnil, že markrabě 
nezískal od Fridricha II. Moravu, nýbrž nevýznamnou lokalitu. Snad, ale 
pokud si matně vybavuji někdejší výsledky, mám pocit, že většina hlasujících 
oceňovala něco jiného. Že události (a zlatá bula je toho příkladem) nemají 
v historiky vyprávěných dějinách pevně dané místo a že si z minulosti křepce 
a bez skrupulí vybíráme to, co se nám právě hodí a co potřebujeme.150

Byla tedy diskuse nad privilegiem Mocran et Mocran zbytečná? Osob-
ně se domnívám, že nikoliv. Pomineme-li vcelku bohatý soubor dílčích 
poznatků, pak tato rozprava nečekaným způsobem otevřela prostor, v němž 
lze sledovat proměnu dědičných přemyslovských držav a počátky Moravy 
jako zvláštního politického útvaru (o dvou částech) v rámci českých zemí. 

148 H r u z a ,  K.: Zlatá bula sicilská, s. 149–161. Josef Žemlička se ovšem ve své anotaci 
rozhodl (ČČH 104, 2006, s. 424–425), že monograie si žádá jiné rozvržení a na jiném místě 
pak usoudil, že jsem privilegium nejprve nechal vyrůst do podoby bezmála národní modly, 
abych je pak slavně srazil do nicoty a přiřkl mu nulovou hodnotu (s. 425). Opět se nemohu 
ubránit bezmocnému údivu. Každý zájemce se může snadno přesvědčit, a to již při letmém 
čtení, že je můj výklad vystavěn na proměnlivém místě Zlaté bule sicilské v naší národní a státní 
„paměti“. Nemohl jsem tedy nic srazit do nicoty ani nechat vyrůst.
149 A obsáhlým výčtem toho, co jsem vědomě zamlčel, nepochopil, neznal, popletl nebo pře-
hlédl zaplnil řadu stran. Necítím však potřebu oplácet stejnou mincí. Jednak proto, že si Žemlič-
kovy metody „absolutní kritiky za každou cenu“ povšimli jiní (dále viz Studia Źródłoznawcze 
44, 2007, s. 163–166 nebo J a n ,  Libor: Skrytý půvab „středoevropského modelu“. ČČH 105, 
2007, s. 873–902) a jednak také (a zejména) proto, že osobní útoky do věcné diskuse nepatří. 
Musím však přiznat, že toto mé „prozření“ bylo vykoupeno sborníkem z konference o státnosti 
a rituálech. Jako editor i jeden z autorů jsem si nedokázal udržet potřebný odstup a neuvědo-
mil si, že se zájem čtenářů soustředí na obsah vybraných stran a poznámek, podle nichž pak 
budou soudit celek.
150 Josef Žemlička ( Ž e m l i č k a ,  J.: Mocren, Mogkran, Muckern, s. 348) ovšem dospěl 
k závěru, že basilejské listiny stále čekají na celistvé a nezaujaté zhodnocení a že neskrývají jen 
„paměť“, ale jsou v nich zřetelně otištěny i stopy jiných „velkých“ privilegií své doby. Musím 
přiznat, že této proklamaci moc nerozumím. Snad ji můžeme chápat jako závazek a doufat, že 
se nám záhy dostane patřičného poučení.
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A pak je zde v našich zeměpisných šířkách poněkud nezvyklá skutečnost, 
že došlo k diskusi, což samo o sobě zavdalo podnět k zákulisnímu šíření 
barvitých historek, jejichž zásluhou Mocran et Mocran povýšilo na spor 
Brna s Prahou.151

Žádný spor Brna s Prahou a naopak, ať již s přívlastky nebo bez, se 
ovšem nekoná. To jen přemyslovská medievistika doplácí na svou uzavře-
nost, která je občas dokonce nazývána výlučností. Přísně vzato tomu tak 
bohužel je. Bez archeologie se okruh zasvěcených smršťuje na několik málo 
jednotlivců, což ale znamená, že výklad, jenž nějak vybočí z uznávané dráhy, 
může být vnímán nikoliv jako věcný, nýbrž osobní problém.

Rozprava nad smyslem Fridrichovy listiny Mocran et Mocran se sku-
tečně pohybuje v osobní poloze. Přesto mám pocit, že přemyslovská medie-
vistika na tom nikdy nebyla lépe a že se s trochou štěstí a trpělivosti podaří 
vstoupit do míst, kde odlišný, ale kriticky podložený názor přestane být 
zločinem. A to přece není tak málo…

151 Rád a s úctou bych na tomto místě připomenul, že pomyslný primát a také zásluhy 
o nové kolo diskuse nad privilegiem Mocran et Mocran náleží Janovi Bistřickému. Dále viz 
B i s t ř i c k ý ,  Jan: Nápis v ambitu velehradského kláštera. VVM 43, 1991, s. 211–213, zde 
především s. 213, pozn. 8. A dodejme ještě to, že diskusi nad souborem basilejských bul z roku 
1212 nepokládá za uzavřenou ani Walter Koch a přestože do tisku odevzdal druhý svazek listin 
Fridricha II. (MGH DF II), otevřel tomuto problému AfD.
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David Kalhous

Znovu o Kristiána: replika1

Ještě před nedávnem se zdálo, že dvě staletí trvající spor o autenticitu 
Kristiánovy legendy konečně utichl. Nyní ovšem předvídavě znějí slova J. Žem-
ličky, jenž kdysi v recenzi na knihu Počátky Přemyslovců upozorňoval na to, 
kolikrát byl již spor o tuto památku „rozhodnut“.2 Je rovněž příznačné, že 
právě ve sborníku na jeho počest vyšla drobná studie, v níž si P. Kubín klade 
za cíl obhájit starší představu V. Novotného (a vlastně již F. Vacka), kteří vznik 
legendy kladli do 12. století a spojovali jej se svatojiřským klášterem.3

P. Kubín přijímá tezi J. Ludvíkovského o jednotě stylu legendy a rov-
něž respektuje existenci jejích „zlomků“ v rukopisech z 12. století. Odmítá 
se však zároveň přihlásit k jeho datování a pokouší se legendu umístit do 
12. století. Svůj důkaz o pozdějším vzniku skladby spojuje s vyvrácením 
Pekařem postulovaných námitek, jež se vesměs týkají možného důvodu 
vzniku potencionálního falza:

1. „Proč by falzátor, chtěl-li by pomoci klášteru sv. Jiří, nespokojil se oslav-
nou legendou, věnovanou přímo a jedině sv. Ludmile?“

2. „Proč by napsal dílo, jež sv. Ludmile nenáleží než pětinou svého roz-
sahu?“

3. „Proč by vůbec o klášteře svatojiřském, snad o založení jeho v době sv. 
Vojtěcha, významu a důležitosti jeho, slovem nezmínil?“

1 Tuto studii věnuji památce kristiánovského badatele D. Třeštíka, který již svou připravo-
vanou repliku bohužel nikdy nenapíše. Práce vznikla v rámci výzkumného záměru Výzkumné 
středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura MSM 0021622426.
2 Ž e m l i č k a ,  J. (rec.): Třestík, D.: Počátky Přemyslovců. Praha 1981. FHB 4, 1982, 
s. 265.
3 K u b í n ,  P.: Znovu o Kristiána. In: Doležalová, E. – Šimůnek, R. (edd.): Od knížat 
ke králům. Sborník ku příležitosti 60. narozenin Josefa Žemličky. Praha 2007, s. 63–72. Starší 
názory nověji shrnuji ve své připravované knížce o Kristiánově legendě, jejíž základ bude tvořit 
disertační práce obhájená na půdě FF MU. V ní také čtenář nalezne pokus o zasazení jednot-
livých kristiánovských motivů do širšího proudu svatováclavské a velkomoravské tradice, viz 
K a l h o u s ,  D.: Kristian und Grossmähren. In: Kouřil, P. – Poláček, L. (edd.): Die frühmit-
telalterliche Elite bei den Völkern des östlichen Mitteleuropas. (Spisy Archeologického ústavu 
AV ČR Brno 25). Brno 2005, s. 25–33; t ý ž :  Státnost v Kristiánově legendě. K roli tradice při 
formování přemyslovského státu. In: Wihoda, M. – Malaťák, D. (edd.): Stát, státnost a rituály 
v přemyslovských Čechách. Problémy, názory, otázky. Brno 2006, s. 135–154.
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4. „Proč by opominul nový důkaz o svatosti Ludmilině, jímž proti pochyb-
nostem biskupovým obšírně se obíral kronikář Kosmas?“

5. „Proč by napsal historii zabití Ludmilina tak, aby bylo patrno, že nebyla 
obětí své vroucí víry, nýbrž světské nenávisti Drahomířiny? Vždyť právě 
z Kristiána bylo lze odvozovati, že její smrt i její zázraky nejsou takové 
povahy, aby byla počtena mezi velké světce.“

6. „Proč by, falšoval-li již tak drze, nepřipsal autorství legendy přímo sv. 
Vojtěchu – tím by přece autorita spisu vzrostla nesmírně.“

7. „Proč pojal do díla svého obšírný výklad o Cyrillu a Metodovi, jevící 
radost ze slovanského písma?“

8. „Jak by, užívaje Kosmy a mluvě o nejstarší pověsti české mohl opominouti 
jméno Libušino?“

9. „Jak by mohl Boleslava nelíčiti jako ukrutníka a ohavu?“
10. „Jak dovedl omyl Kosmův, že v době sv. Václava byl biskupem řezenským 

Michal, opraviti správně, že to byl Tuto?“
11. „Jak by místo pozdějšího jména Luticů vsadil starší Stodorany?“
12. „Jak věděl, že ku konci století 10. byl vystavěn hrad Mělník (kněžny 

Hemmy)?“4

Novotný se tehdy domníval, že odpověděl na osm z oněch dvanácti 
Pekařových námitek,5 P. Kubín si ve své práci vytkl cíl onen soubor zkom-
pletovat. V případě Kristiánovy legendy totiž spolu s Novotným viděl zcela 
hmotný podnět, jež by jejího autora mohl vést k úmyslu propojit toto dílo 
s časy sv. Vojtěcha a s jeho osobou: snaha o prosazení ludmilského kultu 
nepochybně takovým důvodem být mohla. Byla by tím zároveň vyvrácena 

4 P e k a ř ,  J.: Letošní millenium svatováclavské… ČČH 35, 1929, s. 436–437.
5 N o v o t n ý ,  V.: O Kristiána. ČNM, oddíl duchovědný 3–4/104, 1930, s. 15–27. 
Čtvrtou připomínku Novotný odmítl s poukazem na snahu falzátora neprozradit se, pátou 
s odkazem na shodu textu s fakty. Proti námitce sedmé Novotný uvedl jako protipříklad údajné 
oslavy slovanského písma a ritu dílo Mnicha Sázavského. Námitku osmou de facto označil za 
irelevantní, neboť ji odbyl odkazem na své České dějiny. I.1. Praha 1912, s. 248–250. Rovněž 
odmítl devátý bod, když upozornil, že i u Kristiána je Boleslav líčen negativně. (Pozname-
nejme, že Kristiánův obraz knížete Boleslava je spíše ambivalentní, na pomezí mezi omluvou 
v První staroslověnské legendě václavské a obžalobou v Crescente ide nebo v Gumpoldově legendě. 
Viz K a l h o u s ,  D.: Státnost v Kristiánově legendě.) Ojedinělost zmínky o biskupu Tutovi 
odmítl Novotný s poukazem na Crescente ide, Gumpolda a Pražské letopisy; podobně upozornil, 
že i v Kosmově kronice je Drahomíra spojována s kmenem Stodoranů. V daném případě ovšem 
opomenul, že zatímco Kristián zmiňoval výhradně stodoranský původ, pokusil se Kosmas 
Drahomíru spojit jak s tímto kmenem, tak s tehdy ještě neexistujícím svazem Luticů, viz Cosmae 
Pragensis Chronica Boemorum. I.15. MGH SRG N. S. 2. Ed. B. Bretholz. Berlin 1923, s. 34: „…acce-
pit uxorem Dragomir de durissima gente Luticensi et ipsam saxis duriorem ad credendum ex provincia 
nomine Stodor.“ S poslední námitkou se Novotný vůbec opomněl vypořádat. Shoda mezi textem 
Kristiánovy legendy a mincovním opisem „Emma regina – Melnic civitas“ zhruba z přelomu 10. 
a 11. století, jak na ni kdysi upozornil již P. Athanasius, ovšem spíše odkazuje k autenticitě legen-
dy; v žádném případě ovšem nelze onoho opisu užít jako argumentu jejího pozdního původu. 
P e k a ř ,  J.: O Kristiána. ČČH 37, 1931, s. 209–228 zřejmě část Novotného argumentace 
uznal, neboť v této studii zopakoval již jenom prvních šest protiargumentů.
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námitka Chaloupeckého a dalších, kteří odmítali připustit existenci „histo-
rických“, k hmotnému prospěchu nesměřujících falz.6 To byl také důvod, 
jenž Pekaře vedl k tomu, aby se Novotného námitkami seriózně zabýval; 
Kubínova studie pak nabídla odpověď na Pekařem vyslovenou námitku, 
proč by falzátor sepisoval nejen ludmilskou, ale václavsko-ludmilskou legen-
du. Podle Kubína byl totiž „Kristián“ motivován snahou propojit oiciální 
biskupský kult václavský s odmítaným kultem ludmilským a tím pomoci 
víře ve svatost Ludmilinu k vítězství.7 Naším cílem bude prověřit Kubínovy 
argumenty a rozhodnout, zda Kristiánovu legendu musíme spojit s 12. sto-
letím, nebo zda legenda může pocházet z 10. století.

Než přikročíme k rozboru jednotlivých Kubínových argumentů, stanov-
me si jistou hierarchii výroků. Nejprve přijměme toto tvrzení: pokud není 
pramen v rozporu s jiným pramenem, musíme respektovat to, co se v něm 
píše a vysvětlit proč.8 (To byl také důvod, který vedl již B. Balbína k uznání 
autenticity Kristiánovy legendy.9) Zároveň platí, že hierarchicky výše stojí taková 
pramenná svědectví, jež obvykle nelze spojovat s úmyslem autora: „pozůstatky“, 
„Überreste“, ve smyslu E. Bernheima. Až na druhé místo lze klást tzv. „památníky“, 
„Denkmäler“, tedy taková sdělení, jež vznikla s cílem informovat o minulém.10 
Na posledním místě pak nutně stojí tvrzení moderního historika.

Svůj důkaz Kubín uvozuje zpochybněním stáří legendy Fuit in pro-
vincia Boemorum a zejména pak její legendární funkce: Kubín ji dokonce 
prohlašuje za „pamětní spis, který … zachycuje pouze počátky úcty, nikoli již 
schválený kult“.11 Neopírá se přitom o vlastní rozbor, pouze odkazuje ke 
Konzalově práci o První staroslověnské legendě, v níž vidí paralelu k Fuit.

Ovšem funkcí legendy nebylo zachycovat průběh kultu, jako jej spíše 
zakládat nebo upevňovat prostřednictvím vylíčení života případného světce, 
jeho mučednictví, translace a zázraků. (Žádnou z uvedených součástí ovšem 
přitom nelze považovat za závaznou.) Ačkoli jistě lze vysledovat určité kore-
lace mezi kultem a legendistickou produkcí, oba pojmy se nekryjí.12 Legen-

6 C h a l o u p e c k ý ,  V.: Prameny X. století legendy Kristiánovy o sv. Václavu a svaté 
Ludmile. (Svatováclavský sborník II.2.) Praha 1939.
7 K u b í n ,  P.: Znovu o Kristiána, s. 68.
8 Míníme tím tvrzení, jež vypovídají o společnosti té doby: ta nelze falziikovat na základě 
jejich popření pro jejich absurdnost, neboť bychom tím nutně vycházeli z nějakého předem 
daného obrazu minulosti. Ten se však pokoušíme s pomocí těchto pramenných tvrzení teprve 
prokázat, což je spor.
9 B a l b í n ,  B.: Epitome rerum bohemicarum ... Boleslaviensium historiam placuit appellare. 
I.10. Pragae 1677, s. s. 78: „…aut horitas enim Christiani, qui Principis ilius, prope fuit temporis 
gesta scribebat, majorem apud me, quam ii, qui longe post scripserunt, idem merentur…“
10 O tom, ke kterému typu je možné přiřadit určitý konkrétní pramenný údaj, lze jistě vést 
spor. Bylo tomu tak i v případě kristiánovské diskuse: zatímco jedni se klonili k tomu, že užitá 
slova indikují stáří a bylo jich užito bezděky, spatřovali jiní v témže jevu doklad snahy obrat-
ného falzátora. K tomuto rozměru sporu viz má připravovaná práce o Kristiánově legendě.
11 Tamtéž, s. 64, 70, pozn. 14. 
12 G r a u s ,  F.: Volk, Herrscher und Heiliger im Reich der Merowinger. Studien zur Hagio-
graphie der Merowingerzeit. Prag 1965, s. 173–191, 259, 448–449. 
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da může kult předcházet, kult může předcházet sepsání legendy. Navíc 
zmínky o existenci kultu netvoří závaznou součást skladby legendárního 
charakteru. Fakt, že určité literární dílo nezachycuje kult, tedy nelze brát 
jako základ zpochybnění jeho legendární funkce. Navíc nutno poznamenat, 
že ani termín „legenda“ není zcela přesný z hlediska literární vědy. Cha-
rakterizuje totiž určité dílo právě z hlediska jeho funkce. Vztah mezi funkcí 
díla a jeho strukturou musíme nutně vnímat jako poměrně komplikovaný. 
Zmínky o Ludmile jako o světici spolu s existencí legendy Fuit však bez-
pochyby prokazují, že se v určitých kruzích v její svatost věřilo. Totéž lze 
vyvodit i z textu Crescente ide a Gumpoldovy legendy, jež obě nejenom, že 
charakterizují Ludmilu jako světici, ale dokonce ji tak přímo označují.

Kubín rovněž tvrdí, že tlak ze strany legendistů nestačil k prosazení 
Ludmilina kultu, a překážku spatřuje v pražských biskupech.13 Není však zcela 
jasné, co si P. Kubín pod spojením „prosazení ludmilského kultu“ vlastně 
představuje. Raný středověk znal jenom nemnoho obecně v církvi rozšířených 
kultů. Skutečnost, že Ludmila byla některými autory označována za světici, 
jasně dokazuje, že její kult existoval. Nebyl sice známý a rozšířený po celé 
církvi, ale to nebyl václavský kult také; přesto uznaným kultem jistě byl.

Rozhodující roli v Kubínově důkazu však sehrává fakt, že Kristián jako 
jediný ve svém díle zmiňuje Václavem iniciovanou a řezenským biskupem 
Tutem provedenou Ludmilinu translaci. Zachycuje tak údajné oiciální usta-
novení jejího kultu.14 Vzhledem k tomu, že neexistují žádné další doklady 
této rané kanonizace a také pro své přesvědčení o nemožnosti dvousetletého 
ignorování kultu pražskými biskupy usuzuje Kubín na pozdější vznik Kristi-
ánem zachycené translační ludmilské legendy.15 V tom spatřuje i vysvětlení 
rukopisného dochování legendy: z té se k praktickým liturgickým účelům 
hodila právě jenom aktuální ludmilská čtení, václavské partie byly pouhým 
nutným dodatkem, vyplývajícím ze záměru autora.16 Ve snaze zakrýt tuto 
poněkud obmyslnou strategii spatřuje Kubín důvod, proč se autor legendy 
nepřihlásil přímo ke sv. Vojtěchovi.17

Kubínovo vysvětlení je ovšem i v tomto případě závislé na jeho vlastní 
představě o tom, co se v minulosti muselo odehrát. Tento fakt výrazně ovliv-
ňuje i způsob, jak přistupuje ke Kristiánově legendě. (Některé předpoklady, 
které implicitně vyplývají z jeho argumentace, jsme již zpochybnili výše.) 
Základ jeho důkazu totiž tkví v neargumentovaném přesvědčení, že by 
pražští biskupové nemohli ignorovat kult, který by měl za základ kanoni-

13 K u b í n ,  P.: Znovu o Kristiána, s. 64–65. Viz pozn. 23–24.
14 Tamtéž, s. 65. K tomu viz Legenda Christiani. Vita et passio sancti Wenceslai et sancte 
Ludmile ave eius. Ed. J. Ludvíkovský. Praha 1978, kap. 5, s. 48–52. 
15 K u b í n ,  P.: Znovu o Kristiána, s. 65–66.
16 Tamtéž, s. 66. Přísně vzato dokládá užití těchto čtení pouze zvýšenou pozornost Ludmile 
a potřebu ludmilského čtení, nikoli nutně vznik Kristiánovy legendy ve 12. století.
17 Tamtéž, s. 66. Autora legendy hledá v okolí biskupů Zdíka a Daniela, viz tamtéž, s. 66–
68.
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zující translaci. Jeho tvrzení však není opřeno o široké srovnávací studium 
translací – chybí výčet těch nejzákladnějších monograií na dané téma.18 Je 
tedy spíše domněnkou19 (nebo snad nezpochybnitelným axiomem?), než 
hypotézou. Skutečnost, že podle legend sice byla Ludmila zavražděna na 
Tetíně,20 ačkoli se její tělo nacházelo nejpozději na přelomu 11.–12. století 
v Praze,21 lze vysvětlit pouze tak, že její ostatky byly z Tetína přeneseny do 
Prahy. Kristián je tedy spíše jediným svědkem slavnostní, řezenským bisku-
pem podpořené translace, než přenesení samého. I pokud budeme k jeho 
variantě přistupovat s nedůvěrou, nejedná se argument pro pozdější vznik 
legendy: celou historii si totiž mohl Kristián vymyslet jak na konci desátého 
století, tak v půli století dvanáctého.

Tvrzení, že translace nutně musela zakládat obecně akceptovaný svě-
tecký kult, Kubín zakládá na svědectví normativního pramene, který zaka-
zuje svévolná přenešení. Ovšem, jak upozornil Geary,22 není jím zmiňované 
nařízení namířeno proti „vytváření“ nových světců, avšak spíše proti neříze-
né distribuci ostatků světců již uznávaných. Podmínky svatořečení uvádějí 
spíše statuta frankfurtské synody z roku 794,23 kde se obecně hovoří o tom, 
že mají být uctíváni jenom ti svatí, kteří dosáhli mučednické smrti nebo se 
vyznačovali příkladným životem. Těmto podmínkám by ovšem sv. Ludmila 
jistě vyhovovala; doklady ludmilské úcty navíc nashromáždil sám P. Kubín. 
Až ustanovení dalšího kapitularia zmiňuje význam biskupské autority při 
ustanovení, nikoli při další propagaci kultu.24

To ovšem předpokládá možnost existence lokálních, nijak nepotvrze-
ných kultů hluboko do vrcholného středověku. Potvrzení církevní autori-
tou tedy sehrávalo roli spíše při šíření kultu mimo hranice úzce vymezené 
komunity.25 Jistě se také vyskytovaly kulty, které oiciálně schváleny nebyly, 
jakož i takové, jejichž intenzita slábla a sílila s během doby.

18 G e a r y ,  P. J.: Furta sacra: Thefts of Relics in the Central middle Ages. Princeton 1978; 
Heinzelmann, M.: Translationsberichte und andere Quellen des Reliquienkultes. (Typologie des 
sources du moyen âge occidental 33). Turnhout 1979.
19 Zde rozlišuji mezi domněnkou, tedy jakýmkoli tvrzením, a hypotézou, tedy celistvou 
myšlenkovou konstrukcí, založenou na dalších argumentech podle požadavků dané vědecké 
disciplíny, v případě historie na pramenech. Zároveň uznávám, že hranice mezi oběma typy je 
neostrá.
20 Fuit in provincia Boemorum. Ed. V. Chaloupecký. In: Týž: Prameny 10. století, s. 459–
481.
21 Cosmae Pragensis Chronica Boemorum. I.15, s. 171.
22 G e a r y ,  P. J.: Furta sacra, s. 47, pozn. 38.
23 Synodus Franconofurtensis. MGH LL 2 Capitularia regum Francorum 1. Ed. A. Boretius. 
Hannover 1883, kap. 42, s. 77: „Ut nulli novi sancti colantur vel invocentur, nec memoria eorum, nec 
memoria eorum per vias erigantur; sed hii soli in ecclesia venerandi sint qui ex auctoritate passionum 
aut vite merito electi sint.“
24 Capitulare missorum in Thedonis datum. Tamtéž, kap. 17, s. 125: „De ecclesiis seu sanctis 
noviter sine auctoritate inventis, nisi episcopo probante minime venerantur: salva etiam de hoc et de 
omnibus ecclesiis canonica auctoritate.“
25 K l a u s n e r ,  R.: Zur Entwicklung des Heiligsprechungsverfahrens bis zum 13. Jahr-
hunderts. ZRG KA 40, 1954, s. 85–101, zde s. 88–90. K procesu kanonizace naposledy obsáhle 
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Navíc zpochybňování autority světce, následované jeho triumfem, 
jak jej zmiňuje Kosmas i jeho pokračovatel, představuje běžný literární 
prostředek autorů legendistických vypravování. Jeho cílem je prostřednic-
tvím kontrastu umocnit triumf světce, přemáhajícího „nevěřícího Tomáše“. 
Zda byl ludmilský kult zpochybňován všemi pražskými biskupy, P. Kubín 
nedokázal.

Obecně lze navíc namítnout, že se v případě synodních usnesení jed-
nalo o normy, které tím pádem musely být překračovány a samy o sobě 
maximálně zakládaly jistý nárok, nic víc.

Dalším důvodem pro odmítnutí Kubínovy domněnky musí být i fakt, 
že její autor ignoruje množství dalších argumentů, jež byly na podporu pra-
vosti Kristiánovy legendy sneseny:26 jedná se zejména o indicie užití tohoto 
pramene autorem vostokovské redakce První staroslověnské legendy,27 případ-
ně autorem již v 11. století neznámé redakce Crescente ide 28 nebo písařem 
rukopisu Gumpoldovy legendy z počátku 11. století.29

Podobně o starobylém původu legendy svědčí její slovník: Kristián 
totiž tenduje k užívání výrazů, které byly již v 11. století poměrně archaické: 
např. „parrochia“ ve smyslu „biskupství.“ 30 Argumentace kristiánovským slov-
níkem byla ovšem často odmítána, a to s poukazem na úmysl falzátora. Nic-
méně tady padá na váhu zjištění o velmi omezeném povědomí středověkých 
autorů o chronologické relevanci slovníku a stylu, jež vedlo ke snadnému 
odhalování soudobých padělků, avšak k úspěšnému přežívání falz, hlásících 
se do staré doby. Jednoduše řečeno, autora poloviny 12. století by nejspíše 
nenapadlo padělat jazyk 10. století.

V případě Kristiánovy legendy se navíc představa o době jejího sepsání 
nezakládá na druhotných úvahách, ale na zcela jasném autorově oslovení 
žijícího biskupa Vojtěcha.31

Vauchez, A.: La sainteté en occident aux derniers sičcles du moyen age. D’après les procès de cano-
nisation et les documents hagiographiques. (Bibliotheque des Ecoles Françaises d’Athenes et 
de Rome 241). Roma 1981, již jsem ovšem neměl k dispozici.
26 Úmyslně zde nezmiňuji argumentaci reáliemi, jež hrála značnou roli u Pekaře. Zmínky 
o manželství kněží, o otrocích a další nepochybně svědčí o vzniku legendy ve starším středo-
věku, avšak neumožňují rozhodnout mezi 10. a 12. stoletím.
27 K r á l í k ,  O.: K historii textu I. staroslověnské legendy václavské. Slavia 29, 1960, 
s. 434–452.
28 L u d v í k o v s k ý ,  J.: Nově zjištěný rukopis legendy Crescente ide a jeho význam pro 
datování Kristiána. Listy ilologické 81, 1958, s. 56–68, 65.
29 J. Pekař na vícero místech, naposledy in P e k a ř ,  J.: O Kristiána. ČČH 37, 1931, 
s. 209–228, 219–220.
30 P e k a ř ,  J.: Die Wenzels- und Ludmilalegenden und die Echtheit Christians. Prag 
1906, s. 156, 163–166. Nověji prostřednictvím rozboru konkrétního pramenného materiálu 
L e c h n e r ,  K.: Die salzburger-passauische Diözesanregulierung in der buckligen Welt im Rah-
men der Landschaftsgeschichte des 9. Jahrhunderts. Mitteilungen der Gesellschaft für Salzburger 
Landeskunde 109, 1969, s. 41–63, 48–60.
31 Legenda Christiani, s. 8: „Domino et ter beato sancte ecclesie Dei Pragensis secundo pontiici 
Adalberto humillimus et omnium monachorum nec dicendus inimus frater, solo nomine Christianus, 
in Christo Iesu prosperis successibus ad vota pollere.“ Tamtéž, s. 10: „Nunc vos deprecor, pontifex 
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Není pochyb o vnitřní kompaktnosti Kubínem předložených tezí. 
Avšak oproti konceptu, který počítá s pravostí památky, osvětluje ten jeho 
poměrně malý okruh problémů.32 Navíc Kubínem nastíněné interpretační 
nesnáze – např. proč vznikla václavsko-ludmilská legenda pro propagaci 
ludmilského kultu – mnohdy vyplývají z potřeby prokázat neautentici-
tu památky. Pokud bychom její pravost akceptovali, nikdy by nenastaly. 
Máme-li se tedy rozhodovat mezi akceptací údajné výjimky (tj. ignorování 
již ustaveného a Kristiánem a dalšími, jistě soudobými autory dosvědčeného 
ludmilského kultu pražskými biskupy), nebo zpochybněním Kristiánovy 
legendy jako celku, jeví se mi i z tohoto důvodu jako produktivnější hypo-
téza první.

Shrňme si výsledky naší polemiky: Kristián se hlásí na sklonek 10. sto-
letí, jeho jazyk tomu vcelku odpovídá a nebrání tomu ani další fakta ohledně 
ludmilského kultu. Ten je bezpečně dosvědčen, stejně jako je spolehlivě 
dosvědčeno jeho odmítání některými pražskými biskupy. Zda jej ignorovali 
všichni pražští biskupové, nevíme. Zda by jej nemohli ignorovat, kdyby 
skutečně došlo ke Kristiánem zaznamenané translaci, stojí pouze na tvrzení 
moderního historika P. Kubína, jež ovšem nemůže být žádným důkazem. 
Protože P. Kubín postavil své tvrzení proti tvrzení autora pramene,33 které 
stojí v námi vymezené hierarchii výše a navíc neodporuje dokladům typu 
„pozůstatků“, „Überreste“, musíme se přiklonit ke svědectví Kristiánovu a při-
jmout jeho dílo opět mezi legendy konce 10. století.

inclite et nepos carissime, ut qui me immeritum hoc opus subire fecistis, precibus aput communem 
patronum iuvetis, ut qui vos meritis suis ad pontiicale decus conscendere statuit, dum vobis in futuro 
aput Christum dominum coronam glorie pro reportato lucro de creditis ovibus acquisierit, nobis saltem 
veniam criminum impetrare dignetur.“ Tamtéž, kap. 7, s. 66: „Legis hec, pontifex alme, et que vix 
ipsos summi in ecclesia gracia Dei viros [vix] implere potuisse noveras, layci ordinis virum et eundem 
ducem et prepositum unius gentis, que et gencium ferox ipsa natura habetur, adimplesse tenuissime 
miraris.“
32 Jinými slovy řečeno, P. Kubín se nevyrovnal s celou kristiánovskou diskusí a vybral si 
pouze několik tvrzení, která se snažil zpochybnit.
33 Viz výše pozn. 31.
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Libri civitatis III. Městská kniha Litoměřic (1341)–1562 v kontextu 
písemností městské kanceláře
Edd. Barbora Kocánková – Jindřich Tomas a kol. Ústí nad Labem, Univerzita 
J. E. Purkyně 2006, 199 s. + barevná příloha, ISBN 80-7044-736-2

V nepřehlédnutelném, vkusném přebalu, imitujícím podobu raně 
renesančních vazeb, se za dosavadní dva svazky edic městských knih 
severozápadních a severních Čech v rámci projektu Libri civitatis (nejstarší 
knihy České Lípy a Rejstříků stavby děkanského kostela v Mostě) zařadila 
edice nejstarší městské knihy Litoměřic. Vydání se sice realizovalo ještě 
v minulém roce, ale nedočkaví zájemci o zpřístupnění této mimořádné měst-
ské knihy, třetí nejstarší dochované z našich měst, se s ní mohli vzhledem 
k pozdější distribuci seznamovat až ve druhé polovině tohoto roku, a tak 
jde vlastně ještě o žhavou novinku. 

Kniha, která se stala předmětem soustředěnějšího badatelského 
zájmu už od konce 19. století (Victor Prochazka, Wenzel Katzerowsky) 
a pak zejména německých právních historiků v první polovině 20., století 
(Otto Peterka, Winfrid Weizsäcker), byla poválečnou českou historiograií 
zaznamenána v soupisových pracích Miloslava Volfa (Popis městských archivů 
v Čechách. Praha 1947) a Rostislava Nového (Městské knihy v Čechách a na 
Moravě 1310–1526. Praha 1963) a její mimořádný charakter nemohli samo-
zřejmě opominout historici specializovaní na počáteční etapy vývoje našich 
měst (František Hoffmann: České město ve středověku. Praha 1992; Jiří Kejř: 
Vznik městského zřízení v českých zemích. Praha 1998), samostatné edice se 
však této městské knize dostává až s počátkem dalšího století. Počin je tedy 
už v tomto kontextu velmi záslužný. Jak se ovšem zasvěcený zájemce záhy 
může přesvědčit, význam tohoto edičního podniku je umocněn důkladným 
zpracováním a zasazením editované knihy do celkového kontextu vývoje 
městské kanceláře a zpísemňování do 16. století, které představuje horní 
časovou hranici zápisů předmětné městské knihy. 

Je více než zřejmé, že takto pojatý ediční záměr může naplnit jen 
dokonalý znalec předmětné materie, kterým je bezesporu hlavní editor 
knihy, Jindřich Tomas, který již v mnoha svých předchozích studiích pro-
kázal obdivuhodnou schopnost odhalit motivace aktérů a rozuzlit nejasná 
přediva souvislostí při konstituování nejen nejstarších lokalit městského 
typu severních Čech, ale také měst pražských a předních královských měst 
moravských. Editorský kolektiv ještě doplnili další zkušení badatelé, pře-
devším vědecká redaktorka a editorka celé uvedené ediční řady Michaela 
Hrubá a dále Barbora Kocánová, podílející se (jako představitelka nej-
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mladší vědecké generace) jak na kapitole zaměřené na popis editovaného 
rukopisu, tak hlavně na sestavení rejstříku. K dalším editorům se přiřazují 
ještě jazykovědci Helena Hasilová a Karel Kučera, neboť zmíněný ediční 
projekt se vyznačuje důslednou snahou podrobit zpřístupňované texty 
i hloubkovému jazykovému rozboru. Zatímco již zmíněná B. Kocánová 
se zaměřila na posouzení celkem 14 zápisů latinských (a shledala v nich 
některé pozoruhodné literární i jazykové prvky), v případě H. Hasilové 
jde o rozbor nejpočetnějších zápisů německých (celkem 38 z celkového 
počtu 58), zatímco K. Kučera se zaměřil na texty jazykově české, které od 
15. století v litoměřické knize jednoznačně nabývají na převaze. Zatímco 
čeština pramene se výrazněji neodchyluje od obecných vývojových charak-
teristik tohoto jazyka, v případě němčiny byl zjištěn průnik hornosaských 
a východofranckých nářečních prvků.

Jak už z těchto konstatování vyplývá, litoměřická kniha, ač jsou v ní 
zápisy z časového rozpětí více než dvou století, obsahuje pouze 58 zápisů 
na 21 foliích. Jejich věcnou podstatu přehledně vystihuje připojená tabulka, 
z níž vyplývá, že obsahově jsou zápisy poměrně pestré – kromě převažují-
cích statutů městské rady od 40. let 14. století do počátku 16. století jsou 
zde různé smlouvy, a to hlavně mezi řemesly navzájem, zápisy týkající se 
zemskodeskovních statků města, respektive další výpisy ze zemských desk, 
které doplňuje pět zápisů soudní povahy (převážně rozhodnutí o proskrip-
ci). Jen okrajově sem byly v závěrečném období využívání knihy zařazeny 
dva záznamy kronikářského charakteru a začátkem 16. století jeden dlužní 
úpis. Jak uvádějí J. Tomas a B. Kocánová v podkapitole zaměřené na 
vnitřní popis rukopisu, jeví se jako nejpříhodnější označovat knihu podle 
převažujícího obsahu všech vkladů, totiž jako knihu statutů a důležitých 
smluv (čímž se poněkud rozšiřuje její charakteristika ze Soupisu Rostislava 
Nového), přičemž jde – a to od samého počátku – o knihu radní. Jak byla 
kniha označována současníky, se editorům nepodařilo zjistit. Zatímco tedy 
tabulka umožňuje díky současnému uvádění datace, čísla a folia zápisu 
badateli snadnou orientaci v editovaném textu (další kolonky ještě uvádějí 
siglu písařské ruky a jazyk zápisu), vlastní edice přináší konkrétní záznamy 
důsledně podle sledu folií – tak je tedy zároveň dobře patrno, že záznamy 
nepřicházejí v chronologickém pořádku. Editoři této skutečnosti věnují 
pozornost v podkapitole zaměřené na vnější popis rukopisu a naznačují, 
že některé zápisy byly na nepříliš zaplněné pergamenové listy vepisová-
ny dodatečně. Zatímco prvními datovanými jsou zápisy smírčích dohod 
městské rady s litoměřickými měšťany z roku 1341, první zápis (statut 
o prodeji obilí) přesné vročení nenese, a tak není vyloučeno, že mohl být 
na příslušné folio zapsán i několik let před tímto datem (a v tom se tedy 
editoři shodují s dřívějšími zjištěními Jaroslava Čechury: Úřad rychtáře 
v Litoměřicích v předhusitském období. Litoměřicko 21–22, 1986). Zápisy ve 
všech jazycích byly pro účely edice zásadně transliterovány (což umožnilo 
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zmíněným ilologům důkladný jazykový rozbor). Předznamenány jsou 
vždy výstižným českým záhlavním regestem a nechybějí samozřejmě ani 
textové a ediční poznámky.

Z nařízení městské rady badatele jistě zaujmou ze starší časové vrstvy 
stanovení trestů za výtržnosti, požární řád, zákaz o hře v kostky, nařízení 
ohledně dobrých mravů žen či o konání shromáždění obce pouze na radnici 
(k roku 1397). Rychlou orientaci ve všech druzích zápisů umožňuje badateli 
navíc připojený CD-ROM, kde jsou zápisy přehledně strukturovány podle 
druhů s aktivními odkazy na text zanesený na příslušných foliích knihy. Stejně 
tak je umožněna orientace v jednotlivých ukázkách písařských rukou, jichž 
bylo za celou dobu existence knihy postiženo 29. Základní charakteristika 
písma jednotlivých písařů, kteří z pochopitelných důvodů časového rozsahu 
knihy nemohli být jmenovitě identiikováni a jsou tedy určeni jen siglami, 
spolu s přehlednou tabulkou s časovým vročením a četností jimi pořízených 
zápisů a zmínkou o jazyce předmětných zápisů, je ovšem obsažena taktéž 
v tištěné podobě, a to v rámci kapitoly zabývající se popisem rukopisu.

Pro další badatele má zásadní význam úvodní kapitola, zpracovaná 
J. Tomasem za přispění M. Hrubé, uvádějící předmětnou knihu do vztahu 
k zachovaným písemnostem litoměřické městské kanceláře od prvopočátků 
do 16. století, respektive také do vztahu ke knihám magdeburského práva, 
neboť je známo, že Litoměřičtí si na základě panovníkova privilegia z roku 
1262 o 20 let později sami vyžádali z Magdeburka opis tamního práva. V téže 
době se také formovaly evidentně počátky litoměřické městské kanceláře, 
přičemž je pozoruhodné, že tehdy doložený městský písař Jan byl zároveň 
kanovníkem zdejší kapituly. Tato skutečnost dosvědčuje kulturní vyzařování 
tohoto církevního ústavu nejen v době jeho založení, ale i v období poz-
dějším. S podobnou situací se sice v jiném z našich měst nesetkáváme, má 
nepochybně svou hlubší logiku a blízká paralela je doložitelná například ze 
souvěké Bratislavy. Ačkoli Litoměřice se staly brzy střediskem samostatné 
právní oblasti, odkud šla odvolání do Magdeburka (a editoři se na rozdíl 
od starších úvah W. Weizsäckera domnívají, že česky stylizovaná právní 
naučení neměla svůj původ v magdeburské kanceláři, ale právě v Litomě-
řicích), z písemné produkce litoměřické městské kanceláře ze středověku 
zůstaly v důsledku katastrofálních požárů města v 90. letech 13. století, 
a pak ještě ve 30. letech 16. století zachovány bohužel jen nepatrné zbytky. 
A tak lze jen ze zmíněných magdeburských naučení a dalších nepřímých 
zmínek dovozovat, že v Litoměřicích musely být kromě zachované knihy 
už ve 14. století vedeny i další knihy městské rady a zahájeného soudu. 
Postupné vyhraňování soudních a zejména městských knih na specializo-
vané agendy nepřímo dosvědčují jak mladší knihy dochované již poměrně 
početně od 30. let 16. století (na editovanou knihu přímo navazuje kniha 
usnesení obce, v niž se explicite v jednom zápise říká, že navazuje na starší 
jednotliviny), tak nepatrné zbytky knih starších – z počátečních desetiletí 
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16. století šosovního rejstříku a rejstříku úroků z vesnic a předměstských 
pozemků a z přelomu 15. a 16. století kuriózní knihy soudní z litoměřic-
kého předměstí Voldánu, navozující postupnou větší provázanost tohoto 
a jistě i dalších soudů litoměřických předměstí s kmetským soudem lito-
měřickým od začátku 16. století. Poněkud překvapí, že v tomto kontextu 
nejsou uvedeny dvě zmínky o současných knihách památných, obsažené 
v editovaných zápisech k roku 1515 a 1518 (č. 46 a 55). 

Precizní edici doplňuje ještě přepis právního naučení litoměřického 
městského soudu do Třebenic z roku 1490, seznam použitých pramenů 
a literatury (zde jen postrádám výše zmíněné dílo J. Kejře), seznam zkratek 
a vyčerpávající německé resumé na více nežli 30 stranách. Následuje stejně 
precizní spojený jmenný a věcný rejstřík, který se řídí zásadami uplatněný-
mi Františkem Hoffmannem v edici jihlavských popravčích a psaneckých 
zápisů z let 1405–1457 (Archiv český XXXVIII, Praha 2000) – uživatel je 
tedy orientován od původní podoby zápisu předmětného hesla k hlavní-
mu českému heslu. Edici v tištěné podobě doplňuje i několik obrazových 
ukázek typických zápisů, přičemž další ukázky jsou, jak již naznačeno výše, 
obsahem připojeného CD-ROMu. 

Co říci na závěr? Zpřístupnění vzácné litoměřické městské knihy 
dostálo měrou vrchovatou všem očekáváním specialistů v problematice 
starších městských dějin a zejména městské diplomatiky. Lze si jen přát, 
aby se v rámci projektu Libri civitatis, mapujícího systematicky nejvzác-
nější městské knihy zmíněného regionu, dostaly odborné veřejnosti do 
rukou i edice dalších významných jednotlivin, a to pokud možno v blízké 
budoucnosti.  Ludmila Sulitková

Quadragesimale Admontense. Quadragesimale admontské
Edice a překlad Hana Florianová, Dana Martínková, Zuzana Silagiová, Hana 
Šedinová. Fontes Latini Bohemorum VI. Praha, OIKOYMENH 2006, CXVII 
+ 694 s. ISBN 80-7298-152-8

Středověké kazatelství náleží mezi oblasti česko-latinské literatury, 
k jejichž prozkoumání a popsání doposud nejsou hotovy ani přípravné práce 
v podobě edičního zpřístupnění jednotlivých pramenů a dílčích studií.1 Lze 
tedy jen přivítat, že zásluhou editorek Ústavu pro klasická studia AV ČR 
máme nově k dispozici vydání pozoruhodného souboru postních kázání, 
známého jako Quadragesimale admontské.

