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S T U D I E  A  Č L Á N K Y

Josef Válka 

Zikmund a husité
Jak zakončit (husitskou) revoluci*

Sigismund and the Hussites
How to Put an End to the (Hussite) Revolution

The author returns to the discussions about the character and historical significance 
of the Hussite Revolution (from F. Palacký through J. Pekař, J. Slavík and marxism to 
the present) and seeks to show the significance of King and Emperor Sigismund in 
the process of ending the revolution. The article follows his path from an unyielding 
supporter of the annihilation of heretics by crusades to his acceptance of the endeavour 
of Hussite “political leaders“ to renew the negotiations with the Church concerning 
the recognition of the basis of the Hussite programme (Four Articles of Prague) at the 
Council of Basel. Hussitism is regarded here as a religious and political conflict, where 
war is significant as a continuation of politics and diplomacy as a continuation of war. 
The article is part of the author’s research on the political system in the Czech lands 
in the 15th–17th century, for which the Hussite period is decisive. The system of the 
joint reign of the estates and the ruler was formed for a long time here. Per analogiam 
with the „long“ French revolution (Furet) it is possible to compare the role of King 
Sigismund in the long Hussite Revolution with King Louis XVIII and Sigismund‘s 
electoral capitulation with the Charter of Louis XVIII of 1814.

Key words: Hussitism, theory of revolution, Sigismund of Luxembourg, politicians

Do české historiografie i do českého historického povědomí vstoupil 
Zikmund Lucemburský především v souvislosti s husitskou revolucí. Tím 
také vstoupil do nekonečných diskusí o povaze husitské revoluce a do 
diskusí o teorii a historiografii evropských moderních revolucí i velké his-
torické triády starý režim – revoluce – restaurace. Součástí těchto diskusí 
a s nimi souvisejících problémových prací je otázka zakončení revoluce 
a úlohy tzv. „politiků“ v tomto složitém procesu. Po době analýz husitství 
v tzv. novém, to jest sociologickém, antropologickém, kulturněhistorickém, 
sociálně-psychologickém (mentality) a mikrohistorickém, zkoumání je na 
čase vrátit se k tradičním otázkám polické moci v dějinách husitství. Do 
tohoto kontextu patří tento pokus. 

Víme, že revoluce ve smyslu radikální změny sociálních, politických, 
náboženských a kulturních poměrů nebývají rozhodnuty za jeden den 

*  Studie vznikla v rámci výzkumného záměru Masarykovy univerzity v Brně 
MSM 0021622426 Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura.
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„dobytím Bastily“, politickým převratem, jednou bitvou nebo jedním 
zákonodárným aktem. Jsou to „dlouhodobé procesy“ změn myšlení, stře-
tů společenských a politických zájmů, pohybu a boje sociálních skupin 
a politických seskupení, doby válek i diplomacie, období teroru a pokusů 
o restauraci a jejich zakončení je na začátku v nedohlednu. Revoluce mo-
hou skončit porážkou, vítězstvím svého programu nebo kompromisem, 
který uchová to, co je v programu revoluce pozitivního a perspektivního 
v civilizačním procesu. Názory o tom, kdy byla husitská revoluce zahájena, 
kdy a čím skončila a jaká revoluce to vlastně byla, se stále rozcházejí a stěží 
kdy skončí dohodou. Tím by skončilo i husitologické bádání. 

Diskuse o „povaze“ husitské revoluce začínají od počátků moderní vě-
decké historiografie a jejích pojmových sporů. František Palacký jako první 
uznávaný český historik použil při líčení husitství pojmů francouzské, tedy 
moderní revoluce. Chápal však revoluci především jako spor „idejí“ a ne-
přijal „třídní“ schéma, i když znal práce francouzských liberálních historiků. 
Husité podle něj bojovali o moderní „svobody“ a za husitského krále Jiřího 
z Poděbrad o moderní stát. V českém vydání svých Dějin národu českého 
ztotožnil husity s jazykovými „Čechy“ a jejich národní emancipací. Dodnes 
je jeho obraz husitství základem všech interpretací a polemik. 

„Politiky“ uvedl do výkladu husitství Josef Pekař (bez analogie s fran-
couzskými „les politiques“) avšak jejich roli přecenil. Jeho historiograficky 
brilantní práce Žižka a jeho doba (1930–1933) je psána jako konzervativní 
ideologická metaforická polemika proti moderním a současným revolucím. 
Pekař pokládal každé zmařené jednání politiků s církví a králem za ztra-
cenou možnost „ukončit revoluci“ návratem k řádu garantovaném králem 
a církví. Reformaci pak spojil s nebezpečím „germanizace“. 

Teoreticky nejcennější polemikou proti Pekařově pojetí husitství je 
esej Jana Slavíka Husitská revoluce. Studie historicko-sociologická (1934), 
založená na sociologii a ovlivněná marxismem. Interpretace husitství 
vycházející ze sociologie a založené na autentickém marxismu se snažily 
vysvětlit husitství ze situace společnosti a jejích rozporů a výkladem nábo-
ženství jako ideologické legitimizace reálných zájmů v rámci zákonitostí 
civilizačního pokroku. Jedním z paradoxů českého marxismu je, že oficiální 
historiografie poloviny minulého století se realizovala ve vlně restaurace 
stalinismu, s nímž se Slavík rozešel stejně jako řada předválečných levi-
cových intelektuálů, a tak byl z kontinuity levicového myšlení vytěsněn. 
Marxistické nebo marxizující bádání o husitství pak bylo zatíženo pojmem 
„raně buržoazní revoluce“, který narážel na nepřekonatelné rozdíly mezi 
středověkým měšťanstvem a moderní kapitalistickou buržoasií, a na ne-
docenění stavovství jako základu politické struktury. Ani husitské radikály 
a „chudinu“ nebylo možno spojit s rolí moderního proletariátu. Nic nena-
svědčuje tomu, že husitství bylo selskou válkou. Nebral se také v úvahu 
náboženský ráz „ideologie“. 



5

Z I K M U N D  A  H U S I T É

Teprve studie Roberta Kalivody se pokusily vrátit marxistickou 
analýzu revoluce a její „ideologie“, respektive jejího myšlení a programů, 
do reálné historie a do kontextu současných společenských věd, zejména 
sociologie vědění, strukturalismu a psychologie. Kalivodovy práce, překlá-
dané do němčiny a oceňované současnou husitologií na Západě již spadaly 
do proudu „nové historie“ padesátých a šedesátých let minulého století, 
do kterého patří již neoficiální bádání jeho a mladší generace. Zásluhou 
srovnávacího studia revolucí, které uplatnil zejména Ferdinand Seibt, se 
prosadilo pojetí husitství jako rané moderní revoluce a byla prokázána jeho 
souvislost s evropským reformačním myšlením. Do paradigmat nového dě-
jepisectví a v kontinuitě kritického bádání prosadil téma husitství F. Šmahel. 
Pokusy o konzervativní přepsání, které se objevily po Listopadu 1989 nic 
nového, kromě opakování nepochopeného Pekaře, nepřinesly.

Důležitým znakem odlišnosti husitství od moderních revolucí je 
skutečnost, že neprobíhá v centralizovaných státech a nevytváří jeden 
homogenní prostor, protože hrady a městské pevnosti jsou nedobytné. 
Tak mohly v rámci země existovat husitské a královské hrady nebo města 
„na dohled“ vedle sebe. Také kraje, ovládané jednou stranou, zůstávaly 
protkány pevnostmi strany druhé. Ukazovalo se, že pevnější vzájemnou 
politickou vazbou než „víra“ je sousedství a nejpevnější vazbou, spojenou 
se ctí, zůstávala smluvní služba a „přátelství“. Docházelo k přechodům 
šlechty i měšťanů z jedné na druhou náboženskou nebo politickou stranu, 
vděčný námět pro náboženské a ideologické moralisty všech dob. Přesto se 
prosazoval jednotný program hnutí, jehož mozkem a duchovní autoritou 
byla pražská univerzita a mocenským jádrem Praha. Pražské trojměstí, 
největší městská aglomerace střední Evropy, se stalo ohniskem a pevností 
revoluce a města její základní silou, jak věděl již Slavík. Události v Praze 
ovlivňovaly průběh revoluce v Čechách a na Moravě.

Téměř po celou dobu vlády krále Václava IV. se husitství rozvíjelo pod 
ochranou světské moci: krále a jeho husitské královské rady, pod ochranou 
pánů, zemských úředníků a některých rad královských měst, tedy legálních 
a obecně uznaných mocenských institucí. Úloha tohoto pozoruhodného čes-
kého krále v dějinách byla zatemněna nepřátelskou soudobou publicistikou, 
a v historiografii zklamáním a nepochopením a opakováním charakteristik 
kronikářů. I revoluční převraty ve městech se dály v režii moci (městských 
rad a obcí) a byly předem připraveny. Výstižný je postřeh Petra Čorneje, 
že „z pražských dějin 15.–20. století pak není známa žádná násilná mocenská 
změna, která by nebyla předem připravena“ (Velké dějiny zemí Koruny české V, 
s. 213). Husitská revoluce není projevem feudální anarchie, a neprobíhá 
jako chaotický sled náhodných událostí. Je pravým opakem. Má svou logiku 
a strategii, směřující k vítěznému zakončení. A při všech rozdílech, s nimiž 
je nutno počítat při každé historické analogii a metafoře, se objevují v hu-
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sitství poprvé některé strukturální rysy a opakující se situace moderních 
revolucí. Například starý a nový režim, nejen pokračování politiky válkou, 
nýbrž i pokračování války politikou, změna myšlení jako impulz pro jednání, 
radikálové i umírnění, teror a násilné převraty, snaha legalizovat výsledky 
revoluce zákony a novými ústavami a opakující se vlny restaurace. 

Co je pro husitství charakteristické a fascinující je propracování teo-
logicko-politického programu revoluce, geniálně stručně a působivě zfor-
mulované do programu čtyř artykulů (pražských) a sjednocení husitských 
sil proti nebezpečí restaurace a „zahraniční intervence“ na tomto základě. 
Čtyři artykuly nejsou v pravém smyslu slova náboženskou „konfesí“ (jako 
byly konfese táborské nebo později konfese jednoty bratrské), ale mají svou 
srozumitelností a poutavostí sílu symbolu. Jejich úspěch a životnost nelze 
vysvětlit jinak, než že tyto články vyjádřily evropský proces emancipace 
světské společnosti z církevního dohledu a obecné trendy civilizačního 
pokroku. V tomto smyslu je husitství součástí obecného pohybu myšlení 
a společnosti v Evropě, nikoliv „anomálií“ (Šmahel). Program byl formu-
lován tak, aby byl srozumitelný a přitažlivý pro světské vrstvy společnosti. 
Podíl legitimních politických sil, především pánů, krále a městských rad 
nutil sousední země, církev a říši, aby s husity jednali jinak než s davem 
„kacířů“. Zásluhou politiků obou stran přejala světskou část programu i část 
katolíků a prosazovala jej jako program obce. Logika husitské revoluce 
byla v české moderní historiografii zatížena jak zcela ahistorickým mora-
lismem, tak moderním vlastenectvím a nedoceněním mocenských struktur 
a symbolů a reálií doby.

Dalším znakem husitství, který je spojuje s reformací, je jedinečná 
role univerzity a univerzitních intelektuálů jako duchovní elity a autority 
při formulování a obhajobě husitského programu. Víme, že univerzity byly 
mozkem evropské reformace. Husitští univerzitní mistři a intelektuálové 
byli „na úrovni paradigmat“ soudobého myšlení, filozofie i teologie a byli 
schopni program revoluce veřejně hájit. Spojení „politické moci“ s autoritou 
a podporou univerzity je osou celé revoluce. Umožní, aby byl její program 
obhajován v publicistice a veřejných manifestech, aby se o jejím zakončení 
mohlo jednat s církví a aby byl vůbec tento program „brán v úvahu“. 

Nabízí se ovšem ještě jeden faktor, který vysvětluje úspěšnou cestu 
k zakončení této revoluce. Je to obecná touha pro míru a tlak na koncil, aby 
ukončil válku jednáním. Tuto náladu lze předpokládat a částečně doložit 
nejen v českých zemích, ale především v říši a Zikmundově okolí. Kom-
plikovaný vztah říše k husitství je dosud zkoumán především zjišťováním 
přímých „ohlasů“, jednotlivých sympatizantů, popřípadě i projevů těchto 
sympatií v některých místech a u některých říšských knížat. Také v říši 
se projevují jako „nesmiřitelní“ především duchovní knížata a kurfiřtové. 
V Německu se stává problém husitství od poloviny dvacátých let pravidel-
nou součástí jednání a rozhodování říšských sněmů. Ochabnutí vojenských 
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akcí a ztroskotání posledních křížových výprav není pouze svědectvím 
o bojovném odhodlání a jedinečné vojenské organizaci husitů, ale také 
rostoucí nechuti Němců pokračovat ve válce. Také v Německu existovaly 
hlasy a síly, které vsadily na jednání s husity a požadovaly uzavření míru. 
V lednu 1432 píše norimberská rada Starému Městu pražskému: „Wann 
uns nu söllich zweytracht und unfried allweg vom Herczen laid gewesen und 
noch seyn, und wir zu friden, eynhellikeit und guten nachpawrschaft, als wir 
denn vor diser misshellung allweg mit einander herbracht haben genczlich seyn 
geneigt...“ (UB II, č. 781, s. 262). A ozývají se také obavy, že se vzbouření 
sedláci spojí s husity. Počátkem února píše notář koncilu Bruneti kapitule 
v Arrasu: „Summe expedit quod hoc concilium continuetur, nam modicum ante 
accessum meum supra Renum Rustici fere quatuor milia se Insurrexerunt ... 
nedum contra ecclesiasticos ymo eciam contra nobiles... Timendum est quod nisi 
concilium prouiderat, omnes isti Rustici de Germania tenebunt partem istorum 
Bohemorum“ (UB II, č. 789, s. 269). Jsou to ojedinělé hlasy, nebo výraz 
obecných nálad, které museli brát politikové v úvahu? 

I. Husité a král Václav IV. 

V době, kdy se Zikmund Lucemburský po smrti Václava IV. pokusil 
přejmout vládu v zemích České koruny, bylo husitské hnutí v plném proudu, 
mělo svůj propracovaný program a jeho základní skupiny již byly zformová-
ny. Římský a uherský král Zikmund byl zavázán svou rolí sjednotitele církve 
a jejího světského ramene provést dekrety kostnického koncilu, mimo jiné 
vyhladit viklefismus-husitismus jako kacířství. Byl přesvědčen, že husitství 
není jen náboženské hnutí za opravu církve, ale že je ohrožením královské 
moci a společenského „řádu“. V Čechách a na Moravě se husitstvím oživil 
prastarý vnitřní konflikt mezi monarchickým „absolutistickým pokuše-
ním“ a dvojvládím krále a zemské obce, prozatím reprezentované „pány“. 
Zikmund byl o husitství od jeho samotného počátku dobře informován 
a několikrát do jeho vývoje zasáhl nebo se o to pokoušel. 

Husitství je součástí evropského hnutí o nápravu církve, způsobené-
ho papežským schismatem a úpadkem morálky kněžstva a církevní hie-
rarchie. V České koruně byl úpadek církevní autority znásoben rozvratem 
lucemburského vládního systému. Ten nastal sotva jeho tvůrce Karel IV. 
roku 1378 zavřel oči. Oslabení královské moci vedlo k téměř nepřetržité 
domácí válce panských klanů i lapků, která se proplétala se spory a válkami 
třetí generace českých Lucemburků. Vnitřní spory a nepřetržitá vnitřní 
válka dokončila emancipaci panstva a panských klanů z královské moci 
a zbavila jejich nedobytné hradní pevnosti královské kontroly. Král Václav 
se dostával do rozporů se svými příbuznými, panskými skupinami i s církví 
a byl dvakrát zajat panskou opozicí. Koalice lucemburských následníků se 
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měnily a Zikmund několikrát válčil po boku Václavových protivníků. Vzá-
jemná nedůvěra královských bratří vznikla právě v této době. Zikmund byl 
seznámen s českou variantou nábožensko-politického reformního hnutí, 
směřujícího k posílení vlivu laiků v církvi. Ve druhé polovině čtrnáctého 
století byla česká varianta reformní politické teologie a moralismu rytmizo-
vána jmény Milíče z Kroměříže, rytířského laika a tvůrce spisovné češtiny 
Tomáše Štítného a vlivného doktora teologie Matěje z Janova. Někteří 
z nich se pohybovali na okraji hereze. Koncem 14. a počátkem 15. století 
vstoupila do českého nábožensko-politického diskurzu plejáda univerzit-
ních mistrů a kazatelů Husovy generace, seznámená se spisy Johna Wyc-
lifa. Většina českých univerzitních mistrů přijala jeho myšlenky, zejména 
o vztahu církevní a světské moci. Roku 1409 získali čeští husité-viklefisté 
Kutnohorským dekretem krále Václava rozhodující převahu na pražské 
univerzitě a většina německých mistrů a jejich studentů věrných papežské 
církvi z Prahy odešla. Pražská, původně říšská univerzita se bohemizovala 
a stávala se duchovní autoritou reformního hnutí, které se zabarvovalo 
„národně“, ale neztrácelo nikdy univerzální charakter. 

Odpustkové bouře v Praze roku 1412 vyvolaly otevřený konflikt 
viklefistů-husitů s arcibiskupem. Část husitského kněžstva a farářů se 
vrátila k církevní obedienci, sepisovala Husovy kacířské články a před-
kládala je církevním soudům. Na Husa a místa jeho pobytu byla vyhláše-
na klatba, Hus však našel podporu u svých stoupenců na venkově v pro-
storu mimo církevní kontrolu, kde nepůsobily klatby a exkomunikace. 
Na hradech a různých místech nedaleko Prahy pokračoval v kazatelské 
činnosti a psal české spisy, mezi nimi Knížky o svatokupectví, kde vyložil 
vztah reformního hnutí k světské moci. Čteme zde tato slova: „Ó věrní 
králové, kniežata a páni i rytieři, probuďte se z padúcieho snu, jímž jsú vás 
uspili [uspali] kněží a vypuďte z vašich panstvie kacieřstvie svatokupecké, 
neb jinak bez pochyběnie bude búře a pokoj pravý nebude“ (Knížky, s. 98). 
V odpustkových bouřích a následujících událostech začíná revoluce části 
duchovenstva, univerzity a většiny světské moci proti papežské církvi 
a prosazuje se článek husitského programu „čtyř artykulů“: svoboda hlá-
sání slova božího, čili odmítnutí církevní cenzury nad kazatelnou. Kaž-
dá revoluce začíná zhroucením cenzury. Kazatelé káží česky a německy 
a nacházejí široké světské publikum. Právě v této době se rozhoduje 
velká část šlechty a některé městské rady dosazovat na své fary (na zá-
kladě patronátního práva) husitské kazatele. Král Václav IV. k těmto 
událostem mlčel. Členové jeho královské rady a zemští úředníci již stáli 
za Husem. Světské vrchnosti poskytovaly husitským kazatelům ochranu 
a hnutí mělo lavinovitý úspěch.

Mlčení Václava IV. je možno chápat jako důsledek jeho sporů s církví 
nebo jako souhlas s viklefským učením o světské moci. Nelze však pomi-
nout jeden důležitý fakt. Roku 1410 zemřel římský král Ruprecht Falcký a 
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z volby nového krále vyšel po dohodách a soutěži lucemburských kandidátů 
jako vítěz Zikmund, dosud král uherský. Tím na něj přešla odpovědnost 
za odstranění schismatu a nápravu církve. Na jeho nátlak byl roku 1414 
svolán do říšského města Kostnice nový obecný církevní koncil, aby prosa-
dil abdikaci tří současných papežů a zvolil papeže nového. Koncil nabízel 
také platformu k vyřešení českých problémů. Zikmund pozval do Kostnice 
Husa a zaručil mu svobodný pobyt a veřejné slyšení. Husovi stoupenci 
a zřejmě i král Václav Husovo pozvání a „veřejné slyšení“ na koncilu pod-
pořili. Hus se vydal s několika svými šlechtickými ochránci do Kostnice 
sám, ale zakrátko po příchodu do města byl z iniciativy koncilu uvězněn 
v tvrdých podmínkách a postaven před soud, ve kterém rozhodovali doktoři 
Sorbonny, stoupenci reformy. Zikmund dosáhl zmírnění věznění a pro-
sadil dvojí Husovo slyšení před shromážděním koncilu a druhého se sám 
zúčastnil. Husovo učení bylo na základě předložených článků prohlášeno 
za kacířské a když Hus odmítl odvolat, byl odsouzen jako zatvrzelý kacíř 
a předán světské moci k potrestání. Dne 6. července 1415 byl na břehu 
Rýna upálen. Asi za rok byl na stejném místě upálen diplomat a obhájce 
viklefismu-husitismu mistr Jeroným Pražský. 

Až do konce života udržoval Hus z vězení písemné spojení se svými 
stoupenci v Praze a tato korespondence dokazuje, že byl uznáván – a sám 
se pokládal – za vůdce hnutí. Před smrtí ještě stačil schválit další ze čtyř 
základních článků českého reformního hnutí – přijímání svátosti při mši 
pod obojí způsobou (sub utraque). Byl to teologicky nejzávažnější článek 
reformně-revolučního programu, který poskytl husitství veřejný identifi-
kační symbol. Kdo přijímal „sub utraque“, přihlašoval se ke společenství, 
odsouzenému koncilem jako kacířské. 

V Čechách a na Moravě způsobila Husova potupná poprava bou-
ři odporu všech vrstev obyvatelstva. Již za pobytu ve vězení posílala 
česká a moravská šlechta proti procesu a věznění protesty. Po vykonání 
rozsudku uzavřela šlechta obou zemí smlouvu a vojenský spolek proti 
uplatňování koncilových dekretů a na ochranu Husovy památky. Revolu-
ce získala své první mučedníky a prohlásila je za světce. Pokračovala pod 
ochranou světské moci a za mlčení krále dále. Legát koncilu a hlavní 
Husův domácí odpůrce, litomyšlský biskup Jan (Železný) byl vyhnán ze 
své diecéze a husité zahájili útok na církevní majetek. Hnutí proti círk-
vi se šířilo na venkově a pronikalo do některých měst. V čele této fáze 
revoluce stojí kazatelé. Čím více se blíží „rok apokalypsy“ 1420, roste 
počet „poutí na hory“, to jest vyvýšeniny v rovinatých oblastech Čech, 
které dostávají biblická jména a kde se při mších přijímá svátost eucha-
ristie sub utraque. Mezi poutníky se objevují první rytíři a také myšlenka 
aktivního ozbrojeného odporu proti „zlu“ papežské církve. Hnutí se 
diferencuje a organizuje se jeho radikální důsledně proticírkevní složka, 
jejímž střediskem se stal koncem druhého desetiletí Tábor. Ve východ-
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ních Čechách měl podobnou úlohu vrch Oreb. Mezi východočeskými 
husity je mnoho drobných šlechticů, kteří zabírali církevní statky a vy-
pudili z litomyšlské diecéze biskupa Jana. Pevnou baštou církve však 
ve východních Čechách zůstala Kutná Hora, pokladnice království. Na 
Novém Městě pražském se zmocnil vlády radikální kazatel Jan Želivský, 
Staré Město ovládala univerzita a umírnění husité. 

Zikmund vyjádřil své stanovisko k Husovu osudu, husitství a k pro-
blému vztahu církve a světské moci v několika listech z let 1416–1418, 
adresovaných českým husitským pánům, českým prelátům a katolickým 
pánům, a opakoval a rozvedl své myšlenky v korespondenci a jednání 
svých poslů s králem Václavem IV. Jsou to církevně-politické zásady, které 
dodržuje až do konce husitských válek. 

List husitským pánům (21. března 1416, Paříž) je psán ve smířlivém 
a otcovském tónu: Vysvětluje, nabádá, upozorňuje na hrozící nebezpečí 
a nabízí pomoc při smíření husitů s církví. Ujišťuje husitské pány, že se 
snažil v Kostnici zmírnit podmínky Husova věznění a zajistil mu požado-
vaná slyšení na koncilu. Husův osud by se vyvíjel jinak, píše Zikmund, 
kdyby na koncil přijel v jeho doprovodu. Ujišťuje pány, že lituje Husova 
osudu, nezbývalo mu však nic jiného než respektovat a vykonat rozhod-
nutí koncilu, neboť jinak by ohrozil „řád a právo“. Před pokračováním 
sporu s církví Čechy varuje, nabádá je, aby se vrátili k víře předků, odmítli 
„novoty“, rozpustili svůj spolek a poslouchali svého krále. Svůj základní 
postoj ke vztahu církve a světské moci formuluje takto: Kněží ať si věci 
víry vyřídí sami „...jakž oni sami vědí, neboť mají své vyšší [vrchnosti] a Písmo 
svaté, kterému rozumějí nám, sprostným [prostým] nenáleží nad tím hloubati“ 
(AČ I, s. 7). 

List katolickým pánům je psán podobným tónem, ale Husův osud ne-
zmiňuje. Lituje rozdělení země, zakládání spolků i počínající války. Kromě 
poslušnosti staré víře vyzývá k poslušnosti krále, k dodržování zemského 
práva a hledání cest k obecnému dobrému a míru. Je připraven při hledání 
těchto cest pomáhat. Pokud dojde k válce, bude pomáhat svému bratru 
a připomíná, že je oprávněným dědicem českého království (AČ I, s. 8). Ve 
zlomcích korespondence a zpráv o jednání Zikmunda s Václavem IV. z let 
1417–1419 je Zikmund stále naléhavější, úměrně s tím, jak se v Čechách 
situace vyostřuje. Nabízí opakovaně Václavovi osobní schůzku, na které 
by dohodli společný postup. Václav se schůzce dlouho vyhýbá, protože se 
obával, že ho Zikmund chce zbavit vlády a ujmout se jí sám. Tato hrozba 
je silnou kartou husitů ve Václavově okolí. V listě Václava IV., přepsaném 
v Zikmundově odpovědi z 4. prosince 1418 (AČ I, s. 10–11), vyjadřuje 
český král ochotu sejít se s bratrem a jednat o odstranění rozdělení země 
a o obecném blahu České koruny. Ale nepřímo bratra varuje před pokusem 
svrhnout ho z trůnu; je rozhodnut, dokud je živ, vládnout s boží pomocí 
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ve svých zemích sám. Nabídku pomoci přijímá, ale trvá na své vládě a tím 
i na své husitské radě a husitských úřednících. 

Zikmundova odpověď je výhružným ultimátem: Rozdělení v křes-
ťanstvu není jen rozdělením duchovních lidí. Nemenší hrozbou je 
oddělení světských lidí od kostela božího (AČ I, s. 10–11). V Kostnici 
koncil podezříval Václava z kacířské nákazy, chtěl ho odsoudit jako kacíře 
a Zikmundovi se jen s námahou podařilo zabránit bratrově exkomunikaci. 
Nyní jsou všechny jeho možnosti vyčerpány a pokud Václav nezjedná ve 
svých zemích nápravu, to jest nesplní dekrety koncilu proti kacířům, ne-
může Zikmund zabránit křížové výpravě a postaví se sám do jejího čela. 
Pokud by totiž dal přednost hlasu své krve před poslušností církvi, byl by 
zbaven své hodnosti. Proto žádá, aby Václav „vší svou mocí“ očistil svou 
zemi od bludů. Jestliže se obává, že by v Čechách vyměňoval úředníky, 
ujišťuje, že by to nečinil bez bratrovy rady. Pokud by nezjednal nápravu 
s jeho pomocí, bude muset přijmout kříž – vzkazuje Václavovi i českým 
husitům v jeho okolí. 

Po jednání zástupců obou králů na moravsko-uherské hranici Vác-
lav naléhání svého bratra váhavě vyhověl. V první polovině posledního 
roku svého života (1419) umožnil návrat některým z Prahy vypuzeným 
katolickým farářům a na Novém Městě dosadil novou radu katolíků. Na 
restauraci však bylo již pozdě. Dav, vedený Janem Želivským a provázený 
husitskými hejtmany, svrhl z oken novoměstské radnice a ubil královy 
konšely a dosadil novou radu. Ta svěřila vojenskou moc ve městě čtyřem 
hejtmanům. Při akci byl zřejmě přítomen Žižka. To byla jasná vzpoura 
proti králi. Jeho reakce byla jako obvykle bouřlivá, ale neúčinná. Královu 
husitskému okolí se podařilo sjednat s novou „revoluční“ radou Nového 
Města pražského smír, a to tak, že tato rada zůstala v úřadě, ale slíbila králi 
poslušnost, pokořila se před ním – a byla jím potvrzena. Dne 16. srpna 
1419 král Václav IV. zemřel na svém loveckém hradě nedaleko Prahy, 
patrně raněn mrtvicí.

II. Pokus zakončit revoluci vojenskou intervencí nového krále

Mezi smrtí krále a nástupem krále nového vzniká i v normálních do-
bách pro monarchii nebezpečné mezidobí, ve kterém se například může 
na trůn vetřít někdo nepovolaný. Oprávněným a uznávaným legitimním 
nástupcem Václava IV. byl jeho mladší nevlastní bratr, uherský a římský 
král Zikmund. Po smrti bratra se ihned choval jako designovaný panovník 
a jmenoval na dobu do svého příchodu do Prahy prozatímní správu České-
ho království, složenou z královny-vdovy Žofie a z dosavadních zemských 
úředníků, bez ohledu na to, že většina z nich byli příznivci husitů. Nejvyšší 
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purkrabí Čeněk z Vartenberka byl jedním z politických vůdců husitů 
a jejich spolku z roku 1416.

Dočasná vakance trůnu trvala přes půl roku, protože Zikmund dal 
přednost vyřizování svých záležitostí v Uhrách. Byl si zřejmě svým nástup-
nictvím jistý. Nepřítomnosti panovníka v zemi však využili husité k bezpří-
kladné aktivitě. V Praze a některých dalších městech se ujali vlády, obsadili 
fary a kazatelny svými kněžími a převzali do své správy královské berně 
a důchody z měst. Na univerzitě, udržující si u husitů autoritu, pokračovala 
práce na formulaci programu hnutí a příprava pro sepsání požadavků na 
budoucího krále. Ihned po smrti krále Václava IV. došlo v Praze k násil-
ným akcím proti klášterům, a k vlně obrazoborectví. Městským radám se 
zpočátku dařilo zachránit alespoň životy mnichů a kněží. Západní Čechy, 
kde většina šlechty s městem Plzní zůstala věrná církvi a králi, byl uzavřen 
krajský landfrýd. V Kutné Hoře, ovládané německým katolickým patriciá-
tem, docházelo k násilným akcím proti husitským kněžím. Této vlně násilí 
Zikmund nemohl zabránit a prozatímní vláda a městské rady jí bránit ani 
nechtěly. Musel počítat s tím, že se v Čechách i na Moravě nevyhne před 
korunovací jednání s husity a zemskými obcemi o zemských a politických 
svobodách i církevních záležitostech.

Svou cestu do Prahy zahájil koncem roku 1419 na Moravě, kde byl 
na zemském sněmu v Brně přijat zemskou obcí za markraběte, potvrdil 
zemské úředníky a městské rady. Do Brna se k němu dostavila i delegace 
českých pánů a slíbila mu věrnost i korunovaci. Přijela sem také delegace 
husitské Prahy. Zikmund ji přijal nepřívětivě a požadoval, aby Pražané 
odstranili z městských ulic „řetězy“, což byla výzva k odzbrojení. Pražané 
z ulic řetězy odstranili. O náboženských věcech se vyjádřil mlhavě a s ne-
chutí. Z Brna pokračoval v cestě do Prahy obloukem přes Vratislav, kde 
byl přijat za pána Slezska a Lužic. Ve Vratislavi při potrestání městské rady 
a obnovování „řádu“ dal zatknout, umučit a upálit váženého pražského 
měšťana Krásu. Husité to pochopili jako znamení, jak se bude chovat 
v Čechách. Ve Vratislavi byl v Zikmundově doprovodu přítomen i Čeněk 
z Vartenberka, ale po zmíněných událostech odjel do Prahy a obsadil svý-
mi lidmi hrad. Vznikla první vlna husitských manifestů, žalob a pamfletů 
proti králi. Výzvy k neposlušnosti zdůrazňovaly, že „dosud králem není“. 
V jižních Čechách dokončil své opevnění a vojenskou organizaci Tábor 
a vyjednal spojenectví s pražskými radikály Želivského. K závěru se chýlilo 
jednání husitů o formulaci čtyř artykulů jako základního programu hnutí: 
1. přijímání podobojí, 2. svobodné hlásání slova božího, 3. zákaz světského 
panování a majetku kněžstva a 4. trestání „smrtelných hříchů“ světskou 
mocí. Šlechta a Praha připravila a Zikmundovi odeslala seznam svobod, 
které měl potvrdit před korunovací (AČ III, s. 206–208). Tento seznam 
požadoval nejen potvrzení zemských svobod ale i uznání všech změn, 
ke kterým dosud v Praze došlo. Pro krále to byly podmínky nepřijatelné. 
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Rozhodl se vyhubit kacířství křížovou výpravou do vlastní země. Byla vy-
hlášena bulou papeže Martina V., Husova kostnického soudce, a napsána 
nejtvrdší inkviziční rétorikou.

Zikmund mohl spoléhat při svém vstupu do východních Čech na 
několik příznivých okolností: především na přirozený monarchismus české 
šlechty a městského patriciátu. Tyto vrstvy byly tradičně monarchické a ne-
dovedly si dosud představit „řád“ bez královy autority a garance. Mohl také 
spoléhat na podporu českých katolíků a všech vedlejších zemí České koruny. 
Nedocenil však sílu věrnosti husitů památce Husově a jejich odhodlanost 
provést reformy. A nemohl také počítat s rostoucím vlivem a odhodláním 
husitských radikálů v Čechách, kteří kompromis s církví a poslušnost králi 
odmítali. Dopustil se osudného omylu, domnívaje se, že jde o vzpouru. Šlo 
o revoluci, která měla jasný a promyšlený program a schopnost zorganizovat 
proti němu účinnou obranu. Místo strachu vyvolala křižácká válka odhod-
lání k odporu a Zikmundovi byly přičítány všechny její hrůzy. K Praze, cíli 
Zikmundovy výpravy, posílali táborští radikálové a věrní husité ze všech 
stran země posily. Byli v nich i ozbrojení sedláci.

Ve východních Čechách byl Zikmund uvítán měšťany a horníky v Kut-
né Hoře a v prvních měsících války sem umístil svůj dvůr. Od příchodu 
do země se choval jako král a snažil se mobilizovat a přejmout všechny 
nástroje a prostředky královské moci. Pohyboval se po středních a severních 
Čechách, obnovoval věrnost posádek královských hradů a současně z nich 
odvážel poklady a cennosti. Pokoušel se využít i svých stoupenců v zemské 
správě, zejména podkomořího a mincmistra, a obnovit královské důchody, 
horní a mincovní regál a poplatky z královských měst. Chtěl oživit krajský 
systém s policejními pravomocemi krajských hejtmanů. Nesvolal však sněm 
a nemohl provádět výměnu zemských a krajských úředníků, pokud nebyl 
přijat za panovníka. Efekt královské moci a královy přítomnosti jako ob-
novitele pořádku však působil, a mnozí šlechtici i městské rady přecházeli 
na jeho stranu. Byl mezi nimi i dosavadní politický vůdce husitů Čeněk 
z Vartenberka, který králi vydal Pražský hrad. Pražané za to vyvěsili jeho 
standartu na pranýř a pokoušeli se Hrad dobýt.

Pokud Zikmund spoléhal na to, že se všichni pokoří před jeho 
majestátem nebo ze strachu z křižáků, dožil se zklamání. Praha, posílená 
spojenci, zavřela své brány a obránci obsadili hradby. Zikmundovi nezbylo 
než Prahu dobývat a přinutit ke kapitulaci. Ještě před začátkem obléhání 
přijal v Kutné Hoře delegaci pražských husitů, ale opakoval jim inkviziční 
ultimátum a schůzka ztroskotala. Koncem června 1420 zahájil obléhání 
početným vojskem ze svých zemí a z říše. Vojsko však nemělo jednotné ve-
lení a sázelo na vyhladovění Prahy blokádou zásobovacích cest. V polovině 
července utrpěli křižáci porážku v krátkém boji o strategickou vyvýšeninu 
Vítkov, kontrolující poslední zásobovací cesty do Prahy. V tomto boji se 
vyznamenal táborský hejtman a stratég Žižka. Se svolením papežského 
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legáta se sešli zástupci katolického kněžstva a husitské univerzity k bez-
výslednému jednání. 

Zikmund však využil situace, že ovládá Hrad a korunovační katedrálu, 
a dal se korunovat přivezenými insigniemi na českého krále od pražského 
arcibiskupa Konráda z Vechty. Korunovace se uskutečnila 20. července 
1420 za početné účasti říšských knížat a českých pánů. Potvrdila jeho prestiž 
u vlastních straníků a v monarchické Evropě. Na odmítavém postoji radikálů 
a pokračování války však nic nezměnila. Zikmund pak rozpustil rozkláda-
jící se křižácké vojsko, jehož závazné lhůty končily, a vrátil se s dvorem 
a doprovodem Uhrů a Moravanů do východních Čech. Pražané po jeho 
odchodu oblehli Vyšehrad, druhou pevnost na okraji Prahy obsazenou 
Zikmundovou posádkou. Ta se po vypršení lhůty na přislíbenou královu 
pomoc podle smlouvy husitům vzdala. Zikmund se nicméně vrátil s uher-
ským a moravským vojskem k Praze a svedl pod Vyšehradem s pražskými 
husity a jejich spojenci bitvu. Skončila pro krále katastrofálně a zahynulo 
zde mnoho pánů, zejména moravských. Husité pokládali své vítězství za 
další důkaz boží přízně v boji za boží zákon a Praha se stala uznávanou 
hlavou husitských měst i celé české země. 

Zikmundův pokus o skončení revoluce její vojenskou a inkviziční 
likvidací ztroskotal, a to předznamenalo další průběh války. Umírnění 
husité zůstali monarchisty, ale na obzoru se objevila možnost jednat 
o kandidaturu člena polsko-litevského královského a knížecího rodu. První 
uchazeč z východu, kníže Zikmund Korybut, se objevil v Čechách v roce 
1422/1423, kdy měl ještě možnost stát se dědicem polské koruny. Byl 
brzy odvolán, ale zakrátko se vrátil jako soukromník a byl Pražany přijat 
jako zemský správce 1424–1427. Polská kandidatura byla přijatelná pro 
husitské panské a městské royalisty a Korybut se osvědčoval jako politik, 
usilující o dohodu stran a jednání s církví o ukončení sporu. Přispěl k tomu, 
že husitství se stalo mezinárodním problémem. Revoluce však pokračovala 
a jednala sama. 

III. Pokus nových stavů ukončit revoluci „ústavní“ obligátností 
čtyř artykulů

Na jaře roku 1421 odpověděli husité na první křížovou výpravu taže-
ním spojených vojsk do středních, východních a severních Čech, popřípadě 
i na Moravu, aby získali moc ve městech těchto klíčových oblastí země. 
Inspirátorem a duchovním vůdcem výpravy byl pražský radikál a spojenec 
Táborů, kazatel a tribun Jan Želivský. Tažení přineslo husitům triumfální 
úspěch. V prvních srážkách s královskou stranou husité demonstrovali 
krutost vůči těm, kdo jim neotevřeli brány, velkorysost k těm, kteří se 
stali vydáním měst a přijetím čtyř artykulů členy pražského husitského 
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svazu. Během května otevřela husitům brány téměř všechna významná 
královská města, o která se pokusili, včetně Kutné Hory. Úspěch tažení 
byl tak drtivý, že se k husitům opět připojil a byl Želivským omilostněn 
Čeněk z Vartenberka. Mocenská převaha v Čechách se začala obracet na 
stranu husitů a Prahy, která se stala uznávanou hlavou královských měst 
a vedoucí vojenskou silou země. Otevíralo jí to cestu na první místo na 
sněmech. Znovu ožili husité-orebité ve východních Čechách. Na zemské 
hranici se předáci jarní výpravy setkali s delegací moravské šlechty, která se 
zde zavázala, že na nejbližším moravském zemském sněmu budou přijaty 
čtyři artykuly jako zemský zákon a král Zikmund bude požádán, aby Mo-
ravany vyvázal ze slibu poslušnosti. To se sice nesplnilo, ale reprezentativní 
delegace Moravanů se objevila na Čáslavském „sněmu vítězů“. 

Na čáslavském sněmu počátkem června 1421 (AČ III, s. 225–237) 
se sami husité pokusili ukončit revoluci vyhlášením závaznosti čtyř arty-
kulů, a přijetím panovníka, který by potvrdil dosavadní výsledky revoluce 
a upravené zemské svobody. Čáslavské shromáždění je obecně pokládáno 
za první sněm Čechů v novém stavovském složení zemské obce. Sněm 
vyústil v uzavření dalšího spolku-landfrýdu a jmenováním prozatímní 
zemské vlády do příštího sněmu a přijetí krále. Čáslavského shromáždění 
se zúčastnili Pražané, husitští páni, rytíři, panští rytířští služebníci (panoši) 
a ti katolíci, kteří byli ochotni přijmout čtyři artykuly a jednat s králem 
o jejich přijetí za zemský zákon. Bylo zde přítomno jako poradci i husitské 
duchovenstvo všech směrů a arcibiskup Konrád z Vechty, který před půl 
rokem korunoval krále, ale během jarní ofenzívy přijal kalich, a tak mohl 
reprezentovat celou českou církev. Brzy byl papežem exkomunikován, 
což u husitů nebylo bráno na zřetel. Utrakvistům prokázal cenné služby 
zejména tím, že byl oprávněn světit jejich kněze. Na sněmu byli přítomni 
i zástupci utrakvistické univerzity a Jan Želivský. Zikmund vyslal do Čásla-
vi jako své posly dva české pány, ale nadále trval na předběžné dohodě 
husitů s papežskou církví, na platnosti své loňské korunovace, a hrozil 
novou křížovou výpravou. Sněm jeho posly odmítl a tím odmítl jeho vládu 
do volby nového krále. Zikmund nebyl z této volby vyloučen, pokud by 
„z boží vůle“ přijal program čtyř artykulů. 

Shromáždění uzavřelo spolek a zvolilo 30 „moudrých, stálých a věr-
ných“ (božímu zákonu) mužů jako prozatímní vládu. Bylo to deset Pražanů 
a měšťanů královských měst, deset pánů a deset rytířů. Po dobu trvání 
spolku jim byla svěřena úplná vláda v zemi, vymezeny jejich pravomoci 
a spolupráce, i doplňování vlády po zemřelých členech. Smlouva měla trvat 
do přijetí krále, nebo do nebližšího svátku sv. Václava. 

Čáslavský sněm je také dokladem toho, že husité a revoluce vycházejí 
z konceptu České koruny jako státu. Zástupci všech vedlejších zemí byli 
pozváni k účasti. Dostavila se však pouze reprezentativní delegace Mora-
vanů, která opakovala slib, že příští sněm prosadí na Moravě čtyři artykuly 
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jako zemský zákon a požádá Zikmunda, aby Moravany vyvázal ze slibu 
věrnosti. I když k tomu nedošlo, je to důkaz, že husitství od samého po-
čátku počítalo a prosazovalo korunní koncepci státu a Čáslav je ojedinělým 
pokusem o společný sněm korunních zemí. 

Zikmund odpověděl na výsledky čáslavského sněmu koncem roku 
1421 novou (druhou) křížovou výpravou, která byla připravována jako 
koordinovaný útok čtyř skupin vojsk z říše, Uher, Rakouska a zemí České 
koruny. Nedodržel však smluvený termín pro soustředění vojska „východní 
fronty“ na podzim roku 1421 na Moravě. Jednak proto, že dokončoval 
svatební smlouvy své dcery Alžběty s Albrechtem Habsburským, jednak 
pro nečekané váhání a odpor Moravanů připojit se k výpravě. Téměř celý 
listopad strávil lámáním tohoto odporu. Využil toho, že země byla zaplavena 
uherským vojskem, svolal do Brna zemský sněm a přinutil zde moravskou 
husitskou šlechtu, aby se zřekla své „víry“ a podpořila rekatolizaci země 
(AČ III, s. 234–237). Tento vynucený landfrýd byl dlouho pokládán za 
„zradu“ Moravanů na husitství a znesnadňoval pochopení dalšího vývoje 
v zemi. Teprve koncem roku soustředil Zikmund křižácká vojska z Uher, 
Moravy, Rakouska a Slezska na českomoravské hranici. V této době se již 
rozešla říšská část výpravy, obléhající marně západočeský Žatec. Husitské 
síly se tak mohly spojit ve východních Čechách. Vojenská kampaň ve 
východních Čechách na přelomu roku 1421/1422 byla krátká a husitská 
vojska a jejich stratég Žižka během ní připravili ustupujícímu Zikmundovu 
vojsku zdrcující porážku u Německého Brodu (8.–9. ledna 1422). 

Tato výprava, kapitulace moravských husitů a pokus provést v zemi 
„protireformaci“ ukázaly strategický význam Moravy pro další vedení války. 
V této zemi, kde většina šlechty odsoudila Husův proces a vstoupila do 
spolku proti kostnickým dekretům, se církevně-politické poměry a sociál-
ní základna hnutí vyvíjely jinak než v Čechách. Na uvolněný olomoucký 
biskupský stolec se podařilo katolické straně prosadit (roku 1417) bo-
jovného Jana Železného, který zachránil na Moravě církevní organizaci, 
ovládal své statky, hrady a vojenské many, a měl tak nejsilnější vojsko na 
Moravě. Husité v zemi nezískali žádné významné královské město, husit-
ská šlechta se nespojila v zemský spolek a udržovala s českými husity jen 
volné spojenectví. Na jaře roku 1422 předal Zikmund správu a důchody 
země Albrechtu Habsburskému, svému zeti a nejspolehlivějšímu spojenci 
mezi říšskými knížaty. V následujícím roce mu Moravu s jejími důchody 
postoupil jako české královské léno a přenesl na něj tíhu bojů o tuto zemi, 
kde se husitská šlechta vracela ke své víře. Také proto, že předáním moci 
v zemi Albrechtovi se cítila vyvázána ze slibů věrnosti vůči Zikmundovi. 
Pokus o rekatolizaci Moravy se zhroutil a z východních Čech, kam Žižka 
přeložil pole své působnosti po odchodu z Tábora, zahájil stratég revoluce 
v posledních dvou letech svého života výpravy na posílení moravských 
husitů. Během jedné z těchto výprav v říjnu 1424 zemřel. Táboři pokra-
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čovali v tlaku na jihozápadní Moravu, kam umístili své posádky, zatímco 
střední a severní Moravu pomáhali moravským husitům ovládnout Pražané, 
Východočeši a nově zvolený český zemský správce Zikmund Korybut. 
Uznávaným vůdcem a stratégem Táborů a východočeských Sirotků se stal 
od let 1425–1426 kněz a hejtman Prokop Holý.

Po porážkách prvních dvou křižáckých výprav, které znemožnily 
Zikmundovi ujmout se vlády, dosadit své úředníky a zakončit husitskou re-
voluci potlačením husitského „kacířství“, pokračuje v Čechách a na Moravě 
domácí válka o hegemonii v zemi. Je však stále častěji přerušována lokálními 
příměřími různých stran a vlivem rytířských a panských hejtmanů nabývá 
civilizovanějších forem respektováním pravidel války a opovědi. Revoluční 
strategie všech husitských stran dává válce zcela nový cíl: zakončit ničivou 
válku i revoluci vojenským nátlakem husitských spojených vojsk na okolní 
země a donutit je k jednání. Tato vojska se stávají nejmocnější vojenskou 
silou střední Evropy. Byla to vlastně stálá a dobře organizovaná a financo-
vaná armáda, schopná kdykoliv vytáhnout do pole. Spojená husitská vojska 
získávala od poloviny dvacátých let v Čechách a na Moravě převahu, nutila 
i katolickou stranu k prodlužovaným příměřím a posléze i ke spojenectví 
a přenášela tíhu války do okolních zemí opakovanými výpravami. Je to 
klasická situace politiky jako součásti a pokračování války. Velká část Čech 
a Moravy ovšem nadále zachovávala věrnost a závazky k Zikmundovi, 
ovládala většinu hradních pevností a západní Čechy. František Kavka, 
historik Zikmundovy strany, označil tuto situaci jako „dvojvládí“. Nic to 
ovšem nemění na nezadržitelném rozkladu moci a vládního systému, který 
vytvořil Karel IV. 

V Čechách i na Moravě je znakem tohoto rozkladu skutečnost, že 
přestaly fungovat všechny základní instituce státní (a v Čechách i církevní) 
moci, pro jejichž chod byla potřebná přítomnost krále, nebo jeho zástupce: 
královská rada, zemský soud, královské i zemské „právo“, zemské úřady 
a krajská správa. V Čechách se velmi rychle rozplývala materiální a finanční 
základna královské moci: královské statky, důchody, především mincovnic-
tví, královská kontrola církevního majetku, měst a královských hradních 
posádek, páteře královského vojska. Nyní dodávají královské posádky 
revoluci její hejtmany. „Materiální základna“ královské moci přecházela do 
držení husitů a šlechty obou stran, husitská města se měnila ve svobodné 
komuny – pod patronací Prahy.

Rozklad státní panovnické moci a jejích základů i institucí vytváří 
určité mocenské vakuum a chaos, který je výhodný pouze pro banditismus. 
V takových situacích, které jsou ve středověké Evropě běžné, si společnost 
hledá vlastní nástroje pořádku. Jsou to především „přátelské“ rodové 
svazky a lokální dohody, které ovšem mohou chaos prohlubovat a válku 
prodlužovat. Jediným nástrojem, který může nahrazovat aspoň dočasně 
veřejnou královskou moc a přitom vzdorovat „pokušení panovnického 
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absolutismu“, jsou zemské obce a jejich politické a vojenské nástroje 
a instituce. Základem tohoto systému je celozemská smlouva politických 
stavů, spolek – landfrýd, o obnovení a udržení míru a pořádku v prostoru 
smlouvy se vzájemným ručením o zajištění bezpečnosti a „práva“ v rámci 
landfrýdu. Tato středoevropská instituce se v Čechách objevuje již v době 
rozkladu lucemburské moci koncem 14. století. Návrh zemského zákoníku 
Maiestas Carolina Karla IV. však landfrýdy jako „Bundy“ ze státního práva 
vylučoval. Nyní se landfrýdy, tj. časově omezené smlouvy a spolky, uza-
vírají v pravidelné návaznosti. Pokoušejí se volit a obnovovat prozatímní 
vládu a zaručují vzájemnou vojenskou pomoc svých členů. Postupně na-
bývají dalších funkcí státní moci. Návrat k zemské obci jako politickému 
prostoru a k jejím institucím jako nástroji prozatímního vládnutí v naději 
na ukončení války a revoluce je prostředkem, k němuž se uchylovaly od 
samotného počátku husitského hnutí obě náboženské strany. První pokus 
o tuto formu zakončení války nabídnutou čáslavským sněmem Zikmund 
odmítl, ale nikdy se jí nevzdali „politikové“ obou stran. 

IV. Pokusy „politiků“ ukončit náboženský rozkol a válku  
v rámci země

Termín „politikové“, vznikl ve Francii za náboženských válek 16. sto-
letí jako označení teoretiků (teologů) a politiků obou náboženských stran 
(ve Francii hugenotů a katolíků), kteří se pokoušeli ukončit náboženskou 
válku dohodami v zájmu míru, obecného dobrého, a to obnovením práva 
a pořádku a koexistencí dvojí „víry“ pod královskou ochranou. V Českém 
království a na Moravě ovšem obecně uznaný a respektovaný král nebyl 
a Zikmund stále trval na nepřijatelných inkvizičních podmínkách „obno-
vení pořádku“. Husité sami byli rozděleni do několika zcela samostatných 
skupin s rozdílnými představami o podmínkách jednání a míru. Zásadně 
se proti jednání s církví a Zikmundem dlouho stavěli radikálové, tj. Táboři 
a jejich spojenci v Praze a městech. V Praze však byla moc „nesmiřitelných“ 
oslabena popravou tribuna Jana Želivského (9. března 1422). Poprava 
v městských obcích oblíbeného vůdce nebyla pouze dílem městského es-
tablishmentu, ale také šlechtických hejtmanů, vítězů nad druhou křížovou 
výpravou. Z nich byl zvolen vojenský hejtman Prahy, Hašek z Valdštejna. 
Je stále otázkou, zda a jaký podíl na Želivského pádu měl Žižka. 

Pokusy o obnovení zemských sněmů a politických nástrojů zemské 
obce, především landfrýdů, spolků a prozatímních vlád, byly zahájeny již 
polovině roku 1422 a pokračovaly na sjezdech, které se konaly v letech 
1423–1424 v Praze, v Kolíně, znovu v Praze a ve Zdicích nedaleko Prahy, 
kde nepřetržité sněmování vyústilo v „Úmluvy zdické“ (AČ III, s. 248–251). 
Tyto úmluvy jsou dalším pokusem zakončit válku i revoluci. Jsou poměrně 
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dobře dokumentovány a vyplývá z nich jasná strategie i konkrétní postup 
„politiků“. Jako základ jednání s církví přijaly obě náboženské strany 
program čtyř artykulů, ale také nezvratnost změn, zejména majetkových, 
a také požadavek „zapomenutí zlého“, k němuž dosud došlo. Král by měl 
potvrdit rozšíření zemských a stavovských svobod o svobody náboženské. 
Zcela revolučním činem zdických úmluv je rozhodnutí spolku, landfrýdu 
i zvolené zemské správy, že pokud nedojde k jednání a dohodě teologů, 
rozhodnou na příštím sněmu obou stran v Kouřimi náboženský spor Če-
chové sami na základě Písma a za účasti laiků. Byl dojednán postup, jak se 
má při tomto jednání stejného počtu zástupců obou náboženských stran 
a jejich delegací postupovat. Výsledek jednání na příštím kouřimském 
sněmu má být závazný pro obě strany, ať dopadne jakkoliv. 

Zikmund byl o všech těchto jednáních od svých stoupenců informo-
ván během bojů o Moravu. Roku 1425 se zde naposledy zúčastnil osobně 
v českých zemích vojenských akcí na podporu Albrechta Habsburského. 
Zřejmě v reakci na jednání „politiků“ v Čechách se rozhodl oživit pod svou 
patronací jednání teologů obou stran o věcech víry. Se souhlasem papež-
ského legáta sjednal setkání teologů do Brna. Konalo se počátkem května 
1425 a skončilo bezvýsledně také proto, že nemělo potřebnou autoritu 
katolické strany vázané kostnickými dekrety, pro husity nepřijatelnými. 

Jakmile se Zikmund s „úmluvami zdickými“ seznámil, odmítl je 
s obvyklým výbuchem hněvu, který našel svůj výraz v listech českým 
politikům jeho strany. V listě z 20. října 1424 Oldřichovi z Rožmberka 
(LOR I, s. 68–70) píše, že se dal nerozvážně oklamat druhu stranou, která 
stojí proti jeho vlastní duši a cti: „...svolali jste sněm do Kouřimě, kde se chcete 
udělat sami soudci křesťanské víry ..., ačkoli jako laikové k tomu nemáte ani 
moc ani právo ..., jste proti všemu křesťanstvu i proti mně ..., dáváte se vyvést 
z vašich práv, aby vás soudili měšťané a chlapi ..., rokujete s kacíři, kteří táhli 
proti mně a mému synu markraběti moravskému a tak jste je posílili ..., vím, že 
táhli s nimi i vaši lidé ..., pomáháte kacířům ... proti řádu křesťanskému a také 
proti řádu vašemu a svobodám ..., zahanbujete se před celým křesťanstvem ... je 
lepší takové sliby zrušiti nežli ty smlouvy proti Bohu a cti plnit.“ Nesmiřitelné 
Zikmundovo stanovisko přerušilo sněmovní aktivitu politiků (pokud víme) 
na několik let.

Protože Zikmund, vázaný jinými povinnostmi, v husitské válce ocha-
boval a ztrácel schopnost organizovat křižácké výpravy, přešla vojenská 
a finanční tíže války na říšské sněmy, také z toho důvodu, aby mohlo být 
chráněno říšské území před husitskými vpády. Organizace křížových výprav 
a jejich financování se stalo trvalým předmětem jednání říšských sněmů. 
Ještě dvakrát se podařilo shromáždit a vyslat z říše do Čech křížové vý-
pravy. Roku 1426 svedli křižáci z Míšně a Saska s husity naposledy bitvu 
u severočeského Ústí nad Labem a byli poraženi. Roku 1427 poprvé uprchli 
křižáci bez boje od západočeského Tachova. Na obou stranách vedla únava 
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z války a pustošení zemí k hledání východiska jednáním. Ke slovu znovu 
přicházejí „politikové“ obou stran. Zikmud, tento neúspěšný vojenský vůdce 
a stratég, se vrátil ke své nejsilnější zbrani, diplomacii. 

V. Zikmund a politikové – jednání o zakončení války husitů 
s církví a králem

V dubnu a v červenci roku 1429 se konalo ze Zikmundovy inicia-
tivy a pod jeho zárukami v Bratislavě jednání delegací husitů a katolíků 
o otázkách „víry“. V husitské delegaci byli zastoupeni vedle husitských 
univerzitních mistrů a teologů předáci pražského i táborského svazu. Pří-
tomen byl také Prokop Holý. Bratislavská jednání se konala se souhlasem 
a za přítomnosti papežského legáta, ale neměla dostatek pravomocí církevní 
a teologický spor rozhodnout. Obě strany zde vyložily svá stanoviska a do-
hodly se v jednání pokračovat, což je první vítězství „politiků“. V Bratislavě 
již obě strany sporu přijaly názor, že jedinou možností, jak spor ukončit, je 
svolání nového koncilu, kde by se husitům znovu umožnilo veřejné slyšení 
„před celým křesťanstvem“. Také zástupci husitů přijali zásadu, že před 
ukončením války a uzavřením míru je nutno vyřešit náboženský spor. Husité 
však dali najevo, že do skončení jednání a uzavření míru nebudou uzavírat 
obecná příměří. Zikmundovým úkolem bylo přimět papeže Martina V. ke 
svolání koncilu a zabránit jeho rozpuštění. 

Zikmundovo úsilí svolat koncil, který by znovu projednal husitskou 
při, mělo dalekosáhlý význam pro strategii politiků obou stran. I když po-
kračovala válka, rozhodl se Zikmund pro jednání s husity o podmínkách 
přijetí své vlády ve všech zemích České koruny. Pro jednání bylo třeba 
vytvořit platformu a rámec. Pro obě strany bylo jedinou možností oživení 
zemské obce v Čechách, včetně jejích politických institucí. Zikmund zde 
mohl počítat s podporou své strany, to jest katolíků a svých služebníků 
v Čechách a na Moravě, a jejich prostřednictvím jednání zemských obcí 
ovlivňovat. Přestal svým straníkům bránit v uzavírání příměří s druhou 
stranou a zakazovat sněmování, landfrýdy, spolky a prozatímní vlády. Hu-
sité, včetně Táborů, ho ovšem v Bratislavě de facto uznali za legitimního 
dědice trůnu, a tím rezignovali na volitelnost krále. Zemská obec počítala 
se Zikmundovou vládou, ale trvala na tom, že znovu předloží své kapitu-
lační požadavky. Přitom si obě strany ponechávaly možnost vojenského 
nátlaku a rozhodnutí. 

Nicméně zahájit jednání i za pokračování vojenských akcí je rozhodu-
jícím obratem v husitské při. Zikmund na sebe vzal odpovědnost za jednání 
a za jeho dovedení k cíli. Obě strany politiků nejednaly ve vzájemné důvěře 
a harmonii, ale v rámci nutnosti, k níž patřil i průběh války. Válka nadále 
zůstávala nejmocnějším nástrojem politiky.
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Husité podnikli na přelomu roku 1429/1430 dosud nejmohutnější 
zahraniční vojenskou akci, jejímž cílem bylo – kromě získání kořisti – při-
nutit říšská knížata k jednání za podmínek stanovených husity. Koncem 
roku 1429 překročilo zemskou hranici vojsko čítající asi 20 000 bojovníků 
všech husitských svazů a polních vojsk i spojeneckých pánů, rozdělené do 
čtyř proudů. Po celou zimu operovalo v Sasku, Míšni, Durynsku, Horní 
Falci a Bavorsku, aniž by narazilo na vážný odpor a setkalo se s vojskem 
odhodlaným svést bitvu. Tažení se proměnilo ve vybírání výkupného 
a v jednání, k němuž byl ochoten nejvlivnější říšský světský kurfiřt Fridrich 
Braniborský. Setkal se s husity, seznámil se s podmínkami míru, připravil 
náboženskou disputaci teologů obou náboženských stran o čtyřech arty-
kulech a sjednal výkupné za odchod husitů z říše. Toto vítězství bylo pro 
husity znamením boží přízně. Je však především dalším dokladem toho, že 
se v říši prohlubovala nechuť k dalšímu prodlužování války. Byl to hlavní 
důvod slavných, ale snadných husitských „vítězství“. 

Počátkem roku 1431 svolal papež Martin V. obecný koncil do Basi-
leje a Zikmund prosadil jeho pokračování i za nového papeže Evžena IV. 
Koncil a jeho duchovní vůdce kardinál Cesarini se však pokusili odstra-
nit husitskou secesi a oslavit zahájení církevního shromáždění přece jen 
bitvou a okupací Čech; sjednotit křesťanstvo k poslední křížové výpravě, 
která by byla také odpovědí na výsledky vítězného tažení husitů do říše 
v zimě 1429/1430. Nedaleko českých hranic se podařilo shromáždit sil-
né vojsko především z říše. I když Zikmund s výpravou souhlasil, k voj-
sku se nedostavil. Vojenské velení výpravy měl Fridrich Braniborský, bo-
jovou náladu se pokoušel vyvolat kardinál-legát Cesarini, vůdčí osobnost 
koncilu. V srpnu křižácké vojsko překročilo české hranice, ale husité již 
shromáždili své spojené síly v západních Čechách. Obě vojska se setkala 
u Domažlic, avšak ani tentokrát k bitvě nedošlo. Křižácká výprava se 
dala na útěk, sotva byli husité na doslech. Konečně všichni uznali, že 
Bůh dal znamení, že válku nelze rozhodnout na poli válečném a vyhu-
bením kacířů, a že dal pokyn k jednání. Takto přijal katastrofu poslední 
křižácké výpravy i kardinál Cesarini a stal se nadále oporou koncilových 
„politiků“. 

Koncil obnovil pozvání husitů a jeho delegace se pod záštitou Zik-
munda setkala v květnu 1432 s husity v Chebu a přijala za rozhodující 
autoritu pro veřejné slyšení husitů na koncilu Písmo svaté – „Soudce cheb-
ského“. Na zářijovém českém zemském sněmu v Kutné Hoře téhož roku 
byla jmenována delegace husitů na basilejské kolbiště a určeni teologové, 
kteří budou hájit čtyři artykuly. Na sněmu byli přítomni i zástupci Mora-
vanů a bylo dohodnuto, že výsledky jednání s církví budou platná i pro 
Moravu. Počátkem roku 1433 přicestovala do Basileje početná delegace 
husitů, duchovních všech husitských směrů a předáků svazů, aby zahájila 
jednání s koncilem. Pobyt a „slyšení“ husitů a polemiky s teology koncilu 
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se protáhly na téměř čtyři měsíce. Ve stejné době (12. června 1433) přijal 
Zikmund v Římě od papeže Eugena IV. císařskou korunu.

Nic necharakterizuje úspěchy a sebevědomí husitů lépe než srovnání 
průběhu kostnického a basilejského koncilu. Tedy od počátku revoluce do 
posledního úspěšného jednání o jejím zakončení. Po téměř patnáctileté válce 
přicházejí reprezentanti husitství na koncil jako rovnocenní partneři církve 
a krále. Hájí na veřejném slyšení čtyři artykuly a žádají, aby byli zbaveni 
pohany kacířství. Nejvýraznější osobností husitské delegace a vlastně jejím 
vůdcem je táborský kněz a hejtman Prokop Holý. Podle českých svědků 
probíhala cesta do Basileje říšským územím bez problémů a v Basileji bylo 
postaráno o jejich důstojné ubytování. Prokop byl vítán jako respektovaný 
host koncilových kardinálů i městské rady. „Slyšení“ husitů na koncilu a dis-
putace probíhaly za přijatých podmínek v regulérním duchu. Nejvíce času 
bylo věnováno prvnímu husitskému artykulu o oprávněnosti přijímání pod 
obojí způsobou. Za husitskou stranu hájil tento článek pražský univerzitní 
mistr Jan Rokycana, kandidát husitů na pražské arcibiskupství. Za koncil mu 
odporoval vzdělaný a obratný kuriální právník a diplomat Ivan Stojkovič. 
Další artykuly hájili táborský biskup Mikuláš z Pelhřimova, sirotčí čáslavský 
farář Oldřich ze Znojma a čtvrtý článek obhajoval v Čechách zdomácnělý 
Angličan a Viklefův žák Petr Payne. Nekonečné polemiky byly prokládány 
vzájemnými přátelskými návštěvami a hostinami. Na korektnost jednání 
dohlížel kardinál Cesarini. Jak se dalo očekávat, „Soudce chebský“ spor 
nerozhodl a koncil rozsudek vynést nemohl. Jednání však vyústilo v první 
rámcovou dohodu o „kompaktátech“ jako základu dalšího jednání Čechů 
se Zikmundem a s legáty koncilu, vybavenými plnými pravomocemi. Osud 
jednání byl nyní v rukou císaře Zikmunda a české zemské obce.

Jakmile se legáti koncilu seznámili za pobytu v Praze s poměry 
v Čechách a navázali kontakt s českými pány a městskými radami, poznali 
závažnost posledního velkého problému mírových dohod a zároveň mož-
nost pro další a trvalé prosazování církevních zájmů, totiž rozdělení Čech 
na oblasti, kde převažoval vliv husitů a jejich svazů, a na oblasti převážně 
katolické jako byly západní Čechy s městskou pevností Plzní. Konciloví 
diplomaté se rozhodli toto rozdělení podporovat jako možnost, že by do-
hody s husity a jejich požadavek uznání čtyř atykulů nemusely platit pro 
celou zemi, ale pouze (a dočasně) pro ty, kteří v dané chvíli husity jsou. 
Koncilová diplomacie doporučila, aby celá církev podporovala katolickou 
Plzeň při počínajícím obléhání radikálními silami husitů. 

V létě roku 1433 se kolem Plzně soustřeďovala vojska Táborů, Sirotků 
a jejich spojenců, a zahájila obléhání. Rozhodnutí dobývat Plzeň bylo pro 
radikály osudné. Hrůzy války byly přeneseny zpět do Čech. Vlastně dosud 
v husitských válkách husité žádnou podobnou městskou pevnost nedobyli. 
Při obléhání, které bylo založeno na úsilí zabránit zásobování Plzně, se 
začaly projevovat všechny obvyklé potíže této formy války. Krajina kolem 
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Plzně se proměňovala v poušť a ve vojsku husitů docházelo k rozporům 
i zradám. Radikální hejtmané ve spojení s obcí Nového Města pražského se 
znovu pokoušeli provést převrat v Praze. Také mezi českými husity rostla 
vůči této válce nechuť i z toho důvodu, že komplikovala dosud úspěšné 
jednání sněmů o dohodě s církví a králem. Do sporů s táborskými a sirot-
čími hejtmany před Plzní se dostal i Prokop Holý a po urážkách a osobních 
insultacích od vojska odešel. V době obležení Plzně pokračovalo jednání 
zemských sněmů, které dospělo koncem roku 1433 k jedinečnému úspě-
chu politiků zemských obcí. Kolem neústupných radikálních hejtmanů se 
začal uzavírat kruh. 

V době obléhání Plzně dospěla aktivita politiků zemské obce k závěru 
na svatomartinském sněmu v Praze koncem roku 1433 (AČ III, s. 412–417). 
Teto sněm schválil činnost české delegace na basilejském koncilu a první 
verzi basilejských kompaktát (AČ III, s. 398–412). Vyřešil se zde také 
problém, s kým bude církev a Zikmund uzavírat mír a jak bude země do 
uzavření míru spravována. Sněm uzavřel spolek – landfrýd a zvolil jeho 
vládu s dosud neslýchanými pravomocemi. Za správce (gubernátora) spol-
ku byl zvolen a vyhlášen pán Aleš Vřešťovský z Riesenburka, husita od 
první chvíle, a byla ustavena dvanáctičlenná rada – de facto zemská vláda. 
Pravomoci správce a jeho rady se rovnají pravomocem panovníka a jsou 
někdy pokládány za pokus o založení husitského státu. Základem činnosti 
prozatímní vlády je dodržování čtyř artykulů. Spolek měl zajišťovat správu 
země, obnovit kraje, svolávat zemské vojsko, řešit vzájemné spory členů, 
prozatímně dohlížet na správu sekularizovaných královských a církevních 
statků, vyhlašovat zemské daně a organizovat jejich vybírání. Především však 
smlouva stanoví, že „gubernátor“ a jeho rada mají jako jediná reprezentace 
spolku vyřizovat potřebné záležitosti s koncilem, papežem, císařem a panov-
níky, vydávat glejty a zajišťovat vnitřní mír a bezpečnost i vzájemnou pomoc 
proti zemským škůdcům. K této smlouvě nepřikládají své pečetě jednotliví 
účastníci, ale je přivěšena „pečeť obecná království českého“. Obec má již 
takové sebevědomí, že je schopna vládnout si prostřednictvím zvoleného 
správce a rady sama. Pro další jednání s koncilovými legáty a s králem 
byl připraven silný a organizovaný partner s jasným cílem a potřebnými 
pravomocemi – vlastně opravdu „husitský stát“. 

Za tohoto odhodlání zemské obce a politiků obou stran uznávajících 
čtyři artykuly je samostatná akce táborských a sirotčích hejtmanů a obléhání 
Plzně porušením landfrýdu. Obléhání Plzně se proměňovalo v katastrofu 
táborských a sirotčích polních obcí a jejich hejtmanů. Politikové zemské 
obce se rozhodli odstranit poslední překážky k dohodám s církví a Zik-
mundem bitvou a svolali zemskou hotovost. Táborská a sirotčí vojska 
(o pomoc byli žádáni i Moravané) přerušila obléhání Plzně a soustředila 
se u vesnice Lipany na východ od Prahy. Zde došlo 30. května 1434 mezi 
radikály a zemskou obcí k největší a nejkrvavější bitvě domácí války, ten-
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tokrát již především o politickou moc obce a o dokončení jednání s církví 
a králem. Bitva skončila drtivou porážkou táborských a sirotčích radikálů. 
K nim se do bitvy vrátil Prokop Holý, aby zde nalezl smrt.

V katolickém světě, na papežském dvoře, na koncilu i na Zikmun-
dově dvoře bylo vítězství zemského vojska slaveno jako vítězství církve 
a konec revoluce. Ve skutečnosti tragédie osamocených radikálů uvolnila 
poslední překážku pro další jednání zemských politiků. V polovině roku 
1434 bylo vyhlášeno v Čechách obecné příměří. Na moravském sněmu byl 
přijat Albrecht Habsburský za pána země, ale nový landfrýd se o církev-
ních otázkách nezmiňoval. Moravané prosadili zásadu, že o náboženství 
budou jednat společně s Čechy. V červenci dal český zemský sněm souhlas 
k rozhovorům s císařem o jeho návratu na český trůn a formuloval své 
podmínky. Závěrečné jednání s legáty i Zikmundem se konalo v březnu 
1435 v Brně. 

Brněnské shromáždění husitů, legátů koncilu, Zikmundova dvora 
a Moravanů je závěrečným aktem vítězství „politiků“. Toto jednání je 
dobře dokumentováno v diáriích a zprávách koncilových legátů a dovoluje 
nahlédnout i do pozadí diplomacie koncilové a císařovy strany. Ukazuje se, 
že článek o přijímání podobojí, o který byla svedena na koncilu nejdelší 
bitva, není největší překážkou dohod. Také článek o svobodném hlásání 
slova božího byl již dávno prosazen pány na jejich panstvích a také husitské 
městské rady mu dávaly volnost. Jako zcela neřešitelný problém se jevila 
sekularizace církevního majetku, již delegáti pokládali za „sacrilegium“, 
a posléze volba husitského arcibiskupa a biskupů laiky. Husité požadovali 
církevní schválení Jana Rokycany a dalších dvou biskupů zvolených zem-
ským sněmem. Toho se však legáti bez svolení koncilu nechtěli odvážit. 

Za svého pobytu na Moravě museli legáti odstranit ještě jednu ne-
čekanou překážku dohod husitů s církví. Byl to odpor moravské katolické 
církve. Právě v Brně musel legát Palomar vysvětlit moravským prelátům 
změnu postoje církve k husitům. Nastínil průběh husitských válek, který 
prokázal, že Bůh si nepřeje, aby hereze byla odstraněna „per gladium 
materiale“. Z nákladných křížových výprav nevzešel žádný užitek, zato 
však scandalum církve a věrných. Proto koncil rozhodl obnovit řád cestou 
jednání, a proto není možné „jít nalevo nebo napravo, ale správnou cestou, 
která je nám určena v mandátech“ (MC I, s. 570). Avšak nakonec musel sám 
Zikmund přesvědčit nejen moravské preláty, nýbrž i legáty koncilu, aby 
i oni došli na konec této „správné cesty“. 

Diaria legátů basilejského koncilu z brněnského pobytu ukazují, jak 
urputně a „diplomaticky“ vedl Zikmund jednání a jak musel legáty v pravém 
slova smyslu donutit k dohodě. Několikrát se rozpory vyhrotily natolik, že 
se legáti – bohužel – neodvážili císařova slova ani zaznamenat. V ožehavých 
církevně-politických problémech, jako byla sekularizace majetku a zejména 
volba arcibiskupa, na sebe musel vzít nakonec rozhodování Zikmund sám 
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a volbu Rokycany jako král potvrdil. Legátům naznačil, že církev nemusí 
arcibiskupa konsekrovat. Nakonec podlehli legáti Zikmundovu nátlaku 
po úvaze, že už je starý a že jeho nástupce Albrecht Habsburský obnoví 
„řád“ v intencích církve. 

Srovnání souboru Zikmundových listin na „svobody“ zemské obce, 
Prahy a měst i Tábora z roku 1436 (AČ III, s. 419–451) s první verzí 
požadavků husitů a obce z roku 1419 opět ukazuje podstatnou změnu 
mocenské situace v Čechách a na Moravě za dobu revoluce a války. Po 
patnácti letech války předložili husité Zikmundovi stejné základní požadav-
ky, rozšířené však o všechno, co ve válce získali. Ještě během posledních 
jednání však museli husité zmírnit některé své požadavky dohodnuté 
na svatomartinském sněmu. Především obligátní platnost čtyř artykulů 
v Čechách a na Moravě, jež měla odstranit náboženské „rozdělení zemí“. 
Platnost čtyř artykulů a kompaktát se vztahuje podle závěrečných dohod 
jen na ty, kteří jsou v době uzavření míru utrakvisté. Města mají být ut-
rakvistická tam, kde v nich mají utrakvisté převahu. Tím byla potvrzena 
i katolické víra v těch místech, kde revoluci přežila. Náboženská válka je 
tedy skončena křehkou dohodou o legalizaci čtyř artykulů a legalizací 
utrakvismu ve stavu, k němuž se v Čechách a na Moravě dospělo na konci 
války. I to je nesporný úspěch revoluce a jejích politiků, i když náboženské 
„rozdělení“ zemských obcí nadále trvá a stane se zdrojem nových rozporů, 
možné restaurace „starého režimu“ i nových válek. Největším politickým 
ziskem Zikmundovým je, že zemská obec v Čechách uznala legitimnost 
jeho vlády a dědičnost nástupnictví. 

Roku 1435 byly při obnovování královské moci požadavky šlechty 
a měst formulovány samostatně. Šlechta děkuje císaři za dobrou pomoc 
v rozepři, za niž mu Bůh odplatí. Prosí aby prominul všem, kteří se proti 
němu během válek provinili a aby na ně na věky nevzpomínal ve zlém. 
Tato klauzule, která se ve středověku opakuje při skončení každého 
sporu, není jen projevem velkorysosti, ale také nutnosti. Je podložena 
boží vůlí a prozřetelností. Bůh trestá a odměňuje, ale nemstí se. Msta je 
ostatně vždy projev slabosti a strachu. Také páni žádají potvrzení volby 
biskupů a aby v královské radě byli pouze Češi a Moravané – utrakvisté. 
Opakují starý požadavek, aby král potvrdil práva a svobody šlechty a aby 
obnovil chod zemského práva, soudu a zemských desek. Do úřadů zemské 
a krajské správy i do soudů mají být přijímáni vedle pánů i rytíři a panoši. 
Cizozemci a Němci nesmí být zemskými a dvorskými úředníky a nemají 
vlastnit statky a hrady; Morava má být znovu připojena ke Koruně a další 
země musí dodržet své sliby (to znamená uznat práva Českého království 
na vládu v celé Koruně). České a římské klenoty má císař navrátit do Čech, 
zápisy na statky, vydané za války, zrušit a potom se souhlasem zemské 
obce obnovit. Ti, kteří nyní drží královské hrady, je mají držet jako královi 
úředníci a přijímat podobojí. Když král opustí zemi, svěřuje vládu jen Če-
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chu podobojí, kterému pak slibují poslušnost všichni úředníci a hejtmani 
hradů. Šlechta se přimlouvá, aby král vyslyšel požadavky měst, aby nenutil 
k obnovení klášterů, tvrzí a hradů a nebral odúmrti. Aby potvrdil zemské 
svobody, které ovšem nebyly přesně specifikovány a týkaly se také privilegií 
jednotlivců. Měšťané opakují náboženské i základní politické požadavky 
šlechty a konkretizují je na města, na potvrzení městských práv a toho 
stavu majetku a městské správy, ke kterému za revoluce ve městech došlo. 
Všechny stavy včetně měst vyjadřují své „korunní“ pojetí státu. Král má 
přijmout tu novou mocenskou situaci, k níž došlo během revoluce. Zároveň 
však jsou Zikmundovy kapitulace návratem k tradičnímu dvojvládí krále 
a zemské obce. V dlouhodobé perspektivě zabránily možnost konfesijního 
panovnického absolutismu. Do zemské obce vstoupila jako rovnoprávný 
politický stav města. V Čechách je ze tří středověkých „stavů“ vyloučeno 
duchovenstvo. Většina Zikmundových „zápisů“ na zemské a stavovské 
svobody byla uzavřena v Brně (1435) a Jihlavě (1436) před jeho cestou 
do Prahy. Nejvyššími zemskými úředníky v Čechách se stali utrakvisté. 
Zikmundovy kapitulace legalizují dvojvěří a dvojvládí panovníka a stavů. 
Nemohly však vyloučit restauraci katolické církve, ani panovnického abso-
lutismu. Zikmundovy kapitulace uzavřely pouze jednu etapu revoluce. 

Do Prahy vstoupil Zikmund 23. srpna 1436 a se všemi poctami byl 
uvítán pražskými měšťany i utrakvistickým duchovenstvem. Na svatého 
Václava byl svolán jeho první zemský sněm a byl obnoven chod zemského 
práva. Řadu husitských předáků, zejména hejtmanů ve východních Čechách, 
si zavázal obvyklým způsobem středověkých králů, tj. dary. Tentokrát to 
byla další vlna zástav na církevní a královské statky. Obnova „řádu“ podle 
Zikmundových „kapitulací“ narážela od počátku na problémy. Katolická 
strana dala najevo, že počítá s královou i koncilovou podporou při restauraci 
postavení katolické církve z doby před revolucí. Král se musel zavázat, že 
bude žádat koncil o potvrzení Rokycany jako arcibiskupa. Počínání legátů 
koncilu v Praze jakoby nebralo dohody s husity na vědomí a vyvolávalo 
napětí. Všechno nasvědčovalo tomu, že „ukončení revoluce“ bude větším 
problémem, než se očekávalo. Starý císař a král se snažil nové rozpory pře-
klenout, i když netajil svou věrnost katolické víře a nemohl splnit všechny 
původní požadavky utrakvistů. Náboženské rozdělení zemské obce trvalo 
nadále. Také utrakvisté zůstávali rozděleni na část připravenou obnovit 
jednotu církve dalšími ústupky a provizoriem, ale rodila se radikálnější 
strana „levých“ utrakvistů kolem Rokycany. V květnu 1437 byl Rokyca-
na zbaven fary při Týnském chrámu a odešel do východních Čech. Do 
Basileje bylo vysláno další poselstvo husitů, leč jeho jednání ztroskotalo. 
Odpor táborského hejtmana Jan Roháče z Dubé proti restauraci byl ještě 
zlomen dobytím jeho hradu zemskou hotovostí, avšak veřejná poprava 
Roháče a jeho druhů měla opačný efekt, než v jaký establishment doufal. 
V posledních měsících svého pobytu v Praze ztrácel Zikmund nad situací 
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v zemi kontrolu a jeho odchod z Čech se podobá útěku. Zemřel na cestě 
do Vídně v jihomoravském královském městě Znojmě 9. prosince 1437. 
Hladký nástup Albrechta Habsburského na český trůn se nezdařil a část 
husitů byla znovu ve vzpouře proti králi a obnovila jednání o polskou 
kandidaturu. Pokusy o restauraci skončily smrtí císaře a českého krále Al-
brechta Habsburského. Odmítnutím dědických nároků Ladislava Pohrobka 
„dlouhá“ husitská revoluce pokračovala. 

VI. Král Zikmund v „dlouhé“ husitské revoluci

V „dlouhé“ revoluci je soubor Zikmundových „kapitulací“ z roku 
1435–1437 ukončením války a jedné revoluční etapy. Můžeme-li si do-
volit volnou analogii s „dlouhou“ francouzskou revolucí (1770–1880) 
v pojetí a zpracování Françoise Fureta (1927–1997), měl král a císař 
Zikmund v dlouhé husitské revoluci podobnou roli jako Ludvík XVIII. 
v dlouhé revoluci francouzské. Zikmundovo potvrzení rozšířených sta-
vovských svobod by pak bylo obdobou Ludvíkovy Charty z 4. června 
1818. Ludvík XVIII. se „vrací“ na trůn a obnovuje vládu bourbonské 
dynastie, když přijal a uzákonil dosavadní společenské a politické vý-
sledky revoluce a Napoleonovy vlády. Navázal na deklaraci občanských 
práv a svobod z 26. srpna 1789 a na Napoleonův Code civil. Oba tito 
vzdálení politikové jsou předchůdci liberální konstituční monarchie, ale 
nemohli zabránit ani pokusům o další restaurace, ani zakončit revoluční 
proces. Zikmundova Charta náboženských svobod a stavovských privi-
legií i obnovení spoluvlády zemské obce v letech 1435–1437 obsahují 
pouze perspektivní základ „nového řádu“, kterým je stavovská monar-
chie a koexistence různých vyznání. V Čechách a na Moravě vnitřní ná-
boženské a politické spory trvají a vyvolávají nová napětí a povstání ještě 
dvě stě let. Papež Pius II. (Aeneas Silvius Piccolomini), nepřítel koncili-
arismu a vynikající znalec české historie, zrušil v šedesátých letech 15. 
století platnost basilejských kompaktát a rozpoutal novou náboženskou 
válku proti českého husitskému králi Jiřímu z Poděbrad. Obnovila se 
vnitřní válka katolíků a utrakvistů a o ovládnutí České koruny se pokusil 
s papežským požehnáním uherský král Matyáš Korvín. Vnitřní svár a pak 
rozdělení zemí České koruny mezi zvoleného „pražského“ krále Vladi-
slava Jagelonského a Matyáše Korvína bylo po jednání završeno novými 
dohodami stavů a panovníků, které skončily válku a obnovily nábožen-
skou svobodu, potvrzenou zemskými sněmy. 

Obrovskou vzpruhou Husových dědiců a někdejších vyznavačů čtyř 
artykulů se stala německá reformace, která se Lutherovými slovy přihlásila 
k Husovu odkazu. Němečtí evangelíci se také poučili z Husova osudu: 
Luther pozvání do Říma k slyšení nepřijal a náboženský spor se řešil na 
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říšských sněmech. Evropská reformace přinesla konečný rozkol ve víře, 
odtržení reformovaných církví od Říma, papežství i koncilů a přijala rozho-
dování krále nebo obce ve věcech víry. V Čechách a na Moravě německá 
reformace přesunula převahu v obyvatelstvu a v české a moravské zemské 
obci na stranu reformace. Dosud byli husité v obyvatelstvu i zemských 
obcích stále menšinou, protože třetina obyvatelstva a stavů německého 
jazyka setrvala (pod společným zemským právem) ve věrnosti církvi. Nyní 
přešla tato třetina obyvatelstva během několika málo let na stranu refor-
mace. Evangelíci od té doby ovládali zemské obce a sněmy. Čeští „kacíři“ 
se konečně vysvobodili z izolace v Evropě. Ferdinand I. Habsburský byl 
roku 1526 zvolen českým králem, když přijal upravenou a rozšířenou ver-
zi Zikmundových „kapitulací“. Jeho vláda však vykonávala trvalý tlak na 
obnovení monarchického absolutismu a nyní již absolutního státu. Tento 
tlak vedl k prvnímu pokusu o další stavovskou revoltu Čechů v letech 
1546–1548, který ztroskotal po bitvě u Mühlberka. Ferdinand I. prosadil 
dědičnost královského trůnu, avšak po prvním velkém politickém procesu 
a popravách stavovských předáků obnovil a potvrdil zemské svobody, 
spoluvládu obce a legalizoval utrakvismus. Utrakvismus zastřešoval (pod 
ochranou panstva) reformované církve i sekty, a tak se mohly stát české 
země v 16. století oblastí náboženské svobody a stavovského sebevědomí. 
Počátkem 17. století se opět vyhrotilo napětí mezi evangelickou většinou 
obyvatelstva a „španělskou“ katolickou stranou, která ovládla zemskou 
správu a podporovala protireformaci i absolutismus. Roku 1618 zahájili 
čeští evangeličtí stavové novou pražskou defenestrací povstání. Pokusili se 
proměnit Českou korunu v konfederaci středoevropských zemí s tradiční-
mi zemskými svobodami a náboženskou koexistencí katolíků a evangelíků. 
Poprvé byl zvolen nový král, Fridrich Falcký, všemi zeměmi České koruny 
a byla přijata „liberální“ ústava – Konfederace. Tuto poslední fázi „dlouhé“ 
husitské revoluce zakončila bitva na Bílé hoře vítězstvím habsburského 
konfesijního absolutismu a protireformace. Je to také konec politického 
významu českého státu v evropských dějinách na tři staletí. 

Husitská revoluce je na počátku tohoto historického procesu a na 
počátku evropské reformace. Vyznačuje se několika rysy, kterými je svým 
způsobem výjimečná. Je to především jasný a v rámci scholastického 
paradigmatu propracovaný program, sevřený do čtyř artykulů. Je dílem 
univerzitních intelektuálů a univerzita si – stejně jako u celého evropského 
reformního hnutí – udržuje jako ideové ohnisko vysokou prestiž. Husitští 
intelektuálové byli schopni hájit svůj program na kterémkoliv fóru a propa-
govat jej svými manifesty v Evropě. Tento program dovedl oslovit a spojit 
širokou společenskou základnu revoluce od vysoké dvorské šlechty, přes 
zemské pány, rytířskou šlechtu po města i venkovský lid. Čtyři artykuly 
byly také schopny překlenout náboženské rozdíly mezi husitskými stranami 
a skupinami. V celém průběhu revoluce lze sledovat v zdánlivém chaosu 
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a náhodnosti událostí jasné náboženské a politické strategie, které posléze 
realizují „politikové“ revoluce a dovedou je k zakončení. V této politické 
fázi revoluce se stává „politikem“ i král a císař Zikmund. 

Převratné změny během revoluce vytvářejí nový církevně-politický 
systém spoluvlády krále a zemských obcí při respektování „svobod“ pře-
devším náboženských, který vede v českých zemích k dlouhému vnitřnímu 
míru druhé poloviny 15. a 16. století. 

Obnova české státnosti roku 1918 ve formě demokratického a ob-
čanského československého státu byla spojena s reminiscencí na husitství 
s důrazem na jeho radikální směry. „Tábor náš program“. V oficiálním 
dějepisectví a politické publicistice zůstával český král a římský císař Zik-
mund „zlým mužem“. Původní spory krále a zemské obce se staly spory 
nesmiřitelných historiků. Teprve v posledních desetiletích byl Zikmund 
přijat historiky znovu za českého krále většiny obyvatel zemí České ko-
runy. Možná, že jeho cesta od nesmiřitelného nepřítele českých heretiků 
v „politika“, který našel a prosadil cestu k jednání a ukončení války, není 
bez vztahu k dnešní době. V každém případě proměna tohoto neúspěšné-
ho válečníka v úspěšného politika a diplomata, demonstrovaná na vztahu 
k husitství, může přispět k hlubšímu poznání jednoho z nejzajímavějších 
a nejvýznamnějších panovníků na konci středověku a na počátku raného 
novověku. A politika tohoto krále a císaře stojí za pozornost i při uvažování 
o problémech naší současné převratné a krizové doby. 

Bibliografická poznámka

Vycházím zde ze svých dosavadních studií o husitství, které se badatelsky 
týkaly především rekonstrukce průběhu husitství na Moravě, otázek dějin zemské 
obce a absolutismu, ale také problémů revolucí v moderních dějinách a role po-
litiků. Neuvádím zde již nepřehlednou literaturu o celé době vlády krále a císaře 
Zikmunda, jen edice textů, ze kterých cituji, a některé práce k otázkám, které 
v této stati sleduji: k problémům politicko-náboženských strategií české zemské 
obce a krále Václava a Zikmunda a zejména pak k úsilí „politiků“ revoluci a válku 
ukončit smírem. V těchto publikacích je uvedena základní literatura. 

Nejnovější české syntetické práce o husitství spojené  
s bibliografií:

Šmahel, František: Husitská revoluce I–IV. 2. vyd. Praha 1995–1996. Německý 
překlad: Die Hussitische Revolution I–III. Aus dem Tschechischen über-
setzt von Thomas Krzenck. Redaktion Alexander Patschovsky. (MGH 
Schriften 43, 1–3). Hannover 2002. Šmahelova analytická syntéza má 
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paradigmatický charakter a bibliografie je zde, pokud se týče edicí 
i základních prací, téměř kompletní. 

Čornej, Petr: Velké dějiny zemí Koruny české V. 1402–1437. Praha – Litomyšl 2000; 
Čornej, Petr – Bartlová, Milena: Velké dějiny zemí Koruny české VI. 
1437–1526. Praha – Litomyšl 2007. Syntetické zpracování s výběrovou 
bibliografií.

Kejř, Jiří: Husité. Praha 1984. Sevřený a pregnantní výklad problémů husitství, 
struktur a idejí, a zejména pojmů. Cenná chronologická tabulka.

Kavka, František: Poslední Lucemburk na českém trůně. Králem uprostřed revoluce. 
Praha 1998. Poslední postideologický a objektivní výklad doby Zikmun-
dovy vlády v České koruně a zejména jeho „strany“ v Čechách. 

Válka, Josef: Dějiny Moravy I. Středověká Morava. Brno 1991; týž: Dějiny Mora-
vy II. Morava reformace, renesance a baroka. Brno 1995; týž: Husitství 
na Moravě – náboženská snášenlivost – Jan Amos Komenský. Brno 2005 
(výbor studií, které předcházely Dějinám Moravy I–II).

Teorie husitské revoluce a „politikové“: 

Palacký, František: Dějiny národu českého v Čechách a v Moravě. Díly III, IV. Ed. 
Bohuslav Rieger. Praha 1906.

Tomek, Wácslaw Wladiwoj: Dějepis města Prahy. Díly IV, V. Praha 1879, 1881. Stále 
nepostradatelný výklad husitství jako revoluce.

Pekař, Josef: Žižka a jeho doba. Praha 1930–1934; přetisk s úvodem Františka 
Šmahela, Praha 1992. 

Slavík, Jan: Husitská revoluce. Studie historicko-sociologická. Praha 1934. 
Kalivoda, Robert: Husitská ideologie. Praha 1961; týž: Revolution und Ideologie. Der 

Hussitismus. Köln 1976; týž: Husitské myšlení. Praha 1997.
Šmahel, František: Husitská revoluce – anomálie evropských dějin? In: týž: Husitské 

Čechy. Struktury, procesy, ideje. Praha 2001, s. 9–76. Původní francouz-
ské vydání: La Révolution hussite, une anomalie historique. Paris 1985. 

Zdrojem podnětů pro mne byly a jsou práce Ferdinanda Seibta. Jeho četné 
studie, analytické i úvahové jsou publikovány knižně in: Seibt, Ferdinand: Hussiti-
ca. Zur Struktur einer Revolution. 2. vyd. Köln – Wien 1990; týž: Hussitenstudien. 
Personen, Ereignisse, Ideen einer frühen Revolution. München 1987. Husitství je 
také součástí Seibtových úvah o evropských revolucích, utopiích středověku a sou-
časnoti: týž: Revolution in Europa. Ursprung und Wege innerer Gewalt. Strukturen, 
Elemente, Exempel. München 1984; týž: Utopica. Modelle totaler Sozialplanung. 
Düsseldorf 1972; týž: Mittelalter und Gegenwart. Ausgewählte Aufsätze. Festgabe 
zu seinem 60. Geburtstag. Hgg. W. Eberhard, H.-D. Heimann. Sigmaringen 1987. 
Důležité podněty pro nové bádání o utrakvismu přinesly práce Winfrieda Eberharda: 
Konfessionsbildung und Stände in Böhmen 1478–1530. München 1989; týž: Monar-
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chie und Widerstand. Zur ständischen Oppositionsbildung im Herrschaftssystem 
Ferdinands I. in Böhmen. München 1985. 

V úvahách o zakončení a dlouhé revoluci vycházím z prací Françoise Fureta: 
Penser la Révolution francaise. 1. vyd. Paris 1978; týž: La Révolution francaise. I. De 
Turgot a Napoléon (1770–1814), II. Terminer la Révolution. De Louis XVIII a Jules 
Ferry (1814–1880). Histoire de France Hachette. Paris 1988; Baczko, Bronislaw: 
Comment sortir de la Terreur. Thermidor et la Révolution. Paris 1989; Rosanval-
lon, Pierre: Le moment Guizot. Paris 1985. Pokud používám analogie, nevracím se 
k předkarteziánskému analogismu, který pokládal podobnost za totožnost v rámci 
systému všeobecném harmonie. Analogie a metafory jsou pomocným prostředkem 
k pochopení každé historické situace. V tomto smyslu se používá analogií a metafor 
ve všech vědách.

Význam husitských „politiků“ (aniž by používal analogie k francouzským) 
zdůraznil Pekař, Josef: Žižka a jeho doba I–IV. Praha 1927–1933 (reprint). O tom 
blíže Válka, Josef: Změny paradigmat v moderní husitologii. Pekař a Šmahel. In: 
Verba in imaginibus. Edd. Eva Doležalová, Martin Nodl, Petr Sommer. Praha 2004, 
s. 19–39. S odkazem na analogii s francouzskou stranou politiků: Válka, Josef: Les 
„politiques“ tchèques et moraves au temps des hussites. Histoire des idées politiques de 
l’Europe centrale. Red. Chantal Delsol et Michel Masłowski. Paris 1988, s. 135–151; 
týž: Die „Politiques“: Konfessionelle Orientierung und politische Landesinteresse in Böhmen 
und Mähren (bis 1630). In: Ständefreiheit und Staatsgestaltung in Ostmitteleuropa. 
Hgg. Joachim Bahlcke, Hans-Jürgen Bömelburg, Norbert Kersken. Leipzig 1996, 
s. 229–242. 

Edice citované v textu:

AČ I–VI  Archiv Český. Staré písemné památky české i Moravské. Ed. 
František Palacký. Praha 1840–1872. Stále základní a u mnoha 
dokumentů jediná edice česky psaných dokumentů k husitství. 

MC I–II Monumenta Conciliorum Generalium saeculi decimi quinti. Con-
cilium Basiliense I–II. Edd. Franz Palacky – Ernst Birk. Wien 
1857–1875. 

LOR I–IV  Rynešová, Blažena (ed.): Listář a listinář Oldřicha z Rožmberka 
1418–1462 I–IV. Praha 1929–1954. Vynikající kritická edice 
korespondence Oldřicha z Rožmberka s obsáhlými komentáři. 

UB I–II  Palacky, Franz (ed.): Urkundliche Beiträge zur Geschichte des 
Hussitenkrieges vom Jahre 1419–1436 I–II. Prag 1872–1873. 
Soubor nejdůležitějších latinsky a německy psaných dokumentů 
k husitství.
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Novotný, Václav (ed.): M. Jana Husi Korespondence a dokumenty. Praha 1920.
Jan Hus, Knížky o svatokupectví. Ed. Alois Gregor. Praha 1954.
Petr Žatecký, Liber diurnus, český překlad: Deník Petra Žateckého. Praha 1953. Vět-

šina moderních českých překladů husitských textů psaných latinsky je 
samozřejmě nepoužitelná pro sémantický výklad pojmů. Překlady jsou 
však většinou opatřeny cennými komentáři, bibliografií a zde cenným 
„Přehledem událostí“ od 4. ledna do 14. dubna 1433 (s. 269–273).

Sigismund und die Hussiten 
Wie die (hussitische) Revolution beenden?

Der Autor kehrt zu den Diskussionen über die Theorie der hussitischen Revolution 
zurück, die er einleitend kurz rekapituliert (F. Palacký, J. Pekař, J. Slavík, Marxismus, F. Seibt, 
F. Šmahel). Er neigt dabei der Theorie einer „langen“ Revolution als Zyklas der sich wieder-
holenden Triade Altes Regime – Revolution – Restauration zu. Der Hussitismus bildet die 
erste Revolution am Ende des Mittelalters und zu Beginn der modernen Zeit. Der Hussitismus 
weist, wie komparative Studien aufzeigen, die meisten strukturellen Merkmale und hand-
lungssituationen moderner Revolutionen auf. Der Autor verweist auf deren Zersplitterung 
auf das lokale Geschehen, hervorgerufen durch die praktische Liquidierung der königlichen 
Macht und ihres Besitzes wie auch des symbolischen Einflusses, sowie die Uneinnehmbar-
keit befestigter Städte und Burgen. Ein wichtiges Merkmal des Hussitismus bilden – im 
Unterschied zu mittelalterlichen Revolten – die gründliche Erarbeitung eines hussitischen 
Programms und das hohe Niveau seiner politischen Theologie durch das Verdienst der Prager 
Universität, die seit dem Jahre 1409 unter dem Einfluss des Wyclifismus stand. Das Programm 
der „Vier Artikel“ sprach alle Schichten der Gesellschaft sowie das zeitgenössische Europa 
an und entsprach der Stimmung der Zeit. Die Anfänge der hussitischen Bewegung verliefen 
unter dem Schutz der Hussiten am Hofe König Wenzels IV., eines Großteils der adeligen 
Herren und der städtischen Räte in Prag und einigen königlichen Städten. Die Lockerung 
der kirchlichen Aufsicht und die „Freiheit der Predigt“ ermöglichten einen lawinenartigen 
Erfolg der antikirchlichen Bewegung, an deren Spitze sich Hus und andere Prediger stellten. 
Das Konstanzer Urteil über Hus wurde in Böhmen und Mähren von der politischen Klasse 
abgelehnt und Hussiten und Katholiken organisierten sich in Verteidigungsbündnissen. 
Eine unbeantwortete Frage ist, in welchem Umfang Wenzel IV. dem hussitischen Programm 
zustimmte. Erst sein Tod im Jahre 1419 ermöglichte es den Hussiten einen Großteil des 
Landes und der königlichen Städte unter ihre Kontrolle zu bringen. Ein bedeutender Teil 
der Bevölkerung blieb der Kirche treu.

Wenzels Tod im Jahre 1419 bot die legitime Nachfolge auf dem böhmischen Thron 
für seinen Bruder, den bisherigen ungarischen und römischen König Sigismund, der damit 
auch die Herrschaft über die Länder der Böhmischen Krone. Die stattfindende Revolution 
komplizierte jedoch Sigismunds Machtübernahme, insbesondere als sich rasch die radikale 
antikirchliche und antikönigliche Gruppierung der Taboriten zu formieren begann. Der Autor 
verfolgt die Peripetie von Sigismunds Anstrengungen zur Beherrschung des Landes und den 
Verlauf der Hussitenkriege, die über das Schicksal der Bewegung entscheiden. Im Verlaufe 
dieser Kriege erlangen die halbprofessionellen hussitischen Heere die Hegemonie in Böhmen 
und Mähren und ihre verheerenden Feldzüge in die umliegenden Länder tragen den Krieg 
über die Grenzen der böhmischen Länder und zwingen die einheimische katholische Partei 
und die Nachbarländer zu Verhandlungen. Sigismund übernimmt am Ende der 1420er 
Jahre die Initiative und stellt sich so auf die Seite der „Politiker“ beider Seiten, um den 
Krieg (und die Revolution) zu beenden und die erbliche Herrschaft der Luxemburger durch 
Verhandlungen zu sichern. Seit dem Basler Konzil, das die erste Version der Kompaktaten 
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auf der Grundlage der Vier Artikel annimmt, finden Verhandlungen mit dem Konzil und 
seinen Legaten statt, in denen dank Sigismunds sowie der böhmischen und der mährischen 
Ständegemeinde ein Großteil des hussitischen Programms durchgesetzt wird. Ein Frieden wird 
geschlossen und der Weg auf den Thron auf der Grundlage der königlichen Kapitulationen 
eröffnet, die zum einen die Ergebnisse der Revolution konfirmieren und zum anderen die 
Machtteilung innerhalb der Böhmischen Krone zwischen König und Ständen bestätigen, 
wie sich diese in Böhmen während der Revolution (Herren, Städte, Ritter) formiert hatten. 
Zugleichwird die legale Koexistenz von Katholiken und Hussiten garantiert. Der Autor sieht 
den römisch-deutschen König und Kaiser Sigismund als Bestandteil der Diplomatie der 
„Politiker“. Er vergleicht dessen Bedeutung im Langzeitzyklus der hussitischen Revolution 
mit der Bedeutung Ludwigs XVIII. in der Französischen Revolution, auch wenn er selbst-
verständlich die Analogie nicht als wesensgleich ansieht.
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S T U D I E  A  Č L Á N K Y

Tomáš Černušák

Nuncius Caetani a jeho obrana katolických 
zájmů v době před vydáním Majestátu  
Rudolfa II. (1608–1609)

Nuncio Caetani and His Defence of Catholic Interests in the Time Before the Letter 
of Majesty of Rudolf II (1608–1609)

The activities of papal nuncios at the imperial court in Prague at the turn of the 16th 
and 17th century substantially influenced the furtherance of Catholic interests in Central 
Europe. Under Nuncio Antonio Caetani (1607–1611) the situation was the same. He 
was intensely active particularly in the times when the Provincial Diets of Bohemia 
took place in 1609. By various interventions he endeavoured to prevent the granting 
of religious freedom to Protestants. However, he was not successful in this effort.

Key words: Antonio Caetani, nunciature, nuncio, Counter-Reformation, Letter of 
Majesty

Papežský nuncius u císařského dvora zastával význačnou pozici. Jako 
přední papežský diplomat byl nejen zdrojem cenných informací pro Státní 
sekretariát v Římě, ale pochopitelně též důsledným a aktivním činitelem 
papežské politiky ve střední Evropě. Otevřeně se zasazoval nejen za zájmy 
papeže jakožto suveréna papežského státu, ale také jako hlavy katolické 
církve. Stal se proto čelným představitelem zájmů katolické církve v této 
oblasti. Svého přímého i nepřímého vlivu neváhal opakovaně využívat 
a otevřeně nebo i skrytě podporoval všechny aktivity, které směřovaly 
nebo mohly směřovat k prosazení rekatolizace v převážně protestantských 
územích habsburského soustátí i v oblasti Německa.1 

V českých zemích bylo význačným impulsem pro realizaci rekatolizace 
právě přesídlení papežského nuncia spolu s císařským dvorem do Prahy 
v roce 1583. Když se podíváme na činnost jednotlivých nunciů, ukazuje 

1 K významu nunciatury u císařského dvora a k jejímu vlivu v době konfesionalizace 
viz K o l l e r ,  Alexander: Die böhmischen Länder im Spiegel der Berichte der Nuntien und 
kurialen Instruktionen. In: Společnost v zemích habsburské monarchie a její obraz v prame-
nech (1526–1740). Edd. V. Bůžek – P. Král. (Opera historica 11). České Budějovice 2006, s. 
175–191; t ý ž :  Nuntiaturberichte aus Deutschland als Quellen zur Landesgeschichte. Blätter 
für deutsche Landesgeschichte 133, 1997, s. 37–53. K působení a postavení diplomatů obecně 
v raném novověku viz Wahrnehmungen des Fremden. Differenzerfahrungen von Diplomaten 
im 16. und 17. Jahrhundert. Hgg. M. Rohrschneider – A. Strohmeyer. Münster 2007.
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se, že Papežský stolec zde uskutečňoval politiku pomalých, ale pozvolných 
změn ve prospěch katolíků. První v Praze sídlící nuncius Giovanni France-
sco Bonomi (1583–1584) byl také autorem určitého programu politického 
prosazení náboženských změn. Podle něj nešlo v nábožensko-politickém 
snažení o tolerantní soužití různých křesťanských konfesí, ale o obnove-
ní katolické jednoty a podřízení církevní správy důsledně Papežskému 
stolci. Luterány a příslušníky jednoty bratrské navrhoval Bonomi vyhostit 
a utrakvisty zcela sjednotit s katolickou církví. Podle jeho plánu měly být 
nejprve obsazeny významné zemské a dvorské úřady věrnými katolíky, pro 
katolické zájmy měli být získáni mocní magnáti a pro katolické školství 
mladí příslušníci šlechtických rodů.2 

Rekatolizační program byl v možnostech, které situace dovolovala, 
pomalu, ale postupně realizován za Bonomiho nástupců na přelomu 16. 
a 17. století. Dělo se tak jak za nuncia Cesare Specianiho (1592–1598), tak 
zejména za nuncia Filippa Spinelliho (1598–1604), kterému se podařilo 
v roce 1599 výrazným způsobem ovlivnit jmenování katolíků do vlivných 
úřadů. Jeho nástupce Giovanni Ferreri (1604–1607) zase prosadil, aby 
pražský arcibiskup Zbyněk Berka z Dubé svolal v roce 1605 synodu, kde 
byly jeho klérem akceptovány dekrety tridentského koncilu.3 

Aktivity směřující k prosazení katolických zájmů pak pozorujeme 
i v případě Antonia Caetaniho, papežského nuncia u císařského dvora 
z let 1607–1611,4 jehož diplomatická kariéra byla spojena s pontifikátem 

2 S t l o u k a l ,  Karel: Počátky nunciatury v Praze. Bonhomini v Čechách v letech 
1581–1584. ČČH 34, 1928, s. 1–24, 237–279.
3 K otázce působení a vlivu jednotlivých nunciů u císařského dvora na přelomu 16. a 17. 
století viz dosud vydané studie – N o v á k ,  Jan Bedřich: Über die Bedeutung der Nuntia-
turberichte für „Die böhmischen Landtagsverhandlungen“. Mitteilungen aus dem Landesarchive 
des Königreiches Böhmen 1, 1906, s. 75–116; S t l o u k a l ,  Karel: Papežská politika 
a císařský dvůr pražský na předělu XVI. a XVII. věku. Praha 1925; 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; P a z d e r o v á ,  Alena: La Boemia multiconfessionale e 
la nunziatura di Cesare Speciano a Praga. In: Kaiserhof-Papsthof (16.–18. Jahrhundert). Hgg. 
R. Bösel – G. Klingenstein – A. Koller. Wien 2006, s. 25–32. Nejnověji stručné zhodnocení 
významu pražské nunciatury viz C a t a l a n o ,  Alessandro: Zápas o svědomí. Kardinál Ar-
nošt Vojtěch z Harrachu (1598–1667) a protireformace v Čechách. Praha 2008, s. 62–63.
4 K osobnosti nuncia Caetaniho viz Le istruzioni generali di Paolo V. ai diplomatici pontifici 
1605–1621. Ed. S. Giordano. Tübingen 2003, s. 162–164; Epistulae et acta Antonii Caetani 
1607–1611. Ed. M. Linhartová. Pars I. Pragae 1932, s. I–XVI; Dizionario Biografico degli 
Italiani. Roma 1973, vol. 16, s. 120–125. Dosud vydaná korespondence nuncia Caetaniho 
zahrnuje pouze období od jeho jmenování v květnu 1607 až do konce srpna 1608 a byla 
připravena v první polovině 20. století dr. Milenou L i n h a r t o v o u  – Epistulae et acta 
Antonii Caetani 1607–1611. Ed. M. Linhartová. I–III/1. Pragae 1932–1940. Kvůli politickým 
a společenským změnám v tehdejším Československu pak došlo k dlouholetému přerušení 
vydávání nunciaturní korespondence. Pro obnovený Český historický ústav v Římě jsem se 
ujal od roku 2005 práce na dokončení edice této nunciatury – Č e r n u š á k ,  Tomáš: 
Obnovení práce na edici nunciatury Antonia Caetaniho (období 1608–1610). Archivní časopis 
56, 2006, s. 304–307. 
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Pavla V. (1605–1621).5 Instrukce, která byla pro Caetaniho vydána v době 
jeho nástupu do úřadu, byla v tomto směru však poměrně realistická 
a patrně vzhledem k dané náboženské situaci ve střední Evropě po něm 
žádala, aby především podporoval zachování („conservatione“  ) stávajícího 
postavení katolické církve. Nuncius se tak měl starat o tři hlavní okruhy. 
Tím prvním byla podpora katolického náboženství, kde měl především 
zamezit růstu vlivu protestantů a tomu, aby získávali nové hodnosti a úřady. 
Druhou oblastí pak byla disciplína katolického kléru, kde měl rozvíjet to, 
co vykonali jeho předchůdci. Třetí oblastí pak byla ochrana nezávislosti 
církevních institucí před státní mocí.6 

Vývoj dějinných událostí však Caetaniho prosazování papežských, 
resp. katolických zájmů dosti zkomplikoval. Důvodem byl zejména rozkol, 
který vypukl mezi císařem Rudolfem II. a jeho ambiciózním bratrem Ma-
tyášem v roce 1608 a který vedl až k novému rozdělení moci.7 Podpora, 
kterou pro sebe jak arcivévoda Matyáš, tak císař Rudolf ve vzájemném střetu 
získali od stavů, však nebyla zadarmo. Období druhé poloviny roku 1608 
a také následující rok 1609 byl proto ve znamení prosazování požadavků 
stavů jednotlivých zemí, kde na prvním místě stál zpravidla požadavek 
náboženské svobody pro většinové protestanty.8 Aby zamezila takovému 
vývoji, navrhovala papežská politika reprezentovaná Caetanim jako řešení 
oslabené panovnické moci vzájemné osobní usmíření obou Habsburků. 
Na tomto plánu aktivně působila již na podzim roku 1608, ovšem bez 
viditelného pokroku.9 

Nové výrazné nebezpečí Caetani spatřoval především v blížícím se 
českém zemském sněmu,10 který se měl původně konat v listopadu 1608. 

5 K diplomatickým vztahům v době pontifikátu Pavla V. viz nejnověji Die Aussen-
beziehungen der römischen Kurie unter Paul V. Borghese (1605–1621). Hg. A. Koller. Tübingen 
2008. Zde i stručné zhodnocení Caetaniho nunciatury – N i e d e r k o r n ,  Jan Paul: 
Papst, Kaiser und Reicht während der letzten Regierungsjahre Kaiser Rudolf II. (1605–1612). In: 
Die Aussenbeziehungen, s. 83–99.
6 Epistulae I, Nr. 4.
7 Z četné literatury viz J a n á č e k ,  Josef: Rudolf II. a jeho doba. Praha 1987, 
s. 409–428; V o r e l ,  Petr: Velké dějiny zemí Koruny české. 7. díl. Praha 2005, s. 411–436; 
K o ř á n ,  Josef –  R e z e k ,  Antonín –  S v á t e k ,  Josef –  P r á š e k , 
Justin Václav: Dějiny Čech a Moravy nové doby. 1. díl. Praha 1939, s. 512–552; B a h l c k e , 
Joachim: Regionalismus und Staatsintegration im Widerspruch. Die Länder der Böhmischen 
Krone im ersten Jahrhundert der Habsburgerherrschaft (1526–1619). München 1994, s. 
324–342; W i n k e l b a u e r ,  Thomas: Ständefreiheit und Fürstenmacht. Länder und Un-
tertanen des Hauses Habsburg im konfessionellen Zeitalter. Teil 1. Wien 2003, s. 57–58. 
8 J a n á č e k ,  J.: Rudolf II., s. 435–448; B a h l c k e ,  J.: Regionalismus, 
s. 343–360; K o ř á n ,  J.: Dějiny Čech a Moravy 1, s. 552–665; W i n k e l b a u e r , 
T.: Ständefreiheit 1, s. 58–60.
9 Č e r n u š á k ,  Tomáš: La riconciliazione tra gli Asburgo – parte del programma della 
diplomazia papale nell’anno 1608. In: Bollettino dell’Istituto Storico Ceco di Roma – Supple-
mentum, 2008. Roma – Praga 2008 (v tisku).
10 Vývoj na českých sněmech v letech 1608–1609 viz i starší práce – V á v r a ,  Josef: 
Katolíci a sněm český r. 1608 a 1609. Sborník historického kroužku 1, 1893, s. 3–28.
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Ve své zprávě do Říma z 1. září 1608 uvádí, že hlavní potíž spočívá v pří-
slibu Rudolfa II. stavům, že se na něm bude řešit též otázka náboženské 
svobody. Uvědomoval si také, že čeští stavové mají na císaře v případě 
odmítnutí jejich požadavků mocnou páku ve formě odmítnutí kontribu-
ce.11 Jako další faktor, který se mohl pro nadcházející český zemský sněm 
ukázat důležitým, Caetani vnímal vývoj v Rakousích, kde stavové rovněž 
vystoupili se svými požadavky vůči arcivévodovi Matyášovi.12 Jak uvádí 
v depeši z 15. září, bude však záležet na tom, kterým směrem se tamní 
situace vydá – jestli ve prospěch stavů či naopak.13 

Papežská diplomacie se též v různé míře podílela na přípravách, které 
katolická strana14 v Čechách vůči blížícímu se sněmu chystala. V již citované 
depeši z 1. září Caetani podrobně informuje o tom, jak císařovi ministři 
– podníceni v Praze pobývajícím papežským legátem kardinálem Giovan-
ni Millinim15 – začali činit zcela konkrétní opatření. Tak byl publikován 
císařský edikt, který zakazoval konání šlechtických shromáždění v zemi 
a v době sněmu nařizoval všem účastníkům, aby přijeli jen s malým dopro-
vodem. Dále pak byly provedeny personální změny ve prospěch katolíků 
na radnicích pražských měst a v podobném směru se počítalo i s obměnou 
v utrakvistické konsistoři. Přípravy konali i pražští jezuité, kteří chystali 
polemické listy proti České konfesi. Naději vzbuzoval rovněž postoj císaře, 
který byl podle informací od nejvyššího purkrabího Adama ze Šternber-
ka odhodlán protestantům v ničem neustoupit. Také události na Moravě, 
kde stavové se svými požadavky vůči arcivévodovi Matyášovi neuspěli,16 se 

11 „[…] noce molto una clausula posta nella dieta passata, nella qual si diceva, che non ter-
minandosi nella dieta di San Martino il negotio di religione, non siano fra tanto i stati obligati 
a contribuire, né rispondere a nessuna petitione di Sua Maestà, finché questo articolo sia finito.“ 
Archivio Segreto Vaticano (dále ASV), Fondo Borghese, serie II, 148, f. 7r–9r.
12 Události v Rakousích na přelomu let 1608–1609 viz zejména – G i n d e l y ,  Anton: 
Rudolf II. und seine Zeit. Bd. 1. Prag 1863, s. 264–267; S t u r m b e r g e r ,  Hans: Georg 
Erasmus Tschernembl. Religion, Libertät, Widerstand. Linz 1953, s. 170–174; W i n k e l -
b a u e r ,  T.: Ständefreiheit 1, s. 58–60; S t r o h m e y e r ,  Arno: Konfessionskonflikt 
und Herrschaftsordnung. Widerstandsrecht bei den österreichischen Ständen (1550–1650). 
Mainz 2006, s. 130–198.
13 „Le perturbationi dell’Austria, secondo che saranno cresciute o cessate, si faranno sentire anco 
quà, […].“ ASV, Fondo Borghese, serie II, 148, f. 37r–37v.
14 Tento termín („la parte cattolica“) nebo obrat „naše strana“ („la parte nostra“) se 
opakovaně objevuje v Caetaniho depeších, viz např. ASV, Fondo Borghese, serie II, 148, f. 
138r–138v; serie II, 160, f. 76r–79v, 96r–99v, 139r–140r; serie II, 355, f. 345r–366v.
15 Kardinal Giovanni Millini byl do Prahy vyslán jako mimořádný papežský legát kvůli 
konfliktu mezi císařem Rudolfem a arcivévodou Matyášem. Dorazil však až po uzavření Li-
beňského míru. K jeho osobě viz Le istruzioni, s. 70–71. O jeho misi r. 1608 viz L i n h a r -
t o v á ,  Milena: Jednání o příchod kardinála Millina do Prahy. In: Sborník prací věnovaných 
Janu Bedřichu Novákovi k šedesátým narozeninám. Edd. B. Jenšovský – B. Mendl. Praha 
1932, s. 419–430.
16 Moravský zemský sněm začal 25. srpna 1608, protestantům se jejich požadavky v ob-
lasti náboženské prosadit nakonec nepodařilo. J a n á č e k ,  J: Rudolf II., s. 435–436; 
V á l k a ,  Josef: Dějiny Moravy. 2. Morava reformace, renesance a baroka. Brno 1995, s. 88; 
G i n d e l y ,  A.: Rudolf 1, s. 265–266; C h l u m e c k y ,  Petr: Carl von Zierotin und 
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Caetanimu jevily jako dobrý předpoklad dalšího vývoje.17 Již koncem září 
však Caetani zaznamenal, že se situace v Rakousích neubírá příznivým 
směrem.18 Připojil se proto souhlasně k původnímu návrhu členů tajné rady, 
aby zahájení českého zemského sněmu bylo přesunuto na jiný vhodnější 
termín.19 20. října informuje Caetani, že v Rakousích je stále neklid a je 
proto nezbytně nutné termín změnit, až se situace trochu uklidní. Na pře-
svědčení protestantů byla použita informace, že okolní německé státy jsou 
ve zbrani.20 S blížícím se termínem zemského sněmu, který měl nakonec 
začít 28. ledna 1609, z Caetanových depeší zaznívala stále výraznější skepse 
a obava z následujícího vývoje. Z jeho pohledu situace nevypadala příliš 
optimisticky, ale stále zde byly jisté dobré předpoklady. V druhé polovině 
ledna 1609 tak vkládal naděje katolické strany v údajně stále pevný postoj 
císaře, v oporu představitelů Prahy, v nově jmenovaného prokatolického 
administrátora utrakvistické konsistoře. Podstatná však pro Caetaniho byla 
zejména nejednota mezi protestantskými stavy.21 

V době konání zemského sněmu přišel nuncius Caetani s dalšími 
výraznějšími aktivitami. Zde se však ukázala jistá omezení, která byla spo-
jena s jeho postavením papežského diplomata. Zatímco v případě struktur 
katolické církve disponoval jako zástupce papeže v řadě oblastí jistými 
pravomocemi,22 ve sféře zemské politiky mohl působit pouze nepřímo – 
formou návrhů, protestů, výzev a připomínek. Tyto jeho iniciativy mohly, 
ale nutně nemusely být, druhou stranou akceptovány. Svých omezení si byl 
nuncius ostatně dobře vědom. Jasně to vysvětluje do Říma ve své depeši 
z 2. února 1609, kde přináší první informace o zahájení českého zemského 
sněmu a kde také ukazuje, že reálně může své působení zaměřit dvěma 

seine Zeit. Bd. 1, Brünn 1862, s. 516–522; K a m e n í č e k ,  František: Zemské sněmy 
a sjezdy moravské. I. díl. Brno 1900, s. 470–499.
17 ASV, Fondo Borghese, serie II, 148, f. 7r–9r
18 ASV, Fondo Borghese, serie II, 148, f. 54r–55r, 84r–85r.
19 ASV, Fondo Borghese, serie II, 148, f. 84r–85r.
20 „Questa conturbatione dell’Austria, la qual par che riceva più tosto in sin quì augumento 
che altro, fa che si come scrissi con le passate giudichiamo bene noi altri prolungar la nostra dieta, 
quanto più sarà possibile, a veder se fra tanto fosse passata questa burasca. […] Il nostro partito al 
fine ha vinto, e credo che per hora s’intenderà differita a San Antonio. A persuader gli heretici, che 
si contentassero, ha servito l’allegar, che Baviera e gli altri principi vicini siano tutti in arme, e quì 
la fama d’ogn’arme forastiera trapassa sempre i termini non solo detta verità, ma anco del credebile 
per la paura, che ciascun’ha di non esser danneggiato ne suoi boni. Con questo si è dato ordine che 
fratanto i circoli del paese stiano avisati, e pronti per ogni incorsione forastiera, […].“ ASV, Fondo 
Borghese, serie II, 148, f. 105r–105v. 
21 „Primieramente si procura, quanto più si può, la disunione de gl’Ussiti con gl’altri, e questa 
non riesce difficile pur che gli Ussiti havessero più fermo capo. Tra Luterani, e Piccardi v’è anco 
qualche discordia, la qual si cerca di accrescere.“ ASV, Fondo Borghese, serie II, 160, f. 40r–41r. 
Podobně viz také ASV, Fondo Borghese, serie II, 160, f. 57r–58v.
22 K pravomocím papežských nunciů viz P i e p e r ,  Anton: Zur Entstehungsgeschichte 
der ständigen Nuntiaturen. Freiburg i. B. 1894, s. 15–20; K o l l e r ,  Alexander: Prudenza, 
zelo e talento. Zu Aufgaben und Profil eines nachtridentischen Nuntius. In: Staatsmacht und 
Seelenheil. Gegenreformation und Geheimprotestantismus in der Habsburgermonarchie. 
Hgg. R. Leeb – S. C. Pils – T. Winkelbauer. München 2007, s. 45–59.
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hlavními směry – jednak povzbuzovat katolické pány, aby zasévali mezi 
luterány a kalvinisty nesváry, a dále vyzývat císařovy ministry, aby císaře 
udržovali pevného a stálého vůči požadavkům protestantů.23 Další určité 

23 „Io per mia parte non posso far più, ch’essortar questi signori Cattolici a pugnar valentemente, 
e che vogliano ricordar a i Luterani, che in loco d’introdurre la dottrina di Lutero introdurrano quella 
di Calvino ogni volta, che si allarghi più la religione in questi paesi, propositione quando fosse ben 

Kardinál Antonio Caetani (orig. Palazzo Caetani Roma; ICCD, Fototeca nazionale, E 58749)
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omezení spočívalo v celkovém přístupu Papežského stolce. Hlavní směr 
papežské politiky, kterou Caetani reprezentoval a prosazoval, byla totiž 
naprostá neústupnost a neoblomnost vůči protestantským požadavkům 
a odmítnutí jakýchkoliv kompromisů. Takto ostatně opakovaně zněly 
instrukce z Říma.24 Důvodem pro tento radikální postoj byla skutečnost, 
že z pohledu Papežského stolce byl jakýkoliv podíl katolíků na dohodách 
s protestanty nemožný.25 Mnohem později to kardinál-nepos Scipio Borghe-
se, který měl na starost zahraniční politiku Papežského stolce,26 poměrně 
výstižně vyjádřil slovy, že „žádná věc nemůže omluvit to, co omezuje a škodí 
katolickému náboženství“.27 

Hned na první žádost protestantských stavů po zahájení sněmu 
proto vypracoval Caetani nesouhlasné stanovisko.28 To bylo také zřejmě 
zohledněno v návrhu císařovy odpovědi stavům, která jim byla předlože-
na 11. února.29 Tento návrh byl navíc ještě předtím za Caetaniho aktivní 
přítomnosti konzultován s komisí teologů u pražského arcibiskupa Karla 
z Lamberka.30 Začátkem března protestoval Caetani proti vyloučení praž-
ského arcibiskupa z dalších konzultací.31 Intervenoval písemně dokonce 
několika cestami rovněž proti smířlivému návrhu, který vycházel vstříc vůči 
protestantským stavům ze strany nejvyššího purkrabího Adama ze Šter-
nberka. Tyto jeho zásahy snad do jisté míry způsobily, že i další císařova 
odpověď stavům ze 7. března32 byla podobně odmítavá jako ta první.33 
K dalším odmítnutím požadavků stavů a k pevnému, neoblomnému postoji 
vůči nim císaře vyzýval a povzbuzoval v písemných žádostech ještě dvakrát, 

capita da loro più che vera, e del resto pregar i ministri di Sua Maestà a tenerla svegliata, e salda 
in quello che conviene, il che lo faccio, quanto posso, […].“ – ASV, Fondo Borghese, serie II, 160, 
f. 68r–73v.
24 Např. ASV, Segr. Stato, Germania 16, f. 437r, 438v.
25 K tomu například – K o l l e r ,  A.: Prudenza, s. 57–58.
26 K jeho osobě viz – Le istruzioni, s. 98–111; F a b e r ,  Martin: Scipione Borghese als 
Kardinalprotektor. Mainz 2005; E m i c h ,  Birgit: Bürokratie und Nepotismus unter Paul V. 
(1605–1621). Stuttgart 2001.
27 ASV, Segr. Stato, Germania 23, f. 9r–10r.
28 ASV, Fondo Borghese, serie II, 160, f. 96r–99v.
29 H r e j s a ,  Ferdinand: Česká konfese, její vznik, podstata a dějiny. Praha 1912, s. 448; 
G i n d e l y ,  Anton: Geschichte der Ertheilung des böhmischen Majestätsbriefes von 1609. 
Prag 1858, s. 34–37; V á v r a ,  J.: Katolíci, s. 14.
30 ASV, Fondo Borghese, serie II, 160, f. 106r–109v.
31 ASV, Fondo Borghese, serie II, 160, f. 147r–150r.
32 H r e j s a ,  F.: Česká konfese, s. 453; G i n d e l y ,  A: Geschichte, s. 47; V á -
v r a ,  J.: Katolíci, s. 16–17.
33 „[…] poi il Burgravio solo haveva hauto audienza da Sua Maestà, sollicitando di vincer per 
mezzo del timore la constanza della Maestà Sua con rappresentar il caso per più pericoloso di quel 
ch’era, presi per partito vedendo, che periculum erat in mora disturbar questa prattica con inviar 
in un‘istesso tempo tre polise uniformi alla Sua Maestà per tre vie diverse, trà le quali quella, che fu 
commessa al signore Barvitio, hebbe il debito ricapito, et è avvenuto, come è piaciuto a Dio benedet-
to, che Sua Maestà sia restata salda, et esclusi tutti altri dalla pratica, si sia conformata co’l parer 
del Grancancelliero con dare una risposta molto retta, et eroica, e non differente in alcun punto di 
sostanza dalle prime, […].“ – ASV, Fondo Borghese, serie II, 160, f. 147r–150r.
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jak uvádí v depeších z 16. a 30. března.34 S intervencemi k císaři pak Cae-
tani pokračoval se znovusvoláním sněmu, který byl zahájen 27. května.35 
Již několik dní předtím Caetani proti tomuto císařovu rozhodnutí a proti 
jeho příslibu, že sněm nerozpustí, dokud se otázka náboženství nevyřeší, 
písemně protestoval.36 Další výzvu císaři, aby na požadavky protestantů 
nepřistupoval, zaslal prostřednictvím arcivévody Leopolda též na konci 
května.37 8. června pak Caetani psal do Říma, že císař požadavky stavů 
opět odmítl. Vyslovil současně domněnku, že se tak stalo též díky jeho 
intervenci, předané právě za pomoci arcivévody Leopolda.38 O Caetaniho 
dalších jednáních a zásazích u císařského dvora pak slyšíme ještě v depeších 
z konce června 1609.39

Jak je patrné, hlavním cílem nuncia bylo působit na císaře, na kterém 
záviselo konečné rozhodnutí. Přímým kontaktem s císařem to však nebylo 
možné, protože mu po celou sledovanou dobu od září 1608 do července 
1609 nebyla udělena audience. Ve své snaze se proto opíral především 
o vlivné katolíky na císařském dvoře nebo v hlavních zemských úřadech, 
kteří mu byli příznivě nakloněni a které on sám ve svých depeších označo-
val jako ty správné, tedy „horlivé katolíky“ („Cattolici zelanti“  ). Na prvním 
místě to byl nejvyšší kancléř Zdeněk Vojtěch Popel z Lobkovic.40 Ten 
je v řadě Caetaniho depeší chválen pro svůj přístup ke katolickým, resp. 
papežským zájmům.41 Další výraznou oporou nuncia pak byl tajný rada 
Johann Barvitius.42 Oba tito muži Caetanimu poskytovali cenné informace 
o celkové situaci a o dění u dvora. Zejména prostřednictvím Barvitia Cae-
tani zasílal císaři Rudolfovi své písemné intervence a protesty, případně 
mu ústně sděloval své návrhy s tím, aby císaře správně instruoval.43 Pro 

34 ASV, Fondo Borghese, serie II, 160, f. 161r–164r, 189r–192r.
35 H r e j s a ,  F.: Česká konfese, s. 457–458; G i n d e l y ,  A.: Rudolf 1, s. 333; 
V á v r a ,  J.: Katolíci, s. 23.
36 ASV, Fondo Borghese, serie II, 169, f. 60r–63r.
37 ASV, Fondo Borghese, serie II, 169, f. 73r–75r.
38 „Con la lettura di esse Vostra Signoria Illustrissima ad oculum potrà vedere, che la mia pro-
testa aiutata dall’auttorità dell’Arciduca Leopoldo ha fatto qualch’effetto, perché non solo gli heretici 
non hanno fin’hora ottenuto cosa alcuna, ma anco Sua Maestà s’è ritirata un passo a dietro dalla 
speranza data nell’editto, onde appar manifestamente, che quando mancasse ogn’altra cosa in Sua 
Maestà, non le manca radicalmente la solita pietà, e zelo verso le cose della religione.“ ASV, Fondo 
Borghese, serie II, 169, f. 91r–92v.
39 ASV, Fondo Borghese, serie II, 169, f. 125r–127v, 141r–145v.
40 K jeho osobě nejlépe viz Svědectví o ztrátě starého světa. Manželská korespondence Zdeňka 
Vojtěcha Popela z Lobkovic a Polyxeny Lobkovické z Pernštejna. Ed. P. Marek. České Budějovice 
2005.
41 Viz např. ASV, Fondo Borghese, serie II, 148, f. 106r–107v, 149r, 131r–132r; serie II, 
160, f. 96r–99v. Zajímavé hodnocení zbožnosti a víry Zdeňka Lobkovice viz Svědectví o ztrátě, 
s. 85–102.
42 K jeho osobě základní informace viz E h r e n p r e i s ,  Stefan: Kaiserliche Ge-
richtbarkeit und Konfessionskonflikt. Göttingen 2006, s. 291. 
43 Viz např. ASV, Fondo Borghese, serie II, 160, f. 40r–41r, 52r–53v, 57r–58v, 96r–99v, 
106r–109v , 147r–150r, 189r–192r; serie II, 169, f. 91r–92v.



43

N U N C I U S  C A E T A N I  …

předávání návrhů využíval i další – blíže nespecifikované – osoby z tajné 
rady nebo z řad dvořanů44 a pokoušel se o to také prostřednictvím zem-
ských úředníků.45 Mimo okruh císařových ministrů a předních zemských 
úředníků se Caetani ve svém úsilí ovlivňovat císaře opíral ještě především 
o arcivévodu Leopolda. S tím pojily nuncia Caetaniho mimořádně dobré 
vazby.46 V podstatě vždy, když arcivévoda pobýval v Praze, mu poskytoval 
dlouhé a někdy i opakované audience a vedli spolu dlouhé rozhovory 
a porady o aktuální situaci.47 Vstřícnost Leopoldova postoje k nunciovi se 
projevila například též na konci května 1609, kdy se arcivévoda dozvěděl, 
že jeden z protestních listů se od nuncia k císaři vůbec nedostal. Sám proto 
Caetanimu nabídl, že při své nejbližší audienci u císaře mu jeho novou 
intervenci osobně předloží.48 Mezi další aktivní spolučinitele v této době 
patřil také pražský arcibiskup Karel z Lamberka49 a zejména od konce 
dubna 1609 i španělský vyslanec Baltasar de Zuñiga.50

Katolická strana obecně se Caetanimu zdála slabá a omezená ve svých 
možnostech něco podstatně změnit, jak to uváděl již v depeších z podzimu 
1608.51 Spokojen příliš nebyl ani s českými zemskými úředníky – zejména 
s nejvyšším purkrabím Adamem ze Šternberka. Vadila mu zejména jejich 
ochota vyjednávat s protestanty a malá horlivost v katolické víře.52 To vše 
se ještě zvýraznilo v době konání sněmů v roce 1609, kdy byli katolíci 
konfrontováni s početnými a sebevědomím hýřícími protestanty.53 Rovněž 
tehdy se Caetani opakovaně kriticky vyjadřoval též ke smířlivým a vstřícným 
postojům Adama ze Šternberka.54

44 ASV, Fondo Borghese, serie II, 160, f. 96r–99v; 189r–192r.
45 „Per tener saldo l’animo di Sua Maestà in non concedere parlai ultimamente con molta caldezza 
con Barvitio, dal quale n’hebbi secondo il solito promesse buone. Staremo hora a veder gl’effetti. Al 
Burgravio, et a gl’altri offitiali ho parlato anco in simil senso, acciò non cedano dalla parte loro.“ 
ASV, Fondo Borghese, serie II, 160, f. 57r–58v.
46 K tomu také viz N i e d e r k o r n ,  J. P.: Papst, Kaiser und Reich, s. 90–91.
47 ASV, Fondo Borghese, serie II, 148, f. 139r–140v, 180r–181v, 221r–223v; serie II, 
160, f. 65r–66r.
48 ASV, Fondo Borghese, serie II, 169, f. 73r–75r.
49 ASV, Fondo Borghese, serie II, 160, f. 106r–109v, 121r–124r, 147r–150r.
50 ASV, Fondo Borghese, serie II, 160, f. 267r–268r; serie II, 169, f. 125r–127v, 
141r–145v.
51 Viz například depeše z 15. září 1608 (ASV, Fondo Borghese, serie II, 148, f. 37r–37v) 
nebo z 6. října 1608 (ASV, Fondo Borghese, serie II, 148, f. 78r–78v).
52 „Il punto della religion sta peggio, perchè in questi offitiali boemi, e particolarmente nel 
Burgravio si cominciano a scoprir delle solite fiacchezze sotto velo di temperamenti, che non mi 
piacciono.“ ASV, Fondo Borghese, serie II, 148, f. 131r–131v. V podobném duchu též ASV, 
Fondo Borghese, serie II, 148, f. 149r.
53 „Ma non siamo però nienti sicuri dell’essito, per che se mai gli heretici sono concorsi in gran-
dissimo numero, sono adesso. Gli animi loro sicome sono inbeverati d’una speranza quasi certa, così 
sono tanto più imperversati nell’ostinatione. I Cattolici all’incontro sono pochi, e deboli, e quando 
anco gli fiancheggino gli Ussiti, non son questi tanti, che facciano numero, et quando lo faccian, non 
fan qualità.“ ASV, Fondo Borghese, serie II, 160, f. 68r–73v. V podobném duchu viz též ASV, 
Fondo Borghese, serie II, 160, f. 209r–212v.
54 „Io non mi affligo tanto degli heretici, quanto della poca fermezza de i nostri Cattolici, tra quali 
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Nuncius Caetani se však nevěnoval pouze jednáním a podávání 
písemných intervencí. V průběhu první poloviny roku 1609 přinesl také 
několik návrhů, které měly napomoci v řešení některých dílčích aktuálních 
problémů. Tak již koncem ledna 1609 navrhoval tajnému radovi Barvi-
tiovi, aby císař vystoupil na veřejnosti a tak aby zmírnil celkové napětí.55 
Koncem března navrhl, aby císař odmítl požadavky stavů a současně tím 
rozpustil sněm.56 Začátkem dubna přišel s iniciativou, aby byl do Prahy 
povolán arcivévoda Leopold, jemuž by císař udělil příslušnou pravomoc 
pro další jednání s protestanty, což však nebylo přijato.57 V první polovině 
května pak Caetani navrhoval, aby císař využil nabídky finanční pomoci 
od španělského vyslance, která by mu poskytla možnost na dostatečné 
vyzbrojení se proti stavům.58 

Hlavní důvody svých obav z vývoje situace Caetani shrnul v depeši 
z 6. dubna 1609. Spočívaly jednak v jednotě a velkém počtu protestant-
ských stavů, zatímco katolíci se mu jevili spíše pasivní. Svou roli tu hrály 
i události v Rakousích, které neproběhly zcela v souladu s katolickými 
plány. Císař byl v podstatě bezbranný a bez nějaké možnosti se vyzbrojit, 
navíc upadal do své obvyklé melancholie. Velký vliv měla podle Caetaniho 
také skutečnost, že stavové odmítali poskytnout císaři kontribuci, čímž 
podstatně omezovali jeho finanční zdroje.59 Tento finanční nátlak ze strany 
protestantů zdůrazňoval opakovaně i v jiných svých zprávách.60 Případný 
požadavek na finanční podporu Rudolfa II. ze strany Papežského stolce, 
o kterém se podle Caetaniho uvažovalo v dvorských kruzích,61 však byl ze 
strany kardinála Borghese již předem rázně odmítnut.62

il Burgravio ch’è capo tituba, et hora tratta di voler fare un impiastro d’un interim, hor vorrebbe, 
che Sua Maestà concedesse qualche cosa oretenus, in somma vacilla, e non sta saldo allegando, che 
gli heretici siano delle case di baroni 150, e de nobili 400, e di i nostri i baroni soli 19, et i nobili 
solo 30, et essagera anco il pericolo dell’union di costoro con gli Austriaci, et il poco modo di difesa, 
che ha l’Imperatore circondato da malinconia, e da tante altre miserie.“ ASV, Fondo Borghese, 
serie II, 160, f. 139r–140r. V podobném duchu viz také ASV, Fondo Borghese, serie II, 160, 
147r–150r; serie II, 169, f. 60r–63r.
55 „Discorsi lungamente con il Barvitio, acciò s’affaticasse, che l’Imperator si facesse veder in 
publico, et così addolcisse gl’animi, […].“ ASV, Fondo Borghese, serie II, 160, f. 57r–58v.
56 „Onde vedendosi assai chiaramente la loro ostinatione, la qual mette in necessità Sua 
Maestà a terminare omninamente e chiuder questo articolo, io ho supplicato Sua Maestà con polise, 
e trattato a bocca con tutti questi ministri, con chi è bisognato, acciò finalmente si dasse loro una 
conclusion negativa, e con essa si chiudesse la dieta, […].“ ASV, Fondo Borghese, serie II, 160, f. 
189r–192r.
57 ASV, Fondo Borghese, serie II, 160, f. 209r–212r.
58 ASV, Fondo Borghese, serie II, 169, f. 16r–19v.
59 ASV, Fondo Borghese, serie II, 160, f. 161r–164r.
60 „[…] similmente s’obligaranno sotto giuramento di non contribuir mai a Sua Maestà, se 
non ottengono prima quel, che desiderano, onde per questo sarebbe da dubitare assai, che la Maestà 
Sua vinta da necessità non fosse finalmente per condescender un giorno alle lor petitioni, […].“ 
ASV, Fondo Borghese, serie II, 160, f. 244r–246r. V podobném duchu viz též ASV, Fondo 
Borghese, serie II, 169, f. 11r–14r.
61 ASV, Fondo Borghese, serie II, 160, f. 209r–212v.
62 ASV, Segr. Stato, Germania 16, f. 455r–455v.
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Vývoj událostí nakonec potvrdil nunciovy obavy. Všechny Caetani-
ho snahy a jednání se ukázaly marnými, když císař ustoupil požadavkům 
protestantských stavů a v jejich prospěch podepsal dne 9. července 1609 
svůj proslulý Majestát.63 Přesnou reakci Caetaniho na tuto skutečnost zatím 
neznáme, protože v řadě jeho depeší jsou ty, které napsal po 6. červenci 
1609, doposud nezvěstné. Určitý obraz si však můžeme udělat z jiných 
dokumentů diplomatického původu. Podle zprávy španělského vyslance 
Zuñigy z 18. července 1609 se císař oběma diplomatům prostřednictvím 
svých tajných radů Attemse a Stralendorfa za vydání Majestátu omluvil. 
Caetani jim však v reakci na to poměrně tvrdě odpověděl, že císaři i všem, 
kteří se na vydání Majestátu podíleli, reálně hrozí exkomunikace z círk-
ve.64 Z depeší od kardinála Borgheseho se pak lze dozvědět, že informace 
o vydání Majestátu zaslal Caetani do Říma dne 13. července. Za jeho postoj 
při rozhovoru s Attemsem a Stralendorfem si Caetani vysloužil přímou 
pochvalu od papeže.65 Jak a jestli vůbec se v následující době papežská 
diplomacie vyrovnala s touto prohrou, však odhalí až další výzkum.

Der Nuntius Ceatani und seine Veretidigung der katholischen 
Interessen in der Zeit vor dem Erlass des Majestätsbriefes Ru-
dolfs II. (1608–1609)

Einer der wichtigsten Akteure der katholischen Partei in Böhmen war der päpstliche 
Nuntius am kaiserlichen Hofe, der sich seit dem Jahre 1583 in Prag befand. Dank der Ak-
tivitäten der einzelnen Nuntii gelang es hier allmählich ein Rekatholisierungsprogramm zu 
verwirklichen, das bereits der erste in Prag ansässige Nuntius Bonomi umrissen hatte. Große 
Erfolge konnten insbesondere die beiden Nuntii Filippo Spinelli (1598–1604) und Giovanni 
Ferreri (1604–1607) erzielen. Mit maßvollem Optimismus betrat – wie seine Instruktionen 
bezeugen – auch deren Nachfolger Antonio Caetani, Erzbischof von Capua (1607–1611), 
die böhmische Szene. Seine Bemühungen wurden jedoch gleich zu Beginn aufgrund eines 
Streits ziemlich kompliziert, der zwischen Kaiser Rudolf II. und seinem Bruder, Erzherzog 
Matthias, ausbrach. Diese Auseinandersetzung gipfelte nicht allein in einer erneuten Macht-
teilung in der Habsburgermonarchie, sondern auch in der Durchsetzung insbesondere 
religiöser Forderungen der Stände der einzelnen Länder. In Böhmen selbst sah Caetani 
die Hauptgefahr in dem bald zusammentretenden Landtag. Daher schloss er sich bereits 
im Herbst des Jahres 1608 den Vorbereitungen an, die die katholische Partei zu beginnen 
traf. Eines der hinter den Kulissen geführten Verhandlungen war die Verschiebung des 
Landtages auf einen späteren Zeitpunkt, was in erster Linie mit der ungünstigen Situation 
begründet wurde, die für die Katholiken in Österreich eingetreten war. Auch in der Zeit 
der Landtagsverhandlungen im Jahre 1609 agierte Caetani aktiv – vor allem mit Hilfe ver-
schiedener schriftlicher und mündlicher Interventionen und Aufrufe, damit der Kaiser den 
protestantischen böhmischen Ständen keienswegs entgegenkam. Bei der Überzeugungsarbeit 

63 H r e j s a ,  F.: Česká konfese, s. 462–463; G i n d e l y ,  A.: Geschichte, s. 106–110; 
V á v r a ,  J.: Katolíci, s. 26–27.
64 Národní archiv Praha, Sbírka opisů – cizí archivy, Simancas, kart. 2, Baltasar de Zúñiga 
králi (Praga, 18. 7. 1609). Za tuto informaci děkuji Mgr. Pavlu Markovi, Ph.D. 
65 ASV, Segr. Stato, Germania 23, f. 9r–10r.
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dem Kaiser gegenüber standen Caetani einflussreiche Helfer zur Seite, insbesondere der 
Kanzler Lobkowitz, der Geheimrat Barvitius sowie Erzherzog Leopold, mit dem den Nuntius 
außergewöhnlich gute persönliche Beziehungen verbanden. Unzufrieden hingegen zeigte 
sich Caetani mit einigen gemäßigten Katholiken, die im Verlaufe der Landtagsverhandlun-
gen den Protestanten entgegenkommend gegenübertraten. Trotz aller Bemühungen gelang 
es Caetani letztlich nicht, die Proklamierung religiöser Freiheiten in Gestalt des berühmten 
Majestätsbriefes zu verhindern. Kaiser Rudolf unterzog der Nuntius aus diesem Grunde 
einer scharfen Kritik und er drohte ihm mit kirchlicher Exkommunizierung. Die Frage, wie 
die katholische bzw. Päpstliche Partei mit den Folgen dieser Niederlage umging, werden erst 
künftige Untersuchungen klären können.
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Petr Jelínek

Klášterní nemocnice řádu Milosrdných bratří 
ve Valticích a její knihy nemocných (1661–
1780)

The Monastery Hospital of the Brothers of Mercy in Valtice (Feldsberg) and Its 
Books of the Sick (1661–1780)

The submitted study analyses the numbers of the patients admitted in the monastery 
hospital in Valtice from 1661 to 1780 and their mortality. Moreover, a random sample 
was selected on the basis of Watzke’s study in Graz with the aim to ascertain the ave-
rage length of stay, diagnosis, country of origin and age of the patients. The individual 
patients were divided into social groups by their vocation. The purpose was to find 
out the mortality of those groups and the lethality of various diseases. The books of 
the sick from Valtice offer an exhaustive and objective proof of the organisation of 
the first hospitals, standards of medical care and social structure of the population in 
the Early Modern Times.

Key words: Brothers of Mercy, history of nursing, hospital of Valtice (Feldsberg),  
mortality and lethality in 17th and 18th century

Klášter Milosrdných bratří1 ve Valticích byl založen 10. února 1605 
svobodným pánem (od roku 1610 knížetem) Karlem z Liechtensteinu. Jed-
nalo se o první působiště Milosrdných bratří severně od Alp pod vedením 
Johannese Baptisty Savonantia de Cassinetti2 a tím také o mateřský konvent 

1 K dějinám řádu Milosrdných bratří sv. Jana z Boha: C r u s e t ,  J.: Das heilige 
Abenteuer des Johannes von Gott. Graz – Wien – Köln 1967; H ö r i n g ,  A. –  K n o p p , 
R. –  S a j o v i t z ,  M.: Barmherzige Brüder. Die Geschichte des Ordens in Mitteleuropa. 
München 2000; S a j o v i t z ,  M.: Festschrift 1995 zum 500. Geburtstag des Ordensgründers 
der Barmherzigen Brüder, des heiligen Johannes von Gott (1495–1550). Wien 1995; L ä u -
f e r ,  F.: Die Barmherzigen Brüder. Ein Buch über Entstehen, Werden und Wirken des 
Ordens der Barmherzigen Brüder. Wien 1931; P o d s e d n í k ,  H.: Milosrdní bratři, 
Valtice – Feldsberg 1605–2005. Brno 2005; P o l e d n i k ,  H.: Die Barmherzigen Brüder in 
Österreich 1918–1977. Wien 1977; S o b e l ,  J. d. D.: Geschichte und Festschrift der österr.-
böhm. Ordens-Provinz der Barmherzigen Brüder. Wien 1892; S t r o h m a y e r ,  H.: Der 
Hospitalorden des Hl. Johannes von Gott. Barmherzige Brüder. Regensburg 1978; W a t z k a , 
C.: Vom Hospital zum Krankenhaus. Zum Umgang mit psychisch und somatisch Kranken im 
frühneuzeitlichen Europa. Köln – Weimar – Wien 2005. W a t z k a ,  C.: Arme, Kranke, 
Verrückte. Hospitäler und Krankenhäuser in der Steiermark vom 16. bis zum 18. Jahrhundert 
und ihre Bedeutung für den Umgang mit psychisch Kranken. Graz 2007; B o j a r ,  B.: 
Bratři. Praha 1934. 
2 S t r o h m a y e r ,  H.: Der Hospitalorden, s. 144.
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Německé řádové provincie Milosrdných bratří. Karel z Liechtensteinu po-
znal osobně práci řádových členů v průběhu epidemie malárie v roce 1604 
v Římě, kde valtický pán působil u papežské kurie jako vyslanec císaře Ru-
dolfa II. Onemocnělí členové jeho doprovodu byli ošetřováni v nemocnici 
Milosrdných bratří u kostela sv. Jana na Tiberském ostrově. 

Začátky konventu a nemocnice ve Valticích byly velmi svízelné. Již 
v roce 1614 opustila většina bratří Valtice a odešla buď do Vídně (pod 
vedením hraběte Gabriela z Ferrary), nebo po roce 1620 do Prahy (pod 
vedením Baptisty Savonantia de Cassinetti). O těžkých počátcích svědčí 
skutečnost, že až do roku 1659 nebyl složen ve Valticích žádný řeholní 
slib a jen jeden z bratří3 zde zemřel. 

Syn zakladatele, kníže Karel Eusebius z Liechtensteinu, položil 
společně se svou manželkou Johanou Beatricí, rozenou z Dietrichsteinu, 
1. (17.?) července 1662 základní kámen nového konventu a nemocnice ve 
Valticích. Kníže nesl nejen stavební náklady, ale podílel se významnou částí 
i na provozu nemocnice a kláštera. Tuto skutečnost dokazují dvě nadační 
listiny, které byly velmi důležité, protože řádná zakládací listina kláštera 
až do této doby de facto neexistovala.4 Proto vystavil kníže Karel Eusebius 
22. září 1666 nejprve provizorní deputátní listinu.5 Teprve 1. května 1675 
byla vydána zakládací listina konventu a nemocnice ve Valticích. Jako 
materiální zajištění věnovala kněžna Johana Beatrice sumu (fundaci  ) ve 
výši 10 000 zlatých.6 Konkrétně se jednalo o nadaci pro dvanáct nemoc-
ničních lůžek a dvanáct bratrů.7 Novostavba sestávala z přízemní budovy 
konventu a nemocnice, přičemž nemocnice byla již v roce 1668 zvýšena 
o jedno patro. Díky tomu mohla nabídnout dvanáct lůžek, to znamená 

3 Jednalo se o Fr. Leopolda Bertholdi z Florencie. Srov. Blätter der Erinnerung aus der 
Chronik des Konventes der Barmherzigen Brüder in Feldsberg zur 300jährigen Jubelfeier am 10. 
Februar 1905. Wien 1905, s. 5. 
4 Klášter ve Valticích neměl zpočátku přízeň Karla Eusebia. Kníže dopisem z 27. května 
1643 požadoval nejprve předložení listů svého otce, které by dokázaly podmínky založení 
kláštera ve Valticích (Moravský zemský archiv /dále MZA/ Brno, E 79 Milosrdní bratři ve 
Valticích, karton C, inv. č. 204, sg. C 2a), ale ty pravděpodobně neexistovaly. V průběhu 
dalších let byl tón knížecích listů stále ostřejší a celá situace eskalovala. Valtičtí Milosrdní 
bratři se z důvodu své finanční situace pokusili postavit knížecí vrchnost pod jistý tlak ome-
zením své činnosti pouze na obyvatele města a pocestné a současným odmítáním nemocných 
z knížecího panství. 11. září 1649 nařídil kníže písemně valtickému konventu přijímat také 
nemocné ze svého panství. Magnát podtrhl své nařízení nekompromisním oznámením, že 
v opačném případě odejme řádu nemocnici kvůli chybějícím fundacím (MZA Brno, E 79, 
karton C, inv. č. 205, sg. C 2b). Situace se zlepšila až příchodem převora a lékaře Constantina 
Scholze (psáno také Konstantin Schulz), který působil v klášteře v letech 1659 až 1696.
5 Deputátní listina obsahovala výlučně naturálie, konkrétně pšenici, žito, pšeničnou kru-
pici, mouku, strouhanku, sádlo, kapry, mladé víno, pivo, seno, ovoce, prasata, telata, atd. MZA 
Brno, E 79, karton C, inv. č. 210, sg. C 2g; doslovný opis také Archiv des Österreichischen 
Provinzialats der Barmherzigen Brüder in Wien (dále BBW), karton 2, neuspořádáno.
6 Das Hausarchiv der Regierenden Fürsten von Liechtenstein (dále HALW), karton 2368, 
evidenční číslo 263 – 269, z 1. 6. 1675; také MZA Brno, E 79, karton C, inv. č. 213, sg. C 2i; 
také BBW, karton 2, neuspořádáno. Dokument byl ale vystaven jménem Karla Eusebia, který 
si formálně půjčil tyto peníze od své manželky („… gelihenen Geldes schuldig worden sind.“  ).
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číslo,7které odpovídalo standardu tehdejších malých špitálů a mělo zrcadlit 
počet apoštolů. V přízemí byla zřízena nemocniční lékárna, která dosáhla 
spojením s vlastním pěstováním léčivých bylin velkého významu. Na místě 
kaple sv. Barbory byl v roce 1671 postaven konventní kostel sv. Augustina, 
který byl přímo napojen na areál kláštera a nemocnice. Pronikavé zlepšení 
možností pro práci konventu a také materiální zajištění se projevilo v počtu 
bratří, kterých se zde kolem roku 1675 nacházelo devatenáct.