Jak editorky objasňují v obsáhlé úvodní studii, představuje Quadra-
gesimale latinský zápis kázání, která česky pronesl v postní době roku 1393 

1 Stav zpracování středověké kazatelské literatury v českých zemích se v nedávné době 
pokusil shrnout U h l í ř ,  Z.: Středověké kazatelství v českých zemích: nástin problematiky, 
přednáška na Institutu historie v Kielcích 3. 6. 2003, uveřejněno na adrese: http://www.nkp.
cz//pages/page.php3?page=orst_uhlir_kazatelstvi.htm (citováno 11. 9. 2005).
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Johlín z Vodňan a jeden z přítomných posluchačů je zaznamenal patrně jako 
kazatelskou pomůcku pro vlastní potřebu. Promluvy Quadragesimale vyka-
zují nápadné shody se zněním postní části Johlínovy Zderazské postily, což 
svědčí o úzkém vztahu mezi oběma díly. Kromě otázky datace a autorství 
díla je v úvodu věnována pozornost především jazyku, gramatice a lexiku 
vydávaného textu, ve zvláštních oddílech pak je přiblížena problematika 
exempel a výkladů o stacionárních kostelích, jež zaujímají v promluvách 
důležité místo. Přinesená zjištění o osudech, obsahu a formě Quadragesimale 
jsou velmi cenná, litovat snad lze jen, že v předmluvě nebyly relektovány 
novější zahraniční práce o středověkém kazatelství, které obohatily studium 
homiletiky o mnoho nového jak po stránce metodologické, tak pokud jde 
o zpracování nezanedbatelného množství kazatelského materiálu, v němž 
je možno nalézt dobrý základ pro srovnání v širším měřítku.2 

Vlastní jádro knihy, edice Quadragesimale, svědčí již svým rozsahem 
o tom, že její pořízení bylo pracné (dílo čítá v rukopisu přes 150 folio). 
Ediční činnost nadto komplikovaly dvě další skutečnosti: rukopisná tradice 
(sbírka se dochovala v jednom rukopisu kompletně, ve druhém jako výtah, 
který se však zdá být jinou redakcí stejné předlohy, a má proto dosti odlišné 
znění než první rukopis) a forma zápisu, v níž se text dochoval (vyznačuje 
se, jak je to u simultánních záznamů mluveného projevu obvyklé, zkratkovi-
tým, fragmentárním a parafrázovaným podáním obsahu kázání, což ztěžuje 
porozumění textu a určování citátů z autorit). K řešení těchto problémů 
zvolily editorky věcný a účelný přístup: sbírku vydaly pouze z kompletního 
rukopisu a její nesrozumitelná místa emendovaly podle lepších čtení výtahu, 
přičemž pro porozumění textu Quadragesimale a identiikaci jeho autorit 
využívaly také zmíněné postní části (dosud nevydané) Johlínovy Zderaz-
ské postily. Ve výsledné podobě dostává text plně nárokům kladeným na 
moderní edice středověkých pramenů.

Čtenáře, kteří se budou chtít s textem Quadragesimale seznámit a ne-
jsou mocni latinského jazyka, patrně zaujme především třetí část publikace, 
komentovaný překlad vybraných partií díla do češtiny. Vzhledem k rozsahu 
díla je volba selektivního přístupu při překladu textu pochopitelná, nicméně 
uplatněná kritéria výběru vybízí k zamyšlení. Překladatelky se rozhodly 
v úplném českém překladu uvést úseky, jež svědčí o kazatelově „vypra-

2 Jde především o práce L.-J. Bataillona, N. Bériou, D. d’Avray, C. Delcorna, J. Hamesse, 
B. M. Kienzle, C. Muessig, A. L. Thayer aj., za všechny zmiňme alespoň kolektivní syntézu 
The Sermon. Ed. B. M. Kienzle. (Typologie des sources du moyen âge occidental 81–83). 
Turnhout-Belgium 2000, s obsáhlou bibliograickou přílohou, novější přehled literatury podala 
též M u e s s i g ,  C.: Sermon, Preacher and Society in the Middle Ages. Journal of Medie-
val History 28, 2002, 1, s. 73–91. Část zahraničních pojednání je věnována přímo kázáním 
dochovaným ve formě zápisu, viz zejména B é r i o u ,  N.: L’avènement des maîtres de la 
parole. La prédication à Paris au XIIIe siècle. (Série moyen âge et temps modernes 31). Paris 
1998 a D e l c o r n o ,  C.: Medieval Preaching in Italy (1200–1500). In: The Sermon, 
s. 497–500, kde je uvedena další literatura.
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věčském a řečnickém umění a jimiž dovedl bezpochyby upoutat své posluchače“, 
a ve stručné parafrázi, tištěné petitem, tlumočit části, které jsou „výrazem 
kazatelského stereotypu a rutiny a jimž posluchači patrně velkou pozornost 
nevěnovali“ (s. LXVII). V praxi jsou v překládané části Quadragesimale 
zastoupena všechna kázání, žádné však není přeloženo kompletně, protože 
text každé promluvy je na několika místech přerušen parafrází shrnující 
obsah několika řádků, odstavců, někdy i celých stran. Překladu se dostalo 
především humorným vyprávěním, obrazům z každodenního života, kurio-
zitám ze živé přírody, pikantním narážkám na neuspokojivé mravy jednot-
livých skupin společnosti apod., zatímco tematicky související doprovodné 
duchovní výklady, příležitostné relexe teologické problematiky, početné 
biblické citáty a jejich interpretace byly z velké části nahrazovány parafrází. 
Protože v kázáních jsou duchovní i zábavná složka úzce propojeny, došlo 
tím nezřídka k deformaci struktury promluv a trhání významových celků. 
Česká verze Quadragesimale se po takové úpravě čte bez pochyby mnohem 
snáze než původní latinská, zvláště když k její poutavosti přispívá obratné 
podání překladatelek, nelze ovšem pominout, že tlumočené pasáže před-
stavují z obsahového i formálního hlediska torzo, jež o skutečné podobě 
kázání skýtá jen zkreslenou představu.

Přínos publikace je ovšem nesporný: zpřístupňuje důležité svědectví 
o kazatelství v Čechách na sklonku 14. století a zprostředkovává nové, 
zásadní poznatky o okolnostech vzniku vydávaného díla i o jeho charakte-
ru. Dává tak možnost povšimnout si středověkého kázání jakožto objektu 
zajímavého z různých úhlů pohledu, ať již v něm spatřujeme především 
výtvor učenosti a literárních schopností jedince, soubor postřehů o Bohu, 
světě a člověku, nebo snad relexi všedního života a společnosti na pozadí 
určité doby. Právě interdisciplinární využitelnost, v níž tkví velký potenciál 
homiletických spisů, by mohla přivábit větší pozornost k tomuto u nás zatím 
spíše opomíjenému odvětví středověkého písemnictví. Anna Pumprová

 

Jiří K o v a ř í k  (ed. a přel.): Napoleonův kavalerista. Paměti kapi-
tána Parquina
Praha, Elka Press 2007. 344 s. ISBN 978-80-87057-01-8

Od konce devadesátých let je možné v domácí knižní produkci sledo-
vat jev, který lze bez nadsázky označit jako „napoleonský boom“. Barvitá 
epocha, v níž navíc české země sehrály důležitou roli, přitahuje široký zájem 
– byť bohužel můžeme konstatovat, že její relexe v našem prostředí vesměs 
zůstává zaměřena na vojenské aspekty, zatímco pozoruhodné společenské 
a kulturní jevy Napoleonovy éry vesměs zůstávají stranou.1 Paměti sepsané 

1 K tomu výstižně E s d a i l e ,  Ch.: New Aproaches to the History of the Napoleonic 
Wars. In: Sborník přednášek IV. Mezinárodního Napoleonského kongresu. Slavkov 1999, s. 
62–69.
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důstojníkem francouzského jezdectva Charlesem Parquinem nepochybně 
potvrzují tento trend, což ovšem samozřejmě neznamená, že bychom jejich 
vydání neměli přivítat. 

Parquin se narodil roku 1786 a do armády vstoupil v pouhých 
šestnácti letech. Právě tímto okamžikem jeho paměti začínají. Čtenář pak 
sleduje jeho zážitky z řady tažení, z válečného zajetí, a vůbec z vojenského 
života kavaleristy na začátku 19. století. Parquin sloužil v armádě po celou 
dobu prvního císařství. Své líčení uzavřel loučením ve Fontainebleau po 
císařově první abdikaci v roce 1814, jehož byl přímým svědkem. Tehdy 
však už nebyl obyčejným kavaleristou: po službě u lehké řadové jízdy se 
stal příslušníkem gardových jízdních myslivců, a z vojína byl postupně 
povýšen až na kapitána. 

Po stránce obsahové se Parquin zaměřil takřka výhradně na své vojen-
ské zážitky, především na popisy prožitých bitev. Stejně tak s chutí popi-
suje četné souboje a odvážné kousky svých spolubojovníků. Ze soukromí 
dává Parquin nahlédnout do svého milostného života. Jeho vyprávění tak 
tvoří typickou ukázku toho, co editor s použitím slov Fréderika Massona 
charakterizuje jako „paměti psané šavlí, srdcem a šampaňským“. Pokud čte-
nář od Parquina očekává hlubší zamyšlení nad jeho dobou či komentáře 
k soudobým politickým událostem, bude zklamán. I kdyby měl ostatně 
Parquin podobný záměr, nemohl by ho uskutečnit – jeho paměti vznikaly 
během politického žaláře v pevnosti Doullens. 

Pro nejednoho čtenáře by právě kapitánovy poválečné osudy byly 
mnohem pozoruhodnějším čtením než kariéra mladíka v řadách jezdec-
tva. Jako veterán armády císařství se stal přítelem dospívajícího Ludvíka 
Napoleona, s nímž také úzce spojil svůj osud. Pravděpodobně se podílel 
na přípravách k předčasně odhalenému spiknutí proti vládě Ludvíka Filipa 
v roce 1831 a o pět let později (jak už víme bezpečně) na pokusu o vzpou-
ru ve štrasburských kasárnách. Tentokrát měl ještě Parquin štěstí a vyvázl 
bez trestu. Po propuštění z armády se však připojil k Ludvíkovi Napole-
onovi v jeho londýnském exilu a zúčastnil se jeho diletantského pokusu 
o uchopení moci při tzv. vylodění v Boulogne v roce 1840. Byl odsouzen 
k dvacetiletému žaláři, v němž také po pěti letech zemřel. Je nepochybně 
velká škoda, že nám tyto události Parquin nemohl popsat vlastními slovy 
a že tak musel učinit editor.

Zřejmě každého českého čtenáře zajímá, zda Parquin během Napo-
leonových tažení zavítal na naše území, a zda o něm ve svých pamětech 
zanechal vlastní relexi. Zdá se však, že jeho noha do Čech ani na Moravu 
nikdy nevkročila. V době slavkovského tažení sloužil ve válečném zázemí 
ve Francii a v Holandsku, a během tažení roku 1809 zřejmě hranice mezi 
Rakouskem a Moravou nepřekročil. A to přesto, že (zřejmě omylem) píše 
o tom, že byl po ukončení bojů ubytován na nejmenovaném zámku knížete 
Esterházyho na Moravě, a zmiňuje se také o zámeckém moravském správci. 
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Editor pouze uvádí, že Parquinem obývaný zámek zřejmě leží na rakouské 
straně, neboť žádný zámek Esterházyů na jižní Moravě v literatuře nenašel. 
Domnívám se, že oním zámkem snad mohl být burgenlandský Kobersdorf, 
kde byli v roce 1809 skutečně ubytováni francouzští důstojníci. Editora lze 
ještě doplnit v tom, že oním nejmenovaným knížetem-hostitelem byl dle 
Parquinem udávaných informací zjevně významný příslušník rodu Mikuláš 
II. Esterházy († 1833), jemuž mimochodem Napoleon v roce 1809 nabízel 
uherskou korunu. Poněkud nepřesná je i Parquinova zmínka o bourání 
hradeb Brna – ve skutečnosti Francouzi v roce 1809 ničili pouze opevnění 
špilberské pevnosti.2 

Napoleonův kavalerista vychází v edici a překladu Jiřího Kovaříka, tedy 
autora, který se napoleonské problematice věnuje již dlouhodobě a velice 
plodně. Kovařík rozdělil původně jednolitý text pro větší přehlednost do 
kapitol a opatřil jej četnými poznámkami, týkajícími se dílčích upřesně-
ní či vyjasnění a především jednotlivých Parquinových spolubojovníků 
(zřejmě především v těch vycházel i z francouzských vydání). Po redakční 
stránce lze publikaci vytknout pouze pár opomenutých překlepů a přílišné 
zmenšení některých vynikajících von Myrbachových ilustrací, které celou 
knihu doprovázejí.

Tato kniha není prvním Kovaříkovým počinem v překladatelství 
napoleonských memoárů: připomeňme jeho překlad pamětí dalšího napo-
leonského kavaleristy Marcellina de Marbot3 a závěrečný svazek pentalogie 
Napoleonova tažení, jenž je koncipován jako chronologická mozaika složená 
z pamětí a vzpomínek současníků.4 Nemohu se zde vyhnout alespoň 
stručnému srovnání s paměťmi Marbotovými, tím spíše, že oba muži prošli 
v podstatě celými napoleonskými válkami a protože Marbot představuje 
po stránce vypravěčského umění napoleonských pamětníků snad nejlepší 
příklad. Jeho mistrovství sice Parquin nedosahuje, ale jistě se mu přibližuje. 
Čtení jeho vzpomínek (i díky Kovaříkovu kvalitnímu překladu) ubíhá rych-
le a příjemně. Oproti Marbotovi se Parquinovy paměti nesou v takříkajíc 
osobní rovině a vyhýbají se širším problémům. Na druhou stranu však byl 
Parquin v porovnání se svým často fabulujícím protějškem velmi střízlivý 
a pravdomluvný – ba neváhal přiznat ani svoje uplácení od pašeráků. Ulehčil 
tak svým čtenářům dlouhé úvahy nad tím, co mohou v jeho vzpomínkách 
považovat za realitu, a co za dílo vypravěčovy fantazie.

Paměti kapitána Charlese Parquina si mezi zájemci o éru napole-
onských válek nepochybně najdou řadu čtenářů. Tím spíše, že vycházejí 

2 A pokud bychom chtěli být obzvláště puntičkářští, měli bychom opravit i Parquinem 
udávané datum této události z 19. října na 28. října a následující dny. Srov. kol. autorů: Dějiny 
města Brna 1. Brno 1969, s. 197.
3 M a r b o t ,  M. de: Paměti. Vzpomínky jezdeckého důstojníka z napoleonských tažení. 
Praha 1999.
4 K o v a ř í k ,  J.: Napoleonova tažení V. Ať žije císař! Třebíč 2005.
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v kvalitním vydání. Uvidíme, zda se Jiří Kovařík v budoucnosti neodhodlá 
k překladu dalších napoleonských memoárů. Po řadě kavaleristických5 by 
mohlo dojít například na bezprostřední vzpomínky granátníka Coigneta 
nebo vtipné paměti Blazeho. Nechme se překvapit. Marek Vlha

*

5 K Marbotovi a Parquinovi v tomto ohledu patří i D u r o v o v á ,  N.: Slečna kava-
leristka: Deník ženy která sloužila za napoleonských válek v ruském jezdectvu. Praha 2005.

Suger. Spisy o Saint-Denis
Překlad, úvodní studie a poznámky Iva Adám-
ková, Praha, OIKOYMENH 2006. 424 s. 
ISBN 80-7298-155-2

Účastník vysoké politiky francouz-
ských králů, organizátor přestavby klášter-
ního kostela v Saint-Denis, autor několi-
ka nevšedních latinských spisů; takto lze 
v kostce shrnout, čím se do dějin evrop-
ského středověku zapsala výrazná osobnost 
Francie 12. století – opat Suger. Jeho život, 
působení i literární činnost jsou již dlou-
ho předmětem zájmu zahraničního bádání 
(A. Lecoy de la Marche, O. Cartellieri, E. 
Panofsky, S. Linscheid-Burdich, A. Speer 
ad.), české publikum získalo teprve nedáv-
no možnost seznámit se s částí Sugerových 
děl prostřednictvím překladu. Zatímco pře-
vedení Skutků opata Sugera do češtiny Pet-
rem Šourkem se ukázalo jako dosti nevy-
dařené,1 Spisy o Saint-Denis v podání Ivy 
Adámkové si právem zasluhují pozornost 
medievistické obce.

Kniha obsahuje úvodní studii a komen-
tovaný překlad (spolu s latinským textem) 
tří Sugerových spisů: Ordinatio, De consecra-
tione a De administratione. Vybraná díla tvoří 
v opatově literární pozůstalosti tematický 
celek, neboť jsou všechna úzce spjata s kláš-
terem Saint-Denis. I když nejde o jejich 
jediný námět, slouží jako důležitý pramen 
informací o průběhu přestavby klášterního 
kostela, která Sugerovi svého času v bádá-
ní vynesla přízvisko „otec gotiky“ (jak 
překladatelka objasňuje v předmluvě, ne 
zcela oprávněně). Vedle stavebních prací 
pojednávají spisy např. o zavedení nových 
kultovních zvyklostí, reformách klášterního 
života, výzdobě kostela a svěcení jeho jed-
notlivých částí. 

Úvodní studie poskytuje překládaným 
textům hodnotné zázemí. Její východisko 
tvoří kritický přehled sugerovského bádání 
s bohatými odkazy na dostupnou literatu-
ru. Poté je věnována pozornost opatství 
Saint-Denis; autorka shrnuje jeho historii, 
seznamuje s osobností patrona a nastiňuje 
stavební vývoj klášterního kostela. Násle-
dující portrét opata Sugera je podán v poli-
tických, sociálních, hospodářských a kultur-
ních souvislostech doby. Hlavní prostor je 
ovšem v předmluvě přirozeně vyčleněn 
pro Sugerovo literární dílo, a to zvláště pro 
charakteristiku tlumočených textů. Autorka 
analyzuje kompozici, obsah a funkci spisů, 
motivy, které vedly k jejich sepsání, i žánro-
vé zařazení. Výklad je uzavřen představe-
ním Sugerova pojetí architektury.

Jak z předchozího vyplývá, překlad 
a interpretace Sugerových spisů spolu 
s jejich zasazením do širšího kontextu je 
úkolem současně pro ilologa, historika 
a historika dějin umění. V případě Ivy 
Adámkové se požadované odbornosti sešly 
v jedné osobě, která před nároky interdisci-
plinárního přístupu obstála se ctí.

 Anna Pumprová

1 Skutky opata Sugera. Bernard z Clairvaux opatu 
Sugerovi. Nač je v chrámu zlato? Vilémův životopis opata 
Sugera. Erwin Panofsky: Suger, opat ze Saint-Denis. Vybral 
a uspořádal Petr Šourek, přeložili Petr Šourek a Lubo-
mír Konečný. Praha 2003. Srov. obsáhlou recenzi Ivy 
A d á m k o v é :  Nový příspěvek k estetickému sporu ve 
středověku? Nad překladem Petra Šourka. Listy ilologické 
127, 2004, s. 120–130.
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Mestská kniha príjmov trnavskej farnosti 
sv. Mikuláša z roku 1495
Ed. Vladimír Rábik. Bibliotheka historica Tyr-
naviensis. Trnava, Filozoická fakulta Trnav-
ské univerzity 2006, 366 s. 80-8082-100-3

Jak známo, je Trnava prvním měs-
tem na Slovensku, které obdrželo rozsáh-
lé výsady již před tatarským vpádem, a to 
od uherského krále Bely IV. v roce 1238. 
V téže době se v tomto královském městě 
usadily i prvé žebravé řády (menší bratři 
a dominikáni) a byly zřejmě vydány i prvé 
listiny znějící na jméno trnavského rychtáře, 
přesto se však bohužel z činnosti středově-
ké městské kanceláře dochovalo jen málo 
písemností a tak je rekonstrukce „starých 
dějů“ velmi obtížná a vyžaduje nejen kom-
plexní výzkum všech dochovaných prame-
nů „pro foro externo“ i „pro foro interno“, 
ale především jejich důmyslnou interpretaci 
v dobových souvislostech. Pak se nelze ani 
tolik divit, že staršímu období trnavských 
dějin se zasloužené pozornosti dostává 
až v posledních letech, kdy se na tomto 
výzkumném poli výrazně uplatňuje mlad-
ší slovenská badatelská generace – kromě 
Juraje Roháče, který věnoval v nedávné 
době pozornost nejstarší zachované účetní 
městské knize, založené roku 1394,1 je to 
v první řadě editor anotované edice, Vla-
dimír Rábik. 

Jmenovaný editor přistoupil k nároč-
nému edičnímu úkolu, totiž zpřístupnění 
unikátní knihy příjmů trnavské farnos-
ti z roku 1495, která ovšem byla knihou 
vedenou městem, náležitě „vyzbrojen“ 
poznatky vyplývajícími z mnoha jím již dří-
ve publikovaných přípravných studií. A tak 
mohl editovanou knihu, sestávající z 74 
papírových folií, na nichž jsou přednostně 
zaznamenány příjmy k úctyhodným celkem 
15 oltářním fundacím městského farního 
kostela (jen v závěru knihy, ohraničeném 
rokem 1524, je poznamenáno i několik 
soukromoprávních záležitostí městských 
obyvatel), pojednat v zasvěcené souvztaž-
nosti se zachovanými dobovými úředními 
knihami, tedy nejen zmíněnou městskou 
knihou počtů, vedenou až do roku 1530, 
ale také knihou příjmů městského faráře 
Václava z roku 1481. Přesvědčivě tak proka-
zuje, že kromě vlastní evidence farních pří-
jmů ze strany města byly v Trnavě vedeny 

(a to zřejmě už někdy od prvních desetiletí 
15. století) zároveň i samostatné přehledy 
příjmů z iniciativy vlastních farářů. Právě 
účetní evidence uvedeného faráře Václava 
posloužila jako základ pro přehled benei-
cií a jejich příjmů vedených z kompetence 
městské rady od roku 1495. S naznačenou 
obsahovou strukturou knihy souvisí fakt, 
že těmi, kdož pořizovali záznamy do knihy, 
byli podle Rábikova zjištění, podloženého 
též hloubkovým paleograickým rozborem 
knihy, především městští notáři, vyskytly se 
zde však i ruce některých farářů (tam kde se 
záznamy výslovně týkaly jimi spravovaných 
beneicií).

Než tedy Vl. Rábik přistoupil k vlast-
ní edici, věnoval v samostatných kapitolách 
pozornost jak vývoji vlastního města a jeho 
kanceláře ve středověku, tak vývoji trnavské 
farnosti a oltářním fundacím a bratrstvům 
v městském farním kostele sv. Mikuláše, 
a teprve v tomto kontextu představil kni-
hu po její diplomatické i obsahové stránce. 
Jazykem zápisů je v převážné většině přípa-
dů latina, což odpovídá zaměření knihy – co 
se ovšem týče etnicity vlastního obyvatelstva 
města, získalo v Trnavě už koncem 15. stole-
tí dominantní postavení oproti německému 
živlu obyvatelstvo slovenské. Jak zároveň 
editor poukazuje v první kapitole, německý 
prvek nehrál (na rozdíl od vžitých představ) 
rozhodující roli ani v prvopočátcích existen-
ce města, tehdy náležela větší role obyvate-
lům románského původu. A v tomto ohle-
du naznačuje editor některé styčné body 
s moravským Brnem, napojeným s Trnavou 
prostřednictvím dálkové obchodní cesty 
– i zde totiž zanechalo románsko-valónské 
osídlení hluboké stopy (v Trnavě se pak na 
něj, podobně jako v některých jiných měs-
tech tehdejších Uher, vázala i přítomnost 
uvedených mendikantských řádů). Srov-
návací historická archeologie pak naznačila 
paralely rovněž v podobě a vnitřním čle-
nění nejstarších měšťanských domů v Brně 
a Trnavě. Kontakty obou měst pokračovaly 
zřejmě i v mladším období – výše uváděný 
trnavský farář Václav totiž podle přídomku 
zjevně pocházel z Brna 

Edice přináší celkem 805 téměř výluč-
ně, jak bylo naznačeno, latinských záznamů, 
což představovalo jistou výhodu při sesta-
vování rejstříků (uvedeny jsou odděleně 
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rejstříky jmenné a věcný), neboť mohl být 
vzat za základ původní pojem a podoba 
osobního jména, pouze u rejstříku místního 
jsou z původních podob zápisu odkazy na 
současné znění příslušného místního názvu. 
Připojen je samozřejmě i seznam použité 
literatury a závěrem ukázky zjištěných 
písařských rukou. 

Zpřístupnění jedné z mála dochova-
ných středověkých trnavských knih, vede-
ných městem pro podchycení příjmů farního 
kostela, patří rozhodně ke zdařilým edičním 
počinům. Pramen sám, ač jde o záležitost 
lokálně ohraničenou, přináší pak také mno-
hé zajímavé náznaky o kontaktech Trnavy 
s moravským prostředím. 

 Ludmila Sulitková

1 R o h á č ,  Juraj: Najstaršia trnavská mestská 
kniha. In: Diplomatická produkcia v stredovekom meste. 
Bratislava 2005, s. 129–138.

Libri civitatis II. Rejstřík stavby děkan-
ského kostela Nanebevzetí Panny Marie 
1517–1519
Edd. Martin Myšička společně s Ivanou Ebe-
lovou a Helenou Hasilovou. Ústí nad Labem, 
Univerzita Jana, Evangelisty Purkyně v Ústí 
nad Labem 2006, 339 s. a 8 obraz. příloh + 
CD-ROM, ISBN 80-7044-621-8

Jako výstup grantového projektu 
Grantové agentury České republiky se 
v nedávné době objevil na knižním trhu 
další titul (kromě nejstarších knih Čes-
ké Lípy a Litoměřic), totiž Rejstřík stavby 
děkanského kostela Nanebevzetí Panny Marie 
z let 1517–1519, jehož datace zasvěceným 
naznačuje, že šlo o obnovu farního kostela 
po ničivém požáru Mostu roku 1515. I když 
badatelé v problematice dějin měst vědí, že 
tomuto prameni byla věnována pozornost 
již německými badateli Josephem Neuwir-
them a Ludwigem Schlesingerem na sklon-
ku 19. století, zároveň je zřejmé, že jejich 
edice byly jen výběrové (a také s množstvím 
nedopatření), takže zmíněný ediční počin 
poprvé zpřístupňuje předmětný pramen 
vcelku – a dlužno říci již úvodem, že ve 
skutečně kritickém vydání.

Hlavní editor Martin Myšička, pra-
covník Státního okresního archivu v Mos-
tě (organizační složka Státního oblastního 
archivu v Litoměřicích) se po zralé úvaze 

rozhodl pro výše uvedený název, nejvýstiž-
něji naznačující podstatu účetní evidence 
ve vztahu ke stavbě mosteckého farního 
kostela. Příjmovou část knihy představu-
je evidence příspěvků na obnovu kostela 
z odpustkové sbírky, schválené papežem 
a probíhající od března 1517 do května 
1519, zatímco výdajová část eviduje nákla-
dy na vlastní stavební práce, které započaly 
v létě roku 1517 a týkaly se, jak je zřejmé, 
jak kostela, tak také fary a městské školy 
a okrajově i stáje pro koně, již využívali 
komisaři zmíněné sbírky. V této souvislos-
ti je také poznamenáno několik výdajů na 
vnitřní vybavení kostela (oltář, varhany, 
monstrance ad.).

Z naznačeného je tedy zřejmé, že pra-
men je svou podstatou v našich poměrech 
skutečně unikátní a že pozornost, kterou 
mu editoři věnovali, je zasloužená. Sbírka, 
z níž třetina, jak ze samotného pramene také 
vyplývá, byla určena papeži, se neomezovala 
jen na území Čech, ale komisaři zajížděli 
také do Saska. Lužice, Moravy a Slezska 
– o jejich obdivuhodné aktivitě svědčí 
množství navštívených lokalit (z Moravy 
například všechna královská města i některá 
vrchnostenská) s poznamenáním inančního 
výnosu, který odtud přinesli do mateřské-
ho města. Do knihy byla v této souvislosti 
poznamenána i část režijních nákladů na 
organizaci sbírky a odměny komisařům 
a jejich pomocníkům.

Přesnější speciikaci někdy až nadmí-
ru stručných výdajových položek ve smyslu 
jejich určení a proporcionality v odměňová-
ní osob účastných na stavbě umožnila spo-
luúčast další editorky, totiž zkušené Ivany 
Ebelové, která se již dříve zabývala (kromě 
ediční práce) také organizací stavebních 
řemesel v Čechách v raném novověku. Díky 
jejím postřehům bylo možné zasadit práci 
mostecké stavební hutě do širších dobo-
vých souvislostí a kvaliikovaněji dešifrovat 
výdaje jak na jedné straně nejzodpověd-
nějším osobám, totiž mistrům kameníkům 
(předně tedy vedoucímu stavby, Jakubovi 
ze Schweinfurtu a jeho zástupci), tak dalším 
účastným řemeslníkům, především zední-
kům, ale také tesařům, cihlářům, zámeční-
kům a kovářům. Zasvěcený rozbor I. Ebelové 
dovolil určit, že ve inančním ohodnocení 
mistrů, tovaryšů a učedníků nebyl činěn 
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rozdíl (rozdíly samozřejmě spočívaly jen 
obecně v letní a zimní mzdě), naproti 
tomu výrazně níže byly odměňovány za 
svou práci různé pomocné síly. Záznamy 
knihy uvádějí rovněž odměny formanům 
za dovezené fůry kamene a poslům. Jelikož 
ale domácí pramenná základna neposkytuje 
pro počátek 16. století možnosti adekvátní 
komparace, zjištění o poměrné výši odměn 
za práci řemeslníků činných v rámci hutě 
(nejméně byli honorováni tesaři), či případ-
ně i některých dalších mimo ni, bude zapo-
třebí konfrontovat s podobnými zahranič-
ními výzkumy (v poslední době například 
z Rakouska). 

Ediční řada Libri civitatis se vyznačuje 
v našich poměrech dosti neobvyklou sna-
hou posoudit text editované knihy nejen 
z historického a diplomatického hlediska, 
ale také z hlediska jazykového. I mostecká 
kniha je tedy opatřena kvaliikovaným roz-
borem v absolutní většině německých zápi-
sů z pera H. Hasilové. Aktivní spolupráce 
profesí historika a ilologa přinesla kýžené 
plody – zatímco na jedné straně důsled-
ná transliterace textu editorem-historikem 
vytvořila náležité předpoklady pro zmíně-
nou ilologickou analýzu, poněkud zne-
snadněnou heslovitostí záznamů, na straně 
druhé spolupráce ilologa umožnila edito-
rovi kvaliikovaně doplnit mnohé zkrat-
kovité výrazy původního textu. Množství 
doplňků učiněných editorem je na první 
pohled patrné z četnosti užití hranatých 
závorek v textu (zde tedy ale zřejmě neod-
povídá tvrzení ediční poznámky, avizující 
ne zcela adekvátně kulaté závorky). O edi-
torově preciznosti svědčí i doplnění datací 
převedených na dnešní způsob a uvede-
ných v kulatých závorkách, jakož i vysvět-
lující ediční a textové poznámky, v nichž 
jsou také uvedeny korekce početních chyb 
písaře. Je totiž zapotřebí si uvědomit, že 
příjmové položky představovaly směsici 
různých měn a nominálů přivážených do 
Mostu z jiných míst, které sice měšťan Mar-
tin Rauber, pověřený nejen organizováním 
sbírky, ale také vedením knihy, sice převá-
děl na kopy grošů, dopustil se však mnohdy 
nedůsledností, které tak byly později, jak 
editor přesvědčivě dokládá, korigovány 
další písařskou rukou. 

Z předchozích řádek snad sdostatek 
vyplývá, že vlastní edici předchází jak zhod-
nocení pramene v širších věcných souvis-
lostech (I. Ebelová), tak vlastní jeho popis 
a důvody vedoucí k jeho založení, respekti-
ve také jeho využití dosavadní historiograií 
(M. Myšička), včetně, jak bylo naznačeno, 
rozboru jazykového (H. Hasilová). Zbývá 
však ještě připomenout, že edice je opatřena 
soupisem použité literatury a dalších kom-
plementárních pramenů (listin), seznamem 
zkratek, německým resumé, CD-ROMem 
(s ukázkami vnější podoby rukopisu včet-
ně zaznamenaných iligránů a jednotlivých 
typů zápisů) a samozřejmě také rejstříky, 
a to odděleně jmennými (osobním a míst-
ním) a věcným. Ač jsou rejstříky důkladné 
zejména ve snaze uvádět důsledně všech-
ny podoby původního záznamu, při bližším 
studiu překvapí dvě skutečnosti – zatímco 
v rejstříku místních jmen jsou hlavní hesla 
reprezentována dnešním názvem lokality, 
u jmenného rejstříku osobního igurují jen 
nepřevedená jména (tak například namísto 
sběrného hesla Václav se s tímto jménem 
setkáme na třech různých místech jako 
Watzlaw, Wenczel, Wentzel). Navíc, měl-li 
nositel nějakého křestního jména zároveň 
i jakési přízvisko (např. Haugk), je hlavním 
heslem jen toto přízvisko a zpětná vazba ke 
křestnímu jménu se ztrácí. Podobně by bylo 
stálo za úvahu neoddělovat rejstřík věcný 
od jmenného osobního, protože i zde je 
uživatel o něco ukrácen – nezíská například 
komplexní pohled na výskyt příslušníků 
určitých profesí – sleduje-li třeba odkazy na 
strany, kde se vyskytuje lomař (sic!), sedlák, 
pacholek, odkazová čísla evidentně nezahr-
nují osoby téhož zaměstnání, které nebyly 
anonymní a jsou tedy uvedeny v osobním 
jmenném rejstříku. Také odkaz na strany 
edice nepovažuji za optimální, vhodnější by 
byl odkaz na původní folio rukopisu.

Celkově je ovšem zřejmé, že v případě 
anotované edice jde o velmi zdařilý ediční 
podnik, který se důstojně zařazuje po bok 
dalších dvou dosud vyšlých edic v rámci 
projektu Libri civitatis, jehož cílem je (pod 
garancí vedoucí projektu Michaely Hrubé) 
zpřístupnit badatelské veřejnosti postupně 
nejvzácnější úřední knihy měst severozá-
padních Čech. Ludmila Sulitková
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Miroslav P l a č e k  –  Martin 
B ó n a :  Encyklopedie slovenských 
hradů
Praha, Nakladatelství Libri 2007, 390 s. + 
řada vyobr. v textu. ISBN 978-80-7277-
333-6

Hradní architektura měla na Sloven-
sku, po řadu staletí ovšem vnímaném jako 
„horná uhorská zem“, odlišný vývoj, než 
jaký probíhal v českých zemích, což připo-
míná M. Plaček v úvodní Obecné části. To 
odpovídalo jiné struktuře společnosti a její-
mu odlišnému rozvoji, a zatímco v Čechách 
a na Moravě většina hradů zanikla ještě 
v období středověku (udržela se jen sídla 
velkých scelených panství), na Slovensku 
byly hrady důkladněji opevňovány ještě 
v 16. a 17. století, kdy tvořily body protitu-
recké obranné linie. Připomíná se též feno-
mén tzv. opevněného kaštielu (maď. várkás-
tely), kterážto forma nebyla do pojednání 
i soupisu bohužel začleněna. Stručně je 
přiblížena starší kastelologická literatura 
a také zásadní archeologické výzkumy, jež 
probíhaly na některých lokalitách. Týž autor 
představuje v hutné zkratce „dějinné jeviště 
a základní souvislosti“. Připomíná zde velmi 
složitou problematiku formování uherské 
šlechty a časté soupeření šlechtických oli-
garchů s panovníky, stejně jako bratřickou 
kapitolu v dějinách hornouherských hradů 
a zajišťování hranice před Turky. 

S nástinem hradů vrcholného středo-
věku přichází druhý z autorů, Martin Bóna. 
U komitátních hradů v Bratislavě, Nitře, 
Trenčíně, Starém Tekově a snad i Zemplí-
ně předpokládá kontinuitu se staršími vel-
komoravskými centry. Již ve 12. století se 
mělo započít s budováním kamenných zdí 
na maltu a obytných donjonů, jejichž mimo-
řádnou ukázku představuje původní, již 
v první půli 13. století snesená válcová věž 
o obrovitém vnějším průměru 22,5 m na 
Spišském hradě. Naproti tomu za nejstar-
ší šlechtický hrad je považována poměrně 
jednoduchá fortiikace na Michalově vrchu 
u Kolačna, již měla postavit někdy na pře-
lomu 12. a 13. století jedna z větví Hunt-
Poznanovců. Pro období kolem 13. století 
jsou ve srovnání s českými zeměmi také 
rozsáhlejší hradní refugia v těžko přístup-
ných polohách. Čtenář poněkud postrádá 
výklad zaměřený na otázky zisku králov-

ských hradů šlechtou, především v období 
Matouše Čáka či později Ctibora z Beckova, 
tj. problematiku právní stránky přechodu 
královských hradů na šlechtice, a případně 
zase návratu ke korunnímu majetku (např. 
koniskace). Podobně není zřejmá podoba 
a fungování panovnické domény, bez níž je 
jen stěží možné pochopit funkci a roli hra-
dů v tehdejší uherské společnosti. Tu jde 
ale o častěji opakovaný požadavek vnímání 
hradu ve strukturách společnosti, nikoli jen 
z hlediska architektonického, fortiikační-
ho, příp. obytného. Autor se dále věnuje 
přestavbě hradů na zámky a protiturecké 
pevnosti, stručně též moderním záchran-
ným pokusům a rekonstrukcím. 

Autory jednotlivých hesel katalogu 
jsou M. Plaček i M. Bóna, jejich podíl je 
možné rozlišit užitím šifer MP a MB. Hesla 
jsou zpracována přehledně, vždy s dostateč-
ným důrazem na dějiny hradu i jeho staveb-
ní vývoj. V textu je zařazeno množství plán-
ků, starých rytin, fotograií i rekonstrukcí. 
Na závěr lze jen konstatovat, že se tímto 
počinem dostává české veřejnosti užitečné 
a praktické dílo, přibližující často čarokrás-
né hradní stavby sousedního Slovenska. 

 Libor Jan

Imagines potestatis. Insygnia i znaki 
władzy w Królestwie polskim i Zakonie 
Niemieckim 
Katalog wystawy w Muzeum Zamkowym 
w Malborku 8 czerwca – 30 września 2007 
roku. Redakcja Janusz Trupinda. Malbork 
– Bydgoscz, Muzeum zamkowe w Malborku 
– Bydgoski Dom Wydawniczy MARGRAF-
SEN s.c., 520 s. + četná čb a barev. vyobrazení 
v katalogové části ISBN 978-83-60518, ISBN 
978-83-89734-84-62007

Katalog otevírá několik odborných 
studií, které jsou publikovány nejdří-
ve v polštině, poté v němčině a nakonec 
v angličtině. Udo Arnold pojednává o rezi-
dencích velmistrů řádu německých rytířů 
v Malborku, Královci a Mergentheimu, 
Marian Biskup se věnuje třináctileté válce 
Polska s řádem v letech 1454–1466, Zbig-
niew Dalewski uvažuje o polském koruno-
vačním ceremoniálu, Bernhard Demel OT 
přibližuje dějiny německého řádu v období 
pozdního středověku a raného novověku 
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a konečně Przemysław Mrozowski uvádí 
Ordo pompae funebris polských králů a rea-
lizaci vzpomínky na ně. Vstup do katalo-
gové části stručně otevírá editor Janusz 
Trupinda. Výstava měla několik oddílů, 
v nichž byl kladen důraz na panovníka, 
vládce mecenáše, panovnický majestát, 
vyobrazení, užití erbů, zbožnost monarchy 
i jeho roli válečnou. Tak deilují před zraky 
uživatele archaické insignie jako kopie kopí 
sv. Mořice a dlouho ztracený i nalezený meč 
Szczerbiec. V rekonstrukci byla k zhlédnutí 
Prušáky zničená koruna Vladislava Lokýt-
ka z roku 1320, helmovní koruna Kazimíra 
Velikého, pektorální kříže velmistrů, cenné 
předměty dvorské kultury ze samého závě-
ru středověku a počátku raného novověku, 
barokní rytiny dávných polských vládců 
i řádových velmistrů, jejich pečetě, mince, 
velké olejomalby. Jistě zaujme tzv. stock-
holmský svitek s vyobrazením svatebního 
průvodu Zikmunda III. Vasy a Konstancie 
Rakouské, ryté barokní alegorie, kalich 
z Trzemeśna a gotické relikviáře a Mado-
ny z řádového území ukrývající oltář, stejně 
jako zdobená zbroj a vojenské korouhve. 
Sama idea výstavy ukazuje na nepochybné 
překonávání polsko-německých stereoty-
pů nevraživosti a shromážděný materiál 
vzdálenějšímu publiku přiblížený formou 
katalogu může dobře posloužit pro kom-
paraci. Libor Jan

Jacques L e  G o f f :  Paměť a dějiny
Přeložila Irena Kozelská. Praha, Argo 2007, 
266 s. ISBN 978-80-7203-862-6

V tomto roce vydalo nakladatelství 
Argo další knihu od jedné z ikon francouz-
ské historické školy Annales. Jedná se o čty-
ři navzájem propojené eseje z původního 
počtu deseti, které byly nejprve publikovány 
v italském překladu Encyklopedie turínské-
ho nakladatelského domu Giulio Einaudi 
na přelomu sedmdesátých a osmdesátých 
let minulého století. V roce 1986 je pak 
nakladatelství Guilio Einaudi souborně 
vydalo pod názvem Storia e Memoria.

První text nese jméno Minulost/pří-
tomnost. Kdy začíná pro nás, tedy přesněji 
pro naše národní dějiny současnost? Toto 
rozlišení na minulost/přítomnost závisí na 
kolektivním vědomí té oné společnosti. 

Například pro Francouze je takovýmto pře-
dělem, který odděluje přítomnost od minu-
losti, Francouzská revoluce. Od té doby pro 
ně začínají současné dějiny. Je tedy evident-
ní, že každá společnost si stanovuje svoji 
dějinnou přítomnost na základě tradice 
a především školní výuky. Je poměrně dos-
ti pozoruhodným jevem, že naše rozdělení 
času na minulost, přítomnost a budoucnost, 
není automaticky platné v oblasti lingvistiky. 
Proto například protogermánština neměla 
zvláštní tvar pro vyjádření budoucího času 
a ve staré francouzštině dokonce panovala 
jakási nerozlišitelnost mezi minulostí, pří-
tomností i budoucností. Je rovněž zajímavé 
sledovat, jak byly jednotlivé časy v minulos-
ti oceňovány. V pohanském starověku byla 
nejvýše ceněna minulost. Přítomnost byla 
vnímána jako doba úpadku. Pro středověk 
měla význam díky druhému příchodu Kris-
ta i budoucnost, zato v renesanci byl nej-
větší důraz kladen na přítomnost. Budouc-
nost nabírala díky ideologii pokroku na 
důležitosti od 17. století. Dvacáté století pak 
oscilovalo mezi opojením vědeckým a tech-
nologickým pokrokem a zároveň strachem 
z nejisté budoucnosti. Logickým vyústěním 
je pak nostalgie po minulosti vyjadřovaná 
mimo jiné pravidelně se vracející módou 
retro.

Druhý esej je věnován pojmům staré/
moderní. Slovo staré mohlo být synonymem 
i pro minulé či tradiční, stejně jako slovo 
moderní mohlo být synonymem pro nové 
i současné. Význam obou termínů se pohy-
boval od vnímání pozitivního přes neutrál-
ní až k hanlivému.Významovému posunu 
u těchto termínů došlo v 16. století. Pojmem 
starý se začalo označovat především to, co 
souviselo s řecko-římským starověkem. 
Za moderní bylo považováno tedy to, co 
ve skutečnosti bylo staré, přesněji to, co 
pocházelo z antiky. V té chvíli začaly spolu 
soupeřit dvě formy vývoje, kruhový, neu-
stálý návrat k pramenům, a lineární, který 
hodnotí výše to, co je dál od minulosti. 

Třetím esejem je Paměť. Le Goff se 
tímto pojmem zabývá především z hlediska 
historie a antropologie. Společenská paměť 
pro něj představuje elementární přístup 
k problému času a dějin. Základní dělení 
je dle autorova názoru dáno rozdílem mezi 
společností s převážně ústní pamětí a spo-
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lečností s pamětí převážně písemnou. V prv-
ním typu společnosti existují specialisté na 
paměť, kteří uchovávají jak objektivní, tak 
i ideologickou historii. Je poměrně neoče-
kávané, že v těchto společnostech se nekla-
de přílišný důraz na přesnou reprodukci. Ta 
je spjata s písmem. Kolektivní paměť se ve 
společnosti bez písma koncentruje na tři 
body: mýty důležité pro identitu skupiny, 
genealogii vládnoucích rodů a technické 
vědění. 

Vznik písma je neodmyslitelně spjat 
s vývojem měst. V souvislosti s ním vyvsta-
la potřeba uchovat informace důležité pro 
následující generace, a to z oblasti nábožen-
ství, dějin a zeměpisu. S písemnou kulturou 
také souvisí vznik doslovného zapamatová-
ní, které snad nepředstavuje jakousi novou 
technickou dovednost, nýbrž přímo novou 
intelektuální schopnost. S jejím vznikem 
jsou spojeny i počátky mnemotechniky ve 
starověkém Řecku a zařazení paměti do roz-
sáhlého systému rétoriky. Svoji důležitost 
si paměť udržela i v židovsko-křesťanské 
společnosti, jejíž víra je historicky i teolo-
gicky ukotvena v minulosti. Zlom nastal až 
v sedmnáctém století. Místo memorování 
začalo být vyžadováno logické hledání pří-
čin. Je tedy důležité nezaměňovat paměť 
s historií, jak se zhusta stává. 

Poslední esej je pak věnován samotné 
historii historie a její obhajobě jako vědy. 
Zmiňuje se závislost historie minulosti na 
přítomnosti historika a její největší roz-
por: jejím předmětem jsou ojedinělosti, 
na jejichž základě chce historik vyvodit 
obecnosti. Dále se řeší vzájemný vztah 
historie a mýtu i vztah jednotlivých spole-
čenství k vlastní historii. Velmi zajímavou 
část knihy představuje oddíl, v němž se Le 
Goff vypořádává s ilozoií dějin. „Souhla-
sím s Fustelem de Coulanges: Existuje ilozoie 
a existují dějiny, neexistuje však ilozoie dějin.“ 
Pro příznivce i odpůrce historie jako vědy je 
pak určen konec knihy. Autor v něm shrnu-
je všechna nejdůležitější pro a proti i úlohu 
historie ve společnosti.

Kniha Jacques Le Goffa Paměť a Ději-
ny je v prvé řadě jedinečným přehledem 
o vývoji historie a historického řemesla 
v nejširším slova smyslu v západní spo-
lečnosti od antiky až po osmdesátá léta 
minulého století. Je to kniha, která ukazuje 

problematiku historie v celé její šíři. A je to 
kniha, která se nečte právě nejlehčeji. Je to 
dáno jejím záběrem od historie a lingvistiky, 
přes psychologii, sociologii, antropologii až 
k ilozoii. Je třeba ocenit práci překladatel-
ky knihy Ireny Kozelské, která musela velmi 
úzce vymezené pojmy převést z jednoho 
jazykového systému do druhého, aniž by 
vždy pro ně existoval ustálený ekvivalent. 
Le Goffova kniha je určena pro všechny ty, 
kdo nevidí v historii pouze sled letopočtů 
a jmen a chtějí o historii přemýšlet. 

Martin Mikuláš

Jaroslav K o l á r :  Sondy. Marginálie 
k historickému myšlení o české literatuře
Brno, Atlantis 2007, 195 s. ISBN 978-80-
7108-293-4

Osm let po knize Návraty bez konce 
přichází další výbor z díla literárního his-
torika Jaroslava Kolára, tentokrát zaměře-
ný na drobnější práce. Není mnoho autorů, 
kteří by si mohli dovolit takto pojaté výbory 
vydávat, J. Kolár k nim však bez jakýchko-
liv pochyb patří. Žák F. Vodičky, důkladný 
znalec ruského (literárně)historického myš-
lení, jehož představitele uváděl od 70. let 
minulého století do českého prostředí (P. 
G. Bogatyrev, M. M. Bachtin, A. J. Gurevič), 
vnáší již půl století do interpretací nejen 
starší české literatury, ale i děl 19. a 20. 
století inspirativní podněty. Kolárův sémi-
otický přístup neustále překračuje hranice 
literární historie a nutí i historiky, aby se 
zamýšleli nad tématy, jež jim do té doby 
zůstávala skryta. Jak ukazuje anotovaná 
knížka, nejsou k tomu třeba rozsáhlé stu-
die. Podstatné lze vyjádřit i na dvou třech 
stranách. I tak se v útlé publikaci setkáme 
s bohatstvím témat od sémantiky svatovác-
lavské koruny přes zamyšlení nad literár-
ními památkami 14.–18. století (při jejichž 
výkladu Kolár citlivě zohledňuje také spole-
čenskou funkci těchto děl a jejich působení 
na recipienty) až po autory 19. století či 
K. Poláčka a B. Hrabala. Závěrečný rozho-
vor s N. Macurovou se týká „sklerokruhu“, 
pravidelných bytových setkání podobně 
zaměřených autorů, kteří konali diskuse 
nad přednesenými příspěvky. Jak ukazuje 
rozhovor a závěrečný pokus o rekonstrukci 
jednotlivých setkání, historici vědy období 
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normalizace tu mají podstatné téma. Závě-
rem knihu doplňuje pokračování biblio-
graie prací J. Kolára, jejíž první část byla 
otištěna v předchozím výboru, tentokrát pro 
léta 1999–2007 a s doplňky příspěvků, jež 
unikly předešlé bibliograii.

Tomáš Borovský

Giorgio C a d o r i n i  –  Jiří Š p i č -
k a  (edd.): Humanitas Latina in Bohe-
mis, Convegno Internazionale – Meziná-
rodní konference, Castello di Brandýs 
nad Labem, 3. giugno 2006
Kolín – Treviso, Albis – Fondazione Cassamar-
ca 2007, 262 s. ISBN 978-80-903770-0-4

Latinsko-italsko-český titul a podtitul 
knihy nebývá zrovna častou kombinací, 
stejně jako i otištění všech textů bilingvně, 
v italské a české verzi. Vůbec vznik této 
knihy svědčí o počinu v českém prostoru 
skutečně výjimečném, který si bezpochyby 
zasluhuje několik řádků v úvodu. Pořádání 
italsko-české konference Humanitas Latina 
in Bohemis 3. června 2006 v Brandýse nad 
Labem i vydání stejnojmenného sborníku 
konferenčních příspěvků leželo na bedrech 
(zejména inančních) italské nadace Fonda-
zione Cassamarca z Trevisa. Zmíněná nada-
ce inancuje v rámci svého projektu Uma-
nesimo Latino konference o latinské kultuře 
v různých zemích, stále častěji v zemích 
střední a východní Evropy. Pojem latinské 
kultury přitom chápe v co nejširší perspek-
tivě jako vše, co vzniklo a bylo přenášeno 
latinským jazykem a jazyky románskými, co 
bylo dáno do vínku naší evropské kultu-
ře. Takto velkoryse načrtnuté bylo i téma 
konference v Brandýse. Sborník příspěvků 
se tak může čtenáři na první pohled zdát 
jako poněkud obsahově nesourodý. Nic-
méně vzhledem k zaměření je tato pest-
rost pochopitelná, a dokonce, řekla bych, 
žádoucí. Přispívající badatele totiž nesvedl 
dohromady ani společný výzkumný projekt, 
ani případná objednávka ze strany Fondazi-
one Cassamarca. Pojítkem jim byl společný 
zájem o vzájemnou kulturní výměnu mezi 
tím, co Itálie a její humanistický vzor dal 
naší zemi, a tím, co naše země daly evropské 
kultuře a Itálii. Sborník Humanitas Latina 
in Bohemis tak představuje první vhled do 
této humanistické interakce, který v sobě 

propojuje výzkumy a názory obou stran, 
jak českých, tak i italských badatelů. Jeho 
předností je bezpochyby i to, že Fondazzio-
ne Cassamarca dala při výběru přispěvatelů 
přednost mladým badatelům, kteří do pro-
blematiky vnesli své výzkumy i zdravě kri-
tický přístup k některým ustáleným klišé. 

Chronologicky uspořádaný sborník 
začíná tématy z období středověku. Anna 
Pumprová podrobuje zkoumavému pohle-
du kazatelskou pověst Karla IV., která, jak 
sama říká, se v historiograii uchytila až pří-
liš snadno, ačkoli nebyla podepřena hlub-
ším zkoumáním Karlova díla s důrazem 
právě na kazatelství (s. 27). U Karlových 
homiletických a exegetických textů autorka 
posuzuje, nakolik je lze charakterizovat jako 
typická středověká kázání. Následně se pak 
zamýšlí nad tím, zda Karlovy kazatelské ten-
dence mířily ke skutečnému promluvené-
mu kázání, či zda byly již při svém sepsání 
určeny jen k formě písemné. 

Do vzájemných vazeb mezi valdenský-
mi a husity nás uvádí ve svém článku Petra 
Mutlová, která tak představuje i širokou 
mezinárodní interakci těchto dvou reform-
ních hnutí. Valdenskou stranu zde zastupu-
je tzv. drážďanská škola německých mistrů 
sídlících v Praze, kteří významně ovlivnili 
husitské reformní hnutí v jeho rané fázi. 
Autorka zkoumá osudy jednotlivých členů 
školy a jejich zprostředkovávání husitských 
spisů a myšlenek skupinám valdenských 
v jiných zemích. Sleduje tenké nitky spo-
jující tyto dva proudy a stopuje pramenná 
svědectví o tom, kam až působení reform-
ních kazatelů dosáhlo. 

Husitstvím v zahraničním kontextu se 
ve svém příspěvku zabývá i Jan Stejskal. 
Zaměřuje se na recepci husitské ideologie 
v církevním prostředí. V první rovině sle-
duje, s jakým zájmem pohlížejí na husity 
italští humanisté, kteří nezakrývají svůj 
obdiv k oběma upáleným představitelům, 
Husovi a Jeronýmovi. V druhé rovině autor 
přivádí čtenáře k nepříliš zpracovanému 
tématu české katolické emigrace, která 
sama volá z „pravověrné“ Itálie po reformě 
církve, přičemž využívá svou osobní zku-
šenost s husitskou revolucí jako varovný 
signál. J. Stejskal se zamýšlí nad úderností 
husitské kritiky církve, kterou jak huma-
nisté, tak i emigranti citují ve svých dílech, 
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a to nikoli pro její odsouzení, nýbrž pro 
její aktuálnost.

Přesun k období novějšímu započíná 
článek Jany Přívratské, která aktualizuje 
dědictví J. A. Komenského. Své úvahy nad 
dnešní společně existující a komunikující 
Evropou srovnává s Komenského panglottií. 
Autorka představuje Komenského jazyko-
vou koncepci, která měla vést k všeobecné-
mu uspořádání a míru, a sleduje praktické 
uplatnění jeho idejí: Vedle Komenské-
ho univerzálního jazyka staví neúspěšné 
pokusy o jediný jazyk v podobě umělých 
jazyků na jedné straně a současný, neplá-
novaný a přesto univerzálně-funkční jazyk 
v podobě „mezinárodní“ angličtiny na stra-
ně druhé. 

Jan F. Pavlíček se ve svém článku noří 
do aristokratického prostředí, na základě 
konkrétního případu Giana Gastona Medici, 
aristokrata-cizince v Čechách. Zamýšlí se 
nad požadavkem reprezentativnosti jeho 
dvora a přináší i cenná srovnání českého 
a italského prostředí. Činí tak na základě 
dopisů Giana Gastona i jeho hostů a snaží 
se prostudováním kompletní koresponden-
ce vyvrátit klišé, které se usadilo v historio-
graii jako prach rozmařilosti a nezájmu na 
osobnosti z rodu Medici. 

Nadhledu plný článek Alessandra Ca-
talana přichází se zamyšlením nad rolí ital-
štiny v prostředí českého novověku, která, 
jak sám říká, byla v naší historiograii 19. 
století upozaděna díky sporu mezi němči-
nou a češtinou (s. 122). Příliv italštiny a ital-
ského nevidí jen jako rozmarnou módu 17. 
století, ale odůvodňuje ji mnoha vazbami, 
ať už rodinnými, pracovními či kulturními 
mezi prostředím italským a habsburskou 
monarchií. Zkoumá společenskou mobili-
tu Italů (i zde se setkáme s G. G. Medici) 
a jejich kariéry v rámci habsburského dvo-
ra. Jedním dechem však připomíná i ital-
ský mecenát či velké inanční investice do 
výstavby Prahy, které rozhodně nevypoví-
dají o „kořistivých přistěhovalcích“, kterouž-
to nálepku jim má historie občas tendenci 
přisoudit (s. 126). 

Guido Carrai ve svém článku využí-
vá zpráv významného lékaře i kulturního 
zpravodaje z renesanční Prahy 16. století, 
Petra A. Mattioli. Na základě jeho popisu 
autor srovnává ikonograickou symboliku 

vítězného oblouku Ferdinandova s Belve-
derem a jeho symbolickým sdělením (dle 
interpretace Jana Bažanta). Z komentářů, 
které Mattioli a další italský pisatel G. Spini 
k architektuře Belvederu zanechali, autor 
extrahuje kritické hodnocení a nároky, 
které italští renesanční vzdělanci na archi-
tekturu kladli. Neopomene však zmínit ani 
jejich nepříliš vysoké mínění o schopnos-
tech a pracovní morálce pražských dvor-
ských umělců. 

Agnul Floramo svým zájmem o slovan-
skou mytologii demonstruje, že slovanské 
národy měly mytologický systém srovna-
telně propracovaný jako jejich germánští 
či jižní – řečtí a románští sousedé. Ve své 
studii nabízí možná srovnání mezi úctou 
k slovanským pohanským bohům a mezi 
křesťanskými světci, kteří v průběhu chris-
tianizace Slovanů přebírali místa tradičních 
božstev spolu s některými jejich atributy. 
Autor se neomezuje jen na oblasti Slovinska 
a Friuli, odkud základ tohoto srovnávání 
evidentně vychází, ale zabrousí i k Čechům. 
Studie svým mytologickým zaměřením, stěží 
obhajitelnými pramennými „fakty“ (autor se 
povětšinou opírá o Studia Mythologica Slavi-
ca), vybočuje z řady ostatních článků. 

Kateřina Bohadlová se věnuje kultur-
ním novinkám, které zaměstnávaly Prahu 
v 17. a 18. století, komedii dell´arte a dram-
ma in musica. Její článek sleduje tyto hry 
a komedie, které se postupně z aristokratic-
kého prostředí dostaly i k širší veřejnosti, 
v Praze či například na Kuksu. Pozoruhod-
ný je dále popis toho, jak se živostí a zábav-
ností italského stylu nechávaly inspirovat 
německé divadelní spolky a jak se uzpů-
sobovaly překlady italských a španělských 
her pro potřeby vídeňského či pražského 
dvorského prostředí. 

Ačkoli se Jiří Špička na úvod svého 
příspěvku omlouvá za přespříliš dílčí výsled-
ky svého rozpracovaného výzkumu italské-
ho divadla na Moravě v 19. a 20. století, 
přesto je jeho sonda zajímavým vhledem 
do problematiky autorů divadelních her 
a oblíbenosti italských inscenací v našem 
prostředí. Kvantitativní výzkum archivních 
materiálů i soudobého tisku, pídící se po 
četnosti uvedených her a reakcí na ně, J. 
Špička zasazuje do kontextu dobového 
ovzduší a společenské poptávky na Moravě 
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a sleduje paralelně i jejich osudy v Itálii, což 
je velmi cenné. 

Ke stručnému seznámení s obsaho-
vou stránkou sborníku přiložím ještě slo-
vo k jeho formě. Sborník o italsko-české 
interakci v kultuře vydaný v italsko-čes-
kém znění je záležitostí velmi speciální. 
Netajím svou radost nad tím, že se do ital-
ských knihoven dostává kniha vypovídají-
cí o „Humanitas Latina“ mezi „Bohémy“, 
která může hrdým Románům přístupnou 
formou jejich mateřštiny ukázat, že i za 
Alpami směrem na Východ (jak oni nazývají 
slovanskou část Evropy) „non sunt solum 
leones“. Neodpustím si ale postesknutí nad 
graickými nedostatky v české verzi textů 
(posouzení graické stránky italských textů 
musím nechat na rodilém mluvčím). Gra-
ické chyby naštěstí nejsou závažného rázu 
a český čtenář snadno přejde občas chybějí-
cí písmenko či drobnou neshodu v přísud-
ku a nenechá si tím zkazit svůj dojem z pří-
spěvků. Jako problematický se mi však jeví 

způsob odlišování běžného textu, který je 
spolu s citacemi shodně psán kurzívou, od 
názvů děl a termínů, které v kurzívě nejsou 
(styl ani v českém ani v italském prostředí 
běžně neužívaný). Kurzíva a „nekurzíva“ 
použitého písma (typu Verdana) je navzá-
jem nesnadno rozlišitelná a tímto i dané 
rozlišování ztrácí svou funkci, či – troufám 
si tvrdit – občas lehce mate čtenáře. Do 
českého textu se tak snadněji vloudí chy-
bička, kdy právě editorovou neostražitostí 
je ten který styl písma nesprávně přisouzen 
části textu.

Nicméně zmíněné výtky jsou skutečně 
margináliemi. Závěrem lze vyjádřit radost 
nad tím, že se italsko-české setkání podařilo 
zopakovat. Rok po konferenci v Brandýse 
byla v Olomouci 9. června 2007 zorga-
nizována další konference tohoto druhu 
s názvem Itinera Latinitatis, na sborník z ní 
se můžeme opět těšit. Nezbývá než doufat, 
že se tato setkávání nad evropským huma-
nismem stanou tradicí. Kateřina Čadková
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Středověk a raný novověk

Vratislav V a n í č e k :  Soběslav I. Přemyslovci v kontextu evrop-
ských dějin v letech 1092–1140
Historická paměť. Velká řada 14. Praha – Litomyšl, Paseka 2007, 368 s. textu, 
barevné přílohy. ISBN 978-80-7185-831-7

Druhá čtvrtina 12. věku se do dějin střední Evropy zapsala natolik 
výrazným písmem, že její dědictví usměrňovalo běh událostí ještě po 
řadu následujících dekád a svým způsobem ovlivňovalo říšské dění až do 
roku 1254. Stačí jen připomenout, že sálskou dynastii po krátké mezihře 
vystřídali Štaufové, proti nimž s podporou papežské kurie stanula welfská 
opozice, nebo že se otonsko-sálské impérium začalo měnit ve společenství 
říšských knížat. Do stejných souřadnic však lze zasadit domácí vývoj. Vítěz-
ství u Chlumce nebo dílo moravského biskupa Zdíka si již dávno vydobyly 
čestné místo v medievistických pracovnách a bylo pouze otázkou času, kdy 
se dostane přiměřené pozornosti také Soběslavovi I.

Že se život nejmladšího syna krále Vratislava II. ubíral zrádnou kra-
jinou a že neskrblil čtenářsky vděčnými krizemi, bylo zjevné již po vydání 
druhého svazku českých dějin, v němž Václav Novotný shromáždil a do 
kontextu zasadil všechny podstatné souvislosti.1 A přestože jedinečné 
podmínky přímo vybízely k systematickému výzkumu, novodobý vědecký 
přínos se v době nepříliš vzdálené vyčerpával pouhými dvěma dílčími stu-
diemi Zdeňka Dragouna, jenž nápaditým způsobem upozornil na dosud 
netušený rozměr sporu pražského biskupa Menharta a knížete Soběslava 
I.,2 a Josefa Žemličky, který zručně popsal spiknutí roku 1130.3 Smutnou 
bilanci vylepšil Zbigniew Dalewski zdařilou relexí merseburského sjezdu 
v roce 1135.4

Rozmáchlá freska, v jejímž středu by stanul kníže Soběslav I., čekala 
na svého autora až do roku 2007, kdy nakladatelství Paseka vydalo rukopis, 
jenž byl původně připravován pro „vyšehradskou“ řadu velkých postav 
českých dějin.5 Obsažný výklad, který se pokusil zachytit Soběslavovu 

1 Dále viz N o v o t n ý ,  Václav: České dějiny. I.2. Od Břetislava I. do Přemysla I. 
Praha 1913, zde především s. 354–665.
2 D r a g o u n ,  Zdeněk: Konlikt knížete Soběslava s biskupem Menhartem a jeho líčení 
tzv. Kanovníkem vyšehradským. MHB 4, 1995, s. 69–79.
3 Ž e m l i č k a ,  Josef: Vyšehrad 1130: soud nebo inscenace?  K „nekosmovskému“ pojetí 
českých dějin. In: Husitství – reformace – renesance. Sborník k 60. narozeninám Františka 
Mahela. Edd. J. Pánek, M. Polívka, N. Rejchrtová. Praha 1994, s. 47–68.
4 D a l e w s k i ,  Zbigniew: Lictor imperatoris. Kaiser Lothar III., Soběslav I. von 
Böhmen und Bolesław von Polen auf dem Hoftag in Merseburg im Jahre 1135. ZfO 50, 
2001, s. 317–335.
5 Právě zde byla publikována jiná Vaníčkova práce o Vratislavovi II. Dále viz V a n í -
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vládu a proměnu českých zemí v evropském kontextu, se proto musel 
přesunout pod křídla velkoryseji rozvržené edice s lákavým názvem His-
torická paměť. Nic proti, ovšem právě „paměť“, ať již v pojetí Pierra Nory 
nebo podle Johannese Frieda,6 přišla na stránkách Vaníčkovy monograie 
poněkud zkrátka. Konečně autor sám připustil, že pevnou osnovu díla 
netvoří „paměť“, nýbrž jemně protkané vlásečnice politických, mocenských, 
dynastických a v neposlední řadě osobních vztahů.

Vratislav Vaníček v předmluvě usoudil, že jím vyprávěný příběh 
knížete Soběslava I. přesahuje rámec klasické biograie, aby se v závěru 
vyznal ze svého obdivu k malým dějinám a k historii všedního dne. Možná, 
ovšem pak byla „každodennost“ knížecího dvora obětována na oltáři kon-
venčně deinovaných politických dějin, jejichž půdorys v sobě nese otázku, 
proč by se měl Vaníčkův Soběslav I. vymykat tradičním životopisům.

Pomineme-li matoucí komentáře v úvodu a závěru, byla hlavní část 
výkladu rozdělena do sedmi kapitol. První z nich nabízí pohled do vrchol-
ných pater evropské scény před koncem 11. století, následující stránky autor 
vyhradil dramatům kolem roku 1100, aby se ve třetí části věnoval neklid-
nému česko-polskému sousedství a opatrnému sbližování svatopetrského 
stolce s císařem Jindřichem V. Volbou knížete Soběslava I. roku 1125 
a porážkou říšského sboru u Chlumce zaplnil čtvrtou kapitolu, v páté části 
Vratislav Vaníček probral obnovu panovnické moci mezi léty 1127 a 1131 
a veřejný i soukromý rozměr neúspěšného atentátu v roce 1130, v šestém 
oddíle se zastavil na Moravě, kde přiblížil Zdíkovy reformy, navštívil rov-
něž polského knížete Boleslava III. a popsal složité česko-polské vztahy. 
Na stejném místě se zmínil ještě římské jízdě krále Lotara III. a pražském 
biskupu Menhartovi, v němž rozpoznal vlivného oponenta Soběslava I. 
Zbývající léta, během nichž panovník zahájil přestavbu pražského sídla 
more Latinarum civitatum a pokusil se obejít seniorát, aby tak zajistil pří-
mé nástupnictví syna Vladislava, autor shrnul v sedmé kapitole. Košatou 
historii doplňuje krátký epilog, neméně stručný kritický (poznámkový) 
aparát, chronologická tabulka, výběrový soupis pramenů a literatury a ne 
zcela spolehlivý jmenný rejstřík.

Úctyhodně široký kontext, v němž Vratislav Vaníček představil „své-
ho“ Soběslava I., není sám o sobě měřítkem objevnosti. Ptejme se tedy, 
co nám tato monograie nabízí. Zdá se, že především bohatě zalidněnou 
minulost, která se autorovi stala okénkem do světa mocných. V rychlém 
sledu se posouval z dědičných přemyslovských držav mezi říšská knížata, 
odtud k papežskému stolci a zase zpět do střední Evropy, do Polska nebo 

č e k ,  Vratislav: Vratislav II. (I.). První český král. Čechy v době evropského kulturního 
obratu v 11. století. Praha 2004. 
6 Dále viz N o r a ,  Pierre, Entre mémoire et histoire. In: Les Lieux de mémoire 1. La 
République. Ed. P. Nora. Paris 1984; F r i e d ,  Johannes: Der Schleier der Erinnerungen. 
Grundzüge einer historischen Memorik. München 2004.
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Uher. Množství postav si ale vybralo poměrně vysoký desátek v podobě 
složitého, ne vždy dokonale jasného textu, jemuž by (snad?) prospělo 
rozdělení do menších kapitol.

Mimořádný důraz na společnost urozených není náhodný. Právě na 
tomto poli si autor vydobyl značný respekt, nicméně již před léty zazněla 
na jeho adresu otázka, zda jediný, byť dobře prozkoumaný výsek může 
zaručit potřebný odstup a nadhled a zda chybějící dílčí studie neohrožují 
samu podstatu kritické syntézy.7 Letmý pohled do soupisu literatury 
naznačuje, že takovou práci skutečně napsat lze, ale těžko se potom divit, 
že Soběslav I. ke svému vladaření „nepotřeboval“ hradskou správu, úřady, 
minci nebo církevní ústavy.

Soběslavův příběh byl deinován zejména dynastickou politikou 
a příbuzenskými nebo spojeneckými vazbami. Proto také v jednotlivých 
zápletkách pravidelně vystupují osobnosti, jimž nechybí (nebo naopak chy-
bí) charisma a prestiž, aniž by čtenář mohl posoudit, proč je to tak důležité 
a co se tím chce naznačit. S uznáním však dodejme, že se Vratislav Vaníček 
až na výjimky vzdal neohrabaných souvětí a že Soběslava I. (zejména ve 
srovnání s Vratislavem II.) sepsal docela srozumitelným perem.

Vratislav Vaníček se proslavil jako znalec polské literatury, ovšem své 
dobré pověsti zůstal tentokrát něco dlužen. Kromě jiného přehlédl objev-
nou, v Čechách navíc recenzovanou práci Krzysztofa Benyskiewicze,8 do 
svých úvah nezapracoval ani závěry Jana Powierského9 nebo právně-histo-
rické glosy Jarosława Sochackého.10 Bolestné a těžko obhájitelné mezery se 
objevují rovněž v domácí produkci. Názorovou výměnu ke Kosmovi a jeho 
složitém poměru k Vratislavovi minul mlčením, přestože Soběslava I. do 
jisté míry stále ovlivňoval program prvního českého království.

Vratislav Vaníček se nevyvaroval ani drobných omylů, ovšem namísto 
jejich výčtu se pokusme o krátké shrnutí. Nejmladší syn krále Vratislava 
a v letech 1125–1140 český kníže Soběslav I. byl vylíčen především 
jako státník, jehož kroky usměrňovala vysoká politická hra mezi císařem 
a papežem, do níž čas od času zasahovali čeští sousedé ze severu a východu, 
příležitostně také říšská knížata. V tomto smyslu Vratislav Vaníček zaplnil 
spíše nedoceněnou kapitolu přemyslovského středověku a není asi nutno 
pochybovat, že se (také jeho zásluhou) vláda knížete Soběslava I. stane 
místem věčného návratu. Martin Wihoda

7 V a n í č e k ,  Vratislav: Velké dějiny zemí Koruny české. Sv. II. 1197–1250. Praha 
2000.
8 B e n y s z k i e w i c z ,  Krzysztof: Mieszko Bolesławowic 1069–1089. Źródła 
i tradycja historigraiczna. Kraków 2005.
9 P o w i e r s k i ,  Jan: Kryzys rządów Bolesława Śmiałego. Polityka i jej odzwierci-
edlenie w literaturze średniowiecznej. Gdaňsk 1992.
10 S o c h a c k i ,  Jarosław: Stosunki publicznoprawne między państwem polskim a Cesar-
stwem Rzymskim w latach 963–1102. Słupsk – Gdańsk 2003.
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Josef Ž e m l i č k a :  Čechy v době knížecí (1034–1198)
Praha, Nakladatelství Lidové noviny 2007  2, 712 s. ISBN 978-80-7106-905-8

Nebývá zvykem reagovat v recenzních rubrikách na druhá vydání 
historických prací, v případě druhé edice Žemličkových „knížecích Čech“ 
je takový přístup ovšem na místě, přestože autor zde fakticky nezasáhl 
do textu, poznámky ale obohatil literaturou, jež vyšla od prvního vydání 
(1997), a přidal kapitolu s názvem „Čechy knížecí“ po deseti letech. Bilance 
a výhledy. Hned na začátku si libuje, že studium „feudalismu“ nepatřilo 
před rokem 1989 „k nejpřísněji sledovaným objektům ideologického 
dohledu“. Prý „nevadil“. Zapomíná však říci, že „feudalismus“ se tehdy 
fakticky studoval pouze v Akademii věd ČSSR, kde se jím mohli zabývat 
jen prověření pracovníci. Role univerzit byla v tomto směru okrajová (snad 
s výjimkou UK), podobně jako regionálních pracovišť, a „velká témata“ 
zůstala v hájemství AV; on sám byl jedním z jejích pracovníků a na této 
práci se podílel. Tolik stručně na úvod. 

Žemlička znovu tvrdošíjně opakuje staré teze, které fakticky vymýšlel 
D. Třeštík již před rokem 1989: dá se podle něj oprávněně hovořit o jakémsi 
středoevropském modelu či „zvláštní cestě“ Čech, Polska a Uher, které se 
teprve ve 13. století začaly vřazovat do hlavního proudu evropského vývoje 
(s. 406). Co je podle něj hlavní proud evropského vývoje? Je třeba podle 
něj charakteristický převládajícími lenními vztahy ve společnosti? Ty ale 
v Čechách a na Moravě nepanovaly ani ve 13., ani ve 14. století, šlechta 
držela většinu půdy ve svobodné držbě. Nebo to je emancipace církve? 
Nebo snad kolonizace a zakládání měst? A vřadily se naše země vůbec 
kdy do hlavního proudu vývoje Západu? To jsou docela obtížné otázky, 
které nemohou být vyřešeny zjednodušenou proklamací. Znovu přichází 
s „kořistnou“ fází, „beneiciární“ etapou i „privatizací“ či „odstátněním“ 
knížecího=státního majetku. Beneiciární etapa prý byla snáze prosaditelná 
na dobyté Moravě, kde se správní hrady staly osou administrativy (s. 407). 
Knížecí úředníci žili z podílů na knížecích (= státních) důchodech a teprve 
„v průběhu 12. a zejména 13. století“ se tento přeorganizovaný model 
„v důsledku kolonizačních výdobytků, pokroků v zemědělství a rozvoje 
směny“ uvolnil a roztával (s. 408). 

Model „zvláštní cesty“ prý není v evidentním rozporu s prameny 
a je zasazen do evropského dějinného pohybu (sic), nemusí však být 
„konečnou stanicí“. Může být nahrazen „výstižnější“ koncepcí, ta ale musí 
splňovat „všechna náležitá kritéria“. Takže bádání o středověku je jen 
jakousi hrou? A co jsou ona kritéria, kdo je určuje? Pak se stručně zmíní 
o Slawomiru Gawlasovi a jeho náhledech, aby v nepřesné zkratce přinesl 
jakýsi výtah mých názorů za obecné ignorace obsáhlé argumentace. Odmítl 
tak především oddělení vlastní knížecí domény (kterou podle mne skutečně 
spravovali vilikové a lovčí) od „veřejnoprávní“ sféry, v níž se nacházely 
hrady se svými kastelány a výběr daní, pokut, zemských robot (s. 410). 
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A přece je to on sám, kdo se stejnou terminologií pracuje ve svých Čechách 
v době knížecí (s. 159): „‚Soukromé‘ příjmy knížete (z dvorců a služebné 
organizace) i veřejnoprávní ‚státní‘ daně, břemena a služby včetně regálů 
a monopolů sloužily k nasycení, obsluze a zaopatření vládnoucí elity“.1 
Proč zde uvažuje o soukromých dvorcích panovníka a veřejnoprávních 
dávkách, když podle něj po „vyhraněné dvojkolejnosti“ není ani stopy? 
Zkrátka asi proto, že prameny o takových dvorcích skutečně hovoří. Pak 
ale musí začít také uvažovat o tom, co je vilik a jak vypadala celá struktura 
země. Já jsem prý „spíše řadu souvislostí zamlžil“. Pokud je mlhou to, co 
pokrývá Žemličkovy nekonzistentní a často protimluvné názory o fungování 
Čech knížecích, pak jsem tak opravdu učinil. Rád, a sice proto, že dalším 
výzkumem těchto jevů a obsáhlou diskusí s kolegy historiky, archeology, 
uměnovědci a dalšími se lépe můžeme propracovat k adekvátnějšímu 
obrazu naší nejstarší minulosti. Klíčem je podle mne chápání termínu 
beneicium a jeho obsahu. Pro Žemličku jde o úřad s podílem na státních 
důchodech, pro mne o pozemkovou výbavu spojenou s úřadem (v dimenzi 
pozdní francké říše), přičemž se termín beneicium začne, ovšem až ve 13. 
století, užívat pro úřad samotný.2 

Zjednodušující výklad o transformaci karlovské říše a feudalizaci 
stejně jako lání těm, kterým se nelíbí nepatřičný termín „privatizace“ 
(s. 411–412), opět neukazuje na to, že by se u autora prohloubilo vnímání 
této složité problematiky. Ukázkou účelové práce s nejnovější literaturou 
je pasáž o poslední knize Jana Klápště,3 který podle Žemličky „historic-

1 Podobně se vyjadřuje i Matúš Kučera, kterého Žemlička rád cituje: „Při organizácii 
kráľovského majetku vystupujú dva hospodárskoorganizačné celky: 1. systém hradnej správy, 
2. systém hospodárskych dvorcov“ ( K u č e r a ,  M.: Slovensko po páde Veľkej Moravy. 
Bratislava 1974, s. 358). Jde samozřejmě o uherské poměry, vždyť ty se ale měly podobat 
jako vejce vejci českým. Pokud jde o „celky“, pak ale musely být odlišitelné. 
2 K pochopení toho, co je beneicium ve francké říši, postačí starší článek Alfonse 
D o p s c h e :  Beneizialwesen und Feudalität. In: týž: Gesammelte Ausätze. Bd. 2. Beiträge 
zur Sozial- und Wirtschaftsgeschichte. Hrsg. von Erna Patzelt. Wien 1938 (Neudruck Aalen 
1968), s. 111–153. Těžko si představit, že by – po složitém vývoji beneicia ve francké říši 
– čeští panovníci použili jakési jiné beneicium, které by bylo úřadem s pouhým přídělem 
části knížecích důchodů (zásadní ovlivnění pražského dvora západním prostředím, na roz-
díl od uherského, je evidentní, viz dvorské úřady). Snaha D. Třeštíka a J. Žemličky taková 
beneicia doložit v pramenech ( t í ž :  O modelech vývoje přemyslovského státu. ČČH 105, 
2007, s. 141–143) se míjí účinkem, protože si vybrali pro své důkazy jiná užití uvedeného 
termínu, než pro hradský úřad s výbavou (srov. J a n ,  Libor: Skrytý půvab „středoevropského 
modelu“. ČČH č. 4, 105, 2007, s. 889–890). Navíc přišli s úsměvným tvrzením, že beneicium 
a beneiciarius nebylo převzato ze správy francké říše, jak prý dokázal A. Bogucki, převzat měl 
být termín comes (viz odkaz na jejich polemiku, tamtéž, s. 140). Beneicium skutečně nebylo 
převzato ze správy francké říše (nešlo tam o termín ze správního, nýbrž sociálně-ekonomic-
kého prostředí), obsah (udělení statku, půdy) tohoto termínu však z francké říše převzat byl. 
Žemličkovo časté opakování teze o poučenosti „středoevropského modelu“ prostředím pozdní 
francké říše ukazuje, že se ho naprosto nedotkly poznatky příspěvků sborníku Strukturen 
der Grundherrschaft im Frühenmittealter. Hrsg. von Werner Rösener. (Veröffentlichungen des 
Max-Planck-Instituts für Geschichte 92). Göttingen 1989. 
3 K l á p š t ě ,  Jan: Proměna českých zemí ve středověku. Praha 2005. 
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kou problematiku shrnul“ a vtiskl jí „nové impulzy“. Ani slova o tom, že 
Klápště v citované knize ukazuje kontinuitu českého 13. století s procesy 
probíhajícími ve dvou staletích předchozích (na rozdíl od Žemličkova 
rozpadu hradské soustavy a bezobsažného žonglování s termíny: změna, 
transformace, modernizace, konverze, zlom či přelom – to znamená dle něj 
jedno a to samé) a zásadním způsobem zpochybňuje koncept tzv. služebné 
organizace, se kterým Žemlička i nadále pracuje jako s nevyvratitelným 
faktem.4 U otázek vztahu českých zemí s Říší prý jakoby „nastala únava 
a již se nehledá černobílé řešení“. O studiích, které ukazují komplikova-
nost těchto momentů a těsné spojení Přemyslovců s říšskou politikou, 
se toho mnoho nedozvíme, zřejmě proto, že jejich autorem je namnoze 
Žemličkův oponent M. Wihoda.5 Zato sám autor se pochválí, jak si všímá 
i opomíjených přísah „zemských předáků“, aniž ovšem problematiku řešil 
pro 13. století, kde výzkum otevírá odlišné pohledy, než jaké naznačuje 
on sám.6 Zmiňuje se i o přínosném pojednání Petráčkově,7 které „poněkud 
trpí neujasněností“ (s. 417). Ve skutečnosti jdou Petráčkovy závěry proti 
třeštíkovsko-žemličkovskému výkladu a ukazují jeho slabiny. 

V pasážích o Moravě se ozývají z Žemličkových úst názory, které 
se objevují i u těch, které kritizuje. Jindy ovšem generalizuje na základě 
špatně pochopeného slovního spojení: Údajně právo, na jehož základě 
řídil zemi a bral z ní výnosy markrabě Přemysl, se v roce 1234 nenazývalo 
markraběcí, ale ad usus principum (odkaz zní na CDB III.1, č. 85), což má 
být důkazem, že vlastně markrabě byl pokračovatelem starých údělných 
knížat; v poznámce č. 26 na s. 575 odkazuje na to, že si již Ficker všiml, 
že moravská markrabata vystupují v domácích listinách s titulem princeps 
a markrabství jako principatus. Co to ale dokazuje? Vždyť i král může být 
označen za dané situace jako princeps, tam se proměňuje význam slova: jde 
o světské panovníky (princeps laicus potens) či křesťanské vládce (princeps 
christianus). Zmiňovaný markrabě Přemysl je v jiné listině ze stejného roku 
nazýván olomouckým biskupem Robertem illustris princeps marchio Moravie 
(CDB III.1, č. 78). To přece vůbec nic neznamená pro status uvedené osoby 
… Pokud se používají takové argumenty, pak je třeba se ptát, zda jde o nai-
vitu či tropení si legrace z kolegů. Ustavení moravských údělů vycházející 
„z ducha“ Břetislavova seniorátního zákona „prý jako celek představuje 
unikátní český vklad do forem evropských nástupnických pořádků“ (s. 418). 

4 Tamtéž, s. 397–310. 
5 Srov. především W i h o d a ,  Martin: Zlatá bula sicilská. Podivuhodný příběh ve 
vrstvách paměti. Praha 2005, a t ý ž :  Vladislav Jindřich. Brno 2007. 
6 Srov. např. J a n ,  Libor: Lenní přísahy a přísahy věrnosti na dvoře posledních Pře-
myslovců In: Stát, státnost a rituály přemyslovského věku. Problémy, názory, otázky. Sborník 
příspěvků z konference konané dne 18. října 2005 v Brně. K vyd. připr. M. Wihoda ve spolupr. 
s D. Malaťákem. Brno 2006, s. 101–112.
7 P e t r á č e k ,  Tomáš: Fenomén darovaných lidí v českých zemích 11.–12. století. 
K poznání hospodářských a sociálních dějin českých zemí doby knížecí. Praha 2002. 
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Nejde však o originální české řešení, jak ukázal nedávno Z. Dalewski, bylo 
zhruba ve stejné době užito i v Polsku a Kyjevské Rusi, kde ovšem kvůli 
odlišným podmínkám následovala rychlá dezintegrace.8 

Na závěr J. Žemlička oznamuje velkou monograii o Přemyslovcích, 
na níž se má podílet na „třicet specialistů“, přičemž by mělo jít o předsta-
vení současného stavu vědění o tomto rodu a jeho roli v českých dějinách. 
Zapomíná ovšem dodat, že hlavní části knihy sestavuje on a jeho vrstevníci 
a kniha se tak beze všech pochyb stává výpovědí o stavu poznání jedné 
generace, která sice pomalu, ale jistě odchází (tím nemám na mysli ani tak 
věk, jako jistou myšlenkovou stereotypnost). 

Josefu Žemličkovi se u druhého vydání jeho knihy nabídla možnost 
citlivě reagovat na nové podněty v bádání a korigovat jistá klišé, která 
spoluvytvářel. Za vytrvalého poplácávání po vlastních ramenou však tuto 
šanci propásl.  Libor Jan 

Martin N o d l :  Sociální aspekty pozdně středověkého městského 
přistěhovalectví
In: Colloquia mediaevalia Pragensia 5. Sociální svět středověkého města. Praha, 
Filosoia 2006, s. 3–96. ISBN 978-80-7007-219-9

Život středověkého člověka byl životem na cestě. Do tohoto poně-
kud okřídleného tvrzení M. Nodl vkládá problematiku přistěhovalectví, 
demonstrovanou na pramenech středověkého města Stříbra. Tomuto 
městu již dříve věnoval studie o vlivu moru v roce 1380, o národnostním 
vývoji v předhusitském období a o populačním vývoji v letech 1380–1419. 
U městského přistěhovalectví šlo o cílevědomou migraci. Výzkumy migrací 
patří v medievistice k metodicky nejsložitějším a nejproblematičtějším. Ve 
srovnání s říšskými městy i městy v řadě dalších zemí jsou možnosti studia 
této problematiky v našich městech již povahou pramenů velmi omezené. 
Knihy přijímání za měšťany jsou u nás do 15. století dochovány jen ojedi-
něle, častěji teprve od 16. století. Obecně bylo udělení měšťanského práva 
u nás mnohem snazší než v říšských městech.

Studium sociálních dějin našich středověkých měst přineslo z hle-
diska přistěhovalectví od poloviny 20. století jen několik sond (Mezník, 
Šmahel). M. Nodl rozšířil a prohloubil studium využitím berních rejstříků 
z let 1380–1392, 1402–1411, 1411–1419, přičemž nedochovaný rejstřík 
1392–1402 lze eliminovat. Dalším, leč omezeným zdrojem údajů se staly 
dvě městské knihy nesporného soudnictví. To umožnilo sledovat majetkové 
poměry přistěhovalců i jejich sociální mobilitu či integraci až jedinečným 
způsobem. Své pojednání autor pokládá za možný příklad pro další stu-

8 D a l e w s k i ,  Zbigniew: Um 1055. Was Herrscher taten, wenn sie viele Söhne hatten 
– zum Beispiel im Osten Europas. In: Die Macht des Königs. Herrschaft in Europa vom Früh-
mittelalter bis in die Neuzeit. Hrsg. von Bernhard Jussen. München 2005, s. 125–137. 
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dium, ale nelze je využít pro přímou komparaci. Nabízí se využití bohatých 
chebských pramenů, což však předpokládá týmovou spolupráci a velký 
kolektivní projekt. 

Ve stříbrských berních rejstřících jsou poplatníci evidováni abecedně, 
nikoli topograicky, což neumožňuje sledování rodinných a generačních 
struktur. Není také vypočítáván majetek, nejsou odlišováni vlastníci a nájem-
níci ani sledovány ženy přistěhovalkyně jako majitelky nemovitostí. To 
všechno působí nesnáze při identiikaci přistěhovalců. Přesto se autorovi 
podařilo zjistit soubor téměř 250 přistěhovalců do Stříbra, což pokládá za 
dostatečně reprezentativní pro sledování střednědobých trendů a sociálních 
aspektů migrace. 

Základní rozbor přináší obsáhlejší kapitola o kvantitativním vývoji 
přistěhovalectví v období 1380–1419. Výsledkem je značné množství údajů 
celkových i dílčích, z nichž hlavní jsou vyjádřeny ve dvou grafech. Jen pří-
kladem lze připomenout srovnávání dlouhodobých ročních průměrů přistě-
hovalců s demograickou velikostí města, zjištění, že imigrace představovala 
2 % berní populace, kvaliikace předměstí jako mezičlánku k přestěhování 
do přitažlivějšího vnitřního města, odlišný vývoj v různých časových úsecích 
vyúsťující v celkový pokles v 15. století, role sedmi městských vsí aj. Z měst, 
kde jsou dochovány berní rejstříky, uvádí Nodl údaje z Jihlavy a Českých 
Budějovic. Vzhledem k odlišné povaze těchto měst a časovému rozdílu 
zejména u Jihlavy je srovnávání problematické. Je však zřejmé, že stříbrské 
berní prameny jsou pro studium migrace velmi významné.

K nejdůležitějším otázkám studia přistěhovalectví patří jeho sociální 
stránka. Ke stěhování se odhodlávali majetní i nemajetní měšťané, stejně 
jako bohatí sedláci i chudí zemědělci z venkova. Ve městech přicházeli 
do stabilních a hierarchicky uspořádaných vztahů, které však nebránily 
dynamickému sociálnímu vzestupu. Berní rejstříky umožnily sestavení 
tabulky majetkové struktury všech 248 přistěhovalců ve zmíněných časo-
vých obdobích, odstupňovanou podle 5, případně 10 kop grošů. K nejnižší 
majetkové kategorii do 5 kop náležely plné tři čtvrtiny přistěhovalců. 
Absolutní většina přistěhovalců patřila mezi příslušníky spodní vrstvy. Ke 
střední vrstvě s majetkem 11–40 kop náleželo pouze 10 % přistěhovalců, 
k horní vrstvě s majetkem nad 40 kop pouzí dva. Z hlediska celkové sociální 
struktury města se jeví nepatrný nárůst majetkově chudšího obyvatelstva 
v počátcích 15. století, což však neznamená změnu kvalitativní. M. Nodl 
kriticky připomíná, že dosavadní studie o sociální struktuře měst vycházely 
ze statických průřezů v určitém roce a nebraly v úvahu sociální mobilitu 
jednotlivců. U stříbrských přistěhovalců se pokusil řešit tuto otázku analýzou 
průměrného majetku v obvyklých obdobích a odstupňováním do 5, 10 a více 
kop. Ve srovnání s léty 1380–1419 byly před rokem 1380 více zastoupeny 
střední a horní vrstva a majetkový potenciál nejbohatšího obyvatelstva byl 
vyšší. Ve zkoumaném období převažovali příslušníci spodní vrstvy.
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Městské přistěhovalectví úzce souviselo s osobní svobodou podda-
ných. Mezi svobodou a nesvobodou existovala řada mezistupňů, které se 
vytvářely proměnami právních a hospodářských vztahů mezi poddaným 
a jeho vrchností vlivem neustálých proměn společnosti. Když ustávaly, 
stávalo se nejvýznamnějším prostředkem sociální mobility městské přistě-
hovalectví. Autor nastínil obecný vývoj od demograického růstu v západo-
evropských agrárních oblastech a dynamického rozvoje měst až po různá 
právní a inanční omezování svobodného pohybu poddaných.