Špitál se stal centrem pro potírání epidemií (epidemie moru 1679–
1680 a 1714, epidemie tyfu 1726). Další přístavby následovaly v letech 
1720, 1751 a 1762. Tím byl počet lůžek zvýšen na 34 a nemocní byli 
ošetřováni 29 bratry. Stav nemocných byl ale ve válečných letech 1805 
a 1809 podstatně překročen, když byla nemocnice přeplněna zraněnými 
a nemocnými všech národností. V letech 1831, 1849, 1855 a naposledy 
v roce 1866 bylo město Valtice zasaženo epidemiemi cholery, k tomu 
přibyla v roce 1856 epidemie tyfu. Knihy nemocných ale neprokazují pro 
tato výjimečná období zvýšené příjmy nebo úmrtnost pacientů. Na zákla-
dě této analýzy se lze domnívat, že nemocnice v období epidemií nebo 

7 Tento záměr kněžny byl o měsíc později 1. června 1675 upřesněn v obsáhlém doku-
mentu v přítomnosti jejího bratra knížete Ferdinanda z Dietrichsteinu a převora Konstantina 
Schulze. BBW, karton 2, neuspořádáno.

Klášter Milosrdných bratří ve Valticích po roce 1675 (mědirytina uložená ve Státním okresním 
archivu Břeclav se sídlem v Mikulově)
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většího počtu válečných konfliktů v okolí přijímala pacienty bez výkazů 
záznamů.

V roce 1890 byla stará budova nemocnice stržena a započata komplet-
ní novostavba.8 Tato dnes zvaná „Stará nemocnice“ byla dána roku 1892 
do provozu a mohla nabídnout 60 až 64 nemocničních lůžek. K tomu byla 
zřízena dvě až čtyři lůžka na infekčním oddělení. K poslední fázi výstavby 
nemocnice došlo mezi lety 1930 a 1931, kdy byla zřízena tzv. „Nová nemoc-
nice“ u cesty na Břeclav. Tím dosáhla kapacita nemocnice asi 200 lůžek.

Knihy nemocných nemocnice Milosrdných bratří ve Valticích 
(1661–1780)9

Milosrdní bratři zavedli do péče o nemocné celou řadu novinek. Jed-
nou z nich bylo přesné zaznamenání příjmu, výsledku ošetření a propuštění 
nemocných, včetně krátké diagnózy. Protokoly nemocných byly do roku 
1955 uchovány ve valtickém konventu. Dnes se nacházejí tyto prameny 
v Moravském zemském archivu v Brně ve fondu E 79 (Milosrdní bratři ve 
Valticích) a představují nejstarší dochované knihy nemocných ve střední 
Evropě. Jsou velmi cenné také proto, že nabízejí průběžnou dokumentaci 
od 28. května 1630 do 31. prosince 1935. Protokolární řada je přerušena 
pouze v letech 1863 a 1864, dále chybějí měsíce leden, únor a částečně 
také březen roku 1747, což bylo pravděpodobně způsobeno špatným 
archivováním. Knihy byly nejprve psány převážně italsky,10 v pozdější 
době výlučně německy. Jednotlivé listy svazků byly pracovníky archivu 
očíslovány, což usnadňuje badatelovu práci.11

Na bázi těchto pramenů byl ze svazků č. 20–32 proveden namát-
kový vzorek12 mezi lety 1661 a 1780.13 Tento vzorek obsahuje stejné 

8 Jako znalci byli dosazeni profesor Theodor Billroth a ředitel vídeňské všeobecné 
nemocnice dr. August Böhm. Srov. Blätter der Erinnerung aus der Chronik des Konventes der 
Barmherzigen Brüder in Feldsberg zur 300jährigen Jubelfeier am 10. Februar 1905. Wien 1905, 
s. 12.
9 Knihy nemocných řádu Milosrdných bratří byly mimo již citované Watzkovy knihy 
( W a t z k a ,  C.: Vom Hospital zum Krankenhaus) zpracovány pouze Pirlovou pro pražskou 
nemocnici Milosrdných bratří ( P i r l o v á ,  I.: Příspěvek k problematice sociální struktury, 
hospitalizace a mortality nemocných v nemocnici na Františku v letech 1631–1714. Documenta 
PragensiaVII/1, 1987, s. 356–383).
10 Italština byla užívána od 28. 5. 1630 do 13. 4. 1633, od 13. 8. 1639 do dubna 1642, 
od 20. 7. 1643 do ledna 1645, od 18. 11. 1648 do 24. 10. 1649 a od 15. 2. 1650 do dubna 
1650. Srov. svazek 20.
11 Pozice jednotlivých analyzovaných záznamů je dána číslem svazku, třímístným číslem 
listu, lícem (r – recto), či rubem (v – verso) listu, číslo za lomítkem znamená řadové číslo 
záznamu na jednotlivé stránce.
12 Analyzované pozice namátkového vzorku „Valtice 1661–1780“, viz příloha č. 1.
13 Výchozí rok 1661 byl zvolen pro do té doby nízký počet přijatých pacientů, takže nebylo 
možno provést namátkový vzorek. Všechna data mezi lety 1630 a 1660 budou zpracována 
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aspekty, jako namátkový vzorek Carlose Watzky14 pro knihy nemocných 
v nemocnici řádu Milosrdných bratří ve Štýrském Hradci. Watzka se ve 
své velmi zdařilé studii zabývá otázkou péče o somaticky a psychicky ne-
mocné v 16. a 17. století v Evropě na příkladu Milosrdných bratří. Ve své 
knize zpracovává i knihy nemocných ve Štýrském Hradci mezi lednem 
1684 a dubnem 1711.15 Kvůli možnosti srovnání byly také zvoleny stejné 
statistické kategorie jako u Watzky,16 stejně tak bylo dodrženo Watzkou 
navrhnuté ponechání původní „diagnózy“ bez jakéhokoliv pokusu o in-
terpretaci z pohledu dnešní medicíny. Protože v archivech nebyl nalezen 
žádný odkaz na standardizaci příjmových diagnóz, je spíše nutno hovořit 
o „pokusech o diagnózu“, nebo lépe „o souhrnu symptomů“, zejména 
pokud tyto byly závislé na zkušenostech, vzdělání a znalosti jazyka službu 
konajících bratří. V namátkovém vzorku byl nalezen pouze jeden záznam 
diagnózy psaný jinou rukou (lékař?).17 Stejně jako ve Štýrském Hradci se 
ve valtických protokolech nenacházejí záznamy o průběhu nemoci nebo 
způsobu ošetření.

Ve valtické nemocnici Milosrdných bratří byly ošetřováni pouze mu-
ži.18 Je možno ale předpokládat, že také ženy byly ošetřovány klášterními 
bratry, ale mimo klášterní nemocnici. Pro toto tvrzení lze uvést jen nepřímý 
důkaz v podobě zákazu činnosti lékařům valtické nemocnice mimo tuto 
budovu z 23. ledna 1840, vydaného valtickým magistrátem.19 Na rozdíl od 
nemocnice ve Štýrském Hradci nebyly nalezeny žádné záznamy o lékař-
ských honorářích. Jako možné vysvětlení pro tento fakt by mohl posloužit 
status valtického kláštera, který jako „mateřský konvent“ Německé provincie 
Milosrdných bratří disponoval vlastními řádovými lékaři. Nemocnice Mi-
losrdných bratří ve Štýrském Hradci vykazuje ve svých protokolech také 
„doporučující instanci“ („Patrone“  ) nemocného. Záznamy tohoto typu 
nebyly ve valtických knihách nemocných nalezeny. Vysvětlením by mohla 
být tehdy běžná praxe „sponzorování“ jednotlivých nemocničních lůžek 

později. Rok 1780 byl zvolen jako symbolický konec pro jednu epochu v dějinách střední 
Evropy.
14 W a t z k a ,  C.: Vom Hospital zum Krankenhaus, s. 230–262.
15 Toto období bylo Watzkou zvoleno kvůli nekompletní řadě protokolů nemocných. 
Watzka zvolil z 5 998 přijatých pacientů každého dvacátého, tím dosáhl sumy 299 nemocných, 
tj. 5 %. 
16 Analýza statistik z Valtic pro léta 1684 a 1711 a jejich srovnání se statistikami ze 
Štýrského Hradce byly publikovány in: J e l í n e k ,  P.: Der Konvent der Barmherzigen 
Brüder in Feldsberg und seine Krankenprotokolle (1684–1711). Mitteilungen des Instituts für 
österreichische Geschichtsforschung 115, 2007, Heft 3–4 (Themenschwerpunkt Europäische 
Spitäler), s. 369–393.
17 Svazek 22, pozice 214r/3.
18 Ženská nemocnice s Milosrdnými sestrami byla ve Valticích uvedena do provozu teprve 
v roce 1852. Srov. K a r m a n ý s o v á ,  A.: Z historie Milosrdných bratří ve Valticích. 
Praktický lékař 53/52, 1973, s. 904–906.
19 BBW, karton 2, neuspořádáno. Také Státní okresní archiv Břeclav se sídlem v Mikulově, 
Archiv městského úřadu ve Valticích, karton 8, Stadt Feldsberg, dokument 334-52.
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bohatými osobami, které potom doporučovaly nemocnici „své“ pacienty 
(hlavně vlastní služebnictvo). V případě Valtic existuje v tomto ohledu 
výjimka, protože celý areál a jeho provoz byl zajištěn knížecí rodinou 
Liechtensteinů a tím bylo zaznamenávání „patrona“ zbytečné. 

Jako společný ukazatel pro obě nemocnice je možno uvést příjem 
pacientů bez financí a bez rozdílu vyznání. V případě Valtic nebyly ale 
nalezeny záznamy o ošetření židovských nemocných. V celém analyzovaném 
období 1661–1780 existují pouze dva zápisy o přijetí „pokřtěných Židů“ 
(„getaufter Jude“  ), resp. jeden záznam o přijetí „pokřtěného knížecího 
Turka“ („fürstlicher getaufter Tyrk“  ) ze „Sedmé země“ („Siebtes Land“ – 
pravděpodobně míněno Sedmihradsko).20 Vysvětlením by mohla být exis-
tence silné židovské komunity v nedalekém Mikulově, která disponovala 
vlastním špitálem v sousedství Michelstädtské synagogy na jižním konci 
židovského ghetta.21 Dále nebyli pacienti separováni podle charakteru svých 
nemocí, pouze psychicky nemocní byli ve Štýrském Hradci odděleni. Tento 
fakt odporuje řádové legendě o existenci jednotlivých specializovaných 
oddělení.22 Možným vysvětlením je relativně malý počet lůžek v obou 
nemocnicích.

V obou nemocnicích byly sice zřízeny nemocniční pokoje pro spole-
čensky výše postavené pacienty, v případě Valtic ale tento „zvláštní pokoj“ 
(„Extraraum“, „Extrazimmer“  ) mizí již kolem roku 1686,23 pravděpodobně 
v důsledku přestavby. Není jasné, které lůžko s jakým číslem jej nahradilo. 
Lůžka č. 1 a 6 sice vykazují zvýšenou frekvenci osob z vyšších společenských 
vrstev, ale nestávají se jejich výhradní doménou.24

Struktura valtických záznamů je velmi podobná protokolům ze Štýr-
ského Hradce, očividně se jednalo o model pro celou Německou řádovou 
provincii, nebo dokonce pro celý řád. Podle konstitucí řádu Milosrdných 
bratří z let 1718–1757 „O řádu, jak nemocné uložit do lůžka“,25 byl šat-
nář („Guardarob“, „Kleiderwarter“  ) povinen zaznamenat datum příchodu, 
jméno, příjmení, místo a zemi narození, stáří, stav, finance („Condition“  ) 
a všechno šatstvo. Na okraj knihy také datum odchodu nemocného. 

20 Svazek 27, pozice 35r/2 od 1. 2. 1731 do 12. 2. 1731, svazek 27, pozice 51v/5 od 
19. 5. 1731 do 24. 5. 1731, svazek 21, pozice 136v/5 od 11. 3. 1681 do 18. 3. 1681.
21 K u č a ,  K.: Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku 3. Praha 1998, 
s. 882.
22 S t r o h m a y e r ,  H.: Hospitalorden, s. 18.
23 Poslední záznam s poznámkou „Extrazimmer“ se nachází ve svazku 22, pozice 56v/4 (16. 7. 
1686 – 20. 7. 1686), kdy se jednalo o faráře, který byl ale původně v lůžku s označením 6.
24 Například svazek 23, pozice 47v/5, přijetí mydlářského tovaryše od 19. 1. 1694 do 
8. 2. 1694 s „horkou horečkou“ („Hitziges Fieber“  ) na lůžko č. 1, či stejný svazek, pozice 
49r/2, přijetí mlynářského učně od 29. 1. 1694 do 26. 2. 1694 s „horkou nemocí“ („Hitzige 
Krankheit“  ) na lůžko č. 6.
25 „Von der Ordnung die Kranken in das Beth zu legen“. K u r z ,  L.: Die Regel des heili-
gen Vaters Augustini nebst denen Satzungen des Ordens des heiligen Joannis de Deo. Wien 1757, 
s. 38.
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Z těchto předpisů je zřejmé, že zápisy do knihy nemocných sloužily spíše 
interním a administrativním, nežli medicínským nebo ošetřovatelským 
účelům. Zde byl zvolen záznam ze stejného dne, jaký publikoval Watzka 
jako příklad:26

No 8
Ist am 9. 
April gesundt 
hin außge-
gangen

Am 27 di[to = März 1692] ist kommen ein Pauerknecht mit 
nahmen Marttin Joch, alt 22 Jahr, gebürttig
von Buchlowitz in Mahren, der Zustandt d[as] fieber,
die Eltern gestorben, der Vatter hat Thomas, die
Mutter Maria [geheißen], schlechte klaider, ohne geldt,  
Cath[o]l[isch]

Tyto nejrůznějším způsobem použitelné záznamy byly ve Valticích 
nejprve zapisovány bez viditelného plánu, řádově 4–7 záznamů na strán-
ku. Zvětšením formátu knih se v průběhu dalšího období stupňuje počet 
záznamů až na 13–14 na stránku v roce 1780. 

Analyzované svazky valtické nemocnice mezi lety 1661 a 1780 
obsahují 56 346 přijatých pacientů, z nichž 6 022 zemřelo (tj. 10,69 %), 
bez vložených záznamů o úmrtí klášterních bratří. Z této absolutní sumy 
přijatých bylo separováno všech 252 pacientů s jiným než katolickým 
vyznáním, kteří budou kvůli specifickým parametrům analyzováni od-
děleně. Ze zbývajících 56 102 pacientů byl proveden namátkový vzorek 
2 982 pacientů, tj. 5,31 %, přičemž suma 5 % byla pro každý rok zvlášť 
zaokrouhlována nahoru. 

Nemocnice ve Valticích vedla od roku 1677 roční statistiku o počtu 
přijatých pacientů, zemřelých, počtu nekatolických nemocných a jejich 
eventuální konverzi. K tomu byla od září 1698 prováděna měsíční statistika 
se stejnými parametry. Počet zemřelých byl ale nemocničním personálem 
vždy sčítán pro aktuální měsíc. Takže pokud zemřel pacient, který byl 
přijat v minulém měsíci, byl sice udělán vlevo u jeho příjmu zřetelný kříž, 
ale nebyl zahrnut do aktuální měsíční statistiky. Jen zřídka bylo toto číslo 
zpětně aktualizováno, a proto se roční statistiky zemřelých, které nebyly 
sčítány jednotlivě, nýbrž dle měsíců, velmi rozcházejí se skutečností, při-

26 Svazek 22, pozice 224r/2 z roku 1692:
Č. 8
Vyšel 9. dubna
 zdráv

 27 di[to, tj. březen 1692] přišel selský čeledín jménem 
 Marttin Joch, stár 22 let, rodilý z Buchlovic na Moravě, stav horečka, rodiče 
zemřeli, otec Thomas, matka Maria, špatné šaty, bez peněz, katolický 

Watzka zvolil: 

Ist den 27. April 
gesundt hinaus
gangen

[Bett] Nr. 5
Den 27 dito [März 1692] ist aufgenommen worden ein Schugmacher mit  
Nahmen Andreas K[.] […] gebirtig von Augspurg. Seines Alters 22 Jahr, hat das 
4 tägliche Fieber. Die Eltern seindt bei Leben. Bringt mit sich schlegte Klader, 
ohne geldt, ist katholisch.

W a t z k a ,  C.: Vom Hospital zum Krankenhaus, s. 232. 
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čemž počet přijatých vždy souhlasí. Možným vysvětlením pro tento zcela 
evidentní omyl by mohlo být úmyslné „zlepšování“ statistiky zemřelých. 

Absolutní čísla pro přijaté pacienty z let 1661–1780 prokazují 56 346 
osob. To odpovídá 39,1 přijatých osob pro každý měsíc v roce. Nejvyšší 
příjmy valtické nemocnice jsou prokazatelné v měsíci srpnu (6 158 osob, 
tj. průměrně 51,3 osob, což odpovídá celkovým 10,93 % z 56 346 osob), 
nadprůměrné jsou také příjmy v měsících září (5 965, tj. průměrně 49,7 
a 10,59 %) a říjnu (5 190, tj. průměrně 43,3 a 9,21 %). Naopak podprůměr-
nými měsíci ohledně příjmu pacientů byl únor (3 751, tj. průměrně 31,3 
a 6,66 %), prosinec (3 981, tj. průměrně 33,2 a 7,07 %) a leden (4 209, tj. 
průměrně 35,1 a 7,47 %).27 Relativně velký rozdíl mezi letními měsíci, kdy 
jsou příjmy v teplých měsících červnu a červenci dokonce podprůměrné, 
překvapuje. Naopak v srpnu a září, v období žní a vinobraní s velkou potře-
bou lidské síly, vykazuje valtická nemocnice nejvyšší příjmy. Nápadně malé 
příjmy v červenci (např. v roce 1702 pouhých 10 z celkových 302 toho roku 
přijatých osob, tj. 3,31 %, nebo v roce 1777 jen 13 osob z celkových 635, 
tj. 2,05 % bez známé příčiny) by bylo možno vysvětlit snad jen omezením 
provozu nemocnice v důsledku stavebních úprav. Nejvyšší počet přijatých 
vykazují roky 1765 (963 osob, tj. 1,71 %), 1758 (962 osob, tj. 1,71 %) a 1766 
(956 osob, tj. 1,70 %). Nejnižší počet přijatých byl evidován v letech 1661 
(24 osob, tj. 0,04 %), 1662 a 1663 (vždy 35 osob, tj. 0,06 %). Tato čísla ale 
nejsou vzhledem k různým počtům lůžek dobře srovnatelná.

Absolutní statistika zemřelých vykazuje 6 022 osob, tj. průměrně 4,2 
osoby měsíčně ve sledovaném období, což odpovídá 10,69 % všech přija-

27 K těmto údajům je nutno přičíst skutečnost, že se záznamy z měsíců ledna, února 
a zčásti i března a května roku 1747 nedochovaly.

2. přijatí / zemřelí pacienti 
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tých.28 Nejvíce pacientů zemřelo v měsících dubnu (634 osob, tj. průměrně 
5,3 a 10,53 % z celkového počtu 6 022), březnu (592, tj. průměrně 4,9 
a 9,83 %) a květnu (550, tj. průměrně 4,6 a 9,13 %). Nejméně nemocných 
zemřelo v měsících červenci (361 osob, tj. průměrně 3,0 a 5,99 %) a srpnu 
(389, tj. průměrně 3,2 a 6,46 %). Nejvíce osob zemřelo ve valtické nemoc-
nici v dubnu 1762 (29 osob, tj. 0,48 % z celkového počtu), bez známé 
výjimečné události nebo příčiny.

Nejvyšší vypovídací hodnotu pro zjištění úspěšnosti léčby ve valtické 
nemocnici má tabulka mortality pacientů. Procentuální poměry přijatých 
a zemřelých pacientů v jednotlivých letech umožňují (podmínečně) vysle-
dovat úspěšnost léčby ve Valticích. Je zajímavé, že úmrtnost pacientů ve 
valtické nemocnici ve sledovaném období neodráží známé, již výše uvedené 
epidemie (epidemie moru 1679–1680 a 1714, epidemie tyfu 1726). Statis-
tika v těchto letech dokonce ukazuje mortalitu podprůměrnou. Absolutně 
nejvyšší mortalita pacientů byla v letech 1666 (25 %) a 1684 (18,4 %), 
překvapující a epidemiologicky nezdůvodnitelná je také zvýšená mortalita 
v pozdějších letech 1751 (15,9 %) a 1753 (15,4 %). Silně podprůměrná 
byla mortalita v roce 1708 (4,6 %). Pro rok 1747 je nutno znovu připo-
menout nekompletní data.

Výsledky statistiky přijatých a zemřelých valtické nemocnice pro 
sledované období je možno označit jako vzorové. Data je možno srovná-
vat jen částečně s pražskou nemocnicí Milosrdných bratří, kde mezi lety 
1631 a 1713 bylo přijato 8 026 pacientů,29 přičemž v roce 1631 došlo 

28 Mortalita ve výši 10,69 % převyšuje tímto výsledky namátkového vzorku pro léta 
1684–1711 z Valtic (10,17 %) a Štýrského Hradce (9,2 %).
29 P i r l o v á ,  I.: Příspěvek k problematice, s. 358. Pirlová neuvádí v publikovaném 
článku celkový počet zemřelých.
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k hromadnému přijetí 298 vojáků císařské armády. Pirlová dále uvádí pro 
pražskou nemocnici mezi lety 1649 a 1713 (byla vyjmuta všechna data 
z období třicetileté války) 7 000 přijatých pacientů, z nichž 866 zemřelo 
(tj. 12,37 %).30 Ve valtické nemocnici bylo proti tomu mezi lety 1631 
a 1713 hospitalizováno 12 299 pacientů, z nichž 1 173 zemřelo (9,54 %). 
Mezi lety 1649 a 1713 bylo zaznamenáno ve Valticích 11 791 přijatých 
nemocných, z nichž 1 122 zemřelo (tj. 9,52 %).

Epidemie jsou ve statistice jen nepřímo dokazatelné. Během morové 
rány na Valticku (1679–1680) je pouze nápadné prudké snížení příjmů 
pacientů ke konci roku 1680, kdy byl v listopadu 1680 přijat pouze jeden 
nemocný, v říjnu a prosinci téhož roku 14, resp. 13 pacientů, při nijak 
nápadně nízké mortalitě. V průběhu další morové rány roku 1714 je tento 
pokles příjmu patrný v prosinci roku 1714 (jeden nemocný), v roce 1715 
v lednu (žádný) a únoru (dva), také při velmi nízké mortalitě. Epidemie 
tyfu roku 1726 se ve statistikách přijatých a zemřelých, resp. ve stanovených 
diagnózách neprojevila. Vysvětlením by mohlo být zastavení „normálního“ 
provozu nemocnice v čase epidemií a její přechod na „nouzový“ provoz 
bez času na administrativní záležitosti.

Následující soupis představuje výčet diagnóz (symptomů) namátko-
vého vzorku o velikosti 2 982 probandů. Tyto diagnózy byly kvůli pře-
hlednosti souhrnně přiřazeny do různých vyšších kategorií, podle tabulky 
„Označení nemocí ve všeobecném namátkovém vzorku (1684–1711)“ od 
C. Watzky.31 Tato tabulka byla upravena dle valtických skutečností.

Tabulka 4: Výčet nemocí všech pacientů 
(dle namátkového vzorku Valtice 1661–1780)

Dobové označení nemocí všech 
pacientů Přijatí % Zesnulí % % zesnulých 

z přijatých

Horečnatá onemocnění (horká horeč-
ka, otevřená horká nemoc, horečka, 
každodenní horečka, akutní horečka, 
nepřetržitá horečka, jednodenní 
horečka, dvoudenní horečka, třídenní 
horečka, čtyřdenní horečka, střída-
vá horečka, horečka žaludku, žlutá 
horečka, studená horečka)

1132 37,96 85 25,15 7,51

Jiná vnitřní onemocnění 925 23,68 148 30,45 16
Píchání ze strany, píchání, bolení ze 
strany

56 1,88 5 1,48 8,93

Srdce (píchání, tlak, poškození, 
infarkt)

39 1,31 6 1,78 15,38

30 Tamtéž, s. 380.
31 W a t z k a ,  C.: Vom Hospital zum Krankenhaus, s. 237.
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Dobové označení nemocí všech 
pacientů Přijatí % Zesnulí % % zesnulých 

z přijatých

(horečnatý) Hrudní katar, dušnost 24 0,80 1 0,30 4,17
Žaludek (bolesti žaludku, podráždě-
ný žaludek), břicho (střeva, zranění 
střeva, kolika)

303 10,16 8 2,37 2,64

Vodnatelnost (vodnatelnost žaludku) 110 3,69 47 13,91 42,73
(milé) Souchotiny, Phthisis (úbytě) 48 1,61 22 6,51 45,83
Perforace 23 0,77 9 2,66 39,13
Hlava (bolesti hlavy, inzult) 31 1,04 3 0,89 9,68
Bolesti (těla, kříže, zubů, hrudníku, krku) 173 5,80 26 7,69 15,03
Žloutenka 11 0,37 1 0,30 9,09
Oteklý 45 1,51 6 1,78 13,33
Vysušený, vyhladovělý (kachexie, 
anorexie)

31 1,04 10 2,96 32,26

Nemoci krve (otrava krve) 6 0,20 1 0,30 16,67
Ostatní (dna, koma, zacpaný, píchání 
sleziny, otrava, játra, karcinom, meta-
stáze, alkoholismus) 

25 0,84 3 0,89 12,00

Infekční nemoci (spála, angína, úpla-
vice, průjem, růže, mor)

84 2,82 15 4,44 17,86

Pohlavní nemoci (francouz) 5 0,17 – – –
Urologie 9 0,30 – – –
Kožní nemoci (vředy, vyrážky, záněty, 
píštěl, spáleniny, svrab, vši) 

158 5,30 18 5,33 11,39

Kýla (hernie) 8 0,27 1 0,30 12,50
Zranění, pohmožděniny 220 7,38 13 3,85 5,91
Zranění nohou 51 1,71 1 0,30 1,96
Omrzliny 9 0,30 – – –
Nemoci končetin (artritida, spasmus) 71 2,38 6 1,78 8,45
Geriatrické nemoci (nemoc ze stáří) 10 0,34 4 1,18 40,00
Nervové nemoci (debilita, epilepsie, 
těkavost, závrativá nemoc) 63 2,11 10 2,96 15,87

Nemoci smyslového orgánu (zlé oči, 
uši, hluchota) 21 0,70 – – –

Nepřiřaditelné (zlá nemoc, kompliko-
vaná nemoc) 3 0,10 1 0,30 33,33

Bez údaje, resp. nečitelné 213 7,14 36 10,65 16,90

Celkem 2982 100,00 338 100,00 11,33

Pramen: MZA Brno, E 79 Milosrdní bratři ve Valticích

Je patrné, že pacienti s různými druhy horečnatých onemocnění 
v namátkovém vzorku pro valtickou nemocnici mezi lety 1661–1780 
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s 38,59 procenty dominují. Tento údaj plně odpovídá výsledkům analýzy 
protokolů nemocných pražské nemocnice Milosrdných bratří, provedené 
Pirlovou (2 849 ze 7 000 případů, tj. 40,7 %), ale rozchází se s výsledky 
výzkumu Watzky ze Štýrského Hradce (150 z 299, tj. 50,2 %). Částečným 
vysvětlením by mohl být menší objem Watzkovy analýzy. Největší část 
horečnatých onemocnění tvořili pacienti s „třídenní horečkou“ (220 osob, 
tj. 7,36 % všech nemocných), s „horečkou“ (217, tj. 7,26 %) a „nepřetržitou 
horečkou“ (194, tj. 6,49 %). Je nutno podotknout, že v mnoha případech 
doprovází zvýšení teploty jiné, závažnější onemocnění. Z jiných vnitřních 
onemocnění je nápadný vysoký výskyt nemocí žaludku, z nichž bylo nejvíce 
nalezeno s diagnózou „podrážděný žaludek“ (132, tj. 4,41 %). Z medicín-
ského hlediska je zajímavý relativně vysoký výskyt životu nebezpečných 
onemocnění jako vodnatelnost (hydrops, 110 případů, tj. 3,68 % všech 
případů), souchotiny (48, tj. 1,6 %) a perforace (23, tj. 0,77 %), které stavěly 
medicínu raného novověku před těžko řešitelný úkol. Běžným označením 
„milé souchotiny“ („die liebe Lungelsucht“  ), ale i „slavná (chvályhodná) 
nemoc“ („die löbliche Krankheit“, tj. mor – Pest ) se společnost pozdního 
středověku a raného novověku s odvoláním na milost boží a zkoušku víry 
snažila zmírnit negativní psychický dopad těchto onemocnění. Vysoký je 
také výskyt nejrůznějších zranění (220, tj. 7,38 %), z nichž bylo zazna-
menáno nejvíce zranění nohou (51, tj. 1,71 %). Tato skutečnost svědčí 
o roli valtického špitálu jako akutní, úrazové nemocnice pro nejbližší 
okolí. Otázkou zůstává, jestli je možné k této skupině připočítat kategorii 
„nemoci krve“ („otrava krve“ – „Blutvergiftung“  ) s 6 případy (0,20 %), 
jako obvyklou posttraumatickou komplikaci. Očividně se ale nejednalo 
o „otravu krve“ v dnešním slova smyslu, ale spíše o zanícení rány, protože 
v této kategorii zemřel pouze jeden pacient z šesti přijatých. Proti tomu 
je výskyt nemocných s omrzlinami v pouhých devíti případech (0,3 %) 
relativně malý a je nepřímým důkazem, že i nejchudší vrstvy obyvatelstva 
měly možnost se dobře a teple oblékat a obouvat. Z infekčních nemocí 
vyznačuje statistika jako nejvyšší výskyt úplavici (26 případů, tj. 0,87 %), 
přičemž se mor vyskytuje v namátkovém vzorku pouze dvakrát. Další velkou 
skupinu představují kožní nemoci, z nichž mají nejvyšší zastoupení vředy (59 
případů, tj. 1,97 %). Nejrůznější onemocnění končetin s vysokým počtem 
artritidy (29 případů, 0,97 %) dokazuje existenci chronicko-revmatických 
onemocnění jako medicínský problém raného novověku. Psychicky nemocní 
nebyli v rozporu s řádovou legendou ve valtické nemocnici separováni, 
přestože jich bylo v záznamech evidováno relativně mnoho (63 případů, 
tj. 2,11 %). Diagnostikované „nemoci ze stáří“ („Alterskrankheit“  ) s 10 
případy (0,34 %) dokazují, že geriatrická onemocnění jako senilní nebo 
Alzheimerova demence nejsou pouze problémem dnešní společnosti. 
Zajímavé jsou dva záznamy o provedených urologických operacích (23. 
ledna 1762 byl ve Valticích slezský šlechtic Karel Sokolovsky operován 
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na „Calcalus Vesica urinaricus“ při velmi dlouhé pooperační péči v délce 
95 dnů; 31. července 1777 třináctiletý syn rolníka Pavel Kucheida (?) na 
„Calculus in Urethra“ při pooperační péči osmi dnů), bohužel bez popisu 
postupu operatéra a průběhu rekonvalescence pacientů.

Tabulka 5: Doba pobytu všech pacientů 
(dle namátkového vzorku Valtice 1661–1780)

Délka pobytu Přijatí % Zesnulí %
% zesnulých 
z přijatých

do 2 týdnů (1–14 dnů) 1746 58,55 163 48,22 9,34
do 4 týdnů (15–28 dnů) 673 22,57 67 19,82 9,96
do 6 týdnů (29–42 dnů) 206 6,91 34 10,06 16,50
do 8 týdnů (43–56 dnů) 88 2,95 10 2,96 11,36
do 12 týdnů (57–84 dnů) 78 2,62 21 6,21 26,92
déle než 12 týdnů (85 a více dnů) 52 1,74 17 5,03 32,69
vyhodnotitelné údaje celkem 2843 95,34 312 92,31 10,97
bez údaje, resp. nečitelné 139 4,66 26 7,69 18,71
celkem 2982 100,00 338 100,00 11,33

Pramen: MZA Brno, E 79 Milosrdní bratři ve Valticích

Dalším vyhodnoceným parametrem je doba pobytu nemocných ve 
valtické nemocnici. Datum příjmu bylo započítáno jako první den pobytu. 
Pacienti zde strávili průměrně 17,03 dne,32 přičemž je nejvíce zastoupena 
skupina do 14 dnů. Nejvíce nemocných pobývalo ve valtické nemocnici šest 
dní (206 osob, tj. 6,92 %), devět nemocných pouze jeden den a nejdéle zde 
byl jako nemocný přijat voják původem ze Slezska, který byl hospitalizován 
s diagnózou „contractura“ 288 dní (od 22. prosince 1734 do 5. října 1735). 
Všichni pacienti namátkového vzorku strávili ve Valticích dohromady 
50 779 dnů. Je zajímavé, že u zemřelých pacientů sice dominuje skupina 
do 14 dnů s 163 případy (tj. 48,22 %), konkrétně zemřelo nejvíce pacientů 
ve třetím dnu pobytu (20 případů, tj. 5,92 %), ale nejvíce zemřelých z počtu 
přijatých vykazuje skupina nad 85 dnů pobytu (17 případů z 52 přijatých 
nemocných). Je nutno ale podotknout, že z hlediska statistiky měl pacient 
s přibývající dobou pobytu vyšší pravděpodobnost zemřít. Na druhou 
stranu tato skutečnost dokazuje, že ve valtické nemocnici byly ošetřovány 
i těžké a beznadějné případy na vysoké úrovni se značným procentem 
úspěšnosti. Nejdéle ošetřovaným pacientem, který přesto zemřel, byl de-
vítiletý chlapec původem z Valtic, rovněž s diagnózou „contractura“, který 
v nemocnici byl 281 dní (od 21. února 1741 do 28. listopadu 1741).

32 Toto číslo odpovídá výsledkům namátkového vzorku „Valtice 1684–1711“, kdy se jed-
nalo průměrně o 17,51 dne, na rozdíl od Štýrského Hradce s 25,3 dny. Srov. J e l í n e k , 
P.: Der Konvent der Barmherzigen Brüder in Feldsberg a W a t z k a ,  C.: Vom Hospital zum 
Krankenhaus, s. 240.
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Tabulka 6: Věková struktura všech pacientů 
(dle namátkového vzorku Valtice 1661–1780)

Věkové kategorie Přijatí % Zesnulí % % zesnulých 
z přijatých

do 15 let 190 6,37 19 5,62 10,00

16–25 let 1316 44,13 107 31,66 8,13

26–35 let 696 23,34 74 21,89 10,63

36–45 let 357 11,97 45 13,31 12,61

46–55 let 203 6,81 44 13,02 21,67

56–65 let 93 3,12 20 5,92 21,51

nad 66 let 65 2,18 17 5,03 26,15

vyhodnotitelné údaje celkem 2920 97,92 326 96,45 11,16

bez údaje, resp. nečitelné 62 2,08 12 3,55 19,35

celkem 2982 100,00 338 100,00 11,33

Pramen: MZA Brno, E 79 Milosrdní bratři ve Valticích

Informace o stáří pacientů byla vždy uvedena standardní formou 
„svého stáří 20 let“ („seines Alter 20 Jahr“  ) nebo „stár 20 let“ („alt 20 
Jahr“  ). Vyhodnocení věkové struktury pacientů (průměrně 28,71 let) 
ukázalo nepoměrně vysoký počet mladších pacientů v namátkovém vzor-
ku. 16 až 35-letí pacienti tvoří dohromady 67,47 procent všech přijatých 
(2 012 případů), ale jen 53,55 procent zesnulých (181 případů). Tento 
výsledek je dalším důkazem vysoké mobility práceschopného obyvatelstva 
v preindustriální epoše. Nejmladším pacientem byl tříletý chlapec z Valtic 
a nejstarším 92-letý (bývalý) kloboučnický tovaryš z Baniborska. Nejvíce 
přijatých pacientů bylo ve věku 20 let (236, tj. 7,91 %), 22 let (162, tj. 
5,43 %) a 24 let (158, tj. 5,30 %). Na rozdíl od nemocnice Milosrdných 
bratří ve Štýrském Hradci, kde menší děti nebyly vůbec přijímány a větší 
pouze v omezeném počtu (2,3 %, tj. 7 případů z 299 přijatých) s nejmlad-
ším pacientem „kolem 12 let“ („bey 12 Jahren“  ),33 byl ve Valticích počet 
přijímaných dětí všech věkových kategorií relativně vysoký (190 přijatých 
mladších 15 let, tj. 6,37 %),34 z toho 36 dětí (1,21 %) do deseti let. Zajímavý 
je také počet starších pacientů (65, tj. 2,18 %) namátkového vzorku. Ti 
sice vykazují nejvyšší úmrtnost ve své kategorii (26,15 %), ale na druhou 
stranu jsou důkazem pro dlouhověkost části obyvatelstva v období velkých 
válek a epidemií. Formulka „kolem … let“ („bey … Jahren“  ) byla ve val-

33 W a t z k a ,  C.: Vom Hospital zum Krankenhaus, s. 247.
34 Tento údaj odpovídá výsledkům namátkového vzorku „Valtice 1684–1711“, kdy tato 
kategorie vykazuje 28 případů z 452 přijatých, tj. 6,19 %. J e l í n e k ,  P.: Der Konvent 
der Barmherzigen Brüder in Feldsberg.



66

S T U D I E  A  Č L Á N K Y

tických protokolech nemocných užívána velmi zřídka ze začátku. Poslední 
záznam ve vzorku s předložkou „kolem 34 let“ („bey 34 Jahr“  ) pochází ze 
16. října 1677, kdy byl do zvláštního pokoje přijat syn generála hraběte 
Jana Ludvíka de Souches s diagnózou „zcela a úplně šílený“ („ganz und 
gar narrisch“  ) bez záznamu národnosti a odchodu.35

Tabulka 7: Regionální původ pacientů 
(dle namátkového vzorku Valtice 1661–1780)

Region Přijatí % Zesnulí % % zesnulých 
z přijatých

Habsburské země v říši 2672 89,60 307 90,83 11,49
 Čechy 318 10,66 26 7,69 8,18
 Morava 1021 34,24 116 34,32 11,36
 Dolní Rakousko 1043 34,98 133 39,35 12,75
 Horní Rakousko 52 1,74 3 0,89 5,77
 Kladsko 3 0,10 – – –
 Korutany 7 0,23 1 0,30 14,29
 Lombardsko (Milánsko) 1 0,03 – – –
 Slezsko 181 6,07 23 6,80 12,71
 Štýrsko 32 1,07 4 1,18 12,50
 Tyrolsko 13 0,44 1 0,30 7,69
 Vorarlbersko 1 0,03 – – –
Nehabsburské země v říši 140 4,69 16 4,73 11,43
 Alsasko 4 0,13 – – –
 Bádensko–Würtembersko 4 0,13 – – –

Bamberg 1 0,03 – – –
 Bavorsko 41 1,37 4 1,18 9,76
 Braniborsko 1 0,03 – – –
 Falc 19 0,64 2 0,59 10,53
 Franky 15 0,50 1 0,30 6,67
 Hesensko 1 0,03 – – –
 Lotrinsko 1 0,03 1 0,30 100,00
 Pasov 2 0,07 – – –
 Řezno 1 0,03 – – –
 Sasko 3 0,10 1 0,30 33,33
 Solnohradsko 14 0,47 2 0,59 14,29
 Štrasburk 1 0,03 – – –
 Švábsko 29 0,97 4 1,18 13,79
 Trevír 1 0,03 – – –
 Würzburg 2 0,07 1 0,30 50,00
„Říše“ bez bližších údajů 13 0,44 1 0,30 7,69
Habsburské země mimo říši 41 1,37 3 0,89 7,32

35 Srov. Knihu nemocných 21 (13. 10. 1673 – 3. 1. 1684) z Valtic, pozice 67r/3.
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Region Přijatí % Zesnulí % % zesnulých 
z přijatých

 Chorvatsko 1 0,03 – – –
 Sedmihradsko 1 0,03 – – –
 Uhry 39 1,31 3 0,89 7,69
Jiné země 23 0,77 2 0,59 8,70
 Francie 3 0,10 – – –
 Irsko 1 0,03 – – –
 Itálie 6 0,20 2 0,59 33,33
 Litva 1 0,03 – – –
 Polsko 3 0,10 – – –
 Prusko 4 0,13 – – –
 Švýcarsko 5 0,17 – – –
vyhodnotitelné údaje celkem 2889 96,88 329 97,34 11,39
bez údaje, resp. nečitelné 93 3,12 9 2,66 9,68
celkem 2982 100,00 338 100,00 11,33

Pramen: MZA Brno, E 79 Milosrdní bratři ve Valticích

Analýza zemí původu pacientů ve vzorku Valtice 1661–1780 přinesla 
neočekávané výsledky. Nejsilnější skupina pochází sice z Dolního Rakouska 
(1 043, tj. 34,98 %), ale země Koruny české (Čechy, Morava, Slezsko) jsou 
zde s 1 520 případy (tj. 50,9 %) silně nadprůměrně zastoupeny. Tento trend 
je v protikladu k výsledkům analýzy ze Štýrského Hradce, kde rovných 
50 procent pacientů pocházelo ze Štýrska.36 Přes vysoký počet pacientů 
z „ciziny“ ve Valticích není ale možno kvůli chybějícím údajům hovořit 
o cílené, masové migraci obyvatelstva ze zemí Koruny české, na druhou 
stranu následující statistiky dokazují, že se nejednalo výlučně o sezónní, 
nebo nekvalifikovanou pracovní sílu. 163 přijatých pacientů z nehabsbur-
ských zemí (5,46 %), z nichž dominují obyvatelé Bavorska (41 případů, tj. 
1,37 %), svědčí o vysokém pohybu příslušníků všech společenských vrstev 
po komunikacích raného novověku. Pouze 18 pacientů (0,6 %) pocházelo 
z Valtic a dalších 52 (1,74 %) z jejich nejbližšího okolí do 15 km z dolno-
rakouské (Schrattenberg, Reinthal, Bernhardsthal, Poysdorf, Drasenhofen, 
Poštorná) a moravské strany (Břeclav, Mikulov a nejvíce z Lednice – 16 pří-
padů, tj. 0,54 %), celkem se jednalo o 70 osob (2,35 %). Z těchto relativně 
nízkých údajů je možno vyvodit domněnku, že Milosrdní bratři zřídili pro 
místní obyvatelstvo ambulanci. O předpokládané činnosti této ambulance se 
ale žádné podklady nedochovaly. Relativně vysoký počet přijatých z Uher 
(39 případů, tj. 1,31 %) lze vysvětlit geografickou blízkostí Slovenska 
k Valticím. Samostatná evidence Kladska v protokolech nemocných, které 

36 W a t z k a ,  C.: Vom Hospital zum Krankenhaus, s. 250.
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bylo do roku 1742 ještě součástí Českého království, je překvapující, stejně 
jako relativně nízký počet přijatých pacientů z Polska.

Sociálně-ekonomické postavení pacientů bylo vyhodnoceno podle 
namátkového vzorku ze Štýrského Hradce, přičemž se Watzka pokusil 
přiřadit každé pacientem udané povolání jedné sociální kategorii. Jako 
problematické se projevilo přiřazení dnes neznámých povolání („Breier-
knecht“, „Pachy“  ) jednotlivým sociálním kategoriím, resp. sociální postavení 
sedláků, studentů a vojáků ve společnosti raného novověku. Další otázkou 
zůstává, jestli byl každý důstojník šlechticem. Také je sporné společenské 
postavení chirurga („ranhojiče“), který tehdy ještě neměl vysokoškolské 
vzdělání a jednalo se spíše o řemeslo, ale byl vážen pro své praktické 
znalosti. Majetkové poměry sedláků a vinařů mohly být velmi odlišné 
a tím znovu stěžují přiřazení do jednotlivých sociálních kategorií. Hrubé 
rozdělení na „hlavní stavy“ (šlechta, duchovní, zbývající obyvatelstvo) bylo 
stejně jako u Watzky zamítnuto.

Tabulka 8: Příslušnost pacientů k sociální vrstvě 
(dle namátkového vzorku Valtice 1661–1780)

Klasifikace dle stavu a vrstvy Přijatí % Zesnulí % % zesnulých 
z přijatých

Horní společenská vrstva (Šlechtici) 10 0,34 1 0,30 10,00
Vyšší střední společenská vrstva 113 3,79 15 4,44 13,27
 Akademici 5 0,17 2 0,59 40,00
 Doktoři medicíny 2 0,07 – – –
 Duchovní 20 0,67 3 0,89 15,67
 Důstojníci 2 0,07 1 0,30 50,00
 Kupci 4 0,13 1 0,30 25,00
 Měšťané 3 0,10 2 0,59 66,67
 Písaři 20 0,67 1 0,30 5,00
 Řemeslní mistři 37 1,24 4 1,18 10,81
 Soudci 3 0,10 – – –
 Účetní 3 0,10 – – –
 Učitelé 4 0,13 – – –
 Úředníci 8 0,27 1 0,30 12,50
 Vikáři 2 0,07 – – –
Nižší střední společenská vrstva 773 25,92 82 24,26 10,61
 Drábové 2 0,07 1 0,30 50,00
 Chirurgové 1 0,03 – – –
 Kramáři 10 0,34 1 0,30 10,00
 Lokajové 16 0,54 2 0,59 12,50
 Poddůstojníci 2 0,07 – – –
 Poutníci 2 0,07 – – –
 Řemeslníci 378 12,68 48 14,20 12,70
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Klasifikace dle stavu a vrstvy Přijatí % Zesnulí % % zesnulých 
z přijatých

 Studenti 27 0,91 1 0,30 3,70
 Tovaryši 289 9,69 23 6,80 7,96
 Vojáci (aktivní) 45 1,51 6 1,78 13,33
 Vrchní čeledíni 1 0,03 – – –
Dolní společenská vrstva 1742 58,42 204 60,36 11,71
 Čeledínové 729 24,45 74 21,89 10,15
 Chudí 48 1,61 12 3,55 25,00
 Invalidé 5 0,17 1 0,30 20,00
 Nádeníci 119 3,99 24 7,10 20,17
 Ovčáci 11 0,37 2 0,59 18,18
 Poddaní 2 0,07 1 0,30 50,00
 Rolníci 192 6,44 25 7,40 13,02
 Sluhové 70 2,35 6 1,78 8,57
 Starci 3 0,10 – – –
 Učedníci 330 11,07 30 8,88 9,09
 Vinaři 217 7,28 24 7,10 11,06
 Vojáci (propuštění) 16 0,54 5 1,48 31,25
Děti 232 7,78 24 7,10 10,34
vyhodnotitelné údaje celkem 2870 96,24 326 96,45 11,36
bez údaje, resp. nečitelné 112 3,76 12 3,55 10,71
celkem 2982 100,00 338 100,00 11,33

Pramen: MZA Brno, E 79 Milosrdní bratři ve Valticích

Tato tabulka vykazuje ve srovnání s Watzkovým vzorkem největší 
diference. Nižší střední vrstva, která byla ve Štýrském Hradci velmi sil-
ně zastoupena (204 z 299 případů, tj. 68,2 %), je ve valtické nemocnici 
relativně slabá (773 z 2 982 případů, tj. 25,92 %). Naopak ve Valticích 
dominuje dolní společenská vrstva (1 742 z 2 982 případů, tj. 58,42 %), 
která tvoří ve Štýrském Hradci pouze necelou čtvrtinu (74 z 299 případů, 
tj. 24,7 %). Rozhodující pro tento nápadný rozdíl bylo 40 procent paci-
entů (121 z 299 případů) ve Štýrském Hradci z kategorie „Kvalifikované 
služebnictvo, úředníci a vojsko“, pravděpodobně důsledek sponzorství 
lůžek různými „patrony“. Proti tomu ve Valticích byli nejsilnější skupinou 
pacientů čeledínové („Knechte“ – 729 z 2 982 případů, tj. 24,45 %). Z těchto 
výsledků je možno vyvodit závěr, že sociální skladba pacientů ve Valticích 
měla své těžiště v chudším segmentu obyvatelstva. Struktura horních spo-
lečenských vrstev vykazuje v obou případech pouze minimální rozdíly, je 
ale zajímavé, že nejsilněji zastoupeným povoláním vyšších společenských 
vrstev ve Valticích byli řemeslní mistři (37 z 2 982 případů, tj. 1,24 %). 
Tento fakt spolu s vyšším výskytem řemeslníků (378 z 2 982 případů, tj. 
12,68 %) a tovaryšů (289 z 2 982 případů, tj. 9,69 %) v řadách přijatých 
pacientů valtické nemocnice podporuje domněnku, že to byly právě vysoce 
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kvalifikované, mobilní pracovní síly, které se podle nabídky a poptávky 
přesunovaly na raně novověkých komunikacích.

Tabulka 9: Poměr mezi společenskou vrstvou a mortalitou
(dle namátkového vzorku Valtice 1661–1780)

Společenská vrstva

Statut odchodu horní vyšší 
střední

nižší 
střední dolní děti bez údaje, 

nečitelné Celkem

Zemřel 1 15 82 204 24 12 338
Propuštěn jako zdráv 11 96 691 1538 208 100 2644

Celkem 12 111 773 1742 232 112 2982

Pramen: MZA Brno, E 79 Milosrdní bratři ve Valticích

Nejvyšší mortalitu ve valtické nemocnici měla vyšší střední vrstva 
s 15 případy ze 111 přijatých (13,51 %) při průměrné mortalitě přijatých 
pacientů v namátkovém vzorku 11,33 % (na rozdíl od celkové mortality 
s 10,69 %). Toto zjištění není překvapující, ale je podstatně nižší než vý-
sledek ze Štýrského Hradce (3 ze 16 případů, tj. 18,75 %), který může být 
zkreslen menším objemem vzorku. Tím byly ale podpořeny závěry Watzky, 
že sociálně-ekonomicky lépe postavení pacienti měli v nemocnicích rané-
ho novověku výrazně vyšší úmrtnost než chudší vrstvy. Watzka se snaží 
tento fenomén vysvětlit odkazem na negativní předsudky vůči „veřejné“ 
nemocnici ze strany vyšších vrstev a opožděným zahájením léčby.37 Tuto 
hypotézu podporuje i fakt, že nejvíce zastoupená „nižší“ povolání vykazují 
slabě podprůměrnou úmrtnost: čeledínové (74 zesnulých z 729 přijatých, 
tj. 10,15 %) a učedníci (30 zesnulých z 330 přijatých, tj. 9,09 %). Naopak 
nejchudší z dolní společenské vrstvy vykazují nadprůměrnou mortalitu 
(nádeníci: 24 zesnulých ze 119 případů, tj. 20,17 %, resp. chudí: 12 zesnu-
lých z 48 případů, tj. 25 %), která může být vysvětlena všeobecně horším 
zdravotním stavem těchto skupin. 

Tabulka 10: Příslušnost ke společenské vrstvě a diagnóza
(dle namátkového vzorku Valtice 1661–1780)

 Společenská vrstva

Diagnóza horní vyšší 
střední

nižší 
střední dolní děti

bez 
údaje, 

nečitelné
Celkem

Horečnatá onemocnění – 39 324 674 58 37 1132
Jiná vnitřní onemocnění 7 32 235 553 62 36 925

37 Tamtéž, s. 260.
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 Společenská vrstva

Diagnóza horní vyšší 
střední

nižší 
střední dolní děti

bez 
údaje, 

nečitelné
Celkem

Píchání, bolení ze strany – 1 13 36 4 2 56
Srdce – – 12 24 2 1 39
Hrudní katar, dušnost 1 3 6 14 – – 24
Žaludek, břicho 2 10 88 173 17 13 303
Vodnatelnost – 5 26 65 11 3 110
Souchotiny, Phthisis 1 1 12 29 5 – 48
Perforace – 2 5 12 4 – 23
Hlava – – 11 15 – 5 31
Bolesti – 2 34 119 11 7 173
Žloutenka – 1 4 5 – 1 11
Oteklý 1 1 9 28 5 1 45
Vysušený, vyhladovělý – 2 7 20 1 1 31
Nemoci krve – – – 5 – 1 6
Ostatní 2 4 8 8 2 1 25

Infekční nemoci 1 7 19 48 9 – 84
Pohlavní nemoci – – – 4 1 – 5
Urologie 1 – 1 5 2 – 9
Kožní nemoci 1 6 43 85 19 4 158
Kýla – – 3 4 1 – 8
Zranění, pohmožděniny 1 9 44 131 27 8 220
Zranění nohou – 1 13 29 6 2 51
Omrzliny – – 3 6 – – 9
Nemoci končetin – 2 16 40 11 2 71
Geriatrické nemoci – – 2 6 – 2 10
Nervové nemoci 1 4 17 32 6 3 63
Nemoci smyslového orgánu – 2 4 8 7 – 21
Nepřiřaditelné – – – 1 1 1 3
Bez údaje, resp. nečitelné – 9 49 116 22 17 213
Celkem 12 111 773 1742 232 112 2982

Pramen: MZA Brno, E 79 Milosrdní bratři ve Valticích

Výsledky této analýzy nepřinesly žádné „překvapivé“ poznatky. Ná-
padná je pouze četnost očních onemocnění („böse Augen“, „Augenschmer-
zen“  ) u skupiny dětských pacientů do 15 let s 6 případy z celkem 18 (tj. 
33,33 %). Nejvíce pacientů z nejsilnější dolní společenské vrstvy (celkově 
1 742 případů z 2 982, tj. 58,42 %) bylo přijato s diagnózou „nepřetržitá 
horečka“ („Kontinuierliches Fieber“ – 135 případů z 193, tj. 69,95 %) a se 
„zraněním“ („Verletzung“ – 131 případů z 220, tj. 59,54 %). Chybějící horní 
společenská vrstva u nejvíce zastoupené skupiny „horečnatých onemocně-
ní“ může být zdůvodněna relativně malým celkovým výskytem ve vzorku 
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(pouze 12 případů z 2 982, tj. 0,4 %). Nejčastěji diagnostikovaným one-
mocněním této nejvyšší vrstvy tehdejší společnosti byla ve vzorku „zácpa“ 
(„Verstopfung“  ) se dvěma případy. Relativně řídce zastoupené omrzliny 
postihly pouze příslušníky nižší střední a dolní společenské vrstvy s třemi 
resp. šesti případy z celkově devíti. Stejně tak jsou diagnostikovány pouze 
jednou „vši“ u pacienta z dolní společenské vrstvy a 16 případů „svrabu“ 
(z 33 celkově, tj. 48,48 %) u stejné skupiny. Právě u této posledně jme-
nované nemoci jsou i dva zástupci vyšší střední vrstvy. Diagnóza „mor“ se 
ve vzorku „Valtice 1661–1780“ objevuje pouze dvakrát, a to u jednoho 
příslušníka vyšší střední a jednoho dolní společenské vrstvy. Další nebez-
pečná onemocnění jako „vodnatelnost“, „souchotiny“, „úbytě“ a „perforace“ 
s velmi vysokými procenty letality (smrtnosti) jsou ve Valticích přibližně 
rovnoměrně zastoupeny u všech vrstev přijatých pacientů.

Závěr

Valtické knihy nemocných představují dosud neprobádanou část 
sociální historie středoevropského prostoru. Tyto prameny obsahují ale 
značné množství sociálních, kulturních a medicínských informací, které 
jsou přínosem pro poznání struktury širokých vrstev obyvatelstva na obou 
stranách zemské hranice v 17. a 18. století. Poloha nemocnice ve Valticích na 
moravsko-dolnorakouské hranici a blízkost dvou důležitých cest evropské-
ho významu (Brno – Mikulov – Vídeň a Moravská brána – Břeclav – Vídeň) 
přisoudila této první instituci Milosrdných bratří severně od Alp významné 
místo v síti sociálních zařízení tehdejší habsburské monarchie.

Ve sledovaném období mezi lety 1661 a 1780 bylo přijato v klášterní 
nemocnici Milosrdných bratří ve Valticích 56 346 pacientů. Z této absolutní 
sumy přijatých bylo separováno všech 252 pacientů s jiným než katolic-
kým vyznáním, kteří budou kvůli specifickým parametrům analyzováni 
odděleně. Ze zbývajících 56 102 pacientů byl proveden namátkový vzorek 
2 982 pacientů, tj. 5,31 %, přičemž suma 5 % byla pro každý rok zvlášť 
zaokrouhlována nahoru. Valtická nemocnice vykazuje od svého prvního 
velkého rozšíření kontinuálně se zvyšující počty hospitalizovaných nemoc-
ných (roku 1676 bylo přijato 220 pacientů, roku 1766 již 956), při relativně 
nízké úmrtnosti (6 022, tj. průměrně 4,2 osoby měsíčně ve sledovaném 
období, což odpovídá 10,69 procentům všech přijatých). 

Je patrné, že pacienti s různými druhy horečnatých onemocnění v na-
mátkovém vzorku pro valtickou nemocnici mezi lety 1661–1780 s 38,59 
procenty dominují. Z medicínského hlediska je zajímavý relativně vysoký 
výskyt životu nebezpečných onemocnění jako vodnatelnost (hydrops, 
110 případů, tj. 3,68 procent všech případů), souchotiny (48, tj. 1,6 %) 
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a perforace (23, tj. 0,77 %), které stavěly medicínu raného novověku před 
těžko řešitelný úkol.

Pacienti strávili ve Valticích průměrně 17,03 dne, přičemž nejvíce je 
zastoupena skupina do 14 dnů. Nejvíce nemocných pobývalo ve valtické 
nemocnici šest dní (206 osob, tj. 6,92 %), devět nemocných pouze jeden 
den a nejdéle zde byl jako nemocný přijat voják původem ze Slezska, který 
byl hospitalizován s diagnózou „contractura“ 288 dní (od 22. prosince 1734 
do 5. října 1735). Nejdéle ošetřovaným pacientem, který přesto zemřel, 
byl devítiletý chlapec původem z Valtic, rovněž s diagnózou „contractura“, 
který byl v nemocnici 281 dní (od 21. února 1741 do 28. listopadu 1741). 
Průměrný věk pacientů byl 28,71 let.

Nejsilnější skupina pacientů pocházela sice z Dolního Rakouska 
(1 043, tj. 34,98 %), ale země Koruny české (Čechy, Morava, Slezsko) jsou 
zde s 1 520 případy (tj. 50,9 %) silně nadprůměrně zastoupeny. Tento trend 
je v protikladu k výsledkům analýzy ze Štýrského Hradce, kde rovných 50 
procent pacientů pocházelo ze Štýrska. Z relativně nízkých údajů (2,34 %) 
se zastoupením domácího obyvatelstva (Valtice a jejich okolí z obou stran 
hranice do 15 km) je možno vyvodit, že Milosrdní bratři zřídili pro místní 
obyvatelstvo ambulanci.

Jako velmi obtížný a diskutabilní se projevil pokus přiřadit pacienty 
dle jimi uvedeného povolání k jednotlivým sociálním kategoriím. Tyto 
kategorie byly stanoveny Carlosem Watzkou, převzaty autorem této práce 
a ponechávají přiřazení celé řady povolání jako nejasné. Konkrétně je 
míněno sociální postavení malorolníků, sedláků, studentů a vojáků v ra-
ném novověku. Přiřazení pacientů dle jimi udaného povolání do určitých 
kategorií je ale vůbec první pokus o statistickou analýzu dat nemocných. 
Teprve možnost závěrů na základě srovnání s dalšími nemocnicemi v ob-
dobí raného novověku umožní přesnější přiřazení jednotlivých povolání 
k sociálním kategoriím a preciznější analýzy. Ve valtickém namátkovém 
vzorku dominuje dolní společenská vrstva (1742 z 2 982 případů, tj. 
58,42 %), konkrétně jsou nejvíce zastoupeni čeledínové (729 případů 
tj. 24,45 %).

Valtické knihy nemocných jsou také vyčerpávajícím a objektivním 
důkazem o organizaci prvních nemocnic, úrovni medicínské péče a sociální 
struktuře obyvatelstva. Pro svou kompaktnost a ucelenou časovou osu skrze 
vícero staletí si proto zaslouží další pozornost badatelů.
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Příloha č. 1: Analyzované pozice namátkového vzorku „Valtice 1661–
1780“

Svazek 20: 
056v/4; 059r/4; 059v/1; 059v/2; 061v/4; 063v/3; 064r/1; 066r/4; 067v/5; 068r/1; 070v/2; 073r/5; 
074r/2; 074r/3; 075v/6; 077v/2; 079r/5; 079r/6; 081r/2; 082v/3; 084r/5; 085v/2; 085v/3; 087r/5; 
089v/1; 091r/4; 091v/5; 091v/6; 094r/2; 097r/4; 097v/4; 098r/1; 100v/2; 103r/2; 105r/4; 106v/1; 
109r/1; 109v/4; 110r/1; 112r/1; 115v/1; 117v/4; 120r/1; 120r/2; 121v/5; 123v/2; 124r/2; 125r/3; 
126v/5; 128r/5; 129r/9; 130v/5; 132v/1; 133v/7; 135r/3; 136r/7
Svazek 21:
003r/1; 005r/3; 005r/5; 007r/5; 009r/4; 011r/1; 012v/3; 015r/2; 017r/1; 017v/3; 019v/1; 021v/1; 
023r/4; 025r/4; 027r/3; 028v/6; 030v/2; 032r/4; 033v/6; 035v/4; 037v/1; 039r/1; 040v/5; 042r/7; 
044r/2; 046v/1; 049r/4; 050v/4; 052v/3; 054r/6; 054r/7; 055v/7; 057r/6; 058v/7; 060r/6; 061v/4; 
063r/3; 064v/4; 066v/1; 067r/3; 067v/5; 068r/1; 068r/2; 068v/2; 068v/3; 071r/4; 071v/2; 071v/3; 
073v/5; 075v/3; 076r/1; 078r/1; 079v/4; 081r/2; 081r/6; 083r/2; 084v/5; 086r/7; 087v/5; 087v/6; 
089v/7; 089r/6; 090v/2; 092r/3; 093r/5; 094r/1; 095v/4; 097r/2; 098v/5; 100v/4; 102v/3; 104v/2; 
106r/4; 107v/6; 109r/6; 110v/6; 112r/5; 114r/1; 116v/2; 118v/1; 120v/3; 122v/4; 125r/4; 127v/6; 
128v/2; 130r/5; 132r/5; 134v/4; 136v/5; 138v/4; 141r/1; 143r/1; 145r/1; 146v/5; 148v/5; 150r/6; 
152r/3; 154r/2; 156r/1; 158v/5; 160v/5; 162v/5; 164v/5; 166v/4; 168v/4; 170v/4; 172v/4; 175v/5; 
177v/4; 179v/4; 181v/4; 183v/4; 185v/5; 187v/5; 189v/5; 191v/5; 193v/5; 195v/5; 197v/5; 199v/5; 
201v/5; 203v/5; 205v/5; 207v/5; 209v/5
Svazek 22:
003v/3; 004v/3; 005v/5; 006v/5; 007v/5; 008v/5; 009v/5; 010v/6; 011v/5; 015v/5; 019v/5; 024v/5; 
025v/3; 027v/3; 029v/3; 031v/3; 033v/3; 035v/3; 037v/3; 039v/3; 041v/3; 043v/4; 045v/3; 048r/3; 
050r/3; 052r/3; 054r/3; 056r/2; 056r/3; 056v/4; 058r/3; 060r/3; 062r/3; 064r/3; 066r/3; 068r/3; 069v/3; 
072r/3; 074r/3; 076r/3; 078r/3; 080r/3; 082r/3; 084r/3; 087r/2; 089r/3; 091r/3; 093r/3; 095r/3; 097r/3; 
099r/3; 101r/3; 103r/3; 105r/3; 107r/3; 109r/3; 111r/3; 113r/3; 115r/3; 117r/3; 119r/3; 121r/3; 123r/3; 
125r/3; 127r/3; 129r/3; 131r/3; 133r/2; 135r/2; 137r/2; 139r/2; 141r/2; 143r/2; 145r/2; 147r/2; 149r/2; 
151r/2; 153r/2; 155r/2; 157r/2; 159r/2; 160r/3; 162r/3; 164r/3; 166r/3; 168r/3; 170r/3; 172r/3; 174r/3; 
176r/3; 178r/3; 181r/1; 182r/3; 184r/3; 186r/3; 188r/3; 190r/3; 192r/3; 194r/3; 196r/3; 198r/3; 200r/3; 
202r/3; 204r/3; 206r/3; 208r/3; 210r/3; 212r/3; 214r/3; 216r/3; 217v/4; 219r/3; 221r/3; 223r/3; 225r/3; 
227r/3; 229r/3; 231r/2; 233r/3; 235r/3; 237r/3; 239r/3; 241r/3; 243r/3; 245r/3; 247r/3
Svazek 23:
004r/3; 005v/4; 006r/3; 006r/4; 008r/3; 009r/1; 010r/3; 012r/3; 014r/3; 016r/3; 018r/3; 020r/3; 022r/3; 
022r/5; 024r/3; 026r/3; 026r/4; 028r/3; 030r/3; 032r/3; 032r/4; 034r/3; 034r/2; 036r/3; 038r/3; 040r/3; 
042r/3; 044r/3; 046r/3; 047v/5; 048r/3; 050r/3; 052r/3; 054r/3; 056r/3; 056v/4; 058r/3; 060r/3; 061r/2; 
062r/3; 064r/3; 066r/3; 068r/3; 070r/3; 072r/3; 074r/3; 076r/3; 076v/2; 078r/3; 080r/3; 082r/3; 084r/4; 
086r/3; 088r/3; 090r/3; 092r/3; 095r/3; 096r/3; 098r/3; 100r/3; 101r/2; 102r/3; 104r/3; 106r/3; 106r/5; 
108r/3; 110r/3; 110v/5; 112r/3; 114r/3; 116r/3; 116v/4; 118r/3; 120r/3; 121r/2; 122r/3; 124r/3; 126r/3; 
128r/3; 130r/3; 132r/3; 134r/3; 136r/3; 138r/3; 139v/2; 140r/2; 142r/3; 144r/3; 146r/3; 148r/3; 150r/3; 
152r/3; 154r/3; 156r/3; 158r/3; 160r/3; 162r/3; 164r/3; 166r/3; 168r/3; 170r/3; 172r/3; 174r/3; 174v/3; 
176r/3; 178r/3; 180r/3; 182r/3; 184r/3; 186r/3; 188r/3; 189v/2; 192r/3; 194r/3; 196r/3; 198r/1; 198r/3; 
200r/3; 202r/3; 203r/2; 204r/3; 204r/5; 206r/3; 208r/3; 209r/5; 210r/3; 212r/3; 212v/3; 214r/3; 216r/3; 
218r/3; 220r/3; 220v/2; 222r/3; 224r/3; 226r/3; 228r/3; 230r/3; 231r/2; 232r/3; 234r/3; 236r/3; 238r/3; 
240r/3; 241r/5; 242r/3; 244r/3; 246r/3; 248r/3
Svazek 24:
004r/3; 006r/3; 008r/3; 010r/3; 012v/3; 013r/3; 016r/3; 019r/4; 020r/3; 022r/3; 024r/3; 026r/3; 
028v/3; 029r/3; 032r/3; 033r/3; 035r/3; 037r/2; 039r/3; 041r/3; 043r/3; 045r/3; 047r/2; 049r/3; 
051r/3; 053r/3; 055r/3; 057r/3; 059r/3; 061r/3; 063r/3; 065r/3; 068r/3; 070r/3; 072r/3; 074v/3; 
076r/3; 078r/3; 080r/3; 082r/3; 083r/4; 086r/3; 088r/3; 090r/3; 092r/3; 094r/3; 096r/3; 098r/2; 
099r/3; 101r/3; 103r/3; 104r/3; 107r/3; 108r/3; 111r/3; 113r/3; 115r/3; 118r/3; 120r/3; 121r/3; 
122r/3; 125r/3; 127r/3; 127v/4; 132r/3; 134r/3; 136r/3; 138r/3; 140r/3; 142r/3; 144r/3; 146r/2; 
148r/3; 150r/2; 152r/2; 154r/3; 156r/3; 158r/3; 160r/3; 162r/3; 164r/3; 166r/3; 168r/3; 170r/3; 
172v/3; 175r/3; 177r/3; 179r/3; 181r/3; 183r/3; 185r/2; 187r/3; 189r/3; 193r/3; 195r/3; 197r/3; 
199r/3; 201r/3; 205r/3; 207r/4; 209r/3; 211r/3; 213r/3; 215r/3; 217r/3; 218r/3; 220r/3; 222r/3; 
224r/3; 226r/3; 228r/2; 230r/3; 232r/3; 234r/3; 236r/3; 238r/3; 240r/3; 242r/3; 243r/3; 245r/3; 
247r/3; 249r/3; 251r/3; 253r/3; 255r/3; 257r/3; 259r/3; 261r/3; 263r/3; 265r/3; 267r/3; 269r/3; 
271r/3; 273r/3; 275r/3; 277r/3; 279r/3; 281r/3; 283r/4; 285r/3; 287r/3; 289r/3; 291r/3; 293r/3; 
295r/3; 297r/3; 299r/3; 301r/3; 303r/1; 305r/3; 307r/3; 309r/3; 311r/1; 313r/3; 315r/1; 317r/3; 
319r/3; 321r/1; 323r/3; 315r/1; 317r/3; 330r/3; 332r/3; 334r/3; 336r/3; 338r/3; 340r/3; 342r/3; 
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344r/3; 346r/3; 348r/3; 350r/3; 354r/3; 356r/3; 358r/3; 360r/3; 362r/3; 364r/3; 366r/3; 368r/4; 
370r/3; 372r/3; 374r/3; 376r/3; 378r/3; 380r/3; 382r/3; 384r/3; 386r/3; 388r/3; 390r/3; 392r/1; 
394r/3; 396r/3; 398r/3; 400r/3; 402r/3; 404r/3; 406r/3; 408r/3; 410r/3; 412r/3; 414r/3; 416r/3; 
418r/3; 420r/3; 422r/3; 424r/3; 426r/3; 428r/3; 430r/3; 432r/3; 434r/3; 436r/3; 438r/3; 440r/3; 
442r/3; 444r/3; 446r/3; 448r/3; 450r/3; 452r/3; 454r/3; 456r/3; 458r/2; 460r/3; 462r/3; 464r/3; 
466r/3; 468r/1; 470r/3; 472r/3; 474r/2; 476r/3; 478r/3; 480r/3; 484r/3; 486r/3; 486r/3; 489r/3; 
491r/3; 493r/3; 495r/3; 497r/3; 499r/2
Svazek 25:
004r/3; 006r/3; 008r/3; 010r/3; 012r/3; 014r/3; 016r/3; 018r/3; 020r/3; 022r/3; 024r/3; 026r/3; 028r/3; 
030r/3; 032r/3; 034r/3; 036r/3; 038r/3; 040r/3; 042r/3; 044r/3; 047r/3; 049r/3; 051r/3; 053r/3; 055r/3; 
057r/1; 059r/3; 061r/3; 063r/3; 065r/3; 067r/3; 069r/3; 071r/2; 073r/2; 076r/3; 078r/3; 080r/3; 082r/3; 
084r/3; 086r/3; 088r/3; 090r/3; 092r/3; 094r/2; 096r/2; 098r/1; 100r/1; 102r/3; 104r/3; 106r/3; 108r/3; 
110r/3; 112r/2; 114r/3; 116r/3; 118r/1; 120r/3; 122r/3; 124r/3; 126r/1; 128r/3; 130r/3; 132r/3; 134v/1; 
136r/3; 138r/2; 140r/3; 142r/3; 144r/3; 146r/3; 148r/3; 150r/3; 152r/3; 154r/3; 156r/3; 159r/3; 161r/3; 
163r/3; 165r/3; 167r/1; 169r/3; 171r/2; 173r/3; 175r/3; 177r/3; 179r/3; 181r/3; 184r/3; 185r/3; 187r/3; 
189r/3; 191r/3; 192r/3; 193r/3; 194v/3; 195r/3; 197r/3; 199r/3; 201r/3; 203r/3; 205r/3; 207r/3; 209r/3; 
211r/3; 213r/3; 215r/3; 217r/3; 219r/3; 221r/3; 223r/3; 225r/3; 227r/3; 229r/3; 231r/3; 233r/3; 235r/3; 
237r/3; 239r/3; 241r/3; 243r/3; 245r/3; 247r/3; 249r/3; 251r/3; 253r/3; 255r/3; 259r/3; 261r/3; 264r/3; 
266r/3; 268r/3; 270r/3; 272r/3; 274r/3; 276r/3; 277v/1
Svazek 26:
002r/3; 004r/3; 006r/3; 008r/1; 010r/3; 012r/3; 014r/3; 016r/3; 018r/3; 020r/3; 022r/2; 024r/3; 026r/3; 
028r/1; 030r/3; 032r/3; 034r/3; 036r/3; 038r/3; 040r/3; 042r/3; 044r/3; 046r/3; 048r/3; 050r/3; 052r/3; 
054r/3; 056r/3; 058r/3; 060r/3; 062r/3; 064r/3; 066r/3; 067r/3; 068r/3; 069r/3; 070r/3; 071r/3; 072r/3; 
073r/3; 075r/3; 076r/3; 078r/3; 079r/3; 080r/3; 081r/3; 083r/3; 085r/3; 087r/3; 089r/2; 091r/1; 093r/1; 
095r/4; 097r/5; 099r/5; 101r/5; 103v/1; 105v/3; 107v/4; 110r/1; 112v/2; 114r/2; 116v/2; 119r/4; 122r/2; 
126r/1; 128v/1; 130v/3; 133r/1; 135r/4; 137r/4; 139r/5; 141r/5; 143r/5; 145r/5; 147r/5; 149r/1; 150v/1; 
151v/7; 153v/3; 155r/4; 156v/4; 158v/1; 160r/3; 161v/4; 163v/4; 165r/7; 167r/1; 168v/5; 170v/2; 
172v/1; 175r/4; 176v/6; 178v/2; 180r/1; 181r/7; 182v/6; 184r/5; 185v/2; 186v/7; 188r/3; 189r/8; 
190v/5; 192r/4; 193v/2; 195r/1; 196r/7; 197v/7; 199r/6; 201r/1; 202v/5; 204r/4; 205v/3; 207r/2; 
208v/4; 210r/6; 212r/3; 213v/5; 215v/3; 216v/7; 218r/5; 220r/3; 221r/7; 222v/1; 223v/5; 225v/3; 
226v/7; 228r/2; 229r/6; 230v/1; 231v/5; 233r/2; 234r/7; 235v/6; 237r/2; 238v/3; 240r/1; 241r/6; 
242v/4; 244r/2; 245r/7; 246v/4; 248r/3; 249v/2; 250v/7; 252r/7; 253v/5; 255r/4; 256v/3; 258r/2; 
259v/1; 260v/6; 262r/4; 263r/7; 264v/3; 266r/1; 267r/5; 268v/2; 269v/6; 271r/4; 272v/1; 273v/6; 
275r/4; 276r/8; 277v/6; 279r/1; 280r/6; 281v/2; 282v/7; 284r/7; 285v/4; 287r/2; 288v/3; 289v/8; 
292r/7; 293v/4; 295v/2; 297r/4; 299r/4; 300v/4; 301v/8; 303r/5; 304r/7; 305v/2; 306v/7; 307v/9; 
309r/3; 310r/7; 311v/1; 312v/4; 313v/6; 314v/5; 315v/5; 316v/7; 317v/9; 319r/4; 320r/7; 321v/2; 
322v/5; 324r/4; 325v/2; 326v/6; 328r/2; 329r/7; 330v/3; 331v/7; 333r/6; 334v/3; 336r/1; 337r/8; 
338v/2; 339v/6; 341r/2; 342v/1; 343v/6; 345r/6; 346v/5; 348v/3; 350v/3; 352v/3; 355v/2; 357r/3; 
358v/6; 360v/2; 362r/4; 364r/1; 365v/3; 367r/5; 369r/2; 370v/5; 372r/5; 373v/5; 375r/5; 376v/7; 
378v/1; 380r/5; 382r/1; 383v/3; 385v/5; 386v/7; 388r/2; 389v/4; 391v/1; 393r/4; 394v/6; 396v/4; 
398v/2; 400r/5; 402v/2; 404v/1; 406r/5; 408r/4; 410r/3; 412r/3; 414r/4; 416r/4; 418r/4; 420r/5; 422r/5; 
424r/5; 426v/1; 428v/1; 430v/2; 432v/2; 434v/2; 436v/2; 438v/2
Svazek 27:
004r/1; 006r/1; 008r/1; 010r/2; 012r/2; 014r/2; 015v/5; 017v/1; 019v/2; 021v/2; 023v/2; 025v/3; 
027v/3; 030r/1; 032r/1; 034r/1; 036r/3; 038r/3; 040r/4; 042r/4; 044r/5; 046r/5; 048v/1; 050v/1; 052v/1; 
054v/2; 056v/2; 058v/2; 060v/3; 062v/3; 065v/3; 067v/4; 069v/4; 071v/4; 073v/4; 075v/5; 077v/5; 
079v/5; 081v/5; 084r/1; 086r/1; 088r/1; 090r/1; 092r/2; 094r/2; 096r/2; 098r/3; 100r/3; 102r/3; 104v/1; 
106v/1; 108v/1; 110v/2; 112v/2; 114v/2; 116v/3; 118v/3; 120v/4; 122v/4; 124v/4; 126v/5; 128v/5; 
131r/2; 133r/2; 135r/2; 137r/2; 139r/2; 141r/2; 143r/3; 145r/3; 147r/3; 149r/3; 151r/4; 153r/4; 155r/3; 
157r/3; 159r/3; 161r/4; 163r/4; 165r/5; 167r/5; 169r/5; 171v/1; 173v/1; 175v/1; 177v/3; 180v/1; 182r/5; 
184r/5; 186r/5; 188r/5; 190r/5; 192r/5; 194v/1; 196v/1; 198v/1; 200v/1; 202v/1; 204v/1; 206v/1; 
208v/1; 210r/2; 211v/5; 212v/2; 214r/4; 215v/6; 217v/2; 219r/6; 221r/2; 223r/1; 224v/3; 226r/5; 
228r/4; 229v/6; 232r/1; 233v/3; 236v/3; 238r/4; 240v/6; 242v/4; 244r/6; 246v/1; 248r/3; 250r/2; 
251v/4; 253r/6; 255r/5; 257v/1; 259v/1; 261r/3; 263r/5; 265r/1; 266v/3; 268v/1; 270r/3; 271v/5; 
273v/2; 275r/4; 277r/5; 279r/1; 280v/5; 282v/1; 286r/4; 288r/6; 290r/2; 292r/2; 293v/5; 295v/3; 
297r/5; 299r/2; 300v/4; 302v/2; 304r/4; 306v/2; 308r/4; 310r/2; 311v/4; 313v/1; 315v/1; 317v/1; 
319r/4; 320v/4; 322v/1; 326r/2; 327v/2; 329r/1; 330v/3; 332r/5; 333v/4; 335r/6; 336v/5; 338v/5; 
340r/4; 342r/3; 343v/2; 345r/3; 346r/8; 348r/2; 349r/6; 350v/2; 352r/1; 353r/7; 355r/4; 356v/3; 358r/2; 
359v/4; 361r/3; 362v/2; 364v/2; 368r/1; 369r/7; 370v/6; 372v/6; 374r/5; 375v/6; 377r/5; 378v/4; 
380r/5; 381v/4; 383r/3; 384v/6; 386r/5; 387v/4; 389r/3; 390v/3; 392r/2; 393v/6; 395r/5; 396v/4; 
398r/3; 401r/4; 402v/3; 404r/5; 406r/4; 407v/2; 409r/1; 410r/6; 411v/5; 413r/6; 414v/5; 416r/4; 
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416v/7; 417v/6; 419v/1; 421r/6; 422v/5; 424r/4; 425v/6; 427r/5; 428v/4; 430r/4; 431r/8; 432v/3; 
434r/4; 435v/5; 437r/4; 438v/6; 440r/5; 441v/4; 443r/6; 444v/3; 446r/4; 448r/3; 450r/1; 451v/2; 
453v/1; 455r/4; 456v/6; 459r/1; 460v/5; 462v/1
Svazek 28:
002r/1; 003v/3; 005v/1; 007r/3; 009r/2; 011r/2; 012v/4; 014r/6; 016v/2; 018r/2; 020r/4; 022r/1; 024r/2; 
025v/6; 027v/4; 029v/2; 031v/2; 033r/6; 035r/3; 037r/2; 038v/4; 040v/3; 042v/5; 044v/5; 047r/1; 
049v/1; 052r/1; 054r/6; 055v/6; 057v/4; 059v/5; 061v/3; 063r/5; 065r/2; 066v/4; 068v/4; 070r/6; 
072r/7; 074r/2; 075v/4; 078r/1; 079v/3; 081v/2; 083r/4; 085r/3; 086v/5; 088v/1; 090r/5; 092r/1; 
093v/2; 095r/4; 096v/4; 098v/1; 100r/3; 101v/4; 103v/1; 105r/3; 107r/1; 108v/3; 110r/5; 112r/1; 
113v/4; 115r/6; 117r/5; 119r/1; 120v/3; 122r/4; 123v/5; 125r/3; 126r/7; 127v/2; 129r/2; 130v/6; 
132r/3; 133v/4; 135r/5; 137v/5; 139v/1; 141v/4; 143r/6; 145r/2; 146v/4; 148r/6; 150r/6; 152r/2; 
153v/4; 155v/3; 157r/5; 159r/1; 160v/4; 162r/5; 164r/1; 165v/6; 167v/2; 169r/4; 171r/4; 172v/6; 
174v/2; 176v/4; 178r/4; 179v/4; 181v/4; 183v/2; 185r/4; 187v/6; 189v/2; 191r/3; 193r/4; 194v/6; 
197r/4; 199r/1; 200v/3; 202v/5; 204v/1; 206r/4; 210r/2; 211v/4; 213r/6; 215v/1; 217r/3; 218v/4; 
220v/2; 222r/4; 223v/5; 226r/2; 227v/2; 229r/4; 231r/5; 233r/1; 234v/3; 236r/5; 238r/5; 240r/1; 241v/3; 
243v/3; 245r/5; 246r/6; 247v/1; 249r/3; 250v/5; 252r/6; 254r/5; 256r/1; 257r/6; 260r/1; 261v/2; 263r/4; 
265v/1; 267r/3; 268v/5; 271r/2; 272r/6; 274r/4; 275v/5; 277v/5; 279v/1; 281r/3; 282v/4; 284v/3; 286r/5; 
288r/4; 289v/6; 291v/2; 293v/4; 295r/6; 297r/2; 299r/1; 300v/3; 302r/5; 304r/1; 306r/4; 307v/6; 309v/2; 
311r/4; 313r/5; 315r/1; 316v/4; 318r/6; 321r/5; 323r/1; 324v/4; 326r/6; 328r/6; 330r/2; 331v/6; 333v/2; 
335r/6; 337r/2; 339r/2; 340v/4; 342v/4; 344r/6; 346r/3; 347r/4; 348r/3; 349r/5; 350v/4; 351v/7; 353r/5; 
354v/1; 355v/5; 357v/4; 360r/5; 361v/3; 363v/1; 365v/4; 367v/3; 369v/2; 371v/1; 373v/2; 375r/6; 
377r/3; 379r/2; 380v/5; 383r/1; 385v/4; 388r/2; 389v/4; 391v/4; 393r/6; 396r/4; 397v/6; 398v/8; 
400r/4; 401v/6; 403r/5; 404v/5; 406r/5; 408r/2; 409v/2; 411r/2; 412v/2; 414r/3; 415r/8; 417r/1; 
418r/7; 420r/6; 421v/5; 423r/4; 424v/5; 426r/5; 427v/6; 429r/5; 431r/1; 432v/4; 434v/1; 436v/1; 
438r/3; 439v/3; 441r/5; 442r/9; 443v/4; 445v/1; 446v/6; 448r/5; 449v/5; 451v/2; 453r/2; 454v/1; 
456r/4; 457v/5; 459r/3; 460v/1; 461v/6; 463r/6; 464v/2; 465r/2; 465v/4; 466v/5; 467v/8; 469r/7; 
470v/5; 472r/2; 473v/5; 475r/5; 476v/4; 479r/1; 480r/6; 481v/4
Svazek 29:
001r/1; 002r/5; 003r/4; 004r/5; 005r/7; 006v/1; 007v/3; 008v/4; 009v/4; 011r/1; 012r/3; 013r/7; 014v/4; 
015v/6; 016v/8; 017v/8; 019r/1; 020r/1; 021r/3; 022r/3; 023r/3; 024r/3; 025r/3; 026r/4; 027r/6; 028r/8; 
029r/9; 030v/1; 031v/4; 032v/4; 033v/5; 034v/7; 035v/8; 037r/1; 038r/6; 039r/8; 042v/1; 043v/3; 
044v/6; 045v/6; 046v/4; 047v/2; 048v/3; 049r/12; 050v/9; 051r/9; 052r/8; 053r/5; 054r/4; 055r/3; 
056r/2; 057r/7; 058r/5; 059r/9; 060v/3; 061v/6; 063r/3; 064v/1; 065v/3; 066v/5; 067v/4; 068v/3; 
069v/1; 070r/11; 072r/2; 073r/3; 074r/3; 075r/4; 076r/6; 077r/10; 078v/1; 079v/3; 081r/1; 082r/7; 
083v/5; 085r/6; 086v/6; 088v/3; 090r/5; 092r/2; 093v/3; 095v/1; 097r/2; 098v/3; 100r/3; 102r/1; 103v/2; 
105r/2; 106v/2; 108r/3; 109v/3; 111r/3; 112r/7; 113v/5; 115r/3; 116v/1; 117v/4; 120r/3; 121v/1; 122v/6; 
124v/1; 125v/7; 127r/6; 128v/7; 130r/5; 131v/4; 132v/6; 133v/8; 135r/2; 136r/3; 137r/2; 137v/10; 
138v/10; 139v/8; 140v/6; 141v/6; 142v/2; 143r/12; 144v/2; 145r/11; 146r/8; 147r/11; 148r/9; 149r/5; 
150r/5; 150v/12; 151r/7; 152r/7; 154r/1; 154v/10; 155v/6; 156v/3; 157v/4; 158v/2; 159r/10; 160r/9; 
161r/7; 162r/3; 163r/5; 164r/4; 165v/1; 166v/2; 167v/2; 168r/11; 169r/11; 170r/10; 171r/8; 172r/10; 
173r/11; 174r/10; 175r/9; 176r/11; 177r/7; 178r/4; 179r/6; 180r/4; 181r/6; 182r/5; 183r/1; 184r/3; 
185r/3; 186r/3; 187r/6; 188r/5; 189r/8; 190v/2; 191v/5; 193r/1; 194v/5; 197r/1; 198v/5; 200v/5; 
203r/3; 205v/3; 208v/1; 211r/1; 213v/1; 216r/1; 218v/3; 221r/3; 223v/3; 226r/3; 229r/1; 231v/1; 
234r/3; 236v/2; 239r/2; 241v/4; 244r/4; 246v/4; 250r/2; 253r/3; 255v/4; 258r/4; 261r/1; 263v/1; 
266r/1; 268v/2; 271r/1; 273r/5; 275v/3; 278r/1; 279v/3; 280r/5; 281r/3; 282r/7; 283v/4; 285r/3; 
286r/7; 287v/1; 288r/10; 289r/9; 290r/8; 291r/7; 292r/3; 293r/1; 293v/10; 294v/10; 295v/7; 296v/4; 
297v/1; 298r/9; 299r/5; 299v/12; 300v/6; 301v/4; 302r/11; 303r/6; 304r/2; 304v/8; 305v/5; 306v/1; 
307r/10; 308r/4; 308v/11; 309v/8; 310v/4; 311v/1; 312r/8; 313r/3; 314r/4; 315v/7; 316v/7; 317v/9; 
319r/2; 320r/4; 321r/7; 322r/9; 323v/4; 324v/8; 326r/4; 327v/3; 329r/3; 330r/7; 331v/5; 333r/7; 335r/1; 
336r/7; 337v/4; 339r/2; 340r/5; 341r/8; 342v/2; 343v/6; 344v/8; 345v/9; 347r/3; 348r/6; 349v/1; 
350v/4; 351v/7; 353r/2; 354r/5; 355r/7; 356v/4; 357v/6; 358v/8; 360r/4; 361r/6; 362v/1; 363v/3; 
364v/8; 366r/8; 367v/4; 369r/1; 370v/1; 372r/10; 373v/6; 374v/8; 375v/9; 377r/2; 378r/1; 379r/4; 
380r/1; 380v/10; 382r/1; 382v/9; 383v/5; 384v/4; 385v/3; 386v/6; 387v/6; 388v/6; 389v/6; 390v/5; 
391v/4; 392v/7; 393v/6; 394v/7; 396r/2; 397r/2; 398r/3; 399r/7; 400r/8; 401r/9; 402v/4; 403v/8; 
405r/7; 406r/7; 407r/10; 410r/2; 411r/4; 412r/6; 413r/7; 414r/8; 415v/1; 416v/3; 417v/6; 418v/7; 
419v/7; 420v/7; 422r/1; 423r/2; 424r/4; 425r/7; 426r/8; 427r/7; 428r/8; 429r/6; 430r/6; 431r/6; 432r/8; 
433r/7; 434r/6; 435r/5; 436r/3; 436v/11; 437v/8; 438v/6; 439v/5; 440v/4; 441v/6; 442v/8; 444r/3; 
445r/5; 446r/7; 447v/1; 448v/2; 449v/7; 450v/8; 451v/9; 453r/2; 454r/1; 455r/1; 456r/2; 457r/6; 
458r/8; 459r/7; 460r/7; 461r/10; 462r/9; 463r/7; 464r/5; 465r/5; 466r/4; 467r/1; 468r/1; 468v/9; 
470r/3; 471r/4; 472r/4; 473r/4; 474r/5; 475r/9; 476r/10; 477r/10; 478v/2; 479v/2; 480v/11; 481r/9; 
482r/6; 483r/8; 484r/10; 486r/9; 487v/3; 488v/2; 489v/1; 491r/4; 492r/1; 492v/10; 493v/10; 494v/7; 
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495v/7; 496v/9; 497v/10; 499r/1; 500r/2; 501r/4; 502v/1; 503v/1; 504v/3; 505v/5; 506v/10; 507v/10; 
508v/10; 510r/2; 511r/5; 512r/6; 513r/7; 514v/1; 515v/3; 516v/6; 517v/6; 518v/6; 519v/6; 520v/6; 
521v/8; 523r/3; 524r/7; 525v/4; 527r/5; 528v/6; 530r/5; 531v/4; 533r/6; 534v/4; 535v/8; 537r/4; 
538v/3; 540r/3; 541v/2; 543r/1; 544r/6; 545v/4; 547v/1; 548v/7; 550r/6; 551v/4; 553r/4; 554v/3; 
558r/4; 559v/4; 560v/8; 562r/3; 563r/6; 564r/8; 565r/9; 566v/2; 568r/1; 569r/3; 570r/6; 571v/6; 
573v/1; 574v/4; 576r/3; 577r/5; 578r/8; 579v/8; 581r/2; 582r/4; 583r/9; 585r/4; 586v/1; 587v/5; 
589r/2; 590r/8; 592r/2; 593r/6; 594r/9; 595v/5; 597r/4; 598v/1; 599v/7; 601r/7; 602v/6; 604r/5; 
605v/6; 607r/3; 608v/1; 609v/6; 611r/4; 612r/8; 613v/7; 615r/6; 616v/5; 618r/3; 619v/1; 620v/6; 
622r/5; 623v/6; 625r/2; 626r/6; 627v/2; 628v/8; 630r/4; 631r/8; 633r/5
Svazek 30:
006r/1; 007r/5; 008r/6; 009r/8; 010v/5; 011v/7; 013r/1; 014r/2; 015r/4; 016r/4; 017r/4; 018r/6; 019v/1; 
020v/3; 021v/6; 022v/8; 024r/4; 026r/6; 028r/3; 029r/4; 030r/6; 031v/2; 032v/2; 033v/3; 034v/4; 035v/8; 
037r/2; 038r/4; 039r/4; 040r/6; 041v/3; 042v/5; 044r/1; 045v/1; 046v/5; 047v/8; 049r/2; 050r/7; 051r/7; 
052r/7; 053v/1; 054v/3; 055v/6; 056v/7; 058r/5; 059r/7; 060r/8; 061r/9; 062r/6; 063v/2; 064v/4; 065v/5; 
067r/1; 068r/1; 069r/3; 070r/5; 071r/4; 072r/6; 073r/4; 074r/4; 075r/8; 076r/8; 077r/9; 079r/2; 080r/4; 
080v/8; 081r/6; 082v/1; 083v/2; 084v/4; 085v/9; 087r/1; 088r/3; 089v/1; 090v/5; 091v/7; 093r/1; 
094r/4; 095r/10; 096v/4; 097v/8; 099r/3; 100v/1; 101v/5; 102v/8; 104r/6; 105v/2; 106v/5; 108r/3; 
109r/5; 110r/7; 111r/9; 112v/2; 113v/7; 115r/3; 116r/7; 117v/4; 119v/1; 121r/2; 122v/2; 123v/7; 
125r/8; 128v/1; 129v/1; 131r/1; 132r/3; 133r/5; 134r/8; 135v/1; 136v/2; 137v/4; 139r/2; 140r/6; 
141v/4; 142v/4; 143v/6; 145r/3; 146r/5; 147r/7; 148r/9; 149v/8; 151r/4; 152r/8; 153v/2; 154v/4; 
155r/11; 156r/9; 157v/1; 158v/8; 160r/2; 161r/2; 162r/2; 163r/6; 164r/6; 165r/6; 166r/5; 167r/7; 
168v/3; 169v/6; 170v/8; 172r/2; 173r/3; 174r/4; 175r/8; 176r/8; 177r/7; 178v/1; 179v/2; 180v/2; 
181v/2; 183r/3; 184r/6; 185r/8; 186v/2; 188r/4; 189r/6; 190r/7; 191v/3; 192v/5; 193v/6; 194v/10; 
196r/2; 197r/4; 198v/2; 199v/4; 200v/4; 201v/4; 204r/2; 205r/4; 206r/6; 207r/8; 208v/1; 209v/2; 
210v/1; 211v/1; 212v/6; 213v/6; 214v/6; 216r/3; 217r/3; 218r/3; 219r/4; 219r/10; 220v/1; 221v/3; 
222v/4; 223v/4; 224v/4; 225v/4; 226v/4; 228r/2; 228v/10; 229v/10; 230v/10; 232r/6; 233r/6; 234r/6; 
235v/4; 236v/5; 237v/5; 238v/2; 240r/1; 240v/10; 241v/10; 243r/8; 244r/8; 245v/2; 246v/2; 247v/2; 
248v/2; 249v/7; 250v/8; 251v/8; 252v/8; 254r/4; 255r/4; 256r/4; 257r/4; 258r/7; 259r/7; 260r/7; 
261r/7; 262v/6; 263v/6; 264v/6; 266r/4; 267v/8; 268v/8; 269v/7; 270v/7; 271v/6; 272v/9; 273v/7; 
274v/5; 275v/5; 276v/3; 277v/2; 278v/8; 279v/6; 280v/4; 281v/1; 282v/1; 283v/11; 284v/9; 285v/7; 
286v/4; 287v/10; 288v/8; 289v/5; 290v/5; 291v/2; 292r/10; 293r/7; 294r/6; 295r/3; 295v/12; 296v/8; 
297v/9; 298v/8; 299v/6; 300v/10; 301v/9; 302v/7; 303v/5; 304v/9; 305v/7; 306v/5; 307v/1; 308v/10; 
309v/9; 310v/7; 311v/3; 312v/5; 313v/2; 314r/11; 315r/9; 316v/6; 317v/5; 318v/3; 319v/1; 320v/1; 
321v/8; 322v/7; 323v/5; 324v/5; 325v/3; 326v/9; 327v/8; 329v/8; 330v/5; 331v/4; 332r/10; 333v/1; 
334r/9; 335r/10; 336r/9; 337r/6; 338v/1; 339v/1; 340v/1; 341v/4; 342v/2; 343r/11; 344v/4; 345v/2; 
346v/1; 347v/1; 348r/11; 349r/9; 350r/7; 351v/1; 352v/1; 353r/10; 354r/8; 355v/4; 356v/3; 357v/3; 
358v/1; 359v/4; 360v/4; 362r/8; 363v/3; 364v/1; 365r/10; 366r/8; 367v/2; 368v/2; 369r/10; 370r/8; 
371r/6; 372r/7; 373r/6; 374r/4; 375r/4; 376r/8; 377r/9; 378r/8; 379v/2; 380v/1; 381v/1; 382v/9; 
383v/9; 384v/9; 386r/2; 387r/2; 388r/2; 389v/1; 390v/1; 391v/1; 392v/6; 393v/6; 394v/6; 396r/1; 
397r/1; 398r/1; 399r/2; 400r/10; 401r/10; 402v/1; 403v/2; 404v/3; 405v/3; 406v/4; 407v/5; 408v/5; 
410r/2; 411r/3; 412r/3; 413r/3; 414r/6; 415r/6; 416r/6; 417r/6; 418v/2; 419v/2; 420v/3; 421v/8; 422v/8; 
424r/4; 425r/4; 426r/3; 427r/7; 429r/5; 430v/4; 432r/4; 433v/7; 435r/6; 436v/4; 438r/3; 439r/5; 440r/7; 
441v/7; 443v/6; 445r/8; 446v/3; 447v/5; 449r/2; 450r/4; 451r/5; 452r/8; 453r/7; 454r/9; 456r/3; 457r/9; 
458r/9; 459v/2; 460v/3; 462r/1; 463r/3; 464r/5; 465r/7; 466r/9; 467v/7; 468v/9; 470r/2; 471r/5; 472v/1; 
473v/3; 474v/9; 476r/2; 477r/3; 478r/8; 479r/8; 481v/3; 483v/6; 485r/3; 487v/2; 488v/6; 489v/8; 491r/5; 
492r/7; 493r/9; 494r/7; 495v/1; 496v/3; 497v/5; 499r/1; 500r/3; 501r/6; 502v/4; 503v/6; 504v/8; 
506r/3; 507v/6; 509r/3; 510r/8; 511v/6; 513v/3; 515r/2; 516r/6; 517v/5; 519r/4; 521r/2; 522v/1; 
523v/7; 525r/6; 526v/5; 528r/7; 529v/6; 531r/5; 532v/4; 534r/6; 535v/5; 538v/1; 540r/1; 541v/2; 
543r/3; 544v/5; 546r/4; 547v/5; 549r/4; 550v/2; 552r/1; 553v/1; 554v/7; 556r/6; 558r/1; 559r/7; 
560v/6; 562r/5; 563v/6; 565r/5; 566v/4; 567v/8; 569r/8; 570v/4; 571v/7; 574r/3; 575v/4; 576v/8; 
578r/4; 579r/8; 580v/4; 582r/5; 583v/1; 584v/5; 586r/3; 587r/6; 588v/3; 589v/7; 591r/3; 592v/1; 
594r/5; 596r/1; 597v/3; 599r/5; 601r/4; 603r/3; 605r/3; 607v/4; 609r/6; 611r/2; 612v/6; 614r/5; 615v/4; 
617r/6; 618v/7; 620r/6; 622r/5; 623r/7; 624v/7; 626v/6; 628r/5; 629v/4; 631r/3; 632v/4; 634r/2; 635v/2; 
637r/4; 638v/2; 640r/1; 641v/1; 643r/2; 644r/2; 645r/2; 646r/5; 646r/10; 647v/1; 648v/1; 649v/1; 
650v/5; 651v/6; 652v/8; 654r/3; 655r/4; 656r/5; 657r/5; 658v/2; 659v/4; 661r/1
Svazek 31:
005r/1; 006r/6; 007v/1; 009r/3; 010r/6; 011v/2; 013v/8; 015r/1; 016r/5; 018r/2; 019r/4; 020r/1; 021v/1; 
022r/10; 023r/6; 024v/1; 025r/7; 025v/13; 026v/13; 027v/6; 028r/12; 029r/4; 030r/6; 030v/10; 031v/2; 
032v/2; 033r/9; 034r/3; 034v/10; 036r/5; 036v/11; 037v/3; 038v/9; 039v/1; 040r/7; 041r/8; 042r/1; 
043r/4; 043v/11; 044v/3; 045v/9; 046v/2; 047r/11; 048r/4; 048v/11; 049v/10; 050v/3; 051r/9; 052v/5; 
053r/12; 054r/10; 055r/2; 056r/2; 056v/9; 058r/1; 058v/7; 059v/1; 060r/8; 061r/2; 062r/5; 062v/11; 
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063v/3; 064r/9; 065r/6; 065v/14; 067r/6; 068r/5; 068v/11; 069v/6; 070r/13; 071r/6; 071v/13; 072v/6; 
073r/13; 074v/8; 075v/10; 077r/8; 078v/1; 079v/6; 080v/7; 081v/4; 082v/3; 083r/11; 084r/7; 085v/1; 
086r/9; 087r/5; 088r/1; 088v/9; 089v/12; 090v/12; 092r/1; 092v/9; 093v/5; 094v/1; 095r/9; 096r/8; 
097r/4; 098r/1; 098v/12; 100r/1; 100v/9; 101v/5; 102v/7; 103v/3; 104r/11; 105v/1; 106r/9; 107r/5; 
108v/5; 109v/2; 110r/10; 111v/2; 112r/11; 113r/10; 114v/6; 116v/9; 117v/8; 118v/10; 119v/10; 120v/9; 
121v/8; 122v/6; 123v/4; 124v/3; 125v/2; 126r/11; 127v/4; 128v/2; 129r/10; 130v/5; 131v/1; 132r/10; 
133r/7; 134r/10; 135r/9; 136r/8; 137r/7; 138r/8; 139r/7; 140r/7; 141v/1; 142v/1; 143v/3; 144v/5; 
146r/4; 147r/8; 149v/2; 150r/5; 150v/5; 151v/8; 153r/5; 154r/6; 155r/8; 156v/5; 157v/3; 158v/4; 
159v/2; 160r/10; 161v/1; 162r/9; 163r/4; 164r/3; 164v/12; 165v/8; 167r/2; 168r/9; 169r/9; 170r/3; 
171v/1; 172v/1; 173r/10; 174r/9; 175r/7; 177r/7; 178v/4; 180v/4; 182r/7; 183v/3; 184v/2; 186r/5; 
187r/4; 188r/4; 189r/8; 190r/8; 191r/9; 192r/8; 193r/5; 193v/10; 194v/3; 195r/6; 196r/1; 196v/3; 
197r/5; 197v/7; 198r/12; 198v/14; 199v/1; 200r/3; 200v/5; 201r/8; 201v/14; 202r/16; 202v/18; 203v/1; 
204r/4; 204v/5; 205r/6; 205v/7; 206r/10; 206v/15; 207r/17; 207v/19; 208v/5; 209r/6; 209v/7; 210r/8; 
210v/12; 211v/1; 212r/3; 213v/5; 214r/9; 215r/1; 215v/7; 216v/5; 217r/11; 218r/2; 219r/5; 219v/11; 
220v/4; 221r/10; 221v/14; 222v/3; 223r/6; 223v/9; 224r/14; 225r/2
Svazek 32:
002r/1; 002v/7; 003r/13; 004r/4; 005r/2; 005v/7; 006r/13; 008v/6; 009r/12; 010r/5; 011r/1; 011v/8; 
012r/12; 013v/2; 014r/9; 015r/1; 015v/7; 016v/1; 017v/6; 018r/9; 019r/6; 019r/13; 020v/1; 021r/9; 
021v/14; 022v/6; 023r/13; 024r/5; 024v/9; 025v/4; 026r/9; 026v/11; 027v/2; 028v/1; 029r/7; 029v/12; 
030r/14; 031v/1; 032r/8; 033r/10; 034r/5; 034v/10; 035v/7; 036v/1; 037r/6; 037v/14; 038v/3; 039r/8; 
040r/3; 040v/10; 042r/8; 042v/14; 043v/14
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Das Klosterkrankenhaus der Barmherzigen Brüder in Valtice 
(Feldsberg) und seine Krankenprotokolle (1661–1780)

Der Konvent der Barmherzigen Brüder in Feldsberg (Valtice) wurde durch den Frei-
herrn (ab 1710 Fürsten) Karl von Liechtenstein am 10. Februar 1605 gegründet. Es handelte 
sich um die erste Niederlassung der Barmherzigen Brüder nördlich der Alpen unter der 
Führung von Johannes Baptista Savonantia de Cassinetti und damit um den Mutterkonvent 
der Deutschen Ordensprovinz. Die Anfangsphase des Konvents und Spitals in Feldsberg 
gestaltete sich schwierig. Die Arbeitsbedingungen der Barmherzigen Brüder in Feldsberg 
haben sich deutlich gebessert, erst als im Jahre 1662 Fürst Karl Eusebius von Liechtenstein 
mit dem Neubau des Klosters und Krankenhauses begann.

Die Ordensbrüder führten in der Behandlung von Erkrankten und Verwundeten 
Neuerungen ein. Es handelte sich um die genaue Aufzeichnung der Aufnahme, Behandlung 
und Entlassung der Bedürftigen, inklusive einer kurzen Diagnose (genauer gesagt Beschrei-
bung von Symptomen), Alter, Namen der Eltern, Finanzen („Condition“  ) und Qualität der 
Bekleidung. Aus diesen Vorschriften ist offensichtlich, dass die Aufzeichnungen in den 
Krankenbüchern eher zur internen und administrativen, anstatt zu medizinischen oder 
pflegerischen Zwecken dienten.

Die Feldsberger Krankenbücher stellen einen noch unerforschten Teil der Sozialge-
schichte des mitteleuropäischen Raumes dar. Diese Quellen beinhalten aber eine beträchtliche 
Menge an sozialen, kulturellen und medizinischen Informationen, die ein Beitrag für die 
Erkennung von breiten Strukturen der Bevölkerung an beiden Seiten der Landesgrenze in 
17. und 18. Jahrhundert ist. Durch die Lage des Krankenhauses in Feldsberg an der nie-
derösterreichisch-mährischen Grenze und die Nähe von zwei wichtigen transeuropäischen 
Straßen (Brünn – Nikolsburg – Wien und Mährische Pforte – Lundenburg – Wien) bekam 
die Einrichtung der Barmherzigen Brüder eine überregionale Bedeutung. 

In der beobachteten Periode zwischen den Jahren 1661 und 1780 wurden im Klos-
terkrankenhaus der Barmherzigen Brüder in Feldsberg 56 346 Patienten aufgenommen. 
Aus dieser absoluten Summe wurden alle 252 Patienten mit anderem als katholischem Be-
kenntnis separiert, die wegen den spezifischen Parametern getrennt analysiert werden. Aus 
den restlichen 56 102 Patienten wurde eine Stichprobe mit 2 982 Kranken durchgeführt, 
d.h. 5,31 Prozent, wobei die Summe von 5 Prozent für jedes Jahr aufgerundet wurde. Das 
Feldsberger Krankenhaus weist ab seiner ersten großen Erweiterung eine kontinuierliche 
Anhebung der behandelten Kranken (im Jahre 1676 wurden 220 Patienten aufgenommen, 
im Jahre 1766 schon 956) auf, bei einer relativ kleinen Sterblichkeit (6 022, d.h. durch-
schnittlich 4,2 Personen monatlich in der beobachteten Periode, das entspricht 10,69 Prozent 
aller Aufgenommenen).

Es ist sichtbar, dass die Patienten mit verschiedenen Arten der Fiebererkrankungen 
der Stichprobe für das Feldsberger Krankenhaus zwischen den Jahren 1661–1780 mit 38,59 
Prozenten dominieren. Aus medizinischer Sicht ist ein relativ häufiges Vorkommen von le-
bensgefährlichen Erkrankungen wie Wassersucht (Hydrops, 110 Fälle, d.h. 3,68 Prozent aller 
Fälle), Lungensucht (48, d.h. 1,6 Prozent) und Durchbruch (23, d.h. 0,77 Prozent) interessant, 
die die neuzeitliche Medizin vor eine schwer lösbare Aufgabe stellte.

Die Patienten verbrachten hier durchschnittlich 17,03 Tage, wobei die Gruppe mit 
einem Aufenthalt bis zu 14 Tagen am meistens vertreten ist. Die meisten Kranken hielten 
sich im Feldsberger Krankenhaus sechs Tage (206 Personen, d.h. 6,92 Prozent) auf. Neun 
Patienten blieben lediglich einen Tag und am Längsten wurde als Kranker ein Soldat aus 
Schlesien aufgenommen, der hier mit der Diagnose „Contractura“ 288 Tage (vom 22. De-
zember 1734 bis 5. Oktober 1735) lang behandelt wurde. Der längst betreute Patient, der 
trotz allen starb, war ein neunjähriger Junge aus Feldsberg auch mit Diagnose „Contractura“, 
der sich im Krankenhaus 281 Tage (ab 21. Februar 1741 bis 28. November 1741) aufhielt.

Die stärkste Patientengruppe stammte zwar aus Niederösterreich (1 043, d.h. 34,98 
Prozent), aber die Länder der Böhmischen Krone (Böhmen, Mähren, Schlesien) sind hier 
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mit 1 520 Fällen (d.h. 50,9 Prozent) überdurchschnittlich stark vertreten. Dieser Trend ist 
im Gegensatz zu den Analyseergebnissen aus Graz, wo genau 50 Prozent der Patienten aus 
Steiermark stammten. Aus den relativ niedrigen Angaben (2,34 Prozent) mit der heimischen 
Bevölkerung (Feldsberg und die Umgebung aus den beiden Seiten der Landesgrenze bis 
15 km) ist es möglich den Schluss zu ziehen, dass die Barmherzigen Brüder für die heimische 
Bevölkerung eine Ambulanz errichteten.

Der Versuch, die Patienten innerhalb der erhobenen Stichprobe einzelnen sozialen 
Kategorien zuzuordnen, erwies sich als schwierig und diskussionswürdig. Diese Zuordnung 
wurde von Carlos Watzka durchgeführt, vom Verfasser dieser Arbeit fortgeführt und lässt 
viele Zuordnungen fraglich erscheinen (zum Beispiel soziale Stellung von Klein- und 
Großbauern, Studenten, Soldaten usw.). Die Einteilung in gewisse Kategorien oder Parameter 
muss überhaupt als erster Versuch zur statistischen Auswertung von Krankendaten gesehen 
werden. Eine spätere, präzisere und auf mehreren Daten basierende Einteilung nach sozialen 
Kategorien muss abgewartet werden. In der Feldsberger Stichprobe 1661–1780 dominiert 
die gesellschaftliche Unterschicht (1742 aus 2 982 Fällen, d.h. 58,42 Prozent).

Die Feldsberger Krankenbücher sind ein erschöpfender und objektiver Beweis für 
die Organisation der ersten Krankenhäuser, für das Niveau der medizinischen Betreuung 
und für die soziale Struktur der Bevölkerung. Für ihre Kompaktheit und eine geschlossene 
Zeitachse über mehrere Jahrhunderte verdienen sie darum auch in Zukunft eine Aufmerk-
samkeit der Forscher.
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The Question of the Return of Orthodox priests, Graduates from the Orthodox 
Theological Faculty in Prešov into the Greek Catholic Church in 1968

Due to the political events which took place after 1948, the Greek Catholic Church in 
the former Czechoslovak Republic underwent one of the most difficult periods of its 
existence. The Union of Uzhorod was proclaimed unlawful during the so-called Prešov 
Assembly on April 28, 1950, which caused the involuntary return of the clergy to the 
Orthodox Church. Those who opposed this return were persecuted, imprisoned and 
also forced to move to the abandoned region of Sudetenland by the legislative power. 
During this 18-year period, an activity of the Greek Catholic Church was allowed in 
1968, the new clergy of Eastern tradition was formed and educated at the Orthodox 
Theological Faculty in Prešov. A group of Orthodox priests and clerics displayed their 
willingness to return to the Greek Catholic Church after it had been restored. By this 
action they manifested their former latent ecclesiastical membership. 

Key words: Prešov Assembly, Greek Catholic Church, Orthodox church, liquidation, 
restoration, Orthodox and Greek Catholic priests

Úvod

Násilné zrušenie činnosti Gréckokatolíckej cirkvi 28. apríla 1950 a ná-
sledná akvizácia duchovenstva a veriacich do Pravoslávnej cirkvi spôsobilo, 
že výchovno-vzdelávací proces gréckokatolíckeho kňazského dorastu sa 
pozastavil na celých osemnásť rokov. Pravoslávna cirkev v tom čase už 
začala s edukáciou v Českej republike a neskôr i na Slovensku. Kandidáti 
na kňazstvo, ktorí svojim pôvodom boli gréckokatolíkmi, boli pripravovaní 
v kňazskom seminári Pravoslávnej cirkvi. Po legalizácii Gréckokatolíckej 
cirkvi v r. 1968 sa začala medzi týmito pravoslávnymi kňazmi objavovať 
iniciatíva návratu do tejto cirkvi, čo bolo prijaté s ochotou nielen vtedajšieho 
duchovenstva a biskupa, ale i Vatikánu.
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1. Spoločensko-náboženská situácia pred zrušením Užhorodskej 
únie na tzv. Prešovskom sobore 24. apríla 1950

Jedným z najbrutálnejších činov komunistickej diktatúry voči cirk-
vám bol zásah proti Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku.1 Ten vyvrcholil 
28. apríla v r. 1950, keď v budove reduty Čierneho orla2 v Prešove za účasti 
820 delegátov, 73 gréckokatolíckych kňazov a za účasti 3 000 – 4 000 
sympatizantov z radov členov komunistickej strany a pravoslávnych bola 
na tzv. Prešovskom sobore3 zrušená Užhorodská únia a vyhlásený návrat 
veriacich a duchovenstva do Pravoslávnej cirkvi. Táto likvidácia bol jeden 
z krokov cirkevnej politiky, ktorá mala za úlohu likvidovať náboženstvo 
v Československu, čím sa malo postupne „sovietizovávať, zboľševizovávať 
a potom úplne vplynúť do sovietskeho impéria“.4 Peter Šturák uvádza, že práve 
Pravoslávna cirkev mala byť pre tento krok bezpečnou základňou.5 Štefan 
Pružinský však tvrdí, že rok 1950 preveril mieru vernosti k hodnotám, 
ktoré hlásalo pravoslávie, a ktoré, ako uvádza, sa prejavovalo v „uniatskom“ 
duchovenstve účasťou na bohoslužbách. Práve oni dýchali duchom pravo-
slávia.6 Walerian Bugel je presvedčený, že všetci pravoslávni autori sa snažia 
tento nekanonický akt politickej vôle spolu s komunistickou propagandou 
vydávať za prejav autentického ekleziálno-konfesného zmýšľania uniatov, 
ktorí sa rozhodli vrátiť k „viere otcov“.7 Ak zoberieme do úvahy celkovú 
politickú situáciu v Československu, môžeme konštatovať, že organizátorom 
akcie „P“ nebola ani tak Pravoslávna cirkev, ale mocenské zložky štátnych 
orgánov.8 Keďže Moskva potrebovala upevniť svoj vplyv v Českosloven-

1 Porov. M l y n á r i k ,  Ján: Osud banderovců a tragédie řeckokatolické církve. Praha 
2005, s. 67.
2 V súčasnosti Park kultúry a oddychu.
3 Bližšie V n u k ,  František: Náčrt dejín katolíckej cirkvi. Bratislava 1995, s. 129–130; 
V a š k o ,  Václav: Dům na skále. Církev bojující 2. 1950 – květen 1960. Kostelní Vydří 
2007, s. 187–226; t ý ž :  Neumlčená. Kronika katolické církve v Československu po druhé 
světové válce II. Praha 1990, s. 169–175. Taktiež L a c k o ,  Michal: The Forced liquida-
tion of the Union of Užhorod. In: Slovak Studies. Historica 1. Slovak Institute. Rome 1961, 
s. 145–185; L e t z ,  Róbert: Postavenie gréckokatolíckej cirkvi v Česko-slovensku v rokoch 
1945–1968. Historický časopis 44, 1996, č. 2, s. 275. 
4 Porov. M l y n á r i k ,  J.: Osud, s. 68.
5 Porov. Š t u r á k ,  Peter: Dejiny Gréckokatolíckej cirkvi v Československu v rokoch 
1945–1989. Prešov 1999, s. 94.
6 Porov. P r u ž i n s k ý ,  Štefan – H o r k a j ,  Štefan: Pravoslávna cirkev na 
Slovensku v 19.–20. stor. Prešov 1998, s. 172.
7 Porov. B u g e l ,  Walerian: Ekleziologie Užhorodské unie a jejích dědiců na pozadí 
doby. Olomouc 2003, s. 176. Pravoslávni autori vnímajú proces zjednotenia sa ako „celonárodne 
hnutie gr.kat. duchovných a veriacich na východnom Slovensku za ich zjednotenie s pradedovskou 
pravoslávnou Cirkvou“. Porov. Ščerbej, O.: Is polla eti despota – Na mnohaja lita vladyko. In: 
Odkaz sv. Cyrila a Metoda. Orgán pravoslávnej cirkvi 10, č. 10. Prešov 1964, s. 221.
8 Priamymi aktérmi soboru boli predseda Krajského výboru KSS v Prešove Arnošt 
Pšenička, podpredseda SNR a predseda UNRP (Ukrajinská národná rada Prjaševčiny) Ivan 
Rohaľ-Iľkiv a vedúci Kultúrno-propagačného oddelenia Krajského výboru KSS v Prešove 
Vasiľ Kapišovský. Soboru predsedal Ján Benický, vedúci školského oddelenia KNV v Prešove, 
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sku, formálne v tejto akcii využila ruský pravoslávny patriarchát. Jednou 
z hlavných myšlienok likvidácie Gréckokatolíckej cirkvi bola podľa Jany 
Raduchovej skutočnosť, že keď sa po Druhej svetovej vojne objavila snaha 
o posilnenie východnej orientácie štátu a uvoľnenie väzieb so Západom, 
vzniklo v niektorých východoeurópskych štátoch hnutie, ktorého cieľom 
bolo odpútať Gréckokatolícku cirkev od Vatikánu a vrátiť ju k pravosláviu. 
Ďalším dôvodom zrušenia únie, ako to vyplýva z príhovoru účastníka so-
boru Jána Kokinčáka9 (pôvodne riaditeľ Gréckokatolíckeho biskupského 
úradu), bol aj dôvod ekleziologický, keď vyčíta Vatikánu postoj, ktorý 
zaujíma ku Gréckokatolíckej cirkvi a obviňuje ho, že: „Rímska cirkev nevi-
dela v našej cirkvi sestru, ale slúžku. Ona pozerala na našu cirkev východného 
obradu nie ako na svojho partnera, ale ako na poddaného, nad ktorým panovala 
prostredníctvom rímskokatolíckeho duchovenstva.“ 10 V jeho príhovore je jasná, 
politicky motivovaná príprava likvidácie Gréckokatolíckej cirkvi. Vyhla-
suje totiž, že tí, ktorí opúšťajú úniu, robia tak preto, lebo Vatikán sa stal 
dôvodom rozdelenia sveta na Východ a Západ, ktorý bol viac naklonený 
k Taliansku, Francúzku, Amerike, teda: „Rím rozdelil svet.“ 11 Kokinčák okrem 
vyššie spomínaného dôvodu mohol aj latentne reagovať na problematiku, 
s ktorou sa Gréckokatolícka cirkev stretávala, a to je proces latinizácie.12 Je 
potrebné uviesť, že zrušenie únie v Československu predchádzala likvidácia 
Gréckokatolíckej cirkvi i v ďalších štátoch: v r. 1946 na Zakarpatskej Ukra-
jine,13 v r. 1949 na Podkarpatskej Rusi,14 v r. 1948 Rumunsku a v r. 1947 

ktorý bol súčasne aj predsedom Prípravného výboru pre návrat do pravoslávia pri KNV. Do 
procesu pravoslavizácie výrazne zasiahla i otázka ukrajinskej národnosti, resp. ukrajinizá-
cia príslušníkov Gréckokatolíckej cirkvi, ktorí boli väčšinou rusínskej národnosti. Bližšie 
B a j c u r a ,  Ivan: Ukrajinská otázka v ČSSR. Košice 1967, s. 128–132. 
9 J. Kokinčák bol do konca marca spolu s Petrom Dudinským (generálny vikár v Koši-
ciach) vymenení, čo bolo naplnením uznesenia cirkevne rady. Porov. M l y n á r i k ,  J.: 
Osud, s. 90. 
10 Porov. K o k i n č á k ,  Ivan: Naše vossojedinenije s Pravoslavnoj Cerkvu i konec uniji. 
In: Pravoslavnyj cerkovnyj kalendar na 1951 god. Red. J. Kulheim. Praga 1951, s. 84.
11 Tamtiež, s. 85–86.
12 K tejto otázke sa vyjadríme nižšie.
13 Likvidácia cirkvi sa uskutočnila na tzv. Ľvovskom sobore, ktorého jedným z hlavných 
organizátorov bol bývalý gréckokatolícky kňaz Havryl Kosteľnyk. Porov. B o c j u r k i v , 
Borys: Ukrajinska Hreko-katolycka Cerkva v katakombach (1946–1989). In: Kivotós – Kovčeh, 
Zbiryk statej z cerkovnoj istoriji. Instytut istoryčnych doslidžeň, Instytut Istoriji Cerkvy, č. 1. 
Ľviv 1993, s. 123–124.
14 S likvidáciou Gréckokatolíckej cirkvi na Podkarpatskej Rusi súvisí atentát sovietskej 
tajnej služby na užhorodského bp. Teodora Romžu (* 14. 04. 1911 – † 1. 11. 1947). Keďže ho 
vláda nemohla obviniť z nijakej politickej viny, zinscenovala dopravnú nehodu (24. 10. 1947). 
Zlikvidovať Romžu sa nepodarilo, počas jeho pobytu v nemocnici bola vyslaná agentka 
NKVD, ktorá preoblečená za ošetrovateľku mu vpichla smrteľnú injekciu. Porov. T o m -
k o ,  Jozef: Bl. Teodor Romža (27. októbra). Katolícke noviny 2003, č. 29, s. 1. Oficiálne bola 
Gréckokatolícka cirkev na Podkarpatskej Rusi zlikvidovaná 28. 8. 1949. Bližšie B o y s a k , 
Basil: The Fate of The Holy Union in Carpatho-Ukraine. Toronto – New Yok 1963, s. 210–219. 
Taktiež P e k a r ,  A. V.: Narysy Istoriji Cerkvy Zakarpattja, t. I. Eparchične oformlennja. PP. 
Basiliani. Analecta OSBM, Series II. Tom XXII. Roma 1967, s. 168–169. 
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Poľsku.15 Prešovskému soboru ešte predchádzal tzv. Malý sobor, na ktorom 
sa predpokladalo získanie „pokrokových“ zmýšľajúcich gréckokatolíckych 
kňazov, ktorí by ako predstavitelia ľudu zorganizovali Prešovský sobor. 
Tento Malý sobor sa uskutočnil 24. apríla 1950 v Ružbachoch avšak bez 
väčšieho úspechu.16 

Podpísanie akvizácie na pravoslávie boli po Prešovskom sobore gréc-
kokatolícki kňazi nútení psychickým i fyzickým násilím. Tí, ktorí odmietli, 
boli internovaní, odsúdení a vyvezení do vysídlených častí Českej republi-
ky.17 Biskupi Pavol Peter Gojdič, OSBM18 a ThDr. Vasiľ Hopko19 boli zatknu-

15 Porov. R a d u c h o v á ,  Jana: Návrat k pravoslaví. Dějiny a současnost 1, 1969, 
s. 29; Š t u r á k ,  P.: Dejiny, s. 96.
16 Malý sobor viedol v Ružbachoch generálny tajomník Ukrajinskej národnej rady Prja-
ševčiny a podpredseda Slovenskej národnej rady Ivan Rohaľ-Iľkov, ktorý mal byť prípravnou 
pôdou pred „Veľkým soborom“. Do Ružbach boli násilne dovezení 51 gréckokatolíckych 
kňazov, ktorí pod psychickým nátlakom Rohaľa-Iľkiva museli súhlasiť s prestupom do Pra-
voslávnej cirkvi. Upozornil ich, že behom najbližších dní bude Gréckokatolícka cirkev tak-či-
tak zlikvidovaná a ten, ktorý nebude súhlasiť s prestupom bude za to niesť osobité postihy. 
Napriek očakávaniu sa kňazi k pravosláviu nepridali. Podľa mienky Rohaľa-Iľkiva kňazi neboli 
ešte dostatočne na prestup pripravení a jediným riešením bol už iba Veľký sobor v Prešove. 
Porov. F e d o r ,  Michal: Z dejín gréckokatolíckej cirkvi v Československu 1945 – máj 1950. 
Košice 1993, s. 197. Porov. L e t z ,  Róbert: Prenasledovanie kresťanov na Slovensku v rokoch 
1948–1989. In: Mikloško, František a kol.: Zločiny komunizmu na Slovensku 1948–1989, č. 
1. Prešov 2001, s. 147.
17 Nový riaditeľ Slovenského úradu pre veci cirkevné Š. Gažík na poslednej schôdzi 
cirkevnej rady navrhol, aby bývalí gréckokatolícki kňazi boli prevedení do výroby, ale skôr 
by uvítal, keby ich bolo možné vysídliť do „severných českých krajov“. Porov. M l y n á r i k , 
J.: Osud, s. 92.
18 Bp. P. P. Gojdič (* 17. 7. 1888 – † 17. 7. 1960) sa narodil v Ruských Pekľanoch v rodine 
gréckokatolíckeho kňaza. Po absolvovaní stredoškolského štúdia študoval teológiu v rokoch 
1907–1911 v Prešove a Budapešti. Po kňazskom svätení (27. 8. 1911) zastával rôzne funkcie 
na biskupskom úrade. V r. 1922 vstúpil do kláštora baziliánov. Biskupské svätenie prijal v Ríme 
v bazilike sv. Klimenta 25. 3. 1927. Za sídelného biskupa bol menovaný 17. 8. 1940. Na základe 
obžaloby, ktorá bola postavená na jeho „spolupráci s banderovskými vrahmi“ a obvineniach 
z vojenskej špionáže, velezrady a špionáže v prospech Vatikánu a „imperialistických mocností“, 
bol odsúdený na doživotie, konfiškáciu majetku, vysoké peňažné tresty a stratu občianskych 
práv. Obžaloba vychádzala na základe podpory ukrajinských utečencov, gréckokatolíckych 
kňazov a ich rodín, rehoľníkov, ktorí boli nútení opustiť od 1944 Ukrajinu pred sovietskou 
armádou. Vládna propaganda ČSR vytvorila z týchto utečencov nebezpečných teroristov-ban-
derovcov, ktorí ohrozovali životy a majetok občanov, ako špióni a rozvracači štátu. L e t z , 
R.: Postavenie, s. 264–266, 277. Publikácie o bp. Gojdičovi: t ý ž :  Boli traja. 50 rokov od 
politického procesu so slovenskými katolíckymi biskupmi. Bratislava 2001; P o t a š ,  J. 
M.: Dar lásky. Spomienky na biskupa Pavla Gojdiča, OSBM. Prešov 1999; t ý ž :  Žyttja 
Viddane Bohovi I, II. Ľviv 1994. 
19 Bp. V. Hopko (* 24. 4. 1901 – † 23. 7. 1976) sa narodil v rusínskej obci Hrabské 
na severe východného Slovenska. V r. 1923 ukončil štúdium na Evanjelickom kráľovskom 
kolegiálnom gymnáziu v Prešove. Po jeho absolvovaní vstúpil do prešovského eparchiálneho 
seminára a zároveň začal študovať teológiu na Vysokej škole bohosloveckej. Po druhom roční-
ku musel nastúpiť na základnú vojenskú službu, ktorú absolvoval v Prahe, kde zhromažďoval 
veriacich a gréckokatolíckych vojakov. Práve táto činnosť ho priviedla po kňazskej ordinácii 
(3. 2. 1929, Prešov, svätiteľ bp. Gojdič) za vymenovanie správcu farnosti v Prahe. 17. 5. 1947 
prijal biskupské svätenie. Vo vykonštruovanom procese bol uznaný za vinného z velezrady 
a odsúdený na 15 rokov odňatia slobody. V r. 1968 bol prepustený a funkciu pomocného 
biskupa vykonával až do svojej smrti v r. 1976. O bp. V. Hopkovi: Blahoslavený biskup Vasiľ 
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tý a odsúdení na zinscenovaných súdnych procesoch. Napriek očakávaniu 
podpisovanie a prestup na pravoslávie však nepriniesla očakávaný úspech. 
Preto Z. Fierlinger, jeden z organizátorov soboru, tzv. „cirkevná šestka“, rok 
po jeho uskutočnení 28. marca 1951 na cirkevnej rade hodnotil priebeh 
a výsledky likvidácie ako veľmi neuspokojivé. Uvádza, že pred soborom 
bolo na východnom Slovensku 282 gréckokatolíckych kňazov, manifest 
podpísalo menej ako 171, ale sľub a zjednotenie s Pravoslávnou cirkvou 
zložilo iba 129 kňazov, teda menej ako polovica z celkového počtu, pričom 
nezjednotených (gréckokatolíckych) zostalo 153.20 Kňazi, ktorí podpísali, 
vnútorne s ním neboli stotožnení a považovali sa za gréckokatolíkov. Do-
konca v poslednej správe cirkevnej rady sa píše, že bývalí gréckokatolícki 
kňazi, ktorých akvizácia do Pravoslávnej cirkvi bola úspešná, „nechcú pre 
pravoslávie veľa pracovať“.21 I tieto skutočnosti kňazov ich nasledujúci život 
ovplyvnili. Boli zaznamenané prípady, kedy tento prestup zrušili, za čo boli 
trestne stíhaní ako zradcovia a rozvracači republiky.22 

Podľa Mlynárika Prešovský sobor nebol záverom veľkolepej akcie 
akvizície na pravoslávie, ale bol to iba začiatok takmer dvadsaťročného 
utrpenia ľudí, ktorí sa previnili svojou (predovšetkým) rusínskou národ-
nosťou a gréckokatolíckym vyznaním.23 

2. Spoločensko-náboženská situácia po roku 1968 

Po osemnástich rokoch perzekúcie Gréckokatolíckej cirkvi dochádza 
v r. 1968 k výraznej zmene, keď v Československu vyvrcholilo politické 
napätie. Prejavila sa nespokojnosť s politikou ÚV KSČ. Prezident A. Novotný 
odstúpil z postu prvého tajomníka ÚV KSČ. Za jeho nástupcu bol zvolený 
A. Dubček.24 K entuziazmu procesu obnovy prispel i bod vyhlásenia akčného 
programu ÚV KSČ (1.–5. apríla 1968), v ktorom sa píše: „Otvorene hovoríme, 
že rátame aj s ľuďmi – veriacimi – so všetkými, ktorí chcú na základe svojej 
viery ako rovní s rovnými, ako plnoprávni budovatelia socialistickej spoločnosti, 
zúčastňovať sa na plnení všetkých našich náročných úloh […].“ 25 Túto situáciu 
využila pre uplatnenie svojich práv i Katolícka cirkev. V našom prípade 

Hopko (1904–1976). Zborník prednášok z vedeckej konferencie. Zostavil Peter Šturák. Prešov 
2004; B o r z a ,  Peter: Blahoslavený Vasiľ Hopko prešovský pomocný biskup (1904–1976). 
Vydané pri príležitosti 110. výročia narodenia blahoslaveného biskupa a mučeníka Vasiľa 
Hopka. Prešov 2003.
20 Tamtiež, s. 90.
21 Tamtiež, s. 91–92.
22 Porov. V a š k o ,  V.: Dům 2, s. 220–224.
23 Porov. M l y n á r i k ,  J.: Osud, s. 78. 
24 Bp. V. Hopko bol rehabilitovaný až 7. 1. 1969 a štátny súhlas dostal 2. 4. 1969. Porov. 
B o r z a ,  P.: Blahoslavený, s. 78.
25 Porov. F i t z ,  Michal: Trpké roky. Spomienky gréckokatolíckeho kňaza. Košice 
1993, s. 72.
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Gréckokatolícka cirkev, ktorej predstavitelia žiadali obnovenie jej činnosti.26 
Aj napriek tomu stále pretrvávala obava, či štátne orgány budú ochotné 
rokovať o rehabilitácii Cirkvi, preto sa hľadala akási núdzová alternatíva 
pre jej existenciu. Vzišiel návrh o vytvorení dočasného – provizórneho 
gréckokatolíckeho vikariátu, ktorý by bol spravovaný pražským biskupom 
ThDr. Františkom Tomáškom. S návrhom prišiel Štefan Lazor, CSsR. Bp. 
V. Hopko by na tento návrh pristúpil, ale len s podmienkou, že bude 
realizovaný iba v prípade nevyhnutnosti.27 Na Rímskokatolícky biskupský 
úrad v Košiciach28 bola 10. apríla 1968 formulovaná tzv. Rezolúcia grécko-
katolíckeho duchovenstva, v ktorej signatári okrem iného žiadali vyhlásenie 
neplatnosti Prešovského soboru a rehabilitáciu Gréckokatolíckej cirkvi.29 
Povereníctvo SNR pre kultúru a informácie prípisom č. PKI 3.576/1968 
z 12. júla 1968 dalo súhlas k legalizácii Gréckokatolíckeho biskupského 
úradu. Vládnym uznesením č. 205/1968 zb. dňa 13. júna 1968 a vládnym 
nariadením č. 70/1968 bola Gréckokatolícka cirkev v Československu 
opäť povolená30 i napriek tomu, že bp. V. Hopko ešte nebol rehabilito-
vaný (stalo sa tak až 2. apríla 1969). Preto „vedenie“ Gréckokatolíckej 
cirkvi prevzal tzv. Akčný výbor (do ustanovenia ordinariátu sa považoval 
za legálny orgán zastupujúci gréckokatolíckych kňazov), ktorého členmi 
boli kňazi Andrej Zima, ml. (riaditeľ biskupskej kancelárie), ThDr. Ján 
Murín (tajomník) a ICDr. Štefan Ujhélyi (archivár). Laikov reprezentoval 
JUDr. Jozef Pichonský.31 Akčný výbor prevzal na seba úlohu presadzo-
vania záujmov Gréckokatolíckej cirkvi pred štátnymi orgánmi a navonok 
zastupovať eparchiu v mene všetkého duchovenstva. Na stretnutí výboru 
sa zúčastnil bp. V. Hopko,32 ktorý bol na jeho čele, ďalej 133 kňazov a 64 

26 Porov. Š t u r á k ,  P.: Dejiny, s. 138. Za pozornosť stojí štúdia uverejnená v Ríme 
M. Lacku. Porov. L a c k o ,  Michal: The Re-establishment of the Greek-Catholic Church in 
Czechoslovakia. In: Slovak Studies. Slovak Institute. Cleveland – Rome 1971, s. 159–189.
27 Porov. F i t z ,  M.: Trpké roky, s. 76–77.
28 Na tomto stretnutí sa podieľal i kapitulný vikár Š. Onderko. Návrh bol podaný predse-
dom Akčného výboru Murínom, biskupovi ThDr. Ambrozovi Lazíkovi a Jánovi Hirkovi. Porov. 
S e m a n ,  Ján: A znovu žijeme. Gréckokatolícku cirkev v Československu likvidovali, ale 
nepodarilo sa im ju zničiť. Prešov 1997, s. 70.
29 Tamtiež, s. 145–146.
30 Porov. B a b j a k ,  Ján: P. Michal Lacko, SJ, informátor a formátor gréckokatolíkov. 
Bratislava 1997, s. 90.
31 Tamtiež, s. 93.
32 V tom čase to bol jediný gréckokatolícky hierarcha v Československu. Biskup P. P. Goj-
dič, OSBM zomrel v deň svojich 72. narodenín v r. 1960 vo väznici v Leopoldove. V r. 1968 
bola vykonaná jeho exhumácia a prevezenie ostatkov z leopoldovského cintorína do Prešova. 
Stalo sa to 28. 10. 1968, kde za prítomnosti kňazov a veriacich bp. Hopko slávil panychýdu. 
Porov. P o t a š ,  J. M.: Dar lásky, s. 304–312. Dňa 2. 4. 1969, keď bol menovaný dočasným 
ordinárom prešovského gréckokatolíckeho biskupstva J. Hirka listom Ministerstva kultúry 
SSR, zn. MK-1947/69-Mg. Bratislava, bol súčasne udelený aj štátny súhlas pre bp. V. Hopku 
do funkcie svätiaceho biskupa. Pri legalizácii Gréckokatolíckej cirkvi muselo dochádzať k rôz-
nym konfrontáciám, alebo osobným invektívam. To malo za následok i reakciu bp. V. Hopku, 
ktorý v jednom liste (18. 10. 1968) napísal: „[…] kňazi musia byť pokorní, poslušní a nedávať 
podmienky biskupovi, alebo iným, ktorí biskupa zastupujú…, pokora a poslušnosť pre kňaza je veľmi 



87

O T Á Z K A  N Á V R A T U  …

laikov. Delegácia Akčného výboru spolu s bp. V. Hopkom33 sa 22. apríla 
v Bratislave zúčastnila na rokovaní s povereníkom pre kultúru a informá-
cie, ktorého výsledkom bola dohoda o rehabilitácii biskupa a o udelenie 
štátneho súhlasu pre jeho duchovnú činnosť. Pochopiteľne, že proti 
legalizácii Gréckokatolíckej cirkvi sa postavili predstavitelia Pravoslávnej 
cirkvi v Československu, ktorí vo svojom vyhlásení Otvorený list slovutné-
mu národnému zhromaždeniu Československej socialistickej republiky v Prahe, 
uverejnenom v bilingválnom periodiku Odkaz sv. Cyrila a Metoda, v bode 
A píšu, že Prešovský sobor bol zorganizovaný samotnými gréckokatolíkmi 
bez zasahovania štátnej moci.34 S tým však nie je možné súhlasiť, keďže, 
ako bolo vyššie uvádzané, hlavnými činovníkmi soboru bola štátna moc. 
Vo Výzve posvätnej Synody Pravoslávnej cirkvi v Československu k veriacim 
pravoslávni biskupi varujú pred legalizáciou Gréckokatolíckej cirkvi, keď 
uvádzajú, že veriaci „pred 300 rokmi boli vyrvaní z lona matky-cirkvi pravo-
slávnej […]“, lebo: „na pamätnom sneme v Prešove, zlikvidovali Užhorodskú 
úniu a spojili sa s Pravoslávnou cirkvou […], ona prijala ich s láskou do svojho 
náručia […], veriaci s duchovenstvom ďalej sa modlili k Bohu podľa svojich 
obradových tradícii“. Synoda vyzýva, aby sa veriaci postavili „proti každému 
pokusu o návrat toho, čo grécko-katolícke duchovenstvo a veriaci pred 18 rokmi 
zlikvidovali“. 35 

potrebná […].“ Biskup tak reagoval na rôzne podmienky a naliehania duchovenstva, ktoré sa 
vyskytli, napr. v prípade rozdeľovania farností a ich obsadzovania. Porov. Dancák, František: 
Da vsi jedino budut – Aby všetci jedno boli. Prešov 2002, s. 81. Barnovský otázku menovania 
Hirku do funkcie ordinára dáva do pozície národnostnej, keďže bol Slovákom. Bp. Hopko 
rozhodnutie Vatikánu o menovaní Hirku za dočasného ordinára prijal s pochopení, ale ťažko 
znášal, že nie je miestnym biskupom. Jedným z dôvodov jeho nemenovania bol zdravotný stav. 
Avšak sám biskup sa necítil až natoľko chorí, aby nemohol spravovať eparchiu. Aby presvedčil 
kompetentné cirkevné orgány, v októbri 1969 pricestoval do Ríma, čím chcel dokázať, že 
je toho schopný, keďže sa o ňom dokonca šírili i správy, že je duševne chorý. Ďalší dôvod 
jeho postavenia do úzadia obrodného diania bola národnostná otázka. Po r. 1968 začali mať 
v Gréckokatolíckej cirkvi dominantné postavenie veriaci a kňazi slovenskej národnosti. Väčšina 
členov Akčného výboru bola taktiež slovenskej národnosti, ktorí chceli mať biskupa Slováka. 
Bp. Hopko bol však rusínskej národnosti. Porov. P e š e k ,  Ján –  B a r n o v s k ý , 
Michal: V zovretí normalizácie. Cirkvi na Slovensku v rokoch 1969–1989. Bratislava 2004, 
s. 42–43.
33 Ukázalo sa, že bp. V. Hopko svojou osemnásťročnou internáciou nepoznal dostatočne 
situáciu na Slovensku. Tento nedostatok sa prejavil na Ministerstve kultúry a informácií 
(5. 4. 1968) s predstaviteľmi Pravoslávnej cirkvi, na ktorom súhlasil s vytvorením dvoch komisií 
pozostávajúcich z členov obidvoch cirkví, s čím nesúhlasil zvyšok delegácie gréckokatolíkov. 
Na základe tohto nesúhlasu bol vytvorený Akčný výbor (21. 3. 1968), ktorý mal „mandát“ 
rokovať s politickými a pravoslávnymi predstaviteľmi. Bp. V. Hopko v komisii zastával skôr 
úlohu čestného než výkonného predsedu, čím do istej miery bol postavený mimo hlavné 
rozhodovanie. Porov. V n u k ,  František: Popustené putá. Katolícka cirkev na Slovensku 
v období liberalizácie a nástupu normalizácie (1967–1971). Martin 2001, s. 184–185. 
34 Porov. Kol. autorov: Otvorený list slovutnému národnému zhromaždeniu Československej 
socialistickej republiky v Prahe. Odkaz sv. Cyrila a Metoda, roč. 14, č. 5. Prešov 1968, s. 107.
35 Porov. Kol. autorov: Výzva posvätnej synody pravoslávnej cirkvi v Československu k veri-
acim. Odkaz sv. Cyrila a Metoda, roč. 14, č. 5. Prešov 1968, s. 98.



88

S T U D I E  A  Č L Á N K Y

3. Teologická príprava na Pravoslávnej bohosloveckej fakulte 
a formácia v kňazskom seminári

S otázkou návratu kňazov, resp. absolventov Pravoslávnej boho-
sloveckej fakulty (ďalej PBF) do Gréckokatolíckej cirkvi súvisel aj ich 
výchovno-vzdelávací proces a duchovná formácia.

Pravoslávna cirkev ani pred a ani po vzniku Československa, a taktiež 
ani od vytvorenia eparchie, nemala vlastný bohoslovecký seminár zabez-
pečujúci intelektuálnu a spirituálnu prípravu budúceho duchovenstva. 
V období medzi dvoma svetovými vojnami sa kandidáti pripravovali v bý-
valej Juhoslávii (Sremský Karlovac, Bitol, Sarajevo, Belehrad). Po skončení 
Druhej svetovej vojny bola zriadená v Olomouci Stredná bohoslovecká 
škola.36 V r. 1948 bol v Karlových Varoch otvorený Duchovný seminár, 
ktorý bol o rok neskôr preložený do Prahy. Vzhľadom k novým cirkevným 
zákonom a novovzniknutým cirkevným pomerom na východnom Sloven-
sku bol seminár preložený do Prešova, kde došlo k jeho transformácii na 
Vysoké cirkevné učilište – Pravoslávnu bohosloveckú fakultu. Fakulta spolu 
s kňazským seminárom bola slávnostne otvorená 17. októbra 195037 a do 
r. 1953 sídlila v bývalom gréckokatolíckom kňazskom seminári. Pri úprave 
prešovského námestia bola budova seminára zbúraná. Seminár sa presídlil 
do bývalého sirotinca pôvodne patriaci Kongregácii sestier služobníc Ne-
poškvrnenej Panny Márie.38 

Na fakulte pôsobilo deväť profesorov, z ktorých boli niektorí bývalými 
gréckokatolíckymi kňazmi.39 Pravoslávny historik Pavel Aleš sa domnieva, 
že vzhľadom k tomu, že niektorí pedagógovia boli pôvodom gréckokato-
líkmi, „výchovou však predsa len patrili k západným teologickým smerom, preto 
sa prejavovala na fakulte istá rozkolísanosť výučby a spirituality“.40 Štúdium 
na PBF trvalo osem semestrov. Koncepcia teologického štúdia na PBF sa 
opierala skúsenosti zo študijných plánov ortodoxných teologických škôl.41 
Prednášky boli v slovenskom jazyku, prípadne v ruskom alebo ukrajinskom 
(podľa národnosti učiteľa). Niektorí bývalí gréckokatolícki kňazi, pedagó-

36 Porov. A l e š ,  Pavel: Pravoslávna cirkev u nás. Prehľad dejinnej cesty. Prel. J. Zo-
zuľák. 2. vyd., slovenské – doplnené. Prešov 1998, s. 66.
37 Porov. T r e b i š o v s k ý ,  Pravoslav: Obnovenie Cyrilometodovskej pravoslávnej 
cirkvi v Československu. In: Pravoslávny teologický sborník, zv. 15. Pravoslávna církev v Čes-
koslovensku. Praha 1989, s. 45.
38 V súčasnosti v ňom sídli Gréckokatolícky kňazský seminár bl. biskupa Pavla Petra 
Gojdiča.
39 Uvádzam ich mená a predmety, ktoré vyučovali: Michal Kizák (cirkevná slovančina, 
pedagogika), ThDr. Jozef Kizák (prodekan 1954–1955, pôvodom gréckokatolík), prof. ThDr. 
Štefan Balogh (biblistika, SZ), doc. ThDr. Eliáš Kačur (biblistika, NZ), Pavol Bobalík, ThDr. 
Július Hricišák, prof. ThDr. Jozef Kulheim (všeob. dejiny cirkvi, československé cirk. dejiny), 
ThDr. Jozef Hradil (cirk. právo, cirk. administratíva) a Anton Podhájecký (cirk. hudba).
40 Porov. A l e š ,  P.: Pravoslávna cirkev, s. 66. 
41 Porov. I v a n ,  Róbert: Obnova pravoslávia na území Slovenska v 20. storočí. Prešov 
2007, s. 101–102.
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govia, udržiavali v študentoch povedomie, že sú i naďalej gréckokatolíc-
kymi bohoslovcami (Š. Balogh). Napr. na rôznych prednáškach sa viedla 
diskusia o problematike unionizmu. Pedagógovia boli podľa svedectiev 
opýtaných absolventov (Dr. F. Dancák) v tejto otázke názorovo niekedy 
zdržanliví. Keďže bohoslovci mali po ukončení štúdia a kňazskom svätení 
pôsobiť medzi pôvodnými gréckokatolíckymi veriacimi, pedagógovia ich 
vyučovali v zmysle: „Tak sa to má robiť, ale robte to takto [podľa gréckoka-
tolíckej verzie], ak sa chcete udržať.“  42 Toto odporúčanie sa týkalo zvlášť 
liturgických obradov. Peter Kernaševič vo svojich skriptách Všeobecný ty-
pikon na mnohých miestach uvádza štruktúru bohoslužby podľa platných 
pravidiel (typikon) avšak v poznámkach pod čiarou alebo v texte uvádza 
slávenie bohoslužby v tzv. „gréckokatolíckej verzii“.43 Podľa svedectiev 
(J. Zimovčák, F. Dancák) mali študenti zo Zemplína a Šariša väčšie pove-
domie príslušnosti ku Gréckokatolíckej cirkvi. To sa prejavovalo zvlášť pri 
bohoslužbách. Mohlo ísť o obnovenie čítania malých jekténií v liturgii,44 
spomínanie ruského patriarchu v jekténiách ako náhrada za spomienku 
pápeža, otázku liturgického jazyka,45 otázku konsekračnej epiklézy a tropára 
3. času z horologionu,46 ktorý bol interpolovaný za modlitbou epiklézy 
v Liturgii sv. Jána Zlatoústeho. Celková atmosféra v seminári bola priaznivá. 
Konflikty na základe bývalej konfesionálnej príslušnosti nevznikali. Indi-
viduálne štúdium v učebniach bolo pod prísnym dozorom predstavených. 
V období po likvidácii Gréckokatolíckej cirkvi sa pravoslávni bohoslovci 
a kňazi mimoliturgickým odevom od bývalého gréckokatolíckeho ducho-
venstva zvlášť neodlišovali (išlo napr. o nosenie latinských reverend ako 
i nosenie brád). V skriptách pastorálnej teológie sa napr. uvádza tradícia 
nosenia brady a dlhých vlasov, avšak v patričnej dôstojnosti, čo bolo pre 

42 Svedectvo F. Dancáka. 
43 Porov. K e r n a š e v i č ,  Peter: Všeobecný typikon obsahujúci bohoslužobný poriadok 
pravoslávnej cirkvi na každý rok. Prešov 1966, s. 92.
44 P. Kernaševič poukazuje na obyčaj, ktorý „na mnohých zjednotených farnostiach jestvu-
je“. Kňaz sa malé jekténie nemodlí nahlas, ale potichu, pričom ľud spieva v celku: „Hospodi 
pomiluj, Hospodi pomiluj, Tebi Hospodi, Amiň.“ Taktiež bol zvyk, kedy sa tieto jekténie kňaz 
vôbec nemodlil. Ako tretí zvyk uvádza, keď kňaz vo svätyni sa modlí malú jekténiu a pri 
oltári mu odpovedá kostolník. Kantor s veriacimi spieva to isté nevšímajúc si slov kňaza. 
V závere typikona autor odporúča pri nejakých liturgických nejasnostiach použiť i typikony 
od gréckokatolíckych autorov ( M i k i t a ,  Alesander: Cerkovnyj typikon. Užhorod 1890; 
Typikon. Peremyšl 1852). Porov. K e r n a š e v i č ,  P.: Všeobecný typikon, s. 24, 180. 
45 Na území Zemplína a Šariša sa otázka bohoslužobného jazyka dostala v Gréckokato-
líckej cirkvi do popredia už v 30.–40. rokoch 20. storočia. Totiž na tomto území žilo viacero 
denominácií (rímskokatolíci, gréckokatolíci, kalvíni a evanjelici). Tým mohlo dôjsť i k jazy-
kovým vplyvom, resp. snahe o porozumenie bohoslužbám.
46 P. Kernaševič v poznámke pod čiarou doporučuje upraviť obrad zvonenia medzi slova-
mi ustanovenia pri epikléze, jej záverečnej modlitbe: „Preloživ Duchom Tvojim Svjatym“ (slov. 
preklad: „Keď si ich premenil svojim Svätým Duchom“  ) má sa zvoniť trikrát po trikrát s malou 
prestávkou, „nakoľko bol koniec najhlavnejšieho momentu“. Porov. K e r n a š e v i č ,  P.: 
Všeobecný typikon, s. 40. 
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gréckokatolícke duchovenstvo neprípustné.47 Zaujímavosťou je, že autor 
skrípt pojednáva i o manželkách budúcich kňazov, napr. o ich povahových 
vlastnostiach a pod.48

Bohoslovci v čase slávenia Paschy zostávali v kňazskom seminári. Je 
dôležité spomenúť udalosť z r. 1961, v čase, keď bol vicerektorom Andrej 
F. Hniďak (laik, lektor), ktorý v nedeľu počas paschálnych bohoslužieb 
bohoslovcov povzbudzoval slovami: „Príde už náš biskup Vasiľ [Hopko], 
a tak sa zbavíme moskaľov“  49 (J. Zimovčák). Totiž už v tom čase začínalo 
hnutie za obnovenie Gréckokatolíckej cirkvi.50 

Michal Fitz uvádza, že v Trenčianských Tepliciach sa v r. 1965 na 
pracovnej porade vysokí politickí funkcionári zaoberali rehabilitáciou 
Gréckokatolíckej cirkvi. Najväčším problémom jej obnovenia bol spôsob, 
ako to uskutočniť. Práve v tomto bode sa proces obnovenia zastavil.51 

Skutočnosť, že počas uvedeného obdobia bolo silné povedomie 
obnovenia Gréckokatolíckej cirkvi, spomína P. Dancák, ktorý sa svojmu 
starému otcovi vyznal, že už nechce študovať a byť kňazom. Toto skla-
manie vychádzalo z narážok veriacich, ktorí mu nadávali, že zradil Cirkev 
(materskú Cirkev) a pod. Ten mu na to odpovedal: „Len vyštuduj, staň sa 
kňazom a keď sa obnoví Gréckokatolícka cirkev, bude to celkom inak.“ Ten istý 

47 Porov. K e r n a š e v i č ,  Peter: Pastorálka. Prešov 1958, s. 21. S takouto po-
známkou, prípadne kapitolou sa v súčasných skriptách Gréckokatolíckej teologickej fakulty 
nestretneme (pozn. autora).
48 Tamtiež, s. 15–16.
49 Označenie pravoslávnych, ktorí spolupracovali s Ruskou pravoslávnou cirkvou, alebo 
boli jej členmi. Bp. V. Hopko bol zo svojej internácie v Oseku prepustený až v r. 1968, kedy 
mohol navštíviť svoje rodisko Hrabské (okr. Bardejov). Viackrát žiadal o amnestiu, ktorá mu 
však nebola udelená ani pri všeobecnej v r. 1960. Práve v tom roku musela ožiť nádej na 
obnovenie Gréckokatolíckej cirkvi. Tá vychádzala z celkovej spoločenskej situácie koncom 
50. rokov 20. storočia. Začínala sa vyvíjať nepriateľská propaganda Rímskokatolíckej cirkvi 
vedená hlavne mužskými rádmi. Tí sa zameriavajú zvlášť na roľníkov, ktorých štvali proti 
socializácii dediny. Taktiež sa začínajú rozširovať apokalyptické „proroctvá“, že v roku 1960 
nastane koniec sveta. Tak ako Rímskokatolícka cirkev svoju činnosť vyvíjajú i reakčné elementy 
z rádov gréckokatolíckeho duchovenstva. V r. 1958 bolo zatknuté tajné vedenie Gréckokato-
líckej cirkvi na čele s Teodorom Rojkovičom. Ich činnosť spočívala, ako u vyššie spomínaných 
rehoľníkov, boj proti socializácii dedín v prešovskom a košickom kraji. Nabádali veriacich, aby 
pri vstupe do JRD si kládli za podmienku legalizácie Gréckokatolíckej cirkvi a prepustenia 
všetkých odsúdených kňazov na čele s bp. P. P. Gojdičom a V. Hopkom. V prešovskom kraji 
na slobode žijúci kňazi utvrdzovali svojich veriacich v tom, že Gréckokatolícka cirkev bude 
čoskoro obnovená a robili medzi nimi agitáciu za vstup do nej. Porov. P e š e k ,  Ján – 
L e t z ,  Robert: Štruktúry moci na Slovensku 1948–1989. Prešov 2004, s. 679–680. 
50 Porov. L a c k o ,  Michal: A Brief Survey of the History of the Slovak Catholics of the 
Byzantine-Slavonic Rite. In: Slovak Studies III. Cyrillo-Methodiana. Slovak Institute. Rome 
1963, s. 221.
51 Túto informáciu podáva M. Fitz „z hodnoverného prameňa“. Porov. F i t z ,  M.: 
Trpké roky, s. 72. Záležitosť o obnovenie cirkvi v r. 1965 hovorí správa o cirkevno-politickej 
situácii Pravoslávnej cirkvi, kde sa uvádza, že stranícke a vládne miesta dostali žiadosti na 
obnovenie Gréckokatolíckej cirkvi od jednotlivcov a skupín veriacich z obcí (Malý Lipník, 
Matysová, Veľký Sulín, Okružná, Zbudza, Topoľany, Ľubica, Švermovo). Porov. V n u k , 
F.: Popustené putá, s. 180.
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kňaz spomína, že Michal Kizák, ktorý prestúpil do Pravoslávnej cirkvi, po-
vzbudil jeho otca, že „ak chce chlapec ísť za kňaza, nebráň mu, lebo tam učíme 
my, gréckokatolícki profesori, a to dlho trvať nebude. Niekoľko rokov a budeme 
naspäť gréckokatolíci a chlapec bude už gréckokatolíckym kňazom.“ 

Absolventi PBF v Prešove ordinácie na území Slovenska prijímali 
v dvoch eparchiách, v Prešovskej a Michalovskej.52 V prvej eparchii pôsobil 
Rus, exarcha – bp. Alexij (Dechterev, 1950–1955, † 1959), bp. Dorotej 
(Dimitrij G. Filip, 1955–1964). Od r. 1965 bp. Nikolaj (Kocvar, † 2006), 
ktorý bol v r. 1964–1965 najprv správcom eparchie.