V českých a moravských královských a markraběcích městech se 
projevovaly odlišné tendence. Nodl potvrzuje kritické korektury výkladů 
F. Grause, zejména pokud jde o výklad usnesení moravského zemského 
sněmu z roku 1380 a listiny Václava IV. pro České Budějovice z roku 
1393. Předpoklad účinného fungování „nejnižšího správního aparátu“ zcela 
odporuje realitě. Z předhusitské doby se nezachoval ani jediný zhostný list, 
ač by jich musely být tisíce. Před husitskou revolucí nedošlo k proměně 
právních vztahů mezi vrchností a poddanými a svoboda vystěhovalectví 
nebyla omezována.

U Stříbra prameny dovolují jen omezené určování charakteru vrch-
nosti přistěhovalců. Lokality, kde lze stanovit původní vrchnost, znamenají 
však dostatečný interpretační soubor. Většina přistěhovalců přicházela 
z lokalit, jež držela šlechta, zprvu 45 %, později až 65 %. Z klášterních 
statků přicházelo 15 %, z městských vsí jen 5 %. V městských vsích se však 
jeví silná vnitřní migrace provázená četnými obchodními transakcemi 
s polnostmi. U některých přistěhovalců byla zjištěna i několikanásobná 
migrace. Z klášterních velkostatků přicházeli přistěhovalci zejména z měs-
teček. Poddanská městečka mohla působit jako mezistupeň migrace venkov 
– královská města. Kláštery při stěhování nekladly právní překážky.

V rozsáhlejší kapitole o přistěhovaleckém horizontu a sociální strati-
ikaci míst původu, která víceméně uzavírá vlastní analytickou část studie, 
vychází Nodl opět ze studia říšských měst a připomíná tři novější termíny: 
Stadtlandbeziehungen, Zentralitätforschung, Residenzforschung. Pro studium 
přistěhovalectví má největší význam výzkum teritorializace pozdně stře-
dověkých měst a rozbor vztahů město – venkov. České bádání odlišovalo 
teritorializaci ve smyslu vytváření městského velkostatku (zprvu městských 
vesnic) a pozemkové držby měšťanů (venkovské statky). Centrální funkce 
města vyvářela v agrárním prostředí vlivové či spíše spádové prostředí 
s odlišnými zónami. Grausův výklad o krizové podobě vztahů mezi městem 
a venkovem a sociální polarizaci na venkově pokládá Nodl za závažný, ale 
za obtížně postižitelný v pramenech.

Pro studium migrací jsou nejdůležitější demograické aspekty sociální 
koexistence měst a venkova. Města, která se lišila od venkova zejména veli-
kostí a strukturou rodiny, porodností, věkem při sňatku a podílem mužské 
a ženské populace, by bez venkovského přistěhovalectví pravděpodobně 
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stagnovala i upadala. Stanovení tzv. přistěhovaleckého horizontu naráží na 
obtíže při určení míst původu přistěhovalců. Ve stříbrských berních rejstří-
cích dosahují neidentiikovatelná místa 30 %. Mezi nelokalizovanými místy 
jsou tři, jež nelze ztotožnit se žádnou sídelní jednotkou. Nejednoznačně 
lokalizovatelné jednotky vesnického typu dosahují 25 %. Problematika dvojí 
lokalizace podává možnost nejbližší a nejvzdálenější možné lokalizace, což 
vyjadřují termíny minimální a maximální přistěhovalecký horizont (tabulky 
3 a 4). Oba typy zachycují shodné migrační tendence. Absolutní většina 
přistěhovalců přicházela z bezprostředního okolí města.

Přistěhovalectví do Stříbra zřejmě ovlivňovala blízká královská města 
Klatovy, Tachov, Domažlice a zejména Plzeň, ale prameny a dosavadní 
zpracování nedovolují určitější závěry. Je však zřejmé, že nejvíce přistě-
hovalců přicházelo do Stříbra ze severu, severozápadu a západu, kdežto 
na východě konkurovala spádová oblast větší Plzně.

Ke klasickým metodám studia přistěhovalectví náleží analýza sociální 
kategorie sídelních jednotek, odkud přistěhovalci přicházeli. U malých, 
hospodářsky nepříliš rozvinutých měst, mezi něž patřilo také Stříbro, pře-
važovalo přistěhovalectví z venkova (tabulka 5). Roli hrála také povaha 
urbanizace v dané oblasti. Celkový pokles přistěhovalectví počátkem 15. 
století způsobil především pokles migrace z venkova. Migrační horizont 
dosahující 50 km odpovídal obchodním aktivitám, kterou dokládají zástavy 
a věřitelské smlouvy. Výmluvné jsou tabulky majetkové struktury přistěho-
valců z venkova a měst a průměrného majetku jednotlivých přistěhovalců. 
Rozbor ukazuje, že vývoj stříbrského přistěhovalectví neprobíhal ve shodě 
s doposud známým západoevropským konceptem městských migrací. 

Po převážně analytických kapitolách začíná poznáváním sociálního 
světa přistěhovalců část převážně interpretační až syntetická. Zásadní rozdíly 
u přistěhovalých vesničanů se projevovaly ve způsobech získávání obživy, 
nových představách učenecké zbožnosti a zejména v jiném tempu a rytmu 
plynutí času. Symbolem toho byly věžní orloje, jaký od roku 1380 mělo 
již také Stříbro. Podstatnou změnu znamenal také berní systém ve městě, 
ale přistěhovalci ji zvládali až překvapivě úspěšně.

Integraci přistěhovalců do městské korporace západoevropské 
bádání zatím nevěnovalo dostatečnou pozornost. Nodl rozumí integrací 
z demograického hlediska začlenění přistěhovalce do městské korporace, 
vyjádřené délkou pobytu. Měl by to být výchozí bod bádání, které teprve 
potom může sledovat další, zejména sociálně podmíněné otázky. Vychá-
zí z trojčlenného modelu středověké městské společnosti, ale u časové 
integrace navrhuje model čtyřstupňový. Tento model již aplikovaný na 
demograický vývoj Stříbra vedl ke zjištění dvou základních skupin osob: 
populační jádro a neintegrované obyvatelstvo, ve čtyřech stupních potom 
na dlouhodobou, střednědobou a krátkodobou integraci a neintegraci. 
Integrace má kromě demograického řadu dalších aspektů – majetkový, 
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sociální, uplatnění v institucích městské a hospodářské správy, ale též 
do základních jednotek rodinného a duchovního společenství. Nelze 
pominout ani aspekt národnostní. Celistvý obraz sociální integrace se 
však přiblíží teprve prosopograickou analýzou veškeré městské populace. 
Přitom je třeba překonat mechanický popis, který by zmařil vlastní cíl 
veškerého úsilí.

Ve Stříbře je možné přesné určení integrace u poloviny z 248 zjiště-
ných přistěhovalců. Relativní určení zvýší podíl na téměř tři čtvrtiny těchto 
osob. Ani relativním způsobem nelze určit stupeň integrace u 38 osob, tj. 
asi 20 %; bez přistěhovalců po roce 1416 klesne počet na 20 osob, tj. 10 
% ze všech. Tabulky 9 a 10 podávají údaje o integraci přistěhovalců podle 
4 stupňů za období 1380–1392 a 1402–1419. Autor potom podrobně 
zkoumal povahu integrace ve známých čtyřech obdobích. K tomu uvádí 
další dvě tabulky 11 a 12 o majetkové struktuře neintegrovaných a dlou-
hodobě a střednědobě integrovaných přistěhovalců. 

Výklad časové integrace přistěhovalců umožňuje řešení základního 
demograického problému, rozboru populační nesoběstačnosti města, 
v literatuře předpokládané jako nahrazování ztrát přistěhovalectvím, 
ale analyticky nedoložené. Celkový demograický vývoj Stříbra v letech 
1380–1419 byl relativně stabilní. Populace mírně klesala, což se pro-
jevovalo zejména u její neintegrované složky. Prosopograická analýza 
berních rejstříků umožnila Nodlovi provést první kvantitativní analýzu 
demograické nesoběstačnosti. Při úplné absenci přistěhovalectví by veli-
kost stříbrské populace (rozumí se berní uvnitř města) poklesla v letech 
1380–1419 přibližně o 15 %.

Demograickou problematiku lze sledovat i další metodou. Z 291 
osoby berní populace roku 1380 zůstalo roku 1419 pouze 18 měšťanů, 
takže během 40 let se vyměnilo 95 % původní populace. Díky neintegraci 
těchto osob do roku 1419 muselo být „doplněno“ asi 195 osob se čty-
řicetiletým pobytem ve městě. Paralelně k tomu bylo ve Stříbře v týchž 
letech 213 nových berních poplatníků. Přistěhovalců se tak týká asi 20 let 
strávených ve Stříbře všemi novými poplatníky v uvedeném období. Tento 
spíše matematický obraz, u kterého autor připouští možné nepřesnosti, 
vede k závěru, že přistěhovalectví vyrovnávalo přirozené populační změny 
nejméně z jedné pětiny. Zbylé čtyři pětiny vyrovnávala reprodukce vlastní 
stříbrské populace. Stříbrský výzkum tedy prokázal, že vyrovnávání popu-
lačních ztrát přistěhovalectvím není pouhá ikce medievistického bádání. 
Dokumentuje to i celkový stříbrský populační pokles v letech 1380–1419, 
který byl výrazně podmíněn nízkou intenzitou přistěhovalectví na konci 
devadesátých let 14. a v prvním dvacetiletí 15. století.

Již v předchozích pracích se Nodl pokusil prokázat, že přistěhova-
lectví mělo pouze omezený vliv na počešťování předhusitských českých 
i moravských měst. Působily přitom další obtížně sledovatelné faktory. 
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Totéž platí o celkovém populačním vývoji Stříbra, které nepostihla žádná 
větší demograická katastrofa.

Stříbrské prameny umožňují dlouhodobé sledování proměn majet-
kových poměrů poplatníků. Autor se pokusil podobně sledovat dynamiku 
sociální mobility přistěhovalců, především ve vztahu k jejich časové inte-
graci. K významnějším majetkovým změnám docházelo už po několika 
letech pobytu. Majetkový vývoj vyjadřují tabulky 13 (1380–1392) a 14 
(1402–1419). Rozlišen je pohyb konstantní, vzestupný a sestupný, i mezi-
stupně. V prvním období došlo u téměř 10 % přistěhovalců k nárůstu 
zdaňovaného majetku. Počátkem 15. století majetková mobilita zazna-
menala pokles. Z úhrnných více než 200 přistěhovalců se téměř polovina 
do berní populace neintegrovala. U integrovaných přistěhovalců spodní 
vrstvy je doložen majetkový vzestup u více než 50 osob a polovina z nich 
pronikla mezi střední vrstvu. Skutečný majetkový vzestup nastal u 30–35 
% přistěhovalců. Výraznější změna sociálního postavení se projevila nej-
výše u 15 % přistěhovalců. Naopak zhoršení majetkových poměrů bylo 
minimální a týkalo se majetnějších přistěhovalců ze střední vrstvy. Změny 
u jednotlivých skupin přistěhovalců umožnila analýza sledovat velmi 
složitým způsobem a nelze je zjednodušeně podat. 

Majetková mobilita vyjadřuje jen jednu stránku sociální integrace 
přistěhovalců. Důležité bylo pronikání až do městské rady s její soudní 
a správní působností. Neméně významná byla oblast církevní, kde uplat-
nění vyjadřoval výkon patronátního práva, zakládání nových oltářnických 
beneicií a soukromé zbožné dary. Prameny jsou torzovité, ale autor 
podrobně vysledoval osoby, jež se uvedenými způsoby uplatnily. Obdobně 
autor přezkoumal vzestup přistěhovalců mezi městské radní též v Českých 
Budějovicích a v Plzni. 

Vlastnictví domů a jiných nemovitostí lze doložit ve Stříbře asi u 80, 
tj. 35 % přistěhovalců, přičemž u středně a dlouhodobě integrovaných bylo 
vyšší. Prameny však neumožňují zjištění cen ani topograické určení. 

Předpokládá se, že přijetí městského práva bylo vázáno na vlastnictví 
některé z městských nemovitostí, ale v českých zemích bylo pojetí měšťan-
ství poněkud volnější než v říšských městech. Ve Stříbře také prameny 
nedovolují oddělit majitele domů od nájemníků, kteří zpravidla znamenali 
velmi nestabilní a dynamicky proměnlivou vrstvu. Bádání stěžuje také 
nejistota, zdali placení berně bylo vázáno na držbu nemovitostí.

Nodlova studie o přistěhovalectví do Stříbra v předhusitském období 
patří k pracím, jež zásadním způsobem překračují hranice sociálně-ekono-
mického zkoumání měst, vycházejícího v podstatě z díla B. Mendla a jeho 
pokračovatelů. Lze to také vyjádřit tak, že se pokouší o řešení otázek, jež 
starší bádání pomíjelo s poukazem na to, že se u nás k k tomu nedocho-
valy potřebné prameny. K přistěhovalectví a přijímání měšťanského práva 
to znamená knihy přijímání měšťanského práva, jež se u nás až na menší 
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výjimky dochovaly teprve od 16. století. M. Nodl využil k takovému studiu 
originálním způsobem berní rejstříky a městské knihy se soukromoprávními 
zápisy, což znamenalo neobyčejně pracný rozpis jmen s pokusem o iden-
tiikaci míst původu jednotlivých osob. Tímto způsobem se mu podařilo 
dojít k seznamu téměř 250 přistěhovalců za období 1380–1419. Na tomto 
základě potom přistupoval k pokusům o řešení dílčích otázek až k závěrům 
o celkové povaze těchto procesů. Je třeba zdůraznit, že i tyto dílčí, jemné 
a důmyslné metodické postupy jsou v naší historiograii namnoze nové. 
Nodlova mimořádná znalost německé, rakouské, polské, francouzské, 
italské, ale též anglické literatury mu umožnila seznámit se s problema-
tikou u nás dosud soustavněji nezpracovávanou i s prameny u nás buď 
nedochovanými, anebo dochovanými jen v omezené míře. Mohl se tak 
inspirovat některými metodami tam použitými, ale v některých případech 
vypracoval i vlastní metodické postupy.

Nodlova studie by mohla i měla podnítit obdobné studie o dalších 
našich městech. I pokud se najdou historici k tomu připravení, půjde o práce 
velmi neefektivní, poněvadž badatel si většinou musí připravit prameny 
od základu. Znovu se tak naráží na potřebu edic dochovaných městských 
knih, u berních pramenů pak též o zpřístupnění v podobě rejstříkování. 
Pozitivní náběhy z posledního období zaslouží plnou podporu. Přitom 
je třeba, aby edice byly kvalitní, s pečlivě propracovaným aparátem. Jde 
hlavně o úplné a spolehlivé indexy, kde zvláště identiikace místních jmen 
by ušetřila mnoho práce při historickém využití. Městské fondy již většinou 
mají základní archivní pomůcky, a proto edice významných pramenů, ke 
kterým městské knihy nepochybně patří, náleží zcela přirozeně k dalším 
archivním úkolům. Zároveň by ovšem mělo pominout podceňování ediční 
práce, které se stále ještě objevuje u některých historiků jako důsledek 
vlastní nezkušenosti s náročnou ediční činností. Jen namátkou je možné 
připomenout, jak podstatným způsobem by se mohlo posunout řešení tak 
závažné otázky, jakou byly přesuny z dobytých měst v počátcích husitské 
revoluce, kdyby bylo využito Nodlových metodických podnětů a kdyby 
bylo možné užít edic příslušných městských knih. František Hoffmann

Tomáš K n o z :  Pobělohorské koniskace. Moravský průběh, stře-
doevropské souvislosti, obecné aspekty
Brno, Matice moravská a Masarykova univerzita 2006, 993 s. ISBN 80-86488-
34-9 (Matice moravská), 80-210-4130-7 (Masarykova univerzita)

Jedinečné dílo Tomáše Knoze předznamenává místo vstupních slov 
„pamlet na moravský koniskační protokol“, satirický spisek z první polovi-
ny 19. století, kde je v hutné zkratce na příkladu „dvou knížecích rodin“ 
Liechtensteinů a Dietrichsteinů postižena zažitá představa o podstatě pobě-
lohorských koniskací. „A pak po vybití starých rodův cizozemský papeženci 
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mezi sebou statky dělili, jak se komu líbilo. Tu, neb onu ves, městečko, zámek neb 
celé panství k svým věcem připojili. Jaká to ukrutnost!“ Ano, tak lze stručně 
vyjádřit pocity, které koniskační proces budil u postižených současníků 
i které se opakovaly v kritických hlasech budoucích generací zpřítomňují-
cích dávné křivdy. Podobně na koniskace pohlíželi i historikové, z nichž 
většina k nim přistupovala jako k jednorázovému trestu, odvetě za podíl 
na rebelii, postihu za velezradu – zločinu urážky Majestátu. Kromě toho 
česká historiograie viděla koniskace v „omezeném geograickém i časovém 
rozměru“, jak Knoz právem upozorňuje hned na prvních stránkách své kni-
hy. Tento striktně vymezený chronologický i teritoriální náhled byl rovněž 
především důsledkem onoho pocitu staré nespravedlnosti uplatněné vůči 
národu vzbouřivšímu se proti „cizí“ dynastii, zatímco teprve širší rozhled 
po tehdejší Evropě a rozbor dobového pojetí práva může vřadit koniskace 
v zemích Koruny české do náležitých a velmi věrohodných souvislostí. 
Zároveň je třeba souhlasit s názorem, že proces koniskací je třeba zkoumat 
jako longue durée i v souvislosti s proměnami vztahu panovníka a stavů.1

Hned na počátku je třeba zdůraznit, že Tomáš Knoz nejen vystihl 
nedostatky a limity dosavadního výzkumu koniskací v českých zemích, 
naznačil směr dalšího bádání, ale sám dokázal ve své rozměrné práci mnohá 
desiderata naplnit vrchovatou měrou. Ačkoliv sám fenomén koniskací je po 
věky pevně spjat s pobělohorským děním a dějepisci s ním běžně operují 
jako s všeobecně známým pojmem, jehož obsah je dostatečně jasný, sku-
tečnost je odlišná. Samotným koniskacím nebyla věnována příliš bohatá 
literatura – po zakladatelském činu Tomáše V. Bílka se jich přímo dotkly 
až studie Petra Čorneje a Ondřeje Felcmanna, moravskou problematikou 
se zabýval František Matějek.2 Téma tedy skýtá pro další badatele skutečně 
široké pole působnosti umožňující uplatnění nových pohledů, využití dosud 
nevytěžených pramenů i inspiraci novými metodami.

Knoz zdůvodňuje, proč si vybral jako těžiště svého výzkumu Moravu 
jako východisko pro následnou komparaci s okolními zeměmi. Kromě 
logicky snesených dokumentů čtenář jistě vytuší, že i proto, že má Moravu 
rád a v jejích dějinách raného novověku se výborně orientuje, jak proká-
zal ve už svých starších pracích.3 Autor se s oblibou a úctou odvolává na 

1 Srov. recenzovaná kniha, s. 23–24.
2 B í l e k ,  Tomáš V.: Dějiny koniskací v Čechách po r. 1618 I–II. Praha 1882–1883. 
Z Bílkova díla vycházejí i studie Čorneje a Felcmanna (původně se jedná o diplomové práce 
obhájené na Filozoické fakultě UK): Č o r n e j ,  Petr: Vliv pobělohorských koniskací na 
skladbu feudální třídy. AUC phil. et hist. I. Studia historica 14, 1976, s. 165–194; F e l c -
m a n n ,  Ondřej: Majetkové poměry feudální třídy ve druhé polovině 17. století. Tamtéž, 
s. 195–224; Č o r n e j ,  Petr –  F e l c m a n n ,  Ondřej: Rozvrstvení feudální třídy 
v severovýchodních Čechách v letech 1603–1656. ČsČH 28, 1980, s. 559–589; M a t ě j e k , 
František: Bílá hora a moravská feudální společnost. ČsČH 22, 1974, s. 81–104 a t ý ž :  Morava 
za třicetileté války. Praha 1992.
3 Zmíním tu za jiné alespoň jeho graduační práce, které (včetně této recenzované knihy, 
jež je spisem habilitačním) podle mého názory tvoří vzestupnou triádu podstatnou měrou 
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svého učitele – Josefa Válku, jehož Knoz následuje espritem i zřetelným 
„zasažením“ zkoumanou tematikou, a vedle toho nacházím i vliv rakouského 
kolegy a přítele Thomase Winkelbauera, jenž dokáže rovněž vytvořit spisy 
úctyhodného rozsahu, které nejsou pozoruhodné jen množstvím popsaného 
papíru. Mezi prameny dominují pamětní knihy císařské dvorské komory 
uložené ve Dvorském komorním archivu ve Vídni, materiály, z nichž autor 
dokázal skutečně vytěžit maximum, aniž by přitom zanedbal množství 
dalších dokumentů. V podtitulu knihy Tomáše Knoze jsou logicky utřídě-
ny okruhy, s nimiž se čtenář seznámí: Moravský průběh, středoevropské 
souvislosti, obecné aspekty – od speciické, ale ne výjimečné situace na 
Moravě, po záležitosti skutečně evropského dosahu.

Stejně logicky je vystavěna i celá kniha. Domnívám se, že v tomto 
případě je možno vskutku mluvit o prokomponované stavbě textu, jenž 
je doslova rozvíjen a jednotlivé problémy jsou postupně nahlíženy z růz-
ných úhlů, aby se ve výsledné podobě sklenula barvitá kompozice. Pokud 
bych chtěla, možná poněkud nemístně zjednodušeně, deinovat autorova 
východiska, učinila bych to asi následným způsobem: koniskace byly 
běžnou součástí trestního postihu nejzávažnějších deliktů proti státu 
a panovníkovi uplatňovanými i v jiných evropských zemích, vedle trestů 
hrdelních se staly nejcitelnějším druhem postihu provinilců, Morava po 
roce 1620 je pro jejich výzkum téměř laboratorním prostředím, odkud lze 
čerpat základy pro srovnání se situací v dalších zemích. Moravští stavové 
(především šlechta) se účastnili povstání, i když v menší míře než ti čeští, 
demograická i správní struktura byla analogická, na území markrabství 
se obyvatelé hlásili k různým konfesím, i když katolíků zde bylo více než 
v Čechách, ale i v rakouských zemích.

Analytický rozbor koniskací na Moravě tvoří více než třetinu cel-
kového textu. Knoz postupně popisuje postup při trestání moravských 
rebelů, kdy hrdelních postihů nebylo mnoho, a tak se právě koniskace 
staly hlavním způsobem trestu. Tím spíše, že mohly být považovány (a to 
nejen na Moravě, ale i v Čechách) za odvetu za podobné zábory majet-
ku uplatněné při stavovském povstání.4 V březnu 1622 byl vydán první 
seznam obviněných osob, který se stal základem pozdějšího koniskač-
ního a úpadkového protokolu. Oceňování zabavovaných statků se ujala 

rozšiřující poznání moravské historie v 16. a 17. věku: K n o z ,  Tomáš: Poddaný na 
předbělohorské Moravě jako objekt právních normativních pramenů. Brno 1988 (rkp. diplomové 
práce); t ý ž :  Državy Karla staršího ze Žerotína po Bílé hoře. Osoby, příběhy, struktury. 
Brno 2001 (základem je doktorská disertace).
4 Fakt, že jako první sáhli ke koniskacím stavové, byl samozřejmě znám i ve starší 
literatuře, ale byl poněkud „taktně“ obcházen, nezřídka, především v různých přehledech 
a syntézách i zamlčován, nebo hodnocen různě. Např. Přehled dějin Československa II/1. Red. 
Jaroslav Purš – Miroslav Kropilák. Praha 1982, k roku 1619 oceňuje usnesení zemského 
sněmu o koniskaci „zjevných nepřátel“ povstání jako oddálení inanční krize (s. 101), kdežto 
o pobělohorských koniskacích se zmiňuje jako o ekonomických trestech s nejtěžšími následky 
(s. 169).
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taxační komise, která počala intenzivně pracovat od července tohoto roku. 
Na jednotlivých statcích probíhala vedle soupisu nemovitostí podrobná 
inventarizace mobiliáře, aby se zabránilo jeho rozkradení, čehož se bylo 
zejména v těch neklidných dobách právem obávat. Nedlouho poté mohli 
vystupovat se svými nároky noví žadatelé o přidělení koniskátů. V prvním 
sledu přicházely na řadu restituce, které se týkaly především katolické církve 
a současně s tím si katolické instituce i jednotlivci mohli připsat nemalé 
zisky. Už při této první fázi z majetkových přesunů proitovali jezuité, 
jejichž byl sám Ferdinand II. obzvláštním příznivcem a od nichž očekával 
zvýšenou rekatolizační aktivitu. Dále měly být koniskáty rozdíleny jako 
kompenzace za utrpěná příkoří a škody za povstání i reformace a posléze 
přicházely ke slovu i prodeje (samozřejmě pro věrné poddané), aby došlo 
k sanaci nevalných státních inancí nyní neúnosně vyčerpávaných válečnými 
potřebami. Celá tato rozsáhlá akce probíhala s až neuvěřitelnou rychlostí 
a vyžadovala účast početného byrokratického aparátu. Byli to pak právě 
jeho příslušníci na různých stupních úřadů, kteří měli přístup k informacím, 
jež se daly buďto přímo přetavit v majetkové zisky, nebo poskytnout za 
úplatu jiným žadatelům. 

Ačkoliv tedy byla koniskační akce v nedlouhé době připravena, 
právně podložena i řízena z vídeňského centra, přesto byl její průběh 
závislý na konkrétních jedincích, jejich schopnostech, známostech i pří-
slušných výhodných společenských kontaktech. Např. kardinál František 
z Dietrichsteina, jeden z těch, jemuž koniskáty přinesly největší zisk, musel 
při podávání žádostí postupovat jako každý jiný, ale protože „viděl“ do 
nejdůležitějších informačních zdrojů, byly jeho šance na úspěch nesrov-
natelně vyšší. Podobně na tom byl také Zdeněk Vojtěch Popel z Lobkovic 
(s. 182–184). Nemalé byly zisky císařských generálů, kteří byli takto 
odměňování místo nevypláceného žoldu.

V průběhu celé akce docházelo k potížím i administrativním zádrhe-
lům, chybám úředníků, které mohly vycházet i z neznalosti obou zemských 
jazyků. Úředníci na vyšších instancích často vůbec neznali místní poměry 
a velkou roli při přidělování majetků hrály přímluvy, osobní známosti, 
intervence a protekce. Určitým předělem v průběhu koniskací bylo vydání 
generálního pardonu pro Moravu v listopadu 1622 a následná vlna žádostí 
o milost. Mnozí šlechtici dokázali vyvinout neuvěřitelné úsilí ve snaze pře-
svědčit císaře, že se na povstání vůbec nepodíleli – to proto, že podkladem 
pro zapsání do deinitivního „koniskačního a úpadkového protokolu“ měla 
být váha viny jednotlivců. Dokladem právoplatnosti majetkových změn po 
koniskacích bylo jejich zapsání do desk zemských realizované v desetiletí 
po roce 1625. Na Moravě vytěžili z koniskací nejvíce již připomenutý 
kardinál Dietrichstein a rovněž Gundaker z Liechtensteina. Obohatili 
se církevní instituce i jednotlivci, jednak z přímého zisku koniskátů, ale 
i z následného obchodu s nově nabytým majetkem. 
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Na předešlých řádcích jsem jen stručně nastínila obsah toho, co Knoz 
podrobně dokumentoval na podkladě četných pramenů. V souhrnu potom 
zdůraznil, že nejdůležitějším výsledkem koniskačního procesu na Moravě 
byly takové společenské proměny, které působily v dlouhodobém měřítku. 
Potvrzuje to, co naznačil Josef Válka, že ve třicátých a čtyřicátých letech 
došlo k podstatné výměně generací, že tedy koniskace znamenaly mno-
hem více než proměnu pozemkového vlastnictví, jak by se dalo usoudit ze 
starších zjištění Matějkových.5 Koniskace přežily i některé staré moravské 
rody, ti nejmocnější (Dietrichstein a Liechtenstein) se stali ještě silnějšími 
a vedle toho v markrabství pevně zakotvili i noví lidé, jejichž potomci se 
tu usídlili natrvalo. Mezi nimi třeba i Jan z Rottalu nebo slavný obránce 
Brna z roku 1645 Ludvík Raduit de Souches.

Zatímco kapitoly věnované moravským záležitostem jsou důkazem 
obdivuhodné pramenné heuristiky, následné pasáže zabývající se dalšími 
zeměmi Koruny české, zeměmi rakouskými i Uhrami (okrajově zmiňuje 
i situaci v říši) mají více kompilativní charakter. Uvedené konstatování má 
mít pouze hodnotu zjišťovací, rozhodně ani v nejmenším pejorativní zabar-
vení, protože jen představa, že by jeden samojediný autor zvládl základní 
výzkum v tak obrovském teritoriálním rozsahu, je naprosto absurdní. Kno-
zův přehled je ale zároveň obrazem současného stavu poznání v jednotli-
vých zemích. Tomáš Knoz však dokáže vytěžit maximum – dokáže vybírat 
zcela adekvátní doklady, aby mohl přistoupit k seriózní komparaci, shledává 
společné i rozdílné rysy. Těch odlišných, jako i v mnoha jiných ohledech, 
vykazují nejvíce Uhry, kde se panovník za pomoci koniskací majetku 
přívrženců Gabora Bethlena snažil podnítit k většímu nadšení ty magnáty, 
kteří byli ochotni spolupracovat s Vídní. A těch, jak známo, nebylo nikdy 
mnoho. V ostatních zemích lze nalézt mnoho společného a to i navzdory 
tomu, že v této době přežívajícího zemského partikularismu měly hranice 
zemí stále značný význam. Tvořily pevně vymezené sféry vlivu, v nichž 
stavovské obce (jakkoliv oslabované) lpěly vytrvale na zachovávání svých 
privilegií. A k tomu musel přihlížet i Ferdinand II. při koncipování pravidel 
pro postup koniskací. Panovník si mohl dovolit shodný přístup jen v těch 
případech, kdy majetkové zisky nebo ztráty přesahovaly hranice.6

Poté, co Tomáš Knoz vyčerpal a naplnil první dva pojmy z podtitulu 
své knihy, přistoupil k závěrečné, zobecňující syntéze, kdy hledá a charak-
terizuje aspekty společné koniskačním procesům. Jakkoliv nechci snižovat 
význam předchozích částí, domnívám se, že právě tento závěrečný oddíl je 
tím největším přínosem celého objemného díla.7 V kapitole o politických 

5 V á l k a ,  Josef: Dějiny Moravy II. Morava reformace, renesance a baroka. Brno 
1995, s. 107–114.
6 Pěkný a podrobný výklad této problematiky podává Knoz na s. 326–328.
7 Právě na logickém členění souznícím s vnitřním obsahem jednotlivých částí je možno 
doložit precizní a promyšlenou kompozici knihy. Kapitoly III, IV a V je možno číst i samostatně 
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aspektech se velmi věrohodně vyrovnává s dožívající interpretací českých 
dějin raného novověku jako souboje mezi českým protestantským stavov-
stvím a habsburským katolickým absolutismem.8 Takové černobílé vidění 
světa je neudržitelné, situace byla mnohem složitější a současně často méně 
dramatická: tak např. v roce 1620 bylo zřejmé rozvržení sil mezi stavov-
ským a císařským táborem, ale nevedla mezi nimi ostrá hranice. V průběhu 
koniskací docházelo k přeskupování i vytváření nových elit, k politickým 
konverzím (všechny nelze hodnotit jako jednoznačně oportunní činy), 
rodila se nová hierarchie ve společnosti. Potrestání povstalců vysvětlovala 
politická propaganda jako právní akt, ale panovník k němu mohl přistoupit 
až po důsledné politické a diplomatické přípravě. Koniskace se do právního 
systému českých zemí poprvé dostaly po nezdařeném odboji v roce 1547 
a byly obvyklé vždy v deliktech nejvyšší zrady – crimen laesae Maiestatis 
spolu s tresty hrdelními a ztráty cti.

V části věnované inančním aspektům Knoz pěkně a přehledně 
vysvětluje kupř. jak probíhalo oceňování statků při taxaci, kdy musely být 
respektovány i ztráty vzniklé během válečných akcí. Určování kupní ceny 
bylo složité a záviselo nezřídka i na mimoekonomických intervencích. 
Bohužel vidina naplnění státní pokladny se ukázala jako nereálná – hotové 
peníze erár téměř neviděl. Císař tak jen mohl prostřednictvím koniskátů 
odškodňovat své věřitele, spojence i vojenské velitele, kteří ovšem často 
nečekali na úřední postup a vymáhali, aby všechny dobyté majetky byly 
pokládány za koniskované.

Postup koniskací byl také nedílně spjat s postupem rekatolizace – jed-
nak církevní instituce rozšiřovaly své hospodářské zázemí prostřednictvím 
restitucí či udílením koniskátů, jednak se později mohly těšit z různých 
dobrodiní prokazovaných novými, katolickými, patronátními pány. Knoz 
konstatuje, že ti šlechtici, kteří získali koniskáty i na úkor církve, se pak 
cítili téměř povinni skýtat církvi různé fundace (s. 654). Ostatně takové 
zbožné odkazy posloužily spáse duší fundátora i jeho rodiny a kromě toho 
získaný majetek nijak podstatně neumenšily.

Složitým problémem (a dosud jen málo objasněným) bylo postavení 
poddaných během koniskací. Počty a stavy poddaných se uváděly při 
taxacích jako „přílohy“ v urbářích a pozemkových knihách a užívalo se 
svědectví poddaných jako náhrady při zjišťování stavu a ceny panství poté, 
když nebyly nalezeny patřičné dokumenty. Koniskace nebyly trestem jen 
pro zpronevěřilé panstvo, doloženy jsou časté případy, kdy poddaní (či 
služebníci) zachovávali až dojemnou věrnost bývalé vrchnosti, uchylovali 
se k odporu, nebo podávali zprávy někdejším pánům do emigrace.

a svou výpovědní hodnotou a sevřeností plně obstojí, přitom současně každá z následných 
zároveň rozvíjí a obohacuje informace obsažené v té předchozí. 
8 Autor tu příznačně odkazuje na práci M í k a ,  Alois: Stoletý zápas o charakter českého 
státu 1526–1627. Praha 1974.
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I ta nejdelší recenze by jen stěží postihla všechny nejdůležitější přínosy 
Knozova úctyhodného díla. Toto dílo je hodno vskutku ocenění nejen svým 
rozsahem, ale jednoznačně i obsahem. Autor se orientuje jak v pramenech 
diplomatických a správních, tak se stejnou erudicí zvládá i dokumenty pova-
hy právní či inanční, o využití nezměrného množství sekundární literatury 
nemluvě. Své poznatky čtenáři předává srozumitelně, pěknou češtinou. 
Nespokojuje se jen s důkladnou interpretací písemností, ale snaží se přib-
lížit skutečný průběh procesu, který skýtal takové příležitosti k obohacení. 
A tak přicházely ke slovu protekce, úplatky, machinace, nepotismus atp. 
na jedné straně (podobnost s naší současností čistě náhodná?), na straně 
druhé žalost a rozvrat v rodinách potrestaných. Jen těžko v nejbližší době 
po Tomáši Knozovi bude možné přidat k tematice nějaké podstatnější 
doplnění. Kniha spíš evokuje další otázky, které mohou být inspirací pro 
budoucí autory: bude vůbec možné zjistit, jak konkrétně probíhalo přejí-
mání statků, zejména ve válečných dobách? Bude možné se dobrat blíže 
osudů a smýšlení poddaných při změně panstva? Či – dočkáme se tak 
podrobného a moderního rozboru koniskačního procesu i v Čechách?

Jen malé postesknutí na závěr: recenze na tak vydařené dílo se píše 
těžko, přetěžko. Snáze se tříbí recenzentův ostrovtip a satirické ostří při 
kritice špatné práce, ale pak si bude muset vybrat jiného autora než Tomáše 
Knoze.  Ivana Čornejová

*

Malte P r i e t z e l :  Kriegführung im 
Mittelalter. Handlungen, Erinnerungen, 
Bedeutungen
Paderborn – München – Wien – Zürich, 
Ferdinand Schöningh 2006 (= Krieg in der 
Geschichte, Bd. 32), 406 s. ISBN 13: 978-3-
506-75634-3; ISBN 10: 3-506-75634-6 

Kniha je rozdělena do dvou částí 
– první pojednává o válečnictví od 9. do 
12. století, druhá se zaměřuje na období 
stoleté války, čímž chtě nechtě vzniká hiát 
pro dosti důležité 13. století. V úvodu se 
autor pokouší tento přístup objasnit: v prv-
ním oddílu jde o materiál z oblasti vyme-
zené karlovskou říší (Francie, Německo, 
Benelux), jenž má být na rozdíl od látky 
z Itálie, Španělska či Anglie srovnavatelný. 
Prameny jsou zde zároveň obsažné a do 
značné míry stejnorodé, zatímco ve 13. 
století se dík rytířskému ethosu chování 
válečníků zásadně proměnilo. Druhý oddíl 
pak přináší studie především z francouzské 
scény stoleté války, jež představují do jisté 
míry kontrastní materii k raně středověkému 

válečnictví. Přesto zůstávají pochyby… Místy 
se ostatně do látky 13. století vstoupí, jako 
např. v případě bitvy u Göllheimu v roce 
1298 (s. 97) či u Beneventa 1266 (s. 143). 
V první části se M. Prietzel zaměřuje na 
problematiku velení, provokace před bitvou 
a další symbolická jednání, dále souboje 
a úvodní srážky, legendy o bitvách, stejně 
jako plenění jako symbol vítězství, počítá-
ní mrtvých, pohřbívání, udržení bitevního 
pole, zachování paměti o bitvě, obdarování 
kořistí, vzpomínkové nadace, roli prapor-
ců a korouhví apod. Druhá část je naproti 
tomu zahájena úvahami o proměnách rytíř-
ské hodnosti a chování šlechty, ke slovu 
přicházejí opět souboje v míru i válce, jako 
náhradní řešení namísto všeobecné bitvy, 
chování v bitvách, problematika korouhví 
a korouhevních pánů, funkce varkočů aj. 
Široká srovnávací perspektiva uvedené práce 
může posloužit jako inspirace pro domácí 
autory při případném zpracování obdobné 
tématiky související s dějinami českých zemí 
a okolního prostoru. Libor Jan
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Norbert M i k a :  Mieszko syn Włady-
sława II Wygnańca, książę raciborski i pan 
Krakova – dzielnicowy władca Polski.
Racibórz, WAW 2006, 222 s. textu a tex-
tových příloh, obrazové přílohy. ISBN 83-
89802-21-X

Měšek, syn polského knížete Vladisla-
va Vyhnance a zakladatel ratibořské knížecí 
linie, svým významem i činy nepochybně 
přesahoval sevřený obzor provinčního dění, 
ovšem velké syntézy slezských a polských 
dějin si na něj dosud vyšetřily pouze něko-
lik málo řádků. Letitý dluh se pokusil uhra-
dit Norbert Mika, když v sedmi kapitolách 
probral nejen Měškovy osudy, nýbrž také 
dynastickou proměnu piastovských držav 
ve druhé polovině 12. a v prvních letech 
13. věku. A výsledek?

Upřímnou snahu vsadit curriculum 
vitae prvního ratibořského knížete do šir-
šího rámce politických událostí snad ani 
nelze ocenit jinak než chválou. Přirozeným 
počátkem příběhu se tak nestalo Měško-
vo narození někdy mezi léty 1142 a 1144, 
ale závěť knížete Boleslava III. Křivoústé-
ho z roku 1138. Teprve odtud pak autor 
postoupil k první vážné krizi nástupnického 
řádu, která vyvrcholila roku 1146 útěkem 
Měškova otce z Krakova. Následovalo 
vyhnanství v Bamberku, tažení roku 1157 
a kapitulace polského knížete Boleslava IV. 
před Fridrichem I. Barbarossou u Krzyszko-
va, návrat do vlasti o šest let později, vláda 
v dolnoslezském Poodří po boku staršího 
bratra Boleslava Vysokého, vznik zvláštního 
ratibořského údělu roku 1172 a postupné 
„sbírání“ hradských obvodů, jež korunoval 
zábor opolské kastelánie v roce 1202.

Nenápadný Měškův vzestup završi-
la vláda nad Krakovem, které však mělo 
předcházet složité vyjednávání s římskou 
kurií. Norbert Mika dále upozornil, že dne 
9. června roku 1210 opustila papežskou 
kancelář bula Signiicavit nobis, v níž Ino-
cenc III. vyzval polské biskupy, aby dbali 
na platnost testamentu Boleslava III. Kři-
voústého, čímž podle autora podpořil plá-
ny ratibořského knížete. Možná, že tomu 
tak bylo, neboť Měšek (snad ve stejném 
čase?) vstoupil do krakovských bran, ovšem 
nedlouho po intronizaci zemřel (16. květ-
na roku 1211) a vzápětí se rozpadla jeho 
pracně budovaná doména.

Měškův seniorát zjevně nezanechal 
výraznou stopu v paměti dědičných piastov-
ských držav, nicméně Norbert Mika se 
pokusil dokázat, že obratná diplomacie 
ratibořského knížete natolik poznamenala 
široké předpolí Moravské brány, že se zde 
ještě před koncem středověku objevily zem-
ské hodnoty. Ratibořský kníže měl položit 
základy hornoslezské zemské identity, jež se 
v dalších staletích změnila v pevný svorník 
veřejného života.

Takto pojatý výklad od počátku nabí-
zel několik možných způsobů řešení, ale 
Norbert Mika se přidržel jednoduché časo-
vé osy, kterou narušil pouze ve chvíli, kdy 
se snažil popsat Měškův vztah k církevním 
ústavům, mezi nimiž samozřejmě nemohla 
chybět premonstrátská kanonie (a jediná 
Měškova) fundace v Rybniku. Hlavní důraz 
však očividně kladl na rodinné poměry 
a rodové vazby, jimiž zaplnil podstatnou 
část dílčích kapitol. Přiměřený prostor byl 
věnován sousedům, zejména přemyslov-
ské Moravě, z níž měla pocházet Měškova 
manželka Ludmila, Krakovsku a okolním 
piastovským knížatům vůbec.

Pevně sevřenému půdorysu politic-
kých dějin se vymyká pět stránek, na nichž 
se autor zmínil o těžbě stříbra a mincování. 
Neznámo proč však dokonale minul jiné 
podstatné otázky, takže z jeho úvah není 
patrné, zda se Měšek pokoušel o nějaké 
inovace a jak vlastně spravoval své vnitřně 
nesourodé državy, kde začínala a končila 
jeho zeměpanská práva a kde nebo mezi 
kým hledal mocenské spojence. Mnohé lze 
omluvit nedostatkem spolehlivých zpráv, 
nicméně proč si alespoň nepoložil přísluš-
nou otázku, případně proč se nepoučil 
v dostupné polské nebo české literatuře?

Bez rozpaků není možno přijmout způ-
sob, jakým Norbert Mika pracoval s písem-
nými prameny. „Bílá místa“ jednoduše pře-
klenul tak, že skloubil výpověď soudobých, 
pohříchu ale dosti strohých letopisů s kro-
nikami pozdního středověku, aniž by nějak 
rozlišoval pozdější přípisky a smyšlenky od 
hodnověrných záznamů. Není tedy divu, že 
s pomocí Dalimila a Jana Dlugoše doplnil 
Měškův příběh řadou pozoruhodných 
zápletek. Rozevlátý prostor svých úvah vy-
ztužil dokonce nesporným raně novověkým 
falzem jen proto, že se hlásí k ratibořskému 
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knížeti Měškovi a jeho údajnému pobytu 
v Opavě roku 1165.

Norbert Mika předložil spisek, který by 
mohl být oslavou jednoho polozapomenu-
tého knížete. Možná, že kritické dějepisectví 
Měška nedocenilo, možná i něco přehlédlo, 
nicméně přesto se nemohu ubránit pochyb-
nostem, zda cesta k citlivějšímu poznání 
(třeba i regionální) osobnosti vede přes její 
zaujatou obhajobu. Dopovězeno klasikem, 
přání sice může být otcem myšlenky, nikdy 
však důkazem. Martin Wihoda

Kateřina C h a r v á t o v á :  Václav 
II. Král český a polský
Praha, Vyšehrad 2007, 275 s., ISBN 978-80-
7021-841-9

V rámci edice Velké postavy českých 
dějin věnovala Kateřina Charvátová 275 
stran postavě posledního významného 
Přemyslovce na českém trůně, Václava II. 
Tento publikační počin se podle vlastních 
slov autorky nese v popularizačním duchu, 
značný prostor je zde věnován i osobně 
laděným výpovědím zbraslavského kroni-
káře o českém panovníkovi.

Práce je strukturována podle chrono-
logického rámce. První kapitoly jsou věno-
vány jednotlivým členům přemyslovského 
rodu, kteří byli naživu v době Václavova 
narození nebo mohli Václava nějak ovlivnit. 
Samotné Václavovo narození je předmětem 
autorčiny literární fantazie, čtenář je přímo 
uveden do „ztemnělé komnaty s velkým dře-
věným lůžkem“ (s. 18) ke královně Kunhutě 
v porodních bolestech. Podobným pokusem 
je výklad, že Anna, matka královny Kunhu-
ty, zpívala Václavovi uherské písně (s. 31). 
Následující kapitola, uvozená veršem Sva-
topluka Čecha, se vyrovnává s často v růz-
ných dobách tematizovaným Václavovým 
dětstvím. Ke slovu se z pramenů dostávají 
opět především prameny české provenience, 
důraz je kladen na „ztrátu milující rodiny“ 
a „konejšivé jistoty pražského dvora“ (s. 57). 
Výklad je doplněn i o obecné souvislosti 
vývoje evropské politické situace, jež bývá 
glosována formou poznámek, v nichž však 
místy může poučený čtenář postrádat odka-
zy na další specializovanou literaturu.