V rámci reštrukturalizácie bola v Michalovciach ustanovená epar-
chia, kde bol ustanovený za bp. Alexander (Viktor Michalič, 1950–1953, 
pôvodne gréckokatolík, generálny vikár a kanonik),53 bp. Metod (Millý, 
1953–1966, pôvodne gréckokatolík), bp. Metod (Kančuha, 1962–1964, 
vikár trebišovský, neskôr suspendovaný), bp. Cyril (Vasiľ Mučička, bývalý 
špirituál, Ukrajinec, absolvent Ruskej teologickej akadémie, 1965–1979),54 
bp. Nikanor (Juchimjuk 1980–1983) a od r. 1983 bp. Ján Holonič.55 

4. Dôvody a priebeh návratu pravoslávnych kňazov do Grécko-
katolíckej cirkvi

Je nutné poznamenať, že pravoslávne duchovenstvo „neprestupovalo“ 
do Gréckokatolíckej cirkvi, ale ako poznamenáva Dr. F. Dancák, išlo o ich 
„návrat“. Z toho môžeme usudzovať, že identita Gréckokatolíckej cirkvi 
u väčšiny bohoslovcov a neskôr kňazov mohla byť stále živá.56 Názorový 
posun ohľadom zrušenia gr.kat. cirkvi môžeme vidieť u pravoslávnych 
autorov, keď napr. Š. Pružinský tvrdí, že Gréckokatolícka cirkev nebola 
zrušená, a preto „sa môže hovoriť len o dočasnom zastavení jej činnosti“. Dôvody 
jej zrušenia však neuvádza. Niektorí kňazi nemali dôvod k návratu do lega-

52 Pravoslávna cirkev v Československu po r. 1945 bola jurisdikčne rozdelená na dve 
eparchie: pražskú a prešovskú. Neskôr vznikli ďalšie dve eparchie, v Olomouci (1949) a Mi-
chalovciach (1950).
53 V rozsiahlej edícii Zostali verní abp. Babjak uvádza rozhovor gréckokatolíckeho kňaza 
Viktora Michaliča so svojim otcom Viktorom. Ako dôvod jeho podpísania prestupu uvádza 
jeho senilitu. Jeho syn prestup nepodpísal a ako Babjak ďalej uvádza: „Otec dostal biskupskú 
a syn tŕňovú korunu.“ Porov. B a b j a k ,  J.: Viktor Michalič, ml. In: Zostali verní – osudy 
gréckokatolíckych kňazov 5. Košice 1999, s. 73. Pri prijímaní pravoslávnych kňazov Akčný 
výbor platnosť kňazských svätení biskupom V. Michaličom musel preskúmať a dokazovať, 
keďže bola pochybnosť o ich platnosti. Na tieto prípady bol určený kňaz. Porov. R u s n á k , 
Andrej: Zásady pre prijímanie pravoslávnych kňazov do Gréckokatolíckej cirkvi, s. 2.
54 Porov. P r u ž i n s k ý ,  Š. –  H o r k a j ,  Š.: Pravoslávna cirkev, s. 194.
55 V súčasnosti prešovský arcibiskup.
56 Postoj k mladým pravoslávnym kňazom z pozície Akčného výboru bol pozitívny. Z pí-
somného vyhlásenia výboru práve oni boli odlíšení od inšpirátorov útokov na Gréckokatolícku 
cirkev. Sami sa na udalostiach v r. 1950 nezúčastnili a neboli o nich objektívne informovaní. 
Porov. Naše stanovisko. In: F i t z ,  M.: Trpké roky, s. 84.
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lizovanej cirkvi, keďže im bola poskytnutá možnosť vedecko-pedagogickej 
kariéry a možnosti štúdia v zahraničí. To sa mohlo získať na významných 
akadémiach v bývalom Sovietskom zväze (Moskva, Leningrad), ako aj vo 
vtedajšej Juhoslávii. Pre štúdium v zahraničí si predstavení vyberali tých, 
ktorí boli verní Pravoslávnej cirkvi. 

Dôvody návratu pravoslávnych kňazov (či už absolventov PBF alebo 
tých, ktorí podpísali prestup na pravoslávie) boli rôzne. Jedným z nich 
bol postoj veriacich k pravoslávnemu kňazovi a k jeho rodine. Ak v obci 
pretrvávala silná idea príslušnosti ku Gréckokatolíckej cirkvi, dochádzalo 
k tomu, že sami veriaci odmietali prítomnosť pravoslávneho kňaza, preto 
sa mohol buď „vrátiť“ do Gréckokatolíckej cirkvi, alebo požiadať svojho 
biskupa (pravoslávneho) o preloženie na iné pôsobisko. Je však nutné 
poznamenať, že idea príslušnosti ku Gréckokatolíckej cirkvi bola vlastná 
(podľa zaznamenaných svedectiev) väčšine pravoslávnych kňazov. Ďalším 
dôvodom bol záujem vracajúcich sa pravoslávnych kňazov (bývalých gréc-
kokatolíckych) o svoju pôvodnú farnosť, na ktorej pôsobili ešte pred rokom 
1950. M. Fitz uvádza, že z 26 pravoslávnych kňazov požiadalo o prijatie 
24. Z bývalých pravoslávnych kňazov, ktorí sa stali členmi Gréckokatolíckej 
cirkvi, sa naspäť vrátil iba jeden.57 Keďže legalizácia cirkvi sa stretla s vý-
razným nesúhlasom Pravoslávnej cirkvi, tá začala vyvíjať agitačnú činnosť 
pre udržanie svojich veriacich, čo spôsobilo mnohé komunikačné problémy 
medzi príslušníkmi obidvoch denominácií. 

4.1. Požiadavky pre prijatie do Gréckokatolíckej cirkvi

Prijatie malo svoj určený priebeh a postup. Akčným výborom boli 
vypracované tzv. Zásady pre prijímanie pravoslávnych kňazov do Gréckoka-
tolíckej cirkvi.58 Plnú právomoc pre prijímanie pravoslávnych kňazov mal 
bp. V. Hopko a zjednocovacia komisia, ktorá bola navrhnutá Akčným výbo-
rom a potvrdená biskupom. Výbor vymenoval komisiu, ktorá pozostávala 
z dvoch sekcií. Tie zastrešovali kandidátov podľa krajov (prešovský a ko-
šický).59 Prešovskú komisiu tvorili kňazi: Ján Hirka,60 Miron Podhajecký,61 

57 Tamtiež, s. 88–89.
58 Dokument bol poskytnutý o. Ing. Mgr. Andrejom Rusnákom, osobným tajomníkom 
emeritného prešovského biskupa Mons. Jána Hirku. 
59 V tom čase existoval jeden kraj, a to východoslovenský. 
60 J. Hirka bol 25. 2. 1969 na zasadnutí Akčného výboru v Košiciach doporučený Svätému 
stolcu za ordinára Prešovskej eparchie.
61 V r. 1949 (19. 5.) v Michalovciach bp. Gojdič poveril M. Podhajeckého, ako svojho 
nástupcu v prípade znemožnenia výkonu biskupskej služby. Druhý v poradí bol M. Sabadoš 
(vicerektor seminára), tretím Emericha Sedláka (rektor). V októbri po vydaní Vatikánom tzv. 
tajných fakúlt pre biskupov v ČSR si bp. Gojdič s bp. Hopkom vybrali piatich zástupcov, ktorí 
by prevzali biskupskú právomoc v prípade mimoriadnych okolností. Prvým bol bp. Hopko, 
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Michal Sabadoš, Michal Ihnát, Štefan Lazor, CSsR, Ján E. Kočiš,62 Tibor 
Mati; košická pozostávala: Ján Murín, Viktor Skorodenský, Štefan Ujhély, 
Bartolomej Demko. Za predsedu obidvoch komisií bol zvolený Michal 
Sabadoš, ktorému boli doručované žiadosti o prijatie. Tie boli zaevidované 
do evidencie pre prípadné ďalšie prešetrovanie a vybavovanie.63

Komisia vo veci prijímania pravoslávnych kňazov vychádzala zo 
štyroch zásad:
1. Zjednocovanie pravoslávnych kňazov s Katolíckou cirkvou je zjav 

masový a má charakter prvotnej únie:
− tento fakt dokazuje minulosť a opiera sa o vyžiadanú mienku 

odborníkov (prof. ThDr. Ján Mastiliak, CSsR,64 ako i o vyja-
drenie stanoviska Svätého stolca. To bolo tlmočené na Akčnom 
výbore J. Murínom;

2. Ordinácia – kňazské svätenie sa zo zásady pokladá u všetkých pra-
voslávnych kňazov za platné, pokiaľ nebol dokázaný opak:
a) je potrebné poznamenať, že z tejto zásady sa vychádzalo i v mi-

nulosti pri podpisovaní únií;
 táto zásada bola vyslovená J. Murínom pri poslednej návšteve 

Ríma; 
b) opiera sa o dekréty Druhého vatikánskeho koncilu v tej miere, že 

ak sa neplatnosť nespomína, treba pokladať svätenie za platné;
3. Pri prijímaní uchádzačov sa bude brať na zreteľ: krst, myropomazanie, 

sobáš, jeho svätenie, jeho svätiteľ a teologické vzdelanie:
a) aby boli všetky tieto podmienky splnené, museli uchádzači 

predložiť písomné doklady (krstný a sobášny list, potvrdenie 
o svätení, diplom o ukončení vysokoškolského štúdia);

b) vo veci vysokoškolského vzdelania komisia považovala nedo-
statok vzdelania v katolíckej teológii za druhoradý, pričom si 
dávala za cieľ doškoliť zjednotených kňazov;

prof. Mikuláš Russnák, následne J. Kokinčák, ktorý kolaboroval v pravoslavizácii, Michal 
Sabadoš a Miron Podhájecký. Porov. L e t z ,  R.: Postavenie, s. 271.
62 Ján E. Kočiš, bol ordinovaný biskupom F. Davídkom 3. 12. 1967 (osobné svedectvo). 
O katakombálnej Gréckokatolíckej cirkvi pozri F i a l a ,  Petr –  H a n u š ,  Jiří: 
Skrytá církev. Felix M. Davídek a společenství Koinótés. Brno 1999, s. 87–95.
63 Porov. Rusnák, Andrej: Zásady pre prijímanie pravoslávnych kňazov do Gréckokatolíckej 
cirkvi, s. 1.
64 Prvý gréckokatolík Kongregácie najsvätejšieho Vykupiteľa (redemptorista) z územia 
Československej republiky. Vo vykonštruovanom procese proti rehoľným predstaveným bol 
4. 4. 1950 odsúdený na doživotie. V r. 1955 mu bol trest zmenený na 25 rokov a z väzby 
prepustený v r. 1965. Počas výkonu trestu pobýval v cele s G. Husákom, ktorý bol jedným 
z organizátorov likvidácie Gréckokatolíckej cirkvi. Porov. V a š k o ,  V.: Neumlčená II, s. 
145–147; M a n d z á k ,  Daniel Atanáz: „Agent a špión Vatikánu“ – Redemptorista Ján Ivan 
Mastiliak, slovenský účastník monsterprocesu proti A. A. Machalkovi a spol. Bratislava 2008.
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4. Napriek všeobecným zásadám Katolíckej cirkvi o platnosti ordinácie 
sú určité dôvody, špeciálne v našich krajoch, ktoré vzbudzujú silné po-
chybnosti o platnosti kňazského svätenia (osôb, alebo svätiteľov):
a) nedokonalosť formy – úmyslu;
b) porušená apoštolská postupnosť – successio;65

V rámci zjednocovacieho procesu boli pravoslávni kňazi rozdelení 
do troch skupín:
1. pôvodne pravoslávni, ordinovaní po r. 1950;
2. bývalí gréckokatolícki kňazi, ktorí sa stali pravoslávnymi (tzv. podpísali 

prestup do Pravoslávnej cirkvi);
3. kňazi zvlášť exponovaní, skompromitovaní a ťažšie prípady;

Kňazi, patriaci do druhej kategórie, svojím prestupom (tento úkon sa 
konal pod silným nátlakom tajomníkov pre cirkevné veci, ZNB a ŠtB napr. 
pod hrozbou smrti, vyhnanstva, straty rodiny) uvalili na seba cirkevné tresty. 
Kňaz, ktorý sa dopustil deliktu, „qui vergat in contemptum fidei, ecclesiasticae 
autoritatis et animarum damnum“, ako uvádza A. Rusnák, hoci aj z veľkého 
strachu, upadol do „excom. Speciali modo S. Sedi reservatum“.66

4.2. Postup prijatia

Pravoslávni kňazi sa najprv osobne stretli s bp. V. Hopku. Následne 
podali na biskupský úrad v Prešove písomnú žiadosť o prijatie do Gréc-
kokatolíckej cirkvi. K podmienkam ich prijatia patrili taktiež posudky 
veriacich z farností, v ktorých pôsobili. Tie si overoval biskupský úrad. 
Ďalšími podmienkami bol vzorný manželský život kňaza ako i jeho pas-
toračná činnosť. 

Na základe toho mohol F. Dancák zvolať na farský úrad zbor kurátorov 
(11. júla 1968, Hrabské), ktorých informoval o tom, že formálne už bol pri-
jatý bp. V. Hopkom do legalizovanej cirkvi. Veriaci jeho rozhodnutie prijali. 
V dňoch 12.–15. júla 1968 sa veriaci svojimi podpismi prihlásili k súhlasu 
o prijatie do Gréckokatolíckej cirkvi, o čom bola spísaná zápisnica.67 

65 Pre tieto prípady bol vymenovaný kňaz, ktorý mal za úlohu zbierať dôkazy, svedecké 
výpovede o nedokonalosti formy svätenia niektorých subjektov. Komisia mala vážne obavy 
o platnosť biskupského svätenia bp. V. Michaliča. V jeho prípade boli zisťovaní tí kňazi, ktorí 
prijali od neho kňazské svätenie. Tieto materiály mali byť verifikované na základe otázok 
ohľadom úmyslu svätenia. Kladné odpovede boli tajne overované aj svedectvami iných kňazov 
(napr. rímskokatolíckych) alebo iných osôb. Tieto materiály boli predložené zjednocovacej 
komisii. Podľa niektorých svedectiev bolo uvedené, že V. Michalič, st. neprijal biskupské 
svätenie vzhľadom na svoj vek (pri jeho svätení išlo skôr o ceremóniu, tvrdenie J. E. Kočiša). 
Avšak nikto z pravoslávnych kňazov nebol reordinovaný sub ordinare. Porov. R u s n á k , 
Andrej: Zásady pre prijímanie pravoslávnych kňazov do Gréckokatolíckej cirkvi, s. 2.
66 Porov. R u s n á k ,  Andrej: Zásady pre prijímanie pravoslávnych kňazov do Gréc-
kokatolíckej cirkvi, s. 3.
67 Tu je nutné podotknúť, že F. Dancák pôsobil v rodisku bp. V. Hopku (Hrabské), preto 
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Následne boli pravoslávni kňazi pozývaní pred Akčné výbory do Košíc 
a Prešova, kde mali pohovor s určeným kňazom. Komisia sa informovala 
o celkovom dianí a vnímaní situácie. Otázky boli kladené zo životopisu, 
ako napr.: „Aký je váš motív stať sa gréckokatolíckym kňazom; prečo ste sa roz-
hodol študovať teológiu v nepriaznivej dobe; aký máte vzťah ku Gréckokatolíckej 
cirkvi; názor na Svätého Otca; na jednotu Gréckokatolíckej cirkvi s Rímskou; 
ako chápete vyznanie viery (nicejsko-konštantinopolské, otázka filioque), a čo 
by ste robil, keby bola znovu zakázaná a prenasledovaná cirkev.“ Na základe 
odpovedí sa členovia Akčného výboru rozhodovali o následnom jeho 
prijatí, alebo neprijatí.

Po rozhovoroch kandidáti dostali pozvánku na deväťdňové exercície 
do obce Ľutina (okr. Sabinov, pútnické miesto), ktoré sa uskutočnili v dome 
kňaza Ireneja Bačinského.68 Tie viedol ThLic. Juraj Bumbera (gréckokato-
lícky jezuita, prešovský farár).69 V ich závere nasledovala spoveď a zriek-
nutie sa pravoslávnej viery. Potom nasledovalo spoločné slávenie liturgie, 
ktorej hlavným celebrantom bol Š. Ujhélyi, spoluslúžiteľmi J. E. Kočiš, 
J. Bumbera a I. Bačinský. Počas liturgie novoprijatí kňazi zložili nicejsko-
konštantinopolské vyznanie viery (vrátane filioque) a prísahu prešovskému 
biskupovi, ako i jeho nástupcom a Svätému Otcovi, ktorú písomne potvrdili 
ako administratívnu podmienku, bez ktorej by neboli prijatí. Kňazi museli 
taktiež svojím podpisom potvrdiť, že sa vzdávajú miesta svojho doterajšieho 
pôsobenia. Ak by túto požiadavku neboli neprijali a nepodpísali súhlas 
s opustením farnosti, spochybnilo by to možnosť ich prijatia. Potom im boli 
v dome I. Bačinského odovzdané dekréty na nové pôsobiská. Pri prijímaní 
ich však nebol prítomný bp. V. Hopko, ako reprezentant a hierarcha cirkvi. 
Avšak ako hierarcha tam bol prítomný „episcopus silencius“ J. E. Kočiš.70

identita ku Gréckokatolíckej cirkvi tam bola stále živá. Porov. D a n c á k ,  František: Aby 
všetci boli jedno. Prešov 2007, s. 42.
68 Irenej Bačinský síce podpísal prestup na pravoslávie, ale napriek tomu zostal vedomým 
gréckokatolíkom, čo sa prejavilo, keď odmietol ďalej pôsobiť ako pravoslávny duchovný, čím 
mu bola zakázaná pastoračná činnosť. V r. 1951 sa stretol s I. Ljavincom, ktorý ho vyspovedal 
a oslobodil z exkomunikácie. Taktiež mu, ako sa píše v rozsudku, odovzdal smernice pre 
riadenie ilegálnej Gréckokatolíckej cirkvi, keďže I. Ljavinec bol bp. Gojdičom poverený tajným 
riadením cirkvi vo funkcii generálneho vikára. Z rúk bp. F. X. Dávidka prijal Ljavinec 24. 3. 
1968 biskupské svätenie. 13. 3. 1996 bol v Ríme vymenovaný za exarchu gréckokatolíkov 
v Českej republike pričom prijal biskupskú ordináciu sub condinare. Porov. V a š k o ,  V.: 
Neumlčená II, s. 222; F i a l a ,  P. –  H a n u š ,  J.: Skrytá církev, s. 91. Podľa osobných 
svedectiev, keď sa veriaci zhromažďovali na nedeľné alebo sviatočné bohoslužby, mnohí 
práve navštevovali dom I. Bačinského, ktorý tam slávil gréckokatolícke bohoslužby. 
69 J. Bumbera bol tretím kandidátom na pomocného biskupa po J. Hirkovi a I. Ljavincovi. 
Túto požiadavku podal Akčný výbor 18. 10. 1968 Vsl. KNV. Pre riešenie národnostnej otázky, 
ktorá v gr.kat. cirkvi začala mať taktiež výrazné postavenie, boli ako kandidáti na generál-
nych vikárov pre národnosti navrhnutí J. Murín (slovenská) a M. Podhájecký (rusínska). Čo 
samozrejme nebolo prijaté. Porov. P e š e k ,  J. –  B a r n o v s k ý ,  M.: V zovretí 
normalizácie, s. 38.
70 Nad procesom mohol mať dozor.
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V procese prijímania kňazov v liste kňaza Emila Zorvana adresované-
mu A. Dubčekovi (5. január 1968) sa objavuje požiadavka: „Nech sa veriaci 
vyjadria sami, bez zastrašovania, koho si prajú za svojich duchovných […].“  71 
Napriek takémuto úvodnému nadšeniu mnohí prestupivší kňazi nemohli 
zostať vo svojich pôvodných farnostiach. Tento fakt v konkrétnych prípa-
doch ovplyvnil proces návratu, ako aj samotných farností. V tomto procese 
je nutné spomenúť, že F. Dancák spolu so svojím bratom P. Dancákom 
boli v máji 1968 bp. V. Hopkom poverení, aby o podmienkach prijatia 
informovali Eparchiálnu radu Pravoslávnej cirkvi v Michalovciach, o čom 
boli informovaní. Okrem iného sa na rade prejednávali rôzne varianty 
usporiadania Pravoslávnej cirkvi. Boli návrhy, aby vznikla „Gréckokato-
lícka pravoslávna cirkev“ patriaca pod Srbský patriarchát, tak ako pred 
Druhou svetovou vojnou bola Pravoslávna cirkev v ČSR. Toto riešenie 
nebolo prijaté (L. Berezovský vyjadril záporné stanovisko) a celá záleži-
tosť sa mala prerokovať na obede, avšak kňazi, ktorí už boli rozhodnutí 
pre návrat sa obeda nezúčastnili, čo ostatní považovali za ich definitívne 
rozhodnutie. Po tomto boli im posielané dekréty o rozviazaní pracovného 
pomeru (P. Dancák).72

Po prezentácii podmienok mnohí pravoslávni kňazi túto možnosť od-
mietli. Príčinou bol postoj AV v Košiciach (radikálnejšie slovenské krídlo), 
ktorý sa týkal práve opustenia pôvodnej „pravoslávnej“ farnosti s prijatím 
nového dekrétu. Mnohí kňazi si na farnostiach počas obdobia svojho 
pôsobenia získali u veriacich dôveru a začali bohatú pastoračnú činnosť, 
preto bolo pre nich ťažké prijať takúto podmienku. F. Dancák potvrdzuje, že 
kňazi niekde mali za sebou celú farnosť.73 Ak by nebolo takejto pod mienky, 
mohlo sa do Gréckokatolíckej cirkvi vrátiť viac pravoslávnych kňazov 
a pravoslávnych veriacich. V takomto prípade veriaci dali AV podmienku: 
„Vrátime sa, ak náš doterajší kňaz zostane.“  74 Podľa informácií existovali 
farnosti, ktoré pre tieto podmienky zostali naďalej pravoslávnymi.75 Do 
tohto celého procesu mohol vplývať i postoj cirkevných tajomníkov a ich 
priazeň, či už ku gréckokatolíkom alebo pravoslávnym. Motívom návratu, 
či už pôvodných gréckokatolíckych kňazov, ktorí podpísali pravoslávie, 
alebo absolventov PBF, bola i podpora a povzbudzovanie bp. V. Hopka 

71 Porov. list E. Zorvana z 5. januára 1968. In: F i t z ,  M.: Trpké roky, s. 72. 
72 Ako som sa dozvedel pri rozhovoroch s viacerými pravoslávnymi kňazmi, prestup 
ich kolegov do Gréckokatolíckej cirkvi považovali za zradu pravoslávia a ich samotných za 
zradcov. 
73 Porov. D a n c á k ,  F.: Aby všetci boli jedno, s. 40. 
74 To bol jeden z dôvodov, prečo sa legalizácia Gréckokatolíckej cirkvi na niektorých 
farnostiach odďaľovala, a niektorí kňazi aj naďalej zostali pravoslávnymi spolu so svojimi 
veriacimi.
75 V mnohých prípadoch sa stávalo, že či už perzekvovaní kňazi, alebo tí, ktorí podpísali 
prestup, sa snažili dostať na svoju pôvodnú farnosť. Taktiež sa pokúšali dostať na územie 
Zemplína, ktoré oproti severnému Šarišu bolo „bohatšie“. Preto si títo kňazi vyslúžili i prezýv-
ku „pšeničkári“.
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spolu s juhoslovanským gréckokatolíckym arcibiskupom Gabrielom Bu-
katkom, ktorí „s otcovskou láskou hľadali kňazov, čo prejavili záujem o návrat 
do Gréckokatolíckej cirkvi a prijímali ich za svojich“ (P. Dancák). Títo biskupi 
dôverne navštevovali pravoslávne farnosti, kňazov a ich rodiny, a povzbud-
zovali ich k trpezlivosti.

Priebeh prijatia pravoslávnych kňazov bol identický s formou prijatia 
do Katolíckej cirkvi pri podpisovaní Užhorodskej únie. Túto koncepciu 
zastával J. Mastiliak. Na základe uvedených faktov je teda možné hovoriť 
o „obnovení užhorodskej únie“.76 

Pre dlhšie váhajúcich kňazov boli organizované druhé exercície 
(jedným z organizátorov bol F. Dancák, vtedajší duchovný v susednej 
farnosti Hrabské, ktorý bol poverený dočasnou administráciou farnosti 
Malcov). Títo kňazi nemali ani iné východisko, keďže celá farnosť sa vrá-
tila do Gréckokatolíckej cirkvi (napr. Kružlov, Rešov). Duchovné cvičenia 
sa uskutočnili na fare v obci Malcov (okr. Bardejov), ktoré taktiež viedol 
J. Bumbera. Po slávnostnej liturgii bola spísaná zápisnica:

„Zápisnica napísaná dňa 17. augusta 1968 v Malcove, okr. Bardejov, za prítom-
nosti dolepodpísaných členov Akčného výboru gr.kat. cirkvi. Z duchovných boli za gr.kat. 
cirkev dvaja duchovní – Pavol Dancák a František Dancák.

Menovaní duchovní previedli pohovor s uvedenými členmi vo veci obnovenia gr.kat. 
cirkvi v Malcove, na základe ich už skôr podanej žiadosti. Aj teraz ústne jednohlasne 
potvrdili, že stoja za realizáciu svojej žiadosti a tešia sa na odbavenie gr.kat. bohoslužieb 
v svojom chráme. Na základe tohto pohovoru, bola dňa 18. augusta odkončená prvá 
slávnostná gréckokatolícka sv. liturgia, ktorú vykonali horeuvedení duchovní. Z tejto 
bohoslužby bol zaslaný pozdravný telegram Jeho excelencii Najdp. Dr. Vasilijovi Hop-
kovi. Bohoslužby prebiehali podľa platných predpisov, za veľmi peknej účasti veriacich 
z Malcova a okolia.

Tento Akčný výbor v mene veriacich žiada, aby aj naďalej boli v obci vykonávané 
gr.kat. bohoslužby a považovali obec Malcov cirkevne za gréckokatolícku. Túto zápisnicu 
potvrdzujú podpismi: Pavol Dancák, Frant. Dancák, Ján Sviatkovský, Ján Valko, Michal 
Džunda, Juraj Sviatkovský, Michal Kramár, Andrej Mlynarovič, Ján Bocko, Andrej 
Michel, Michal Petrík.“  77

Ďalším faktom boli pre novoprijaté duchovenstvo skúšky, resp. 
edukácia katolíckej teológie. Tento krok považovali za ponižujúci a za 
podkopávanie ich už nadobudnutých vedomostí. Ako jeden z dôvodov 
uskutočnenia skúšok bol postoj pôvodného duchovenstva, ktoré sa chce-
lo dostať na vytypovanú farnosť, a tak na základe tohto začali rozširovať 
mienku o povrchnej intelektuálnej úrovni absolventov PBF. Nakoniec sa 

76 Dokument únie dokument z 24. 4. 1646 podpísalo 63 kňazov. Pred jeho podpísaním 
prijali sv. spoveď a eucharistiu a do rúk jágerského latinského biskupa Juraja Jakuszicza zložili 
rímskokatolícke vyznanie viery. Porov. B u g e l ,  W.: Ekleziologie, s. 48.
77 Zápisnicu poskytol Dr. F. Dancák.
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na rímskokatolíckej fare v Prešove dvakrát do týždňa uskutočnili „kurzy“ 
katolíckej teológie. Pôvodne sa uvažovalo aj o dvojročnom internom štúdiu, 
od čoho sa neskôr upustilo a štúdium zostalo pri externej forme. 

Dôležitú úlohu pri prijímaní pravoslávnych kňazov zastával postoj 
Vatikánu, resp. Kongregácie pre východné cirkvi. Proces návratu bol prijatý 
s pochopením. Nevyžadovali si po podrobnom preskúmaní reordinácie. 
Rím prosil Prešov, aby ich prijímal s „otvorenou náručou“ a želali miestnej 
cirkvi, aby z tohto procesu mala osoh (svedectvo bp. J. Hirku). Pápež 
o celkovej situácii bol informovaný, keď pri audiencii slovenskej delegácie 
mu J. Murín opisoval v latinskom jazyku dejiny Gréckokatolíckej cirkvi 
za posledných 18 rokov. Podľa svedectva Murín povedal Pavlovi VI., že 
„naša cirkev trpela a bola ukrižovaná“, následné mu na to pápež odpovedal: 
„a teraz bola vzkriesená“ (V. B). 

F. Dancák uvádza, že pre prijatie pravoslávneho kňaza do Grécko-
katolíckej cirkvi musela byť vo farnosti jednota. Ešte predtým, ako samot-
ným veriacich predostrel návrh o návrat, bol už sám oficiálne prijatý. Bp. 
V. Hopkovi poslal 22. apríla 1968 list so žiadosťou o prijatie v znení:

„Podpísaný František Dancák, duchovný pravoslávnej farnosti Hrabské, okr. 
Bardejov, týmto úctive prosím Jeho Excelenciu a kompetentné orgány o prijatie do gréc-
kokatolíckej cirkvi. Týmto sa pripájam k veriacim svojej farnosti, ktorí svoju žiadosť 
o obnovenie gréckokatolíckej cirkvi, zaslali v minulých dňoch.

Toto svoje rozhodnutie vyjadrujem v dobe hlbokého demokratizačného procesu 
v našej vlasti, kedy si každý môže slobodne vyjadriť svoju náboženskú príslušnosť.

Verím, že našej žiadosti vyhoviete S úctou F. Dancák.“  78

Keďže bp. V. Hopko ešte počas svojej internácie udržiaval písomný 
kontakt s F. Dancákom nevidel problém s kladnou odpoveďou na jeho 
žiadosť o prijatie, preto mu odpovedal:

„Christos voskrese! Bratislava, 26. IV. 1968.
Drahý Otče František!
Vašu žiadosť o prijatie do grécko-katolíckej cirkvi spolu s veriacimi dostal som do 

Bratislavy. Odtiaľ teda Vám aj odpovedám, že nakoľko Vás osobne poznám, teším sa Vám, 
že vo Vašej osobe dostanem jedného dobrého kňaza, ktorý bude príkladom aj pre druhých 
kolegov kňazov. Prijímam Vás radostne do našej grécko-katolíckej cirkvi a prosím Pána 
Boha, aby Vás požehnal, aby ste zostal vždycky dobrým grécko-katolíkom až do smrti.

Prijmite moje archijerejskoje blahoslovenije Váš v Kristu Otec
Podpis rukou: + Dr. Vasiľ Hopko gr.kat. biskup“.79 

78 List zo súkromného archívu F. Dancáka.
79 List zo súkromného archívu F. Dancáka.
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Na základe písomnej žiadosti F. Dancáka a zaslanej odpovedi mu 
bp. Hopko následne 29. júla 1968 poslal cirkevné potvrdenie o prijatí do 
Gréckokatolíckej cirkvi:

„Podpísaný týmto úradne dosvedčujem, že František Dancák nar. […] vo Varha-
ňovciach, okres Prešov, bol dňa 29. júla 1968 prijatý do katolíckej cirkvi a od toho dňa 
je právoplatným gréckokatolíckym kňazom. Je oprávnený slúžiť sv. liturgiu a vykonávať 
ostatné kňazské funkcie.“ 

Pečiatka: „Dr. Vasil Hopko, biskup midilský, svätiaci biskup prešovský.“  80

4.3. Problémy súvisiace s prijímaním pravoslávnych kňazov 
do Gréckokatolíckej cirkvi

Do procesu návratu pravoslávneho duchovenstva vstúpil i jazykový 
a obradový problém, týkajúci sa bohoslužobného jazyka a liturgického 
slávenia. 

V šesťdesiatych rokoch sa v Katolíckej cirkvi konal Druhý vatikánsky 
koncil (1962–1965). V prvom schválenom dokumente v konštitúcii Sacro-
sanctum Concilium v bode 36. v § 3 konciloví otcovia hovoria: „Príslušná 
cirkevná autorita po porade s biskupmi susedných oblastí rovnakého jazyka, má 
v medziach určených týmito smernicami právo rozhodovať o tom, či môže a ako 
môže uplatniť národný jazyk […].“  81 Na otázku bohoslužobného jazyka 
nadväzuje dokument Orientalium Ecclesiarum (21. novembra 1964) k uni-
atom (K. Rahner).82 V bode 23 sa hovorí, že je možné upravovať užívanie 
jazyka (preklady) pri posvätných liturgických úkonoch.83

Práve tieto koncilové ustanovenia, ktoré sa začali aplikovať v par-
tikulárnych východných cirkvách, spôsobovali problém. Nedochádzalo 
k reorientalizácii obradov, resp. k návratu k pôvodnej a hlbšej liturgickej 
praxi bez vplyvu latinizmov, ktorých implikácia do východných obradov84 
bola charakteristická práve pre uniatské cirkvi, napriek tomu, že uzatvára-

80 Dokument poskytnutý F. Dancákom.
81 Sacrosanctum Concilium, b. 36, § 3. In: Dokumenty II. Vatikánského koncilu. Praha 
1995, s. 144.
82 Porov. R a h n e r ,  Karl: Úvod k Dekretu o Katolických východních církvích. In: 
Orientalium Ecclesiarum. In: Dokumenty II. Vatikánského koncilu, s. 417.
83 Orientalium Ecclesiarum, b. 23, 1995, s. 430.
84 ThDr. Emil Korba definuje latinizáciu ako: „prekladanie z akéhokoľvek jazyka do latinčiny 
[…] v prípade liturgie o latinizáciu by išlo vtedy, kedy sa staroslovanská liturgia prekladala do 
latinčiny, prípadne by sa do nej vnášali prvky latinskej liturgie […]“. O latinizácii v Gréckoka-
tolíckej cirkvi hovorí: „ako veľkom nedorozumení – latinizácia sa volá robenie zrozumiteľnými 
staroslovanské texty […], dnešný človek všetko chce chápať, ovládať – iba gréckokatolík by sa mal 
vzdať tejto prirodzenej výsady?“ Bližšie N o v a k o v s k y j ,  Peter: Liturhijna problematyka 
v mižkonfesijnij polemici pisľja berestejskoj uniji (1596–1720). Tom 2. Ľviv 2005. 
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nie únie pravoslávnych s Rímskou cirkvou bola podmienkou zachovania 
„čistoty“ obradov.85

Je potrebné pripomenúť, že primárnou národnosťou Gréckokatolíckej 
cirkvi, či už medzi duchovenstvom alebo veriacimi, bola národnosť rusín-
ska.86 Tá mala svoje zastúpenie vo vedení cirkvi. Reprezentovala radikálny 
postoj nemeniteľnosti liturgického jazyka v bohoslužobných knihách 
(preklady z cirkevnej slovančiny do slovenského jazyka). Avšak nezane-
dbateľnou súčasťou začali byť i veriaci slovenskej národnosti. Práve otázka 
prekladov liturgických textov do zrozumiteľného jazyka – slovenského sa 
stala problémom, ktorá spôsobila vnútorné rozdelenie Gréckokatolíckej 
cirkvi. Otázka liturgického jazyka zasiahla i do problematiky návratu 
pravoslávneho duchovenstva. V severnej časti východného Slovenska boli 
totiž veriaci rusínskej národnosti. Zavádzanie liturgických kníh v slovenskom 
jazyku chápali ako „poslovenčovanie“, resp. „latinizáciu – rímskokatolizáciu“.87 
byzantských bohoslužobných obradov, a tým prevádzanie veriacich na slo-
venskú národnosť,88 čoho výsledkom by bol zánik Gréckokatolíckej cirkvi na 
Slovensku a následne prestup veriacich do Rímskokatolíckej cirkvi.89 Ďalším 

85 V dokumente o uzavretí únie v Breste z 11. 6. 1595 sa hovorí o zachovaní pôvodnej 
liturgickej tradície: „aby nam wcialie zostali, według starodawnego wzyczaiu Koscioła Orientalnego, 
a mianowicie Litvrgie S. ktorych iesth trzy, Basilij, Chrisostomi, y Epifanij co w wielki posth bywa 
cum praesanctificatis donis […].“ Porov. W e l y k y j ,  A. G.: Documenta Unionis Berestensisi 
eiusque auctorum (1590–1600). Acta Ordinis S. Basilii Magni, Sectio III. Romae 1970, s. 61. 
V dokumente Užhorodskej únie (24. 4. 1646) je taktiež požiadavka: „Primo: ut ritus graecae 
ecclesiae nobis servare liceat.“ Porov. B u g e l ,  W.: Ekleziologie, s. 117.
86 V r. 1948–1989 bola akceptovaná iba ukrajinská koncepcia národného vývinu menšiny, 
s ktorou sa stotožnila KSČ. Od r. 1948 komunistická strana fakticky podporovala ukrajinskú 
národnú identifikáciu minority a členov KSČ z jej radov politicky favorizovala. Porov. K o -
n e č n ý ,  Stanislav: Rusíni a Ukrajinci na severovýchodnom Slovensku a ich postoj k minulosti. 
In: Človek a spoločnosť, roč. 5, č. 4. Košice 2002 (dostupné na internete: http://www.saske.
sk/cas/4-2002/konecny-st.html). Akademik M. Mušinka, oponent reukrajinizácie rusínstva 
uvádza, že aj: „obyčajnému úradníkovi československej štátnej správy muselo byť jasné, že výcho-
doslovenskí Rusíni nemôžu byť príslušníkmi veľkoruského národa, ale patria k Malorusom, teda 
Ukrajincom“. Bližšie M u š i n k a ,  Mikuláš: Ukrajinizácia ruského školstva na východnom 
Slovensku (1946–1952) a Ivan Paňkevyč. In: Človek a spoločnosť, roč. 3, č. 1. Košice 2000 
(dostupné na internete: http://www.saske.sk/cas/1-2000/musinka.html).
87 O latinizácii v širšom kontexte pozri B u g e l ,  W.: Charakteristické prvky dílčích 
unií 16.–18. století. Studia Theologica 2, roč. 2, č. 2, 2000, s. 47–48 (pozn. č. 42, 44, s. 47). 
K o r m a n í k ,  Peter: Osud bohoslužobných kníh po násilnom zavedení Užhorodskej únie 
v 17. stor. Pravoslávny teologický zborník. Pravoslávna bohoslovecká fakulta Prešovskej 
univerzity, zv. 25 (10), 2002, s. 309–385.
88 Počas obdobia zrušenia Gréckokatolíckej cirkvi veľká časť veriacich i na výzvy svojich 
duchovných pre zachovanie katolíckej viery začali navštevovať rímskokatolícke bohoslužby. Po 
zavedení zrozumiteľného jazyka do liturgického slávenia mnohí prijali tento fakt s nadšením 
a po legalizácii Gréckokatolíckej cirkvi privítali realizáciu naplnenia dokumentov koncilu. 
Avšak rusínski gréckokatolíci, ktorí v tomto období boli proti svojej vôli ukrajinizovaní sa 
často radšej hlásili k slovenskej národnosti, a preto v r. 1968 už nemali taký vplyv ako pred 
rokom 1950. Porov. Š k o v i e r a ,  Andrej: História prekladu utiernie. Theologos, teolo-
gická revue Gréckokatolíckej bohosloveckej fakulty PU v Prešove, roč. 2, č. 3, 2000, s. 51. 
89 Podrobnejšia štúdia: H a l a g a ,  Ondrej, R.: Slovanské osídlenie potisia a východo-
slovenskí gréckokatolíci. Košice 1947. Pre slovenské gréckokatolícke duchovenstvo pravoslávna 
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dôvodom váhania k návratu bol príliš unáhlený prestup na gregoriánsky 
kalendár. Podľa získaných informácií bol tento proces „mierne násilný“.90 
Totiž juliánsky kalendár bol prejavom národnostnej identity (rusínskej) 
ako i súdržnosti s východným kresťanstvom. Tieto skutočnosti mnohých 
pravoslávnych kňazov odradili od návratu. Mnohé farnosti na hornom 
Zemplíne a Šariši sa kvôli tomuto procesu nevrátili a zostali pravosláv-
nymi. Ak by však prebehla náležitá príprava, nemusel by sa tento proces 
na spomenutých skutočnostiach zastaviť. Je nutné podotknúť, že do istej 
miery predstavitelia Gréckokatolíckej cirkvi museli konať rýchlo, aby proces 
návratu bol ustálený a mohla sa začať intenzívna pastoračná činnosť nap-
riek politickej situácii, ktorá v Československu stále pretrvávala.91 Ďalším 
problémom pri návrate bola vo farnostiach aj dobrá pozícia pravoslávnych 
kňazov a ich obľúbenosť medzi veriacimi. Podľa informácii bp. J. Hirku 
vyskytli sa aj prípady, keď gréckokatolícki kňazi s úplným teologickým 
vzdelaním (myslí sa tým katolícka teológia) mali k nim povýšenecký postoj. 
V ich situácii je to pochopiteľné. Mnohí, ktorí sa vrátili z „vyhnanstva“ boli 
nedôverčiví najmä pri liturgickom slávení, keďže u nich pretrvávala obava 
o ich jednote s Rímom.

Záujem pravoslávneho duchovenstva, ktoré bolo edukačne a du-
chovne pripravované v období 50.–60. rokov 20. storočia na PBF a bolo 
ochotné vrátiť do Gréckokatolíckej cirkvi, bol veľký. Napriek tomu pri 
prijímaní kňazov muselo byť vedenie eparchie obozretné, pretože existovali 
isté obavy, aby počet navrátených kňazoch neprevýšil počet pôvodného 
(perzekvovaného) duchovenstva (obava J. Hirku). Informácie o tom, že 
by bol niekto odmietnutý nie sú. Existovala obava pred nasadenými spo-
lupracovníkmi s ŠtB. 

Ak o prijatie žiadali kňazi, ktorí počas legalizácie Gréckokatolíckej 
cirkvi mali vo svojej farnosti problém, boli od nej preložení „čo najďalej“.

cirkevná hierarchia v Michalovciach ustanovila svoje biskupstvo. Prvú modlitebnú knižku 
v bilingválnej verzii vydal Pavol Spišiak pod názvom Chváľme Boha v r. 1933 s imprima-
tur nitrianskeho biskupstva. B a b j a k ,  J.: Pavol Spišiak. In: Zostali 3. Košice 1999, 
s. 100–103.
90 Pod termínom „latinizácia“ v širšom kontexte môžeme chápať proces skracovania 
bohoslužieb (liturgia, horologion, sviatosti), resp. prispôsobovania bohoslužieb latinskému 
rítu. Napr. G l e v a ň á k ,  Michal: Liturgická prax podávania eucharistie chorým podľa 
trebníkov na území prešovskej gréckokatolíckej eparchie. Zborník teologických štúdií, roč. 2, č. 2, 
2006, s. 89–94. Mnohí kňazi po legalizácii cirkvi sa pokúšali o preklady liturgických kníh, ako 
i o liturgickú katechetizáciu prostredníctvom tlačeného jediného oficiálneho média časopisu 
Slovo, kde boli publikované preklady časti liturgie, ako aj ich historicko-liturgická exegéza.
91 Porov. G l e v a ň á k ,  Michal: Prešovská eparchiálna synoda, jej liturgické ustanovenia 
a ich implikácia do liturgického života. Theologos, teologická revue GTF PU v Prešove, roč. 8, 
č. 1, 2006, s. 106–126; B u g e l ,  W.: Současné verze byzantské liturgie sv. Jana Zlatoústeho. 
Olomouc 2001.
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Záver

Proces a okolnosti prijímania mladej generácie pravoslávnych kňa-
zov, ktorí absolvovali Pravoslávnu bohosloveckú fakultu, nie je doposiaľ 
podrobne preskúmaný a historicky zhodnotený. Je to téma v dejinách 
Gréckokatolíckej ako i Pravoslávnej cirkvi na Slovensku aktuálna, ale aj 
citlivá. Ešte v súčasnosti žijú priami pamätníci tohto procesu. Autor článku 
si nekladie za cieľ hodnotiť rozhodnutia a pohnútky kňazov, ktorých pres-
túp na pravoslávie bol pod prezentovanými okolnosťami a ich opätovný 
návrat, ako aj pravoslávnych kňazov edukačne a duchovne formovaných 
v Pravoslávnej cirkvi a ich návrat. Cieľom bolo poukázať na momenty, 
udalosti a okolnosti prijímania duchovenstva, ktoré vo všeobecnosti zohrali 
významnú úlohu pri legalizácii a rozvoji Gréckokatolíckej cirkvi v bývalom 
Československu a zvlášť na území východného Slovenska.

Predložený článok je pokusom o priblíženie udalostí, ktoré výrazným 
spôsobom zasiahli do dejín dvoch cirkví byzantsko-slovanskej tradície. 
Autor sa domnieva, že dôležitým faktom je to, keď koncom 60. rokov 20. 
storočia legalizovaná Gréckokatolícka cirkev nezaujala negatívny postoj 
k tým, ktorých „identita bola stále gréckokatolícka“ (bp. J. Hirka) napriek 
ich formácii v Pravoslávnej cirkvi. S prijatím súhlasil a podporoval ho 
i samotný pápež Pavol VI. v zastúpení Kongregáciou pre východné cirkvi. 
Ako sa vyjadril istý kňaz: „Gréckokatolícka cirkev bola tá istá, len pod iným 
obalom (firmou).“ Dovolíme si konštatovať, či už počas štúdia ako i neskôr 
v pastorácii u týchto kňazov intenzívne pretrvávala latentná ekleziologická 
identita ku Gréckokatolíckej cirkvi, ktorá sa prejavila práve v slobodnom 
rozhodnutí o návrat aj napriek možným odmietnutiam a postihom či už 
z pozície štátnej moci, veriacich, alebo cirkevnou hierarchiou Pravoslávnej 
cirkvi. 

Na záver by sme sa radi zmienili o udalosti, ktorá sa stala pri oslavách 
80. narodením emeritného biskupa Mons. J. Hirku v jeho rodnej obci 
Abramovce, kde okrem iných pozvaných hostí prišiel i dnes už zosnulý 
pravoslávny prešovský arcibiskup Nikolaj. Ten mu pri vzájomnom rozho-
vore povedal: „Veľmi ľutujem, že som spôsoboval ťažkosti.“ Bp. J. Hirka mu 
nato odpovedal: „Nechajme to tak, nechajme to na Božie milosrdenstvo.“  92 Išlo 
o veľmi bratské stretnutie. Preto je možné konštatovať, že došlo k neofi-
ciálnemu zmiereniu medzi hierarchmi dvoch cirkví byzantskej tradície na 
území Slovenskej republiky, ktoré medzi sebou skoro polstoročie zdolávalo 
tvrdý vzájomný boj.

92 Osobné svedectvo bp. J. Hirku.
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Die Frage einer Rückkehr orthodoxer Priester und Absolventen 
der Orthodoxen Theologischen Fakultät in Prešov in die Grie-
chisch-Katholische Kirche im Jahre 1968

Nach dem politischen Umsturz im Februar 1948 brach für die Griechisch-Katholische 
Kirche eine außerordentlich schwierige Zeit an, die am 28. April 1950 in Prešov mit dem 
sog. Prešover Kongress (sobor) ihren Höhepunkt erlebte, auf dem die Union von Uzhhorod 
für ungültig erklärt wurde. Auf die Priester wurde unter Androhung der Umsiedlung in die 
Sudetengebiete und unter Androhung der Inhaftierung Druck dahingehend ausgeübt, dass 
sie den Übertritt zur Orthodoxen Kirche unterzeichneten. Bischof Pavol Peter Gojdič wurde 
zu lebenslanger Haft verurteilt, der Auxiliarbischof ThDr. Vasiľ Hopko erhielt 15 Jahre Ge-
fängnis. Die orthodoxe Kirche übernahm Kirchen, Pfarrgebäude und die Gläubigen. Viele 
Priester verweigerten den Übertritt, womit die Kommunisten un die Orthodoxe Kirche nicht 
gerechnet hatten. Im Jahre 1950 wurde in Prešov die Orthodoxe Theologische Fakultät mit 
einem Seminar konzipiert, die – ursprünglich griechisch-katholische – Geistliche auf den 
pastoralen Dienst theologisch und formal vorbereitete. Der liturgische und pastorale Dienst 
war zum größten Teil identisch mit demjenigen in der Griechisch-Katholischen Kirche, 
dennoch gab es in der Ausbildung zuweilen auch Unterschiede. Am 13. Juli 1968 legalisierte 
der Staat die Griechisch-Katholische Kirche und die Generation der entsprechenden Priester 
und Absolventen kehrte bereitwillig in die nun zugelassene Kirche zurück. Bischof V. Hopko 
nahm deren Entscheidung mit Verständnis auf und kam ihnen entgegen. Die Entscheidung 
der Geistlichen nahm Papst Paul VI. positiv auf. Den Prozess der Rückkehr leitete ein sog. 
Aktionsausschuss. Da unter theologischen Aspekten die Priester in vollem Umfang orthodox 
ausgebildet waren, machte sich eine Reedukation dieser aus der katholischen Theologie 
bemerkbar, die auch verwirklicht wurde. Einige Priester betrachteten dies als eine Diskri-
minierung. Die Priester legten nach den Exertitien bei der Liturgie das nikäische Credo aus 
Konstantinopel (Nicäno-Konstantinopolitanum) mit Zusatz filioque ab und bekundeten ihre 
Treue gegenüber dem römischen Papst. Eine der Bedingungen für die Annahme war die 
Aufgabe der bisherigen Pfarrei und die Annahme des neuen Dekrets. Der Vf. konstatiert, dass 
während der 18 Jahre des Fehlens der Griechisch-Katholischen Kirche bei diesen Priestern 
eine latente Identität vorherrschte.
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Z problematiky církevní správy  
ve středověku

V uplynulých dvaceti letech dík příznivým okolnostem ve společnosti 
zesílilo bádání ve sféře církevních dějin, v předchozích desetiletích z ideologic-
kých důvodů opomíjené či upozaďované, ne-li zcela odmítané. Tak se s jistým 
zpožděním, ale nepochybně s pozitivním rozmachem objevují příspěvky, které 
se snaží zaplnit bílá místa v moravských církevních dějinách. Jedním z témat, 
která stojí za sledování, jsou nepochybně záležitosti církevní správy. Petr Jokeš 
se ve svém příspěvku snaží poodhalit fungování děkanátního zřízení na západní 
a jihozápadní Moravě v předhusitském období. Dochází k zajímavému zjištění, 
že ve 14. století se ve Znojmě, podle nějž se nazývalo arcijáhenství, v pramenech 
neobjevuje děkan, zatímco ve 13. století je připomínán několikrát, ale správu 
děkanátu pravděpodobně podržel arcijáhen, i když fakticky ji vykonával jeho 
zástupce – vicearcijáhen. Šlo tedy patrně o asymetrické, ve středověku ovšem nikoli 
zřídkavé řešení. Zjišťuje dále, že je obtížné rekonstruovat středověkou podobu 
bítovského děkanátu a ještě větší problémy se pojí s děkanstvím třebíčským, kde 
fakticky chybějí prameny. Zato o tasovském děkanátu je ze 14. století k dispozici 
celá řada zpráv, i když ani zde nepanuje ve všem jasno. Je to kupř. problém 
statutu kostela ve Velkém Meziříčí, který byl silně svázán se zderazským klášte-
rem božíhrobců, na straně druhé však patronátní právo měli v rukou meziříčtí 
Tasovci. Nejasné je také postavení farního kostela v Horní Bobrové (cisterciáci 
ze Žďáru) a v Křižanově (starobrněnští johanité). Lze také konstatovat velmi 
nejasnou situaci v hraničních oblastech vybraného území, především ve vztahu 
k děkanátům tišnovskému, brněnskému a břeclavskému. 

Do období pozdějšího a ještě komplikovanějšího přenáší čtenáře Petr Elbel, 
který blíže zkoumá korespondenci moravského zemského hejtmana Jana Tova-
čovského z Cimburka. Jednu ze zásadních otázek v období po kompaktátech před-
stavuje subordinace utrakvistického kněžstva v zemi: podřídilo se poměrně rychle 
pražské dolní konzistoři (a Rokycanovi) nebo uznávalo olomouckého biskupa 
a jeho konzistoř? Emotivní listy Tovačovského adresované děkanu a kapitule 
v Olomouci se týkají ustanovení kněze v Hranicích, přičemž moravskému velmoži 
jde především o to, aby v dobrém vycházel s olomouckými církevními struktura-
mi, hranický kněz aby však vysluhoval pod obojí způsobou (jeho ustanovení je 
zdůvodňováno starostí o prospěch místní obce). Neshodu s oficiálem a konzistoří 
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se Jan Tovačovský snažil řešit přímou korespondencí s představeným kapituly 
Petrem z Račic a jeho kanovníky: opět způsob zdaleka ne standardní. Oba listy 
nicméně dokládají správní podřízenost utrakvistů katolické Olomouci. To ilustruje 
i list třetí, kde jde o svěcení utrakvistického kandidáta. Elbelův příspěvek v tomto 
bloku výstižně ukazuje, jak dvě strany mohly mít v onom nejednoduchém období 
každá svoji pravdu.

Přehledný pohled na dějiny řeholních kanovníků sv. Augustina v Čechách 
i na Moravě podává následně Pavel Krafl. Probírá terminologii, která není ve 
stávající literatuře vždy jasná, přičemž se vyslovuje pro užívání základního 
označení: řeholní kanovníci sv. Augustina. Připomíná dále encyklopedické práce 
i monografická zpracování dějin jednotlivých klášterů i edice pramenů s řádem 
spojených. Zmiňuje i jednotlivé drobnější příspěvky a konečně představuje možné 
směry bádání a ediční práce. Uvedená studie přehledně a užitečně přibližuje 
produkci o řádu, jemuž autor již věnoval několik předchozích vstupů. 

Všechny tři příspěvky tohoto bloku ukazují životnost bádání na poli církev-
ních dějin, kdy je třeba na základě pramenného materiálu znovu interpretovat 
některé významné momenty a přinášet větší pochopení do mnohovrstevnatých 
procesů, které se odehrávaly v dějích středověké církve i celé společnosti. 

(jl)
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Petr Jokeš

Děkanátní zřízení na středověké západní 
a jihozápadní Moravě (od počátků do roku 
1419)

The Deanery Organization in Western and Southwestern Medieval Moravia (from 
the Beginnings to 1419)

The institution of a priest in the lead of a group of parishes, a dean, appeared in Moravia 
in the 13th century. The article summarizes the mentions of deans and deaneries in the 
sources and presents a reconstruction of the deanery network in western and south-
western Moravia before 1419. Four deaneries were found. Three of them comprised 
around fifty churches, the fourth around twenty. It is interesting that the seats of three 
of the deaneries were not located in their geographical centres but closer to the more 
ancient settlement area, which is probably connected with changes of the settlement 
during the genesis of the deanery organization. In the sources there is scanty evidence 
of activities of deans, particularly in relation to the subjected clergy.

Key words: Middle Ages, Moravia, church history, church organization, deaneries

Neopominutelným aspektem středověké církevní organizace byla 
instituce kněze stojícího v čele větší či menší skupiny farností – děkana. 
Někdy se v této souvislosti hovoří také o děkanech (a děkanátech) venkov-
ských, na rozdíl od děkanů-představitelů kapitul.1 Historie (venkovského) 
děkanátu jakožto organizačního stupně mezi biskupem a farnostmi začíná 
v devátém století ve francké říši. Již tehdy se děkanáty objevují v německých 
oblastech, kde se však více prosazují až v následujících stoletích.2 V mo-
ravském prostoru se v pramenech poprvé setkáváme s děkanem opavským 
roku 1244,3 k raným zprávám o moravských děkanech můžeme počítat 
i listinu olomouckého biskupa Bruna z roku 1253, adresovanou „dilectis in 
Christo filiis universis archidiaconis, archipresbyteris, decanis et aliis ecclesiarum 

1 V pramenech moravské provenience se pojem venkovského děkana (děkanátu) ne-
vyskytuje, můžeme se s ním však setkat v listině papeže Klimenta VI. z 12. dubna 1351, jíž 
bylo třicet kostelů z děkanátů šumperského a huzovského připojeno k litomyšlské diecézi. 
CDM VIII, č. 80, s. 49.
2 H l e d í k o v á ,  Zdeňka: Venkovské děkanáty ve středověkých Čechách. In: Pocta 
Karlu Malému k 65. narozeninám. Ed. Ladislav Soukup. Praha 1995, s. 112.
3 CDB IV, č. 46, s. 131.
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rectoribus per Olomucensem civitatem et dyocesim constitutis“;4 v Čechách lze 
hovořit o formování děkanátů od 70. let 13. století.5

Prameny – při rekonstrukci děkanátní organizace jsme odkázáni prak-
ticky výhradně jen na ty písemné – nás bohužel o moravských děkanátech 
informují dosti skoupě. Nabízejí nám informace pouze o některých sídlech 
děkanátů, zcela fragmentární jsou rovněž zprávy o děkanátní příslušnosti 
jednotlivých farností a nejinak je tomu i pokud jde o funkci děkanátů (čili 
především o náplň činnosti děkana). Tím se situace na Moravě pronikavě liší 
od poměrů v Čechách, respektive v pražské arcidiecézi, pro kterou máme 
k dispozici údaje obsažené v zachovaných rejstřících papežských desátků, 
jakož i konfirmačních a erekčních knihách6 (je ovšem třeba poznamenat, 
že jde o údaje až ze 14. století, neboť rejstříky papežských desátků začínají 
rokem 1352, nejstarší konfirmační knihy pražské arcidiecéze rokem 1354 
a erekční knihy rokem 1358; pokud jde o prameny pro starší období, je 
situace na Moravě i v Čechách podobná). Není proto divu, že dosavadní 
literatura na téma moravských (ale i českých) děkanátů je dosti chudá; 
z novějších prací je třeba zmínit především určité shrnutí české proble-
matiky od Zdeňky Hledíkové7 a dále řadu prací zaměřených na severní 
Čechy, publikovaných v Ústeckém sborníku historickém v rámci grantového 
projektu Gotika v severních Čechách.8 I přes evidentně skrovnou pramen-
nou základnu nicméně disponujeme určitým souborem zpráv, na jejichž 
základě se můžeme pokusit vytvořit si alespoň základní představu o tom, 
jak mohl středověký děkanátní systém na Moravě – v případě této studie 
konkrétně v její západní a jihozápadní části – vypadat.9

4 CDB V, č. 8, s. 42.
5 H l e d í k o v á ,  Z.: Venkovské děkanáty, s. 116.
6 Registra decimarum papalium čili registra desátků papežských z diocezí pražské. Ed. Vácslav 
Vladivoj Tomek. Praha 1873; Libri confirmationum ad beneficia ecclesiastica Pragensis per archi-
dioecesim nunc prima vice typis edita I–IX. Edd. František Antonín Tingl – Josef Emler. Praha 
1868–1889; Libri erectionum archidioecesis Pragensis saeculo XIV et XV. Ed. Klement Borový. 
Praha 1875–1889.
7 H l e d í k o v á ,  Z.: Venkovské děkanáty, s. 112–123; některé údaje o děkanátním 
zřízení viz rovněž H l e d í k o v á ,  Zdeňka –  J a n á k ,  Jan –  D o b e š , 
Jan: Dějiny správy v českých zemích od počátků státu po současnost. Praha 2007, s. 177–178.
8 D v o ř á k ,  Tomáš: Farní klérus v kameneckém děkanátu v letech 1354–1436. Ústecký 
sborník historický (dále ÚSH) 2004, s. 49–89; M i c h á l e k ,  Ivan: Ústecký děkanát 
v době předhusitské. Vymezení polohy a vývoj farní struktury. ÚSH 2001, s. 11–31; t ý ž : 
Jablonský děkanát v době předhusitské. ÚSH 2003, č. 1, s. 13–52; t ý ž :  Farní klérus ústeckého 
děkanátu v době předhusitské. ÚSH 2005, s. 9–44; Ř e z n í č e k ,  Miloš: Církevní správa 
v turnovském děkanátu ve světle patronátních poměrů. ÚSH 2004, s. 115–123; V a n ě k , 
Vojtěch: Sakrální architektura děkanátu lipského v písemných pramenech doby předhusitské. ÚSH 
2001, s. 33–76. V uvedených textech i ve studii Z. Hledíkové rovněž informace o starší lite-
ratuře. Z literatury věnované Moravě je třeba uvést drobnou studii Josefa R a m p u l y : 
Vznik a oblastní změny původního děkanství telčského. Vlastivědný věstník moravský 2, 1947, 
s. 179–183 a stať Jany K l e m p o v é :  Příspěvek k dějinám znojemského děkanátu. Jižní 
Morava 42, 2006, sv. 45, s. 31–47.
9 Zkoumaný prostor jsem vymezil jako území okresů Jihlava, Třebíč, Znojmo a Žďár 
nad Sázavou (podle územního členění z roku 1960), s úpravami navazujícími na historickou 
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První informací je již sám fakt, že se děkanáty na území, jež je předmě-
tem našeho zájmu, nacházely. Poprvé se na západní a jihozápadní Moravě 
tato instituce objevuje v listině varmijského biskupa Anselma z roku 1253, 
kde svědčí mj. Jan, plebán z Oleksovic a děkan znojemské provincie.10 
Další důležitá zmínka pochází z mandátu papeže Urbana IV. z 26. dubna 
1262,11 v němž čteme o stížnostech pražských božíhrobců ze Zderaze na 
protivenství ze strany mj. děkanů znojemského a bítovského. Na počátku 
60. let třináctého století tedy již existovaly přinejmenším tyto dva děka-
náty. S dalšími dvěma se setkáváme ve století následujícím: roku 1306 je 
to děkanát třebíčský12 a 1345 tasovský,13 o němž máme ze sledovaného 
období nejvíce informací. Podívejme se nyní blíže na to, co jsme schopni 
o jednotlivých děkanstvích říci.

Znojmo

Znojemský děkanát se, jak již víme, v pramenech objevuje poprvé 
roku 1253 v osobě děkana Jana, plebána z Oleksovic. Poněvadž se o něco 
později objevuje ještě jiný Jan, rovněž plebán z Oleksovic, označme tohoto 
děkana jako Jana I. Znovu je pak děkanát zmiňován roku 1262 – a to hned 
několikrát. Kromě zmíněného mandátu Urbana IV. se totiž ve stejném 
roce připomíná ještě ve třech listinách, které byly vydány 29. listopadu ve 
Znojmě nebo se alespoň k tomuto datu hlásí.14 Jako první uveďme listinu 
Ekarda z Miroslavi, jíž vydavatel prodává klášteru v Oslavanech některé 
statky v Troskotovicích a prostřednictvím znojemského děkana Heřmana 
předává oslavanským cisterciačkám patronátní právo troskotovického kos-
tela.15 Týž Heřman v listině vystupuje také jako svědek a nejinak je tomu 
v následující, podezřelé, listině bítovského komorníka Jiljího ze Švábenic,16 
dosvědčující obsah listiny předchozí. Konečně v poslední z uvedených 
písemností, též podezřelé, figuruje jako vydavatel sám Heřman, jenž 
prohlašuje, že když byl (!) znojemským děkanem, Ekard z Miroslavi jeho 

podobu hranic mezi Čechami a Moravou, respektive mezi pražskou a olomouckou diecézí. 
Výzkum proto zahrnuje oblast Dačicka a Slavonicka (podle členění z roku 1960 okres 
Jindřichův Hradec) a naopak pomíjí českou část okresů Jihlava a Žďár nad Sázavou, jakož 
i část Žďárska (včetně samotného města Žďáru), která sice historicky náleží k Moravě, avšak 
nebyla součástí olomoucké, nýbrž pražské diecéze.
10 „...Iohannes plebanus de Holaewiz et decanus Znoimensis provincie...“ CDB V, č. 11, 
s. 48.
11 CDB V, č. 325, s. 484.
12 CDM VII, S., č. 168, s. 789.
13 CDM VII, č. 603, s. 440.
14 Editoři označují první listinu za pravou, další dvě za podezřelé, čemuž nasvědčují 
i věcné nesrovnalosti v uvedených listinách.
15 CDB V, č. 354, s. 526.
16 CDB V, č. 355, s. 529.
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prostřednictvím daroval patronát v Troskotovicích klášteru v Oslavanech.17 
Heřman se zde tituluje jednak jako znojemský farář od svatého Mikuláše, 
jednak jako znojemský děkan. „Pan Heřman, děkan znojemský“ se objevuje 
též ve svědečné řadě listiny Vlka z Našiměřic z prvního prosince 1263.18 
Roku 1268 vystupuje jako svědek v listině znojemského arcijáhna Alexia 
znojemský děkan Bartoloměj, zajímavé však je, že spolu s ním svědčí 
i Heřman, označený jako bývalý děkan znojemský19 a později se ve funkci 
děkana znovu setkáváme s Heřmanem, jenž figuruje ještě v Alexiově listině 
z 9. srpna 127620 a konečně – jako „pan Heřman, děkan a plebán svatého 
Mikuláše ve Znojmě“ i v listině Branislava z Trstěnic z 23. března 1278.21

V roce 1278 či na počátku roku následujícího Heřman svou funkci 
opustil, neboť roku 1279 se třikrát setkáváme s děkanem Janem II., plebá-
nem v Oleksovicích (jenž jako oleksovický plebán figuruje již 23. března 
1278 ve svědečné řadě citované listiny Branislava z Trstěnic).22 O čtyři 
roky později, roku 1283, listinu synů Dětřicha z Dobronic společně pečetí 
„pan Werner, znojemský děkan, plebán z Rohotře“, jakož i „pan Jan, plebán 
u svatého Mikuláše ve Znojmě“.23 Nelze vyloučit (ovšem ani nezvratně do-
kázat), že jde o Jana – děkana z roku 1279, jenž mezitím (snad vzhledem 
ke své funkci děkana?) přešel na významnější faru, potom však děkanem 
být přestal. Werner a Jan se objevují ještě v listině znojemského arcijáhna 
Oldřicha z roku 1284, tam však Werner (psaný jako „Wernhard“) vystupuje 
již pouze jako znojemský děkan, beze zmínky o Rohotři.24

V pramenech je tedy o znojemských děkanech řeč v rozmezí let 
1253–1284 celkem čtrnáctkrát. Funkci děkana plnili postupně:

1253 Jan I.
1262–1263 Heřman
1268 Bartoloměj
1276–1278 Heřman
1279 Jan II.
1283–1284 Werner

17 CDB V, č. 356, s. 530.
18 CDB V, č. 395, s. 588. I tato listina se týká troskotovické donace Ekarda z Miroslavi 
a editory je označena jako podezřelá.
19 „Datum in Znoim [...] presentibus: [...] domino Bartholomeo decano Znoimensi, Hermanno 
quondam decano Znoimensi...“ CDB V, č. 543, s. 104.
20 CDB V, č. 820, s. 516.
21 „...et domini Hermanni, decani et plebani sancti Nicholai in Znoym...“ CDB V, č. 863, 
s. 584.
22 To, že Jan byl rovněž oleksovickým plebánem, dokládá pečeť pod druhým z dokumentů. 
Shoda jmen s Janem, znojemským děkanem a plebánem v Oleksovicích z roku 1253, je sice 
nápadná, ale vzhledem k časovému odstupu plných 26 let je málo pravděpodobné, že by šlo 
o tutéž osobu. CDB VI, č. 44, s. 84–85, č. 54, s. 98–99 a č. 71, s. 119.
23 „…et sigillo domini Werneri, decani Znoymensis, plebani de Roatitz, necnon sigillo domini 
Iohannis, plebani sancti Nycholai de Znoym...“ CDB VI, č. 267, s. 323.
24 „...domino Wernhardo, decano Znoymensi.“ CDM IV, č. 216, s. 284 a „...domini Ioannis, 
plebani S. Nicolai in Znoym...“, tamtéž, s. 283.
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Zajímavé je, že později zprávy o děkanech mizí, i když v tak vý-
znamném centru nepochybně děkanství muselo fungovat dále. Částečnou 
příčinou je snad změna charakteru písemných pramenů ve 14. století. Ve 
většině výše uvedených případů totiž děkani vystupují jako svědci nebo 
spolupečetitelé různých listin; v situaci, kdy se v dokumentech již tak často 
nesetkáváme s dlouhými svědečnými řadami, ubývá i zmínek tohoto typu. 
Těžko však říci, proč se ve 14. století neobjevuje žádný ze znojemských 
děkanů v pramenech jiného druhu, jak je tomu v případě ostatních sledova-
ných děkanátů. Určitou nápovědou snad mohu být zmínky o znojemských 
vicearcijáhnech, s nimiž se v pramenech ze 14. století sporadicky setkáváme 
(1320 Albert,25 1325 Walter, jenž byl zároveň plebánem v Jaroslavicích26). 
To by totiž mohlo znamenat, že někdy na přelomu 13. a 14. století se 
titulatura znojemského děkana mění a děkan se začíná nazývat vicearci-
jáhnem, přičemž ovšem asi i nadále plní úkoly připadající jinde děkanům. 
Uvedenou změnu bychom si mohli představit i tak, že se ve znojemském 
arcijáhenství prosadil – nepochybně jen na přechodnou dobu – jakýsi 
„asymetrický model“: v čele jednotlivých děkanství stáli děkani, avšak v čele 
„sídelního“ znojemského děkanátu arcijáhen, za nějž ovšem agendu na 
děkanátní úrovni vykonával již zmíněný vicearcijáhen. Je třeba nicméně 
zdůraznit, že jde o hypotézu, jejíž oprávněnost může potvrdit nebo vyvrátit 
pouze další výzkum (rovněž v jiných arcijáhenstvích).27

O územním rozsahu znojemského děkanátu máme bohužel jen málo 
údajů. Kromě samotného Znojma jsou výslovně doloženy jako k němu 
náležité již jen Oleksovice a Rohoteř, ves zaniklá na východním Znojemsku 
– dohromady pouhé tři lokality. K nim lze připočíst některé další na základě 
listin, v nichž se znojemští děkani objevují – dá se totiž předpokládat, že 
děkani (nejen znojemští) vystupovali především v záležitostech týkajících 
se jejich vlastní oblasti. Je proto dosti pravděpodobné (ačkoliv asi nikoli 
úplně jisté), že pod pravomoc znojemského děkana spadaly Trstěnice (dě-
kan Jan I. svědčí roku 1253 v listině týkající se vysvěcení kostela, Heřman 
1278 spolupečetí donaci kostela klášteru v Louce), Troskotovice (Heřman 
vystupuje v celé sérii listin týkajících se darování kostela oslavanským cister-
ciačkám28), Šatov a Vrbovec (děkani Heřman a Jan II. v letech 1276–1279 
vystupují jako rozhodčí ve sporu o to, ke které z obou farností patřila ves 

25 CDM VI, č. 173, s. 132.
26 CDM VI, č. 272, s. 210.
27 Z roku 1432 pochází listina budkovského faráře Lukáše, již spolupečetil kněz Martin, 
děkan a farář z Mašovic (ed. E l b e l ,  Petr: Kapitoly z dějin katolické církevní správy na 
Moravě v době husitské. Rukopis disertační práce FF MU. Brno 2007, s. 419–421). Protože šlo 
nejspíše o děkana znojemského (výslovně to ovšem listina neuvádí), je velmi pravděpodobné, 
že naznačená anomálie již tehdy neexistovala. Nejde ovšem asi o důkaz, že neexistovala vů-
bec, neboť tak jako tak mohla mít jen stěží charakter něčeho víc než přechodného lokálního 
úzu.
28 Část těchto listin je ovšem podezřelá, viz výše.
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Němčice, Werner je roku 1284 svědkem při donaci ve prospěch kostela 
v Šatově) jakož i Milfron, dnes nazývaný Dyje (1283 děkan Werner spo-
lupečetí listinu, obsahující mj. dispozici kostela louckým premonstrátům). 
Na základě uvedených údajů a vzhledem k tomu, že na západ a jih od 
Znojma se nacházel děkanát bítovský a Rakousy, můžeme velmi obecně 
předpokládat, že děkanát kromě bezprostředního okolí Znojma zaujímal 
území táhnoucí se od svého střediska hlavně směrem k východu. Nejasná 
je otázka západní a severozápadní hranice (proti bítovskému a eventuálně 
i třebíčskému děkanství); pokud jde o hranici severní, pravděpodobná 
příslušnost Trstěnic napovídá, že se děkanát zřejmě rozkládal až k řece 
Rokytné. Zda sahal i za ni, nelze ovšem rozhodnout.