Následná kapitola líčí osudy mladé-
ho panovníka po návratu do Čech, hlavní 

postavou je Záviš z Falkenštejna, jemuž je 
ve shodě s literární stylizací zbraslavského 
kronikáře přisouzena role hlavní postavy 
šlechtické kliky ovládající českou politiku 
a českého panovníka od jeho příchodu do 
země až do konce osmdesátých let 13. sto-
letí. Následuje líčení mocenského rozmachu 
českého přemyslovského státu, zdůrazněn 
je, opět ve shodě s výpovědí cisterciáckého 
kronikáře, důvěrný vztah Václava II. k cis-
terciákům (s. 120). Václavův dvůr je charak-
terizován jako mezinárodní (s. 122).

Václav jako český král a osobnost je 
předmětem další kapitoly, Kateřina Charvá-
tová se vedle korunovace zabývá rozsáhleji 
i vztahem Václava ke královně Gutě, nevy-
lučuje hlubší city mezi oběma, dovolává se 
svědectví jedné z Václavových milostných 
básní. Poslední dvě chronologické kapitoly se 
zaměřují na Václava jako reformátora práva 
a iniciátora mincovní reformy, z níž vzešel 
český groš, jsou zde však akcentovány i temné 
mraky stahující se nad Václavovým státnickým 
dílem, jež bylo zmařeno předčasnou násil-
nou smrtí jeho dědice Václava III. a nepřízní 
politické situace ve střední Evropě. 

Poslední zamyšlení autorky jsou věno-
vána i mecenášské a zakladatelské činnosti 
Václava II., následuje, vzhledem k pramen-
né situaci značně těžko uchopitelný, pokus 
o charakteristiku osobnosti Václava II., 
který „by mohl být patrně dobrým mnichem“ 
(s. 229). Nechybí ani „zšeřelá místnost, … kde 
se vznáší stále hmatatelněji přítomnost smrti“ 
(s. 214). Poslední kapitola je pak věnována 
medailonkům jednotlivých nejbližších čle-
nů Václavovy rodiny. Kniha je pro snadnější 
orientaci doplněna rodokmeny evropských 
rodů, jež významně zasahovaly do politic-
kého prostoru střední Evropy poslední 
čtvrtiny 13. století.

Českému čtenáři se tak dostává do 
ruky práce, jež nepřekračuje předem prokla-
movaný popularizační charakter a je v mno-
ha ohledech literárně stylizovaným pohle-
dem na život Václava II., vylíčený jednak 
na základě klasické monograie Václavovy 
doby od Josefa Šusty, doplněné především 
o novější práce Vratislava Vaníčka a výbě-
rově Libora Jana. Dlouhodobý vědecký 
zájem o Zbraslavskou kroniku pak na něk-
terých místech svádí autorku k zřetelnému 
upřednostňování pojetí cisterciáckých kro-
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nikářů, jejichž jednostranné líčení by však 
mohlo být doplněno i o pohled pramenů 
rakouské a říšské provenience. Snad za až 
příliš časté by bylo možné označit literární 
exkurzy a snahu o psychologické vykreslení 
jednotlivých postav a jejich pohnutek. Žánr 
dochovaných pramenů totiž takovou ope-
raci vzhledem k časté schematičnosti a uží-
váním topoi spíše znesnadňuje. Podtrhnout 
je třeba především velmi podařené pasáže 
zaměřené na jednotlivé ženské příslušnice 
přemyslovského rodu, kterými se autorka 
dlouhodobě zabývá. Jiří Knap 

Johannes H e i l :  Gottesfeinde 
– Menschenfeinde. Die Vorstellung von 
jüdischer Weltverschwörung (13. bis 16. 
Jahrhundert)
Essen, Klartext 2006, 672 s. ISBN 3-89861-
406-9

Studie Gottesfeinde – Menschenfeinde 
vznikla mezi lety 1998–2003 v Centru pro 
výzkum antisemitismu a byla přijata jako 
habilitace na Technické univerzitě v Berlí-
ně. Profesor Johannes Heil působil v Cent-
ru pro výzkum antisemitismu a po několika 
zahraničních pobytech nyní přednáší na 
univerzitě v Heidelbergu.

V anotované práci se zabývá před-
stavami o světovém spiknutí Židů. Tyto 
představy jsou vůdčím motivem antise-
mitismu v moderní době, mají však své 
kořeny mnohem hlouběji. Johannes Heil 
si pro svou studii vybral širší časový rámec 
začínající ve 13. a pokračující až do počátku 
17. století. Jak je vidět, překračuje obvyk-
lé hranice mezi epochami. Ve 13. století 
se vůbec poprvé mluví o světovém židov-
ském spiknutí, nejde sice o jeho „objevení“, 
o nalezení prvních kořenů, nýbrž o jeho 
nejranější konceptualizaci. Na přelomu 16. 
a 17. století se zdá, že sekularizační proces 
představ o židovském spiknutí již dospěl ke 
svému konci. Cíle Židů už nejsou vnímány 
ve službách metafyzické moci, ale jsou roz-
poznávány ve světě jako cíle nepřátel. 

Sám autor připouští, že aby bylo možno 
zvládnout tak široký vytyčený časový rámec, 
bylo nutno zkrátit nebo se úplně vzdát 
plánovaných exkursů. V budoucnu však 
mohou být podniknuty jednotlivé studie, 
které je nahradí. Omezení na klasický časový 

rámec medievistiky by sice umožnilo pre-
cizněji formulovat některé otázky, odpovědi 
na ně bychom v tomto období nalezli ale 
jen částečně. Časový rámec sice nedovolu-
je úplnost, v této práci jde ale především 
o aktivní získávání pramenů, jednotlivé 
tematické okruhy mohou být zohledněny 
jen v omezeném rozsahu. Široká pramenná 
základna je však to, co této studii dovoluje 
srovnávání vzniku, formy, souvislostí a funkcí 
představ o vnějších i vnitřních, skutečných 
jako imaginárních nepřátelích. Johannes Heil 
vychází z toho, že práce o představách židov-
ského světového spiknutí by měly vedle Židů 
alespoň stručně pojednávat také o Turcích, 
hereticích, čarodějnicích, démonech, ďáblech 
a dalších. Jen z této srovnávací perspektivy se 
dají pojmenovat speciika a dynamika proti 
Židům zaměřených teorií spiknutí. Jednotlivé 
kapitoly pojednávající o jazyku jako prameni, 
o sakrálních vazbách a sekulárních pojetích 
představ o spiknutí, o sémantické součas-
nosti spiknutí v 15. a 16. století, o formách 
a prvcích stereotypu spiknutí v sobě spojují 
různé metodologické přístupy. I když dílo 
rozebírá písemné prameny, nesnaží se být 
literárněvědnou prací. Jsou zde předpoklá-
dány nebo parafrázovány metody a výsled-
ky jiných prací. Jde tedy spíše o popsání 
dlouhého procesu utváření různých prvků 
a schémat antisemitismu v evropské kultu-
ře, o uchopení speciálního světa představ, 
jehož jednotlivé části se musí dokumentovat 
v rozdílných souvislostech. Otázkou, pokud 
jde o konstituování židovského nepřátelství 
v moderní době, je pak pro Heila: Proč probí-
hal proces vnímání v případě Židů jinak, než 
jak tomu bylo u Turků, heretiků, čarodějnic 
nebo jezuitů? Na základě rozboru četných 
pramenů vytvořil Heil čtyři základní teze, 
které mu pomáhají tuto základní otázku 
zodpovědět. Iva Grünbaumová

Rainer C. S c h w i n g e s  –  Chris-
tian H e s s e  –  Peter M o r a w 
(Hgg.): Europa im späten Mittelalter. 
Politik – Gesellschaft – Kultur
HZ, Beihefte 40. München 2006, IX + 622 s. 
ISBN 978-3-486-64440-1

Sborník přináší příspěvky ze stejno-
jmenného setkání, které se uskutečnilo 
v roce 2003 v Bernu při příležitosti 650ti let 
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začlenění Bernu do švýcarského spřísežen-
stva. Editoři je rozdělili do tří sekcí, kterým 
předcházejí stati P. Morawa se stanovením 
hlavních problémových okruhů tématu a K. 
Oschema s pokusem o globální pohled na 
Evropu v medievistickém bádání, uzavírají 
je pak příspěvky R. Schieffera, který sledu-
je hlavní etapy vzestupu „latinské“ Evropy 
mezi 9. a 12. stoletím, a H. Duchhardta, jenž 
se zamýšlí nad druhým z periodizačních 
mezníků, tj. předělem mezi pozdním stře-
dověkem a raným novověkem. První ze sek-
cí se věnuje problematice politických dějin 
(prostoru, monarchiím, alternativám vývo-
je). Úvodní tři studie, jejichž autory jsou 
Philippe Contamine, Miri Rubin a Eberhard 
Isenmann, s přehledem mapují problémy 
spjaté s uplatňováním a charakterem krá-
lovské moci ve Francii, Anglii a římské 
říši. Další stati jsou věnovány církevnímu 
státu a italským městským státům, Bernu 
a švýcarskému spříseženstvu, Španělsku 
a za pozornost jistě stojí jinak poněkud 
opomíjený sever Evropy – Thomas Riis 
ve srovnání Švédska na straně jedné (jako 
poloviční republiky) a Norska a Dánska na 
straně druhé ukazuje rozdílné formování 
stavovství v těchto zemích. Výsledky stu-
dií první sekce sumarizuje v závěrečném 
zamyšlení Reinhard Härtel. Tématem druhé 
sekce je společnost – stavy, elity, jednotlivé 
skupiny. Pokud se příspěvkům předchozí 
části podařilo pokrýt většinu západní Evro-
py, zde se s výjimkou vstupních příspěvků 
Roberta Steina o vztahu stavů a „státu“ 
v Nizozemí a Sławomira Gawlase o polském 
stavovství soustředila pozornost na Francii 
a říši a ve větší míře na městské elity jako 
hlavního hybatele hospodářství. Na to rea-
guje v závěrečném shrnutí i Alfred Haver-
kamp a vybírá si z rozsáhlé problematiky 
jen některé aspekty. Poslední ze sekcí se 
zabývá evropskými kulturami a kulturním 
transferem. Lákavá témata většinou platí za 
svou přitažlivost jistou obsahovou a meto-
dickou neujasněností. V daném případě se 
pozornost autorů soustředila na otázku, 
zda můžeme v pozdně středověké Evro-
pě hovořit o jednotné šlechtické kultuře, 
dále na kvantitativní zachycení zahraniční 
sňatkové politiky významných královských 
dvorů, možnosti a způsoby dorozumívání 
dálkových kupců, mobilitu intelektuální 

a uměleckou apod. Nesnadný úkol převést 
otištěné příspěvky na společného jmeno-
vatele připadl Guy P. Marchalovi. Byť je 
sborník tradičně zaměřen na oblast západní 
Evropy a severním a východním oblastem 
se věnují pouze dva příspěvky, příp. krátké 
exkursy v dalších, přináší užitečné shrnutí 
dosavadního bádání a hlavních problémo-
vých okruhů dějin Evropy v pozdním stře-
dověku. Tomáš Borovský

Waldemar P. K ö n i g h a u s :  Die 
Zisterzienserabtei Leubus in Schlesien 
von ihrer Gründung bis zum Ende des 
15. Jahrhunderts
Wiesbaden, Harrasowitz Verlag 2004 (= 
Deutsches Historisches Institut Warschau. 
Quellen und Studien, Bd. 15), 534 s.+ 11 čb 
vyobr.+7 map, ISSN 0947-4226, ISBN 3-
447-05069-1

Z hlediska vnitřní struktury lze König-
hausovo dílo o jednom z nejvýznamnějších 
a zároveň nejstarších cisterciáckých klášterů 
ve slezské Lubiąži považovat za vzorové. 
Autor po stručném přiblížení pramenů 
a stavu bádání přistoupil ve druhé části 
k přehlednému vylíčení dějin kláštera ve 
vytčeném období, ve třetím oddíle k pojed-
nání vnitřní struktury řádového domu včetně 
role opata, kategorií řeholníků a právního 
postavení v rámci církve i slezských knížectví 
(lehnické, hlohovsko-olešnické). Klášterní 
državy a hospodaření představuje téma čtvr-
tého oddílu (včetně problematiky městských 
majetků, kostelních patronátů či obchodních 
aktivit), v páté části se lze dočíst o zapojení 
kláštera do řádových struktur, v šestém pak 
o vztazích s papežstvím, klérem, knížaty, 
šlechtou i měšťanstvem. Celek doplňují pří-
lohy, krom mapek a fotograií pečetí soupis 
známých členů kláštera i majetků a příjmů 
pro středověké období. 

Co se samotných počátků kláštera týká, 
autor se přiklání k části starších názorů, kte-
ré uvažovaly o původním benediktinském 
středisku u kostelíku sv. Jakuba, jež mělo 
mít počátek kolem poloviny 11. století dík 
iniciativě Kazimíra Obnovitele. Na pozděj-
ší klášterní tradici a umných kombinacích 
předchozích autorů založená hypotéza však 
není zcela přesvědčivá. Boleslava Dlouhé-
ho vracejícího se z vyhnanství pak v roce 
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1163 doprovázelo několik cisterciáckých 
mnichů z durynského kláštera Pforta, kteří 
stáli u zrodu nového sboru. Řádný mnišský 
konvent začal působit nejdříve roku 1172, 
zcela jistě však 1175, kdy byla vydána zaklá-
dací listina. Rozsáhlá byla také kolonizační 
činnost probíhající již od samého počátku 
13. století (šlo o předpokládanou kultivaci 
stovek až tisíců lánů), právě ekonomická 
potence kláštera se projevila v prvních dese-
tiletích uvedeného století tím, že založil tři 
dceřinné domy (Kačice, Jindřichov/Hen-
ryków a Mogila), a v následném období 
dva (Kamenice, Byszewo). Zároveň se však 
potýkal také s mnohými potížemi, které způ-
sobovaly světské i církevní osoby a institu-
ce. Z pohledu českých dějin je zajímavé, že 
s klášterem udržoval těsné styky kancléř 
Karla IV. Jan ze Středy, jehož bratr Matyáš, 
který byl původně lubiąžským profesem, se 
stal titulárním biskupem z Trebinje, správ-
cem litomyšlského biskupství a poté vrati-
slavským světícím biskupem. V roce 1364 
se stal opatem kláštera osecký konventuál 
Boreš z Riesenburka, příslušník významné 
severočeské rodiny; zemřel již na počátku 
roku 1369. Podobně jako naše kláštery trpěl 
cisterciácký dům v Lubiąži událostmi doby 
husitské. Klášterní statky byly těžce poniče-
ny v roce 1427 a 29. června 1432 byl dům 
opuštěný mnichy, kteří i s archivem a cen-
nostmi nalezli spásu za městskými zdmi 
Vratislavi, vypálen. K obnově klášterního 
života ovšem došlo poměrně záhy. 

Autor se nevyhýbá ani mezi staršími 
německými a polskými badateli disku-
tované otázce po charakteru cisterciácké 
kolonizační akce, která bývala prvními 
často ahistoricky traktována jako kulturní 
tažení na Východ a druhými naopak zase 
jako ohleduprostá germanizační invaze (s. 
165 nn.). Klášter získával ještě před mon-
golským vpádem od piastovských knížat 
rozsáhlé neosídlené plochy nejen ve svém 
okolí, ale také v jižní části Velkopolska a na 
východě Horního Slezska, které ovšem 
nezvládl osadit. Könighausův příspěvek 
představuje i pro naše monasteriologické 
bádání cennou inspiraci a materiál pro 
srovnání: v oblasti hospodářského rozvoje, 
vztahu k zakladatelům, vnitřního života či 
vývoje imunit.  Libor Jan

Eva-Marie D i s t l e r :  Städtebünde 
im deutschen Spätmittelalter. Eine rechts-
historische Untersuchung zu Begriff, Ver-
fassung und Funktion
Studien zur europäischen Rechtsgeschichte, 
Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts 
für europäische Rechtsgeschichte, Band 207, 
Frankfurt am Main, Vittorio Klostermann 
2006, 271 s. ISBN 3-465-04001-5

Předkládaná publikace, která je autor-
činou disertační prací, je věnována proble-
matice městských spolků ve Svaté říši římské 
ve 13.–15. století. Práce je vnitřně podrobně 
strukturována do čtyř hlavních kapitol a ty 
potom do jednotlivých tematických částí. 
V úvodní kapitole si všímá hlavních rysů 
staršího vývoje na jih od Alp – konliktu 
císaře s hornoitalskými městy (lombardská 
liga), deinování svrchovaných práv císaře 
a formování vztahu k městům (kostnický 
mír). Pro vývoj městských spolků na němec-
kém území pak za klíčový považuje rýnský 
spolek z roku 1254 pod vedením měst 
Mohuč, Worms a Špýr. Úvodní kapitola je 
věnována také metodickým otázkám, stavu 
dosavadního výzkumu a možnostem dalšího 
studia (stručně se autorka dotýká zvláštního 
vývoje ve Švýcarsku a také Hanzy). 

V souladu s podtitulem celé práce se 
ve druhé kapitole autorka podrobněji zao-
bírá terminologií příslušných pramenů, kte-
ré zachycují vznik a podstatu jednotlivých 
městských spolků (mj. vývoj od pouhého 
„spojenectví“ ke skutečným „spolkům“). 
Navazující, nejobsáhlejší kapitola je potom 
zaměřena na strukturu a úlohu městských 
spolků. Pozornost je věnována jejich složení 
s ohledem na možné okruhy jejich členů 
(města s různým právním postavením, 
případně účast či spolupráce ze strany 
zeměpánů, šlechty a zemí), vystupování 
jednotlivých subjektů (reprezentace měst), 
právnímu charakteru a vnitřní struktuře jed-
notlivých spolků a jejich společným insti-
tucím (sněm, rozhodčí soud), společným 
inančním výdajům apod. Autorka doklá-
dá, že některé ze spolků (zvláště rýnské) 
se vyznačovaly poměrně propracovanou 
vnitřní strukturou. Ve druhé části tohoto 
výkladu se autorka zaměřila na objasnění 
úlohy a cílů městských spolků. Hlavním 
úkolem bylo zajištění míru (bezpečnosti) 
a výkonu práva (spravedlnosti) – pax et ius-
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titia – a autorka zde shledává styčné body 
s tzv. božími míry a zejména s landfrýdy 
a všímá si různých právních instrumentů 
a principů uplatňovaných k zajištění těchto 
cílů. I v tomto výkladu je velká pozornost 
věnována terminologickým souvislostem. 

Závěr celé práce obsahuje také sou-
pis jednotlivých rýnských, alsaských, šváb-
ských a saských městských spolků 13.–15. 
století s uvedením jejich členů, hlavního 
cíle (zpravidla vzájemná ochrana) a citace 
příslušného základního pramene. Přestože 
předložené téma není v německé historio-
graii nové, podala E.-M. Distler zajímavý 
a fundovaný pohled na právní aspekty 
vzniku, složení a fungování středověkých 
německých městských spolků.

 Dalibor Janiš

Birgit S t u d t  (Hg.): Haus- und 
Familienbücher in der städtischen Ge-
sellschaft des Spätmittelalters und der 
Frühen Neuzeit
Städteforschung A/69. Köln – Weimar – Wien, 
Böhlau Verlag 2007, XX+166 s. ISBN 978-
3-412-24005-9

Sborník připravený Birgit Studt je 
věnován cennému prameni městských dějin, 
který nás asi nejvíce přibližuje k individuál-
nímu světu měšťanů. Domácí a rodinné kni-
hy (adekvátní český termín zatím nemáme) 
představují velmi často všehochuť rozličných 
záznamů historických a ryze praktických 
(např. lékařských apod.), do popředí ovšem 
zřetelně vystupují dvě základní funkce těchto 
textů, a sice uchování vzpomínky a potvrzení 
identity. Touto otázkou se zabývá vstupní 
studie editorky. B. Studt v rozboru vybra-
ného souboru rodinných „kronik“ z říšských 
měst ukazuje jejich formální variabilitu a roz-
dílné okolnosti vzniku, jež se však sjednocují 
v závěrečných tezích. Tyto texty vznikaly 
především v prostředí elit (patriciátu) a kon-
struovaly rodinnou minulost, nezřídka až 
do dob Karla Velikého či do antiky. Jejich 
prostřednictvím se upevňovala výjimečnost 
rodiny navenek, ve vztahu k městské společ-
nosti, případně představovaly snahu uchovat 
vzpomínku na minulou výjimečnost v době, 
kdy rod upadal (jako např. Werner Overstolz 

v Kolíně n/R); zároveň také měly stmelující 
funkci dovnitř rodiny, vymezením jejího per-
sonálního okruhu spřízněných osob a vazeb 
mezi nimi. Záznamy zmíněného Wernera 
Overstolze jsou předmětem druhé studie, 
jejímž autorem je Marc von der Höh. Po 
důkladném formálním a obsahovém rozboru, 
včetně podnětného zjištění okolností uložení 
knihy a jejího zabezpečení, konstatuje, že W. 
Overstolz přistupuje k písemnému zachycení 
rodinné paměti v reakci na ztrátu sociální 
paměti, tj. ústupu rodiny z veřejného života 
(a také proto, že dva jeho synové museli 
vstoupit do řádu německých rytířů a zbýval 
poslední, ještě nedospělý Wigant, jemuž byly 
záznamy určeny – ten však zemřel již dva 
roky po otci). Alexa Renggli v další stati 
přenáší pozornost na menší město, švýcarské 
St. Galler Rheintol, a tamní rodinu Voglerů, 
jejichž rodinná kniha přesahuje předešlou 
overstolzovskou rozsahem (na 600 stran), 
výzdobou, ale také obsahovou rozmanitostí. 
Není divu, vznikala podstatně déle a vedena 
byla nejméně ve dvou generacích. Gregor 
Rohmann přináší zajímavý pokus o pro-
niknutí do „každodennosti“ autorů těchto 
knih: kdy a kde vlastně své záznamy psali, 
dále se zabývá postavením textů na pomezí 
mezi pragmatickými písemnostmi a literární 
stylizací a zasazuje je do kontextu sociál-
ní komunikace, jako médium vytvářející 
sítě vědění kolem autora = otce a držitele 
autority, již dále deleguje. Christian Kuhn 
se v pojednání o záznamech norimberské 
patricijské rodiny Tucherů zaměřil před-
nostně na způsob, jakým se v nich udržuje 
vzpomínka na mrtvé a memoriální praxe. 
V závěrečném příspěvku Martin Scheutz 
a Harald Tersch ukazují na textech třech 
autorek 17. století, jedné měšťanky a dvou 
šlechtických vdov žijících ve městě, jak je 
v nich vytvářen fenomén města jako prostoru 
sociálního jednání, a dokládají, že všechny 
tři vnímají městský prostor jen ve výsecích, 
ke kterým vztahují svou individuální paměť. 
V záznamech přítomných dějů si autorky 
všímaly přednostně rituálů a míst, na kterých 
se odehrávaly, prostor mezi nimi zůstával 
„prázdný“ a politické události stály na okraji 
jejich pozornosti. Tomáš Borovský
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Dějiny 19. a 20. století

Martin J e m e l k a :  Na kolonii. Život v hornické kolonii dolu 
Šalomoun v Moravské Ostravě do začátku socialistické urbanizace
Ostrava, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 2007, 230 s. 
ISBN 978-80-248-1408-7

K četné a tematicky i obsahově bohaté literatuře, v níž jsou publiko-
vány výsledky (v českém prostředí nevídaně rozsáhlých a systematických) 
výzkumů demograických, sociálních a sídelních poměrů ostravské prů-
myslové oblasti, přibyla v letošním roce zajímavá monograie, jejíž autor 
si stanovil ambiciózní cíl: předložit odborné i širší zainteresované veřej-
nosti knihu, která by uceleně a na úrovni soudobého bádání o problému 
zmapovala život v největší ostravské hornické kolonii dolu Šalomoun, a to 
od doby jejího založení na přelomu 60. a 70. let 19. století až do doby 
jejího pozvolného úpadku na přelomu 40. a 50. let 20. století spojeného 
s nástupem tzv. socialistické urbanizace. Již na úvod je možno předeslat, 
že kniha ostravského historika Martina Jemelky, vydaná Edičním střediskem 
Vysoké školy Báňské – Technické univerzity Ostrava, stanovený záměr velmi 
úspěšně naplňuje a stává se tak v řadě ohledů vzorovou a pro sociální 
dějiny českého prostoru potřebnou monograií detailně rekonstruující život 
v jedné typické industriální sídlení lokalitě (hornické kolonii).

Studium dělnických sídlišť, resp. života dělnictva v moderní éře 
vůbec, zcela nepochybně je a přes znatelný odklon od této problematiky 
v uplynulých dvou desetiletích velmi pravděpodobně i nadále zůstane 
jedním z důležitých a podstatných témat moderních sociálních dějin. Ostat-
ně s odstupem času je stále více zřejmé, že odklon od této tematiky byl 
v našem prostředí přeci jen více způsoben – jistě pochopitelnou, v některých 
oblastech však snad až příliš jednostranně vyznívající – snahou historické 
obce o oproštění se od zatěžujícího dědictví předlistopadové éry a jejích 
ideologických schémat, než objektivní skutečností, že by se snad jednalo 
o problematiku s vyčerpaným badatelským potenciálem, která nemá co 
nabídnout ani soudobé české historiograii, ani transformující se české 
společnosti. Naopak se zdá (a také recenzovaná kniha je toho důkazem), 
že právě v našem prostředí lze od takto zaměřených výzkumů v budoucnu 
očekávat na poli moderních dějin množství zajímavých výsledků, které se 
mohou dotýkat širokého spektra otázek a problémů: ať již se bude jednat 
– jen namátkou – např. o zaplňování četných bílých míst v oblasti výzkumu 
sociálních dějin první Československé republiky či například v našich pod-
mínkách zcela klíčových otázek souvisejících s etablováním komunistického 
totalitního režimu v české sociální realitě a jeho fungováním apod. Jistě 
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není třeba příliš zdůrazňovat, že právě tento typ výzkumů může vyústit 
i do solidně založených komparativních studií, jejichž výstupy si mohou 
nárokovat i určitou obecně historickou relevanci a tím nejen získat pro 
české historiky potřebný zahraniční ohlas, ale zároveň tímto způsobem, 
v odpovídajícím kontextu, prezentovat i některá témata založená původně 
v českém prostředí evropské badatelské veřejnosti. 

Problematika hornických kolonií byla od padesátých let minulého století 
jedním z poměrně frekventovaných badatelských témat, a to nejen v rámci 
historických a etnograických výzkumů, ale např. i ve výzkumech sídelních 
geografů. V tomto smyslu tedy publikovaná monograie po mnohaleté 
odmlce znovu otevírá a zpřítomňuje odborné veřejnosti „staré téma“. Je však 
na místě uvést, že ve srovnání s dosud publikovanou literaturou k tématu 
představuje v mnoha ohledech značný posun kupředu, a to nejen metodicky 
(zde nelze přehlédnout autorovu věcnou i metodickou obeznámenost se 
zahraničním bádáním), ale i snahou o komplexní pohled na sledovanou pro-
blematiku a zejména pokusem o syntézu dosud především dílčím způsobem 
uplatňovaných přístupů. Autor se velmi fundovaně pohybuje na metodicky, 
žánrově a u nás bohužel často i fakticky oddělených badatelských polích 
několika historických subdisciplín, a to v jejich širokém spektru sahajícím 
od historické demograie a tradičně pojatých analýz sociálních struktur 
a institucí na jedné straně, po dějiny každodennosti a oral history na straně 
druhé. Přehledným a logickým rozvržením textu se navíc daří představit 
výsledky provedených zkoumání tak, že tvoří jednotný a kompaktní celek 
s vysokou výpovědní hodnotou o způsobu života v sociálním mikrokosmu 
největší ostravské hornické kolonie. Tento způsob historického výkladu 
umně kombinující různé, obvykle spíše paralelně se vyskytující přístupy, 
tak dává vzniknout určitému druhu „totální historie“ malého (jasně vyme-
zitelného a uchopitelného) sídelního celku, který v řadě míst obohacuje 
současný stav poznání sledované problematiky, a to i v obecnější rovině. 
Z metodického hlediska je třeba vyzdvihnout především způsob, jakým 
se autorovi podařilo odstranit typickou slabinu studií spadajících do sféry 
tzv. oral history, které často ne zcela jasně relektují a artikulují sociální 
„umístěnost“ výpovědí oslovených aktérů děje. Na druhé straně naopak 
studium každodennosti a využití pamětnických výpovědí obohacuje 
a „zalidňuje“ především ty oddíly práce, které jsou zaměřeny na detailní 
rozbor proměn sídelních a populačních struktur kolonie. Právě na pozadí 
těchto koncepčních souvislostí vynikne precizní historicko-řemeslná práce 
autora s širokou paletou pramenů (sčítací operáty, stavební spisy, dobový 
tisk, adresáře, ikonograický materiál, osobní archivy, vzpomínky pamětní-
ků). O tom, jak rozsáhlý archivní výzkum stojí za výsledky prezentovanými 
v této monograii, svědčí mimo jiné i objem zpracovaných údajů využitých 
hlavně v kapitole věnované rozboru proměn populačních struktur. Zde byly 
kompletně vyexcerpovány, počítačově zpracovány a vyhodnoceny údaje 
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ze sčítacích operátů vzniklých při sběru dat pro sčítání lidu v letech 1890, 
1910 a 1930 (přičemž v roce 1890 se jednalo o statistická data týkající se 
1632 osob, 1910 2094 osob a 1930 2046 osob).

Monograie o Šalomounské kolonii je přehledně strukturována 
a rozdělena do osmi kapitol, které čtenáře v logické obsahové návaznosti 
provádějí jednotlivými, jasně vymezenými tematickými okruhy práce. 
V úvodní kapitole je kromě základní informace o koncepci monograie, 
jejích domácích i zahraničních vzorech a podrobné typologii pramenů před-
ložen i brilantní přehled výsledků dosavadního studia dělnických sídlišť. 
Po této vstupní kapitole následuje obecněji koncipovaný oddíl vymezující 
dělnické kolonie jako speciický útvar sídelní, demograický a sociální. Třetí 
kapitola stručně pojednává o historii dolu a kolonie Šalomoun od doby 
jejího založení až po demolici posledních baráků kolonie počátkem 70. 
let 20. století. Čtvrtá kapitola sumarizuje základní prostorové informace 
o kolonii získané na základě rozsáhlého archivního šetření (poloha, doprava 
a dopravní dostupnost, síť veřejných komunikací a infrastruktura, stavební 
vývoj, zahrady pole a hornická hospodářství, životní podmínky a bytový 
standard). Jádro celé práce tvoří kapitoly pět až osm. Autor nejprve detail-
ně rekonstruuje populační struktury hornické kolonie a jejich proměny 
v průběhu sledovaného období. Jednotlivé podkapitoly jsou zaměřeny 
především na analýzy teritoriálního původu obyvatelstva a rozbor jeho 
biologických, kulturních a sociálních znaků. Značná pozornost je věnována 
rovněž prozkoumání struktury rodin a domácností. Tato analytická část ve 
svém celkovém vyznění vytváří důkladný skelet, na němž jsou vystavěny 
další části práce a který pevně ukotvuje následující autorovi sociologické 
úvahy a interpretace v sociální realitě sledovaného prostoru. Šestý oddíl 
podrobně mapuje základní instituce, zařízení a služby podstatné pro život 
kolonie a na tomto podkladě rozkrývá postupující proces zkvalitňování 
občanské vybavenosti v rámci sídliště i jeho okolí (artikulována jsou zde 
témata jako blízkost pracoviště a dalších průmyslových podniků, vzdělá-
vací zařízení v kolonii a okolí, kostely a církevní instituce, pečovatelská 
zařízení a služby, ale i místa odpočinku a volného času). Sedmá kapitola 
je zaměřena obecněji na otázku orientace kolonie na své okolí (resp. do 
jaké míry fungovalo sídliště jako „ostrov“ a jakým způsobem bylo začle-
něno do širších vazeb v rámci průmyslového města). Autor se na tomto 
místě v několika exkurzech věnuje i podstatným problémům profesního 
vzestupu dětí z hornických rodin a také spolkovému a politickému životu 
obyvatel. Obsáhlá a v domácí historiograii dosud ojedinělá závěrečná 
kapitola tematizuje konstanty každodenního života v hornické kolonii. 
Zabývá se otázkou chápání prostoru a času obyvateli Šalomouny, pracov-
ními podmínkami mužů, dětským a ženským světem, postavením starých 
lidí a sousedskými formami, zvyky a projevy hmotné kultury, a konečně 
i otázkami negativních projevů soužití a patologických společenských 
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jevů (kriminalita, alkoholismus, prostituce, domácí násilí). V závěru autor 
sumarizuje hlavní výsledky práce a pokouší se rovněž vymezit její přínos 
pro studium zvolené problematiky. Označuje také některé otázky, kterým 
by měla být věnována pozornost v dalších navazujících výzkumech (např. 
otázka obecně civilizačního přínosu závodních škol a vlivu kurzů čtení 
a psaní pro dospělé analfabety v procesu rostoucí gramotnosti dělnictva, 
problematika emancipačního procesu dělnictva směřujícího k ateismu, 
otázka religiózně smíšených dělnických manželství, otázka dětské práce, 
téma zaměstnanosti hornických žen a v neposlední řadě okruhy problémů 
týkající se případných srovnání výsledků získaných tímto šetřením s jinými 
lokalitami). Na základě zhodnocení ústředních determinujících faktorů, 
jimiž jsou především interdependentní změny sídelních, populačních 
a sociálních poměrů, jsou pak v závěru stanovena také čtyři hlavní stádia 
vývoje Šalomounské kolonie. Za nejdůležitější mezník v životě kolonie autor 
považuje procesy nastartované v této lokalitě v transformačním období 
mezi léty 1900–1914, jež zřetelně odděluje a vymezuje dvě různé „tváře“ 
sídliště: (1.) dynamicky se vyvíjející osadu 19. století s řadou křiklavých 
populačních i sociálních jevů a (2.) stabilizované společenství meziválečných 
let. Přičemž – jak autor zdůrazňuje – oběma podobám sídliště jsou společné 
některé trvalé znaky vyplývající zejména z jeho statutu závodní osady (ixace 
na jedno dominantní pracoviště, paternalismus závodu ad.). K vlastnímu 
textu práce jsou připojeny i poměrně rozsáhlé přílohy sestávající z tabulek 
a grafů, obrazové dokumentace, podrobného soupisu pramenů a literatury 
a seznamu zkratek. Publikace je opatřena jmenným a místním rejstříkem 
a také rejstříkem institucí, podniků a společností. 

Případová studie ostravské hornické kolonie Šalomoun doplňuje dosa-
vadní výzkumy věnované problematice dělnických sídlišť o řadu modelových 
výsledků (především v oddílech o populačním vývoji sídliště, proměnách 
habitačních poměrů a konstantách každodenního života) aplikovatelných 
a využitelných jak při studiu dalších ostravských dělnických lokalit, tak 
při komparaci Ostravska s jinými průmyslovými oblastmi nejen v České 
republice, ale i v zahraničí (nabízí se zejména srovnávací studie s Hornoslez-
skou průmyslovou aglomerací či Porúřím). Autor ve své první publikované 
monograii rozpracovává rovněž některé okruhy otázek a problémů, jež ve 
stávající české literatuře zůstaly otevřeny. Prokazuje například vliv prostoru, 
jeho uspořádání a členění, na komunikační možnosti obyvatel, jejich chá-
pání kategorie prostoru a socializační postupy a mechanismy v dělnických 
sídlištích. Podrobně je v knize rozpracována také dosud jen se samozřej-
mostí zmiňovaná instituce lokálního sousedství a jeho forem. Kromě těchto 
výsledků, které zcela jistě naleznou příslušnou odezvu v odborných studiích 
zaměřených k obdobným tématům, je třeba zdůraznit ještě jednu kvalitu 
recenzované knihy – její kultivovaný styl a místy až literární „čtivost“ textu, 
který čtenáři s velkou dávkou porozumění zpřítomňuje speciickým rytmem 
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pulzující život zaniklého společenství největší ostravské hornické kolonie. 
Monograie, která zpracovává vědecky i společensky velmi aktuální téma 
(a to zajisté nejen v regionálním kontextu), má proto naději, že nalezne cestu 
k širšímu okruhu čtenářů. Kromě těch, kteří v těchto lokalitách prožili část 
svého života nebo těch jejichž rodiny tu mají své kořeny, je možno četbu 
této knihy vřele doporučit (zejména pro její obecnější sociologizující vhled 
do sídelní problematiky) například pracovníkům obecních samospráv či 
urbanistům a architektům. Právě všestranný pohled na problémy spojené 
s životními cykly jedné konkrétní lokality v průběhu dynamických změn 
indukovaných procesy industrializace a urbanizace totiž umožňuje rozkrýt 
některé, na první pohled ne zcela zjevné dimenze aktuálních otázek spo-
jených i s urbánní sférou života dnešní společnosti. 

Publikace, která vznikla jako jeden z podstatných výstupů auto-
rova disertačního projektu Obyvatelstvo ostravských dělnických kolonií 
(1850–1950) pod vedením Lumíra Dokoupila z katedry historie Filozo-
ické fakulty Ostravské univerzity, prošla před svým vydáním důkladným 
recenzním řízením historiků Oldřicha Klepka, Milana Myšky a etnografky 
Jitky Noušové. Recenzentovi tak nezbývá mnoho prostoru pro formulaci 
obvyklých formálních výtek či věcných nedostatků práce. V tomto ohledu 
stojí za zmínku snad jen autorova chybná teze o primátu Ostravska v rámci 
českých zemí pokud se týče rozšíření způsobu hromadného ubytování 
dělnictva v kasárnách a závodních koloniích (s. 21). Toto tvrzení totiž zcela 
jistě neobstojí při případné komparaci bytové situace ostravského dělnictva 
s poměry ve zlínském průmyslovém centru. Již výše bylo naznačeno, že 
monograie je vystavěna na velmi rozsáhlé pramenné bázi. Přesto i zde 
by bylo možno nalézt další, dosud nevyužité zdroje informací, které ale 
mohou být pro sledovanou problematiku podstatné. Jedná se především 
o regionální dobovou beletrii (Z. Bár, F. Sokol-Tůma) a také memoáry (E. 
Balcar, V. Jičínský). Také v oblasti počtu a struktury pamětnických výpo-
vědí k tématu je možno najít určité rezervy. Na druhou stranu je ale nutno 
zdůraznit, že počet a kvalita získaných vzpomínek nezávisí jen a pouze na 
snaze a vůli badatele, ale je odvislá také na celé řadě jiných okolností, kte-
ré mnohdy nelze ovlivnit; především závisí na ochotě pamětníků účastnit 
se výzkumného projektu a podělit se s historikem o své vždy speciické, 
osobní vidění tématu. Bylo by například jistě zajímavé shromáždit tento typ 
výpovědí i z prostředí mimo vlastní kolonii (např. mezi obyvateli blízkého 
městského centra). Tento materiál by nepochybně práci obohatil o další 
kontext, v němž by se zajímavým způsobem konfrontovaly a prolínaly 
vzpomínky lidí z kolonie s viděním této speciické society očima „těch 
druhých“. Pokud se týká využití a vytěžení existující zahraniční literatury 
k tématu, je třeba říci, že autor oprávněně zaměřil svou pozornost pře-
devším na – v našem prostředí jistě nejvíce relevantní – práce německé 
a polské. Přes jasnou zakotvenost autorova výzkumu ve středoevropském 
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prostoru však není možné, zejména při snahách o širší relexi sledované 
problematiky a také s ohledem na určité metodické aspekty jeho záměru, 
zcela pominout některé základní práce, které k této problematice existují 
zejména v anglosaském prostředí. Jejich využití by totiž mohlo autorův 
výzkum posunout hlavně po metodické stránce, a to nepochybně v řadě 
témat a oblastí (sociální dějiny dělnického bydlení, dějiny plánování, 
interpersonální vztahy v průmyslu atd.). 

Výše formulované nedostatky je ovšem třeba chápat jednoznačně 
pouze jako poznámky na okraj jinak velmi všestranně a precizně koncipo-
vané i sepsané knihy. Za její největší nedostatek, který ovšem není možno 
přičíst na vrub autora, je tak nutno označit především vady vydavatelské. 
Je zkrátka škoda, že kultivovaným a životným textům se nedostalo odpo-
vídající, alespoň standardní graické úpravy a potřebného doplnění a pode-
pření v podobě ilustrativní obrazové dokumentace (dobové fotograie, 
mapy, plány). To totiž jinak velmi ambiciózní knihu poškozuje především 
s ohledem na její šance u potencionálních čtenářů. Ondřej Ševeček

Milan S. Ď u r i c a :  Jozef Tiso 1887–1947. Životopisný proil
Bratislava, LÚČ 2006, 594 s. ISBN 80-7114-572-6

Autor monograie je v posledních zhruba 15 letech dostatečně znám 
svými kontroverzními postoji v souvislosti s výkladem dějin období tzv. 
Slovenského štátu v letech 1939–1945. Ve své poslední monograii, velmi 
rozsáhlé, si klade podle vlastních slov za cíl přiblížit život kněze, politika 
a slovenského prezidenta právě v oné tolik diskutované éře širším čte-
nářským kruhům, takže se ji rozhodl napsat v „populárnej rozprávačskej 
forme“. Pokud již v předmluvě uvádí, že se nebude jednat o oslavné dílo, 
neboť podle jeho názoru „Slováci dnes nepotrebujú nijaký nový mýtus“, 
nutno konstatovat, že dalších více než 550 stran tento záměr totálně staví 
na hlavu. Celá kniha vlastně není ničím jiným než právě posílením mýtu 
Jozefa Tisa jako mučedníka „upřímného křesťanství“, antibolševismu, ale 
i „antinacismu“ a v neposlední řadě „antičechoslovakismu“. Na závěreč-
ných stránkách (s. 557) konec konců Ďurica uvádí, kterým směrem by se 
měla ubírat úcta k Jozefu Tisovi – z historického hlediska po pozitivním 
výsledku procesu blahořečení může být Tiso podle autora „katolickou 
cirkvou postavený na úctu oltára“. Rozsáhlou knihu je tedy nutno vidět 
především v tomto světle. A v tomto smyslu je právě Ďurica, působící 14 
let na Papežské salesiánské univerzitě a v době pontiikátu Jana XXIII. 
také jako poradce Přípravné komise 2. Vatikánského koncilu, osobou svým 
způsobem z nejpovolanějších. 

Ďuricově knize ovšem nutno přiznat, že je materiálově skutečně velmi 
obsáhlá; autor prostudoval německé, britské, francouzské, italské, belgické, 
švýcarské, a dokonce i izraelské archivní fondy. Jádrem problému je ovšem 
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apriorní interpretace těchto pramenů a samozřejmě i využití pramenů ze 
„soukromých archivů“ Tisových současníků, případně osobních rozhovorů 
s těmito personami (K. Sidor, K. Murín, G. Medrický, A. Izakovič atd.). 
Pozitivní vztah těchto lidí k Tisovi je nabíledni, a rovněž tak „naladění na 
stejnou vlnovou délku“ s autorem knihy.

Práce je rozdělena do šesti kapitol. V první nás autor seznamuje 
s Tisovým rodokmenem a s jeho dětstvím talentovaného bytčanského žáka, 
žilinského gymnazisty, nitranského seminaristy a nakonec velmi dobře pro-
spívajícího studenta vídeňského Pázmanea. Druhá kapitola sleduje Tisovu 
kněžskou kariéru od kaplanování v Oščadnici až po hodnost papežského 
komorníka a spolehlivého spolupracovníka tehdejšího nitranského biskupa 
dr. Karola Kmeťka. Nejvíce prostoru věnuje Ďurica Tisově pastorační čin-
nosti v jeho farnosti v Bánovcích nad Bebravou. Na Tisa jakožto místního 
dobrodince zde vzpomínají především předváleční obyvatelé Bánovců 
(tehdy děti a mládež), zejména z řad poválečných slovenských emigrantů 
v různých částech světa.

Třetí kapitola pojednává o předválečné Tisově politické dráze poslance 
československého Národního shromáždění, ale i jeho (byť nedlouhém) 
působení coby ministra československé vlády. Politickou angažovanost 
slovenských katolických kněží Ďurica vysvětluje tím, že pocházeli často 
z prostých poměrů a mezi prosté obyvatele se po vysvěcení vraceli působit, 
takže se, také vzhledem k jejich relativní ekonomické nezávislosti, celkem 
logicky chopili iniciativy při obhajobě práv prostých Slováků. Poukazuje 
také na Tisovy sympatie ke křesťanskosociálnímu politickému hnutí inici-
ovanému encyklikou papeže Lva XIII. Rerum novarum. V meziválečném 
Československu vidí Ďurica Tisa (a v tomto okamžiku právem) mezi 
zásadovými zastánci slovenské autonomie, ale zdaleka ne mezi radikálními 
hlasateli tohoto politického směřování – zde je poprvé autorem postaven 
proti Tisovi jeho vnitrostranický politický protipól Vojtech Tuka.

Ve čtvrté kapitole podává autor svoji interpretaci Tisova působení 
v éře Slovenského štátu. Jeho podíl na vzniku tohoto státního útvaru vysvět-
luje snahou jediným možným způsobem zachránit Slovensko a Slováky před 
osudem přímo okupovaných Čech a Moravy. Jinak je zdůrazněn neustálý 
zápas Tisovy „křesťanské“ koncepce slovenské vnitřní politiky s nacionálně 
socialistickou frakcí reprezentovanou Tukou a Machem, výsledkem jejichž 
intrik bylo neblahé užší připoutání k hitlerovskému Německu po salzbur-
ských jednáních v létě 1943. Slovenské národní povstání je v Ďuricově 
interpretaci bolševicko-benešovskou destabilizací jinak vcelku příznivých 
slovenských poměrů, jejímž důsledkem byl německý ozbrojený zásah a tra-
gická role stafáže, kterou Tiso sehrál v Banské Bystrici při vyznamenávání 
nacistických potlačovatelů povstání.

Neuralgickým bodem Tisova prezidentského působení je nesporně 
9. říjen 1941 a vládní nařízení č. 198/1941, známé jako „Židovský kodex“. 
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V Ďuricově interpretaci Tiso v té chvíli vážně uvažoval o demisi, ale roz-
myslel si ji, aby mohl „tie od Nemcov vyžadované a Tukom ochotne vykonávané 
protižidovské opatrenia svojím vplyvom částečne mierniť a osobnými výnimkami 
aspoň určitý počet Židov zachrániť“ (s. 377). Katolický kněz se zde jako 
hlava státu musel nutně dostat do rozporu s názory slovenských katolic-
kých biskupů (viz memorandum z jejich porady v Nitře 7. října 1941) a se 
samotným Vatikánem (viz protest kardinála Maglioneho z 12. listopadu 
1941). Zde Ďurica hájí Tisa argumentem, že ještě ve druhé půli roku 1942 
nevěřil například ani E. Beneš v britském exilu zprávě londýnské odbočky 
Židovského světového kongresu o nacistických plánech na totální likvidaci 
Židů, a ani Vatikán, všeobecně pokládaný „za jedno z najlepšie informovaných 
stredísk na svete“, neodpověděl prý kladně v stejné době na dotaz emisara 
USA při Svaté stolici M. Taylora, zda má ověřené zprávy o vyvražďování 
Židů (s. 401). Údaje o výjimkách z deportací, které podle autora knihy 
osobně inicioval Tiso, zde jsou především předkládány z citovaných 
vyjádření jednotlivců, například svědků obhajoby v Tisově poválečném 
procesu, anebo z hlášení německých agentů do Berlína. Otázkou zůstává, 
lze-li výpovědní hodnotu těchto pramenů bezvýhradně přijmout bez jejich 
přísné kritiky, což platí dvojnásob zvláště u zpravodajců.

V páté kapitole se dočteme o Tisově útěku koncem války, o jeho azylu 
v klášteře sv. Konráda v Altöttingu, o jeho vypátrání Američany, vydání 
do Československa a následujícím soudním procesu a popravě. Tato část 
Ďuricovy práce má nepochybně nejvíce „hagiograických“ prvků. Nemám 
teď na mysli ani tak líčení Tisova chování během procesu a před popravou, 
kdy se zřejmě opravdu začal cítit povolán stát se mučedníkem slovenské 
samostatnosti, čemuž odpovídalo i jeho vystupování, které mohlo přede-
vším u podstatné části tehdejší slovenské veřejnosti budit obdiv a úctu, ale 
spíše líčení jeho poměrně krátkého pobytu v americkém zajateckém táboře 
v Garmisch-Partenkirchenu. Podle svědectví Tisových spolupracovníků K. 
Murína a P. G. Dobiše, a ovšem i amerického sympatizanta se Slovenským 
státem E. L. Delaneye, zde byli všichni včetně prezidenta fyzicky týráni 
a byla krutě ponižována jejich lidská důstojnost. 

Závěrečná kapitola, jak už bylo shora uvedeno, je věnována otázce 
případné Tisovy beatiikace. Zde se tedy čtenář dobere k „polopatickému“ 
potvrzení toho, k čemu směřovalo předchozích, byť velmi poutavě napsa-
ných, více než 500 stran. 

Prezident Tiso byl nesporně tragickou postavou slovenských, českých 
i československých dějin. Po většinu své politické kariéry zcela určitě nepa-
třil k radikálnímu křídlu slovenských nacionalistů. V tom lze jistě souhlasit 
i s M. S. Ďuricou, byť bychom možná na rozdíl od něj viděli nejen ony 
minusy, ale i plusy česko-slovenského (či československého) předválečného 
„pobratimstva“. Tisovo působení v letech 1939–1945 a jeho poválečné 
odsouzení a poprava bude však ještě dlouho dělit nejen Čechy a Slováky, 
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ale možná i české a slovenské historiky a také odborníky i laiky přímo na 
Slovensku. Je to otázka vzhledem k naší ještě zcela nedávné minulosti příliš 
živá a citlivá. V současné slovenské historiograii má Tisovo prezidentování 
dvě základní skupiny interpretů – jedna vidí Tisovu tragédii jako problém 
volby menšího zla (s určitými výhradami sem můžeme řadit i M. S. Ďuricu), 
druhá jako problém strachu (například Ivan Kamenec). 

Publikace M. S. Ďurici si určitě najde (samozřejmě spíše na Sloven-
sku) čtenáře, kteří, pokud je neodradí její rozsah, ji přečtou se zaujetím 
a zřejmě se doví mnohé nové zajímavé informace o tomto slovenském 
knězi a politikovi. Přál bych jim ale během čtení zejména obrovskou dávku 
nadhledu, neboť úvodní autorovy věty o tom, že dílo je objektivní a není 
oslavné, jsou v rozporu s celkovým vyzněním knihy. Radek Mikulka

*

Robert S a k :  Josef Jungmann. Život 
obrozence 
Praha, Vyšehrad 2007, 320 s. ISBN 978-80-
7021-890-7

Edice Velké postavy českých dějin nakla-
datelství Vyšehrad byla před nedávnem 
rozšířena o další titul, biograii Josefa Jung-
manna z pera R. Saka. Cílem edice, v níž 
byly již vydány životopisy Albrechta z Vald-
štejna, Václava II., Karla Kramáře či Elišky 
Přemyslovny, je podat vyváženou, vědecky 
fundovanou, ale zároveň laikům přístupnou 
informaci. Hned na úvod můžeme říci, že 
autor si s tímto obtížným zadáním pora-
dil dobře: napsat stravitelnou, ale zároveň 
odborně validní monograii o tak rozporně 
hodnocené a zároveň v mnoha ohledech klí-
čové osobnosti národních dějin jistě nebyl 
jednoduchý úkol. Spisem je zároveň zaplně-
na určitá mezera: moderně pojatá biograie 
Jungmanna jako jednoho ze stvořitelů čes-
kého nacionalismu dosud chyběla. Součástí 
publikace je poznámkový aparát, seznam 
použité literatury a pramenů, přílohy, foto-
graie Jungmannových rukopisů, portrétů 
a nechybí ani obligátní „chaloupka genia“ 
v Hudlicích. Jako hlavní pramen autorovi 
posloužily spisy, deníky a korespondence J. 
Jungmanna a dalších dobových osobností, 
především obrozenců.

Z pochopitelných důvodů má práce do 
jisté míry kompilační charakter. Sak hoj-
ně využívá starší biograie V. Zeleného, V. 
Štulce, E. Chalupného či závěry A. Nováka, 

J. Jakubce či J. Vlčka. Starší teze dílem pře-
jímá, dílem s nimi polemizuje, opravuje je či 
uvádí na pravou míru. Kompilativní a místy 
až polemický charakter práce však není na 
škodu. Jejím hlavním přínosem je začlenění 
materiálu do nových souvislostí, kontextů 
a moderního pojetí procesu tzv. národního 
obrození vůbec. V tom spočívá i její hlavní 
potenciál ve směru k méně poučenému čte-
náři. Stravitelným způsobem totiž ukazuje, 
že dějiny tzv. národního obrození nemusejí 
být jen výčtem dat založení spolků, časopisů, 
muzeí, knihoven a vydávání obrozeneckých 
spisů, nebo idylickým příběhem o českém 
„znovuzrození“ v jiráskovsko-nejedlovském 
duchu, ale procesem, který zásadním způ-
sobem dodnes ovlivňuje svět kolem nás. 
V Sakově pojetí jsou Jungmannův život 
a dílo začleněny do kontextu vývoje české-
ho obrozeneckého myšlení a nacionalismu: 
práce historiků M. Řezníka, M. Hrocha, F. 
Kutnara, D. Třeštíka, J. Štaifa ale i sociologa 
E. Gellnera či bohemisty V. Macury tvoří 
základní rámec práce. 

Text je vystavěn klasickým chronolo-
gickým způsobem, ovšem s řadou odboček 
ke každodennosti první poloviny 19. století, 
především do oblasti školství, s nímž byl 
Jungmann po celý život pevně spjat. Autor 
věnoval náležitou pozornost všem spor-
ným bodům Jungmannova života a díla. 
V otázce jeho postavení mezi klasicismem 
a romantismem jej klade mezi obě epochy 
jako představitele přechodného preroman-
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kapitola. Kniha je uzavřena „jungmannov-
skou“ výzvou D. Třeštíka k neustálému 
„vymýšlení“ národa tak, aby odpovídal 
potřebám doby.

Vytknout autorovi lze snad jen užívání 
pojmu „rusoilie“ (namísto běžně užívané-
ho „rusoilství“), který evokuje spíše než co 
jiného exotickou chorobu, nebo ne zcela 
kritické přejímání některých Chalupného 
charakterologických vývodů, např. v sou-
vislosti s Jungmannovou „tichou pílí“: 
„Právě ona to byla, čím tkvěl ve svém češství, 
ale na rozdíl od průměrných Čechů neumdlé-
vající a vytrvalý, vlastnost zděděná snad po 
dávných německých předcích“ (s. 187). Tyto 
drobnosti však nekazí celkově dobrý dojem 
z knihy. Jedná se o kvalitní publikaci, jež 
sice není nikterak zásadní či průlomová, ale 
která může dobře sloužit jak odborníkům, 
tak i laické veřejnosti. Alexandr Brummer

Jan Ž u p a n i č : Nová šlechta Rakous-
kého císařství
Praha, Agentura Pankrác 2006, 456 s. ISBN 
80-86781-08-9

Mezi knihami, které se v posledních 
letech zabývaly tematikou šlechty se kniha 
Jana Županiče vyjímá nejen svým námětem 
a zaměřením na tzv. novou šlechtu. Autor se 
problematikou šlechtických rodů soustavně 
zabývá již mnoho let a z knihy jasně vyplývá 
obrovské množství prostudovaných spisů 
uložených v českých archivech a ve Vídni. 

Práce v žádném případě není pouhým 
výčtem osob povýšených do šlechtického 
stavu zhruba od druhé poloviny 18. století 
do konce první světové války s důrazem na 
poslední roky existence Rakouska-Uherska. 
Osm kapitol knihy nazvaných První a dru-
há společnost, Vznik jednotné rakouské šlechty, 
Udílení šlechtických titulů, Kancelářská praxe, 
Šlechtická privilegia v nové době, Židovská 
šlechta, Renobilitace a renobilitační procesy, 
Neoprávněné používání, zánik a rušení šlech-
tických titulů i samotná závěrečná kapitola 
představují detailní popis problematiky 
šlechty jako takové, jejího vzniku, roz-
dělení a postavení v jednotlivých částech 
monarchie až po zrušení šlechtických výsad 
a stavu po první světové válce. V podstatě 
od třetí kapitoly je pak výklad doplňován 
příklady konkrétních novošlechtických 

tismu. Na poli vztahu mezi nacionalismem 
a náboženstvím a jejich možné substituce 
upozorňuje na fakt, že Jungmannův nega-
tivní vztah k náboženství nelze přeceňo-
vat. Dobře líčí napětí mezi Jungmannovou 
emocionálně angažovanou generací a před-
staviteli starší, střízlivě kritické, osvícenské 
generace reprezentované především Dob-
rovským. Čtenáři je také osvětlena podsta-
ta z dnešního pohledu malicherných sporů 
o prozodii a pravopis, což představuje jeden 
z řady přesahů k tématu obrozenské kultury 
obecně, k její imaginativnosti a ilologičnos-
ti, k pozoruhodnému Macurovu postřehu, 
že rodící se obrozenecká společnost měla 
pouze vymýšlený jazyk, jehož virtuální rea-
lita do značné míry kompenzovala ostatní 
oblasti společenského života. Do tohoto 
kontextu zapadá i výklad Jungmannových 
politických názorů, nijak nevybočujících 
z biedermeierovské strnulosti, nevýboj-
nosti, opatrnosti a odporu k přímému poli-
tickému angažmá, pochopitelnému v kon-
textu režimu Rakouska první poloviny 19. 
století. Obdobně „krotký“ byl i jeho vztah 
k Němcům, zato naopak jako „bujné“ lze 
označit jeho slovanské fantazie. Pozornost 
je věnována samozřejmě i původní umě-
lecké, vědecké či překladatelské činnosti 
„baťušky“ českého národního hnutí.

Opomenuta není ani Jungmannova 
osobnost, kromě zmiňované „opatrnosti“ 
tradičně spojovaná s voltairovskou „tichou 
pílí“, tolik připomínající koncept „drobné 
práce“ T. G. Masaryka, rozhodného, niko-
li však zcela spravedlivého Jungmannova 
kritika. Jak už to v biograiích bývá, autor 
se nevyhnul jistému psychologizování, ale 
takto vyvozené závěry jsou dobře pod-
ložené a důvěryhodné. Například příčinu 
známého a diskutovaného Jungmannova 
„opatrnictví“ Sak spatřuje v těžkém mládí, 
kdy byl Jungmann nucen, stejně jako řada 
dalších, protloukat se jako chudý student, 
outsider, syn poddaného zatížený komple-
xem méněcennosti v prostředí cizí Prahy. 
Obdobně jsou vykresleny zhusta nevraživé 
vztahy mezi obrozenci, jejich časté spory, 
rivalita a pomluvy. Autor jasně ukazuje, 
že tzv. obrození nebylo žádnou idylou. 
Opomenuta není ani problematika Jung-
mannova druhého života, jeho rozporného 
hodnocení, jemuž je věnována celá poslední 
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rodů ponejvíce z českých zemí. Velmi zají-
mavou částí, která se nachází již v první 
kapitole knihy, je popis funkcí dvorských 
hodnostářů a předpokladů k zisku takové 
funkce. Na tuto část navazuje pátá kapitola 
o šlechtických privilegiích, která informace 
dále rozvíjí. 

Kniha je doplněna graickými přílo-
hami, a to přehledy rakouských a rakous-
ko-uherských záslužných řádů a rakouské 
heraldiky. Samozřejmostí je jmenný rejs-
třík. Vzhledem k širokému záběru knihy 
lze snad vytknout absenci předmětového 
rejstříku. Tento relativní nedostatek je ale 
z větší části kompenzován velmi podrob-
ným obsahem.  Michaela Kořistová 

Taťana P e t r a s o v á  –  Helena 
L o r e n c o v á  (edd.): Opomíjení 
a neoblíbení v české kultuře 19. století. 
Úředník a podnikatel
Sborník příspěvků z 26. plzeňského sympozia 
k problematice 19. století. Praha, Koniasch 
Latin Press 2007, 384 s. ISBN 978-80-
86791-43-2!

S podporou grantového projektu 
408/06/1675 Grantové agentury České 
republiky vyšel sborník příspěvků z již 
26. plzeňského sympozia k problematice 
19. století. Úctyhodná řada konferencí 
věnujících se převážně kulturním dějinám 
19. století se zvláštním zřetelem, i když 
pochopitelně ne výlučně, k českým zemím, 
resp. k prostoru a souvislostem habsbur-
ské střední Evropy, se zatím vyznačovala 
pozoruhodnou invencí při hledání témat. 
První překročená pětadvacítka z roku 2006 
jakoby klopýtla o vlastní snahu udržet vyso-
ko nastavenou tematickou laťku. Pod dost 
mnohoslibným vymezením „opomíjení 
a neoblíbení“ se skrývá poněkud rozpačitá 
směsice relexí úředníka a podnikatele stře-
doevropského prostoru 19. století. 

Pokus o vysvětlení zvolené kombina-
ce se skrývá ve stati Proč musela je potkat 
neláska. Ohlédnutí za čtvrtstoletím plzeňských 
sympozií z pera Heleny Lorencové. Ten je 
poněkud paradoxní kombinací rozboru teo-
rií Bernarda Bolzana a Albína Bráfa v rámci 
jediného, bravurně splétaného literárního 
útvaru, který místy osvědčuje některá zabě-
haná paradigmata typu nenáviděný a škodí-

cí úředník, nebo průmysl rozvíjející se pře-
devším v německých oblastech Čech. Spolu 
s nevšedním nekrologem Heleny Lorencové 
(13. 5. 1945 – 19. 10. 2006) z pera Taťány 
Petrasové v úvodu je stať nejspíše průzorem 
a neobvyklou připomínkou nezaměnitelné 
osobnosti dlouholeté spoluorganizátorky 
plzeňských konferencí, jejíž stopa v nich 
deinitivně skončila. Problém tematického 
nesouladu této konference spočíval hlavně 
v míjení se rovin: zatímco neoblíbenost byla 
v jednotlivých příspěvcích sledována přede-
vším podle aktuálních projevů dané doby, 
opomíjenost byla relektována v druhém 
životě každého z fenoménů. Nevyváženost 
zastoupení všech rovin už není problémem 
organizátorského zadání, ale víceméně 
náhodné volby témat jednotlivými referu-
jícími.

Ve sborníku lehce převažují podni-
katelé nad úředníky, ale v obou částech 
poskytla konferenční platforma lepší mož-
nost prezentování drobných adresných 
studií než zobecňujících úvah. I když ani 
mezi nimi nechybí pozoruhodné stati. Miloš 
Havelka ve stati Úředník a občan, legitimi-
ta a loajalita poskytl neobyčejně zajímavý 
pohled sociologa na správní dějiny a jejich 
ilozoicko-právní kontext, který vyústil 
v úvahy o loajalitě jako fenoménu patřící-
mu k lidské společnosti. Zároveň tím bylo 
poukázáno na dosud ne příliš relektovaný 
problém historického bádání. Jiří Rak se ve 
stati Kam zmizeli (z obrozeneckého mýtu) pod-
nikatelé? pokusil vysvětlit způsoby vnímá-
ní podnikatele a především jeho druhého 
života v kontextu pokračující nacionalizace 
české společnosti. 

Do části opatřené podtitulem To byl 
panečku úředník! se vešla jak popisná stať 
o stejnokrojích státních úředníků, tak něko-
lik náhledů do konkrétních osudů kon-
krétních úředníků, ať už nazíraných cestou 
jejich korespondence, úředními prameny 
nebo třeba literárním ztvárněním. Část 
s podtitulem Úředník, podnikatel, umělec? 
se pokusila relektovat některé přechodné 
roviny, k jejichž vzniku právní i společenské 
poměry podunajské monarchie dávaly velmi 
dobrou příležitost. Úředníci, především ve 
státních službách, kteří byli zároveň velmi 
slušnými výkonnými umělci všeho druhu, 
a naopak lidé na místech organizátorů kul-



473

D Ě J I N Y  1 9 .  A  2 0 .  S T O L E T Í

vou investici ve smyslu jeho přečtení přece 
jenom stojí. Z publikovaného si totiž závěry 
lze udělat.  Marie Macková

Jan K l i n k a  –  Jan B ř e č k a 
–  Václav K o l e s a :  Robert Matula 
– Parašutista skupiny WOLFRAM
Zlín, Vydavatelství Václav Kolesa 2007, 136 
s. ISBN neuvedeno

Zlínské vydavatelství Václava Kole-
sy se už od roku 2001 zabývá vydáváním 
životních příběhů mužů, kteří se v letech 
1939–1945 zapojili v zahraniční armádě 
do bojů za svobodu naší vlasti. Zmíněný 
vydavatel (a ve všech pracích i spoluautor) 
se věnuje především osudům příslušníků 
čs. letectva ve Velké Británii, ale nevyhýbá 
se ani jiným zajímavým osobnostem, spo-
jených se zahraničním odbojem. Ke spolu-
práci tentokrát přizval historika Moravské-
ho zemského muzea v Brně Jana Břečku 
a v Kanadě žijícího Jana Klinku. Centrem 
jejich zájmu se stal Robert Matula, jeden 
z posledních žijících čs. parašutistů, kteří 
byli na území Protektorátu vysazeni v letech 
1941–1945. 

Jak už je u „Kolesových“ knih zvykem, 
autoři sledují životní pouť svého hrdiny 
doslova od kolébky. Využívají samozřej-
mě zaznamenaných vzpomínek R. Matuly 
a všímají si jeho nelehkého dětství (na-
rodil se 19. prosince 1919) v Radvanicích 
u Slezské Ostravy, které na konci 30. let 
završil jeho nástup do hornického povolá-
ní. Zajímavou okolností v této etapě živo-
ta budoucího parašutisty je fakt, že přes 
prostředí, z něhož vzešel, nepodlehl ani na 
chvíli myšlenkám komunismu volajícím po 
„spravedlivější“ společnosti, i když právě 
v jeho případě by to bylo pochopitelné. 
Po okupaci zbytku území Čech a Moravy 
v březnu 1939 se rozhodl, že odejde do 
Polska, odkud přicházely zprávy o nově se 
tvořící čs. zahraniční armádě. Spolu s Jose-
fem Křístkem plán uskutečnili a přihlásili 
se na konzulátu v Krakově do vznikající 
vojenské jednotky. Pro nezájem polských 
úřadů o služby čs. vojáků byl dohodnut 
jejich odsun do Francie a služba v Cizinec-
ké legii. R. Matula se s dalšími téměř 200 
muži přeplavil na švédské lodi Kastelholm 
do Francie a po oiciálním přijetí do legie 

tury, kteří se museli srovnat s úřednickými 
povinnosti, protože tím bylo jejich konání 
zaštítěno. Tato rovina je hodně neprobáda-
nou, a badatelsky nejednoduchou, oblastí a je 
třeba připustit, že i v tomto sborníku sebrané 
příspěvky nejsou početné a spíše naznačují, 
než odpovídají na možné otázky.

Podstatně početnější je část opatřená 
podtitulem Zapomínaní podnikatelé, která 
v sobě skrývá deset příspěvků relektujících 
osobnosti či principy rozvíjejícího se pod-
nikání, tak jak je přineslo celé 19. století. 
V souladu s charakteristikou „zapomínaní“ 
je nemalá část příspěvků věnována němec-
kým a židovským podnikatelům. 

Dalších pět příspěvků bylo vyčleněno 
do samostatné kapitoly s podtitulem A také 
podnikatelé! Věnují se všechny ve zkratce 
podnikatelským aktivitám, jejichž výstupem 
bylo jakési umělecké či alespoň dobově 
charakterizované osvětové či zábavní dílko. 
Prezentováni tu jsou jak dnes, díky nedáv-
né široce pojaté a téměř osvětově vedené 
kampani Roku trpaslíka, rozhodně nezapo-
mínaní zahradní trpaslíci a jim blízké plas-
tiky vyráběné irmou rodiny Maresch, tak 
například v současnosti opravdu již téměř 
neznámé opticko-mechanické zábavy nazý-
vané ve své době fantasmagorie.

Odraz konferenčního jednání v násled-
ně vydaném sborníku se vždy poněkud liší 
od skutečné atmosféry a dokonce i od rele-
xí a nápadů, které jsou prodiskutovány, ať 
na veřejném fóru nebo v kuloárech. Tento 
sborník je především pestrou mozaikou 
barevných sklíček, která jsou ve své větši-
ně předložena čtoucí veřejnosti k dalšímu 
využití a analýze. Na plzeňských sympózi-
ích bývá zvykem závěrečné shrnutí. Pokud 
zaznělo i v roce 2006, je možná škoda, že se 
mu nedostalo prostoru ve sborníku. Téma 
bylo postaveno tak, že si o zhodnocení 
a celkovou analýzu vyloženě říká. Příspěv-
ky publikované v tomto sborníku mnohdy 
svým tématem i vyzněním směřují k témuž. 
Jedno vysvětlení se ovšem nabízí: ze strany 
pořadatelů jde o rainovaný marketingový 
tah – zájemce o téma si sborník prostě musí 
koupit a všechny příspěvky si přečíst, pro-
tože v žádné recenzi nemohou být „stručně 
zachyceny“ závěry, ke kterým konferenční 
jednání došlo. Je třeba připustit, že přes 
naznačené výhrady tento sborník za časo-
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odejel do jejího afrického centra v Sidi bel 
Abbes. O tom, že poměry v této „bohulibé“ 
instituci měly do idyly hodně daleko, svědčí 
i následující věta, kde R. Matula vzpomí-
ná: „Od některých poddůstojníků Cizinecké 
legie jsme nemohli očekávat nic dobrého. Při 
nočním cvičení jsem musel srazit kopancem 
jednoho z nich, když se napřahoval nožem na 
mého souseda Karla Batelku. Milosrdná tma 
naštěstí vše zakryla a nikdo z aktérů incidentu 
se k ničemu nehlásil a na nic neptal.“ Když 
vypukla počátkem září 1939 válka, do níž se 
zapojila i Francie, došlo k propuštění našich 
vojáků ze svazku Légion Étrangere a jejich 
odjezdu do města Agde na jihu Francie, 
kde se formovala regulérní čs. armáda. R. 
Matula byl přidělen ke 4. (posléze 12.) 
kulometné rotě 2. pěšího pluku, s níž se 
účastnil v červnu 1940 i bojů na frontě. Po 
katastrofální porážce francouzských armád 
museli čs. vojáci hledat spásu ve Velké Bri-
tánii, v polovině července 1940 dorazil na 
palubě lodi Rod el Farag do Liverpoolu 
i desátník R. Matula. Zajímavě vyznívají 
v knížce pasáže o jeho rozepřích s velite-
lem 3. praporu majorem Čeňkem Slezákem, 
přínosný je i popis „francouzské“ anabáze 
a počátků naší zahraniční armády ve Velké 
Británii, kde se stal příslušníkem 2. roty 2. 
praporu 1. čs. smíšené brigády. Jelikož se 
naše pozemní armáda bojů prozatím neú-
častnila, odesílalo její velitelství mnohé její 
příslušníky (i R. Matulu) do nejrůznějších 
kurzů. Jako mnoho dalších jeho kamarádů, 
i on se v Anglii oženil, a to s příslušnicí 
dobrovolných služeb námořnictva Violet 
Wrightovou. 

Jak už to bývá ve válečné době, život 
připravoval pro vojáky nejrůznější překva-
pení. Na jaře 1944 se R. Matuly zeptal jeho 
nadřízený od 3. tankové roty 1. čs. samo-
statné obrněné brigády kapitán Josef Otisk 
(rodák z Líšně u Brna), zda by nechtěl být 
zařazen do paraskupiny s úkolem působit 
na území Protektorátu. Matula souhlasil, 
a tak se spolu s dalšími vojáky, jmenovitě 
s Josefem Bierským, Josefem Černotou, 
Vladimírem Řezníčkem, Karlem Svobodou 
a J. Otiskem jako velitelem stal členem sku-
piny, která měla seskočit v oblasti Beskyd. 
Všichni parašutisté se podrobili ještě dal-
šímu výcviku a koncem června 1944 pode-
psali i zvláštní prohlášení, které v případě R. 

Matuly znělo takto: „Jest mým úkolem, abych 
odletěl v rámci skupiny WOLFRAM do vlas-
ti, etabloval skupinu, navázal technické radio-
spojení, navázal podle vydaných směrnic styk 
s domácí organizací, (…) organizoval a pro-
váděl záškodnické akce v zázemí nepřítele podle 
směrnic domácí organizace a čs. voj. vedení 
v Londýně (…).“ Pak parašutisté odcestovali 
na vyčkávací stanici do jižní Itálie, odkud 
13. září 1944 vzlétli v letounu Halifax 148. 
perutě RAF zvláštního určení směrem do 
nitra Evropy. Výsadek nedopadl zcela podle 
přestav plánovačů v Londýně, WOLFRAM 
ztratil značné množství materiálu a hlav-
ně radiotelegraistu K. Svobodu, kterého 
později zajali Němci. Další týdny pobytu 
v Beskydech přišli „wolframovci“ do kon-
taktů s partyzánským oddílem Jana Žižky 
(konkrétně s majorem D. B. Murzinem), 
skupinou kapitána A. J. Niščimenka a domá-
cími odbojáři. Tragickým bodem činnosti 
bylo zavraždění J. Bierského „partyzánem“ 
Stanislavem Kotačkou a další akce, kdy je 
pronásledovaly německé protipartyzánské 
jednotky v rámci monstrózní akce „Tetřev“. 
Se štěstím však zátahy německých bezpeč-
nostních sil přečkali, nikoliv však někteří 
jejich domácí podporovatelé, kteří byli pro 
výstrahu popraveni. Ve svízelné situaci se 
velitel skupiny kpt. J. Otisk rozhodl pro 
přesun k Líšni u Brna, kde žila jeho rodi-
na. „Nohy jsme v promočených botách dávno 
přestali cítit. Od Slavkova jsme se už vlekli jen 
po silnici. Když jsme zaslechli blížící se vozidlo, 
jednoduše jsme se svalili do příkopu a teprve 
poté, co nás minulo, jsme šlapali dál“, vzpomí-
nal na těžkou cestu R. Matula. Po dramatic-
kém, strastiplném a takřka 200 km dlouhém 
pěším pochodu tak dorazili začátkem pro-
since 1944 do Líšně. Když se zotavili, začali 
na jaře 1945 spolu se skupinou sovětských 
parašutistů podnikat akce proti německým 
jednotkám, které byly tlačeny postupující 
Rudou armádou na západ. Autoři zde na 
jednom příkladu dokládají, jak ošidná je 
lidská paměť. Jednalo se o akci WOLFRA-
MU z 20. dubna 1945, kdy jeho příslušníci 
mezi Ochozem a Hostěnicemi na Brněn-
sku přepadli německou kolonu. R. Matula, 
V. Řezníček a J. Černota líčí toto bojové 
vystoupení vždy s jistými, někdy dosti 
podstatnými, odchylkami. Na Brněnsku se 
čs. parašutisté v dubnu 1945 také setkali 
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A. Matulové; její život určitě nebyl ohrani-
čen léty 1914–1968. Neschází samozřejmě 
ani přehled literatury a pramenů a seznam 
nejdůležitějších použitých zkratek. Domní-
vám se, že zmíněná publikace bude dalším 
zajímavým kamínkem do mozaiky zkoumání 
dějin čs. zahraničního i domácího odboje 
v letech 1939–1945, protože připomíná činy 
mužů, jejichž hrdinství nebylo dodnes doce-
něno. Jiří Mikulka

Lubor N e d b a l :  Voják, vlastenec 
a národní hrdina, štábní kapitán pěchoty 
Oldřich Pechal. K životním osudům veli-
tele výsadkové skupiny ZINC
Obec Vřesovice 2007, 79 s. ISBN neuvedeno

Historik Lubor Nedbal se dlouhodobě 
soustřeďuje na české dějiny v období dru-
hé světové války. Z hluboké obeznámenos-
ti s pramennými materiály těží i publikace 
zasvěcená jedné z pozoruhodných kapitol 
druhého československého odboje. Autor 
v ní seznamuje s osudy Oldřicha Pechala, 
velitele výsadkové skupiny ZINC. Odbor-
ného zájmu se tak konečně dostalo i této 
skupině, která doposud stála poněkud ve 
stínu jiných, v obecném povědomí zná-
mějších výsadkových skupin, jako zejména 
Anthropoidu, jehož členové uskutečnili 
atentát na Heydricha. Také skupina ZINC, 
již vedle Pechala tvořili Arnošt Mikš a Slo-
vák Viliam Gerik, byla součástí vlny výsad-
ků, které byly z Velké Británie posílány 
na území protektorátu, aby tam oživily 
a pomáhaly organizovat odboj a také aby 
prováděly zpravodajskou činnost. Skupina 
ZINC měla začít operovat na jihovýchodní 
Moravě, odkud Pechal pocházel. Počáteční 
omyl, kdy byla skupina vysazena na Slo-
vensku namísto v Chřibech, předurčil její 
tragický konec. Skupina neuspěla a rozpad-
la se; Pechal byl zatčen, tvrdě vyslýchán 
a nakonec popraven, Mikš padl při odbojo-
vé činnosti v Čechách, Gerik se sám přihlásil 
na pražském gestapu a po válce byl popra-
ven. Případ vyvolal na jihovýchodní Moravě 
běsnění zlínského gestapa, které postihlo 
zvláště Pechalovy blízké a také jednotlivce, 
kteří mu pomáhali.

Předkládaná kniha není Pechalovou 
biograií. Má spíše podobu poněkud stro-
hého přehledu událostí, utvořeného z peč-

s předními hlídkami jednotek 2. ukrajin-
ského frontu, ovšem sovětští zpravodajci, 
kteří je od vojáků převzali, byli neúpros-
ní: „Zavřeli nás a každého zvlášť vyslýchali. 
Obviňovali nás ze špionáže a mnoho nechybě-
lo, aby nás dokonce nepopravili,“ uváděl po 
letech R. Matula.

Po ukončení války za R. Matulou přije-
ly z Anglie manželka s dcerou, ovšem bývalý 
člen WOLFRAMU v armádě dlouho nezů-
stal, v září 1946 odešel do civilu a usadil se 
v Šumperku. Po převzetí moci komunisty 
v únoru 1948 se stal pro své neskrývané 
politické názory nesouhlasící s novými 
pořádky nepohodlným. Proto poslal rodinu 
zpět na britské ostrovy a spolu s přítelem 
ze zahraniční armády Miroslavem Hájkem 
přešli přes „zelenou hranici“ do Bavorska. 
Začala tak pro něj druhá emigrace. Usadil 
se ve Velké Británii, dostal její občanství, na-
rodily se další děti, ale „Albion“ mu k srdci 
nepřirostl, zvláště když se mu nepodařilo 
nalézt odpovídající pracovní uplatnění. Pro-
to v roce 1958 Matulovi přesídlili do Kana-
dy, kde Robertovi nabídli práci u železniční 
společnosti. „Tam jsem postupně prošel vším 
možným,“ vzpomínal, „od umývání lokomotiv, 
soustružnických, klempířských a kotlářských 
prací, zprvu v době řemeslnických dovolených 
a později podle potřeby, až po vedoucího kot-
lárny. (…) Posledních patnáct let u Canadian 
Paciic jsem byl zaměstnán jako údržbář die-
selových lokomotiv s hodinovým platem 12,5 
dolarů.“ Tak se „země javorového listu“ stala 
pro rodáka z Radvanic a jeho ženu, rodilou 
Angličanku, tím pravým domovem, kde žijí 
dodnes.

Co říci ke koncepci recenzované práce? 
Vychází – jak už jsem se na začátku zmí-
nil – ze zachycených vzpomínek nyní plu-
kovníka ve výslužbě Roberta Matuly, které 
velmi vhodně zakomponovala trojice autorů 
do vlastního textu. Práce ukazuje mnohé, 
dosud nepublikované skutečnosti ze života 
čs. vojáků ve Velké Británii v letech 2. světo-
vé války, řadu zajímavých zážitků příslušníka 
paraskupiny vysazené na okupovaném území 
i zajímavé postřehy z prostředí poúnorové 
ho exilu. Jak už bývá u Kolesova vydavatel-
ství dobrým zvykem, je doplněna více než 
stovkou unikátních fotograií. V té souvis-
losti je ovšem nutno zmínit „šotka“, který se 
vloudil do popisky na s. 6 u fotograie paní 
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livě zjištěných a seřazených faktů. Autor se 
zaměřuje na první polovinu roku 1942, na 
období mezi únorem, kdy byla v Británii 
ustavena skupina ZINC, a koncem června, 
kdy byl Pechal stanným soudem odsouzen 
k smrti. Rozšiřuje naše vědomosti o nacis-
tických represích na Kyjovsku v roce 1942. 
Překvapivé je například zjištění, že existoval 

záměr vyhladit Ždánice podobně jako Lidi-
ce nebo Ležáky. Brožuru dotváří poměrně 
rozsáhlá příloha sestávající z dobových 
dokumentů a fotograií. Vydala ji obec Vře-
sovice, z níž Pechal pocházel, u příležitosti 
šedesátého pátého výročí připomínaných 
událostí. Milan Řepa
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Libor J a n  a kolektiv: Komín v historii 1240–2006
Městskíá část Brno – Komín 2006, 440 s. + 12 s. obrazových příloh, ISBN 
80-239-7486-6

Dlouhé čekání na moderní a dnešnímu stavu poznání odpovídající 
monograii dějin města Brna stále ještě neskončilo, byť snad již svítá na 
lepší časy. Případné zájemce z řad historiků i dalších badatelů studujících 
dějiny moravské metropole a jejího okolí však zatím mohou uspokojovat 
alespoň více či méně zdařilá zpracování dějin jednotlivých městských čás-
tí.1 V posledku se monograií o své minulosti prezentovala Městská část 
Brno-Komín. Na místě by zde bylo konstatování „konečně“. Autorský text 
se zde rodil již v úvodu 90. let 20. století, avšak otištění se v revidované, 
opravené doplněné podobě dočkaly dějiny Komína teprve v minulém roce. 
Nesporným kladem předkládaného textu je především, že se jej chopil 
zkušený autorský kolektiv, který má na svém kontě již několik velmi kva-
litních monograií (z poslední doby uveďme alespoň dějiny obcí Čejkovice, 
Mutěnice a Čejč).2

Svým zpracováním a vnitřní stavbou textu tedy kniha vychází z osvěd-
čené koncepce, jež je danému autorskému kolektivu vlastní a představuje 
do jisté míry i jakousi jeho poznávací značku. Standardní výbavou je krátká 
kapitola Přírodní prostředí a podmínky, zde z pera Petra Vituly, který spo-
lečně s Rudolfem Procházkou podává i Pravěké a raně historické osídlení. 
Tato kapitola v intencích moderních zpracování dějin města a obcí podává 
čtenáři nejenom vlastní katalogovou informaci o nálezech v katastru obce, 
ale zařazuje je i do širšího kontextu regionu a seznamuje s obecným rámcem 
chronologie moravského pravěku.

Rovněž kapitola Libora Jana Pod klášterní vrchností 1240–1621 
překračuje rámec dějů úzce svázaných s vlastní předmětnou lokalitou 
Komína a více než pouhý výčet událostí spojených s jeho historií před-
stavuje jakousi kulturně-historickou sondu do moravských středověkých 
dějin. Ty se však odvíjejí na pozadí interpretace pramenného materiálu 
spojeného s existencí vsi Komín. V kulisách její minulosti můžeme sledo-
vat rovněž další důležité momenty správního, politického či církevního 

1 Z poslední doby bych připomenul velmi zdařilou knihu Milan Ř e p a  a kolektiv: 
Dějiny Králova Pole. Brno 2004.
2 Libor J a n  –  Václav Š t ě p á n e k  a kolektiv: Čejkovice 1248–1998. Brno 
1998; Libor J a n  –  Václav Š t ě p á n e k  a kolektiv: Mutěnice. Dějiny vinařské obce. 
Mutěnice 2002 a Libor Jan – František Šalé – Václav Štěpánek a kolektiv: Čejč. Dějiny slovácké 
obce. Čejč 2006.
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života země či blízkého středověkého města Brna. Kapitola je zpracována 
s erudicí autoru vlastní, byť s postupem textu k novějších dějům je více 
znát autorova menší svázanost se zpracovávaným materiálem a litera-
turou. Text si však stále uchovává velmi vysokou úroveň. Rovněž další 
část textu z pera Libora Vykoupila nazvaná V časech habsburské monarchie 
1621–1848 vypovídá o autorově obeznámenosti s materií i zkušenostech 
s uchopením daného tématu v regionálním kontextu. Také zde je minu-
lost obce vyprávěna v širším záběru dějin nejbližšího okolí, především 
pak královského města Brna, s nímž byla obec především hospodářsky 
úzce provázána. V textu je zachycena pohroma, kterou znamenala pro 
obec přítomnost švédských vojsk při obléhání města Brna roku 1645, 
i následující opětovný rozvoj vsi v dalších desetiletích po konci války. 
Ten je prezentován především na látce urbářů, lánových vizitací, rejstříků 
a další hospodářských záznamů vrchnosti. Vedle hospodářské situace 
obyvatel vsi zde čtenář nalezne i informaci o dějinách místní farnosti 
a rovněž proměně obce po tereziánských a josefínských reformách. 
Navazuje stať Petra Fialy Za starého mocnářství 1849–1918, která se 
soustřeďuje více na vnitřní život vsi, ale mapuje i ohlasy „velkých“ dějin 
(povětšinou válek) v životě jejích obyvatel. Opomenut není ani živě se 
rozvíjející spolkový, politický a náboženský život komínských obyvatel ve 
sledovaném časovém úseku. Všem aspektům života vsi je pak poskytnut 
patřičný prostor a péče. Snad jen dopadům 1. světové války, komínským 
občanům bojujícím na frontě a jejich podílu na bojové cestě českoslo-
venských legií mohlo být věnováno více prostoru. Především k otázce 
legií je k dispozici v pražském Vojenském ústředním archivu dostatek 
materiálu, který mohl doplnit, obohatit (a dle zkušeností z jiných lokalit 
snad i korigovat) přinášené poznatky. 

Následují kapitoly Dvacet let Masarykovy republiky 1918–1938 z pera 
Jiřího Čejky a Komínští občané proti německé okupaci 1939–1945 od Jiřího 
Mikulky. V prvním případě je důkladně popsán politický, hospodářský 
a spolkový život obce (včetně popisu návštěvy prezidenta dr. Edvarda 
Beneše v Komíně), v druhém pak těžké chvíle země i jejích obyvatel, Komín 
nevyjímaje, v době nacistické okupace. Také obyvatelé Komína se zapo-
jili do odbojových akcí (především Obrany národa či levicového odboje 
KSČ) a přinesli v mnoha případech cenu nejvyšší. Mnoho jich také odešlo 
bojovat do zahraničí. Osudy všech jsou zde precizně zachyceny v duchu 
stále platného hesla soudobé historiograie 2. odboje „není bezejmenných 
hrdinů“. Chronologický sled dějin obce uzavírá kapitola Totalitou k dnešku 
1945–2006 od Libora Jana, která je jakousi stručnou kronikou politického 
a bohatého duchovního i společenského života obce. Nelehké zpracování 
často pouze kronikářských záznamů a textů lokálního zpravodaje pak autor 
zvládl v požadované kvalitě, aniž by strohé řeči pramenů zcela podlehl, 
a prokázal tak svou zkušenost a erudici.
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V dalších kapitolách Václav Štěpánek popisuje Zemědělské hospodaření 
a Lidovou kulturu. Přináší zde sondu do zemědělské tradice obce, mapuje 
pomístní názvy a tradiční řemesla, aby pak vykreslil etnograickou črtu 
komínských obyvatel, jejich obydlí, kroje i folklórního dědictví. Jiří Čejka 
nakonec podává obrázek Z dějin školství od 17. století do současnosti.

Cenné a přínosné jsou také přílohy Sranda bela nad celé Komín aneb 
o hostincích a hospodách Karla Altmana a Komínské přezdívky. Tradičně kva-
litní je obrazový (barevný i černobílý) doprovod textu a pečlivě zpracovaný 
přehled použitých pramenů a literatury. 

Kniha je nesporně cenným obohacením historiograické produkce 
v rámci Statutárního města Brna. Doufejme, že je předzvěstí dalších podob-
ných prací a v budoucnu pak i již zmíněné monograie k dějinám vlastního 
města Brna. Jiří Mitáček

*

Aloys K a u f m a n n :  Gedenkbuch 
der Stadt Teschen
Herausgegeben und kommentiert von Ingeborg 
Buchholz-Johanek unter Mitwirkung von Ja-
nusz Spyra. Bibliotheca Tessinensis IV. Series 
Polonica 2. Cieszyn, Książnica Cieszyńska 
2007. Teil I, 431 s. Teil II, 415 s. Teil III, 
447 s. ISBN 978-83-914331-8-8

Před třemi lety byla založena ediční 
řada Bibliotheca Tessinensis (rozdělená na 
Series Polonica a Series Bohemica), ve které 
vycházejí pramenné materiály k dějinám 
bývalého Těšínského knížectví. Již čtvrtý 
svazek je věnován monumentálnímu dílu 
Aloise Kaufmanna (1772–1847), dlouho-
letého těšínského starosty, který na zákla-
dě detailního studia pramenů v místních 
archivních sbírkách, uložených na zdejším 
zámku i radnici, napsal čtyřdílné dějiny 
města Těšína, které mají v rukopise více 
než 2 000 stran. Kaufmannova kronika je 
pro současné bádání nepostradatelným 
zdrojem informací, neboť samotný autor 
pracoval s mnohými prameny k dějinám 
města a knížectví, které dnes již fyzicky 
neexistují a z nichž dokonce 265 do své-
ho díla doslovně opsal. Kroniku se snaži-
li vydat tiskem někteří badatelé (např. 
Mathias Kasperlik) již od poloviny 19. 
století, ale jejich snahy nebyly naplněny 
a celý rukopis je kriticky zpřístupněn až 
dnes, a to díky společnému úsilí Książnice 
Cieszyńské, Stiftung Haus Oberschlesien 

z Ratingenu a inanční dotaci z evropských 
zdrojů. 

Nelehkého úkolu přípravy tohoto díla 
se chopila Ingeborg Buchholz-Johanek 
(Münster) a polskotěšínský historik Janusz 
Spyra. Po předmluvě nakladatelů následuje 
více než stostránkový úvod k ediční části, 
který si oba vydavatelé rozdělili následov-
ně: Ingeborg Buchholz-Johanek představila 
autora kroniky, jeho základní životopisné 
údaje a působení v Těšíně. Spolu s Janus-
zem Spyrou provedli rozbor všech dochova-
ných rukopisů, dnes uložených v archivních 
sbírkách v Opavě a Cieszyně, dále pak jejich 
diplomatický rozbor a srovnání. Spyra se 
věnoval osudům všech svazků, které během 
150 let často měnily své majitele a místa 
uchování, Kaufmannovi jako historikovi, 
jeho práci s prameny a také využitím kro-
niky jinými badateli. Na závěr úvodu jsou 
popsány ediční zásady a použité zkratky.