Bítov

Bítovský děkanát je, jak již víme, poprvé doložen roku 1262. Po-
dobně jako v předchozím případě i jeho území můžeme vymezit nega-
tivně – jako oblast na sever od rakouské hranice a na západ od děkanátu 
znojemského. Kromě vlastního Bítova víme ještě o třech jiných lokalitách, 
které jsou v pramenech 14. a počátku 15. století doloženy jako náležité 
k děkanství: 1359 byl bítovským děkanem Alexandr, plebán v Budkově,29 
1390 budečský plebán Jan30 a konečně 1417 rovněž Jan, plebán u Panny 
Marie na Starém Městě v Telči.31 Dále lze předpokládat, že k děkanství 
patřily Slavonice (roku 1359 děkan Alexandr spolupečetí listinu týkající 
se závazku slavonického faráře sloužit anniversarium), Krasonice (1390 je 
děkan Jan svědkem při obdarování kostela) a Želetava (v roce 1417 děkan 
Jan spolupečetí deklaraci želetavského plebána Mikuláše stran Mikulášova 
sporu s želetavskou obcí).

Na základě uvedených údajů bychom mohli tento církevněsprávní 
celek rekonstruovat jako území, jehož hranice běží na jih od Bítova po 
moravsko-rakouské hranici až k moravsko-rakousko-českému trojmezí, 
odtud po moravsko-české hranici do oblasti severně od Telče a dále zpět 
do oblasti Bítova, respektive mezi Bítov a Znojmo, kde se opět napojuje 
na moravsko-rakouskou hranici. O jižní a západní hranici děkanátu by za 
těchto okolností nebylo sporu; jinak je tomu v případě hranice severní 
a východní, kterou můžeme definovat jen hypoteticky, a to především na 
základě předpokladu, že povodí řeky Jihlavy pro značnou geografickou 
i komunikační odlehlost již do bítovského děkanátu nespadalo. Hranice 

29 CDM IX, č. 136, s. 109–110.
30 CDM XI, č. 605, s. 527.
31 Regesta Bohemiae et Moraviae aetatis Venceslai IV. III. Ed. B. Kopičková. Pragae 1977, 
č. 779, s. 307.
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by pak byla víceméně tvořena rozhraním mezi povodími Jihlavy a Dyje 
(viz mapa č. 2).

Bítovskými děkany se od konce 16. století stávali především telečtí 
faráři a během 17. století se i název mění na děkanství telečské. Tento pro-
ces popsal Josef Rampula, jenž se rovněž pokusil zrekonstruovat původní 
rozsah bítovského děkanátu na základě vizitačních záznamů telčského 
děkana Mikuláše Vincence Fuchse z roku 1668.32 Došel ovšem k poněkud 
unáhlenému závěru, že protože není nic známo o eventuálních změnách 
hranic děkanátu před rokem 1668, odráží jeho tehdejší podoba, zahrnující 
65 farních kostelů, původní středověký stav. To sice není zcela vyloučeno 
– rozsah děkanství popsaný Fuchsem skutečně zhruba odpovídá tomu, co 
vyplývá ze středověkých pramenů – musíme však mít na paměti, že v období 
po reformaci a třicetileté válce moravská církevní organizace procházela 
hlubokou krizí, způsobenou především nedostatkem kněží a projevující 
se mimo jiné i svěřováním většího počtu farností do péče jednoho faráře. 
Za těchto okolností se měnila i síť děkanátů, jak o tom na západní Moravě 
svědčí především zánik třebíčského děkanství a připojení Třebíče k děkan-
ství velkomeziříčskému (jež svou existencí patrně navazovalo na středověké 
děkanství tasovské).33 Hledání středověké podoby bítovského děkanství 
v pramenech 17. století se tak jeví jako poněkud riskantní.

Třebíč

O existenci děkanství víme z jediné listiny olomouckého biskupa Jana 
z 28. dubna 1306, v níž biskup nařizuje třebíčskému děkanu a faráři (jeho 
jméno neznáme, v textu je označen pouze iniciálou „S.“), aby nedopustil 
odtržení jihlavské kaple svatého Jana Křtitele od farního kostela a její při-
pojení k pražské diecézi.34 Listina neříká, proč se v této věci biskup obrací 
právě na třebíčského děkana, dosti pravděpodobným důvodem však je 
příslušnost Jihlavy k třebíčskému děkanství.

Náležela-li skutečně Jihlava k třebíčskému děkanátu, mělo jeho úze-
mí zřejmě protáhlý tvar, rozkládající se kolem řeky Jihlavy mezi Třebíčí 
a Jihlavou, se sídlem děkanátu položeným asymetricky ve východní části 
území – těžko ovšem říci, o jak velkou asymetrii šlo, neboť z pramenů 
se nedovídáme, jak daleko jihovýchodním směrem za Třebíč se děkanát 
rozkládal. Jisté je to, že jeho území nepokračovalo dále na východ, neboť 
tam začínal děkanát tasovský, a také to, že za Vladislaví jeho osou nemohla 
být řeka Jihlava, která zde vstupuje do hlubokého kaňonovitého údolí. 

32 R a m p u l a ,  J.: Vznik a oblastní změny, s. 179–183.
33 Vizitační protokol velkomeziříčského děkanství z roku 1662. Zemský archiv v Opavě, 
pobočka Olomouc, Arcibiskupská konsistoř Olomouc (ACO), sg. B 12, kart. 670.
34 CDM VII, S., č. 168, s. 789.
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Otevřená je však otázka, jak daleko děkanství sahalo na plošině mezi řekami 
Jihlavou a Rokytnou, na Hrotovicku. Pohled na mapu napovídá, že toto 
území těžko mohlo patřit k děkanství bítovskému či tasovskému (i když 
hranice obou zřejmě probíhaly nedaleko), nevíme však, kam až na tomto 
úseku dosahoval znojemský děkanát.

Tasov

Poslední ze čtveřice děkanátů, doložených v předhusitském období 
pro západní a jihozápadní Moravu, měl své sídlo v Tasově. Dnešní nevelký 
městys poblíž Velkého Meziříčí měl ve středověku dva kostely a v des-
kovém zápise z roku 1551 se hovoří dokonce o kostelích třech (z toho 
jednom pustém).35 To nasvědčuje nevšednímu významu tehdejšího Tasova, 
i když přesné důvody, proč právě zde vznikly dva (eventuálně tři) kos-
tely a děkanát, již asi nikdy nepoznáme. V pramenech se tasovský děkan 
poprvé objevuje roku 1345 v mandátu, jímž pražský arcibiskupský oficiál 
Jan Paduanus nařizuje jemu a farářům v Kralicích a Náměšti uvést kněze 
Svatoslava ke kostelu v Březníku.36 Z toho by se dalo usuzovat, že k ta-
sovskému děkanství tehdy náležely buď všechny zmíněné kostely, anebo 
minimálně kostel v Březníku. Na téma tasovského děkanátu máme nicméně 
ze 14. století k dispozici rovněž další prameny a v nich se již o kostelích 
v Březníku, Náměšti a Kralicích nehovoří.

Těmito dalšími prameny je šest listin vzniklých roku 1393 v souvislosti 
s procesem proti duchovním správcům z Bobrůvky, Dolní Bobrové, Horních 
Borů a Obyčtova, obviněným z neoprávněného zadržení desátků. Písemnos-
tí týkajících se případu je více, právě v oněch šesti však nacházíme zmínky 
o tasovském děkanství.37 Z našeho hlediska se jako nejzajímavější jeví hned 
první z uvedené šestice. Je to mandát zábrdovického opata Jaroslava ze 
Šelmberka, delegovaného soudce ve zmíněném sporu, ze dne 30. dubna 
1393. Jaroslav zde oznamuje exkomunikaci plebánů z Bobrůvky, Dolní 
Bobrové, Horních Borů a Obyčtova, přičemž nařizuje tasovskému děkanu 
a kněžím z dalších jedenácti lokalit, aby fakt exkomunikace zveřejnili ve 
svých kostelích. Důležité je, že tyto lokality jsou zde výslovně vyjmenovány 
a označeny jako ležící v tasovském děkanství: kromě samotného Tasova 
jde o Dolní Bory, Nové Město, Mostiště, Zhoř, Vícenice, Hartvíkovice, Ko-
něšín, Zvoli, Nové Veselí, Radešínskou Svratku a Radostín (místa uvádím 
v pořadí, v jakém je vyjmenovává Jaroslavův mandát).

35 ZDB XXVI, č. 256.
36 CDM VII, č. 603, s. 440.
37 CDM XII, č. 142, s. 130 a 132; č. 147, s. 135; č. 148, s. 136; č. 149, s. 137; č. 150, s. 138; 
č. 157, s. 153 a 154.
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Dokladem existence tasovského děkanátu je rovněž list tasovského 
děkana Stacha a velkomeziříčského plebána Václava opatu Jaroslavovi 
z 18. května,38 Jaroslavův mandát adresovaný Stachovi a Václavovi z 21. 
května,39 dva mandáty Stacha s Václavem z 23. května,40 jimiž tito před-
volávají svědky v procesu (ve druhém se výslovně obracejí k plebánům 
ustaveným v tasovském děkanství nebo jejich zástupcům41) a konečně 
mandát opata Jaroslava z 2. června 1393, v němž se celému kléru olomouc-
ké diecéze nařizuje prohlásit kněze z Bobrůvky, Dolní Bobrové, Horních 
Borů a Obyčtova ve všech kostelích za exkomunikované, nepodřídí-li se 
během měsíce všem rozhodnutím, učiněným v jejich neprospěch během 
uvedeného procesu.42

Pro historickogeografickou rekonstrukci tasovského děkanátu máme 
tedy ve srovnání s ostatními západomoravskými děkanáty nejlepší podmín-
ky. Pokus o takovou rekonstrukci ukazuje mapa č. 1. Jako východisko jsem 
zvolil stav zachycený v mandátu z 30. dubna 1393. Kostely, o nichž se v něm 
hovoří, vymezují na mapě oblast mírně protáhlou ve zhruba severojižním 
směru, podél řeky Oslavy, jež je osou tohoto celku. Jako jádro děkanátu se 
jeví střední a horní Pooslaví: kromě samotného Tasova jde ještě o kostely 
ve Vícenicích, Mostišti, Dolních Borech, Radostíně a Novém Veselí, ke 
kterým můžeme vzhledem ke geografické blízkosti připočíst i dva kostely 
nacházející se přísně vzato již v povodí řeky Jihlavy, a sice Hartvíkovice 
s Koněšínem. Další tři kostely – Zvole, Radešínská Svratka a Nové Město 
na Moravě – leží v horním povodí Bobrůvky a konečně kostel ve Zhoři je 
od ostatních kostelů značně vzdálený, neboť se nachází v odlehlé poloze 
až při zemské hranici, v oblasti spadající již do povodí Sázavy.

Naskýtá se pochopitelně otázka, zda tasovský děkanát sestával pouze 
z uvedených kostelů. Z dostupných pramenů vysvítá poměrně zřetelně, 
že ne, a to již proto, že obracel-li se opat Jaroslav ve věci kostelů v Bob-
růvce, Dolní Bobrové, Horních Borech a Obyčtově na klérus tasovského 
děkanství, pak tak činil nepochybně z důvodu příslušnosti těchto kostelů 
k Tasovu. Lze se samozřejmě ptát, zda k Tasovu patřily skutečně všechny 
čtyři, zdá se však že ano, neboť jinak by Jaroslav neměl důvod přikazovat 
v tasovském děkanátu zveřejnění exkomunikace všech čtyř plebánů, ale 
uvedl by pravděpodobně pouze ty z nich, kteří skutečně k Tasovu nále-
želi. O konkrétních mechanismech tehdejší církevní správy víme nicméně 
dosti málo a je proto obtížné se vyjádřit například k hypotetické možnosti, 
že by jeden z uvedené čtveřice kostelů k tasovskému děkanství nepatřil, 

38 CDM XII, č. 147, s. 135–136.
39 CDM XII, č. 148, s. 136–137.
40 CDM XII, č. 149, s. 137–138 a č. 150, s. 138–139.
41 „...honorabilibus et discretis viris omnibus et singulis ecclesiarum plebanis per et infra de-
canatum Thassoviensem constitutis aut ipsorum vices gerentibus, ...“ CDM XII, č. 150, s. 138.
42 V tomto případě se dvakrát připomíná osoba tasovského děkana. CDM XII, č. 157, 
s. 153 a 154.
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Jaroslav ze Šelmberka by však vyhlášením exkomunikace přesto pověřil 
klérus tasovského děkanství např. vzhledem ke konkrétní zeměpisné 
a komunikační situaci.

V případě Bobrůvky, Dolní Bobrové, Horních Borů a Obyčtova je 
ovšem zřejmé, že alespoň část z nich k tasovskému děkanství patřit muse-
la; u dalších kostelů připadajících pro tasovské děkanství v úvahu je však 
situace ještě složitější. To se týká v první řadě kostela ve Velkém Meziříčí. 

Mapa č. 1 – Tasovský děkanát
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Zeměpisně vzato leží tato lokalita v samém centru tasovského děkanství 
(alespoň pokud jsme schopni takovéto centrum na základě dostupných 
údajů určit), v písemných pramenech se s meziříčským kostelem a jeho 
správci setkáváme poměrně často, nikde však není jeho vztah k Tasovu jasně 
charakterizován a jak již bylo uvedeno, v dokladu z roku 1393 k tasovské-
mu děkanství počítán není. Může jít jen o souhru okolností, ostatně jak 
jsem již naznačil, citovaný výčet zřejmě není kompletní (a ani se za takový 
nevydává). Nicméně meziříčský farář se v souvislosti s uvedeným sporem 
objevuje v řadě písemností, z nichž vyplývá, že se v jeho řešení angažoval, 
a dalo by se tedy očekávat, že se Meziříčí na seznamu far, v nichž měla být 
ohlášena exkomunikace dotyčných plebánů, objeví: tak tomu však není. 
Vysvětlení by snad bylo možné hledat ve vztahu, jenž poutal velkomezi-
říčskou farnost ke klášteru božíhrobců na Zderazi v Praze. Tak roku 1317 
zderazský probošt Sobek, převor Klement a celý konvent potvrzují, že paní 
Marska (Mařka?) ze Lhoty učinila zbožné darování kostelu v Meziříčí, za což 
se vydavatelé zavazují mj. ke každoročnímu sloužení aniversaria s vigilií.43 
V roce 1335 Jan z Meziříčí přijímá rezignaci bratra Sobka na meziříčskou 
faru a na jeho místo uvádí bratra Jindřicha44 – zde se o Zderazi výslovně 
nemluví, je však dosti pravděpodobné, že jde o téhož bratra Sobka jako 
v roce 1317, zatímco bratr Jindřich je zase totožný s meziříčským farářem 
Jindřichem, jenž byl o deset let později, roku 1345, zvolen zderazským 
proboštem.45 Místo faráře v Meziříčí zřejmě bylo stabilně obsazováno právě 
zderazskými božíhrobci a tito kostel považovali za svůj,46 charakter jejich 
vztahu k němu ovšem není zcela jasný, neboť patronátní právo jim – alespoň 
soudě podle uvedené listiny Jana z Meziříčí, jenž se v ní výslovně ozna-
čuje za patrona meziříčského kostela – nepatřilo. Jako vysvětlení bychom 
mohli přijmout předpoklad, že Jan z Meziříčí nebo někdo z jeho předků 
sice daroval patronát božíhrobcům, páni z Meziříčí se však i nadále – ve 
smyslu tzv. opravy – považovali ve vztahu k donaci za držitele určitých 
práv.47 V každém případě sounáležitost s klášterem božíhrobců, ať již měla 
jakýkoli charakter, je nejpravděpodobnějším vysvětlením, proč kostel ve 
Velkém Meziříčí nebyl považován za součást tasovského děkanství. Těžko 
ovšem říci, zda měl podobný přístup univerzální platnost a zda tedy všech-
ny kostely spojené nějakým způsobem s řádovou sférou byly automaticky 
vnímány jako stojící mimo děkanátní systém.48

43 CDM VI, č. 124, s. 94–95.
44 CDM VII, č. 77, s. 57–58.
45 MV I, č. 552, s. 334 a č. 553, s. 335.
46 Srov. fakt, že za nadání k velkomeziříčskému kostelu v roce 1317 slibují sloužení 
anniversaria hodnostáři zderazského kláštera. CDM VI, č. 124, s. 94–95.
47 K této problematice podrobněji viz na mnoha místech B o r o v s k ý ,  Tomáš: 
Kláštery, panovník a zakladatelé na středověké Moravě. Brno 2005.
48 Srov. nepřítomnost klášterních far v seznamu far znojemského arcijáhenství z roku 
1600. T e n o r a ,  Jan: Arcijáhenství znojemské od r. 1600. Příspěvek k vývoji církevního 
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Podobným případem jako Velké Meziříčí je Horní Bobrová. Hlavním 
argumentem pro její příslušnost k tasovskému děkanství je zeměpisná 
poloha – pohled na mapu jasně ukazuje, že všechny kostely v jejím nej-
bližším okolí (eventuálně s výjimkou poněkud vzdálenějšího Strážku) 
k němu pravděpodobně patřily. Hornobobrovský plebán se kromě toho 
objevuje v mandátu z 30. dubna 1393, jímž opat Jaroslav pověřuje plebány 
z Mostiště, Dolních Borů a právě Horní Bobrové, aby předvolali obviněné 
plebány z Dolní Bobrové, Obyčtova, Horních Borů a Bobrůvky před jeho 
soud.49 Duchovní správce z Horní Bobrové se zde tedy objevuje společně 
s plebány z tasovského děkanství a v záležitosti tasovského děkanství se 
týkající. Na druhé straně inkorporace fary žďárským cisterciákům v roce 
139550 (je třeba předpokládat, že tomuto aktu předcházelo delší či kratší 
období, během nějž klášteru náležel patronát) a nepřítomnost Horní Bob-
rové ve výčtu far tasovského děkanátu nabádá k opatrnosti a napovídá, že 
situace nemusela být tak jednoznačná, jak by se na první pohled zdálo.

K tasovskému děkanství spíše nepatřila fara v Křižanově, o níž se sice 
v souvislosti s duchovními správci z Dolní Bobrové, Obyčtova, Horních 
Borů a Bobrůvky hovoří často, ale pouze z toho důvodu, že jejím patronem 
byl starobrněnský johanitský špitál, který byl v uvedeném sporu žalující 
stranou. Nejasný je případ kostela v Ostrově nad Oslavou, o němž víme 
jen tolik, že existoval. Podobně jako u kostela v Horní Bobrové se i v jeho 
sousedství setkáváme jen s kostely tasovského děkanství, nicméně jasný 
důkaz příslušnosti k Tasovu chybí – o děkanátní příslušnosti kostela se 
nehovoří v žádném z pramenů. To by mohlo nasvědčovat tomu, že se 
buď nacházel pod patronátem duchovní instituce a mohl být tedy vnímán 
podobně jako kostel ve Velkém Meziříčí (to je však málo pravděpodobné, 
víme totiž, že roku 1370 Buněk z Mostiště přijal některé statky včetně 
patronátu v Ostrově v léno od markraběte Jana51) nebo byl kostelem 
filiálním (nejspíše k blízkému Obyčtovu – v tom případě by bylo třeba jej 
k tasovskému děkanství počítat), asi i bez vlastního kněze, a jako takový 
se v mandátu Jaroslava ze Šelmberka z 30. dubna 1393 neobjevil.

Konečně je třeba připomenout již zmíněné kostely v Březníku, 
Náměšti nad Oslavou a Kralicích. K dispozici máme jen jedinou zmínku 
z roku 1345,52 kdy tasovský děkan a faráři v Kralicích a Náměšti uváděli 
ke kostelu v Březníku nového plebána Svatoslava. Příslušnost minimálně 
kostela v Březníku k tasovskému děkanství je pravděpodobná, neboť za 
normálních okolností bychom těžko hledali důvod, proč by měl nového 

zřízení na Moravě. Hlídka 46, 1929, s. 218–219. Tenora sice nepředpokládá, že by tento jev 
měl systémový charakter, i tak by však zřejmě vztah řádových far k děkanátním strukturám 
ve středověku a raném novověku stál za bližší prozkoumání.
49 CDM XII, č. 141, s. 129.
50 CDM XII, č. 256, s. 244–245.
51 CDM X, č. 79, s. 103–104.
52 CDM VII, č. 603, s. 440.
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kněze uvádět do úřadu představitel jiného děkanátu; to potvrzují i výzkumy 
týkající se situace v Čechách.53 Zda patřily k Tasovu i zbývající dva kostely, 
nelze ovšem prokázat; vzhledem k zeměpisným okolnostem a celkovému 
charakteru popsané situace však spíše ano. Otázka je, jak se dívat na to, 
že uvedenou trojici neuvádí dokumenty z roku 1393. Jiné kostely z okolí 
(zejména blízké Vícenice a také poněkud vzdálenější Hartvíkovice a Ko-
něšín) přitom tehdy jmenovány jsou. Teoreticky mohly Březník, Kralice 
a Náměšť přestat být součástí tasovského děkanství, za jisté to však mít 
nemůžeme – možná, že se pouze shodou okolností neobjevily v žádném 
z dokumentů včetně citovaného výčtu plebánů, který, a to je třeba zdů-
raznit, si nikterak nečiní nárok na kompletnost a jak jsme již viděli, také 
skutečně kompletní není. Všechny tři kostely proto mohly být součástí 
děkanátu i v devadesátých letech 14. století – je ovšem pravda, že výslovně 
to doložit nelze.

Na základě nastíněné situace můžeme tedy naše poznatky o tasovském 
děkanství shrnout v tom smyslu, že se v pramenech objevuje poprvé v roce 
1345 a existovalo pak nepochybně po celý zbytek předhusitského období. 
Za relativně nesporné můžeme považovat to, že kolem roku 1393 k němu 
patřily kostely v Tasově, Dolních Borech, Novém Městě, Mostišti, Zhoři, 
Vícenicích, Hartvíkovicích, Koněšíně, Zvoli, Novém Veselí, Radešínské 
Svratce a Radostíně a zřejmě také v Bobrůvce, Dolní Bobrové, Horních 
Borech a Obyčtově. Za ne zcela jistou je třeba považovat příslušnost kostela 
v Ostrově nad Oslavou, který snad mohl být filiálou kostela v Obyčtově, 
a dále kostelů v Horní Bobrové, Březníku, Kralicích a Náměšti. To dohro-
mady činí 16 kostelů jistých plus pět sporných. Obtížnější je zrekonstruovat 
alespoň přibližnou podobu děkanátu kolem roku 1345. Připočteme-li jako 
jisté kostely v Březníku, Kralicích a Náměšti, můžeme počítat s devatenácti 
kostely, je však otázka, zda již tehdy existovaly všechny kostely známé 
nám z roku 1393. Bezpečně to můžeme konstatovat o jedenácti – pocho-
pitelně v Tasově a dále na základě různých pramenů i v Bobrůvce, Horní 
a Dolní Bobrové, Horních i Dolních Borech, Koněšíně, Mostišti, Obyčtově, 
Vícenicích a Zvoli,54 což by znamenalo, že v roce 1345 zahrnoval tasovský 
děkanát 14 kostelů plus jeden sporný (v Horní Bobrové).

* * *

53 Ivan M i c h á l e k ,  jenž zkoumal poměry v severočeských děkanátech, se domní-
vá, že: „K něčemu takovému docházelo u venkovských děkanátů v běžné praxi pravděpodobně jen 
výjimečně.“ Jako příklad takové výjimky zmiňuje ústeckého děkana, jenž roku 1364 uváděl 
nového faráře ke kostelu v Doubravicích v sousedním bílinském děkanátu, dodává však, že 
příčinou zde mohla být morová epidemie, jež v letech 1363–1364 „v nebývalé síle zasáhla 
oblast severozápadních Čech“. Nešlo tedy asi o zcela normální situaci. M i c h á l e k ,  I.: 
Jablonský děkanát, s. 23–24.
54 Podrobněji k datování uvedených kostelů viz J o k e š ,  Petr: Vznik a vývoj farní 
organizace na západní a jihozápadní Moravě v předhusitském období. Rukopis disertační práce 
FF MU. Brno 2009.
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Co můžeme na základě uvedených poznatků říci o středověkých 
západomoravských děkanátech jako celku? Z pohledu na mapu č. 2, která 
představuje pokus o rekonstrukci děkanátní sítě na západní a jihozápadní 
Moravě začátkem 15. století,55 vyplývá, že na sledovaném území se nacházely 
čtyři bezpečně doložené a právě popsané děkanáty, kromě nich sem však 
zasahovalo i území jednoho či více děkanátů dalších. Týká se to zejména 
oblasti táhnoucí se od horního povodí Svratky k jihozápadu až na Velko-
bítešsko. Ta evidentně nepatřila k žádnému z uvedených děkanátů, stran 

55 Hranice děkanátů vyznačené na mapě jsou ovšem jen přibližné, neboť příslušnost 
většiny kostelů neznáme. K těžko řešitelným otázkám patří především průběh hranice mezi 
děkanáty znojemským a bítovským a příslušnost území mezi řekou Jihlavou a dolním tokem 
Rokytné. V těchto případech mapa pouze naznačuje jedno z možných řešení. Srov. rovněž 
pozn. 56 a 57.

Mapa č. 2 – Děkanáty na západní a jihozápadní Moravě na počátku 
15. stol.
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její příslušnosti se však můžeme jen dohadovat. Jižnější část snad mohla 
patřit k děkanství brněnskému, severnější, v povodí Svratky, možná též, 
nepatřila-li ovšem k jinému děkanství (Tišnov?). Podobně je tomu v případě 
Moravskokrumlovska a části východního Znojemska. Tyto oblasti mohly 
patřit ke znojemskému děkanátu, nelze však vyloučit ani jejich příslušnost 
k děkanátům jiným (v případě východního Znojemska nejspíše k břeclav-
skému,56 u Moravskokrumlovska snad k brněnskému).

S nejistotou ohledně hranic je těsně spjatá i nejistota týkající se po-
čtu kostelů v jednotlivých děkanstvích. Přijmeme-li za východisko mapu 
č. 2, dojdeme pro počátek patnáctého století k následujícím počtům osad 
s farním či filiálním kostelem: v děkanátech bítovském, třebíčském a zno-
jemském (bez Moravskokrumlovska) shodně kolem padesáti, v děkanátě 
tasovském, který byl evidentně mnohem menší, se tento počet v roce 
1393 zřejmě pohyboval mezi 16–21 a stav na počátku 15. století byl jistě 
podobný. 57 Tyto počty rámcově odpovídají i údajům uváděným Zdeňkou 
Hledíkovou, jež pro Čechy hovoří o velmi širokém rozpětí od 11 do 79 (!) 
farních obvodů na děkanát.58

Při pohledu na mapu si můžeme všimnout, že centra děkanátů bí-
tovského, tasovského a třebíčského jsou situována výrazně asymetricky, 
a to tak, že leží na starším sídelním území či, chceme-li, blíže vnitrozemí 
Moravy než většina děkanátu. Tak je tomu v případě Bítova (centrum na 
staré sídelní ekumeně v Podyjí, periferie v později kolonizovaných oblastech 
Vysočiny jako jsou Slavonicko, Studensko a Telečsko), Třebíče (děkanát 
se táhne víceméně podél řeky Jihlavy z Třebíčska, osídleného ve své jižní 
části asi již v 11. století, až po odlehlé Jihlavsko) i Tasova (centrem je 
relativně staré – byť ve srovnání např. s Bítovem nepochybně mnohem 
mladší – sídlo, těžiště děkanátu pak tvoří kolonizační území v povodí horní 
Oslavy a Bobrůvky). Tato podobnost může nasvědčovat tomu, že uvedené 
děkanáty vznikaly poměrně záhy, takže v době založení bítovského, třebíč-

56 Příslušnost kostelů v Rohotři a snad i v Troskotovicích ke Znojmu ovšem naznačuje, 
že hranice děkanátu zde sahala poměrně daleko na východ; patřila-li tedy část východního 
Znojemska k břeclavskému děkanství, pak asi šlo jen o menší počet farností.
57 Důležitým, i když pozdním pramenem k hranicím děkanátů znojemského, bítovského 
a třebíčského jsou seznamy far znojemského arcijáhenství z let 1600 a 1630 (seřazené podle 
jednotlivých děkanátů), vydané Janem T e n o r o u :  Arcijáhenství znojemské od r. 1600, 
s. 217–227 a 253–261. Údaje tam obsažené více méně odpovídají závěrům vyplývajícím ze 
středověkých pramenů: tak v děkanátu znojemském bylo roku 1600 zapsáno 53 far, v bítov-
ském 48 a v třebíčském 33. Na západě tehdy znojemské děkanství sahalo po fary ve Vranově 
a Lančově, na severu po fary v Rouchovanech, Horních a Dolních Dubňanech, Jamolicích 
a Oslavanech (děkanát tudíž tehdy sahal až k řece Jihlavě a dokonce ji překračoval), východní 
hranici tvořila přibližně linie Loděnice–Hevlín. Hranici bítovského děkanství proti třebíčské-
mu tvořily fary Blížkovice, Moravské Budějovice, Jakubov, Martínkov, Želetava, Stará Říše, 
Třešť a Batelov – oblast kolem Hrotovic (fary Račice, Valeč, Myslibořice a další) byla tedy 
na počátku 17. století počítána k děkanátu třebíčskému.
58 H l e d í k o v á ,  Z. –  J a n á k ,  J. –  D o b e š ,  J.: Dějiny správy, 
s. 178.
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ského a tasovského děkanátu se jejich centra skutečně nalézala v přibližném 
geografickém středu určitého, jednotlivými děkany spravovaného území. 
Vysoko položená a odlehlá území byla v této době buď ještě porostlá lesem 
anebo jejich osídlení bylo natolik málo významné, že nemělo smysl zakládat 
pro ně zvláštní děkanáty. Později se osídlené území rozšiřovalo, avšak pro 
potřebu nově kolonizovaných teritorií již další děkanáty zřizovány nebyly. 
Místo toho byly nové farnosti připojovány k již existujícím strukturám, což 
vedlo ke vzniku zmíněné asymetrie. Jak jsem již naznačil, znamenalo by to, 
že děkanáty v této části Moravy vznikaly poměrně brzy: tak například pro 
založení děkanství v Třebíči by termínem ante quem byl moment prudké-
ho vzestupu Jihlavy ve 40. letech 13. století: později bychom snad mohli 
očekávat vznik děkanátů dvou, jednoho v Třebíči a druhého – s těžištěm 
v rychle se rozvíjejícím Jihlavsku – v Jihlavě.

O charakteru úřadu děkana vyplývají z uvedených zmínek dvě skuteč-
nosti. Především funkce děkana nebyla nutně doživotní, neboť s děkany se 
setkáváme i po skončení jejich „funkčního období“: tak je tomu ve Znoj-
mě s Heřmanem, jenž byl vystřídán Bartolomějem a potom se do funkce 
vrátil, a možná i s Janem, připomínaným roku 1279, jenž – jde-li o touž 
osobu – později již děkanem nebyl, ale dále spravoval znojemský kostel 
svatého Mikuláše, při němž působil s největší pravděpodobností již během 
výkonu děkanské funkce. Tyto údaje se zdají být v mírném rozporu se 
závěry Z. Hledíkové pro Čechy, podle nichž byla děkanská funkce alespoň 
v počátečním období doživotní a teprve později, když se zvýšila závislost 
děkanů na arcibiskupovi, se děkani stávali podle Hledíkové odvolatelnými. 
Hledíková ovšem tento problém chápe jako otázku odvolatelnosti děkana 
v případě neplnění jeho povinností, o čemž na základě našeho materiálu 
nemůžeme říci nic bližšího. Dva uvedené případy ale přinejmenším na-
povídají, že ukončení výkonu funkce děkana již za jeho života nemuselo 
být ničím výjimečným. Další věcí, kterou se o děkanech dovídáme, je to, 
že jejich funkce nebyla vázána na sídlo děkanátu. Tak je tomu v případě 
tří znojemských děkanů – Jana I. i II., plebánů z Oleksovic (1253 a 1279) 
a Wernera, jenž byl roku 1283 farářem v Rohotři, stejně jako u bítovských 
děkanů Alexandra (1359 plebán v Budkově), Jana (1390 plebán v Budči) 
a dalšího Jana, v roce 1417 plebána u Panny Marie na Starém Městě v Telči. 
Ostatně stejnou situaci zachycuje již výše uvedená nejstarší zpráva o insti-
tuci děkanátu na Moravě, listina opavského děkana Jana z roku 1244. Ten 
se v ní totiž tituluje jako „Jan, plebán v Nové Cerekvi, děkan opavský“.59 Je 
tedy zřejmé, že šlo o praxi vyskytující se již od samých počátků moravské 
děkanátní organizace.

Těžko říci, do jaké míry pramenný materiál, jenž máme k dispozici, 
odráží skutečnou náplň práce děkanů. Ve 13. století se s děkany setká-

59 „Ego Johannes, plebanus in Noua Ecclesia, decanus Opaviensis“, CDB IV, č. 46, s. 131.
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váme především v souvislosti s donacemi, a to zvláště patronátních práv 
(Troskotovice 1262–1268, Trstěnice 1278, Dyje/Milfron 1283), při nichž 
děkani vystupují jako svědci či spolupečetitelé. Z let 1276–1279 pochází 
materiál týkající se sporu o desátky z Němčic mezi farami ve Vrbovci 
a v Šatově (respektive klášterem v Louce, jež byl patronem šatovského 
kostela), v němž byli znojemští děkani Heřman a Jan II. soudci. Nápadné 
ovšem je, že zprávy z tohoto období nám sdělují jen velmi málo o vztahu 
děkanů k podřízenému kléru.60 Výjimku tvoří pouze neurčitá zmínka v již 
uvedeném mandátu papeže Urbana IV. z roku 1262. Papež se zde obrací na 
pražského (!) biskupa se žádostí o intervenci v případě stížnosti zderazských 
božíhrobců na to, že tři děkani z olomoucké diecéze (kromě znojemského 
a bítovského je uveden ještě brněnský, žádný z nich však bohužel ne jmé-
nem) „kostely plným právem patřící zmíněnému klášteru bezdůvodně obtěžovali 
vymáháním poplatků“.61 Použitý výraz exactionibus bohužel nenapovídá, 
o jaké poplatky šlo, zřejmé však je, že k povinnostem děkana patřilo právě 
i vybírání různých peněžních dávek od kněží z jeho okrsku.62

V následujícím období se obraz činnosti děkanů poněkud mění, 
a to především v tom ohledu, že se sporadicky objevují doklady o jejich 
aktivitách vůči jiným kněžím děkanátu. Za nejvýznamnější v tomto směru 
můžeme označit dokumenty týkající se účasti tasovského děkana Stacha 
na procesu proti plebánům z Bobrůvky, Dolní Bobrové, Horních Borů 
a Obyčtova v roce 1393. Stach se v celé záležitosti objevuje několikrát, 
přičemž (spolu s velkomeziříčským farářem Václavem) předvolává obviněné 
výslechu a k soudu,63 předvolává a vyslýchá svědky (rovněž spolu s Václa-
vem)64 a zveřejňuje (spolu s jinými kněžími svého děkanátu) exkomunikaci 
uvedených plebánů.65 Pokud nám ovšem zachovaný materiál dovoluje 
soudit, činí tak jen z pověření soudce v onom procesu, zábrdovického 
opata Jaroslava (spolu s velkomeziříčským farářem Václavem se ostatně 
titulují jako Jaroslavovi pověřenci, „deputati“  66); o tom, že by Stach podnikal 
nějaké kroky vyplývající bezprostředně z jeho funkce, nic nevíme. Naopak 
Jaroslav se ve věcech spojených s procesem neobrací jen na Stacha, ale 
i na jiné faráře: tak 9. dubna 1393 pověřuje faráře z Meziříčí, aby předvolal 

60 V této práci mi jde o zprávy spojené s konkrétními děkany, respektive děkanstvími, 
pomíjím proto např. diecézní statuta. Ta jsou nesporně cenným pramenem, o institucích 
děkana a děkanátu se v nich však hovoří jen v obecné rovině.
61 „...decani christianitatis Olomucensis diocesis: Brunensis, Snoemensis et Betouensis, ecclesias 
ad dictam domum pleno iure spectantes indebitis exactionibus aggravant et molestant.“ CDB V, č. 
325, s. 484.
62 K tomu srov. o pověřování děkanů vybíráním různých poplatků v pražské diecézi: 
H l e d í k o v á ,  Z.: Venkovské děkanáty, s. 118.
63 CDM XII, č. 148, s. 136–137 a č. 150, s. 138–139.
64 CDM XII, č. 147, s. 135–136, č. 148, s. 137 a č. 149, s. 137–138.
65 CDM XII, č. 142, s. 130n.
66 Tak CDM XII, č. 149, s. 138 a č. 150, s. 138.
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obviněné plebány před jeho soud,67 21. dubna předvolává obviněné znovu 
prostřednictvím farářů v Meziříčí a Novém Městě68 a konečně 30. dubna 
činí ještě jednou totéž, přičemž se tentokrát obrací na faráře v Mostišti, 
Dolních Borech a Horní Bobrové.69 Tasovský děkan tudíž sice v celé zá-
ležitosti hraje jistou roli, nelze však říci, že by to byla role dominantní, 
a to i s ohledem na to, že v žádné písemnosti nevystupuje sám a naopak 
téměř vždy jedná společně s velkomeziříčským farářem, o jehož možném 
specifickém postavení (respektive o specifickém postavení velkomeziříčské 
fary) již byla řeč.

Z ostatních dokladů o činnosti děkanů ve 14. století si naši pozornost 
zaslouží především mandát olomouckého biskupa Jana z roku 1306, nařizu-
jící třebíčskému děkanu dbát na zachování celistvosti diecéze. Důvodem je 
jednak sám obsah, svědčící o tom, jaké problémy museli středověcí děkani 
také řešit, jednak i to, že biskup zde pověřuje děkana konkrétním úkolem. 
Dokladů pro podobné situace existuje totiž na západní a jihozápadní Mo-
ravě kupodivu jen málo – kromě tohoto je to vlastně již jen listina biskupa 
Bruna z roku 1279, jíž je znojemský děkan Jan II. jmenován soudcem ve 
sporu o desátky ze vsi Němčic.70 Za podobný sice můžeme považovat i pří-
pad z roku 1345, kdy se tasovskému děkanu nařizuje uvést nového kněze 
ke kostelu v Březníku, zde se ovšem na děkana neobrací jeho biskup, ale 
pražský arcibiskupský oficiál Jan Paduanus.71 Ostatní doklady o činnosti 
děkanů ze 14. a 15. století nepřinášejí žádné z našeho hlediska závažné 
informace: jde o případy, kdy děkani asistují při drobných právních úko-
nech jako je závazek slavonického faráře sloužit anniversarium,72 darování 
pusté tvrze kostelu v Krasonicích73 či deklarace želetavského faráře ve věci 
jeho sporu s obcí.74

Hodnocení uvedených poznatků o západomoravských děkanátech 
může být v zásadě dvojí. Na jedné straně lze konstatovat, že i přes svůj 
poměrně malý počet a jistou fragmentárnost nám dostupné prameny přece 
jen umožňují získat některé poznatky o tomto stupni církevní správy. Na 
druhé straně nás musí mrzet, že se zejména o působnosti děkanů dovídá-
me skutečně jen velmi málo. Můžeme se sice domýšlet, že vybírali určité 
peněžní dávky (Znojmo, Bítov 1262), že zřejmě dostávali úkoly od biskupa 
(zejména Třebíč 1306), že se angažovali v záležitostech týkajících se dis-
ciplíny kléru (Tasov 1393) – to vše však jen na základě velmi skrovných 
informací, které nám nedovolují vyjít daleko za rámec lakonických konsta-

67 CDM XII, č. 133, s. 116–117.
68 CDM XII, č. 138, s. 125–126.
69 CDM XII, č. 141, s. 129.
70 CDB VI, č. 44, s. 84–85.
71 CDM VII, č. 603, s. 440.
72 CDM IX, č. 136, s. 109–110.
73 CDM XI, č. 605, s. 527.
74 Regesta Bohemiae et Moraviae aetatis Venceslai IV. III, č. 779, s. 307.



125

D Ě K A N Á T N Í  Z Ř Í Z E N Í

tování. Téměř úplně přitom v pramenech chybí ten aspekt děkanské funkce, 
o němž bychom předpokládali, že byl nejdůležitější – tedy péče děkanů 
o svěřený klérus. Jediným příkladem v tomto směru je působení tasovského 
děkana Stacha při aféře se zadrženými desátky v roce 1393, naopak zcela 
chybí například doklady o eventuálních konvokacích – shromážděních 
kléru organizovaných děkany.75 Jen minimální nebo vůbec žádné zprávy 
máme též o konkrétních kontaktech děkanů s vyššími úrovněmi církevní 
správy, o eventuálních děkanských synodách (čili schůzkách všech děkanů 
diecéze) respektive o účasti západomoravských děkanů na nich. Zbývá 
doufat, že další výzkum moravské děkanátní sítě přinese poznatky, jejichž 
srovnáním a kombinací dospějeme i pro západní a jihozápadní Moravu 
k hlubšímu poznání problému.

Die Dekanatsordnung in West- und Südwestmähren  
im Mittelalter (von den Anfängen bis zum Jahre 1419)

Dekanate und deren Vorsteher – Dekane – tauchen in Mähren im Verlaufe des 13. 
Jahrhunderts auf. Die Bedingungen für die Erforschung des mährischen Dekanatsnetzes sind 
jedoch schwierig, da keinerlei Quellen überliefert sind, die dieses Phänomen systematisch 
festhalten würden. Der Autor der vorliegenden Studie hat deshalb den Versuch unternom-
men, die sporadisch in den Quellen auftauchenden Nachrichten zusammenzustellen und zu 
hinterfragen, inwiefern wir auf deren Grundlage Gestalt und Funktion der mittelalterlichen 
mährischen Dekanate nachzeichnen können. Die Ergebnisse zeigen, dass auf dem Territorium 
West- und Südwestmährens im Mittelalter vier Dekanate mit Sitz in Znaim (Znojmo), Vöttau 
(Bítov), Trebitsch (Třebíč) und Tassau (Tasov) bestanden. Darüber hinaus wirkten hier noch 
weitere Dekanate, über die wir jedoch keinerlei nähere Informationen besitzen. Die Dekanate 
Znaim, Vöttau und Trebitsch umfassten jeweils ungefähr 50 Kirchen, das Dekanat Tassau 
war kleiner und zählte zu Beginn des 15. Jahrhunderts nicht einmal 20 Kirchen. Interessant 
erscheint die Tatsache, dass die Sitze der Dekanate Vöttau, Trebitsch und Tassau keineswegs 
im Zentrum der Dekanate lagen, sondern in asymmetrischer Lage näher am alten Siedlungs-
gebiet. Die Dekanate entstanden vermutlich in einer Zeit, als der Prozess der mittelalterlichen 
Kolonisation in West- und Südwestmähren noch nicht vollendet war; später wurde deren 
Netz jedoch bereits nicht mehr grundlegend ergänzt, sondern die neu besiedelten Gebiete 
wurde den bereits bestehenden Strukturen angefügt. Die Quellen bieten nur sehr wenige 
Informationen über die Tätigkeit der Dekane, insbesondere mit Blick auf den untergeordneten 
Klerus. Offenkundig ist, dass das Amt des Dekans nicht an die Siedlungslokalität gebunden 
war, da zahlreiche Dekane in Pfarreien in anderen – mitunter weit entfernten - Städten 
wirkten. Die Dekane erscheinen in den Quellen als Zeugen bei verschiedenen Rechtsakten, 
als Richter, sie greifen in die Disziplin des den Klerus betreffende Angelegenheiten ein, 
sammeln Kirchenabgaben. In den Quellen stoßen wir hauptsächlich auf Fälle, in denen der 
Dekan auf Weisung einer anderen Person (am häufigsten des Bischofs) handelt, keineswegs 
jedoch aus eigener Initiative und unter Berufung auf die Autorität seines Amtes.

75 V tomto směru se situace na Moravě příliš neliší od situace v Čechách, kde existuje např. 
bohatší materiál k tématu pověřování děkanů konkrétními úkoly ze strany biskupa (zejména 
díky formuláři Tobiáše z Bechyně), samostatné působení děkanů, vyplývající bezprostředně 
z jejich funkce, je však rovněž doloženo velmi málo. Srov. H l e d í k o v á ,  Z.: Venkovské 
děkanáty, s. 117–119.
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Petr Elbel

„...abyste mi kněze dali, který rozdává tělo 
Boží a krev Boží podle smluv  
v Jihlavě učiněných...“ 
Korespondence Jana Tovačovského z Cimburka  
s olomouckou kapitulou ve věci utrakvistické farní  
správy v Hranicích – příspěvek k charakteru církevní 
správy moravských utrakvistů za episkopátu Pavla  
z Miličína (1434/35–1450)*

“…so that you give me a priest who administers the body of God and the blood of 
God according to the contracts made in Jihlava…”
The correspondence of Jan Tovačovský of Cimburk with the chapter of Olomouc 
about the Utraquist parish administration in Hranice – a contribution to the character 
of the Moravian Utraquist church administration in the episcopate of Pavel of Miličín 
(1434/35–1450)

The contribution puts forward an edition and analysis of three so far almost unknown 
letters by the Moravian land captain Jan Tovačovský of Cimburk to the chapter of 
Olomouc. The first two letters were written in the 1440s and concerned the argument 
of Jan Tovačovský with the judicial vicar of Olomouc regarding the confirmation of 
a Utraquist parish priest in Hranice. The third letter may be from the 1430s or 1440s 
and reflects the argument with the bishop of Olomouc (Pavel of Miličín) regarding 
the consecration of Jan Žák, captain’s servant. The letters substantially enhance the 
knowledge of the Moravian Utraquist church administration in the period after the 
acceptance of the Compactata of Basel.

Key words: Jan Tovačovský of Cimburk (cca. 1400–1464), Pavel of Miličín (cca. 1400–
1450), Utraquist church, bishopric of Olomouc, officialate of Olomouc, Hranice

Ve dvou studích, věnovaných zlomku olomoucké konfirmační kni-
hy z let 1452–1455,1 resp. utrakvistické duchovní správě na Moravě od 

*  Studie vznikla v rámci výzkumného záměru Masarykovy univerzity v Brně 
MSM 0021622426 Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura. Jedná 
se o přepracovanou a rozšířenou kapitolu mé disertační práce, srov. E l b e l ,  Petr: Kapitoly 
z dějin katolické církevní správy na Moravě v době husitské (1408–1457). Disertační práce FF MU. 
Brno 2007 (zveřejněno on-line na adrese www.is.muni.cz/auth/11148/ff_d/Elbel-disertace-
text.pdf a www.is.muni.cz/auth/11148/ff_d/Elbel-disertace-priloha_II-V.pdf), s. 255–262.
1 E l b e l ,  P.: Zlomek olomoucké konfirmační knihy z let 1452–1455. Předběžné výsledky 
rozboru opomíjeného pramene k poznání církevní topografie, diecézní správy a konfesního 
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husitství po nástup reformace,2 jsem poukázal na dva dříve nepovšimnuté 
listy moravského zemského hejtmana Jana Tovačovského z Cimburka 
olomoucké kapitule, které významně obohacují naše vědomosti o soužití 
kališníků a katolíků na polipanské Moravě a především o poměru mezi 
utrakvistickou a katolickou církevní správou v olomoucké diecézi této do-
by.3 Přestože jsem již v uvedených studiích shrnul nejvýznamnější závěry, 
jež z Tovačovského korespondence vyplývají, považuji za vhodné věnovat 
tomuto pozoruhodnému prameni samostatný článek, obsahující důkladnější 
analýzu pramene a jeho edici v příloze. Vedle toho obrátím svou pozornost 
ještě ke třetímu listu Jana Tovačovského olomoucké kapitule, jenž zajíma-
vým způsobem doplňuje oba předchozí. Týká se Janova služebníka Jana 
Žáka, kterému biskup Pavel z Miličína odmítl udělit svěcení.4

Než ovšem budu moci přistoupit k rozboru Tovačovského listů, mu-
sím zde alespoň stručně nastínit základní historický rámec a formulovat 
otázky, na něž pak budu s pomocí tohoto pramene hledat odpověď.5 Jak 
známo, kompaktáta dohodnutá mezi legáty basilejského koncilu a husity 
předpokládala existenci jednotné církevní správy pro katolíky a utrakvisty, 
přičemž se počítalo se znovuobsazením pražského arcibiskupského stolce. 
V konkrétní realizaci tohoto postulátu se ovšem představy katolíků a utra-
kvistů zásadně rozcházely. Utrakvisté požadovali, aby se arcibiskupem stal 
utrakvista, a v říjnu 1435 na zemském sněmu zvolili pro katolíky zcela 
nepřijatelného mistra Jana Rokycanu. Císař Zikmund v rámci volebních 
kapitulací 13. července 1436 volbu Jana Rokycany potvrdil.6 Tak bylo 
zaděláno na vleklý spor mezi katolíky a utrakvisty o obsazení pražského 
stolce, jenž znemožnil realizovat původní představu kompaktát o jednotné 
církevní organizaci. Zatímco utrakvisté zprvu trvali na platnosti Rokycanovy 
volby, katolíci setrvali u mimořádné správy diecéze dvěma kapitulními 
administrátory, jež byla zavedena po smrti olomouckého biskupa a admi-
nistrátora pražské arcidiecéze Kuneše ze Zvole. Když v důsledku vítězství 
konzervativního křídla utrakvismu musel Jan Rokycana odejít z Prahy, 

soužití na Moravě po polovině 15. století. In: Církevní topografie a farní síť pražské církevní 
provincie v pozdním středověku. Edd. Blanka Zilynská – Jan Hrdina. (Colloquia mediaevalia 
Pragensia 8). Praha 2007, s. 91–137, zde s. 108–109.
2 E l b e l ,  P.: Správa utrakvistické církve na Moravě mezi husitskou revolucí a reformací. 
In: Náboženský život a církevní poměry v zemích Koruny české ve 14.–17. století. Korunní 
země v dějinách českého státu 4. Edd. Lenka Bobková – Jana Konvičná. (Historie – otáz-
ky – problémy. Studie Ústavu českých dějin Filozofické fakulty UK, 1/2009). Praha 2009, 
s. 124–142, v tisku.
3 Soudobý opis obou listů je uložen v MZA Brno, G 1 Bočkova sbírka, inv. č. 8110 
a 8111; jedná se ovšem o jediný list papíru popsaný po obou stranách, z nichž každá má 
vlastní inventární číslo. Edici obou listů publikuji v příloze tohoto článku, č. 1 a 2.
4 Moderní opis v MZA Brno, G 2 Nová sbírka, sg. 228/6. Edici tohoto listu publikuji 
v příloze, č. 3.
5 Nemohu se zde přitom vyhnout tomu, abych do jisté míry neopakoval skutečnosti 
uvedené již ve svých dřívějších studiích, citovaných v pozn. 2 a 3.
6 Archiv český. III. Ed. František Palacký. Praha 1844, s. 445–446, č. 20.
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utrakvisté si po vzoru katolíků rovněž zvolili dva administrátory pražské 
arcidiecéze sede vacante. Tak vedle sebe působila dvojice katolických 
a utrakvistických administrátorů.7 

Na Moravě byla ovšem odlišná situce.8 Utrakvisté zde dost dobře 
nemohli zpochybnit existenci právoplatného katolického biskupa, jenž 
tedy měl v duchu kompatát spravovat veškerý klérus a lid olomoucké 
diecéze, jak podjednou, tak podobojí. Narozdíl od pražské arcidiecéze 
nebyly v Olomouci podmínky k vytvoření zvláštní utrakvistické duchovní 
správy a moravští utrakvisté byli odkázáni na spolupráci s olomouckými 
biskupy.

Dosavadní bádání se rozchází v otázce, zda správa moravských kališ-
níků olomouckými biskupy v praxi skutečně fungovala. Prameny poskytují 
argumenty pro i proti, což vedlo k formulování dvou protichůdných tezí. 
Větší část historiků se přikláněla k mínění, jež zastával již Rudolf Urbánek, 
a sice že olomoučtí biskupové se od kompaktát velmi brzy distancovali 
a moravští utrakvisté v polipanské době rovněž spadli pod správu utra-
kvistických administrátorů, resp. po pražském převratu 1448 pod správu 
voleného arcibiskupa Jana Rokycany a po jeho smrti pod tzv. dolní konzis-
toř.9 Druhá část historiků v čele s Josefem Válkou naopak předpokládá, že 

7 K osudům katolické duchovní správy v Čechách po přijetí kompaktát srov. H l e -
d í k o v á ,  Zdeňka: Administrace pražské diecéze na sklonku prvé poloviny 15. století. Acta 
Universitatis Carolinae – Historia Universitatis Carolinae Pragensis 31–1, 1991, s. 117–128; 
pro dobu poděbradskou srov. M a ř í k ,  Antonín: K postavení katolické církve v Čechách 
v době poděbradské. Činnost katolických administrátorů za Jiřího z Poděbrad. Folia Historica 
Bohemica 7, 1984, s. 101–195, a další práce téhož autora; k době jagellonské srov. zejména 
M a c e k ,  Josef: Víra a zbožnost jagellonského věku. Praha 2001. K duchovní správě utra-
kvistů srov. nově Z i l y n s k á ,  Blanka: Utrakvistická církevní správa a možnosti jejího 
studia. In: Církevní správa a její písemnosti na přelomu středověku a novověku. Edd. Ivan 
Hlaváček – Jan Hrdina. (Acta Universitatis Carolinae – Philosophica et historica 2–1999. 
Z pomocných věd historických XV). Praha 2003, s. 39–53, s důkladným přehledem bádání na 
s. 39–40; nejnověji srov. též M a r e k ,  Jindřich: Schriften des utraquistischen Konsistoriums 
aus den Jahren 1471–1489 in der Nationalbibliothek der Tschechischen Republik. Prolegomena zur 
zukünftigen Studie über die utraquistische Kirchenverwaltung im Zeitalter der Jagiellonen. 
In: Sacri canones servandi sunt. Ius canonicum et status ecclesiae saeculis XIII–XV. Ed. Pavel 
Krafl. (Opera instituti historici Pragae, series C – Miscellanea, 19). Praha 2008, s. 545–556.
8 K církevním poměrům a náboženské situaci na Moravě po vyhlášení kompaktát srov. 
alespoň K o u ř i l ,  Miloš: Osudy moravské církve v 15. století. Habilitační práce CMTF. 
Olomouc 1993, s. 53–110; t ý ž :  K církevním dějinám Moravy v letech 1400–1550. In: 
Od gotiky k renesanci. Výtvarná kultura Moravy a Slezska v letech 1400–1550. I. Úvodní 
svazek. Edd. Ivo Hlobil – Marek Perůtka. Olomouc 2002, s. 73–78; V á l k a ,  Josef: 
Morava a kompaktáta. In: Sborník příspěvků k 555. výročí vyhlášení basilejských kompaktát 
v Jihlavě. Ed. Zdeněk Měřínský. Brno – Jihlava 1991, s. 13–24; t ý ž :  Ctibor Tovačovský 
z Cimburka – O právě duchovním. (K církevněpolitickým důsledkům husitské revoluce na 
Moravě). Z Kralické tvrze 11, 1984, s. 9–13. Srov. též mé studie, citované v pozn. 2 a 3.
9 Srov. U r b á n e k ,  Rudolf: České dějiny. III/3. Věk poděbradský. Praha 1930, 
s. 830. Na Urbánkovo pojetí navázal např. M e d e k ,  Václav: Cesta české a moravské církve 
staletími. Praha 1982, s. 163, a K o u ř i l ,  M.: Osudy moravské církve, s. 97, jenž konsta-
tuje, že „organizace utrakvistické církve byla na Moravě celkem shodná s poměry v Čechách – Jan 
Rokycana ... vykonával i zde svou pravomoc, dosazoval faráře i děkany pod obojí, patrně v krajích 
s husitskou většinou obnovil i úřad arcijáhnů, tzv. ‚správců duchovenstva‘. Nadřízenou vrchností 
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na Moravě – byť nikoliv bez problémů – po husitských válkách skutečně 
fungovalo správní a soudní podřízení utrakvistického duchovenstva olo-
mouckým biskupům, jak to teoreticky předpokládala kompaktáta.10

První skupina historiků se opírá zejména o stížnosti utrakvistů na 
olomouckého biskupa Pavla z Miličína. Již roku 1437 se ve stížnosti českých 
stavů císaři Zikmundovi dočítáme, že litomyšlský a olomoucký biskup na-
vzdory kompaktátům nesvětí a ke kostelům neustavují žádné utrakvistické 
kněze.11 Podobné stížnosti zaznívají také roku 1448, kdy si utrakvisté rovněž 
stěžovali, že Pavel z Miličína odmítá světit kněze pod obojí.12 K nerespek-
tování kompaktát Pavla z Miličína nepřímo vyzval papež Evžen IV. svým 
listem ze září 1440, v němž olomouckého biskupa pověřil přezkoumáním 
platnosti svěcení všech farářů v jeho diecézi, kteří podávají lidu pod obojí 
způsobou a přitom opovážlivě tvrdí, že byli vysvěceni v Římě.13

byla pražská konsistoř podobojí“. Později K o u ř i l ,  M.: K církevním dějinám Moravy, 
s. 76, toto tvrzení poněkud oslabil a nadřazenost konzistoře podobojí označil za „titulární“. 
Poněkud skeptičtěji se o reálném vlivu dolní konzistoře na Moravě vyjádřil M a c e k ,  J.: 
Víra a zbožnost, s. 104, jenž uvádí, že „dolní konzistoř se pokusila vztáhnout svou pravomoc i na 
Moravu, do olomoucké diecéze, kde se záchytným bodem měl stát Prostějov. Moravští kališníci však 
většinou zůstávali mimo dosah působnosti pražské konzistoře a respektovali příkazy svých vrchností, 
pokud se hlásily ke straně podobojích.“ Nejnověji v podobném duchu Z i l y n s k á ,  B.: 
Utrakvistická církevní správa, s. 48: „Pravomoc pražské [dolní – P. E.] konzistoře se měla teore-
ticky vztahovat i na území Moravy, ale praktický dosah její působnosti byl ovlivněn vzdáleností, 
zemskou stavovskou uzavřeností Moravy po husitských válkách a dalším odcizováním Moravy za 
kralování Matyáše Korvína. Fakticky tady převážila vůle stavů nad zásahy konzistoře, uplatnila 
se prohloubená kompetence tamějších děkanů a snad i role olomouckého biskupa při manželských 
přích.“
10 Toto pojetí se v náznaku objevuje již ve studii M. B o h á č k a :  Rukopisná sbírka 
učeného právníka a biskupa Bohuše ze Zvole v universitní knihovně olomoucké. Sborník historický 
7, 1960, s. 79–122, zde s. 80, navázal na ně Š m a h e l ,  František: Role Olomouce v ideových 
svárech druhé poloviny 15. století. In: Historická Olomouc a její současné problémy 3, 1980, 
s. 210 a 218, pozn. 11, propracoval je však teprve Josef Válka, srov. především V á l k a , 
J.: Ctibor Tovačovský, s. 10–11. Podle Války „na Moravě nemá utrakvismus svou vlastní církevní 
organizaci a v čele církevní správy zůstává olomoucký biskup, původně pro obě vyznání... Morava 
nepříslušela pod dolní konzistoř...“ Na druhou stranu ovšem Válka připouští, že správa utrakvistů 
olomouckými biskupy nebyla bezproblémová, neboť „biskupové, i když se zavázali respektovat 
kompaktáta, dávali tomuto závazku od počátku osobitý výklad a usilovali o restauraci katolicismu“. 
Obdobně jako Válka, byť se snahou o kompromisní pohled, vnímá situaci na pohusitské až 
jagellonské Moravě B a l e t k a ,  Tomáš: Olomoucké biskupství, jeho správa a písemnosti 
na přelomu 15. a 16. století. In: Církevní správa a její písemnosti (jako v pozn. 8), s. 55–64, 
zde s. 56, pozn. 3: „O organizaci utrakvistické církevní správy na Moravě mnoho nevíme. Patrně 
podléhalo všechno kněžstvo bez rozdílu olomouckému biskupovi a pouze v naléhavých případech se 
některé záležitosti daly řešit i před utrakvistickou konzistoří v Praze.“ 
11 Srov. Archiv český. III, s. 456.
12 Srov. U r b á n e k ,  R.: České dějiny. III/2. Věk poděbradský. Praha 1928, 
s. 268.
13 Výtah z Evženova listu otiskl a do širšího kontextu tento pramen zasadil P o ř í z -
k a ,  Aleš: Svěcenci z českých zemí u papežské kurie v letech 1420–1447. In: Církevní správa 
a její písemnosti (jako v pozn. 8), s. 245–264, zde s. 256, pozn. 38; obsáhlejší parafrázi listu 
publikoval již dříve U r b á n e k ,  R.: České dějiny. III/3, s. 667, pozn. 2.
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Z let 1452–1455 se dochoval zlomek olomoucké konfirmační knihy, 
obsahující konfirmační listiny k celkem 104 beneficiím.14 Také tento pramen 
nenasvědčuje tomu, že by olomoučtí biskupové v této době konfirmovali 
utrakvistické duchovní ke kostelům. Nápadné je již prostorové rozvržení 
konfirmací, které se koncentrují do oblasti jižní a jihozápadní Moravy, 
širšího Olomoucka a Opavska – tedy do oblastí převážně katolických. 
Důležitější je ovšem prosopografický rozbor patronů, vystupujících v jed-
notlivých konfirmacích. V konfirmační knize jsou sice někteří prokazatelně 
utrakvističtí patroni zastoupeni, nicméně téměř výhradně prezentují kandi-
dáty k beneficiím v prokazatelně německých a/nebo katolických lokalitách 
na svých panstvích.

Dalším argumentem pro nefungování správy moravských utrakvistů 
olomouckými biskupy jsou konečně ještě o něco mladší informace o admi-
nistrativních zásazích Jana Rokycany na Moravě, což v polemice s Rokyca-
nou kritizoval Hilarius Litoměřický. Podle Hilaria si Rokycana neprávem 
uzurpoval správu duchovenstva v litomyšlské i olomoucké diecézi, kde 
ustanovuje děkany a faráře. S tím koresponduje pozdní údaj Jana Dub-
ravia, podle nějž prý Rokycana dosadil na Moravě několik farářů: nejprve 
do Prostějova, a pak i do dalších míst. Roku 1468 se Bratří ve čtvrtém listu 
k Rokycanovi zmiňují o jeho děkanu Gabrielovi Prostějovském.15 

Pramenná základna, podporující tezi o podřízení moravských utrakvis-
tů olomouckým biskupům, je podstatně skromnější. Historikové zde citují 
především list biskupa Tase z Boskovic papeži, podle nějž Pavel z Miličína, 
ale i další Tasovi předchůdci Jan Ház a Bohuš ze Zvole na základě povolení 
basilejského koncilu světili kněze pod obojí a dosazovali je k farám.16 Je 
nicméně otázkou, zda tento pramen zasluhuje velkou důvěru: jednak se 
dochoval pouze jako formulářový kus, nicméně i pokud jde o autentický 
list, je třeba si uvědomit, že vznikl ve vzrušené atmosféře po vyhlášení 

14 E l b e l ,  P.: Zlomek olomoucké konfirmační knihy.
15 Všechny tyto zmínky přejímám od R. U r b á n k a :  České dějiny. III/3, s. 830, 
pozn. 3. Z prostějovských pramenů lze vyčíst, že utrakvistický kněz Gabriel v Prostějově pro-
kazatelně působil v letech 1466–1475, a tak se můžeme domnívat, že právě on mohl být oním 
knězem, jehož zde měl ustanovit Rokycana – srov. K ü h n d e l ,  Jan: Nejstarší městská 
kniha prostějovská. In: Ročenka Národopisného a průmyslového musea města Prostějova 6. 
Prostějov 1929, s. 102, č. 40 a s. 103, č. 42.
16 Srov. B a c h m a n n ,  Adolf (ed.): Briefe und Acten zur österreichisch-deutschen Ge-
schichte im Zeitalter Kaiser Friedrich III. (Fontes rerum Austriacarum, II. Abteilung, 44). Wien 
1885, s. 613: „Quo mortuo successit Paulus de Miliczin, vir quidem deo devotus, auctoritate sacri 
Basiliensis concilii ordinatus, cuius ac legatorum eius auctoritate sacerdotes, levitas, ypodiaconos et 
aliorum ordinum personas ad ecclesias et ecclesiastica beneficia instituit ac ordinavit, eique scilicet 
plebi iuxta ritum suum eukaristie sacramentum ministrantes, prout iam a sacro concilio indultum 
fuerat, ac ordinatum. Idem fecit Iohannes Hasz, eius successor, et Bohussius, successor Iohannis.“ 
V literatuře je tato pasáž zpravidla citována v ne zcela přesné parafrázi Wácslawa Wladiwoje 
T o m k a :  Dějepis města Prahy. VII. Praha 1886, s. 146.
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křížové výpravy proti českým kacířům v situaci, kdy biskup Tas ještě patřil 
do tábora krále Jiřího a musel tedy obhajovat kompaktáta.17

Závažnější argument než Tasův list nabízí podstatně mladší Tovačov-
ská kniha a její kapitola „O právě duchovním“.18 Podnětný rozbor tohoto 
textu provedl Josef Válka, jenž příslušnou pasáž Tovačovské knihy přímo 
označil za moravskou paralelu kutnohorského náboženského míru z roku 
1485 a odvodil z ní existenci principu náboženské svobody poddaných 
v moravském zemském právu.19 Pro naše účely je ovšem podstatné, že 
Tovačovská kniha popisuje mj. mechanismus, jak se mají odbývat spory 
mezi faráři a světskými osobami. Podle Ctibora měli kněží podávat žaloby 
k zemskému soudu vždy prostřednictvím biskupa, a teprve když biskup 
nedosáhl nápravy, mohli se obrátit na soud sami. Kdyby ani pak neuspěli, 
mohli podat žalobu k církevnímu soudu. Toto ustanovení, které předsta-
vovalo zásadní omezení kanonického práva ve prospěch práva zemského, 
bylo údajně po „táborských válkách“ dohodnuto s biskupem Pavlem 
z Miličína. Z toho ovšem vyplývá, že v procesu před zemským soudem 
nemělo být rozlišováno mezi knězem katolíkem a utrakvistou, oba měli 
podat žalobu prostřednictvím olomouckého biskupa. Biskup byl tak v po-
jetí Ctibora Tovačovského jednoznačně hlavou veškerého farního kléru 
na Moravě, katolického i utrakvistického. Při využívání údajů Tovačovské 
knihy je ovšem – jako u všech středověkých normativních pramenů – nutno 
postupovat nanejvýš obezřetně. Nevíme totiž, do jaké míry jednotlivá usta-
novení odráží reálnou situaci nebo spíše představu Ctibora Tovačovského 
o ideálním stavu. 

Na závěr tohoto malého přehledu bádání a dostupných pramenů 
musím tedy konstatovat, že dokladů o nefunkčnosti správy moravských 
utrakvistů olomouckými biskupy je více a vyznívají na první pohled dost 
přesvědčivě, nicméně ani méně početná svědectví o opaku nelze jednoduše 
nevzít v potaz. Objev listů Jana Tovačovského se v tomto kontextu ukazuje 
být zcela zásadním, neboť do jisté míry překlenuje rozpory mezi ostatními 
prameny. Leč nepředbíhejme...

* * *
Poté co jsem nastínil stav bádání o postavení a osudech moravských 

kališníků v polipanské době, musím ještě stručně přiblížit osobnost vyda-
vatele analyzovaných listů. Jan Tovačovský z Cimburka patřil k nejvýznam-
nějším husitským pánům na Moravě již od počátků šíření reformního hnutí 
v zemi.20 Již v letech 1416–1417 byl Tovačov významným střediskem české 

17 Příliš velkou výpovědní hodnotu této zmínce nepřisuzoval U r b á n e k ,  R.: České 
dějiny. III/3, s. 702, pozn. 3.
18 Kniha Tovačovská aneb pana Ctibora z Cimburka a z Tovačova pamět obyčejů, řádů, 
zvyklostí starodávných a řízení práva zemského v Markrabství Moravském. Ed. Vincenc Brandl. 
Brno 1868, s. 119–121.
19 V á l k a ,  J.: Ctibor Tovačovský.
20 Janovu biografii silně postrádáme. Stručný a dnes již zastaralý je výklad Františka 
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reformace na Moravě, na zdejší faře působil mistr Šimon z Tišnova a kázal 
zde také mistr Jan Vavřincův z Račic.21 Roku 1420 se Jan Tovačovský jako 
většina moravských pánů podřídil králi Zikmundovi a po jeho boku vytáhl 
mj. do bitvy před Vyšehradem. Zde byl ovšem zajat pražany a po propuš-
tění ze zajetí se stal věrným politickým a vojenským spojencem pražského 
svazu na Moravě. Na listopadovém sněmu roku 1421 sice pod nátlakem 
odpřisáhl husitské učení a přivěsil svou pečeť k Zikmundovu moravskému 
ladfrýdu, zjevně se však necítil být touto dohodou příliš vázán. Jakmile se 
po spektakulární porážce Zikmunda v Čechách na prahu roku 1422 a po 
neúspěchu jeho vojenské kampaně na Moravě na jaře téhož roku obnovil 
odboj husitských pánů proti králi, byl Jan Tovačovský mezi prvními. Jeho 
vojenskou a politickou činností v dalších letech, kterou vcelku podrobně 
dokládají četné listiny, listy a kroniky, se poměrně detailně zabývá rele-
vantní literatura, takže není nutné se zde o těchto okolnostech detailněji 
rozepisovat. Podstatné je, že se Jan Tovačovský v průběhu 20. let sblížil 
především s východočeskými husity a že vytvořil jakousi vlastní stranu 
husitské šlechty na střední Moravě, která se spojovala s vojsky českých 
husitů při jejich válečných kampaních na Moravě, později také v Čechách 
ve významných bitvách u Ústí a u Tachova nebo při tzv. „spanilých jízdách“ 
do Uher. Skupina Jana Tovačovského však byla schopná také samostatných 
vojenských podniků.22 

Asi nejvýznamnější Tovačovského akcí bylo zimní tažení roku 
1426/1427 na severovýchodní Moravu. Započalo dobytím Přerova, jenž 
byl v husitských rukou krátce již předtím (roku 1423),23 a pokračovalo do 
Nového Jičína, kde došlo ke krvavému vyvraždění německých měšťanů, 

Vácslava P e ř i n k y :  Kojetský okres. (Vlastivěda moravská, řada II: Místopis Moravy, 
50). Brno 1930, s. 242–244. Jinak se Janu Tovačovskému věnovaly na příslušných místech 
všechny syntézy moravských dějin, speciální práce o dějinách husitství na Moravě a na v re-
gionu střední Moravy – srov. N e u m a n n ,  Augustin: K dějinám husitství na Moravě. 
Husitské války. Olomouc 1939; U r b á n e k ,  Rudolf: K historii hustitské Moravy. (Ke 
knize Aug. Neumanna „K dějinám husitství na Moravě“, Velehrad v Olomouci 1939). ČMM 
63–64, 1939–1940, s. 229–314; V á l k a ,  Josef: Husitství na Moravě – náboženská sná-
šenlivost – Jan Amos Komenský. Brno 2005, kde nově vydány starší Válkovy studie k tématu; 
H o s á k ,  Ladislav: Husitské revoluční hnutí v olomouckém kraji. Olomouc 1960, a týž: 
Olomoucký patriciát v boji proti husitskému revolučnímu hnutí. Acta Universitatis Palackianae 
Olomucensis, Historica 1, 1960, s. 5–45. Vedle toho je nutno vyzdvihnout studie Jiřího Ju-
roka o regionu severovýchodní Moravy v době husitské a o moravské husitské šlechtě, srov. 
zejména J u r o k ,  J.: Moravský severovýchod v epoše husitské revoluce. Poodří a Pobečví 
v husitském obddobí v letech 1378–1471. Nový Jičín 1998; t ý ž :  Příčiny, struktury 
a osobnosti husitské revoluce. České Budějovice 2006, kde na s. 113–116, 121–122 zvláštní 
kapitoly věnované Janu Tovačovskému z Cimburka a jeho šlechtické skupině. V současné 
době připravuje Dalibor Janiš monografii o rodu pánů z Cimburka.
21 Srov. zejména O d l o ž i l í k ,  Otakar: Z počátků husitství na Moravě. Šimon 
z Tišnova a Jan Vavřincův z Račic. ČMM 49, 1925, s. 1–170.
22 Srov. zejm. J u r o k ,  J.: Příčiny, struktury a osobnosti, s. 113–116, 121–122.
23 K Přerovu srov. nejnověji L a p á č e k ,  Jiří: Přerov ve 14. a 15. století. Sborník 
Státního okresního archivu Přerov 2008, s. 36–92, zde s. 76.
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a dále do Fulneku a Oder. Zřejmě teprve pak byly dobyty Hranice a celé 
tažení bylo zakončeno popleněním olomouckých předměstí. Dobytá města 
byla osazena husitskou posádkou.24 Zatímco Odry Tovačovský na podzim 
1428 postoupil Zikmundu Korybutovi, který z nich záhy po svém příklonu 
k táborům učinil v podstatě táborskou pevnost, nad Fulnekem a Jičínem 
obnovil roku 1429 svrchovanost jejich pán Jan Jičínský z Kravař, jenž se 
přidal na husitskou stranu. Pouze město Hranice s přilehlým panstvím, 
patřící hradišťským premonstrátům, si trvale ponechal Jan Tovačovský: 
roku 1431 obnovil Hranicím zničená městská privilegia.25 Násilné ovládnutí 
Hranic a hranického panství Janem Tovačovským bylo patrně na sklonku 
husitských válek – v rámci mírových jednání – legalizováno zástavou to-
hoto zboží markrabětem Albrechtem: tak to alespoň tvrdil Jan Tovačovský 
roku 1437 před zemským soudem.26 Po ukončení husitských válek byl 
Jan Tovačovský uznávaným utrakvistickým politikem a jako takového jej 
respektoval i vévoda Albrecht, jenž jej roku 1437 ustanovil moravským 
zemským hejtmanem. Tuto prestižní hodnost pak Jan zastával až do roku 
1460, roku 1464 zemřel. 

Přestože nemáme mnoho pramenů o Janově náboženském přesvědče-
ní, je obecně přijímáno, že od roku 1416 až do své smrti byl přesvědčeným 
utrakvistou. Na tuto tradici navázal i jeho syn Ctibor Tovačovský, jenž se 
však navíc zasloužil o usazení jednoty bratrské na střední Moravě.27 O cír-
kevních poměrech na statcích Jana Tovačovského rovněž není známo nic 
určitého. Pouze se předpokládá, že Jan na všech svých panstvích – včetně 
dobytých Hranic – zaváděl utrakvistickou liturgii.28 V tom kontextu předsta-

24 Ještě 28. února 1427 prodával hradišťský klášter se souhlasem markraběte Albrechta 
plat na Hranicích olomouckému měšťanu Kneufelovi – srov. H o s á k ,  L. –  I n d -
r a ,  B. –  J a š k o v á ,  M.: Hranice. Dějiny města. I. Od nejstarších dob do války 
třicetileté. Hranice 1969, s. 41. Tato skutečnost zřejmě nasvědčuje správnosti výše uvedené 
chronologie tažení Přerov – Jičín – Fulnek – Odry – Hranice. V tomto pořadí totiž dobyté 
lokality zaznamenal ve svých zápiscích utrakvistický kněz Antoch z Přelouče, zatímco v po-
dání pozdějších Tetzelových análů kláštera Hradiště je chronologie tažení poněkud odlišná. 
Nejdetailnější rekonstrukci výpravy kombinací různých pramenů podal J u r o k ,  J.: 
Moravský severovýchod, s. 96–101, z jehož výkladu zde vycházím.
25 Srov. H o s á k ,  L. –  I n d r a ,  B. –  J a š k o v á ,  M.: Hranice, 
s. 33–35.
26 Srov. tamtéž, s. 41. Nově B o r o v s k ý ,  Tomáš: Kláštery, panovník a zakladatelé 
na středověké Moravě. Brno 2005, s. 196, řadí zisk Hranic Janem Tovačovským mezi násilné 
úchvaty klášterního zboží; údajnou legalizaci formou Albrechtovy zástavy zřejmě nepovažuje 
za průkaznou a mezi Albrechtovy zápisy klášterního majetku ji neřadí (na s. 202 Borovský 
konstatuje, že se Albrecht během své vlády na Moravě narozdíl od císaře Zikmunda spokojil 
se zápisy klášterní berně).
27 Ke Ctiborovi nejnověji J a n i š ,  Dalibor: Mezi pravdou a lží. Ctibor Tovačovský 
z Cimburka. In: Osobnosti moravských dějin (1). Edd. Libor Jan – Zdeněk Drahoš – Demeter 
Malaťák – Pavel Pumpr. Brno 2006, s. 163–175.
28 Pouze hypoteticky považuje Hranice od roku 1430 za husitské W o l n y ,  Gre-
gor: Kirchliche Topographie von Mähren meist nach Urkunden und Handchriften. Abteilung I. 
Olmützer Erzdiözese. Bd. 5. Brünn 1863, s. 152, shodně H o s á k ,  L. –  I n d r a , 
B. –  J a š k o v á ,  M.: Hranice, s. 42.
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vují zde publikované listy cenné doplnění také k lokálním dějinám Hranic, 
i když jejich význam pro dějiny zemské je nepochybně vyšší.

* * *
Nyní již tedy mohu přistoupit k samotným listům, nejprve k těm, jež 

se týkají farní správy v Hranicích. Oba česky psané listy jsou dochovány 
pouze ve formě soudobého opisu a to na dvou stranách menší papírové 
cedule. Jsou adresovány děkanu Petrovi z Račic a kapitule olomouckého 
kostela a vydány na Tovačově „in conductu pasce“, resp. „feria secunda post 
conductum pasce“, rok vydání však není uveden. Důležitou otázkou tedy je, ve 
kterém roce oba listy vznikly. Oporu pro dataci poskytují jména a hodnosti 
některých osob: Petr z Račic je děkanem olomouckým, Martin [Heřmanův 
z Dobřan] byl někdy předtím oficiálem, v době vydání listu však již nikoliv, 
a vydavatel Jan Tovačovský z Cimburka byl zemským hejtmanem.

Dobu působení Jana Tovačovského jako moravského zemského 
hejtmana jsem již uvedl. Petr z Račic byl zvolen děkanem někdy před 26. 
srpnem 1430, kdy mu kardinál Jan Železný hodnost olomouckého děkana 
propůjčil „auctoritate apostolica“.29 V úřadu děkana je pak naposledy dolo-
žen 19. března 1451,30 již 5. května toho roku se pak jako kapitulní děkan 
uvádí doktor dekretů a budoucí biskup Bohuš ze Zvole.31 Petr z Račic tedy 
musel zemřít někdy v tomto rozmezí a jelikož ze soudobého olomouckého 
kalendária známe denní datum jeho úmrtí, zemřel 20. března 1451.32 Tím 
je v podstatě dán terminus ante quem pro vydání našich dvou listů.

Martin Heřmanův z Dobřan působil jako olomoucký oficiál mini-
málně dvakrát, posloupnost olomouckých oficiálů pohusitské doby však 
zřejmě nelze rekonstruovat bez mezer.33 V mém materiálu je jako oficiál 

29 Zemský archiv v Opavě, Pobočka Olomouc (dále ZAO-O), Metropolitní kapitula 
v Olomouci (dále MCO), sg. A III c 26. Jan Železný byl Martinem V. roku 1427 zmocněn 
k udílení papežských expektancí a provizí na celém teritoriu pražské církevní provincie – srov. 
Monumenta Vaticana res gestas Bohemicas illustrantia. VII.2. Ed. Jaroslav Eršil. Pragae 1998, 
s. 698–699, č. 1819.
30 Coby administrátor olomouckého biskupství sede vacante in spiritualibus et temporalibus 
tehdy spolu s druhým administrátorem Martinem z Dobřan potvrdil fundaci oltáře sv. Víta 
a 10 000 sv. mučedníků ve farním kostele sv. Petra na Předhradí olomouckém, srov. ZAO-O, 
MCO, sg. A IV a 19.
31 Tohoto dne posílal jemu a celé olomoucké kapitule svůj list Bernard z Cimburka na 
Novém Hradu – srov. ZAO-O, MCO, sg. A IV a 20/2. V papežských registrech Mikuláše V. se 
nachází záznam o udělení nové provize Bohušovi na olomoucké děkanství ze dne 26. června 
1451, poté co byl Bohuš předtím kapitulou zvolen děkanem, srov. Repertorium Germanicum. 
Verzeichnis der in den päpstlichen Registern und Kameralakten vorkommenden Personen, 
Kirchen und Orte des Deutschen Reiches, seiner Diözesen und Territorien vom Beginn des 
Schismas bis zur Reformation. VI. Band. Nikolaus V. 1447–1455. 1. Teil: Text. Bearbeitet 
von Josef Friedrich Abert und Walter Deeters. Tübingen 1985, s. 59–60, č. 559.
32 Zápis v olomouckém kalendáriu viz ZAO-O, MCO, sg. E II 12, pag. 178.
33 Následné údaje o době působení olomouckých oficiálů jsem publikoval ve studii 
E l b e l ,  P.: Oficialát v olomoucké diecézi ve středověku. (Od počátků v 50. letech 13. století 
do 50. let 15. století). In: Sacri canones (jako v pozn. 8), s. 324–342, zde s. 334–335 a příloha 
na s. 342.
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poprvé doložen od 11. července 143834 a naposledy 3. února 1440.35 Po 
delší době, kdy se jako oficiál dokládá Jan Ház (1442–1445) a Bohuš ze 
Zvole (1446–1447),36 je Martin z Dobřan v úřadu oficiála znovu doložen 
až 26. dubna 1455;37 mezitím se ovšem v letech 1451–1454 uvádí jako 
komisař in spiritualibus biskupské kurie.38 Terminus post quem pro vydání 
našich listů je tedy 3. únor 1440, kdy byl Martin Heřmanův z Dobřan 
prokazatelně ještě oficiálem. 

Získané rozmezí můžeme ještě poněkud upřesnit: vzhledem k tomu, 
že první z obou listů byl vydán v neděli po Velikonocích a druhý násle-
dující pondělí, připadá jako terminus post quem v úvahu 3.–4. duben 1440 
(pokud již tehdy Martin z Dobřan nebyl oficiálem) a jako terminus ante 
quem 12.–13. duben 1450 (1.–2. května 1451 byl již Petr z Račic šest týd-
nů po smrti). Oba listy byly tedy vydány někdy v posledních desíti letech 
episkopátu Pavla z Miličína, určitě však ještě za jeho života († 2. května 
1450).39 Původně jsem se domníval, že listy Jana Tovačovského – vzhledem 
k tomu, že se týkají obsazení farního kostela v Hranicích a přitom nejsou 
adresovány biskupovi či generálnímu vikáři, nýbrž kapitule – musely být 
vydány v době sedisvakance, tedy patrně na jaře 1451.40 Nyní – po zjištění 
přesného data úmrtí Petra z Račic – svůj omyl opravuji.

34 Jeho předchůdce v úřadu mistr Pavel z Prahy se naposledy tituluje jako oficiál a ge-
nerální vikář 13. března 1436 (srov. SOkA Olomouc, AM Olomouc, listina č. 144), Martin 
je pak v obou úřadech doložen listinou z 11. července 1438, srov. Š i g u t ,  František 
(ed.): Opavský listinář. Litterae fundationum, dotationum, erectionum, confirmationum, 
praesentationum, collationum, resignationum altarium Oppaviae. III. Opava 1967, s. 57–60, 
č. 61.
35 L e c h n e r ,  Karl (ed.): Die ältesten Belehnungs- und Lehensgerichtsbücher des Bisthums 
Olmütz. I. Brünn 1902, s. 48.
36 Jan Ház se jako olomoucký generální vikář a oficiál zmiňuje poprvé 12. ledna 1442 
(srov. ZAO-O, MCO, sg. A III d 18); pak se jako generální vikář a oficiál uvádí již pouze 
v listině veřejného notáře Jiřího Ocáska z 21. září 1445, jíž tento zlistinil dohodu sporných 
stran o ustanovení rozhodčích soudců (arbitrů) ve sporu, vedeném dosud před olomouckým 
oficiálem, MZA, E 9 Cisterciačky Staré Brno, sg. G 3; regest viz Š e b á n e k ,  Jindřich 
(ed.): Archivy zrušených klášterů moravských a slezských. Inventář pergamenů z let 1078–1471. 
Brno 1932, s. 285, č. 1349. Bohuš ze Zvole je pak jako olomoucký generální vikář a oficiál 
doložen notářským instrumentem téhož veřejného notáře ze dne 30. května 1446, jenž zlistinil 
ustanovení právních zástupců jedné ze stran ve sporu před olomouckým oficiálem (MZA, 
G 2 Nová sbírka, sub dato), a pak vlastní konfirmační listinou z 30. března 1447, (NA Praha, 
Premonstráti Strahov, inv. č. 117, sg. A XXIII 32).
37 Jako generální vikář a oficiál potvrdil 26. dubna 1454 fundaci a dotaci oltáře sv. Ce-
cilie ve farním kostele sv. Václava v Ostravě, srov. A d a m u s ,  Alois (ed.): Sbírka listin 
k dějinám Moravské Ostravy. Moravská Ostrava 1929, s. 31–33, č. 20.
38 Poprvé je doložen jako komisař listinou z 31. května 1451 (srov. ZAO-O, MCO, 
sg. A III c 9 verso), naposledy 6. února 1454 ve zlomku olomoucké konfirmační knihy z let 
1452–1455 (srov. ZAO-O, ACO, kniha č. 129, f. 11v).
39 Srov. Augustini Olomucensis Series episcoporum Olomucensium in: Katalog moravských 
biskupů, arcibiskupů a kapitol staré i nové doby. Vydaný k výročí 1777–1977. Olomouc 1977, 
s. 72. 
40 E l b e l ,  P.: Zlomek olomoucké konfirmační knihy, s. 108.
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Po stanovení rámcové datace vzniku obou listů mohu nyní shrnout 
jejich obsah. K tomu je ovšem nutno předznamenat, že oba listy jsou psány 
silně emotivním tónem, postrádají jasnou strukturu a obsah jejich sdělení 
není místy úplně zřejmý. Zjevně se jedná o soukromou korespondenci 
Jana Tovačovského, jím osobně diktovanou písaři, jenž se patrně nijak 
výrazně nepodílel na stylizaci textu. Tím může text obou listů na jednu 
stranu poskytovat cennou výpověď o myšlení vydavatele, na druhou stranu 
ovšem jeho interpretace není bez obtíží.41

Nejprve se tedy pokusím shrnout obsah prvního listu, psaného v ne-
děli po Velikonocích. Jan Tovačovský v něm sděluje děkanovi a kapitule, 
že se dozvěděl od svých hranických poddaných, že v Hranicích v současné 
době nemají kanonicky potvrzeného kněze, a proto se tam nekonají boho-
služby. Tovačovský se proti tomu ohrazuje a připomíná kapitule, že měl 
v Hranicích řádně konfirmovaného faráře („faráře potvrzeného“  ), který na 
faru dobrovolně rezignoval („beze všech nátiskuov odšel jest odtud a faru mi 
vzdal“  ), a že ten kněz, který je v Hranicích nyní, byl vždy v poslušenství 
(římské církve) a nikdy nesloužil mše bez jejich „odpuščení“ (tj. nejspíše 
absoluce).

Tovačovský pak nejprve naoko akceptuje neochotu kapituly ustano-
vit současného kněze k hranické faře a žádá děkana a kanovníky, aby mu 
dali kněze jiného, který ve shodě s kompaktáty („který rozdává tělo Boží 
a krev Boží podle smluv v Jihlavě učiněných“  ) podává eucharistii pod obojí 
způsobou. Tato pasáž listu může být považována za nepříliš organicky 
včleněné captatio benevoletiae; Jan Tovačovský zde uznává duchovní au-
toritu biskupské kurie a její právo rozhodovat o vhodnosti prezentovaných 
kandidátů. Tím mají být adresáti listu – děkan a kanovníci – pozitivně 
naladěni před četbou dalších řádků, ve kterých už nalézáme vlastní jádro 
Tovačovského poselství.42 Tón listu se náhle mění: Tovačovský se prý také 
dozvěděl, že adresáti hodlají na Hranice uvalit interdikt („že službu v Hra-
nicích stavujete“  ). Prosí je, aby tak nečinili a udělili absoluci současnému 
knězi, ať může v Hranicích působit. Pokud tak nebudou chtít učinit, vy-
hrožuje Tovačovský, že si v Hranicích sám opatří kněze, který bude sloužit 
bohoslužby bez jejich svolení, ať se jim to líbí nebo ne („žeť já sobě kněze 
zjednám tu a ten bez vaší vuole slúžiti bude, buď vám libo nebo žel, a protoť já 

41 Z nejnovější literatury ke středověké korespondenci srov. H e r o l d ,  Jürgen: 
Die Interpretation mittelalterlicher Briefe zwischen historischem Befund und Medientheorie. In: 
Text – Bild – Schrift. Vermittlung von Information im Mittelalter. Hgg. Andreas Laubinger 
– Brunhilde Gedderth – Claudia Dobrinski. (Mittelalterstudien des Instituts zur Interdiszi-
plinären Erforschung des Mittelalters und seines Nachwirkens, Paderborn, 14). München 2007, 
s. 101–126; t ý ž :  Empfangsorientierung als Strukturprinzip: Zum Verhältnis von Zweck, 
Form und Funktion mittelalterlichen Briefe. In: Medien der Kommunikation im Mittelalter. Hg. 
Karl-Heinz Spieß. Stuttgart 2003, s. 265–287.
42 K roli captatio benevoletiae ve středověkých listech srov. podnětně H e r o l d ,  J.: 
Die Interpretation, s. 123–124; t ý ž :  Empfangsorientierung, s. 270–272.
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svátost mieti budu“  ). Na závěr rozhořčeně podotýká: „Již tomu rozumieme, 
že s námi a s túto stranú nesnáze nové počínáte mimo compactata anebli smlúvy 
a vždy nás utiskati chcete v tom.“

Na tento list navazuje druhý, psaný hned následujícího dne. Je to 
vlastně reakce na odpověď kapituly na předchozí list – jak vidíme, komu-
nikace mezi Olomoucí a Tovačovem probíhala rychle. Děkan a kanovníci 
prý ve své odpovědi uvedli, že onoho kněze, jehož má Tovačovský v Hra-
nicích, oficiál vůbec nezná, a tedy neví, komu nechtěl svěřit duchovní 
správu v Hranicích. Jan Tovačovský se ohrazuje, že si na něj mohou velmi 
dobře pamatovat, ale nechtějí: když se minulý kněz Beneš vzdal fary 
v Hranicích, nepředal kostel současnému knězi Prokopovi, než se tento 
dostavil do Olomouce a vyžádal si „odpuščení“ (absoluci); od té doby pak 
působí v Hranicích. Dále Tovačovský připomíná, že se kněz Prokop kdysi 
soudil s předchozím farářem Benešem před tehdejším oficiálem Martinem 
[z Dobřan]. Tovačovský pak opět vyjadřuje ochotu přijmout jiného kněze, 
„kterýžto by tělo Boží a krev jeho svatú rozdával lidu obecnímu“, pak ovšem 
opět následuje prosba, aby kapitula potvrdila k hranické faře současného 
kněze a svěřila mu péči o duše.

Z hlediska církevní správy je na obou listech velmi zajímavá skuteč-
nost, že nejsou adresovány biskupovi nebo jeho generálnímu vikáři a ofi-
ciálovi, nýbrž kapitule. To by bylo plně pochopitelné v době sedisvakance, 
kdy kapitula přejímala správu biskupství a diecéze in spiritualibus et tempo-
ralibus ; za biskupova života ovšem diecézní správu vykonával biskup a jeho 
zástupní úředníci. Při bližším pohledu ovšem zjistíme, že Jan Tovačovský 
ve svých listech hovoří o oficiálovi, kterého obviňuje z nespravedlivého 
postupu vůči hranickému knězi; nedochovaná odpověď kapituly na Janův 
první list pak omlouvala počínání současného oficiála, který prý hranického 
kněze nezná. Celá záležitost obsazení hranické fary se tedy zjevně řešila 
před olomouckým generálním vikářem a oficiálem (Janem Házem nebo 
Bohušem ze Zvole), jenž byl ovšem členem olomoucké kapituly.43 Jan 
Tovačovský proto nekomunikoval s oficiálem přímo, ale prostřednictvím 
kapitulního děkana Petra z Račic, jenž jako první prelát olomoucké kapituly 
pro moravského zemského hejtmana zřejmě představoval rovnocenného 
partnera. Nelze také vyloučit, že Tovačovský nejprve psal přímo oficiálovi, 
a teprve když zde nedosáhl úspěchu, obrátil se na děkana, jehož mohl 
považovat za vhodného prostředníka.

Nyní se pokusím kombinací jednotlivých údajů v obou listech a jejich 
chronologickým seřazením nastínit, jak se asi vyvíjela situace v hranické 

43 Připomínám, že Jan Ház se jako olomoucký generální vikář a oficiál dokládá v letech 
1442–1445, Bohuš ze Zvole pak v letech 1446–1447, srov. výše pozn. 37. Potvrzování kleriků 
k beneficiím bylo součástí agendy generálního vikariátu, nikoli oficialátu. Pokud ovšem oba 
úřady zastávala jedna osoba, což bylo v Olomouci v 15. století až na výjimky běžnou praxí, 
byla tato osoba současníky obecně označována jako pan oficiál. 
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farnosti. Podotýkám, že se jedná pouze o jednu z možností, jak mohla celá 
situace proběhnout: listy nelze ověřit nebo doplnit v jiných pramenech, 
a jak už jsem se zmínil, nejsou formulovány zcela jednoznačně. Situaci 
nadto komplikuje, že církevněprávní termíny jsou zásadně uváděny ve 
svých staročeských tvarech (např. odpuščení, poslušenství, svátost apod.):

– Původně v Hranicích působil farář Beneš, který byl k faře řádně 
konfirmován, a přestože podával eucharistii pod obojí způsobou, byl pa-
trně v dobrých vztazích s olomouckou biskupskou kurií: v nějakém sporu 
se současným knězem Prokopem se dokonce soudil před olomouckým 
oficiálem Martinem z Dobřan.

– Tento kněz Beneš pak na hranickou faru dobrovolně rezignoval, 
přičemž novým farářem se měl stát kněz Prokop. Patrně se tak dělo z vůle 
Tovačovského jakožto patrona, a vnucuje se tedy otázka, do jaké míry byla 
Benešova rezignace dobrovolná, což se ovšem z našich listů nedozvíme. 

– Oficiál pak odmítal předat Prokopovi kostel a faru, než tento dosáh-
ne odpuščení (absoluce). To znamená, že kněz Prokop byl předtím patrně 
postižen nějakým církevním trestem, patrně exkomunikací.

– Jakmile Prokop dosáhl absoluce, začal působit v Hranicích, z ne-
známých důvodů však nebyl k této faře kanonicky konfirmován. Proč se 
konfirmace zadrhla, když Prokop přece úspěšně dosáhl absoluce, je otáz-
kou: vysvětlení by se mohlo ukrývat ve výše formulované úvaze o možném 
neregulérním pozadí Benešovy rezignace. Druhou možností je vzrůstající 
nechuť oficiála k provádění konfirmací utrakvistického kléru, o níž budu 
níže hovořit.

– Faktické působení Prokopa v Hranicích navzdory chybějící konfir-
maci snad spolu s dalšími důvody vedlo k tomu, že oficiál s jeho setrváním 
v Hranicích nesouhlasil, patrně jej znovu exkomunikoval a poté dokonce 
hodlal nad Hranicemi vyhlásit interdikt.

– Do této vyhrocené situace spadá Tovačovského intervence: požaduje 
buďto dosazení jiného kněze do Hranic, který bude podávat laikům ve 
shodě s kompaktáty pod obojí způsobou; spíše však usiluje o to, aby oficiál 
udělil absoluci současnému knězi, konfirmoval jej k hranické faře a svěřil 
mu duchovní správu ve městě. Pro případ, že oficiál resp. kapitula nevyhoví 
jeho žádostem, vyhrožuje Tovačovský, že si v Hranicích sám opatří kněze, 
ať se jim to líbí nebo ne (což se ovšem de facto již dělo).

– Odpověď kapituly byla odmítavá; současný oficiál prý hranického 
kněze Prokopa vůbec nezná a neví tedy, komu měl odepřít udělení du-
chovní správy v Hranicích.

– Tovačovský se ve svém druhém listu ohrazoval, že v kapitule musí 
být kněz Prokop dobře znám: soudil se s minulým farářem Benešem před 
někdejším oficiálem Martinem (z Dobřan) a poté obdržel v Olomouci 
absoluci z nějakého církevního trestu. Jinak Tovačovský v podstatě znovu 
zopakoval své požadavky z předchozího listu.
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Pokud je nastíněná chronologie v zásadě správná (v některých bodech 
je jistě možný odlišný výklad), lze z ní vyvodit řadu důležitých závěrů pro 
poznání charakteru církevní správy moravských utrakvistů za episkopátu 
Pavla z Miličína: 

1) Ukazuje se, že v této době skutečně – byť v omezené míře – fun-
govalo správní podřízení utrakvistů olomouckému biskupovi, jež bývá 
předmětem diskuzí. Kněz Beneš byl řádně konfirmován, kněz Prokop 
patrně o konfirmaci usiloval a církevní správa utrakvistických kleriků se 
neomezovala na pouhou konfirmaci: také využívali oficiálův soud k pro-
jednávání vlastních sporů.

2) Správa utrakvistů olomouckou biskupskou kurií se ovšem zřejmě 
neobešla bez neustálých komplikací a sporů. Utrakvističtí duchovní byli 
patrně neustále podrobováni kontrole, zda v dogmatické oblasti a v liturgic-
ké praxi nepřekračují úzké meze povolené kompaktáty, což se samozřejmě 
v utrakvistickém prostředí ve velké míře dělo. Proto byli často postihováni 
církevními tresty, a pokud chtěli nadále zůstat pod správou olomouckého 
biskupa, což zřejmě vyžadovali jejich patroni, museli se ucházet o absoluci. 
Někteří utrakvističtí duchovní zjevně církevní tresty respektovali: jen tak 
si lze vysvětlit, že exkomunikace kněze Prokopa měla za následek absenci 
bohoslužeb v Hranicích a že se Jan Tovačovský obával vyššího stupně 
církevního trestu, vyhlášení interdiktu.

3) Listy potvrzují předpoklad některých historiků, že se fungování 
církevní správy moravských kališníků biskupy, jistě od počátku problema-
tické, v průběhu episkopátu Pavla z Miličína zřejmě postupně zhoršovalo. 
Utrakvisté si toho byli dobře vědomi, a Jan Tovačovský proto olomoucké 
preláty kritizoval, že znovu začínají kališníky utiskovat v rozporu s kom-
paktáty.

4) Důsledné dodržování kompaktát včetně řádného vykonávání 
správy moravských kališníků olomouckými biskupy vyžadovali zejména 
utrakvističtí páni. Jan Tovačovský se snažil pro utrakvistické správce svých 
patronátních far za každou cenu získat kanonické potvrzení, jednalo se mu 
tedy o dodržování základních kanonickoprávních principů. Přitom však 
současně trval na tom, že na jeho farách musí působit kněží utrakvističtí, 
podávající laikům eucharistii pod obojí způsobou.

* * *
Popsané úsilí Jana Tovačovského z Cimburka a potíže, na něž přitom 

narážel, dokresluje jeho třetí list olomoucké kapitule.44 Jedná se opět o list 
datovaný pouze denním datem („feria quinta ante festum sancti Georgii“  ), 
a tak rovněž stojíme před otázkou datace. Adresátem je v tomto případě 
děkan Petr z Račic, arcijáhen Martin z Dobřan a olomoucká kapitula. Dobu 
působení Petra z Račic v hodnosti děkana už známe (26. srpna 1430 – 20. 

44 MZA Brno, G 2 Nová sbírka, sg. 228/6; edice zde v příloze č. 3.
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března 1451). Pokud jde o Martina z Dobřan, tak úřad arcijáhna zastával 
nejpozději od 23. srpna 143645 do 26. dubna 1454.46 V zásadě tedy pro 
vydání listu připadá v úvahu interval od 18. dubna 1437 do dubna 1449, 
neboť roku 1450 připadl svátek sv. Jiří na čtvrtek a v dubnu 1451 byl již 
děkan Petr z Račic po smrti.

Jan Tovačovský kapitule oznamuje, že posílá vyznání víry svého slu-
žebníka Jana Žáka. Tento nepochybně utrakvistický klerik předtím usiloval 
o získání svěcení z rukou olomouckého biskupa [Pavla z Miličína], jenž 
jej ovšem označil za bludaře, odmítl jej vysvětit a předvolal do Olomouce. 
Jan Žák byl připraven jít se očistit z biskupova nařčení, biskup se však 
dlouhodobě nacházel mimo Olomouc („kněze biskupa tu nenie“  ).47 Protože 
Jan Žák musel v nějaké záležitosti Jana Tovačovského odejít ze země, bylo 
očištění pověsti nejvýš žádoucí. Žák tedy sepsal své vyznání víry a Tova-
čovský žádal kapitulu, aby tento nedochovaný text posoudila a dala mu 
vědět, je-li v něm obsažen nějaký blud. 

Třetí list v podstatě potvrzuje závěry, které vyplynuly z analýzy obou 
předchozích listů, s tím rozdílem, že zde není řeč o konfirmaci k benefi-
ciím, nýbrž o svěcení kleriků. Přestože Jan Žák nakonec vysvěcen nebyl, 
významná je už skutečnost, že se o svěcení z rukou Pavla z Miličína ucházel, 
a když byl biskupem označen za bludaře, usiloval o své očištění. To vše 
by Jan Žák sotva podnikal, kdyby svěcení utrakvistických duchovních za 
biskupa Pavla z Miličína nebylo alespoň v omezené míře možné.

* * *
Pokusme se tedy v několika větách shrnout, co z korespondence 

Jana Tovačovského vyplývá pro otázky formulované v úvodu studie. Listy 
především jednoznačně potvrdily, že moravští utrakvisté po kompaktátech 
měli spadat pod správu olomouckých biskupů, kteří měli světit kališnické 
kněze a dosazovat je k farám. Tato zásada byla biskupy a jejich úředníky 
po určitou dobu alespoň do jisté míry respektována. V praxi se ovšem 
objevovaly četné problémy. Od utrakvistických duchovních bylo zřejmě 
vyžadováno, aby ve všem mimo laický kalich respektovali učení a praxi 
římské církve, byli stále kontrolováni a byly na ně uvalovány církevní tresty. 

45 ZAO-O, MCO, sg. A III d 5.
46 A d a m u s ,  A. (ed.): Sbírka listin, s. 31–33, č. 20.
47 Pavel z Miličína se musel po celou dobu svého episkopátu obejít bez biskupské 
rezidence v Kroměříži, jež byla roku 1432 dobyta husity a po husitských válkách ji císař 
Zikmund zastavil husitským vladykům z Moravan. To ovšem nevedlo k trvalému usazení 
biskupa v Olomouci, kde disponoval biskupským domem za presbytářem katedrály. Hlavní 
rezidencí Pavla z Miličína se postupně stal Vyškov, kde začal budovat městský hrad, vedle 
toho často sídlil v Brně a do Olomouce více či méně pravidelně zajížděl. Nejméně často 
biskup do Olomouce zajížděl na sklonku 40. let, tedy v závěru svého episkopátu, jak to např. 
dosvědčuje jeho list olomoucké kapitule vystavený 5. neděli postní (30. března) 1449 ve 
Vyškově a uložený v ZAO-O, MCO, sg. E III a 5, kart. 149. Biskup se zde omlouval, že pro 
zapojení biskupských manů do bojů nemá k dispozici dostatečný doprovod, aby mohl v této 
neklidné době podniknout cestu do Olomouce na nadcházející velikonoční svátky.
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Problémy tohoto druhu nakonec během episkopátu Pavla z Miličína vyús-
tily ve značně odmítavý postoj biskupa a jeho úředníků k utrakvistickému 
kněžstvu. Moravští utrakvističtí páni se ovšem domáhali dodržování kom-
paktát včetně svěcení utrakvistických kleriků a jejich dosazování k farám, 
přičemž argumentovali nejen samotnými jihlavskými smlouvami, ale také 
praxí v předchozích letech.

V konfrontaci s korespondencí Jana Tovačovského z Cimburka se 
tak ukazuje, že výše citované protichůdné zmínky pramenů o charakteru 
církevní správy moravských utrakvistů vždy přinášejí jednostranný pohled 
a že pravda se nacházela – jak už tomu obvykle bývá – někde uprostřed. 
Pokud si utrakvisté roku 1437 stěžovali, že olomoucký biskup nesvětí 
a neustavuje ke kostelům žádné utrakvistické duchovní, nebyla to ve světle 
Tovačovského korespondence tak docela pravda: biskup a jeho úředníci 
minimálně na konci 30. let církevní správu moravských utrakvistů alespoň 
v omezené míře vykonávali. Když však naopak biskup Tas z Boskovic roku 
1466 v listu papeži tvrdil, že Pavel z Miličína světil utrakvistické kněze 
a ustavoval je ke kostelům, sdělil také pouze část pravdy.

Navíc se zdá, že v kompaktátech zakotvený pozoruhodný model 
církevní správy moravských utrakvistů olomouckými biskupy za nástupců 
Pavla z Miličína vzal za své. Již biskupové Jan Ház a Bohuš ze Zvole zřejmě 
svěcení a konfirmace utrakvistického kléru neprováděli, nebo tak činili jen 
ve velmi omezené míře.48 Definitivně se musel s kompaktáty rozejít Tas 
z Boskovic, když přešel na stranu zelenohorské jednoty. Proto se ve druhé 
polovině 15. století moravští utrakvisté obraceli ve správních záležitostech 
na Rokycanu resp. na dolní konzistoř, i když její autorita na Moravě nikdy 
nebyla příliš velká. To už je ovšem téma pro samostatný příspěvek.49

48 Srov. E l b e l ,  P.: Zlomek olomoucké konfirmační knihy.
49 Srov. výstižná hodnocení Josefa Macka a Blanky Zilynské, citovaná v pozn. 9; podrobně 
E l b e l ,  P.: Správa utrakvistické církve.
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Příloha:50

Č. 1
[před 1450, Tovačov]

Jan Tovačovský z Cimburka píše olomoucké kapitule ve věci odmítnutí investitury utra-
kvistického kněze [Prokopa] k farnímu kostelu v Hranicích.

Velebným v poctivosti kněžím, knězi Petrowy z Raczicz, děkanovi, i jiným kněžím 
kapitoly kostela olomuczkeho.
Jan z Czimburka etc., haiptman margrabství moravského.
Velební v poctivosti kněží, přítelé milí, službu svú vzkazuji vám. Spravili mě lidé 
moji z Hranicz, kterak jim svátosti dáti jste nechtěli tiem kusem, že faráře tu po-
tvrzeného nemají. Však viete dobře, že jsem faráře potvrzeného tu jměl a ten beze 
všech nátiskuov odšel jest odtud a faru mi vzdal. Poněvadž pak faráře jmieti nemohu, 
což mi tomu učiniti? Viete také, že kněz ten, kterýž nynie v Hraniczich byl a jest, 
ten že vždycky byl v poslušenství a bez odpuščení vašeho neslúžil. I čím by pak ta 
obec vinna byla, že jim svátost nenie dána? A protož prosímť já, poněvadž té obci 
pro to svátosti dáti nechcete, abyste mi kněze dali, který rozdává tělo Boží a krev 
Boží podle smluv v Gyhlawie učiněných, a svátost abyste dali obci tej. Slyším také, 
že službu v Hranyczich stavujete. Prosím, nečiňte toho a odpuštění dajte knězi, 
ať tu slúží. Pakli byste toho učiniti nechtěli, věztež, žeť já sobě kněze zjednám tu 
a ten bez vaší vuole slúžiti bude, buď vám libo nebo žel, a protoť já svátost mieti 
budu. Již tomu rozumieme, že s námi a s túto stranú nesnáze nové počínáte mimo 
compactata anebli smlúvy a vždy nás utiskati chcete v tom. Neradi bychom se toho 
dopustili, snáze bychom něco dvorného ješče pro to potrpěli. A jáť sem sě byl vás 
pro to odvážil i ješčeť bych též učinil. A toho mi dajte odpověď, chcete-li to učiniti 
čili nechati. Datum Towaczow in conductu pasce.

Soudobý opis; uloženo v MZA Brno, G 1 Bočkova sbírka, inv. č. 8111 (na rubu inv. 
č. 8110).

Č. 2
[před 1450, Tovačov]

Jan Tovačovský z Cimburka opakovaně píše olomoucké kapitule ve věci odmítnutí in-
vestitury utrakvistického kněze Prokopa k farnímu kostelu v Hranicích.

Ctihodným kněžím, knězi Petrowy z Raczicz, děkanovi, a kapitole kostela olom[uczke]
ho, přátelóm milým.
Jan z Czimburka haiptman marg[rabství] mora[vskeh]o.

50 Za provedení jazykové korektury edice jsem vděčně zavázán dr. Veronice Bromové.



144

R O Z H L E D Y

Službu svú vzkazuji. Ctihodní kněží milí. Jakož mi píšete o tom, že by kněz oficiál 
toho kněze, kteréhož na Hraniczich mám, neznaje a nevěda, komu tiem obyčejem 
svátosti vydati nechtěl, však vy pamatovati muožete sami dobře, když jest kněz 
Beness fary byl vezdal, že jest tomuto knězi Procopowy slúžiti nedal, leč jest prvé 
k vám o to choditi a odpuščení vzieti musel. A tak jej tu mám na Hraniczich, že 
mi tam s lidmi pracuje od těch měst až do času nynějšieho, a jej chovám. A pakli 
sě vám zdá, a muož to býti, dajte mi kněze jiného k tej faře, kterýžto by tělo Boží 
a krev jeho svatú rozdával lidu obecnímu, jáť jej chci rád přijíti a tu u tej fary jmieti. 
Neb jej můžete dobře znáti, leč nepamatujete, však sě jest s knězem Benessem súdil 
před starým oficiálem před knězem Martynem, kterýž jest té chvíle byl. Protož vás 
prosím, abyste jemu svátost vydali a poručenství dušie dadúce, ať on tu lidem těm 
přisluhovati muože. Datum Towaczow feria secunda post conductum pasce.

Soudobý opis; uloženo v MZA Brno, G 1 Bočkova sbírka, inv. č. 8110.

Č. 3
[před 1450, Tovačov]

Jan Tovačovský z Cimburka, hejtman markrabství moravského, žádá olomouckou kapi-
tulu, aby posoudila vyznání víry jeho služebníka Jana Žáka a očistila jej od podezření 
z kacířství.

Ctihodným kněžím, knězi Petrovi z Raczicz, děkanovi, knězi Martinovi z Dobrzan, 
arcipryštovi, i jiným kněžím kapitoly kostela olomuczkeho, přátelóm mým milým.
Službu svú vzkazuji vám, ctihodní kněží, přítelé milí. Jakož kněz biskup Jana Žáka, 
služebníka mého, nechtěl světiti a bludným jej nazval, tak že by on v některých 
věcech v vieře pochyboval, i řekl kněz biskup, když by v Olomuczi byl, aby on před 
ním stál, a to jest on chtěl rád učiniti. Ale poněvadž kněze biskupa tu nenie a on 
Jan z země nynie po mých potřebách jíti musí, takového narčení nechtěl jest pro 
všelikú věc na sobě nechati, než dal mně jest o tom víry své vyznánie napsané, 
jakož vám toť posílám to napsáno i prosím, shledajte a važte to, a bylo-li by který 
kus bludný, zjevte mi to a dajte věděti po tomto poslu.
Datum Thowaczow feria quinta ante festum sancti Georgii.
Jan z Czimburka, haitman Margkrabství Moravského.

Opis 19. století z originálu (uloženého tehdy v kroměřížském arcibiskupském archivu);  
uloženo v MZA Brno, G 2 Nová sbírka, sg. 228/6.
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„…damit sie mir einen Priester senden, der den Leib Christi und 
das Blut des Herrn gemäß den in Iglau getroffenen Vereinbarun-
gen reicht…“  
Die Korrespondenz des Johann Tovačovský von Cimburg mit 
dem Olmützer Kapitel in der Angelegenheit der utraquistischen 
Pfarrverwaltung in Mährisch Weißkirchen (Hranice) – ein Beitrag 
zum Charakter der Kirchenverwaltung der mährischen Utraquisten 
während des Episkopats des Paul von Miltschin (1434/35–1450)

Der vorliegende Beitrag bietet eine Edition und Analyse dreier bis vor kurzem unbe-
kannter Briefe des mährischen Landeshauptmanns Johann Tovačovský von Cimburg an das 
Olmützer Kapitel, auf deren Bedeutung der Vf. bereits vor zwei Jahren in einer Studie über 
das Konfirmationsbuch der Diözese Olmütz aus den Jahren 1452–1455 hingewiesen hat. 
Die ersten beiden Briefe, lediglich mit dem Tagesdatum versehen, stammen aus den 1440er 
Jahren und betreffen einen Streit Johann Tovačovskýs mit dem Olmützer Offizial, in dem 
es um die Konfirmation eines utraquistischen Pfarrers in Mährisch Weißkirchen geht. Das 
dritte Schreiben stammt bereits vom Ende der 1430er Jahre oder spätestens auch aus den 
1440er Jahren und hat die Auseinandersetzung zwischen dem Landeshauptmann und dem 
Olmützer Bischof (Paul von Miltschin) zum Inhalt, wobei es konkret um die Erteilung der 
Weihe für Johann Žák, Dienstmann des Landeshauptmanns, geht. Die Briefe erweitern in 
bedeutendem Maße unser Wissen über die kirchliche Verwaltung der mährischen Utraquisten 
im Zeitraum nach Annahme der Basler Kompaktaten. Im Unterschied zu Böhmen, wo es nicht 
gelang einen Vertrag über die Besetzung des erzbischöflichen Stuhls zu erreichen und wo sich 
parallele Institutionen der Administratoren der Diözese – unter beiderlei und unter einerlei 
Gestalt – herausbildeten, existierten in Mähren zumindest die theoretischen Voraussetzungen 
dafür, dass die Olmützer Bischöfe im Geiste der Kompaktaten die Kirchenverwaltung der 
gesamten Bevölkerung wahrnahmen. Die bisherige Forschung beantwortete jedoch die Frage, 
ob die Bischöfe wirklich utraquistischen Geistlichen die Weihe erteilten und die Jurisdiktion 
gegenüber dem utraquistischen Klerus und den Laien ausübten, unterschiedlich, zumal 
vereinzelte Nachrichten in den Quellen ein widersprüchliches Bild bieten.

Die analysierten Briefe bestätigen vor allem, dass in den ersten Jahren nach Verkün-
digung der Kompaktaten die Administration des utraquistischen Klerus durch den Bischof 
zumindest in einem begrenzten Umfang funktionierte: der bischöfliche Offizial bestätigte den 
vorherigen utraquistischen Pfarrer in Mährisch Weißkirchen, der dann gegen eine anderen 
utraquistischen Geistlichen vor dem Olmützer Konsistorium prozessierte. In den 1440er 
Jahren jedoch lehnten die bischöflichen Behörden die Verwaltung der Utraquisten unter 
verschiedenen Vorwänden praktisch ab, was Tovačovský in seinen Briefen scharf kritisiert. 
Hinter der erwähnten Veränderung lässt sich der Einfluss der Kurie vermuten, was ein 
Schreiben Eugens IV. an Paul von Miltschin vom September 1440 unterstreicht.

Johann Tovačovský tritt in seinen Briefen als entschiedener Verteidiger der Kompakta-
ten auf, er beharrt auf der Zugehörigkeit der Utraquisten zur allgemeinen Kirche und bemüht 
sich in seinen Patronatspfarreien um die Erlangung der kanonischen Konfirmation. Sofern 
jedoch die bischöflichen Ämter die Kompaktaten nicht respektieren sollten, droht Tovačovský 
damit, dass er in seine Pfarrei den einsetzen werde, der ihm beliebe – was die Praxis darstellte, 
die vom hussitischen Adel im Verlaufe der hussitischen Revolution realisiert wurde.





Časopis Matice moravské 128/2009 147

R O Z H L E D Y

Pavel Krafl

„Debemus caritatis operibus ferventer intendere“ 
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„Debemus caritatis operibus ferventer intendere“ 
The Research on the Medieval History of the Regular Canons of St Augustine in 
Bohemia and Moravia in the Preceding Decades

The author presents an overview of the research on the monasteries of the Regular 
Canons of St Augustine situated in Bohemia and Moravia in the Middle Ages. The 
article concentrates on the publications of the last decades (editions, articles and 
smaller contributions, monographs by Czech and Polish historians). The significance 
of the research on the history of the aforementioned order is based on the impor-
tance the order had in the Czech lands: it was a supporter of the movement devotio 
moderna, which it spread to neighbouring countries. The author draws his attention 
to the unsettled terminology in the Czech scholarly literature and puts forward an 
analysis of the terms. He points out an inappropriate use of the terms that may lead 
to confusion of this order with the Order of St Augustine. He sketches scholarly goals 
for the future as well.

Key words: Regular Canons of St Augustine, monasteries, Bohemia and Moravia, Middle 
Ages, research overview

I. Úvod

Samostatnou skupinu řeholních společenství tvoří řeholní kanovní-
ci. Řeholním kanovníkem se rozumí člen kanonické řeholní společnosti, 
zpravidla kanovnického řádu. Je to řeholník, do takovéto společnosti je 
inkorporován řeholními sliby. V podstatě se jedná o hybridní řády kněž-
ských mnichů, kongregace duchovních žijících podle mnišské řehole. Zprvu 
označení augustiniánský řeholní kanovník zahrnovalo široké spektrum 
řeholních institucí včetně kapitul, které vykonávaly duchovní správu ka-
tedrálních kostelů. Apoštolskému životu dala autoritativní základ řehole 
sv. Augustina, která od 12. století začala být uznávána. Dochází k výraz-
nějšímu odlišení společenství, které se mění v řehole, od katedrálních 
a kolegiátních kapitul. Augustiniánská řehole vytvořila formální základ pro 
řád řeholních kanovníků sv. Augustina a řád premonstrátů. Podstatou byl 
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život kleriků odehrávající se v rámci společné komunity, která se zřekla 
soukromého majetku a přijala chudobu. Obecnost ovšem nenabízela vodít-
ko k samotnému uspořádání kláštera a denního rozvrhu.1 Specifickou roli 
při rozvoji spirituality hráli řeholní kanovníci sv. Augustina, canonici regulares 
sancti Augustini (regular canons, chanoines réguliers, Augustiner-Chorherren, 
kanonicy regularni ). Naším cílem bude podat přehled výzkumů dějin kláš-
terů jmenovaného řádu, které působily v Čechách a na Moravě ve středo-
věku, a to výzkumů za několik posledních desetiletí. Význam studia dějin 
jmenovaného řádu, nositele hnutí devotio moderna, podtrhuje pronikání 
do okolních zemí. Přehled výzkumů dějin řádu v rámci středoevropského 
prostoru, v severním a středním Německu, v Bavorsku, v rakouských a alp-
ských zemích, na území dnešního Švýcarska a v Polsku (vyjma českých 
zemí) byl autorem této stati podán v samostatném příspěvku.2

II. Terminologie

Je nutno pozastavit se u terminologie užívané v české odborné lite-
ratuře. V české historické vědě není, mimo okruh monasteriologů, všeo-
becně rozšířeno povědomí o rozlišení řádů kanovnických a žebravých, a to 
i přesto, že se jedná o kvalitativně výrazně odlišné entity. Při klasifikaci je 
často upřednostněno třídění podle řehole, v našem případě podle řehole 
sv. Augustina, která ovšem, jak bylo naznačeno, je poměrně obecná. Do 
jedné skupiny označované jako augustiniáni tak bývají zařazováni řeholní 
kanovníci sv. Augustina (CRSA) a augustiniáni eremité (OSA, žebravý 
řád).3 Odlišováni jsou pak jako augustiniáni kanovníci a augustiniáni pous-
tevníci. Toto pojímání nalezlo výraz i v pojmenování fondů Moravského 
zemského archivu v Brně, vzniklých z archivů klášterů rušených za Jose-
fa II.: E 1 Augustiniáni Fulnek (fond deponován do Zemského archivu 
v Opavě), E 3 Augustiniáni Olomouc, E 5 Augustiniáni Šternberk. Mezi 
ně jsou v rámci číselného pořadí církevních fondů vloženy fondy eremitů 
E 2 Augustiniáni Jevíčko, E 4 Augustiniáni Brno.4 Autoři průvodce po 

1 L a w r e n c e ,  Hugh: Dějiny středověkého mnišství. Brno – Praha 2001, s. 160, 162, 
163, 165; H r d i n a ,  Ignác A.: K pojmu „řeholní kanovník“. Revue církevního práva 3, 
1996, 1, s. 11–15. Základní informace viz též Lexikon für Theologie und Kirche. I. Freiburg im 
Breisgau 1930, s. 812–816; Lexikon des Mittelalters. I. München – Zürich 1980, s. 1219–1220; 
Theologische Realenzyklopädie. IV. Berlin – New York 1979, s. 723–728; Die Geschichte des 
Christentums. Religion – Politik – Kultur. V. Machtfülle des Papsttums (1054–1274). Red. 
André Vauchez. Freiburg – Basel – Wien 1994, s. 148–156.
2 K r a f l ,  Pavel: Výzkumy středověkých dějin středoevropských klášterů řeholních kanov-
níků sv. Augustina. Acta Universitatis Reginaehradecensis, Facultas Paedagogica – Humanistica 
1, 2008, s. 171–182.
3 K počátkům augustinánů eremitů L a w r e n c e ,  H.: Dějiny, s. 272–273.
4 K o c m a n ,  A. –  M u s i l o v á ,  M. –  P l e t k a ,  V. –  R a d i m -
s k ý ,  J. –  Š v á b e n s k ý ,  M. –  T r a n t í r e k ,  M. –  U r b á n k o v á , 
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Moravském zemském archivu pro kláštery řeholních kanovníků používají 
označení řeholní kanovníci lateránské kongregace, popř. augustiniáni late-
ránské kongregace.5 Snaha spojovat dva zcela odlišné řády, příbuzné toliko 
řeholí, vedla i ke vzniku společného inventáře Augustiniánské kláštery pro 
všechny řády řídící se řeholí sv. Augustina.6 Mojmír Švábenský, autor 
tištěného inventáře, připomenul členění na řády řeholních kanovníků, 
žebravé a jiné řády, vycházející z církevního práva, upřednostnil ovšem 
jako (dle něj) vhodnější klasifikaci Maxe Heimbuchera. Tato klasifikace 
mísí předchozí členění s členěním podle řeholí, vznikla tak samostatná 
skupina „řád augustiniánský“ („Der Augustinerorden“).7 M. Švábenský 
vedle termínu řeholní kanovníci řádu sv. Augustina lateránské kongregace 
používá pro řeholní kanovníky sv. Augustina označení lateránští kanovníci, 
augustiniáni a především augustiniáni kanovníci.8

Základní příručky akcentují začlenění řeholních kanovníků sv. Au-
gustina do skupiny řádů řeholních kanovníků. Encyklopedie českých klášterů 
jako hlavní označení řádu používá pojem augustiniáni kanovníci (podle 
něj je řád začleněn v abecedním pořádku, vedle toho je uveden oficiální 
název), podobně Encyklopedie moravských a slezských klášterů. Obě práce 
dále hovoří o řeholních kanovnících,9 moravská encyklopedie o augustinián-
ských kanovnících, jen ojediněle je použit výraz augustiniáni.10 U J. Hobzka 
(přehled klášterů v českých zemích) nalezneme oficiální název a slovní 
spojení augustiniáni kanovníci.11 Milan Buben v Encyklopedii řádů a kongre-
gací v českých zemích v titulu příslušné kapitoly věnované řádu užil oficiální 
název, vedle toho připouští pojem augustiniánští kanovníci a jinak neobvyklé 
označení kanovníci-augustiniáni, v textu lze rovněž nalézt slovní spojení 
augustiniáni-kanovníci a řeholní kanovníci. Členy konventu označuje též jako 
kapituláry či augustiniány.12 Luděk Jirásko pracuje, vedle oficiálního názvu 
(řeholní kanovníci sv. Augustina), se zkráceným pojmem řeholní kanovníci 

L. –  W u r m o v á ,  M.: Průvodce po Státním archivu v Brně. Brno 1954, s. 340–344.
5 Tamtéž.
6 Š v á b e n s k ý ,  Mojmír: Augustiniánské kláštery. I. Brno 1959 (tištěný inven-
tář).
7 H e i m b u c h e r ,  Max: Die Orden und Kongregationen der katholichen Kirche. I. 
Padeborn 1896, s. 386–539; Š v á b e n s k ý ,  M.: Augustiniánské kláštery. I, s. 3–4.
8 Š v á b e n s k ý ,  M.: Augustiniánské kláštery. I, např. s. 9, 17, 23, 186, 187, 291.
9 V l č e k ,  P. –  S o m m e r ,  P. –  F o l t ý n ,  D.: Encyklopedie českých 
klášterů. Praha 1997, s. 10, 103–105; F o l t ý n ,  D. a kol.: Encyklopedie moravských a slez-
ských klášterů. Praha 2005, s. 54–55.
10 V l č e k ,  P. –  S o m m e r ,  P .  – F o l t ý n ,  D.: Encyklopedie českých 
klášterů, s. 674; F o l t ý n ,  D. a kol.: Encyklopedie moravských a slezských klášterů, s. 54, 
667.
11 H o b z e k ,  Josef: Kláštery v českých zemích z hlediska památkové hodnoty. Praha 
1987, s. 106–107.
12 B u b e n ,  Milan: Encyklopedie řádů a kongregací v českých zemích. II/1. Řeholní 
kanovníci. Praha 2003, s. 11, 19–21, 41, 47.
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a především augustiniánští kanovníci.13 Ve studii Josefa Svátka nalezneme 
toliko oficiální název.14

Široké spektrum termínů využívají dílčí analytické studie a články. 
Jan Pavla použil v titulu své práce název řeholní kanovníci sv. Augustina.15 
J. Vačkář pojal do své práce označení řeholní kanonie svatého Augustina.16 
Josef Emler operuje s pojmem řeholní kanovníci řádu sv. Augustina.17 Augustin 
Neumann patrně jako jediný ze starších badatelů má ve své studii název 
kanovníci-augustiniáni,18 připomenutý následně Milanem Bubnem. František 
Michálek Bartoš v souvislosti s členem konventu v Roudnici nad Labem 
hovoří o augustiniánovi.19 František Vácslav Peřinka akceptuje slovní spojení 
augustiniáni kanovníci.20 Anežka Schmidtová volí výrazy augustiniáni a au-
gustiniánští kanovníci.21 Též Ivan Hlaváček píše o augustiniánech-kanovnících, 
současně se nevyhýbá pojmu augustinián.22 Jaroslav Kadlec ve starší studii 
užil termín augustiniáni kanovníci.23 V novějších titulech J. Kadlec označuje 
řád ponejvíce pojmem využívajícím adjektivní formu slova augustinián, tedy 
augustiniánští kanovníci.24 Výraz užil rovněž v názvu monografie o třeboňské 
kanonii a běžně v textu výkladu. Vedle toho uvádí oficiální název řád řehol-
ních kanovníků sv. Augustina a jako zkrácenou verzi pro souborné označení 
osazenstva kanonie mnohdy též prosté kanovníci (většinou ve spojení s ad-
jektivní podobou názvu lokality).25 V Kadlecově knize se ovšem setkáme 

13 J i r á s k o ,  Luděk: Církevní řády a kongregace v zemích českých. Praha-Strahov 
1991, s. 39.
14 S v á t e k ,  Josef: Organizace řeholních institucí v českých zemích a péče o jejich archivy. 
Sborník archivních prací 20, 1970, s. 523.
15 P a v l a ,  Jan: Dějepis prvního kláštera řeholních kanovníků svatého Augustina v Čechách, 
v městě Roudnici nad Labem. Praha 1850.
16 V a č k á ř ,  Josef: Dějiny někdejší slavné Řeholní kanonie svatého Augustina v Třeboni. 
Praha 1867.
17 E m l e r ,  Josef: Diplomatář kláštera blahoslavené Panny Marie řeholních kanovníků 
řádu sv. Augustina v Roudnici. Věstník Královské české společnosti nauk, třída filosoficko-
historicko-filologická, roč. 1893. Praha 1894, s. 1.
18 N e u m a n n ,  Augustin: Neznámá statuta moravská z 15. století. IV. Statuta kanov-
níků-augustiniánů v Olomouci. Hlídka, 34, 1917, s. 13.
19 B a r t o š ,  František Michálek: Matouš Beran, roudnický augustinián a spisovatel. 
Časopis Českého muzea 101, 1927, s. 13.
20 P e ř i n k a ,  František Vácslav: Augustiniáni kanovníci ve Fulneku do války třicetileté. 
Sborník Historického kroužku 32, 1931, s. 28.
21 S c h m i d t o v á ,  Anežka: Husova collecta Ad te levavi jako pramen epištolní postily 
br. Václava Paška, řeholního kanovníka kláštera v Rokycanech. Listy filologické 4 (79), 1956, 
s. 77, 78.
22 H l a v á č e k ,  Ivan: Poznámky k vnějším vztahům a knižní kultuře moravských 
augustiniánů-kanovníků do sklonku 15. století. Historická Olomouc a její současné problémy 
3, 1980, s. 32, 35.
23 K a d l e c ,  Jaroslav: Začátky kláštera augustiniánů kanovníků v Roudnici. Studie 
o rukopisech (dále StR) 21, 1981, s. 65.
24 K a d l e c ,  J.: Literární činnost augustiniánských kanovníků kláštera roudnického. 
Miscellanea oddělení rukopisů a starých tisků 10, 1993, 1. Praha 1994, s. 179.
25 K a d l e c ,  J.: Klášter augustiniánských kanovníků v Třeboni. Praha 2004, např. s. 23, 
38, 39, 45, 119, pozn. 78 aj.
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i s pojmem augustinián, byť ojediněle.26 František Šmahel používá korektní 
termín řeholní kanovníci, popřípadě augustiniánští řeholní kanovníci.27 Jiří 
Spěváček píše o řeholních augustiniánech-kanovnících a o augustiniánech-ka-
novnících,28 druhý z těchto termínů užili Jaroslav Boubín a Jana Zachová.29 
Jaroslav Mezník hovoří o augustiniánech kanovnících, se zdůrazněním jejich 
odlišnosti od poustevníků a příslušnosti do odlišné skupiny řádů.30 Autor 
této statě ve starších studiích pracoval s pojmem augustiniáni kanovníci,31 
nyní upřednostňuje jako vhodnější oficiální název a jeho zkrácenou verzi 
v podobě řeholní kanovníci.32 O augustiniánech-řeholních kanovnících píše 
Pavel Zahradník, v textu studie užívá pojem augustiniáni.33 Jiří Uhlíř operuje 
s názvem augustiniáni kanovníci, používá ovšem také spojení augustiniánští 
kanovníci, často jen kanovníci,34 v jiném článku zase řeholní augustiniáni 
kanovníci.35 Zdeněk Boháč mezi řeholními kanovníky v přehledu klášterů 
v Čechách a na Moravě rozlišil vedle premonstrátů augustiniány. Augusti-
niánský řád (OSA) ve výkladové části nezmiňuje. V legendě map používá 
oficiální název řeholní kanovníci sv. Augustina.36 Za augustiniány označuje 
řeholní kanovníky i Ondřej Bastl. V připojených tabulkách věnovaných si-
tuaci v Čechách je uveden termín augustin[iáni?] kanovníci, od nich odlišuje 
augustin[iány] bosé a augustin[iány] obuté. V další tabulce sumarizující 

26 K a d l e c ,  J.: Klášter, s. 119, pozn. 71; s. 194, pozn. 2.
27 Š m a h e l ,  František: Husitská revoluce. I. Doba vymknutá z kloubů. Praha 1993, 
s. 239, 240.
28 S p ě v á č e k ,  Jiří: Devotio moderna, Čechy a roudnická reforma. (K úsilí o změnu 
mentalit v období rostoucí krize morálních hodnot). Mediaevalia historica Bohemica (dále 
MHB) 4, 1995, s. 176, 184.
29 B o u b í n ,  Jaroslav –  Z a c h o v á ,  Jana: Žaloby katolíků na Mistra Jana 
z Rokycan. Rokycany 1997, s. 9.
30 M e z n í k ,  Jaroslav: Lucemburská Morava 1310–1423. Praha 1999, s. 382.
31 K r a f l ,  Pavel: Klášter augustiniánů kanovníků v Lanškrouně 1371–[1421?]. ČMM 
119, 2000, s. 177–216; t ý ž :  Pozdněstředověké konfraternity kazimierzských augustiniánů 
kanovníků s českými a moravskými konventy v praxi. Z nekrologia kláštera Božího těla v Kazi-
mierzi pod Krakovem. Vyškovský sborník 4, 2004, s. 37–46.
32 K r a f l ,  P.: „Obiit frater...“ Sonda do personálního složení východočeských kon-
ventů řeholních kanovníků sv. Augustina do husitské revoluce. In: Cestou dějin. K poctě 
prof. PhDr. Svatavy Rakové, CSc. II. Ed. Eva Semotanová. Práce Historického ústavu AV ČR 
(dále PHÚAVČR), řada C Miscellanea, sv. 16/2. Praha 2007, s. 199–225; K r a f l ,  P.: Ves 
klášteru zaslíbená. Kostomlaty pod Řípem a řeholní kanovníci v Kladsku v období předhusit-
ském. In: Per saecula ad tempora nostra. Sborník k šedesátým narozeninám prof. Jaroslava 
Pánka. Edd. Jiří Mikulec – Miloslav Polívka. PHÚAVČR, řada C Miscellanea, sv. 18/1. Praha 
2007, s. 79–81; K r a f l ,  Pavel – Musil, František: Klášter řeholních kanovníků sv. Augustina 
v Lanškrouně. Lanškrounsko 7, 2008, s. 5–10.
33 Z a h r a d n í k ,  Pavel: Klášter augustiniánů-řeholních kanovníků v Rokycanech 
a jeho knihovna. Bibliotheca Strahoviensis 4–5, 2001, s. 115, 116, 121.
34 U h l í ř ,  Jiří: Klášter augustinánů kanovníků v Jaroměři (1349–1421). Stopami dějin 
Náchodska. Sborník Státního okresního archivu Náchod 7, 2001, s. 125–127.
35 U h l í ř ,  J.: Význam kláštera řeholních augustiniánů kanovníků v Jaroměři. Jaroměřský 
a josefovský zpravodaj 1999, září, č. 9, s. 9.
36 B o h á č ,  Zdeněk: Středověké kláštery v Čechách a na Moravě v době předhusitské. 
Historická geografie (dále HG) 28, 1995, s. 143, 152–153.
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situaci na Moravě shrnuje kláštery řádu sv. Augustina spolu s kláštery řehol-
ních kanovníků sv. Augustina nesourodě do společné položky augustiniáni, 
druhá tabulka již rozlišuje augustiniány kanovníky a augustiniány bosé.37 
Je-li potřeba použít adjektiva, objevuje se ve spojení s kláštery řeholních 
kanovníků sv. Augustina označení augustiniánský (klášter, konvent, kanonie 
aj.),38 které je vlastní též řádu sv. Augustina. Lze se setkat i s označením 
augustiniánský řád pro řád řeholních kanovníků sv. Augustina.39 Ve starší 
literatuře, např. u Václava Chaloupeckého nalezneme archaické přídavné 
jméno augustinský (klášter).40 Příkladem záměny obou řádů, jako násled-
ku terminologické nejednoznačnosti, je omyl, kterého se dopustil Václav 
Flajšhans a patrně též Fridolin Macháček. V. Flajšhans připomíná horlivost 
pražských augustiniánů poustevníků u sv. Tomáše na Malé Straně v boji 
proti Husovi a odtud odvozuje zařazení rokycanského kláštera řeholních 
kanovníků („klášter augustiniánský“) do protihusitské fronty.41 Na omyl 
spočívající v chybném spojení dvou klášterů dvou odlišných řádů upozor-
nila A. Schmidtová.42

Terminologická nepřesnost a tradicionalistická setrvačnost v užívání 
zažitých pojmů se projevily i v naučných a jazykových slovnících, kde jsou 
často příslušníci obou řádů, řeholních kanovníků a augustiniánů eremitů, 
míšeni či spojováni. Již Riegrův Slovník naučný definuje dvojí druh augus-
tiniánů, na prvním místě řeholní kanovníky sv. Augustina a vedle nich jsou 
„mniši poustevníci bosáci žebraví“.43 Podobně dvojí augustiniány rozlišuje 
i Ottův slovník naučný.44 Kompaktněji oba rozdílné řády slučuje výklad 
Masarykova slovníku naučného, podle něhož se augustiniáni dělí na řeholní 

37 V případě kláštera v Praze Na Karlově; B a s t l ,  Ondřej: Rušení klášterů v Čechách 
a na Moravě za Josefa II. HG 28, 1995, s. 159, 162, 165, 167–168, 172.
38 W r a t i s l a v o v á - M i t r o v c o v á ,  Ludmila: Iluminované rukopisy 
augustiniánského kláštera v Třeboni. Památky archeologické a místopisné 39 (3), 1933, s. 1; 
S a l a b a ,  Josef: K dějinám někdejšího augustiniánského kláštera v Třeboni. Časopis Musea 
Království českého (dále ČMKČ) 73, 1899, s. 271; H l a v á č e k ,  I.: Poznámky, s. 35; 
B i s t ř i c k ý ,  Jan –  S p u r n ý ,  František –  V á c l a v e k ,  Ludvík – 
Z e m e k ,  Metoděj: Moravské a slezské listiny liechtenštejnského archívu ve Vaduzu. I. Mikulov 
– Rajhrad – Hodonín – Znojmo – Brno 1991, s. 189; B o h á č ,  Z.: Středověké kláštery, 
s. 143; K a d l e c ,  J.: Klášter, s. 81; N e c h u t o v á ,  Jana: Latinská literatura českého 
středověku do roku 1400. Praha 2000, s. 235 atd.
39 Z a h r a d n í k ,  P.: Klášter, s. 116.
40 C h a l o u p e c k ý ,  Václav: Materiálie k dějinám umění v Čechách. Č. 1.–62. Zprávy 
v nekrologu kláštera roudnického. Časopis Společnosti přátel starožitností českých v Praze 
15, 1907, 1, s. 101.
41 Mistra Jana Husi sebrané spisy. II. Edd. M. Svoboda – V. Flajšhans. Praha 1904, s. 335. 
F. Macháček píše obecně o „augustiniánech pražských“ a o „augustinském řádu“ jako o od-
půrcích Husových; M a c h á č e k ,  Fridolin: Hus a Rokycany. Brdský kraj 6, 1913–1914, 
s. 147.
42 S c h m i d t o v á ,  A.: Husova collecta, s. 78; srov. Zahradník, P.: Klášter, s. 150.
43 Slovník naučný. Red. František Ladislav Rieger. I. Praha 1885, s. 397.
44 Ottův slovník naučný. Ilustrovaná encyklopaedie obecných vědomostí. II. Praha 19962, 
s. 1038–1039.
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kanovníky a poustevníky.45 Změnu ve znalostech a zdůraznění terminolo-
gických nuancí nemohla přinést encyklopedická díla doby totality, která 
studium problematiky odsouvala na vedlejší kolej; pokračuje tak předchozí 
vývoj. Slovník spisovného jazyka českého z roku 1960 jako jediný určuje au-
gustiniána jako člena řádu sv. Augustina; není jasné, zda tak činí náhodou či 
v důsledku jasného odlišení obou řádů.46 Ilustrovaný encyklopedický slovník 
pojem augustiniáni vyhrazuje pro oba řády, na prvním místě pro augusti-
niány kanovníky a za druhé pro augustiniány poustevníky.47 I podle Malé 
československé encyklopedie pojem augustiniáni náleží několika církevním 
řádům. V prvé řadě jej přisuzuje opět, jak uvádí, augustiniánům-kanovní-
kům, posléze též augustiniánům-poustevníkům (obutým, bosým).48 Slovník 
cizích slov Lumíra Klimeše obsahuje termín augustinián, který vysvětluje 
jako označení pro členy řádu řídícího se pravidly sv. Augustina, konkrétně 
pro řeholní kanovníky a pro augustinány eremity.49 Ve znamení setrvačnosti 
jsou znění hesel vzniklých v rámci encyklopedických a slovníkových aktivit 
přelomu 20. a 21. století. Akademický slovník cizích slov přisuzuje označení 
augustinián členovi „jednoho z katolických církevních řádů podle řehole 
sv. Augustina, a to řeholních kanovníků nebo poustevníků (eremitů)“.50 
Osmisvazková encyklopedie Diderot pojmem augustiniáni rozumí oba výše 
uvedené řády, jak kanovnický, tak žebravý, pro řeholní kanovníky užívá 
označení augustiniáni kanovníci.51 Velká všeobecná encyklopedie Diderot 
jako jediná uvádí tři hesla: heslo augustiniáni, které slouží jako rozcestník 
poskytující základní informaci s definicí spojující odlišné řády pod jed-
notný pojem na základě společné řehole sv. Augustina, heslo augustiniáni 
eremité a nakonec heslo augustiniáni kanovníci.52 Encyklopedie Universum 
ve stručném heslu augustiniáni pod tímto pojmem rozumí augustiniánské 
kanovníky, augustiniánské chórové sestry, augustiniány-eremity, třetí řád 
augustiniánský a jim přidružené asumpcionisty.53

Charakterizuje-li se historie jako vědní obor, potom potřebuje jasné 
pojmoslovné vymezení pojednávaného tématu. V rámci srozumitelnosti je 

45 Masarykův slovník naučný. Lidová encyklopedie všeobecných vědomostí. I. Praha 1925, 
s. 316.
46 Slovník spisovného jazyka českého. I. Praha 1960, s. 60. Kanovníka slovník definuje toliko 
jako člena kapituly; tamtéž, s. 831.
47 Ilustrovaný encyklopedický slovník. I. Red. Jaroslav Kožešník – Miroslav Štěpánek. Praha 
1980, s. 140.
48 Malá československá encyklopedie. I. Praha 1984, s. 277. 
49 K l i m e š ,  Lumír: Slovník cizích slov. Praha 19853, s. 42.
50 P e t r á č k o v á ,  Věra –  K r a u s ,  Jiří a kol.: Akademický slovník cizích 
slov. I. Praha 1995, s. 80.
51 Všeobecná encyklopedie v osmi svazcích. Encyklopedie Diderot 1999. I. Praha 1999, 
s. 254.
52 Diderot. Velká všeobecná encyklopedie. I. Praha 2000, s. 555–556.
53 Universum. Všeobecná encyklopedie. I. Praha 2000, s. 345; Universum. I. Praha 2006, 
s. 61.
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nutné vyhnout se mnohovýznamovému využití termínů.54 V našem případě 
je tato potřeba o to výraznější, že se pojmosloví prolíná se zcela odlišnou 
kvalitativní entitou (OSA). Pokusíme se tedy ve spleti dlouhé řady výrazů 
a slovních spojení vybrat ta nejvhodnější pro potřeby studia dějin řádu, který 
je předmětem našeho zájmu (tedy CRSA). Užívat budeme nadále označení 
řeholní kanovníci sv. Augustina, je-li z kontextu jasné, že se nejedná o jiný 
řád ze skupiny řeholních kanovníků, též zkrácenou verzi řeholní kanovníci. 
Za vhodné lze považovat i slovní spojení J. Kadlece, L. Jiráska a M. Bubna 
augustiniánští kanovníci a třeba i kombinaci obou posledně jmenovaných 
označení, tedy augustiniánští řeholní kanovníci (F. Šmahel). Prostým výrazem 
kanovníci, nespecifikovaným adjektivem „řeholní“, platné kanonické právo 
rozumí jednoznačně světské kanovníky, tedy členy kolegiátních a katedrálních 
kapitul.55 Budeme se snažit vyhnout termínům obsahujícím substantivum 
„augustiniáni“, evokující řád svatého Augustina, tj. vlastní augustiniány (ere-
mity). Pojem augustiniáni působí problémy při identifikaci řádu a vyvolává 
v badateli, který se problematikou přímo nezabývá, mylný dojem příbuz-
nosti obou odlišných řádů, které jsou pak nevhodně spojovány, dávány do 
vzájemné souvislosti nebo zaměňovány. Bylo by na místě od užívání výrazu 
zcela upustit.56 Jako méně vhodný lze rovněž označit poměrně rozšířený 
termín augustiniáni kanovníci (ať už se spojující pomlčkou nebo bez ní), 
jehož kořeny snad můžeme dát do souvislosti s německým Augustiner-
Chorherren. Za nesprávný a zavádějící, jako označení pro řeholní kanovníky 
sv. Augustina, je nutné prohlásit termín augustiniánský řád, vyhrazený pouze 
pro řád svatého Augustina (OSA). Pro člena jakéhokoliv ze skupiny řádů 
řeholních kanovníků se používá název kapitulár,57 naší historiografii, až na 

54 Již sama potřeba a nutnost definovat, jaký význam má mnohovýznamové slovo augus-
tinián v rámci konkrétního článku (vyhrazení pro řád řeholních kanovníků sv. Augustina) 
vypovídá o terminologické zmatečnosti uvedeného výrazu; srov. Z a h r a d n í k ,  P.: 
Klášter, s. 115, pozn. 1; M r o z o w i c z ,  Wojciech: Kanonicy regularni św. Augustyna 
(Augustianie) na Śląsku. Śląski kwartalnik historyczny Sobótka (dále ŚKHS) 53, 1998, 3–4, 
s. 401, pozn. 1.
55 H r d i n a ,  I. A.: K pojmu, s. 13.
56 S podobnými terminologickými otázkami se musela vyrovnat polská badatelka v pro-
blematice řeholních kanovníků sv. Augustina Anna Pobóg-Lenartowicz. Zdůrazňuje označení 
kanonicy regularni, odmítavě se staví k užívání pojmu augustianie, který přináší v důsledku 
řadu nedorozumění; P o b ó g - L e n a r t o w i c z ,  Anna: Kanonicy regularni na 
Śląsku. Życie konwentów w śląskich klasztorach kanoników regularnych w średniowieczu. 
Opole 1999, s. 24. Všeobecně lze říci, že v Polsku je v nejnovější odborné literatuře rozšířen 
výlučně pojem kanonicy regularni, užívání slova augustianie v souvislosti s řeholními kanovníky 
sv. Augustina, jak se s ním lze setkat ve starší literatuře, je kritizováno jako krajně nesprávné, 
zcela se od jeho užívání upouští (srov. diskuze na monasteriologických konferencích z po-
sledních let, zejména na cyklu konferencí „Kłasztor...“ či na konferenci v Mogilně a Strzelně 
z roku 2004).
57 Š i m a n d l ,  Josef –  M á d r ,  Oto –  B a r t o ň ,  Josef –  H l a v -
s o v á ,  Jaroslava: Jak zacházet s náboženskými výrazy. Pravopis, výslovnost, tvary, význam. 
Praha 2004, s. 51. 
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výjimky,58 neznámý. Pojem kanonie se u řádů řeholních kanovníků užívá 
ve významu řádového domu a správního okrsku.59 Rupert Berger připouští 
slovní spojení konventní kapitula v přeneseném významu též coby označení 
pro instituci.60

III. Encyklopedie, syntetická shrnutí

Obraťme nyní pozornost k samotným pracím věnovaným řeholním 
kanovníkům sv. Augustina. Stručnou souhrnnou informaci o augustini-
ánských kanovnících v Čechách a na Moravě poskytuje příručka Luďka 
Jiráska,61 krátké úvodní statě o řádu v našich zemích čtenář nalezne v En-
cyklopedii českých klášterů a v Encyklopedii moravských a slezských klášterů.62 
Encyklopedie obsahují s jednou výjimkou hesla věnovaná všem kanoniím 
fungujícím ve středověku v Čechách a na Moravě: v Roudnici nad Labem, 
na Novém Městu pražském, v Jaroměři, v Rokycanech, v Sadské, v Třebo-
ni, v Lanškrouně (přestěhována posléze do Olomouce), v Borovanech, ve 
Šternberku, v Prostějově a ve Fulneku. Jejich autory jsou Dušan Foltýn, 
Štěpán Gilar, Ondřej Jakubec, Jiří Kroupa, Miroslav Richter, Petr Sommer, 
Tomáš Vítek, Pavel Vlček. Každé heslo obsahuje popis dějin od počátků do 
zániku, případně výklad o stavebně-historickém vývoji, připojen je odkaz 
na literaturu, v Encyklopedii moravských a slezských klášterů navíc přibyly 
údaje o archivních pramenech.63 S ohledem na vymezení encyklopedie 
pouze na lokality v hranicích České republiky nebylo do Encyklopedie 
českých klášterů pojato heslo, které by shrnovalo dějiny kladské kanonie. 
K heslu věnovanému Roudnici nad Labem a do soupisu literatury je po-
třeba doplnit dva tituly Jaroslava Kadlece o začátcích kláštera a o literární 
činnosti jeho členů64 a článek Ivana Hlaváčka o roudnickém nekrologiu.65 

58 Viz výše citovaná encyklopedie M. Bubna (pozn. 12), dále B o u b í n ,  J. – 
Z a c h o v á ,  J.: Žaloby katolíků, s. 9.
59 Š i m a n d l ,  J. –  M á d r ,  O. –  B a r t o ň ,  J. –  H l a v s o v á , 
J.: Jak zacházet s náboženskými výrazy, s. 50.
60 B e r g e r ,  Rupert: Liturgický slovník. Praha 2008, s. 181.
61 J i r á s k o ,  L.: Církevní řády a kongregace v zemích českých, s. 39–40.
62 V l č e k ,  P. –  S o m m e r ,  P. – F o l t ý n ,  D.: Encyklopedie českých 
klášterů, s. 103–105; F o l t ý n ,  D. a kol.: Encyklopedie moravských a slezských klášterů, 
s. 54–55.
63 V l č e k ,  P. –  S o m m e r ,  P. – F o l t ý n ,  D.: Encyklopedie českých 
klášterů, s. 181–182, 267–268, 335–337, 565–569, 621–624, 632, 674–678; F o l t ý n , 
D. a kol.: Encyklopedie moravských a slezských klášterů, s. 292–297, 490–494, 604–607, 
662–668.
64 K a d l e c ,  Jaroslav: Začátky kláštera augustiniánů kanovníků v Roudnici. StR 21, 
1981, s. 65–86; K a d l e c ,  J.: Literární činnost, s. 179–185.
65 H l a v á č e k ,  Ivan: Zum alltagsleben in böhmischen Klöstern des Spätmittelalters mit 
besonderer Berücksichtigung der Augustiner-Chorherren. Die Aussagen des Raudnitzer Nekrologs. 
In: Klösterliche Sachkultur des Spätmittelalters. Wien 1980, s. 169–193.
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U hesel moravských kanonií chybí údaj o stati téhož autora o jejich kon-
taktech a knižní kultuře.66

Jeden svazek z knižní řady Milana Bubna nazvaný Encyklopedie řádů 
a kongregací v českých zemích pojednává o skupině řádů řeholních kanovní-
ků. Třetinu knihy tvoří výklad o řádu řeholních kanovníků sv. Augustina: 
o patronu řádu sv. Augustinovi, o spiritualitě a zaměření řádu, představen 
je znak Kongregace sv. Salvátora Lateránského a Konfederace řádu z roku 
1959, autor popisuje řádový oděv. Větší část podkapitoly o organizaci 
a struktuře řádu tvoří soupis kongregací, do kterých se sdružovaly, popř. 
sdružují kanonie, dále soupis hodnostářů a úředních funkcí. Následují 
podkapitoly o dějinách řádu, řádových světcích a blahoslavených, o ději-
nách řádu v českých zemích. Jádro textu se skládá z medailónků jednot-
livých kanonií (s výjimkou kladské), na konci každého je připojen soupis 
proboštů, popř. opatů (arciopatů). V závěru M. Buben zmínil významné 
členy řádu v českých zemích a jejich přínos (své místo ve výkladu by si 
snad též zasloužili Štěpán z Roudnice a Michal Czacheritz), shrnul kulturní 
a historický význam řádu, následuje soupis literatury.67 Autor encyklopedie 
neuvádí základní literaturu k problematice: necituje syntetickou studii 
Franze Machilka68 ani souhrnné knižní zpracování o českých a moravských 
klášterech řádu vzniklé pod redakcí Florida Röhriga.69 Nezaregistroval exis-
tenci dvou již výše připomenutých studií Jaroslava Kadlece o roudnickém 
klášteru70 a dvou studií Ivana Hlaváčka,71 kodikologický článek Kamila 
Boldana o roudnických a sadských řeholních kanovnících72 či souhrnnou 
stať o dějinách kláštera v Lanškrouně.73 Stručný biogram veřejně známěj-
šího augustiniánského kanovníka Konráda Waldhausera poskytl slovník 
Kdo byl kdo v našich dějinách do roku 1918.74

První syntetickou stať o řeholních kanovnících sv. Augustina v českých 
zemích publikoval Franz Machilek. Po úvodu o vzniku řeholních kanovníků 
popisuje počátky a vývoj jednotlivých klášterů roudnického okruhu v chro-
nologické řadě podle roku jejich založení, následují tematické odstavce 
pojednávající o správě, konfraternitách, materiálním zázemí, o raně huma-