Editoři celou kroniku, rozdělenou do 
tří svazků, transliterovali a doplnili texto-
vými i věcnými poznámkami umístěný-
mi vždy na straně pod čarou. Poznámky 
obsahují vyčerpávající literaturu k tématu, 
která podstatnou měrou doplňuje samot-
ný Kaufmannův text a uživateli usnadňuje 
další práci s tímto pramenem. První ze tří 
svazků obsahuje historii města z let 1164–
1729, druhý zápisy z období 1729–1822 
a poslední edici pramenů k dějinám města 
Těšína. Právě opsané písemnosti, na které 
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Kaufmann odkazuje v textu, tvoří velmi 
důležitou součást jeho díla. Jsou rozděle-
ny do dvou částí vztahujících se k období 
piastovské vlády v knížectví (1290–1653) 
a k následné držbě habsburských panovní-
ků až po požár města v roce 1720. Editoři 
doplnili prameny informacemi o současném 
uložení a o literatuře, ve které byly listiny 
a listy již publikovány. Pokud se tak stalo 
(celkem u 67 kusů zejména z období do 
roku 1653), je uveden pouze autorův krát-
ký regest. Užitečnou součástí publikace je 
konkordance místních názvů v německém, 
polském i českém jazyce, bez které by ori-
entace v textu byla dosti obtížná. Následu-
je jmenný a místní rejstřík, který obsahuje 
údaje i z poznámek a v nich uvedené litera-
tury, což není zcela obvyklé, ale v mnohém 
může být užitečné.

I graické zpracování, jak je u edič-
ní řady Bibliotheca Tessinensis již zvykem, 
podtrhuje velmi dobrý dojem z celého díla. 
Text na speciálním protiplísňovém papíru 
v pevné vazbě doplňují barevné reproduk-
ce částí dochovaných rukopisů a vyob-
razení např. městského znaku Těšína aj. 
Edice Kaufmannovy kroniky zpřístupněná 
Ingeborg Buchholz-Johanek a Januszem 
Spyrou je precizní prací, která by mohla 
být vzorem pro mnohé další vydavatele 
a je nesnadné jí cokoliv vytknout. Snad jen 
v dlouhém seznamu použité literatury lze 
nalézt pouze drobné nepřesnosti, které jsou 
vzhledem k rozsahu díla zcela omluvitelné 
a pochopitelné. Ediční program Bibliotheca 
Tessinensis již plánuje další svazky, které se 
zajisté, stejně jako Kaufmannova kronika, 
stanou důležitou a nezbytnou pramennou 
pomůckou pro poznání dějin (nejen) Těšín-
ského knížectví.  Radim Jež

Obec Vranovice
Red. Emil Kordiovský. Břeclav, Obec Vranovi-
ce 2007, 400 s. ISBN 80-903759-1-X

Širokým autorským kolektivem sepsa-
né dějiny obce Vranovice představují typic-
kého reprezentanta jedné ze dvou „škol“ 
zpracovávání dějin moravských měst a vsí. 
Lze bezesporu konstatovat, že sborníkovým 
způsobem uchopená tematika skýtá mnohá 
úskalí, jež kladou zvýšené požadavky pře-
devším na redaktora knihy a patřičnou péči 

věnovanou sestavování autorského kolekti-
vu. Největší nebezpečí je zde pak nasnadě 
– velká roztříštěnost, až zlomkovitost textu. 
Také přílišné množství přispěvatelů repre-
zentujících rozdílné tvůrčí profesní i věkové 
skupiny, a tedy širokou škálu autorských 
stylů a způsobů práce, redaktorovu práci 
neusnadňuje. Zde je nutno připomenout, 
že redaktor knihy E. Kordiovský, který 
je nesporně jednou z vůdčích osobnos-
tí zpracovávání dějin obcí jižní Moravy 
posledních let a pro jehož práci je právě 
sborníkové uchopení tématu typické, opět 
prokázal letité zkušenosti a dokázal značně 
(i tematicky) nesourodý kolektiv spojit do 
kvalitního souboru.

Zájemce o minulost Vranovic zde 
nalezne odborné statě z geologické minu-
losti obce, o rostlinstvu nejbližšího okolí 
i patřiční historické i archeologické kapitoly. 
V chronologické linii jsou postiženy téměř 
všechny epochy a význačné události, jež 
svým dopadem zasáhly i obec Vranovice. 
Jednotlivých kapitol se pak ujali přední 
odborníci (Andrea Matějíčková, Jan Šedo, 
Josef Unger, Miroslav Svoboda, Bohumír 
Smutný, František Čapka, Emil Kordiovský, 
Jan Břečka), což se v kvalitě textu pozitivně 
promítlo. Snad jenom absence adekvátního 
zpracování středověkých dějin (zvláště při 
dedikaci knihy 750. výročí první písemné 
zmínky) je zarážející a vyvolává pocit neú-
plnosti textu a tedy naplnění podávaného 
konceptu knihy. Stejně tak chybí kritické 
zamyšlení nad dějinami obce v nedáv-
no uplynulých desetiletích, nebo alespoň 
jejich postižení formou obšírnější excerpce 
místních kronik a tisku. Tuto část supluje 
jenom závěrečná stať z dílny redaktora kni-
hy Vranovice v datech. Informace z nejnověj-
ších dějin obce jsou tak roztříštěny v dalších 
textem věnovaných primárně tematice jiné. 
Nutno však podotknout, že na tři desítky 
krátkých textů (z pera patnácti autorů) 
věnovaných nejrůznějším spolkovým orga-
nizacím či kulturnímu, hospodářskému, spo-
lečenskému i národopisnému životu obce 
přesto představují nejenom velmi pestrou, 
ale také přínosnou a zasvěcenou sondu do 
života obyvatel obce v uplynulých staletích 
i v současnosti.

Velmi příjemná je pak vnější podo-
ba knihy, jež pak naznačuje péči, jaké 
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se jí v přípravě dostalo. Kvalitní redakce 
i výpravnost obrazového doprovodu dnes 
již patří k dobrému standardu, jež zde byl 
bezesporu naplněn. Snad bych si jen dovo-
lil postesknutí, že publikace není vybavena 
obvyklým aparátem, ale pouze přehledem 
pramenů a literatury u jednotlivých statí. 
Nezájem zástupců obce o doprovodný 
vědecký aparát textu však je bohužel častým 
zjevem. S ohledem na nepopiratelný fakt, že 
jmenovaní jsou namnoze objednateli knihy 
a tak dílčím způsobem (více či méně) určují 
i vnější podobu a strukturu knihy, nezbývá 
tvůrcům knihy tuto skutečnost než akcep-
tovat. Bez ohledu na tento malý povzdech 
je předložená kniha v důsledku zdařilým 
a přínosným příspěvkem soudobé morav-
ské regionální historie a bude nesporně 
i vyhledávaným zdrojem informací pro další 
zájemce o dějiny obce Vranovice.

Jiří Mitáček

Hynek S k o ř e p a :  Lesy Drahanské 
vrchoviny
Boskovice, Albert 2006, 156 s. + 8 stran barev-
ných obrazových příloh. ISBN 80-7326-101-4

V březnu 2007 vydalo boskovické 
nakladatelství František Šalé – Albert útlou 
knížku v měkkých deskách Lesy Drahanské 
vrchoviny. Napsal ji RNDr. Hynek Skořepa, 
Ph.D., vzděláním geograf, učitel na gymná-
ziu v Jevíčku, pracovník Muzea Boskovic-
ka a dnes zaměstnanec Správy Chráněné 
krajinné oblasti Moravský kras v Blansku. 
Práci lektoroval a opatřil úvodem profesor 
Ing. Vladimír Tesař, emeritní lesník-teoretik 
a učitel.

O minulosti a současnosti lesů na 
Drahanské vrchovině připravil a uskuteč-

nil Skořepa svou první výstavu v Muzeu 
Boskovicka, kde ji otevřel dne 22. března 
2007. Po 8. květnu pak putovala do dal-
ších muzeí v oblasti. V případě posuzované 
publikace se vlastně jedná „jen“ o rozšířené 
a doplněné texty ke stejnojmenné výsta-
vě. V pětadvaceti krátkých kapitolách šlo 
autoru o nekomplikovaný popis některých 
lesních společenstev v tomto zapomenu-
tém kraji uprostřed Moravy, připomenutí 
některých způsobů hospodaření v lesích 
studované přírodní lesní oblasti s vysokým 
podílem přirozených lesů, obrácení zřete-
le na hrstku tam působících významných 
lesníků, dále na dříve chovanou zvěř, pro-
vozování vedlejších užitků z lesa, zajímavé 
organismy dnes apod. Knížku doplnily 
slovníček vybraných pojmů, seznam použité 
literatury a pramenů (kde však u elaborátů 
historického průzkumu lesů nejsou uvedeni 
jejich autoři!), textové přílohy, vzpomínky 
Josefa Wettera a Vladimíra Tesaře na jejich 
lesnické začátky před více než půlstoletím. 
U výstavy i u knihy překvapí výčet institucí 
a početný tým spolupracovníků rozmanitých 
profesí a zkušeností, kteří poskytli nejen 
podklady, sbírkové předměty a odbornou 
pomoc při zpracování textů, ale pomohli 
i publikaci vydat. Přehledný text doplňují 
fotograie autora a Vladimíra Bláhy a ilu-
strace Ondřeje Klevety.

Můžeme proto spíše méně tradiční pub-
likaci pochválit. Je svěží, nepropadá úzkému 
odbornictví, hlavně laickou veřejnost pouču-
je o přírodní podstatě lesa. K tomu přiznává, 
že lesníci nestihnou a nejsou s to vykonat 
pro les vše, co potřebuje; přibližuje a sla-
ďuje zdánlivě protichůdné pohledy lesníků 
na jedné straně a přírodovědců či ochránců 
přírody na straně druhé. Gustav Novotný
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Kronika

Prezentace knihy Osobnosti moravských dějin
Matice moravská představila dne 28. června 2007 v Přednáškovém sále 

Moravského zemského muzea v Brně svoji publikaci Osobností moravských 
dějin (1). Celkem 31 autorů – historiků a badatelů z příbuzných oborů 
– přispělo do svazku medailony významných osobností ze sféry politické, 
náboženské, umělecké a ekonomické, počínaje sv. Metodějem a konče Ja-
nem Skácelem. Shromáždění, jehož se zúčastnili krom početných zástupců 
autorského kolektivu také hosté, kolegové historici a zástupci sdělovacích 
prostředků, pozdravila jménem jihomoravského hejtmana ing. Stanislava 
Juránka krajská radní JUDr. Marie Cacková a jménem rektora Masaryko-
vy univerzity prof. PhDr. Petra Fialy pronesl pozdrav prorektor doc. ing. 
Antonín Slaný. K dobré náladě přispěla cimbálová muzika Jožky Severina 
mladšího a pěvecký mužácký sbor z Moravské Nové vsi v nažehlených 
podlužáckých krojích. Hlavní projev pak pronesl profesor Josef Válka. 

Proslov prof. Josefa Války

Vážení!

Byl jsem požádán, patrně, vzhledem ke svému věku, o pár slov o knize, která 
je zde představována. Pokusím se navázat na to, co řekl úvodem kolega 
docent Libor Jan, hlavní redaktor, autor projektu, a Sisyfos jeho realizace. 
A stručně odpovědět na možné otázky – proč Morava, proč osobnosti a jaké 
měla redakce a autoři této knihy záměry, co jsme touto knihou sledovali. 

* * *
Kniha, kterou dnes představujeme je, jak bylo řečeno, jeden z výsled-

ků výzkumných projektů historických pracovišť i jedinců, zabývajících se 
dějinami Moravy. Je paradoxní, že zájem o dějiny Moravy velmi stoupl, až 
když byla Morava zrušena jako správně autonomní země. Není to v dějinách 
Evropy žádnou výjimkou. Také o Burgundsku bylo napsáno nejvíce knih 
až když tato země přestala jako stát existovat. Dějiny se však zrušit nedají. 
Také proto, že v nich stále žijeme. Byly doby, kdy bylo studium dějin 
Moravy potlačováno pod záminkou, že podporuje moravský separatismus. 
Byly chvíle, kdy jsme byli zaplaveni nabídkami podpory moravských stu-
dií, pokud budou separatismu sloužit. Naprostá většina historiků Moravy 
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uvedení nového nacionalismu a další balkanizaci střední Evropy odmítla. 
Myslím, že jsme pomohli překonat jednu politickou krizi. Nepřestali jsme 
se však – aspoň někteří žijící na Moravě – pokládat za české Moravany a za 
Moravské Čechy a za moravské patrioty. 

Neznám seriozní badatelský projekt, který by byl u státních orgánů 
v posledních letech odmítnut proto, že je moravský. Je třeba říci, že studi-
um Moravy nacházelo u ministerstva školství, kultury, Akademie věd, nebo 
Grantové agentury vždy pochopení. Také u státních a kulturních institucí, 
na Moravě zejména u Jihomoravského kraje a města Brna, Masarykovy 
univerzity a dalších moravských a slezských univerzit. Ovšem i sponzoři mají 
náš dík. Tím větší, že nejsme ani fotbalový klub, ani televize, ani muzikál. 
Jsou to mecenáši v logice této velké tradice evropské kultury. Bez nich se 
dnes vědecká práce v neziskových oborech neobejde.

Naše výzkumy mají pouze cíle poznávací a literární. Dějiny Moravy 
jsou nejen reálné (daleko více než například Slovenska), ale jsou také 
ideálním polem historických a společensko-vědných studií. Chápeme 
Moravu jako prostor, na kterém se odehrávaly dějiny v celé své složitosti 
a komplexnosti a jsou zde badatelsky zvládnutelné. Morava je rájem arche-
ologie a moderních archivů. Pokud se týče národních dějin, nesnažíme 
se národ a stát rozdělovat, ale ukázat, že české národní a státní dějiny 
se neodehrávaly pouze na pražském knížecím a královském dvoře a na 
Staroměstském a Václavském náměstí. Ukázat, že jsme národ a stát jak 
úplný, tak diferencovaný. Nejen jazykově a nábožensky nebo politicky, 
ale i teritoriálně. Že teritorium historické Moravy mělo v dějinách našeho 
národa a státu a střední Evropy nezanedbatelnou roli politické a kulturní 
křižovatky. Že Morava otevírala českým dějinám nové a důležité prostory 
za věncem a obzorem českých hor. Vždy jsme zde měli blízko směrem 
na jih, jihovýchod a na severovýchod. Evropy. To viděl jako dějinný úděl 
Moravy učitel nás nejstarších, jeden z velkých iniciátorů moravského 
a středoevropského dějepisectví, profesor Macůrek.

Výsledky bádání posledních desetiletí se nám po Listopadu podařilo 
shrnout a představit veřejnosti v několika řadách syntetických publikací. 
Například v novém vydání Vlastivědy moravské, na němž se podílelo 
významně Moravské muzeum a Vlastivědná společnost. Jsou zde shrnu-
ty výsledky moderního studia prehistorie Moravy, historie, národopisu, 
literární a hudební historie. Vychází řada publikací o životě a lidech na 
Moravě v 19. století. Zatím chybí dějiny umění. Ale pokračuje práce na 
soupisu uměleckých památek na Moravě, opožděném o sto let za Čecha-
mi. Kolega Samek, Sysifos tohoto díla, mi před několika dny prozradil, 
že třetí svazek je ve stadiu dokončování. Rozvíjí se ediční činnost Matice 
moravské a moravských univerzit, muzeí, vědeckých ústavů a nakladatelství. 
Každoročně vycházejí cenné publikace o moravských městech, oblastech, 
i vesnicích, o umění, náboženství a sociálních poměrech. Do bádání vstupují 
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nové generace historiků a ve světě trvá zájem o dějiny naší země. Morava je 
zastoupena v syntézách českých dějin a české kultury více, než tomu bylo 
před léty. V rámci tohoto pojetí dějin a dějin země jako části evropského 
historického prostoru a času, se pohybuje i představovaná publikace.

V akademickém dějepisectví období pozitivismu, marxismu i tzv. 
nového dějepisectví byl žánr biograie v nemilosti. Historická věda se 
měla zabývat společenskými strukturami, dlouhodobými cykly, mentalita-
mi a kolektivními jevy jako jsou revoluce, populační vývoj, teologickými 
a myšlenkovými systémy; směřovalo se ke statistikám, modelům, grafům, 
k odosobněné historii, dekompozici. Biograie byla pokládána za nečistý 
žánr, za něco mezi historií jako vědou a literární ikcí. Ale přesto se nikdy 
nepřestaly životopisy psát. Jsou zde jako oblíbený historický žánr od samot-
ných počátků dějepisectví. Akademický útok na biograii neměl dlouhého 
trvání a nyní opět prožíváme velký návrat životopisů do historické vědy. Ale 
my nechceme plout jen na této vlně zájmu. Současná historická věda pomocí 
biograie individualizuje a konkretizuje dějiny. Biograie by dnes měla 
obsáhnout i pokrok vědění dosažený v době převahy zájmů o struktury, 
mentality a dlouhodobé procesy. Ale ukázat také, že dějiny jsou i dějinami 
událostí, že jedinci v nich mají obrovskou úlohu, že dějiny nejsou předem 
naprogramovány, ale odehrávají se také jako pluralita možností lidské 
volby. Pokoušeli jsme se prostě o to, aby byl v osvědčené formě biograie 
obsažen současný stav historického poznání dějin Moravy. 

Naše kniha je soubor asi třiceti portrétů osobností, které spoluvy-
tvářely dějiny naší země od raného středověku po dvacáté století. Výběr 
osobností byl proveden podle dvojího kritéria. Především podle významu 
samotné osobnosti v politice, zemské vládě a správě, církvi a náboženství 
a ve všech oborech kultury. Tento svazek je první z řady, která má násle-
dovat, a ukazuje, jak si dnes kritéria výběru představujeme. Tím si prosím 
vysvětlete, že v této knize není řada osobností, které do galerie významných 
Moravanů nesporně patří. Měly by se objevit v dalších svazcích. 

Druhé kritérium, kterým se redakce řídila, byl výběr autorů biograií. 
Je daleko obtížnější než výběr osobností, o kterých se má psát. Redakce 
se pokouší najít a získat autory, kteří by spojovali určitou míru badatelské 
erudice se schopností napsat čtivý text pro zájemce o dějiny naší země i pro 
badatele. Text, který předkládáme není biograickým slovníkem význam-
ných Moravanů, není biograickou příručkou. Měl by se snad blížit žánru 
eseje. Jak se nám to podařilo, musí posoudit čtenáři a seriózní kritikové. 
Předpokladem pro výběr autora nebylo to, zda žije a pracuje na Moravě, 
i když zde jsou, nebo budou, moravští historikové nejvíce zastoupeni. 
Redakce se snažila získat autory, kteří dobu a osobnost, o které píší, dobře 
znají a něco již o ní publikovali. Novým talentům se ovšem dveře nezavírají; 
není to projekt generační, jsou zde zastoupeny všechny generace součas-
ných historiků. Nebyla také stanovena závazná pravidla nebo model, jak 
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se má biograická esej psát, autorům byla ponechána volnost. V tomto díle 
se objevují autoři nejen z Německa, ale dokonce i z tak vzdálených zemí, 
jako jsou východní Čechy nebo dokonce Praha. Další zahraniční autoři 
se jistě objeví, dobře o nich víme. Je to snad důkazem, že nám nejde jen 
o lokální hledisko, ale o moderní dějepisectví.

* * *
Ta řada jednatřiceti biograií začíná svatým Metodějem a končí 

Janem Skácelem. Povolaný autor uvádí čtenáře do první hvězdné doby 
dějin Moravy, kdy soluňští bratři byli povoláni mojmírovskými knížaty na 
Moravu, aby vytvořili pro tuto zemi první slovanský bohoslužebný jazyk, 
aby zde prohloubili křesťanství a založili církevní organizaci úzce spojenou 
se státem. Velká Morava je zásluhou archeologů, lingvistů, historiků a his-
toriků umění a literatury znovu objevenou civilizací na hranici dvou tehdy 
neoddělených světů východního a západního křesťanství. Sv. Metoděj je 
symbolickou osobností této doby dějin Moravy. Akce Cyrila a Metoděje má 
evropský rozměr. Velká Morava je dnes chápána jako první etapa vývoje 
středoevropských států a také přemyslovského státu. 

Raný a vrcholný středověk je zastoupen portréty moravských knížat, 
olomouckých biskupů a významného brněnského právníka, notáře Jana. 
Zde bych chtěl podotknout, že také moravský středověk je, stejně jako 
Velká Morava, vlastně znovu objevován. Teprve v poválečné době začíná 
systematické studium moravského středověku, a to jak kritickou Šebánko-
vou analýzou písemných dokumentů, tak velkým pokrokem medievistiky 
a historické archeologie. 

Markrabata jsou v naší knize zastoupena objevným portrétem prv-
ního skutečného přemyslovského markraběte, Vladislava Jindřicha, a pak 
posledního markraběte in personam, Jošta Lucemburského, v jehož době 
se z Brna nějaký čas vládlo v Berlíně a kdy byl, podobně jako Karel IV. 
a Václav IV., moravský markrabě na čas císařem. Chtěl bych vzpomenout, 
že Jaroslav Mezník začal na tomto portrétu pracovat jako politický vězeň 
a doufám, že ho potěší vyřídíme-li mu náš pozdrav.

Moravští páni, tvůrci a vládci středověké a raně novověké Moravy 
vstupují do našeho seriálu osobností Jindřicha z Lipé. Vlastně faktického 
pána země, který se svou nelegitimní družkou, Eliškou Rejčkou, budoval 
v Brně knížecí dvůr. Portréty biskupů Jindřicha Zdíka a Bruna ze Schau-
enburka ukazují, jak velkou nejen církevní, ale i kulturní a politickou roli 
hrálo od počátku dějin naší země olomoucké biskupství. Je to dlouho jediný 
správní útvar s kompetencí pro celou zemi, a po staletí jediný moravský 
knížecí dvůr. Velký trumf Olomouce v jeho staletém boji s Brnem o hlavní 
město země.

Snad se nám podařilo v posledních desetiletích dokázat, že Morava 
nebyla jen zemí ohlasu pražských a táborských nauk, ale že zde byli mocní 
husitští páni a že země byla východní frontou patnáctileté války, v níž se 
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také rozhodovalo o osudu první evropské reformace a nábožensko-poli-
tické revoluce. Podařilo se do této knihy zajistit portréty dvou velkých 
protagonistů tohoto nábožensko-politického zápasu: Lacka z Kravař, vůdce 
moravské i české husitské šlechty a dvorské husitské strany na počátku 
revoluce, a olomouckého biskupa Jana Železného, rytířského bojovníka 
proti husitům a pilíře katolické církve, která na Moravě – také jeho záslu-
hou – husitské zemětřesení přežila lépe než církev česká. Nemusím snad 
dodávat, že respektujeme obě strany nábožensky rozděleného národa 
a rozděleného markrabství. 

Chronologicky pak následují tři portréty významných moravských 
politiků, kteří ukončili války náboženským kompromisem kompaktát: bisku-
pa a zemského pána Tasa Černohorského z Boskovic, Ctibora Tovačovského 
z Cimburka a Viléma z Pernštejna. Je to také doba humanismu, který měl 
na Moravě dobré pozice, jak ukáží další svazky. Patnácté a šestnácté století 
je na Moravě vrcholnou dobou zemské autonomie a galerie významných 
zemských politiků je zde velmi početná. Bohužel po sobě až na výjimky 
a architektonická díla zanechali velmi málo svědectví.

V utěšeném 16. století byla Morava nazývána zahradou Evropy 
a proslula jako země náboženské svobody; byla nábožensky azylovou zemí 
Evropy. Je to situace, která by neměla chybět v dějinách Evropy. Vše ale 
směřovalo k velkému konliktu. Z dílny jazykové práce jednoty bratrské, 
jež měla na Moravě silné politické pozice a kralickou tiskárnu, se zatím 
podařilo uveřejnit portrét Jana Blahoslava. Nábožensko-politický konlikt 
zahájený pražskou defenestrací je v naší knize zastoupen opět jeho dvěma 
velkými moravskými protagonisty: Karlem starším ze Žerotína a kardiná-
lem Ditrichštejnem. Nemohl chybět Komenský, nejvýznamnější osobnost 
Moravy 17. století.

Doba baroka navzdory tomu, že v jejím poznání byl v polední době 
učiněn velký pokrok, přišla zatím v naší galerii zkrátka a čeká zejména na 
historiky výtvarného umění a architektury, aby představili moravské umělce. 
Tito „géniové“ jak byli ve své době nazýváni, vytvořili na Moravě kulturní 
prostor, ve kterém stále žijeme. Přechod od baroka k osvícenství je, mys-
lím že výborně, reprezentován osobností kancléře Marie Terezie a Josefa 
II. knížete Václava Antonína z Kounic. Osobností původem a majetkem 
z Moravy a skutečně evropského významu. 

Celá polovina dalších portrétů patří významným Moravanům 19. 
a 20. století. Začíná národním obrozením, kdy se na Moravě rozhodovalo, 
k jakému národu bude její obyvatelstvo patřit nebo se hlásit. Literáty 
a intelektuály zastupuje Alois Vojtěch Šembera. Je zde Moravan a Čech 
Palacký, který podstatně přispěl k tomu, že jsme zůstali součástí českého 
národa a pak státu. Šlechtu zastupuje Egbert Belcredi, přírodovědu Gregor 
Mendel, podnikatele Leopold Budišovský, vlasteneckou církev arcibiskup 
Antonín Cyril Stojan, publicistiku a politiku Adolf Stránský, spisovatele 
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Vilém Mrštík. První republiku – kdo jiný než Moravan, Čechoslovák a svě-
toobčan, Tomáš Garrigue Masaryk – politiku monsignor Šrámek, který 
smířil církev s republikou, podnikatele Tomáš Baťa, protinacistický odboj 
reprezentují Moravané generál Luža a voják-hrdina Jan Kubiš. Posled-
ním v řadě osobností v této knize je nezapomenutelný Jan Skácel: kromě 
skvělých básní a esejů také autor moravské hymny, za kterou považoval 
pomlčku mezi hymnou českou a slovenskou. Nemusíme se za ni stydět, 
byla to také spojnice mezi českými zeměmi a Slovenskem. 

* * *
Vážení, promiňte mi tento suchý výčet, který chtěl ilustrovat a vysvětlit 

záměr knihy. Je to pokus o personiikované dějiny Moravy v českém státě, 
střední Evropě a v evropské kultuře. A také ukázka, jak by měla tato práce 
pokračovat. Myslím, že je to první pokus o něco podobného v moravském 
dějepisectví. Zbývá jen poděkovat Liboru Janovi a jeho spolupracovníkům 
za jejich práci a vyslovit naději autorů, že naše kniha najde pochopení 
a bude mít pokračování. Nemůžeme prostě dějiny Moravy v naší národní 
paměti a v historické paměti Evropy vynechat. Není proč.  Josef Válka

Historisierung und kulturelle Kategorien unter dem Blickwinkel der 
historischen Anthropologie und Kulturwissenschaften 6

Ve dnech 10.–12. června 2007 se v prostorách ilozoické fakulty 
Masarykovy univerzity konal již šestý česko-rakouský seminář, jehož dlou-
hodobým úkolem je zintenzivnit spolupráci mladých českých a rakouských 
historiků. Pod záštitou primátora města Brna a ve spolupráci Ústavu českých 
dějin Karlovy univerzity v Praze, Institutu für Geschichte der Universität 
Wien a Historického ústavu FF MU i Výzkumného střediska pro dějiny 
střední Evropy: prameny, země, kultura proběhlo třídenní setkání naplně-
né prezentací doktorandů obou národních prostředí. Vedení pracovního 
workshopu se z české strany zhostili Milan Hlavačka a Tomáš Knoz, 
z rakouské Wolfgang Schmale, Dana Štefanová a Michael Pammer. Orga-
nizačně pak bylo setkání zajištěno Tomášem Malým z Historického ústavu 
brněnské ilozoické fakulty. Své příspěvky, teoretické koncepty svých 
prací, tu představilo celkem 12 studentů z několika českých a rakouských 
univerzit. Jak se již stalo zvykem, ke každému z nich byl přednesen dis-
kusní příspěvek ve formě komentáře a vedena diskuze o jeho užitečnosti, 
případně probrány drobné nejasnosti. Pro úplnost je ještě dobré dodat, že 
diskuze a příspěvky mohly být předneseny v němčině a angličtině, čehož 
v druhém případě využili pouze někteří čeští doktorandi.

Všichni zúčastnění zde mohli zjistit, jaké trendy v prostorově velice 
blízkém prostředí určují současný historický diskurz, popř. srovnat kvalitu 
a invenci obou národních prostředí. Za přispění obou stran byla vedena 
rozsáhlá diskuze, a snad každý z příspěvků si vyžádal delší než onu čtyřiceti-
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minutovou dobu, která mu byla programem určena. Ve své velké většině se 
však nejednalo o nutnost vnášet do prací jasné světlo, nýbrž spíše o plodnou 
diskuzi, která by mohla práce inovovat. Studenti se vesměs drželi zadaného 
úkolu, když představili koncept, metodologii své práce a prameny, které ke 
svému výzkumu využívají. Podobně věcně byly vedeny i komentáře. 

Obecně známý fakt, že hlavní těžiště historického výzkumu dnes 
představují dějiny 19. a 20. století, potvrdilo i toto setkání. Krom dvou 
příspěvků, ovšem nikoli nezajímavých (o pohřebním rituálu v prostoru 
střední Evropy raného středověku a o využití zobrazení zemských ele-
mentů v barokní malbě), se všechny ostatní dotýkaly tohoto období. Svým 
obsahem napověděly, že se hlavní těžiště historické práce přesunulo nebo 
přesouvá do oblasti kulturní historie. Na její možnosti bylo poukázáno 
i v komentáři Stefana Karnera k příspěvku Lukáše Vlčka zaměřeného na 
politické dějiny německých aktivistů v Čechách v letech 1929–1933. Zájem 
mladých historiků obou zemí o genderovou problematiku podtrhly příspěv-
ky o ženském hnutí v poválečném Československu Denisy Nečasové, resp. 
o projevech mužské dominance ve vídeňském dělnictvu přelomu 19. a 20. 
století Alexie Bumbaris. Představeny byly i koncepty odkrývající pomocí 
kulturních kategorií sociální nebo národní identitu. Tak Jakub Machek 
přednesl své teze o využití bulvárního tisku k objasnění ideového obrazu 
nízkých vrstev končícího 19. století a Katharina Wessely se snažila přiblížit 
identitu prvorepublikových českých Němců na pozadí divadelnictví. 

Jak bylo v úvodu řečeno, jednalo se již o šesté setkání tohoto druhu. 
Ve všech setkáních se dosud dohromady představilo kolem sedmdesáti 
mladých historiků. Akce, pořádaná s podporou programu Aktion, tím snad 
již prokázala svoji životnost. Navíc, jak bylo vysloveno při závěrečném 
hodnocení, jednalo se jak zčásti díky příspěvkům, tak i díky bezchybné 
organizaci, o setkání zatím nejkvalitnější. Takové přání, aby podobně byla 
hodnocena i následující setkání, se také sluší podotknout závěrem.

Tomáš Kavka

T. G. Masaryk a česká státnost
Ve dnech 4.–5. září 2007 se na půdě Lékařské fakulty Masarykovy 

univerzity v Brně uskutečnila mezinárodní vědecká konference nazvaná 
T. G. Masaryk a česká státnost, která se konala při příležitosti 70. výročí Masa-
rykova skonu. Jejím pořadatelem byla Masarykova univerzita ve spolupráci 
s Ústavem T. G. Masaryka a Masarykovým muzeem v Hodoníně.

První blok příspěvků se nesl převážně ve ilozoickém duchu. Úvod-
ního slova se ujal Jan Zouhar (FF MU Brno). Upozornil v něm na některé 
obecné problémy týkající se Masaryka a ideje českého státu (jako např. 
na rozpory před exilem a v exilu, či mezi jeho politickou a ilozoickou 
koncepcí). Poněkud mimo obecné zaměření tohoto bloku stanul Robert 
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Kvaček (FF UK Praha), který přednesl nástin politické situace v Českoslo-
vensku a v Evropě v době Masarykovy smrti. Josef Zumr (FSÚ UK Praha) 
se zabýval tématem národního obrození jako zdroje Masarykovy ilozoie 
dějin. Miloslav Petrusek (FSV UK Praha) pak přednesl referát Idea pokroku 
v Masarykově ilozoii dějin. V této souvislosti se také postavil proti kritikům 
Masarykovy koncepce kontinuity české reformace a obrození, v níž tvořilo 
mezičlánek německé prostředí.

Druhý blok prvního dne zahájil Tomáš Borovský (FF MU Brno) 
s příspěvkem na téma TGM za sporů o Rukopisy. Neopakoval v něm známá 
historická fakta, ale zabýval se otázkami metodologickými. Miloš Havelka 
(FHS UK Praha) hovořil o tématu, v němž je výsostným odborníkem, tedy 
o české otázce, tentokrát očima Josefa Kaizla. Jaroslav Opat (ÚTGM) v širo-
ce koncipovaném příspěvku Evropa 20. století v optice Masarykovy ilozoie 
dějin srovnával realitu předchozího století s Masarykovými demokratickými 
a humanitními myšlenkami.

Závěrečnou část prvního dne započal referát Jana Šimsy (Masarykova 
společnost Brno), který se věnoval vztahu TGM k evangelictví, jenž byl 
(navzdory jeho přestupu k Českobratrské evangelické církvi) poněkud 
rozporuplný. O Masarykovi a náboženství hovořil také Marek Šmíd (FSV 
UK Praha). V příspěvku Masaryk a čeští katolíci přiblížil zejména jeho vztahy 
ke Katolické moderně, o jejíž snahy se zpočátku zajímal. Oznámený referát 
Vratislava Doubka (FF UK) na téma T. G. Masaryk – východní otázka a vznik 
ČSR bohužel pro nepřítomnost referujícího nezazněl.

Dopolední blok druhého dne, který patřil příspěvkům zahraničních 
referentů, otevřel svým příspěvkem Masaryks Wissen um Frankreichs 
Schwäche Eugene Faucher (Université Nancy). K nejzajímavějším pasážím 
jeho referátu a následné diskuze bezesporu náležela relexe Masarykových 
postojů k projednávané a uzavřené československo-francouzské spojenecké 
smlouvě. Angloilský Masaryk si byl ve svém realistickém pohledu vědom 
nereálnosti dodržení plného znění spojenecké smlouvy, ačkoli tiskem zve-
řejňované proklamace uváděly pravý opak. Negativní dopady, které smlouva 
vyvolá v anglických politických kruzích, hodnotil kritičtěji než Beneš.

V následujícím vystoupení se Hans Dieter Zimmermann (Technische 
Universität Berlin) zaměřil na pohled německého exilu v Bernu na jejich 
exilového „kolegu“ a pozdějšího prezidenta nově vzniklého státu. Ačkoli 
spojení zakladatele dadaismu Hugo Balla s Masarykem může překvapovat, 
Ball byl silně ovlivněn Masarykovými spisy. Během svého publicistického 
působení v bernských novinách Die Freie Zeitung se často odvolával k jeho 
tezím a nezřídka je citoval. Ačkoli se ve všech názorech na německou kul-
turu s Masarykem neztotožňoval, v mnohých, především v hledání kořenů 
viny válečné katastrofy Evropy, kongruenci nalezli. 

Mnozí ilozofové dokládají, že Masaryk nebyl ilozof. Proto ani stanovis-
ko Jarosłava Kiliase (Universytet Warszawski) nevyznělo natolik překvapivě. 
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Rozborem Masarykových příruček sociologie dokazoval, že Masaryk by podle 
dobových kritérií nemohl být považován ani za ryzího sociologa.

V prvním bloku ovšem nezazněly jen historické komentáře. Antonie 
van den Beld (Utrecht University) se ve svém příspěvku o národní identitě 
a demokracii v kontextu vzrůstající muslimské populace v západní Evropě 
zamýšlel nad jejím řešením v intencích Masarykových idejí a vizí.

Pojítkem poledního bloku se staly formy manipulace s Masarykovým 
odkazem v obou polovinách státu v jeho pomnichovských proměnách. 
Katarína Zavacká (SAV Bratislava) se zaměřila na období slovenské 
autonomie a Slovenského štátu. Ohlašované problematiky „narábania“ 
s Masarykem v jejím referátu bohužel mnoho nezaznělo. Ve svém pří-
spěvku spíše analyzovala odklon slovenské politiky od demokratických 
zvyklostí předmnichovského Československa. O co méně zaznělo v referátu 
K. Zavacké, tím více svému názvu dostál referát Libora Vykoupila (FF 
MU Brno) Kritika TGM a masarykovské tradice v období druhé republiky. 
Svůj příspěvek založil na tezi o holé nemožnosti zříci se prostě Masaryka 
a opustit masarykovskou tradici s ohledem na jeho význam v předcháze-
jícím období. Mnozí političtí a kulturní prominenti druhé republiky tak 
byli (do)nuceni vyrovnat se veřejně s jeho odkazem. V referátu se pokusil 
analyzovat činy jednotlivců, kteří z různorodých pozic vůči Masarykovi 
a jeho odkazu vystoupili. Poukázal tak na přílišné zjednodušování pohledu 
na druhorepublikové kritiky TGM. 

V popoledním bloku se Erika Lalíková (FF UK Bratislava) soustředila 
na impulzy, které přineslo nejen dílo, ale osobnost Masaryka vůbec na 
tvorbu slovenských ilozofů. Blok a současně i konferenci uzavřel referát 
Jiřího Hanuše (FF MU Brno) nesoucí název Masaryk jako mravní ideál 
a symbol demokracie (70. a 80. léta 20. století). Referent se zaměřil na percepci 
Masarykova díla a odkazu především v tvorbě V. Černého, K. Skalického 
a E. Koháka, kteří mu posloužili jako ukázky tří rozdílných modelů čtení 
a vnímání TGM v disentu.

Kromě samotných příspěvků na konferenci zazněla také řada diskuzí 
na nejrůznější témata, mnohdy spojená s neočekávanými problémy, jako 
např. ohledně vymezení pojmu identita. Bouřlivá diskuze se rozpoutala 
po referátu L. Vykoupila. Opět se potvrdilo, že pomnichovské události 
nepředstavují pouhou odezněnou historii. Pokud jde o samotnou osobnost 
Masarykovu, shodli se všichni badatelé na skutečnosti, že Masaryk nebyl 
nikdy faktickým akademickým vědcem, ale ryzím homo politicus, jenž 
výsledky svého vědeckého bádání vždy podřizoval politickým a společen-
ským záměrům, a v tom, že jeho osobnost bude (navzdory počinům jakým 
byla i tato konference) vždy budit stále nové otázky. 

Mezi nesporná pozitiva tohoto vědeckého setkání patřila otevřenost 
vůči přispěvatelům z různých humanitních oborů (historie, ilozoie, sociolo-
gie), která je pro badatele z jiných oblastí vždy inspirativní. Na druhou stranu 
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se některé příspěvky nesly spíše v obecném duchu a mohly být zaměřeny 
konkrétněji, zejména s ohledem k titulnímu tématu konference. Příspěvky 
referentů budou během příštího roku publikovány ve sborníku.

  Martin Marek – Marek Vlha

Konference „Oznamuje se láskám našim… aneb svatby a svatební zvyky 
v českých zemích v průběhu staletí“ 

Ve dnech 13.–14. září 2007 se ve Východočeském muzeu v Pardubi-
cích konala konference nazvaná „Oznamuje se láskám našim… aneb svatby 
a svatební zvyky v českých zemích v průběhu staletí“, kterou spolu s Výcho-
dočeským muzeem v Pardubicích organizovala Katedra historických věd 
Filozoické fakulty Univerzity Pardubice. Konference navázala na stejno-
jmennou výstavu „Oznamuje se láskám našim…“, jež od června v pardubic-
kém muzeu veřejnosti přibližovala především hmotnou kulturu spjatou 
se svatbou. Jejím ústředním tématem byla zejména proměna svatebních 
oděvů od poloviny 19. století do poslední třetiny 20. století.

Konferenční zasedání bylo rozděleno do bloků věnujících se období 
raného novověku, sňatkům z demograického hlediska, svatbám ve světle 
právních pramenů, předmětům doprovázejícím svatbu, svatebním obyče-
jům, módě a fotograii či samotnému manželství. Blok věnovaný ranému 
novověku zahrnoval tři příspěvky. Martin Holý se zaměřil na sňatky české 
a moravské šlechty na prahu novověku (1500–1620) a snažil se sledovat 
jednotlivé fáze předsvatebního, svatebního a posvatebního rituálu. Michaela 
Hrubá se v referátu „Sňatek a zabezpečení nevěsty ve světle pramenů předbělo-
horských měst“ zabývala pozicí nevěsty v českých předbělohorských městech 
s ohledem na její majetkové zabezpečení v manželství i po něm. V širších 
souvislostech zmínila také různé badatelské přístupy k problematice sňatků, 
svateb, svatebních smluv apod. i okruhy pramenů, jež lze využít. Tereza 
Siglová analyticky sledovala formální a obsahové znaky svatebních smluv 
na příkladě východočeského městečka Dašic z let 1563–1652.

Ve druhém bloku s demograickým zaměřením se Ludmila Fialová 
věnovala v referátu „Některé aspekty vývoje sňatečnosti v České republice v nové 
době z pohledu demograie“ hlavním demograickým znakům soudobého 
manželství a jeho proměnou v posledních letech jako odkládání sňatků, 
pozdější rození dětí, nesezdaná soužití apod. Klára Habartová s příspěvkem 
„Sňatečnost židovských uprchlíků z Haliče a Bukoviny za první světové války 
v Čechách“ zpracovala matriky židovských náboženských obcí ve východních 
Čechách a zjistila, že většinu sňatků Židé uzavírali kvůli legalizaci svých 
manželství opakovaně, protože první sňatek uzavřeli ve své domovině podle 
židovského ritu a neměli oddací listy.

V bloku „Svatba ve světle právních pramenů“ se Alice Velková v referátu 
„Svatební smlouvy ve venkovském prostředí v první polovině 19. století“ věno-
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vala rozboru svatebních smluv z panství Šťáhlavy v západních Čechách. 
Zaměřila se především na sledování sociálního postavení nevěsty a ženicha 
a právního postavení manželů v rodině a konstatovala zlepšující se právní 
postavení ženy od konce 18. století. 

Marie Macková se zabývala normativní úpravou manželského práva 
v občanském zákoníku z roku 1811, tzn. články o manželství, vzniku sva-
tebních smluv, majetkových vztazích manželů či zabezpečení vdov. Dana 
Musilová se zaměřila na pokusy o rekodiikaci rodinného práva v letech 
1919–1938, které iniciovaly na půdě parlamentu především členky žen-
ského hnutí. Přestože bylo v roce 1919 přijato bezpodmínečné právo na 
manželskou rozluku, hmotné zabezpečení rozvedených nebo rozloučených 
žen bylo podle referentky řešeno nedostatečně. Neúspěšná byla také snaha 
o promítnutí principu rovnoprávnosti do manželského a rodinného práva, 
např. nahrazení otcovské moci rodičovskou. Příspěvek Lubora Maloně se 
bloku v jistém smyslu vymykal. Na základě čtyř případů mesaliance ve 
šlechtických rodinách z přelomu 19. a 20. století sledoval vnímání nerov-
ných sňatků současníky, postoje příbuzných a také důsledky, které s sebou 
takový sňatek nesl. 

Poslední blok prvního dne se věnoval především sociálním atributům 
spojeným s institucí sňatku. Milena Lenderová se zaměřila na svatební 
oznámení a proměny jejich formy a obsahu. Mária Magdalena Zubercová 
se věnovala oděvním a textilním svatebním výbavám ze Slovenska, jejich 
charakteru, způsobu zajištění či významu pro nevěstu. V etnograicky 
zaměřeném příspěvku se Jana Lešťanská-Koštuříková zabývala tradičními 
pokrmy svatební hostiny a jejich regionálními variantami na Valašsku 
a Podřevnicku. Hana Dvořáková se zaměřila na tzv. svatební šturcly, což 
jsou předměty upomínající na svatební den instalované pod sklem. Podle 
referentky se sice pohybovaly na hranici kýče, jsou ale cenným dokladem 
hodnotového systému lidí 19. a první třetiny 20. století. Lydia Petráňová 
sledovala v díle Friedricha Julia Rottmana Rituale nupturientium z roku 
1715 počátky systematického etnograického zájmu o srovnávací studium 
svatebních zvyků příslušníků různých etnik.

Druhý konferenční den pokrývaly dva bloky, „Manželství“ a „Svatební 
obyčeje, móda a fotograie“. V prvním referoval Milan Vojáček o manželském 
životě vnuček Františka Palackého Marie a Libuše Riegrových. Sledoval 
nejen osudy jejich manželství, ale také vlivy, které formovaly názory dívek 
na manželství, a úlohu rodiny při výběru partnera. Tomáš Jiránek, který se 
věnoval vojenskému manželství během 19. století, si všiml legislativních 
úprav důstojnických manželství – např. povinnosti složení kauce pro případ 
ovdovění ženy a nutnosti svolení nadřízených. Zmínil se také o uzavírání 
sňatků v důstojnických rodinách i četnosti později legalizovaných nesezdaných 
soužití. Martin Zahálka na základě deníkových zápisků příslušníka rakouského 
c. a k. válečného námořnictva popsal osudy jednoho zamilovaného páru.
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V etnograicky zaměřeném posledním bloku se Klára Brožovičová 
věnovala fotograii jako pramenu a možnostem jejího využití při sledování 
proměn tradiční svatby na Strážnicku. Lucie Doležalová sledovala pánskou 
svatební módu ve 20. a 30. letech, zejména varianty hlavních částí oděvu, 
ale všimla si i vnímání módy současníky. Milena Secká zmapovala svatební 
obřad rumunských Čechů, kteří ve druhé polovině 40. let reemigrovali 
z Banátu zpět do vlasti. Ve svém příspěvku dokazovala, že migranti si 
v Čechách udrželi typickou stravu i některé prvky rodinné obřadnosti, 
zatímco na Moravě převzali mnohdy honosnější a reprezentativní svatební 
obřady. V závěrečném příspěvku dvoudenní konference se Dana Veselská 
zaměřila na svatební pokrývky hlavy ze sbírek Židovského muzea v Praze 
a nastínila funkci, kterou plnily během obřadu.

Pardubická konference ukázala, že pro historiky a etnografy jsou 
svatba a sňatek podobně jako narození a smrt, které provází řada rituálů, 
mimořádně atraktivní. Zazněly zde příspěvky sledující téma z různých 
úhlů pohledu a prostřednictvím rozmanitých typů pramenů. Ukázalo se 
také, jaký vliv mají na současnou historiograii přístupy spjaté se studiem 
kultury v nejširším smyslu slova. Konference demonstrovala, jakým způ-
sobem současná historiograie ve snaze pokrýt dějiny společnosti kloubí 
studium různých společenských prostředí – šlechtického, měšťanského, 
venkovského, inteligence nebo i vojska. Přednesené a také z různých 
důvodů nepřednesené příspěvky budou vydány ve sborníku.

 Tereza Siglová

Jindřich Wankel a Karel Absolon v kulturních dějinách Moravy
V pátek dne 14. září 2007 se v Blansku po zhruba desetiměsíčních pří-

pravách uskutečnila jednodenní konference. Akce uspořádaná pracovníky 
tamního muzea v rámci programu Dnů evropského dědictví a Blanenských 
zámeckých dnů chtěla připomenout znovu jednak dvě významné osobnosti 
moravské archeologie, spojené těsně s Moravským Krasem – na letošní rok 
totiž také připadají dvě okrouhlá výročí: stodesáté od úmrtí Jindřicha Wan-
kela a stotřicáté od narození Karla Absolona, jednak i další příslušníky jejich 
rodinného společenství, tolik důležité nejen pro kulturní dějiny Moravy. 
Na jednání konference přijeli hlavně badatelé z nedalekého Brna, kteří se 
postarali o nadregionální význam připomínaných osob i samotné akce. Plně 
zaplněnému auditoriu v přednáškovém sále blanenského zámku nabídli 
sedm příspěvků s novými poznatky získanými archivním studiem o členech 
této rodiny působících hlavně v Blansku, Olomouci, Brně a v Praze.

Po krátkém zahájení a přivítání účastníků a posluchačů Evou Neča-
sovou, ředitelkou Muzea Blansko, která celé jednání také řídila, vystoupil 
Vladimír Podborský (Ústav archeologie a muzeologie Filozoické fakulty 
Masarykovy univerzity v Brně) s referátem Význam Jindřicha Wankla pro 
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moravskou archeologii. Krátce shrnul bohatý život a všestrannou práci 
MUDr. Wankla, „otce moravské prehistorie“, a charakterizoval některé 
jevy ze začátku vědeckého bádání o pravěku a nijak ideální vzájemné 
vztahy jeho prvních protagonistů na Moravě. Na základě studia nedávno 
objevené korespondence zmínil kritické ohlasy na Wanklovu činnost, na 
jeho romanticko-autochtonistickou koncepci pravěku či některé osobní 
vlastnosti, a to i z řad jeho spolupracovníků a následovníků (Jan B. Knies, 
Martin Kříž, Karel Jaroslav Maška ad.).

Po Vladimíru Podborském se slova ujala Pavlína Kalábková (Katedra 
historie Filozoické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci). Svůj výklad 
o pobytu a působení Jindřicha Wankla a jeho rodiny v Olomouci, jejich 
podílu na vzniku prvního českého muzea a důležitého periodika instituce 
s názvem Časopis Vlasteneckého spolku musejního v Olomouci doprovázela pro-
jekcí obrazů z fondů Vlastivědného muzea v hanácké metropoli. Zaměřila 
se podle očekávání na činnost na poli archeologie.

Letošního wanklovsko-absolonovského jubilea se přidržovala i tři 
následující vystoupení. Hynek Skořepa (Správa Chráněné krajinné oblasti 
Moravský Kras v Blansku) objevil v archivu několik dokumentů k neleh-
kému mládí sirotka (sic!) Karla Absolona. Dík Petru Kostrhunovi (Ústav 
Anthropos Moravského zemského muzea v Brně) se posluchači dozvě-
děli o třetí expedici Karla Absolona na dno Macochy v roce 1905 podle 
deníku učitele Aloise Krále. Tam podle cimrmanovsky laděných zápisků 
pamětníka tito speleologové údajně obědvali řízky, vypili sto třicet litrů 
piva a po večerech od plic zpívali u ohně. Martin Oliva (Ústav Anthropos 
Moravského zemského muzea v Brně) věnoval pozornost osudům profesora 
Karla Absolona za druhé světové války. Ty nebyly jednoduché: výzkumy 
v Dolních Věstonicích přičleněných do třetí říše skončily, Absolon odešel 
do důchodu, Němci mu v muzeu zabavili část knihovny a výzkumné doku-
mentace. V posledních dnech války navíc shořela v Mikulově podstatná část 
kolekcí a nálezů. K tomu byl Absolon nařčen ze spolupráce s okupanty. 
Gustav Novotný (Historický ústav Akademie věd České republiky, v. v. i., 
v Brně) hovořil o Bakešových v Blansku, čili o Jaroslavu, tamním rodáku, 
a o jeho rodičích Františku a Lucii rozené Wanklové. Posledním referen-
tem byla Simona Sedláčková (Ústav hudební vědy Masarykovy univerzity 
v Brně). Ve vystoupení s názvem Opatrovnice Karla Absolona – Lucie Bakešová 
načrtla znovu život a práci nejstarší dcery Jindřicha Wankla. Ta byla spolu 
se svým mužem v letech 1883 až 1897 opatrovnicí budoucího učence a oba 
na něj měli daleko větší vliv, než se až dosud soudilo. Své výklady o čin-
nosti Bakešové v archeologii, antropologii, národopisu, etnochoreologii, 
o jejích aktivitách humanitních, přednáškových a v publicistice doplnila 
projekcí (stejně jako P. Kalábková, P. Kostrhun a M. Oliva) většinou dosud 
nezveřejněných obrázků. Pracovníci pořádající instituce plánují přednesené 
příspěvky zařadit do letošního čísla Sborníku Muzea Blansko. Po ukončení 
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dobře připravené a vydařené konference se konala v sedmnáct hodin 
vernisáž výstavy Jindřich Wankel v malé výstavní síni blanenského muzea. 
Soustředila většinou dosud nezveřejněné fotograie, zápisky a soukromé 
předměty zapáleného vědce. Výstava trvala jen do konce měsíce září.

Gustav Novotný

Kronikář a historik. Přednosti a slabiny regionální historiograie
Ve dnech 20. a 21. září 2007 se konala v zasedacích prostorách Książ-

nice Cieszyńské v Cieszyně mezinárodní vědecká konference pod názvem 
Kronikář a historik. Přednosti a slabiny regionální historiograie (Kronikarz 
a historyk. Atuty a słabości regionalnej historiograii), kterou pořádala místní 
knihovna spolu s Ośrodkem dokumentacyjnym Kongresu Polaków v České 
republice za inanční podpory Stiftung Haus Oberschlesien z Ratingenu 
a evropských fondů pro rozvoj regionů. Setkání bylo připraveno v rámci 
projektu „Společné prameny“ („Wspólne źródła“) u příležitosti dvou 
nově vydaných svazků ediční řady Bibliotheca Tessinensis: kroniky Aloise 
Kaufmanna, kterou připravila Ingeborg Buchholz-Johanek ve spolupráci 
s Januszem Spyrou (viz anotaci v tomto čísle ČMM) a prací Jiřího Friedla 
Zaolzie w świetle szyfrogramów polskiej placówki dyplomatycznej w Pradze 
oraz ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie (1945–1949). Samot-
né konferenci předcházela za účasti představitelů místní samosprávy, 
vědeckých pracovišť a odborné i laické veřejnosti o den dříve (19. září) 
vernisáž výstavy s ukázkami písemných pramenů k dějinám města Těšína 
a prezentace již zmíněných publikací, kterou provedli autoři edic, redaktoři 
a recenzenti.

Pořadatelé rozdělili vědecké zasedání do tří tematických bloků. V prv-
ním, nazvaném Mezi tradičním a moderním, vystoupil na počátku se svým 
příspěvkem Rafał Stobiecki (Katedra Historii Historiograii Universytetu 
Łódzkiego, Łódź), který se věnoval regionální historiograii jako vědní 
disciplíně, jež v posledních letech prochází značnými proměnami v chápání 
i metodice. O modelech a typech regionální historie či mikrohistorie a vývoji 
v jednotlivých etapách lidského věku pohovořil Andrzej Stępnik (Katedra 
Historii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie – Uniwersytet 
Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Chełm – Lublin). Z jeho výkladu 
bylo patrné rozdělení regionální historiograie do tří základních chrono-
logických typů: sbírkové, moderní a postmoderní. Peter Johanek (Institut 
für vergleichende Städtegeschichte an der Universität Münster, Münster) 
v referátu nazvaném Landesgeschichte, Regionalgeschichte und Stadtgeschichte 
in Deutschland und Österreich představil hlavní badatelské proudy v této 
oblasti u našich západních sousedů a na něj navázal David Papajík (Katedra 
historie FF Univerzity Palackého, Olomouc), který ve svém, z technických 
důvodů zkráceném, příspěvku poukázal na problémy regionální historio-
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graie v České republice po roce 1989. Připomněl zejména problematické 
body, jichž se dopouštějí mnozí autoři (amatéři) a naznačil možná výcho-
diska při koncipování publikací regionálního charakteru.

Druhý odpolední blok na téma Tradice s mírným zpožděním zahájil 
Wojciech Mrozowicz (Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego, 
Wrocław), jenž se věnoval počátkům slezské regionální historiograie. 
Další z přednášejících, Janusz Spyra (Muzeum Śląska Cieszyńskiego 
– Uniwersytet Śląski, Cieszyn – Katowice), vylíčil přítomným vývoj histo-
rického vědomí v raném novověku na příkladu Těšínského knížectví, kde 
poukázal na přebírání informací místních autorů od konce 16. až po polo-
vinu 19. století a na vytváření svébytného (často nepřesného) povědomí 
o vlastní minulosti. Problematikou neznámého rukopisu Kaufmannovy 
kroniky a dalších dvou pramenů totožné povahy z fondů Moravského 
zemského archivu v Brně se zaobíral Radim Jež (Historický ústav FF MU, 
Brno). Výsledkem jeho příspěvku na základě studia rukopisů bylo zjiště-
ní, že se v druhé polovině 19. století začíná na Těšínsku vytvářet skupina 
regionálně zaměřených historiků ovlivněných pozitivistickou historiogra-
ií s výraznou orientací na brněnské intelektuální kruhy sdružené v His-
toricko-statistické sekci moravskoslezské společnosti pro zvelebení orby, 
přírodovědy a vlastivědy. Poslední vystoupení prvního dne patřilo Barba-
ře Paulině Kalinowské-Wójcik (Institut Historii Uniwersytetu Śląskiego, 
Katowice), jež obšírněji promluvila o monograiích hornoslezských měst 
z 19. století a také o jejich autorech (např. A. Weltzelovi, F. I. Henkem a F. 
Idzikowskim).

Závěrečná páteční část konference byla nazvána Současnost. Pojetím 
a rozdělením hranic Horního Slezska v současné i minulé historiograii 
se zabývala autorská dvojice Ryszard Kaczmarek a Krzysztof Nowak (oba 
Institut Historii Uniwersytetu Śląskiego, Katowice). Na základě dosavadního 
bádání se pokusili o srovnání všech známých názorů a kriticky interpretovali 
výsledky české, polské a německé literatury. Po referátu se mezi přítomný-
mi posluchači vedla zajímavá a podnětná diskuze na toto téma. Následný 
příspěvek Rolanda Gehrkeho (Historisches Institut Universität Stuttgart, 
Stuttgart) byl věnován vývoji historiograie Horního Slezska na německých 
odborných pracovištích po roce 1945. Autor představil nejnovější tendence 
a pojetí regionálních dějin tohoto území. Jak se bádání o hornoslezských 
dějinách rozvíjelo v Polské republice (zejména ve wojewódsztwie śląskim) 
po roce 1989 podal Adam Kubacz (Katowice), který svůj zkrácený výklad 
rozdělil na problematiku vydávání monograií, edic pramenů, reprintu starších 
prací, genealogií, dějin měst a obcí atd. Jeho příspěvek je důležitým shrnu-
tím dosavadní produkce historických prací zejména pro české a německé 
historiky, jenž se věnují této oblasti Slezska. Program konference ukončil 
výkladem o historických pracích věnovaným dějinám jednotlivých měst a obcí 
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z Opolska Bogdan Cimała (Instytut Śląski, Opole). Představil publikace, jež 
vznikly od počátku 19. století až do současnosti.

Setkání historiků na mezinárodním zasedání v příjemném prostředí 
městského paláce baronů Bludovských z Dolních Bludovic, který v minu-
losti sloužil také jako mincovna těšínských Piastovců, relektovalo dosud 
opomíjenou problematiku regionální historiograie a přineslo srovnání 
vývoje výzkumu českých, polských a německých badatelů. Na závěr je 
nutno zdůraznit, že všechny příspěvky přednesené na této konferenci 
budou v nejbližších dnech zpřístupněny jako elektronická publikace na 
internetových stránkách Książnice Cieszyńské (www.kc-cieszyn.pl/bt).

Radim Jež

Medievista a prameny – teorie a praxe: 2. polsko-české fórum mladých 
medievistů1

Ve dnech 26.–28. září 2007 se v polském Hnězdně konalo již druhé 
setkání mladých polských a českých medievistů. Pořádal jej Historický 
ústav University Adama Miczkiewicze v Poznani. Bohatý program vznikl 
díky příspěvkům historiků z univerzit v Poznani, Varšavě, Kielcích, Toruni, 
Katowicích, Krakówě, Praze, Brně, Opavě a z dalších institucí. Vzhledem 
k množství odpřednášených příspěvků nelze detailněji pojednat o všem, co 
v Hnězdně zaznělo. Ne nepodstatný díl zaujímaly ty referáty, jež se nějak 
vyjadřovaly k terminologii středověkých pramenů. Patřil mezi ně příspěvek 
Jana Zelenky (Praha) o lenních vztazích, představující jistě základ dalšího, 
již poněkud systematičtějšího studia této problematiky v evropském kon-
textu, Václava Žáka (Praha) o sídelní terminologii, navazující nejenom na 
tradice výzkumů Z. Fialy, ale také na výzvu ke zkoumání historické séman-
tiky J. Macka, Krzysztofa Kwiatkowského (Toruń) o významu „obedientiae“ 
či Barbory Kocánové (Praha) o středověké meteorologii.

Další skupinu tvořily referáty, zaměřené na problémy interpretace 
pramene jako celku, často založené na konfrontaci více různých typů svě-
dectví. Mezi ně se zařadilo sdělení Roberta Antonína (Brno), věnované 
vlivu celkového konceptu minulosti na podání konkrétních událostí ve 
Zbraslavské kronice. Podobnému tématu a rovněž s využitím díla Petra 
Žitavského se věnoval také Jakub Razím (Praha). Obdobně konfrontovala 
svědectví legendy a kroniky Petra Melicharová (Brno – Leuven), a to na 
příkladě pozdně byzantské princezny Theodory z Artu. K otázce pojetí 
jindřichovské větve Piastovců ve slezských kronikách 13. století proslovil 
svou přednášku Přemysl Bar (Brno – Praha). Z další diskuse nad ní vyply-
nulo, jak úzké vazby existují mezi obsahem a chronologickým i místním, 

1 Zpráva vznikla v rámci výzkumného záměru Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: 
prameny, země, kultura MSM 0021622426; za brněnskou výpravu bych rád poděkoval FF MU 
Brno, jež z fondu na podporu doktorandských aktivit uvolnila prostředky na cestovné.
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tedy zdánlivě pouze technickým, pramenovědným zařazením konkrétního 
pramene.

S předchozími referáty úzce souvisel další tematický okruh, v jehož 
rámci autoři sledovali proměny pojetí určitého fenoménu v závislosti 
na čase, případně na autorském záměru. V temperamentně proneseném 
příspěvku se Milosze Sosnowského (Poznań) vydal po stopách F. Lottera, 
když se věnoval různým pojetím Vojtěchovy mučednické smrti v dílech 
tzv. Canaparia a Brunona z Querfurtu. Proměnu ideálu ženy a manželky 
v Legendě o sv. Radegundě Venantia Fortunata a dvou anonymních Životech 
sv. Matyldy, kteří z Venantia čerpali, se pokusil vysledovat Gregorz Pac 
(Warszawa). Jeho závěry ovšem oslabuje opominutí obrazu Radegundy 
ve druhé soudobé legendě z pera abatyše Baudovivy. Některé poznatky 
M. Nejedlého o povědomí francouzských literátů o českých zemích roz-
vinula ve svém příspěvku Kateřina Lošťáková (Praha). Našim možnostem 
postihnutí společenského klimatu v samé Francii pozdního středověku se 
zase věnovala Magdalena Satora (Toruń). Hana Krzyźostaniak (Poznań) 
naopak obrátila pozornost k raně novověkým osudům středověké legendy 
o sv. Jolantě. O pojetí účasti Přemysla Otakara II. na křížových taženích 
do Pruska se rozhovořil Jiří Knap (Brno – Praha). Různé polohy obrazu 
ženy ve staročeské satiře dokázala ve velmi elegantním referátu rozkrýt 
Michaela Malaníková (Brno).

S předchozími příspěvky, věnovanými spíše pramenům literární 
povahy, svým způsobem souvisela následující dvojice referátů: Małgorzaty 
Kaźmierczak o Adomnanově Lex innocentium, v jehož rámci autorka před-
stavila tento v našem prostředí ne právě známý irský pramen, a Jakuba 
Kujawińského (Poznań), který svou výzvou k novému pokusu o rekon-
strukci textu kroniky Amata z Monte Cassina svým způsobem souvisel 
i s referáty v poslední námi vymezené skupině.

Kvůli nutné míře minimálního soustředění se ocitli v obtížné pozici 
ti účastníci konference, kteří si vytkli za cíl nastínit jistou systematiku 
pramenů, případně se jimi zabývali s využitím pomocně vědných metod. 
K těm, jež vyhlédly za obzor techniky historické práce, patřila Martina 
Maříková (Praha), která se zabývala účetními rejstříky svatovítské kapi-
tuly a vůbec hospodařením této církevní instituce v době předhusitské, 
Mlada Holá (Praha) s prací na téma „Prameny ke správě bezprostředních 
královských majetků českých králů ve Slezsku v pozdním středověku“, Wiktor 
Szymborski (Kraków) s příspěvkem o významu odpustkových listin pro 
poznání středověkého poutnictví, Stanislav Bárta (Brno) referující o růz-
ných významových rovinách testamentu biskupa Bruna ze Schauenburgu, 
Petr Kozák (Opava) s upozorněním na různý charakter pramenů k dějinám 
moci v Hlohovsku a na Opavsku a Iva Grünbaumová (Brno) sumarizující 
a hodnotící výpověď pramenů k dějinám brněnských „lidí na okraji“. 
K hlubší relexi našich edičních možností městských knih vybídl ve svém 
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referátu lounský archivář Jan Mareš a prosazoval širší využití výpočetní 
techniky, jež by umožnila zpřístupnit ve velké rychlosti ty prameny, jež 
sice mají nepochybnou pramennou hodnotu, které by však asi jinak bylo 
zbytečné vydávat.

Spíše popisný přístup naopak akcentovali Katarzyna Dobrowolska 
(Katowice) s pojednáním o účtech za cestu Vladislava Jagellonského do 
Čech, Marcin Braniewski (Kielce) sumarizující prameny k Jindřichu Probo-
vi, Dorota Dąbosz (Katowice) s pojednáním o graické stránce listin a listů 
v kanceláři opavských Přemyslovců, Krzysztof Mastykarz (Kielce) s uve-
dením do problematiky právních a účetních knih měst Toruně a Elbingu 
nebo Bożena Małachowska (Katowice), jež pojednala o nesfragistických 
pramenech těšínské heraldiky.

Z úžeji vymezeného medievistického horizontu vybočoval pouze 
referát Aleksandry Kuligowské o subjektivitě a objektivitě v díle Ernsta 
Bernheima. Autorka navíc nadhodila dosti netradiční možnosti interpretace 
díla tohoto metodika historické vědy, a tím vzbudila značnou diskusi ohled-
ně jí bohužel bagatelizovaného vztahu mezi Bernheimem a Droyssenem 
a mezi Bernheimovým pojetím objektivity a subjektivity na straně jedné 
a jeho dělením pramenů na straně druhé.

Celkem zaznělo v rámci skutečně nabitého programu více než dvacet 
referátů. Některé zaujaly více, jiné méně. V každém případě však platí, že 
se našim poznaňským kolegům podařilo vytvořit příjemnou atmosféru, 
jež vybízela k rozumné diskusi a umožnila, aby se seznámili medievisté 
různých zájmů z různých univerzit polských i českých; to byl jistě jejich 
primární záměr a ten se jim také podařilo naplnit vrchovatou měrou. Za 
to všechno se také našim kolegům z University Adama Miczkiewicze sluší 
poděkovat. David Kalhous

Obuv v historii 2007
V 16. etáži slavné „Jedenadvacítky“ architekta Vladimíra Karfíka, ve své 

době nejvyšší budově ve střední Evropě, se pod záštitou hejtmana Zlínského 
kraje Libora Lukáše uskutečnila ve dnech 15.–17. října 2007 v pořadí již V. 
mezinárodní konference Obuv historii – The Shoes in History 2007, která 
hostila přednášející z šesti zemí světa (Kanady, Velká Britanie, Nizozemí, 
Belgie, Rumunska a České republiky). Při podání zprávy o tak rozsáhlém 
podniku, jakým bylo zlínské setkání, kde bylo předneseno obuvními odbor-
níky, restaurátory, muzeology, etnology a řadou historiků 24 referátů, se 
kritik ocitá na scestí. Má zde smysl hodnotit v jedné dvou větách příspěvky 
jednotlivých aktérů, kteří se s naprostou bravurou chopili rozebíraných 
témat? Či vyzvednout příspěvky svým zaměřením kritikovi nejbližší?

Snad se alespoň dotkněme několika referátů, aniž bychom jakkoli 
snižovali preciznost realizací a hodnotu příspěvků ostatních. Až z kanad-
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ského Bata Shoe Museum v Torontu přijeli nejen pozdravit, ale také aktiv-
ně se zapojit do diskusí stále mimořádně svěží manželé Baťovi. Elánem, 
rétorickými schopnostmi a prezentací v powerpointu před zraky novinářů 
a objektivy kamer o tom všechny přesvědčila manželka Tomáše Bati jun. 
Sonja Bata. Její hodinový „vodopád“ informací o celosvětových pokladech 
Baťova obuvního muzea mnohé z přítomných jistě inspiruje při hledání 
destinace budoucí dovolené. Neméně poutavou expozici příznačně nazva-
nou „Stopy lidí aneb Od pravěku po Měsíc“ chystá Národní muzeum. Podle 
slibu Mileny Secké se mohou návštěvníci těšit i na americkou imitaci měsíční 
obuvi. A návštěvníci Obuvnického muzea ve Zlíně, obohaceni informacemi 
Miroslavy Štýbrové, se zase mohou potěšit bohatostí sbírek africké obuvi 
budovaných v meziválečném období irmou Baťa.

Přednáškovými bloky se jako červená nit vinuly poznatky restaurátorů 
a obuvních technologů. Za všechny jmenujme alespoň tři prezentace děkana 
Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Petra Hlaváčka, 
známého vědecké obci svými výzkumy a podílem na zhotovení repliky 
obuvi pravěkého muže Ötziho. I jeho nové výzkumy, ať v současné době 
realizované či již zakončené, si najdou bezpochyby cestu nejen k odbor-
níkům. Na konferenci představil dvě rekonstrukce dětské kožené obuvi, 
a to poutnickou obuv z Wilsnacku (patrně votivní dar místnímu poutnímu 
kostelu) a botičku z Faustova domu. Ve třetí a pro nezasvěceného patrně 
nejatraktivnější přednášce analyzoval modely obuvi skulptur vojáků „tera-
kotové armády“ v Xi-An z let 210–209 př. n. l., střežících hrobku prvního 
císaře Čchin Š´-Chuanga. Nejedná se o nejstarší obutou armádu, jak se 
někdy v literatuře a médiích mylně uvádí. K starším armádám, do jejichž 
výstroje prokazatelně náležela obuv, patří vojska Alexandra Makedonského 
a vojenské jednotky jeho perských protivníků. Z prozatímních výzkumů 
překvapuje typová bohatost mokasínové a plstěné obuvi čínských hliněných 
soch, která ovšem nenaznačuje žádnou sociální stratigraii uvnitř vojsk.

V průběhu dvoudenního přednáškového cyklu zazněla také před-
náška o holandském designéru obuvi světového věhlasu Janu Jansenovi 
(prezentovala Inge Specht). Podobně jako v předchozím případě a mnoha 
dalších, i při prezentaci produkce obuvníka Františka Turečka z Kostic, 
nového Nositele tradic lidového řemesla 2007, byl celý referát doplňován 
obrazovými přílohami v systému Power Point (referát Olgy Floriánové). 
Technickým provedením prezentace se vyjímal referát Ludmily Tarcalové 
ze Slováckého muzea v Uherském Hradišti. Při popisu role ševce v sociál-
ní stratigraii vesnice a zaujímané pozici obuvního řemesla ve venkovské 
komunitě, jež analyzovala ze záznamů lidových zvyků, hudby a umění 
tradiční společnosti, část své přednášky pro vyjádření autenticity recitovala 
a zpívala. 

Provedením interdisciplinární analýzy historických vyobrazení, 
skulptur, písemných záznamů a dochovaných exemplářů obuvi v Západní 
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Evropě z období od antiky po moderní dobu vyvracela June Swann, britská 
odborná konzultantka v oboru dějin obuvnictví, tradovaný mýtus o červené 
obuvi jako symbolu hříchu a prostopášnosti. Upozornila na více možných 
interpretací tohoto fenoménu a dokázala, že naopak nošení červené obuvi 
často symbolizovalo dokonalost a ctnost (vyobrazení Královny nebes Panny 
Marie, poutníka nesoucího Ježíši kříž), urozenost a noblesu (duchovní 
a světští panovníci), nevinnost (malé děti), ale i koketérii (módní trendy 
hravých devadesátých let 19. století) a zesměšnění (vyobrazení francouz-
ského dvora 17. století).

A nakonec se zaměřme na historické referáty. Mezinárodní srovnání 
přiblížily posluchačům při prezentaci historie obouvání v Rumunsku 
referát Marlen Pop a příprava obuvníků v belgickém Izegemu v referátu 
vypracovaném Lieve Vandenbussche.

Pokud se řekne Zlín a obuv, pak se jistě většině vybaví rodina Baťů 
a jejich stejnojmenná irma. Ale jak prokazoval Zdeněk Pokluda, Zlínu náleží 
hlubší obuvnická exportní tradice. Bylo by chybné zapomínat na továrny 
Florimonta, Zapletala, Červinky či Mikulčáka, ačkoli je význam Baťových 
závodů z paměti již takřka vytěsnil. Avšak popírat, že na průsečíku Zlína 
a obuvi leží irma Baťa, by bylo omylem. A tak není divu, že této prvořadé 
irmě a jejím zakladatelům věnovali referenti hned pět příspěvků. A to nepo-
čítejme konferenční příspěvky, které se fenoménu Baťa „pouze“ dotkly.

„Cena je diktátor“ – platilo u „Batě“. A tato slova svým rozborem 
fungování a pravomocí kalkulačního oddělení při výrobě obuvi prokázal 
Marek Tomaštík. Obuvní výroba na přelomu dvacátých a třicátých let si 
vyžadovala notná kvanta vyčiněných kůží. Nedostatečná kapacita původních 
koželužen si vynutila k vybudování nových objektů v nivě řeky Moravy 
na tzv. Bahňáku. A právě problémy s výstavbou továren na inundačním 
území přiblížili František Šumpela a Miroslava Štýbrová. Některé aspekty 
fungování Baťova podpůrného fondu a mecenášství bratří Baťů představila 
Romana Habartová. A v neposlední řadě se s irmou Baťa vydali poslu-
chači do různých koutů světa – nakupovali kůži, gumu a bavlnu v Africe 
(Veronika Hlávková), studovali obuvnictví a kaučukonosy v Sovětském 
svazu (Martin Marek).

Dobrým zvykem pro konference pořádané ve Zlíně je bohatý program 
doprovodných akcí. A ani při současném mezinárodním setkání pořadatelé 
neslevili z této tradice. Projížďka historickým trolejbusem v podvečerních 
hodinách přiblížila hostům architekturu města ve stísněném údolí Dřevnice. 
Zájemci se zúčastnili módní přehlídky v Alternativě, kde módní kreace 
střídaly kreace taneční. A pondělní den gradoval noční prohlídkou „mra-
kodrapu“ se zasvěcenými komentáři Miroslavy Štýbrové. Výtah „Jedena-
dvacítky“ upravený jako šéfovská pracovna – která šéfa Jana A. Baťu nikdy 
nehostila, jak se opět mylně traduje – vyvezl hosty do nejvyšších pater, kde 
bohatý program pondělního dne zakončili vyhlídkou na osvětlený noční 
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Zlín při promenádě na terase. Po zaznění všech přednášek druhého dne si 
hosté zase mohli sdělit své zážitky a neformálně oslovit řečníky v příjemné 
atmosféře organizátory uspořádaného společenského večera. A konečně 
na středu byla pro zájemce uspořádaná exkurze do Moravské gobelínové 
manufaktury ve Valašském Meziříčí a Valašského muzea v přírodě v Rož-
nově pod Radhoštěm.

Příkladnou spoluprací vědeckých kapacit a úředníků krajských, 
magistrátních, univerzitních a příspěvkových úřadů a organizací se Zlín 
stává novým vědeckým centrem Moravy. V pořadí již pátá obuvnická 
konference svou interdisciplinární a internacionální komparací pohledů 
úspěšně manifestovala své místo na mapě vědeckých setkání. Připravovaný 
sborník, který na přímluvu June Swann přislíbil ředitel Muzea jihovýchodní 
Moravy ve Zlíně Ivan Plánka vydat v tištěné verzi, si tak bezpochyby najde 
cestu do vědeckých knihoven a k jejich čtenářům. Na závěr snad jen Zlínu 
a jeho občanům popřejme další úspěšné realizace náročně koncipovaných 
konferencí. Martin Marek

Interpretace ruských revolucí
Zásluhou Výzkumného střediska pro dějiny střední Evropy, Histo-

rického ústavu FF MU, Historického ústavu AV ČR a Centra pro studium 
demokracie a kultury se 26. října 2007 v příjemném prostředí kavárny 
brněnského hotelu Slavia uskutečnila konference Interpretace ruských 
revolucí. Myšlenka uspořádat konferenci zabývající se interpretacemi, 
hodnocením a představami o „klíčové události evropských dějin“ navázala 
na dvě obdobná, též v Brně uskutečněná, kolokvia z podzimu 2003 a jara 
2004, jejichž ústředním tématem byla interpretace francouzská revoluce 
a výstupem stejnojmenný sborník (Interpretace Francouzské revoluce, Brno 
2004). Hlavním východiskem setkání bylo zacílení na druhý život ruských 
událostí roku 1917, a to v rovinách historiograické, politologické, politické, 
kinematograické i školní výuky. 

Úvodní slovo pronesl J. Hanuš (FF MU Brno). Poukázal přede-
vším na problematičnost a komplikovanost samotného pojmu „revo-
luce“ plynoucí z jeho mnohovýznamovosti a procesuálnosti. Dopo-
lední část jednání tvořily dva oddíly konference, které byly věnovány 
interpretaci ruských revolucí ve 20. století. Zahájeny byly referátem 
R. Vlčka (HÚ AV ČR Brno), který především upozornil na některé 
pozoruhodné momenty Masarykova hodnocení ruského roku 1917 
a mj. nastolil otázku, nakolik lze Masarykovy svérázné názory nahlížet 
jako vědecky relevantní. Následovalo vystoupení J. Vaculíka (PedF 
MU Brno), který účastníkům osvětlil pestrost postojů české minority 
v Rusku k revolucím roku 1917. Referáty prvního oddílu uzavřely 
příspěvky věnující se ruské revoluci očima meziválečných historiků. J. 
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Šaur (FF MU Brno) ve svém příspěvku vyložil postoje P. N. Miljukova, 
který si, coby přímý účastník dění roku 1917, kladl především otázku, 
jak se mohlo stát, že nevýrazná menšina profesionálních revolucionářů 
bez propracovaného programu na sebe nakonec strhla veškerou moc. 
Referent též upozornil na zajímavou genezi Miljukovových postojů 
k ruské revoluci a k jí nastolenému režimu: od původně odmítavého 
stanoviska, až k faktickému uznání a ztotožnění se s ním po roce 1941. 
S cenným srovnáním postojů historiků J. Kucharzewského a J. Sla-
víka přišel ve svém referátu J. Dvořák (FF MU Brno). Na příkladech 
komparace jejich postojů ke kontinuitě ruských dějin, ke vztahu Ruska 
a Evropy a k bolševismu a bolševikům provedl analýzu obou přístupů. 
Následný příspěvek Z. Vydry (FF Univerzity Pardubice) věnovaný 
Pipesově pohledu na ruskou revoluci jednak přesvědčivým způsobem 
zpochybnil jeho snahu o sebeprezentaci jako „nezařaditelného“ a záro-
veň ukázal, že jeho pohled na revoluci byl velkým návratem k mezivá-
lečnému pojetí. V širších souvislostech tím prokázal, že šlo o příklad 
ignorace tzv. revizionistické historiograické linie, která od konce 60. 
let minulého století pohlížela na ruskou revoluci a vůbec celý sovětský 
systém s jistými sympatiemi. Ty bytostný konzervativec Pipes pocho-
pitelně nesdílel. Dopolední jednání uzavřelo vystoupení M. Řepy (HÚ 
AV ČR Brno), který zaměřil svoji pozornost na obecnou teorii sociální 
revoluce v díle americké socioložky Thedy Skocpolové. 

Odpolední jednání zahájil třetí oddíl, který byl věnován ruské revoluci 
očima politologů. J. Holzer (FSS MU Brno) nejprve ve svém příspěvku 
prezentoval deset možností, jakými může politologie nahlížet na ruskou 
revoluci. J. Balík (FSS MU Brno) se pak zaměřil na vztah revoluce a tota-
litního režimu. V. Klepárník (FF MU Brno) nakonec představil interpretaci 
ruské revoluce v díle britského historika E. H. Carra, autora blízkého 
revizionistickému proudu, který s ruskou revolucí sympatizoval a který byl 
v poválečném období vnímán jako obhájce Sovětské svazu. 

K dobré úrovni konference přispěli dva zahraniční referenti. M. 
Górny představil rozbor interpretací událostí z let 1917–1920 v prostředí 
NDR, Polska a Československa 50. let minulého století. Zaměřil se na jejich 
stěžejní interpretační, resp. dezinterpretační schémata v průběhu 20. sto-
letí. Ľ. Harbuľová (FF Prešovské univerzity) se ve svém referátu věnovala 
slovenské recepci ruských událostí roku 1917. Příjemné osvěžení, typické 
pro brněnská kolokvia o revolucích, přinesl poslední, pátý oddíl. Byl totiž 
věnován interpretaci ruské revoluce v umění a vyučování. J. Blažejovský (FF 
MU Brno) v poutavém audiovizuálním příspěvku demonstroval účelovost 
zobrazení ruské revoluce v sovětské kinematograii a poslední referent 
K. Štěpánek (PedF MU Brno) předestřel zajímavé postřehy k didaktice 
vyučování dějepisu. Ilustroval je právě na konkrétním příkladu možného 
učitelova výkladu ruské revoluce.
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Konference byla dobře zvládnuta i po organizační stránce: každý 
oddíl byl následován prostorem pro diskusi, kterou zpestřovala jak účast 
zahraničních hostů, tak i přítomných historiků, politologů a dalších účast-
níků. Právě ve snaze po interdisciplinárnosti, v účasti nejen historiků, ale 
i politologů či ilmového vědce spočívá přínos celé akce, která tak nabídla 
zajímavé přesahy do sousedních, historiograii více či méně příbuzných 
oborů. V tomto ohledu by konferenci slušela i účast zástupců literárně-
vědné rusistiky. Celkově lze konferenci hodnotit jako vydařenou. Dou-
fejme, že se brzy dočkáme vydání ohlášeného sborníku přednesených 
příspěvků. Alexandr Brummer

Sympozium Brněnská diecéze 1777–2007: historie a současnost
Dne 10. listopadu 2007 uspořádalo Biskupství brněnské ve spoluprá-

ci s Moravsko-slezskou křesťanskou akademií v prostorách Biskupského 
gymnázia v Brně jednodenní sympozium. Příležitostí k tomuto setkání 
historiků, sociálních vědců, představitelů církve a pamětníků se stala 
skutečnost, že právě před 230 lety, 5. prosince 1777, vydal papež Pius VI. 
bulu, jíž byla rozdělena olomoucká diecéze na dvě části a v Brně vzniklo 
samostatné biskupství. Program sympozia nebyl ovšem zaměřen pouze na 
období konce 18. století, nýbrž zahrnoval i další etapy církevních dějin 
v jihomoravském regionu. Nechyběla ani společenskovědní relexe tématu 
zaměřená na identiikaci současné situace církve.

Po úvodním slovu brněnského biskupa Mons. Vojtěcha Cikrleho 
následoval blok přednášek, které přiblížily cestu historie brněnské diecéze 
od předpokladů vzniku v 18. století (dr. Tomáš Černušák), přes samotné 
založení biskupství (dr. Jiřina Štouračová), osudy diecéze v 19. století 
(Mgr. Martin Rája) až k veřejné a skryté podobě církve za komunistické 
totality (dr. Stanislav Balík). Důkladnější pozornosti se dostalo některým 
vybraným tématům z dějin diecéze jako je brněnský alumnát, problemati-
ka diecézních synod, dvounárodnostní povaha diecéze před rokem 1945, 
osobnosti některých kněží perzekvovaných komunistickým režimem či 
situace českých a moravských věřících v emigraci.

Odpolední část velmi hutného programu sympozia přinesla nabídku 
dvou tematických bloků. První nazvaný Historie a osobnosti nabídl důklad-
nější pohled na některé brněnské biskupy či na řeholnici Marii Restitutu 
Kafkovou popravenou nacistickým režimem, ve druhém bloku s názvem 
Kultura a spiritualita se pak přednášející věnovali tématům z literatury, 
výtvarného umění či poutní tradici v dějinách brněnské diecéze.

Závěr sympozia již převážně opustil historický pohled, přednášející 
se snažili poukázat na výzvy, které brněnské diecézi přináší současnost. 
Sociologický pohled na věc tlumočil dr. Roman Vido a Mgr. Hana Šlechto-
vá, zkušenosti praktické pastorační praxe představili Mgr. Jiří Kaňa a Mgr. 
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František Blaha. Psychologický pohled na přínos osobnosti v dějinách na 
závěr přinesl prof. Vladimír Smékal.

Sympozium o brněnské diecézi představuje úspěšný kompromis mezi 
odbornou konferencí a popularizující akcí pro širokou veřejnost. Předná-
šející stáli před velmi různorodým publikem, které obsahovalo erudované 
odborníky, stejně jako zástupce biskupství a katolických farností, včetně 
pastoračních asistentů, i amatérské zájemce o církevní historii. Živé debaty 
v kuloárech během přestávek v programu svědčily o tom, že napříč touto 
pestrou strukturou docházelo k obohacujícím setkáním. Zástupci katolic-
ké církve dali pořádáním sympozia najevo připravenost veřejné relexe 
církevních dějin včetně kontroverzních témat, jako je působení církve za 
komunismu. Vytknout pořadatelům sympozia můžeme snad jen příliš nabitý 
program, který ponechával minimální prostor pro diskuzi.

Filip Dřímal
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Pokyny pro úpravu příspěvků

Redakce časopisu Matice moravské prosí své autory o dodržování následu-
jících zásad při odevzdávání rukopisů: 

Své příspěvky (články, materiálové studie, diskusní a polemické vstupy, recenze, 
zprávy do kroniky) odevzdávejte zásadně na disketě v textovém editoru Word, resp. 
RTF. Zpracování mapek, grafů, tabulek, případně obrazového materiálu projednejte, 
prosíme, předem s redakcí. K článku musí být přiloženo cizojazyčné resumé o maxi-
mální délce jedné normostrany (30 řádků po 60 úhozech = 1800 tiskových znaků 
s mezerami), resp. český podklad pro překlad do cizího jazyka. Dále též podklad pro 
anglický abstrakt (max. 600 tiskových znaků) a klíčová slova.

Délka jednoho článku by neměla přesahovat 35 normostran včetně poznám-
kového aparátu, délka recenze 6 normostran a délka anotace maximálně dvě 
normostrany. 

Poznámky v textu vkládejte pomocí příkazů Vložit a Poznámka pod čarou, 
čímž budou čísla poznámek v textu i pod čarou automaticky zařazena v podobě 
horního indexu. Poznámky vkládejte vždy za interpunkci!

V textu rozepisujte slovy čísla od 1 do 9, čísla dvojmístná a vícemístná pište 
číslicemi. Uvozovky používejte v následující podobě: „Damoklův meč“, po počáteční 
a před závěrečnou závorkou nedělejte odklep, podobně v rozmezí letopočtů se 
nedělají odklepy u pomlčky. Správná varianta: 1230–1253.

Na závěr záhlaví u recenzí a anotací uvádějte vždy číslo ISBN!

Zkratky

V poznámkách užívejte následující zkratky:

strana – s.
signatura – sg.
folio – f. 
recta – r.
versa – v. 
karton – kart.
rukopis – rkp.
vydavatel – vyd., ed.
vydavatelé – vyd., edd.
Herausgeber – Hg.
redaktor – red.
srovnej – srov.
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Citace bibliograických údajů v poznámkách uvádějte následovně, včetně dodržení 
uvedené interpunkce (při první citaci uvádějte vždy také křestní jméno autora 
v plném znění):

Vzory

Žemlička, Josef: Čechy v době knížecí (1034–1198). Praha 1997, s. 107.

Šmahel, František: Počátky pražského obecného učení. Kritické relexe k jubileu jed-
noho „národního monumentu“. ČČH 96, 1998, s. 253.

Riley-Smith, Jonathan: Families, Crusades and Settlement in the Latin East, 1102–1131. 
In: Die Kreuzfahrerstaaten als multikulturelle Gesellschaft. Einwanderer und 
Minderheiten im 12. und 13. Jahrhundert. Hg. von H. E. Mayer unter Mitarbeit 
von E. Müller-Luckner. Schriften Historischen Kollegs. Kolloquien 37. München 
1997, s. 9. 

Kordiovský, Emil: Periodika jihomoravských archivů. In: Kulturní periodika na Moravě. 
XXIV. Mikulovské sympozium 1996. Mikulov 1997, s. 53–59.

Při opakování díla stačí uvést: Žemlička, J.: Čechy, s. 36.

Při opakování autora:
Týž: Století posledních Přemyslovců. (Český stát a společnost ve 13. století). Praha 
1986, s. 83.

Při opakování autora i díla: 
Tamtéž, s. 85–86.

Vícenásobné vydání jedné práce se označuje horním indexem za rokem vydání:
Šmahel, František: Husitská revoluce I. Doba vymknutá z kloubů. Praha 19852, 
s. 135.

Při citacích vydaných pramenů uveďte nejprve název edice a v závorce zkratku, 
která bude v poznámkách dále používána:

Vzor

Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae (= CDB) V-2. Edd. J. Šebánek et S. 
Dušková. Pragae 1981, s. 181–182, č. 591.

Dále jen:
CDB V-2, s. 182, č. 592.

Při citacích nevydaných pramenů uveďte nejdříve plný název archivu, místo jeho sídla, 
název a označení fondu, signaturu, resp. inventární číslo, a folio nebo stranu.
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Vzor

Moravský zemský archiv Brno. E 28 Jezuité v Olomouci, sg. P 3/9, f. 15r.

Místa vydání uvádějte vždy v původním znění: Prag, Paris, Wien, nikoli Praha, 
Paříž, Vídeň; pokud jsou dvě místa vydání, uvádějte je v následné podobě, vždy 
s pomlčkou: London – New York.
Pokud není uvedeno místo vydání, pak: s. l., pokud není uvedeno datum: s. d.

Děkujeme všem přispěvatelům za dodržování uvedených pokynů, které výrazně 
usnadní redakční zpracování.

Redakce ČMM
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