66 H l a v á č e k ,  I.: Poznámky k vnějším vztahům a knižní kultuře moravských augus-
tinánů-kanovníků do sklonku 15. století. Historická Olomouc a její současné problémy 3, 1980, 
s. 32–41.
67 B u b e n ,  Milan: Encyklopedie řádů a kongregací v českých zemích. II/1. Řeholní 
kanovníci. Praha 2003, s. 11–58. Recenze: P. K r a f l ,  in: ČMM 122, 2003, s. 550–551.
68 Viz níže pozn. 75.
69 Die Stifte der Augustiner-Chorherren in Böhmen, Mähren und Ungarn. Red. Floridus 
Röhrig. Klosterneuburg – Wien 1994.
70 Viz výše pozn. 64.
71 Viz výše pozn. 65, 66.
72 B o l d a n ,  Kamil: Die Augustiner-Chorherren aus Raudnitz und Sadská im Exil in 
der Hussitenzeit als Schreiber der Handschriften. StR 29, 1992, s. 79–93.
73 K r a f l ,  Pavel: Klášter augustiniánů kanovníků v Lanškrouně 1371–[1421?]. ČMM 
119, 2000, s. 177–216.
74 Kdo byl kdo v našich dějinách do roku 1918. Prachatice 1992, s. 163.
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nistickém úsilí, zbožnosti, bohoslužbách, klášterních školách, knihovnách, 
rukopisech, kazatelské činnosti, uměleckých památkách, charitativních ak-
tivitách, zániku klášterů za husitské revoluce a situaci po revoluci. Připojen 
je soupis kanonií, s názvy, údajem o době působení. Na konci studie je 
rozsáhlá bibliografie uspořádaná podle jednotlivých klášterů.75 Dějiny českých 
a moravských augustiniánských kanovníků byly vypsány dále v rámci řady 
Österreichisches Chorherrenbuch. Die Klöster der Augustiner-Chorherren in der 
ehemaligen Österreichisch-Ungarischen Monarchie. Příslušný svazek je věnován 
klášterům, které působily v Čechách, na Moravě a v Uhrách. Popisování 
dějin klášterů ze středověkého a raně novověkého Království českého a Mar-
krabství moravského jako součásti dějin rakouských (rakousko-uherských) 
řeholních kanovníků je nehistorické, samo pojetí monografie a hlavně její 
začlenění do jmenované ediční řady je ve své podstatě scestné. Větší část 
klášterů zanikla již ve středověku, některé v 16. století, poslední kláštery 
augustiniánských kanovníků zanikly v osmdesátých letech 18. století, v době, 
kdy státní útvar Rakousko-Uhersko ještě zdaleka neexistoval. Část knihy 
věnovaná Čechám a Moravě je uvozena syntetickou statí Metoděje Zemka, 
která je dále členěna na kapitoly týkající se středověku, období reformace 
16. století, další kapitoly pojednávají o novém vzestupu v 17. století a zániku, 
o hospodářství, uměleckých dílech, knihovnách. Následuje část složená ze 
schematicky uspořádaných kapitol s výkladem o jednotlivých kanoniích. 
S drobnými obměnami, v závislosti na dochované materiálové základně, jsou 
tvořeny částmi s údaji o historických jménech lokalit, o politické a církevní 
topografii, následuje dějinný přehled, výklad o hospodářství, o inkorporo-
vaných kostelech, o budovách příslušného kláštera, o knihovně a archivu, 
soupis proboštů, pramenů a literatury a nakonec popis znaku, popř. pečeti. 
Autory kapitol jsou Jaroslav Kadlec a Metoděj Zemek. Připojen je rejstřík 
osobní a místní.76 Nedostatkem knihy je řada faktografických chyb.77

IV. Knižní monografie a edice pramenů

Jedinou knižní monografií dějin kláštera řeholních kanovníků 
sv. Augustina, která byla za poslední desetiletí v České republice vydána, 
je kniha Jaroslava Kadlece o kanonii v Třeboni. Publikace byla připravena 
již v padesátých letech 20. století, po různých peripetiích táhnoucích se 
téměř pět desetiletí se dočkala svého otištění v nakladatelství Karolinum 
(2004). Kniha je rozčleněna na dva díly, jejichž obsah je vymezen perio-

75 M a c h i l e k ,  Franz: Die Augustiner-Chorherren in Böhmen und Mähren. Archiv 
für Kirchengeschichte von Böhmen – Mähren – Schlesien 4, 1976, s. 107–144.
76 Die Stifte der Augustiner-Chorherren in Böhmen, Mähren und Ungarn. Red. Floridus 
Röhrig. Klosterneuburg – Wien 1994.
77 Srov. recenzi Wojciech M r o z o w i c z ,  in: ŚKHS 52, 1997, 3–4, s. 412–414.
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dizačními mezníky 1367 (založení kláštera) – 1566 (první zrušení) a 1631 
(obnovení) – 1785 (druhé zrušení). První díl se člení na další dvě části; 
předělem je husitská revoluce. Obsahují kapitoly o založení třeboňské 
kanonie, jejím hmotném zabezpečení a právním postavení, o zřízení a spo-
lečenských poměrech třeboňské kanonie, o nábožensko-mravním životě, 
o pastorační, charitativní a osvětové činnosti, o myšlenkovém proudění 
v třeboňské kanonii v zrcadle její knihovny, o uměleckých památkách, 
stycích s vnějším světem a klášterním hospodářství. Období od husitských 
válek do prvního zrušení kláštera je popsáno kapitolami o vnějším vývoji 
kanonie do doby Viléma z Rožmberka, o vnitřních poměrech, klášterním 
hospodářství a o úpadku kláštera v 16. století. Orientaci usnadňuje jmenný 
a místní rejstřík. V rukopise knihy byly citace průběžně doplňovány samot-
ným autorem, nové doplňky byly připojeny před vydáním knihy; označeny 
jsou hranatými závorkami. Užívání jinak zajisté cenné knihy naopak ztěžuje 
absence obvyklého soupisu literatury.78

Značné pozornosti se v posledních deseti letech dočkaly kláštery ve 
východních Čechách. Významnou kapitolu v bádání vratislavského badatele 
Wojciecha Mrozowicze, specializujícího se na narativní prameny, tvoří kro-
nika kláštera řeholních kanovníků v Kladsku, kterou sepsal tamní probošt 
Michal Czacheritz (1456–1489). Plodem Mrozowiczovy práce jsou, vedle 
dílčích článků v podobě tematických sond, dvě knižní publikace: monografie 
z roku 2001, po níž následovala roku 2003 kritická edice. Monografie se 
člení na pět kapitol. První kapitola pojednává o rukopisné tradici kroniky. 
Největší prostor je věnován původnímu rukopisu, jeho pohnutým osudům, 
způsobu redigování textu, písmu, glosám, obsahuje náležitý kodikologický 
popis. Původní rukopis se až do konce 16. století nacházel v klášteře ře-
holních kanovníků v Kladsku, což autor dokládá pomocí marginálních glos 
posledního probošta kanonie, následně přešel spolu s majetkem kláštera 
do vlastnictví jezuitů. Přežil vyhnání jezuitů v době stavovského povstání, 
rušení klášterů v 18. století, v polovině 19. století do kontaktu s rukopi-
sem vešel Gustav Adolf Stenzel, který pojal úmysl kroniku vydat. Předal ji 
Provinciálnímu archivu ve Vratislavi, a tam se nacházela do druhé světové 
války. V době poválečné byl rukopis považován za ztracený, nalezen byl 
v tehdejší NDR, a ta jej roku 1980 předala do mateřského archivu. Vedle 
původního rukopisu existují opisy ze 17. a 18. století. Druhou kapitolu 
věnoval Michalovi Czacheritzovi a problematice autorství. V třetí kapitole 
podává W. Mrozowicz rozbor kroniky. Zamýšlí se nad dobou vzniku, místem 
sepsání textu, uspořádáním kroniky, cílem sepsání, tendencí, dějepiseckou 
metodou. Rozebírá prameny kroniky a jazyk kroniky, včetně stylistiky. Ve 
čtvrté kapitole monografie autor zavítal do dějin konventu a kláštera, tak 
jak jej zobrazuje kronika. Obsahový materiál roztřídil do několika skupin: 

78 K a d l e c ,  Jaroslav: Klášter augustiniánských kanovníků v Třeboni. Praha 2004.
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osoba fundátora kladského kláštera, dějiny proboštů a kanonie, problémy 
proboštství, majetek kláštera, vztahy konventu s církevními představiteli, 
s jinými kláštery, se světskou mocí, s městem Kladskem, poměr kladského 
konventu k velkým politickým událostem, přírodní jevy aj. V příloze autor 
knihy připojil soupis proboštů kláštera, soupis listin citovaných v kronice. 
Pro studium deperdit bude užitečné, že autor do soupisu zahnul i zmínky 
o listinách dnes nedochovaných. Následuje podrobný kodikologický popis 
rukopisu z druhé poloviny 15. století s textem kroniky. Publikaci uzavírá 
německé resumé a oddělené rejstříky místní a jmenný. Kniha představuje 
solidní zpracování důležitého narativního pramene a je dalším příspěvkem 
k osvětlení významu a role klášterní historiografie pozdního středověku.79 
Špičkové monografii lze vytknout skutečně jen drobnosti: nesprávné iden-
tifikace a lokalizace některých českých lokalit (Lanškroun, Kostomlaty) 
či mylné označení návštěvy smírčího soudce (arbitra) v klášteře roku 1410 
za vizitaci. Petra Clarificatora autor omylem označuje za Klareta (přídomek 
Bartoloměje z Chlumce).80

Edici kroniky je předsazena náležitá předmluva s popisem rukopisů, 
rozborem problematiky autorství kroniky, její kompozice, pramenů a edi-
torských pravidel. Následuje německý úvod, který současně slouží jako 
resumé publikace. Vlastní edice rozkládající se na 338 tiskových stranách je 
opatřena textovými a věcnými poznámkami umístěnými pod čarou. Jazykem 
poznámkového aparátu je polština. Na vnějším okraji je sledována paginace 
středověkého rukopisu s originálním textem, doplněny jsou převody dat, 
které se v editovaném pramenu nachází. Kronika podává výklad o založení 
kláštera a jeho dějinách až do roku 1524. Je členěna na kapitoly podle 
vlády jednotlivých proboštů, a právě charakteristika jejich působení se stala 
osou vyprávění Michaela Czacheritze. První kapitoly věnované proboštům 
14. století jsou poměrně stručné, širší pramenný materiál a nepříliš velký 
časový odstup autorovi umožnil rozvinout výklad v partiích týkajících se 15. 
století. Czacheritz četně užíval diplomatického materiálu (archiv kláštera), 
mnohé listiny uvádí v doslovném znění; dochovaly se díky tomu texty řady 
listin, které nemáme v originále či v jiném opise. Osoba Czacheritzova po-
kračovatele nebyla identifikována. Kronika se svým obsahem a charakterem 
dostává za hranici běžných klášterních kronik, poskytuje informace o dění 
v dalších klášterech řádu v Čechách a na Moravě, i v sousedním Slezsku 
a vzdálenějším Rakousku. Dílem probleskují didaktické a moralistní prvky.81 

79 M r o z o w i c z ,  Wojciech: Kronika klasztoru kanoników regularnych w Kłodzku. Ze 
studiów nad średniowiecznym dziejopisarstwem klasztornym. Acta Universitatis Wratislavien-
sis (dále AUW) 2234, Historia 143. Wrocław 2001. Knihu recenzovala Marie B l á h o v á , 
in: ČČH 100, 2002, s. 947–948.
80 M r o z o w i c z ,  W.: Kronika, s. 55, 56, 135, 166, 230, 233, 235.
81 Cronica monasterii canonicorum regularium (s. Augustini) in Glacz. Ed. W. Mrozowicz. 
Wratislaviae 2003. Recenze: M. B l á h o v á ,  in: ČČH 102, 2004, s. 665–666; J. N e -
c h u t o v á ,  in: ČMM 124, 2005, s. 251–252.
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Další edici připravil Stefan Ryłko, který vydal z rukopisu Národní knihovny 
v Praze text řehole sv. Augustina v podobě, kterou užíval konvent řehol-
ních kanovníků v Roudnici nad Labem. Editor práci pojal jako srovnávací 
edici, vedle sebe čtenář nalezne roudnický text a text řehole podle edice 
A. Trapého. Přílohu tvoří fotoreprint folií z pražského rukopisu. Roudnici 
nad Labem (v polštině Roudnice nad Łabą) editor překřtil na Rudnik, 
patrně pod vlivem latinské verze názvu města.82 Doktorskou práci o ře-
holním kanovníkovi Štěpánovi z Roudnice a jeho traktátu Quaestiunculae 
obhájil v Římě Jiří Svoboda.83 Okrajově zmíníme edici Quaestiunculí, 
pastorálně-penitenciální příručky pro potřebu kléru diecéze, publikovanou 
Rostislavem Zeleným; vztah k naší problematice má druhotně prostřed-
nictvím osoby autora.84 Pro úplnost připomeneme práci Stanisława Byliny 
o Konrádovi Waldhauserovi, augustiniánském kanovníkovi, byť původem 
ze zahraničního kláštera.85

V. Studie, drobné články, časopisecké edice pramenů

Rovněž v produkci studií, článků a drobných edicí dominují vý-
chodočeské kláštery. Vzhledem ke změnám státní příslušnosti Kladska 
během období novověku a dějinné přináležitosti postupně ke třem státním 
útvarům je tamní klášter předmětem pozornosti badatelské veřejnosti bez 
ohledu na státní hranice, především však polské, na druhém místě české 
historické obce. Některé z titulů k dějinám augustiniánských kanovníků 
v Kladsku (dva články Leokardie Matusik) registruje výběrová Bibliografie 
dějin Kladska. Není zde uvedena žádná ze statí věnovaných kladskému 
klášteru od W. Mrozowicze.86 Bibliografie W. Mrozowicze byla zato otištěna 
v slovníku bohemistů.87 L. Matusik publikovala přehled bádání o kladské 
kanonii.88 Text o klášteru v Kladsku byl zahrnut Annou Pobóg-Lenartowicz 
do syntetického shrnutí středověkých dějin slezských řeholních kanovní-
ků (vydáno pod názvem Kanonicy regularni na Śląsku. Życie konwentów 

82 R y ł k o ,  Stefan: Reguła św. Augustyna z klasztoru kanoników regularnych w czeskim 
Rudniku (pierwsza połowa XIV w.). Kraków 1993.
83 S v o b o d a ,  Jiří: Stefano di Roudnice. Studio storico-guiridico delle Quaestiunculae. 
Pontificia Universitas Lateranensis – Theses ad Doctoratum in Iure Canonico. Roma 2000.
84 Z e l e n ý ,  Rostislav: The Quaestiunculae of Stephan of Roudnice. Roma 1966.
85 B y l i n a ,  Stanisław: Wpływy Konrada Waldhausena na ziemiach polskich w drugiej 
połowie XIV i pierwszej połowie XV wieku. Wrocław – Warszawa – Kraków 1966.
86 M a l i n a ,  Jiří –  K l i m a c z e w s k a ,  Irena: Bibliografie dějin Kladska. 
Výběrová speciální bibliografie české a polské knižní a časopisecké literatury. Kladský sborník, 
supplementum 2. Hradec Králové – Wrocław 1999, s. 43.
87 P á n e k ,  Jaroslav –  R a k o v á ,  Svatava –  H o r č á k o v á ,  Václava: 
Scholars of Bohemian, Czech and Czechoslovak History Studies. II. Prague 2005, s. 295–300.
88 M a t u s i k ,  Leokardia: Stan badań nad klasztorem kłodzkim na tle klasztorów 
augustiańskich w Polsce. AUW 23, Historia 8, 1964, s. 111–146.
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w śląskich klasztorach kanoników regularnych w średniowieczu). Začlenění 
výkladu o klášteře na území Kladska, ve středověku integrální součásti 
Čech,89 do slezských dějin není logické; transponuje se novověké začlenění 
Kladska (18.–20. stol.) na středověk. Kapitola nazvaná „Powstanie i rozwój 
klasztoru w Kłodzku“ obsahuje výklad o fundaci Arnošta z Pardubic a je 
dále členěna na podkapitoly věnované proboštovi Michalu Czacheritzovi, 
jeho reformám a postavení kláštera ve Slezsku (sic!) v druhé polovině 
15. století.90 Uvedené knize předcházela souhrnná studie W. Mrozowicze 
o slezských augustiniánských kanovnících, která byla původně přednesena 
jako příspěvek na konferenci „Kościół na Śląsku w okresie średniowiecza“ 
z roku 1997, i do ní byl zahrnut výklad o kladském klášteře.91 Označování 
kladského kláštera za slezský je běžné i ve starší polské literatuře.92 Sérii 
studií k dějinám kladské kanonie po sobě zanechala L. Matusik. Zabývala 
se mimo jiné kontakty kladského konventu s konventem sv. Doroty ve 
Vídni,93 na základě kodikologického materiálu zhodnotila český vliv na 
slezské kláštery v pozdním středověku; sledovala přítomnost rukopisů 
prokazatelně českého původu ve slezských klášterech ve Vratislavi a v Za-
háni a ve východočeském klášteře v Kladsku.94 L. Matusik se též zamýšlela 
nad vznikem rukopisu cenného žaltáře ve skriptoriu kladského kláštera.95 
Personálnímu složení konventu v Kladsku věnoval krátkou stať Władysław 

89 K státoprávnímu postavení Kladska viz F e l c m a n ,  Ondřej –  H l a d k ý , 
Ladislav –  Š ů l a ,  Jaroslav: Právní postavení Kladska v českém státě do roku 1742. (K ústav-
něprávnímu, politickoprávnímu a církevněsprávnímu vývoji Kladska) I. Kladský sborník 2, 
1998, s. 3–32; F e l c m a n ,  Ondřej –  S e m o t a n o v á ,  Eva: Kladsko. Proměny 
středoevropského regionu. Historický atlas. Hradec Králové – Praha 2005, s. 15–26, 33–40, 
49–58.
90 P o b ó g - L e n a r t o w i c z ,  A.: Kanonicy regularni, s. 213–223. Jinde již 
badatelka mezi slezské kláštery řeholních kanovníků počítá pouze kláštery ve Vratislavi 
a v Zaháni; P o b ó g - L e n a r t o w i c z ,  A.: Kult świętych w śląskich klasztorach 
kanoników regularnych w średniowieczu. In: Ecclesia et civitas. Kościół i życie religijne w mieś-
cie średniowiecznym. Edd. Halina Manikowska – Hanna Zaremska. Colloquia Mediaevalia 
Varsoviensia 3. Warszawa 2002, s. 349. 
91 M r o z o w i c z ,  W.: Kanonicy regularni św. Augustyna (Augustianie) na Śląsku. 
ŚKHS 53, 1998, 3–4, s. 410–413.
92 Viz např. P o b ó g - L e n a r t o w i c z ,  A.: Attending the sick in Augustinian 
monasteries in Silesia in the Middle Ages. In: La vie quotidienne des moines et chanoines 
réguliers au Moyen Age et Temps modernes. Actes du Premier Colloque International du 
L.A.R.H.C.O.R Wrocław – Książ, 30 novembre – 4 decembre 1994. Ed. M. Derwich. Wrocław 
1995, s. 205, 207, 213–214. Leokardia Matusik kladský klášter zahrnuje do Slezska, současně 
připouští politickou přináležitost Kladska k Čechám; M a t u s i k ,  L.: Wpływy myśli 
czeskiej na Śląsku w świetle rękopisów kanoników regularnych św. Augustyna w XIV i XV wieku. 
AUW 109, Historia 17, 1970, s. 46, 47.
93 M a t u s i k ,  L.: Kontakty kanoników regularnych w Kłodzku z klasztorem św. Doroty 
w Wiedniu w XV wieku. ŚKHS 19, 1964, s. 66–77.
94 M a t u s i k ,  L.: Wpływy, s. 45–66. Přehled její další publikační činnosti, zejména 
k dějinám dalších slezských klášterů řeholních kanovníků viz M r o z o w i c z ,  W.: 
Kronika, s. 215–216.
95 M a t u s i k ,  L.: Niektóre aspekty dziejów klasztoru kanoników regularnych w Kłodzku 
a zagadnienia „Psałterza Floriańskiego“. ŚKHS 20, 1965, s. 277–317.
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Dziewulski.96 Možnosti využití kroniky kladského kláštera jako pramene 
pro studium, zejména pro prosopografii konventu, následně zhodnotil 
I. Hlaváček.97 Německému prostředí Czacheritzovu kroniku jako pramen 
k dějinám kladského kláštera představil W. Mrozowicz.98 Výzkum kro-
niky W. Mrozowiczovi poskytl příležitost k řadě tematických sond. Psal 
o okolnostech sebevraždy člena konventu, jak je popsal probošt-kronikář 
Michael Czacheritz,99 rozebral reformy, které v klášteře zaváděl.100 Předtím 
se osobností Czacheritze krátce zabývala L. Matusik.101 Na základě výkla-
du kroniky kladského kláštera a listin v ní opsaných vznikla drobná stať 
P. Krafla o kladském proboštovi Augustinu Liebsteinovi.102 Postava kapi-
tulára Jana Ulrichsdorffa zaujala W. Mrozowicze.103 Na zasedání Kladské 
komise byl přednesen příspěvek o odpustkových listinách Zbyňka Zajíce 
z Házmburka vydaných pro kladský klášter, v tištěné podobě je připojena 
edice pramene.104 Působení školy konventu augustiniánských kanovníků 
v Kladsku zdokumentoval W. Mrozowicz.105 P. Kraflem byly popsány vazby 
vsi Kostomlaty pod Řípem ke kladskému klášteru, a to jak majetkové tak 
církevně správní.106

96 D z i e w u l s k i ,  Władysław: Skład osobowy klasztoru kanoników regularnych 
w Kłodzku w początku XV wieku. Pamiętnik literacki 45, 1954, 1, s. 141–144.
97 H l a v á č e k ,  I.: O kronice Michala Czacheritze z Nisy a některých možnostech jejího 
využití. Zpravodaj Místopisné komise ČSAV 21, 1980, 1, s. 313–327.
98 M r o z o w i c z ,  W.: Die Chronik der Augustiner-Chorherren von Glatz. Aspekte 
zur Gestaltung eines Geschichtswerkes im Rahmen einer Klosterreform am Ausgang des 
Mittelalters. In: De ordine vitae. Zu Normvorstellungen, Organisationformen und Schriftge-
brauch im mittelalterichen Ordenswesen. Ed. Melville Gert. Münster 1996, s. 361–379. Rec.: 
P. K r a f l ,  in: MHB 5, 1998, s. 192–193. M r o z o w i c z ,  W.: Michael Czacheritz 
aus Neisse und seine Chronik der Glatzer Augustinner-Chorherren. In: Die Anfänge des Schrift-
tums in Oberschlesien bis zum Frühhumanismus. Ed. Gerhard Kosellek. Tagungsreihe des 
Stiftung Haus Oberschlesien 7. Frankfurt am Main 1997, s. 193–210.
99 M r o z o w i c z ,  W.: Iam miserrime mortuus. O samobójczej śmierci brata Ernesta 
w klasztorze kanoników regularnych (augustinianów) w Kłodzku (1456). In: Śmierć w daw-
nej Europie. Zbiór studiów. AUW 1863, Historia 129. Wrocław 1997, s. 149–160. Rec.: P. 
K r a f l ,  in: ČČH 96, 1998, s. 436.
100 M r o z o w i c z ,  W.: Difficilis restitutio disciplinae. Die Reform des inneren Lebens 
im Kloster der regulierten Chorherren (Augustiner) in Glatz im 15. Jahrhunderts. In: La vie 
quotidiennne I, s. 287–298.
101 M a t u s i k ,  L.: Michał Czacheritz z Nysy na tle kultury kanoników regularnych XV 
wieku. AUW 70, Historia 14, 1965, s. 83–127.
102 K r a f l ,  P.: „Inter ipsum et aliquos fratres fuit discordia magna...“ Spor kladského 
probošta Augustina Liebsteina. In: Od knížat ke králům. Sborník u příležitosti 60. narozenin 
Josefa Žemličky. Edd. Eva Doležalová a Robert Šimůnek ve spolupráci s Danou Dvořáčkovou 
a Alešem Pořízkou. Praha 2007, s. 273–275.
103 M r o z o w i c z ,  W.: Augustianina Jana Ulrichsdorffa z Kłodzka wędrówki po Europie. 
Śląski Labirynt Krajoznawczy 7, 1995, s. 121–125.
104 K r a f l ,  P.: Odpustkové listiny Zbyňka Zajíce z Házmburka pro kladský klášter. Edice 
pramene. Kladský sborník 7, 2006, s. 201–206.
105 M r o z o w i c z ,  W.: Szkoła klasztoru kanoników regularnych – augustinianów 
w Kłodzku w średniowieczu. In: Klasztor w kulturze średniowiecznej Polski. Edd. A. Pobóg-
Lenartowicz – M. Derwich. Opole 1995, s. 63–81.
106 K r a f l ,  P.: Ves klášteru zaslíbená. Kostomlaty pod Řípem a řeholní kanovníci 
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Krátký článek o klášteru v Jaroměři publikoval Jiří Uhlíř. Text je 
v podstatě shrnutím popularizačních článků otištěných jmenovaným vlas-
tivědným badatelem v Jaroměřském a josefovském zpravodaji.107 O lesu 
Mnichovci v majetku jaroměřského kláštera psal Vladimír Wolf.108 Dějiny 
kláštera řeholních kanovníků sídlícího před Lanškrounem a posléze v Lan-
škrouně popsal P. Krafl. Dochované prameny umožnily vyhranit tematické 
odstavce zaměřené na počátky kláštera, inkorporované kostely, události 
spojené s přenesením kláštera do města, na majetky, konfraternity, bo-
hoslužby a spor o kostel v Nezamyslicích. Připojen je soupis rukopisných 
sepsání dějin kláštera z 18. a 19. století a především edice čtyř dosud 
nevydaných listin z Moravského zemského archivu a z Národního archivu, 
dvou konfraternitních listin a dvou výroků papežských auditorů ve sporu 
konventu o nezamyslickou faru obsahujících rozsáhlý popis předcházejících 
stadií sporu.109 Populárnější zpracování dějin kláštera, doplněné výkladem 
Františka Musila o stavebním vývoji a archeologických výzkumech kona-
ných za druhé světové války v areálu kláštera s cílem doložit přítomnost 
tzv. nordické rasy, vyšlo ve sborníku Lanškrounsko.110 Otištěna byla edice 
konfraternitní listiny lanškrounského probošta a konventu adresované ve 
prospěch konventu v Kladsku,111 jinou konfraternitní listinu publikoval 
Štěpán Gilar.112 Klášter v Kazimierzi u Krakova byl založen z Kladska. 
P. Krafl edičně zpracoval a okomentoval konfraternitní listiny českých, 
moravských a slezských konventů řeholních kanovníků sv. Augustina, 
které byly vydány ve prospěch konventu kazimierzského a dochovaly 
se v jeho archivu (z Čech Kladsko, Lanškroun, Praha, Jaroměř, Sadská; 
z Moravy Šternberk; ze Slezska Vratislav). Uvedené listiny dosud české 
badatelské veřejnosti nebyly známy a nebyly nikdy edičně zpracovány.113 

v Kladsku v období předhusitském. In: Per saecula ad tempora nostra. Sborník k šedesátým 
narozeninám prof. Jaroslava Pánka. Edd. Jiří Mikulec – Miloslav Polívka. PHÚAVČR, řada C 
Miscellanea, sv. 18/1. Praha 2007, s. 79–81.
107 U h l í ř ,  Jiří: Klášter augustiniánů kanovníků v Jaroměři (1349–1421). Stopami 
dějin Náchodska. Sborník Státního okresního archivu Náchod 7, 2001, s. 125–134.
108 W o l f ,  Vladimír: Jaroměřské lesy v Království. Acta Universitatis Palackianae Olo-
mucensis, Facultas philosophica, Historica 30, 2001, s. 153–155.
109 K r a f l ,  P.: Klášter augustiniánů kanovníků v Lanškrouně 1371–[1421?]. ČMM 
119, 2000, s. 177–216. Rec.: I. H l a v á č e k ,  in: Deutsches Archiv für Erforschung des 
Mittelalters 57, 2001, 1, s. 363; [Dana R ů ž i č k o v á ], in: Medioevo Latino. Bolletino 
bibliografico della cultura europea da Boezio a Erasmo (secoli VI–XV) 24, 2003, s. 809; Dana 
S t ř e l i c k á ,  in: Medioevo Latino 25, 2004, s. 902.
110 K r a f l ,  Pavel –  M u s i l ,  František: Klášter řeholních kanovníků sv. Augustina 
v Lanškrouně. Lanškrounsko 7, 2008, s. 5–10.
111 K r a f l ,  P.: Konfraternita lanškrounského kláštera s kladským z roku 1382. Kladský 
sborník 6, 2005, s. 201–206.
112 G i l a r ,  Štěpán: Neznámá listina lanškrounského kláštera z roku 1436. In: Slavme 
chvíli... Sborník k 70. narozeninám Jana Bistřického. Edd. Marie Macková – Jana Oppeltová. 
Ústí nad Orlicí 1999, s. 46–52.
113 K r a f l ,  P.: Dokumenty konfraterni czeskich, morawskich i śląskich klasztorów z pierwszej 
połowy XV wieku. Z archiwum klasztoru kanoników regularnych laterańskich w Krakowie-
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S konfraternitními dohodami úzce souvisí problematika nekrologií, zazna-
menávajících jména zesnulých bratrů ze smluvních konventů. Zveřejněny 
byly výňatky z nekrologia kazimierzského kláštera, konkrétně nejstarší 
vrstvy s údaji o členech českých a moravských konventů.114 P. Krafl učinil 
analýzu personálního složení východočeských konventů v Kladsku, Jaro-
měři a Lanškrouně v době do husitské revoluce. Hlavním pramenem byla 
kronika kladského kláštera, roudnické a kazimierzské nekrologium, listinný 
materiál, konfirmační knihy a jiné prameny. Přehled je uspořádán formou 
tabulek. Poskytnuta je edice záznamů z roudnického nekrologia, které se 
týkají členů uvedených třech konventů.115

Menší, přesto ne zanedbatelnou pozornost badatelé upřeli na ka-
nonie středočeské. Klášteru augustiniánských kanovníků v Rokycanech 
věnoval rozsáhlou studii P. Zahradník. Je členěna na dvě části, první 
z nich popisuje dějiny kláštera od počátků v letech 1361–1363 do roku 
1546, kdy byl klášter zrušen, resp. do roku 1575, kdy císař Maxmilián II. 
prodal rokycanským tamější proboštství. Popisuje donační aktivity, koupě 
majetku, papežské desátky placené klášterem (porovnává situaci s dalšími 
kláštery řeholních kanovníků v Čechách), osoby proboštů, konfraternity. 
Pro období pohusitské píše o pokusech o obnovu kláštera ve čtyřicátých, 
šedesátých a devadesátých letech 15. století, o jeho hospodářské činnosti, 
snahách o navrácení majetku, zániku, ke kterému došlo zástavou kláštera 
městu Rokycany. Hlavní část studie tvoří popis klášterní knihovny. Nazna-
čen je současný stav rokycanské klášterní knihovny, organizace knihovny 
a její rozsah, způsob získávání knih (písařská činnost členů kláštera, knihy 
přinesené řeholními kanovníky při vstupu do konventu, dary). P. Zahradník 
připojil kodikologický popis rukopisů, soupis zjištěných písařů rukopisů ro-
kycanské kanonie. Skladba knihovny se nevymyká z toho, co obvykle známe 
o klášterních knihovnách. Autor nalezl bible, komentáře k ní, patristické 
texty, zde zejména Řehoře Velikého, spisy z oblasti dogmatiky, morální 
teologie, asketiky a mystiky, liturgiky, homiletiky, polemickou literaturu, 
hagiografické spisy. Nevelkou skupinu tvoří tituly z oblasti církevního 
práva, zastoupena je filozofie, encyklopedická, historiografická, krásná 
literatura a spisy o hospodářství. Nakonec autor souhrnně charakterizuje 

Kazimierzu. Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie 48, 2003, s. 9–29. Textový 
vliv měly listiny konventů roudnického okruhu i na konfraternitní listinu spišského konventu 
kartuziánů vydanou konventu kazimierzskému; K r a f l ,  P.: Dokument konfraterni klasz-
toru kartuzów Lapis Refugii na Spiszu dla kanoników regularnych w Kazimierzu pod Krakowem 
z 1495 roku. Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie 49, 2004, s. 9–13.
114 K r a f l ,  P.: Pozdněstředověké konfraternity kazimierzských augustiniánů kanovníků 
s českými a moravskými konventy v praxi. Z nekrologia kláštera Božího těla v Kazimierzi pod 
Krakovem. Vyškovský sborník 4, 2004, s. 37–46.
115 K r a f l ,  P.: „Obiit frater...“ Sonda do personálního složení východočeských konventů 
řeholních kanovníků sv. Augustina do husitské revoluce. In: Cestou dějin. K poctě prof. PhDr. 
Svatavy Rakové, CSc. II. Ed. Eva Semotanová. PHÚAVČR, řada C Miscellanea, sv. 16/2. Praha 
2007, s. 199–225.
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rokycanskou klášterní knihovnu. Samostatně rozebral vztah konventu 
k viklefství a husitství.116 Okolnosti vzniku nejvýznamnějšího kláštera au-
gustiniánských kanovníků v Roudnici přiblížil J. Kadlec.117 Tentýž autor 
představil literární tvorbu členů roudnického konventu Štěpána z Roud-
nice, Petra Clarificatora a Matouše Berana.118 Závěry své doktorské práce 
o Štěpánovi z Roudnice, citované výše, shrnul v konferenčním příspěvku 
J. Svoboda.119 Působení kapitulárů z Roudnice a Sadské ve skriptoriích 
v emigraci za husitské revoluce popsal Kamil Boldan.120 Literatuře týkající 
se třeboňského kláštera se blíže věnovat nebudeme, je dostatečně shrnuta 
ve výše popsané monografii J. Kadlece. Jediný samostatný článek k tematice 
řeholních kanovníků sv. Augustina na Moravě otiskl Filip Hradil, zabývá se 
v něm volbami proboštů v raném novověku.121 S řádem řeholních kanovníků 
sv. Augustina je úzce spjato hnutí devotio moderna. Zásadní studii k jejímu 
vlivu na společnost a mentalitu poskytl Jiří Spěváček.122 K šíření hnutí ve 
středoevropské oblasti existuje studie László Mezea.123

VI. Badatelské potřeby: Pramenné edice, analytické studie

Pramennou základnu k dějinám řádu a klášterů řeholních kanovní-
ků sv. Augustina v Čechách a na Moravě tvoří poměrně široké spektrum 
materiálu. Prameny diplomatické povahy představuje především listinný 
materiál, dále např. konfirmační knihy, erekční knihy, řádová statuta. Na-
rativní prameny zastupují zejména kroniky, dále dochovaná nekrologia, 
texty vzešlé z literární činnosti kapitulárů. Roztříštěný je kodikologický 
materiál, tj. rukopisy vzešlé z klášterních skriptorií či rukopisy, které 
náležely do klášterních knihoven. Odlišná je skladba a kvantita pramenů 
v případě jednotlivých klášterů. Současně míra jejich zpracovanosti a ediční 

116 Z a h r a d n í k ,  P.: Klášter augustiniánů-řeholních kanovníků v Rokycanech a jeho 
knihovna. Bibliotheca Strahoviensis 4–5, 2001, s. 115–153.
117 K a d l e c ,  J.: Začátky kláštera augustiniánů kanovníků v Roudnici. StR 21, 1981, 
s. 65–86.
118 K a d l e c ,  J.: Literární činnost, s. 179.
119 S v o b o d a ,  J.: Štěpán z Roudnice a jeho Quaestiunculae. In: Sacri canones servandi 
sunt. Ius canonicum et status ecclesiae saeculis XIII–XV. Ed. P. Krafl. PHÚAVČR, řada C 
Miscellanea, sv. 19. Praha 2008, s. 379–384.
120 B o l d a n ,  Kamil: Die Augustiner-Chorherren aus Raudnitz und Sadská im Exil in 
der Hussitenzeit als Schreiber der Handschriften. StR 29, 1992, s. 79–93.
121 H r a d i l ,  Filip: „Congregatio Lateranensis in Moravia“ a problematika voleb řeholních 
lateránských proboštů v 16.–18. století. In: Miscellanea ze semináře starších dějin. Edd. Radmila 
Pavlíčková – Martin Elbel. Olomouc 2005, s. 59–69.
122 S p ě v á č e k ,  Jiří: Devotio moderna, Čechy a roudnická reforma. (K úsilí o změnu 
mentalit v období rostoucí krize morálních hodnot). MHB 4, 1995, s. 171–197.
123 M e z e y ,  László: Die Devotio moderna der Donauländer Böhmen, Österreich, Ungarn. 
Mediaevalia Bohemica 3, 1970, s. 177–192. K devotio moderna viz též krátce W i n t e r , 
Eduard: Frühhumanismus. Seine Entwicklung in Böhmen und deren europäische Bedeutung 
für die Kirchenreformbestrebungen im 14. Jahrhundert. Berlin 1964.
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zpřístupněnosti je různá. Archivy klášterů zrušených v 18. století jsou dnes 
součástí státních archivů, jmenovitě Národního archivu v Praze (NA), Mo-
ravského zemského archivu v Brně a Zemského archivu v Opavě. Národní 
archiv obsahuje původní archivy klášterů v Praze Na Karlově a v Třeboni. 
Moravský zemský archiv uchovává archiv kláštera v Olomouci, původně 
sídlícího v Lanškrouně, a archiv kláštera ve Šternberku. V Zemském archivu 
v Opavě se nalézá archiv bývalého kláštera ve Fulneku.124

Ze středověkých materiálů jsou v uvedených archivech přítomny 
listiny. Bohatý je soubor listin z fondu E 3 Moravského zemského archi-
vu (k dějinám lanškrounského konventu). Četně jsou listiny zastoupeny 
v bývalém archivu třeboňského kláštera, dnes v Národním archivu v Pra-
ze. Archiv bývalého kláštera augustiniánských kanovníků v Kladsku se 
nachází v dnešním jezuitském klášteře tamtéž, obsahuje rozsáhlý soubor 
listin v počtu přes sto kusů. Většina listin z doby do roku 1411 uložených 
v Moravském zemském archivu, včetně listin týkajících se východočeského 
Lanškrouna, je otištěna v moravském kodexu.125 Listinný materiál do roku 
1363 nalezneme v českomoravských regestech,126 listiny Národního archi-
vu pocházející z období Václava IV. jsou regestově zpřístupněny v rámci 
regestového katalogu RBMV.127 Listiny kladského kláštera byly vydány 
v rámci ediční řady Geschichtsquellen der Grafschaft Glatz, zčásti in extenso, 
zčásti v podobě regestů.128 Posledně jmenovaná edice je v celé České re-
publice dostupná v jednom výtisku (sv. I–II), resp. není dostupná vůbec 
(sv. VI/3). V malých počtech se listiny k dějinám českých a moravských 
augustiniánských kanovníků dochovaly v archivu Kláštera Božího těla 
v Krakově-Kazimierzi (originály), ve Státním archivu ve Vratislavi (origi-
nály a opisy ve fondech 55 a 116), v archivu Kláštera řeholních kanovníků 
v Klosterneuburgu (originál z bývalého archivu kláštera sv. Doroty ve 
Vídni), v olomoucké pobočce Zemského archivu Opava (originály; kartón 
s materiály šternberského kláštera), v dalších fondech pražského Národního 
archivu (originály; bývalý Archiv velkopřevorství maltézského). Jednotlivé 
listiny (originály, opisy) nalezneme v dalších fondech a sbírkách Moravské-
ho zemského archivu (B 3, G 1). Ve sbírce rukopisů Archivu Národního 

124 Stručný výčet fondů jednotlivých archivů viz S v á t e k ,  J.: Organizace řeholních 
institucí, s. 525.
125 Codex diplomaticus et epistolaris Moraviae. X–XV. Ed. Vincenz Brandl. Brünn 1878–
1903.
126 Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae. IV–VII/5. Edd. Josef Emler 
– Bedřich Mendl – Milena Linhartová – Jiří Spěváček – Jana Zachová. Pragae 1892–2005.
127 Regesta Bohemiae et Moraviae aetatis Venceslai IV. (1378 dec.–1419 aug. 16.). V. Fontes 
Archivi nationalis, I. Litterae monasteriorum, 1. (1378–1397), 2. (1398–1419). Edd. Karel 
Beránek – Věra Beránková. Pragae 2006–2007.
128 Geschichtsquellen der Grafschaft Glatz. I–II. Ed. Volkmer und Hohaus. Habelschwerdt 
1883–1888; VI/3. Das Pfarreiarchiv in Glatz und das Koeglersche Urkunden- u. Aktenarchiv 
in der Pfarrei Ullersdorf. Ed. Bertold Bretholz. Glatz 1928.
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muzea se nachází kopiář kláštera ve Šternberku.129 Kopiář roudnického 
kláštera vydal Josef Emler.130 Edice jednotlivých listin či menších skupin 
listin z posledních let byly představeny výše.131 Velké množství nevydaných 
listin, nebo listin přístupných v nevyhovujících nebo nedostupných edicích 
skýtá možnost pro nové edice. Diplomatáře jednotlivých klášterů, které by 
soustředily a jednotným vědeckým aparátem popsaly editovaný materiál, 
by byly vhodnou a užitečnou pomůckou každého badatele zajímajícího 
se o tematiku. Lze případně uvažovat i o diplomatáři řádu na území Čech 
a Moravy. Některé listiny nejsou v RBM zachyceny.132 V českém prostředí 
posledního půlstoletí se klášterní diplomatáře nestaly obvyklým prostřed-
kem zpřístupňování listinného materiálu, k čemuž patrně přispěl oficiální 
nezájem o církevní dějiny, včetně dějin řeholí. A tak snad jediným výstupem 
je diplomatář kláštera sv. Tomáše řádu sv. Augustina (augustiniánů eremi-
tů), připojený autorem k monografii. Kniha byla publikována v zahraničí.133 
Idea klášterního diplomatáře nalezla nedávno svého nositele na sousedním 
Slovensku: Vladimír Rábik zveřejnil projekt diplomatáře kartuziánského 
kláštera na Spiši.134

Nemnoho pozornosti bylo věnováno statutům řeholních kanovníků 
roudnického okruhu.135 K dispozici máme edici statut lanškrounského kon-
ventu od Augustina Neumanna.136 Úplná edice by byla užitečná v případě 
roudnického nekrologia, dostupného jen prostřednictvím velmi stručného 
výtahu V. Chaloupeckého,137 a výběrové edice záznamů o kapitulárech 
východočeských konventů.138 Zbytky třeboňského nekrologia byly vydány 
v 19. století,139 výtah z kazimierzského nekrologia byl představen výše.140 Po-

129 Sg. IX A 6.
130 E m l e r ,  Josef: Diplomatář kláštera blahoslavené Panny Marie řeholních kanovníků 
řádu sv. Augustina v Roudnici. Věstník Královské české společnosti nauk, třída filosoficko-
historicko-filologická, 1893, č. 17. Praha 1894.
131 Viz pozn. 104, 109, 111–113.
132 Např. listina kladského hejtmana Vojtěcha z Krzanowicz z 5. února 1350 či listiny 
bratří z Glaubitz ze 7. a 18. února 1350; Archiv Jezuitů Kladsko, sg. A1e, sign. A1c.
133 K a d l e c ,  Jaroslav: Das Augustinerkloster Sankt Thomas in Prag. Vom Gründungs jahr 
1285 bis zu den Hussitenkriegen mit Edition seines Urkundenbuches. Würzburg 1985.
134 R á b i k ,  Vladimír: Monumenta diplomatica historiam Cartusianorum in Scepus illus-
trantia. Projekt diplomatára spišských kartuziánov. Studia Archaelogica Slovaca Mediaevalia 
6, 2007, s. 7–22.
135 Např. K a d l e c ,  J.: Klášter, s. 48.
136 N e u m a n n ,  A.: Neznámá statuta moravská z 15. století. IV. Statuta kanovníků-
augustiniánů v Olomouci. Hlídka, 34, 1917, s. 13–19, 80–84, 157–161, 216–220, 281–285, 
351–354, 396–399, 461–464, 533–536, 614–617, 686–693, 744–752; 35, 1918, s. 156–163, 
240–244.
137 C h a l o u p e c k ý ,  Václav: Materiálie k dějinám umění v Čechách. Č. 1.–62. Zprávy 
v nekrologu kláštera roudnického. Časopis Společnosti přátel starožitností českých v Praze 
15, 1907, 1, s. 101–106.
138 K r a f l ,  P.: Obiit frater, s. 221–224.
139 L o s e r t h ,  Johann: Ein Necrolog des Augustinerklosters in Wittingau. Mittheilungen 
des Vereins für Geschichte der Deutschen in Böhmen 17, 1878–1879, s. 220–222.
140 Viz pozn. 114.
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strádáme kritickou edici životopisu zakladatele kladského kláštera Arnošta 
z Pardubic z pera prvního tamějšího probošta Jana z Kladska.141 Potřebný 
je kodikologický výzkum, který by rozšířil a shrnul dosavadní znalosti 
o knihovnách konventů a umožnil by vysledovat vazby mezi konventy 
roudnického okruhu (rekonstrukce knihoven).142 Klasickým filologům se 
skýtá příležitost ediční práce v případě některých traktátů, jejichž původci 
byli kapituláři z českých a moravských kanonií řádu řeholních kanovníků 
sv. Augustina.143

VII. Závěr

Náš přehled, zaměřený pouze na novější literaturu, naznačuje šíři 
a různorodost zpracovávaných témat (a pramenů) a mezioborový charakter 
výzkumu (monasteriologie, dějiny správy, editorství, kodikologie, teologie, 
klasická filologie, prosopografie, dějiny umění), vyžadující účast a spolu-
práci řady badatelů rozličného zaměření a vzdělání. Teprve po edičním 
zpracování uvedených pramenů a jejich obsahové analýze je možné při-
stoupit k solidnějšímu syntetickému shrnutí problematiky řádu na území 
Čech a Moravy a dosahu jeho vlivu v okolních zemích. Na okraji zájmu se 
více méně ocitly moravské kanonie řeholních kanovníků. Za pozornost by 
stálo blíže prozkoumat vazby augustiniánských kanovníků v Novém Mestě 
nad Váhom s českými a moravskými konventy. Je třeba ustálit názvosloví 
a vyloučit z užívání pojmy společné s řádem sv. Augustina, stejně tak pojmy 
podobné. Konstatujeme setrvačnost slovníkové tvorby, kdy se terminologie 
přebírá od jednoho k druhému, bez přihlédnutí k aktuálnímu vývoji, ke 
kterému dochází prohloubením vědění či exaktnějším pojetím.

141 H l e d í k o v á ,  Zdeňka –  Z a c h o v á ,  Jana: Život Arnošta z Pardubic 
podle Valentina Krautwalda. Pardubice 1997, s. 41–51.
142 K a d l e c ,  J.: Klášter, s. 57–68; Z a h r a d n í k ,  P.: Klášter, s. 125–149; 
P i e t r z k i e w i c z ,  Iwona: Biblioteka kanoników regularnych w Krakowie w XV 
i XVI wieku. Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, prace 
monograficzne nr 365. Kraków 2003.
143 Srov. např. K a d l e c ,  J.: Literární činnost ; N e u m a n n ,  A.: Výbor z před-
husitských postil. Archiv literární 2, 1921. Olomouc 1922, s. 184–189; M a r e š ,  František: 
Literární působení kláštera třeboňského. ČMKČ 70, 1896, s. 521–547.
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„Debemus caritatis operibus ferventer intendere“  
Forschungen zur Geschichte der Ordenskanoniker des hl. Augusti-
nus in Böhmen und Mähren im Mittelalter in den zurückliegenden 
Jahrzehnten

Der Autor des vorliegenden Beitrags bietet eine Übersicht über Forschungen zur 
Geschichte der Klöster des Ordens der Ordenskanoniker des hl. Augustinus, die in Böhmen 
und Mähren im Mittelalter wirkten, in den zurückliegenden Jahrzehnten. Die Bedeutung des 
Studiums der Geschichte des gleichnamigen Ordens in den böhmischen Ländern, der Träger 
der Bewegung der Devotio moderna war, wird durch die Ausbreitung in die Nachbarländer 
unterstrichen. Der Autor analysiert die in der tschechischen Fachliteratur verwendete Termino-
logie. In der tschechischen Geschichtswissenschaft ist – mit Ausnahme der Monasteriologie – 
das Wissen um die Unterscheidung zwischen den kanonischen und den Bettelorden allgemein 
nicht sehr groß. Bei der Klassifizierung wird häufig einer Einteilung nach Kongregationen der 
Vorzug gegeben, in unserem Fall nach der Kongregation des hl. Augustinus. In eine Gruppe, 
als „Augustiner“ bezeichnet, werden die Ordenkanoniker des hl. Augustinus (Canonici re-
gulares sancti Augustini) und die Augustinereremiten (Ordo sancti Augustini) eingeordnet. 
Das Ergebnis einer solchen Klassifizierung bilden terminologische Ungenauigkeiten. Das 
traditionalistische Beharren auf der Verwendung ungenauer und fehlerhafter Begriffe zeigt 
sich auch in wissenschaftlichen und sprachlichen Wörterbüchern, wo häufig die Angehörigen 
beider Orden, Ordenskanoniker und Augustinereremiten, vermischt bzw. verwechselt werden. 
Der Autor analysiert den Inhalt der Enzyklopädie der Klöster und Ordenkongregationen im 
Verhältnis zu den Ordenskanonikern des hl. Augustinus. Er charakterisiert die synthetische 
Darstellung, die vielfach eine unterschiedliche Qualität aufweist. Ein weiteres Kapitel widmet 
der Vf. den in Buchform vorliegenden Quelleneditionen und Monografien. Dem schließt sich 
ein Kapitel an, das die publizierten Studien, kleineren Abhandlungen sowie in Zeitschriften 
herausgegeben Quelleneditionen beschreibt. Die Thematik ist Gegenstand des Interesses nicht 
allein der tschechischen Historiographie, sondern zugleich auch der polnischen. Polnische 
Historiker befassen sich insbesondere mit dem Kloster in der Region Glatz, im Mittelalter 
ein integraler Bestandteil Böhmens, heute auf dem Territorium Polens gelegen.
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Petr Kubín 

Odpověď na repliku Davida Kalhouse  
o Kristiánovi1 

Po desetiletí vedená vášnivá diskuse o pravost Kristiána je od roku 
1980 považována za uzavřenou a s Kristiánovou legendou se v učebnicích 
i v textech odborníků počítá jako s nezpochybnitelným pramenem z konce 
10. století, a tedy jako s důležitým svědkem nejstarších českých dějin. Po 
smrti posledního velkého odpůrce pravosti této legendy, Zdeňka Fialy 
(† 1975), se už nikdo neodvážil proti ní vystoupit, a proto mohli Jaroslav 
Ludvíkovský a Dušan Třeštík ohlásit vítězství Kristiánových obhájců, které 
se časem začalo považovat za definitivní.2 Nicméně ve vzduchu zůstalo cosi, 
co Josef Kalousek svého času vtipně popsal takto: „Při čtení [Kristiánovy] 
předmluvy jest mi vždy, jako bych poslouchal nějakou úlisnou lež, jako by mluvil 
podvodník, jenž nám s velkou jistotou slibuje něco, co by nám bylo vysoce milé, 
kdyby se to vyplnilo.“  3 

Proto jsem se „troufale“ pokusil znovu přemýšlet o motivech sepsá-
ní Kristiánovy legendy a nalezl jsem je, ovlivněn Františkem Vackem, až 
v polovině 12. století.4 Argumentem mi k tomu byl vývoj kultu sv. Ludmily, 
ve kterém hrála Kristiánova legenda zásadní roli. Tato zvláštní legenda 
(kterou Pekař původně nazval kronikou) je totiž z celé třetiny věnována 
právě sv. Ludmile a je tak nejrozsáhlejší ludmilskou skladbou vůbec. Jako 
jediná legenda detailně popisuje přenos Ludmilina těla z Tetína do Prahy 

1 K a l h o u s ,  David: Znovu o Kristiána: replika. ČMM 126, 2007, s. 411–417 jako 
diskuse k mému článku Znovu o Kristiána. In: Doležalová, Eva – Šimůnek, Robert (edd.): Od 
knížat ke králům. Sborník ku příležitosti 60. narozenin Josefa Žemličky. Praha 2007, s. 63–72. 
Snažil jsem se zde dokázat především poslednímu žijícímu protagonistovi kristiánovského 
sporu Dušanu Třeštíkovi, že motiv pro sepsání Kristiánovy legendy až v polovině 12. století 
existuje. Dušan Třeštík, se kterým jsme jinak vedli dlouhé přátelské hovory, reagoval hned 
po vyjití mé studie na konci června 2007 odmítavě. Bohužel dříve, než stačil své námitky 
napsat a publikovat v ČČH (jak měl v úmyslu), nečekaně 23. srpna toho roku zemřel.
2 L u d v í k o v s k ý ,  Jaroslav (ed.): Kristiánova legenda. Praha 1978; T ř e š -
t í k ,  Dušan: Deset tezí o Kristiánově legendě. FHB 2, 1980, s. 7–33.
3 K a l o u s e k ,  Josef: Nejstarší kronika česká? Nový přetřes o Kristiánově životě 
sv. Lidmily a sv. Václava. Osvěta. Listy pro rozhled v umění, vědě a politice 33, 1903, č. 1, 
s. 108–127, zde s. 119–120.
4 V a c e k ,  František: Legenda Kristiánova. Ke kritice nejstarší hagiografie české. 
Hlídka 20, 1903, s. 433–434; t ý ž :  Úvahy a posudky o literatuře svatováclavské. Sborník 
historického kroužku 29, 1928, s. 92–94.
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a představuje ho jako klasickou translaci pod vedením řezenského (spolu-)
biskupa, tedy jako svatořečení. Podle Kristiána byla tak Ludmila už za vlády 
knížete Václava vyhlášena světicí. Přitom nejstarší ludmilská legenda vůbec 
– Fuit, sepsaná se vší pravděpodobností v sedmdesátých letech 10. století, 
zachycuje jen pouhé počátky kultu, Ludmilu nazývá pouze boží služebnicí 
(„dei famula“  ) a nezmiňuje žádné zázraky, ani translaci. O přenosu těla do 
Prahy pak ví už jen staroslověnská Proložní legenda o sv. Ludmile, sepsa-
ná na Rusi asi na konci 12. století,5 ostatní legendy o něm mlčí. Nejstarší 
václavské legendy se o Ludmile totiž zmiňují jen letmo – jako o vycho-
vatelce malého Václava (ruské redakce První staroslověnské legendy),6 či 
o její mučednické smrti (Crescente fide, Gumpold, Druhá staroslověnská 
legenda)7 – nebo se o ní nezmiňují vůbec (Vavřinec).8 Role Kristiánovy 
legendy při vytváření ludmilského kultu je tedy zcela jedinečná a klíčová, 
neboť bez ní by se vůbec nerozvinul. Přestože většina textu Kristiánovy 
legendy pojednává o Václavovi (pochopitelně, neboť autor měl k dispo-
zici více předloh), literárně nejlepší pasáže věnoval autor právě Ludmile.9 
Pomocí osvědčeného hagiografického postupu spojil sv. Ludmilu se sv. 
Cyrilem a Metodějem, sv. Václavem a konečně i sv. Vojtěchem (pokud 
nevěříme prologu, kde je Vojtěch osloven jako žijící osoba). Vytvořil tak 
svatý rod („beata stirps“  ), jehož počátky sahají, podle jeho vlastních slov, 
až do „časů … slovutného učitele Augustina“.10 Kdyby Kristián sepsal svou 

5 Zachovala se ve stovkách ruských rukopisů, nejstarší z nich pochází z přelomu 13. a 14. 
století. O transferu Ludmiliných ostatků píše ale jen stroze: „A od té doby [tj. od Ludmiliny 
smrti] se událo mnoho zázraků. Uslyšel o nich její vnuk Václav, [a] spěšně přenesl svou bábu do 
slavného města Prahy a uložil její ostatky v kostele sv. Jiří. A tam se dějí i nyní mnohá znamení 
a zázraky.“ Její text je v podstatě zkráceným výtahem z Fuit, obohacený o několik detailů, na 
Rus se dostala asi prostřednictvím staroslověnského překladu, který byl snad pořízen ještě 
na slovanské Sázavě, tedy před koncem 11. století. Viz S e r e b r j a n s k i j ,  N. J. 
(ed.): Proložní legendy o sv. Ludmile a sv. Václavu. In: Vajs, Josef (ed.): Sborník staroslovan-
ských literárních památek o sv. Václavu a sv. Ludmile. Praha 1929, s. 47–65; Proložní legenda 
o sv. Ludmile. In: Rogov, A. I. – Bláhová, Emilie – Konzal, Václav: Staroslověnské legendy 
českého původu. Praha 1976, s. 261–274; T ř e š t í k ,  Dušan: Počátky Přemyslovců. Vstup 
Čechů do dějin (530–935). Praha 1997, s. 147–153. 
6 S e r e b r j a n s k i j ,  N. J. (ed.): Ruské redakce původní staroslověnské legendy 
o sv. Václavu: A. jihoruská (Vostokovská), B. severoruská (Minejní). In: Vajs, J. (ed.): Sborník 
staroslovanských literárních památek, s. 14, 21. 
7 Crescente fide, ed. L u d v í k o v s k ý ,  Jaroslav: Nově zjištěný rukopis legendy 
Crescente fide a jeho význam pro datování Kristiána. LF 81, 1958, s. 59. Gumpold, FRB I. Ed. 
Josef Emler. Praha 1873, s. 154. Druhá staroslověnská legenda o sv. Václavu, ed. Josef V a -
š i c a  in: Vajs, J. (ed.): Sborník staroslovanských literárních památek, s. 100. 
8 Laurentius, monachus Casinensis, archiepiscopus Amalfitanus. Opera. Ed. Francis Newton. 
MGH Quellen zur Geistesgeschichte des Mittelalters 7. Weimar 1973, s. 23–42. 
9 Literární zhodnocení viz K a l i v o d a ,  Jan: Historiographie oder Legende? 
„Christianus monachus“ und sein Werk im Kontext der mitteleuropäischen Literatur des 10. 
Jahrhunderts. In: Thome, G. (Hg.): Es hat sich viel ereignet, Gutes wie Böses. Ein Colloquium 
zur Geschichtsschreibung der Spät- und Nachantike. (Beiträge zur Altertumskunde 141). 
München – Leipzig 2001, s. 136–154, zde s. 144–148, 150–151. 
10 „Augustini, magnifici doctoris … tempore.“ L u d v í k o v s k ý ,  J.: Kristiánova 
legenda, kap. 1, s. 13.
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legendu na příkaz („ex iussione“  ) biskupa Vojtěcha, jak sám tvrdí, a kdyby 
jej skutečně žádal o povolení opisovat a číst toto dílo v pražské diecézi 
(„auctoritate eciam vestra hec eadem firmare dignemini, quo saltem per parro-
chiam vestram scribatur legaturque“  ),11 jen těžko by zůstal ludmilský kult 
omezen jen na svatojiřský klášter. Ale Kosmas k roku 1100 a jeho první 
pokračovatel k roku 1142 jasně dokládají, že pražští biskupové Ludmilin 
kult ve své diecéze odmítali. Požadavek D. Kalhouse, abych to doložil u 
všech pražských biskupů, je absurdní, protože tak detailní prameny, jak je 
dobře známo, nemáme.12 Došel jsem tedy k závěru, že Kristiánova legenda 
byla sepsána kvůli rozšíření kultu sv. Ludmily do pražské diecéze v polovině 
12. století, čemuž odpovídá i fakt, že nejstarší dochované zlomky legendy 
pocházejí z poloviny, případně druhé poloviny téhož století.13 

Argumentace Davida Kalhouse není vždy jasná, prý zpochybňuji stáří 
legendy Fuit a její legendární funkci.14 Ani jedno totiž netvrdím, jen to, že 
Fuit nezachycuje (biskupem) schválený kult. Dále D. Kalhous předpokládá, 
že běžně mohl jeden biskup kult světce potvrdit (v tomto případě tedy 
Vojtěch) a jeho nástupci ho zase odmítnout (tady Heřman a Ota).15 Takovou 
anomálii by ovšem musel nejdříve někde doložit! A ještě dále – Kristián 
je prý „jediným svědkem slavnostní řezenským biskupem podpořené translace, 
než přenesení samého“.16 Tedy translace není přenesení?! 

V Kalhousově replice je podstatná výtka, že ignoruji množství argu-
mentů snesených na podporu Kristiánovy pravosti, „jedná se zejména [1] 
o indicie užití tohoto pramene autorem vostokovské redakce První staroslověnské 
legendy, [2] případně autorem již v 11. století neznámé redakce Crescente fide 
nebo [3] písařem rukopisu Gumpoldovy legendy z počátku 11. století.“ 17 Proto 
zde na tyto argumenty odpovídám: ad 1) Oldřich Králík sice zjistil, že 
vostokovská redakce První staroslověnské legendy byla pravděpodobně 
ovlivněna textem Kristiánovy legendy,18 jenže nejstarší dochované rukopisy 
vostokovské redakce jsou až ze 16. století, což prakticky neumožnuje použít 
tuto redakci jako důkaz pravosti Kristiána. Ad 2) Týká se objevu české 
redakce Crescente fide ve druhém svazku Zwiefaltenského pasionálu, který 
je datován krátce před šedesátá léta 12. století.19 Protože česká redakce 
obsahuje přídavky, které byly pravděpodobně interpolovány z Kristiána 

11 L u d v í k o v s k ý ,  J.: Kristiánova legenda, s. 8–10.
12 K a l h o u s ,  D.: Znovu o Kristiána: replika, s. 416.
13 Viz např. L u d v í k o v s k ý ,  J. (ed.): Kristiánova legenda, s. 106. 
14 K a l h o u s ,  D.: Znovu o Kristiána: replika, s. 413.
15 Tamtéž, s. 414–415.
16 Tamtéž, s. 415.
17 Tamtéž, s. 416.
18 K r á l í k ,  Oldřich: K historii textu I. staroslověnské legendy václavské. Slavia 29, 1960, 
s. 434–452.
19 L u d v í k o v s k ý ,  J.: Nově zjištěný rukopis, s. 56–68. Datace podle Boecklera, 
Alberta: Das Stuttgarter Passionale. Augsburg 1923, s. 16–20. Srov. také L ö f f l e r , 
Konstantin: Die Handschriften des Klosters Zwiefalten. Linz 1931, s. 57. 
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(např. o zadních dvířkách, kterými Václav k sobě tajně vpouštěl kněze), 
stal se tento objev argumentem (byť podle samotného objevitele Jaroslava 
Ludvíkovského ne jasným a rozhodujícím) pro pravost Kristiána. Ludvíkov-
ský předpokládal, že se česká redakce dostala do švábského Zwiefaltenu 
ve dvacátých či třicátých letech 12. století v důsledku intenzivních styků 
tohoto kláštera s Čechami i Moravou.20 Nicméně datace vzniku celého ko-
dexu připouští možnost, že napřed ve čtyřicátých letech 12. století vznikla 
Kristiánova legenda a až po ní česká redakce Crescente fide. Ad 3) Josef 
Pekař si všimnul, že text Gumpoldovy legendy v proslulém wolfenbüttel-
ském rukopisu uvádí, stejně jako Kristián, jméno Václavova sluhy Podivena 
(ačkoliv jiné rukopisy Gumpolda jeho jméno neznají),21 a především, že 
iluminace boleslavské vraždy ve wolfenbüttelském kodexu zobrazující 
hradského kněze, jak zavírá (?) před prchajícím Václavem kostelní dveře, 
neodpovídá textu Gumpolda, nýbrž Kristiána. Přestože kodex vznikl před 
rokem 1006, ani sám Pekař to nepovažoval za rozhodující důkaz, neboť 
„přijmouti zmíněný výklad za dostatečný argument pravosti Kristiána po mém 
mínění ovšem nelze; možno jej uvésti jen jako doplněk důkazů, jimiž by pravost 
Kristiána jinou bezpečnou cestou byla prokázána“.22 Navíc Dušan Třeštík pro-
kázal existenci předlohy veškeré václavské hagiografie v podobě legendy X, 
sepsané v šedesátých letech 10. století, a zjistil, že motiv kněze zavírajícího 
dveře byl už v této nejstarší legendě.23 Podobně tam mohlo být i jméno 
Václavova sluhy. Tímto zjištěním ovšem „wolfenbüttelský“ důkaz pravosti 
Kristiána padá, neboť iluminátor mohl stejně dobře použít jak Kristiána 
tak legendu X. Nakonec D. Kalhous uvádí ještě argument jazykový, kon-
krétně že by Kristián v polovině 12. století nepoužil pro diecézi tehdy již 
archaické slovo „parrochia“.24 Na to odpovídám slovy z listiny kardinála 
Guidona z roku 1143, kde nařizuje českým biskupům, aby ve svých die-
cézích odlišovali farní kostely: „Ad hec episcopis precepimus, ut in parrochiis 
suis plebales ecclesias distinguant.“  25 

Krátce shrnuto, žádný z uvedených argumentů není důkazem pravosti 
Kristiána. Předatování jeho legendy tedy rozhodně nevyplývá z mojí údajné 

20 Mniši z Zwiefaltenu byli kolem roku 1120 povoláni do nového kláštera v Kladrubech. 
Z Čech a Moravy plynuly do Zwiefaltenu také hojné liturgické dary, a to zásluhou manželky 
Vladislava I. Richenzy († 1125) a manželky Oty II. Olomouckého Žofie († 11??), které byly 
dcerami Jindřicha z Bergu, příznivce a nakonec i mnicha zwiefaltenského kláštera (nikoliv 
zakladatele, jak mylně tvrdí Novotný a Ludvíkovský). Viz N o v o t n ý ,  Václav: České dě-
jiny I/2. Praha 1913, s. 683, 694 a L u d v í k o v s k ý ,  J.: Nově zjištěný rukopis, s. 57. 
21 P e k a ř ,  Josef: Die Wenzels- und Ludmila- Legenden und die Echtheit Christians. 
Praha 1906, s. 41, pozn. 1.
22 P e k a ř ,  Josef: O Kristiána. ČČH 37, 1931, s. 220. Na shodu iluminace s textem 
Kristiána upozornil již F r i e d l ,  Antonín: Iluminace Gumpoldovy legendy o sv. Václavu 
ve Wolfenbüttelu. Studie k dějinám středověkého umění v Čechách. Praha 1926. 
23 T ř e š t í k ,  D.: Počátky, s. 130, 231, 248. 
24 K a l h o u s ,  D.: Znovu o Kristiána: replika, s. 416.
25 CDB I. Ed. Gustav Friedrich. Pragae 1904–1907, č. 135, s. 138.
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„potřeby prokázat neautenticitu památky“.26 Nezaložil jsem totiž žádnou ze 
svých prací na Kristiánově legendě jako na prameni 12. století. Je až s po-
divem, že závěrečným argumentem Davida Kalhouse pro pravost legendy 
je Kristiánovo prohlášení se za strýce sv. Vojtěcha. („V případě Kristiánovy 
legendy se navíc představa o době jejího sepsání nezakládá na druhotných [tj. 
Kubínových] úvahách, ale na zcela jasném autorově oslovení žijícího biskupa 
Vojtěcha. … Zda by jej [ludmilský kult] nemohli [biskupové] ignorovat, kdy-
by 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, … musíme se přiklo-
nit ke svědectví Kristiánovu.“ )27 Zatímco D. Kalhousovi tedy postačí vlastní 
deklarace legendisty, po mně naopak požaduje důkazy takřka v podobě 
Kristiánova vlastnoručního prohlášení, že je podvrhem. Takové důkazy sa-
mozřejmě neexistují, a proto ani netvrdím, že bych otázku pravosti Kristiána 
vyřešil. Jde jen o hypotézu, ale konečně i ta mi je odpírána, neboť moje 
tvrzení je prý „spíše domněnkou (nebo snad nezpochybnitelným axiomem?) 
než hypotézou“.28 Nicméně nároku na pokračování v kristiánovské diskusi 
se vzdát nehodlám, protože jde o problematiku příliš složitou na to, než 
aby se jen zlehčila pouhým poukazem na to, že jde přeci o věc už dávno 
vyřešenou. O Kristiánově legendě je nutno znovu přemýšlet a nelze ji bez 
pochybností pohodlně používat jako pramen 10. století. 

26 K a l h o u s ,  D.: Znovu o Kristiána: replika, s. 417. 
27 Tamtéž, s. 416–417. 
28 Tamtéž, s. 415. 
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David Kalhous

K historické metodě aneb opět nad pravostí 
Kristiánovy legendy*

Spor o pravost Kristiánovy legendy trvá od 18. století. Mnohokrát byl 
prohlášen za vyřešený, avšak vždy se našli badatelé, kteří nabízené, dnes 
tradiční řešení zpochybnili a nabídli řešení jiné. Již jen proto respektuji 
právo kolegy Kubína zpochybňovat pravost této památky a jakéhokoli 
dalšího textu středověkého či moderního.

Petr Kubín nabídl ve svém posledním textu odpovědi na některé vý-
tky, které jsem mu adresoval, a podařilo se mu rovněž odkrýt problematické 
body v mé argumentaci. Za to mu mohu jenom poděkovat.

I když se již věnuji spíše jiným tématům, léta strávená nad studiem 
této památky mi nedají, abych na jeho vyjádření opět nezareagoval. Opti-
misticky věřím, že se mi snad podaří tentokráte jej přesvědčit, případně že 
přesvědčím čtenáře o věrohodnosti stanovisek, která sám zastávám.

Poněkud netradičně začnu od konce, od metodologických východisek 
své argumentace. Petr Kubín poukazuje na to, že poněkud zlehčuji jeho 
práci, neboť jeho tvrzení nepovažuji za hypotézu, ale spíše za „domněnku“. 
V poznámce své práce jsem sice objasnil, co pod těmito pojmy myslím, ale 
vzhledem k vysloveným námitkám považuji za vhodné lépe své myšlenky 
objasnit. Za hypotézu považuji každé tvrzení nás, historiků, o minulosti, a to 
z toho důvodu, že jsme nutně omezeni charakterem a množstvím potřeb-
ných informací, stejně jako tím, jaké zaujímáme stanovisko ke světu okolo 
nás. Data, ať již o minulosti, nebo obecně o světě kolem nás, se snažíme 
seskládávat do určitých souvislostí, hledáme vazby mezi nimi, snažíme 
se najít obecnější pravidla, prostě snažíme se dat (a od nich neodlučitelných 
interpretací) využít k lepší orientaci ve světě kolem nás i ve světě lidské 
společnosti. Velmi snadno ověřitelná a relativně jednoznačná pravidla nám 
nabízí příroda. Avšak při orientaci v lidské společnosti a v její minulosti je 
situace mnohem méně jednoznačná, neboť nám chybí jasné mechanismy, 
které by nám umožnily ověřit takovou platnost našich závěrů nezávisle na 

* Příspěvek vznikl v rámci výzkumného záměru Výzkumné středisko pro dějiny střední 
Evropy: prameny, země, kultura MSM 0021622426. Citace jsem omezil na nejnutnější míru. 
Svým přátelům děkuji za přečtení textu a za jejich připomínky.
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nás, lidech. Jednoduše řečeno: hodíme-li z okna jablko, spadne, a koncept 
gravitace přináší uspokojivé vysvětlení, proč se tak děje. Podobně tomu je, 
pokud se hrubě zachováme ve společnosti: budeme z ní, alespoň na čas, 
vyloučeni. Nic nám pochopitelně nebrání vyhazovat z okna jablka (anebo se 
chovat společensky nevhodně), avšak z toho plynou jisté důsledky, kterých 
se lze jen obtížně vyvarovat. Historie ve smyslu minulosti však takovéto 
nezávislé strážce nemá, existuje jenom ve formě historiografie, oboru, který 
minulost oživuje a pokaždé znovu konstruuje. To neznamená, že by snad 
minulost neovlivňovala přítomnost, jen to, že vzhledem k její složitosti 
není možné, abychom ji jednoznačně rekonstruovali z přítomnosti.1 Proto 
také historie představovala a představuje užitečný prostředek formulování 
identity různých komunit. Je totiž „pružná“. Proto je také jak má představa 
o stáří Kristiánovy legendy, tak představa kolegy Kubína o jejím pozdějším 
vzniku hypotézou, jak se k tomu ostatně Petr Kubín sám a rovněž tak 
i já hlásíme. Pokud jsem tedy tezím svého kolegy Kubína přiřkl status 
„domněnky“, chtěl jsem tím pouze vyjádřit svůj osobní postoj k váze jeho 
argumentů, a zejména jisté znepokojení nad tím, jak lze prostřednictvím tak 
stručného textu, který nepřihlíží k celé relevantní literatuře a téma pouze 
„nadhazuje“, odbýt tak důležitou otázku středověkých českých dějin. Uči-
nil jsem tak i z toho důvodu, že i když se hlásím k představě o mnohosti 
možných a přitom přijatelných řešení, jsem také přesvědčen o tom, že ne 
každé řešení je správné a vhodné.

Abych však nesklouzl k planému osočování, které brzdí diskusi a bylo 
by křivdou na kolegovi, který se „provinil“ jen tím, že se mnou nesouhlasí, 
pokusím se stanovit jistá základní metodologická východiska, která by 
mělo splňovat řešení určitého historického problému.2 Spolu s Gollem 
a dalšími tvrdím, že nejlepší je takové řešení, které respektuje pramen 
a nesnaží se jej primárně usvědčit ze lži, avšak usiluje o to porozumět mu, 
najít jeho logiku.3 Obě strany sporu se shodují v tom, že Kristián (nebo 
pseudo-Kristián) adresoval svou legendu sv. Vojtěchovi. Spor běží o to, zda 
právem, nebo s úmyslem oklamat pozdějšího čtenáře. Spor je také o tom, 
zda lze nesporně vyložit prameny bez toho, abychom tvrzení legendisty 
zpochybnili, nebo ne. Soudím, že pokud takové řešení existuje, muselo 

1 Nedělejme si iluze. Neumí to ani fyzika.
2 Je ovšem pravda, že se v posledních desetiletích ukázalo, že samotný výběr tématu není 
jakousi neutrální volbou, avšak cenným svědectvím o percepci minulosti (a tím i příslušné 
současnosti) v dané době.
3 Historická sémantika nás pochopitelně učí, že slova existují v jistých kontextech, a ty že 
udávají jejich smysl. Pevný význam neexistuje, pluje a je vždy znovu a znovu utvářen aktivním 
užitím v mluveném jazyce. K tomu S a u s s u r e ,  de F.: Kurz obecné lingvistiky. Praha 
2008 a jeho rozlišení mezi „langage“, předpokladem jazyka, „langue“, abstraktními pravidly 
za jazykem, a „parole“, „promluvou“, jež se vzájemně ovlivňují. Tento koncept spoluvytváří 
teoretickou „základnu“ pro koncept historické sémantiky, jak ji u nás rozvíjel např. M a -
c e k ,  J.: Historická sémantika. ČČH 89, 1991, s. 1–30. V našem případě však máme co do 
činění s případem, který podobnou rovinu interpretace nevyžaduje.
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by být nutně lepší, než takové, které by vysvětlilo menší množství údajů 
a nemuselo by se uchylovat k popření získaných dat. Jinými slovy: považuji 
za základní nutnost důvěřovat tvrzením pramene až do chvíle, dokud se 
nedokáže opak, a tedy předpokládám, že pokud chceme tvrzení nějakého 
pramene zpochybnit, je důkazní břemeno nutně na nás. Proto není nutné 
dokazovat, že někdo mluví pravdu (není to ani možné!), je jen možné doká-
zat, že někdo lže.4 Proto také věřím deklaraci legendisty a požaduji důkazy 
po Petru Kubínovi, neboť chci něco vědět o středověku a legendista je na 
rozdíl od Petra Kubína autor středověký, primární. Naopak Petru Kubínovi 
budu plně důvěřovat jako případný historik historiografie, a to pokud se 
týče upřímnosti a autorství jím prezentovaných postojů např. k otázce 
Kristiánovy pravosti, a to až do doby, dokud nenaleznu důkaz, který by 
svědčil o opaku. Petr Kubín je totiž v daném případě mým primárním 
pramenem, a pokud autenticitu jeho svědectví neuznám, nemohu se s ním 
„bavit“, tedy jej vykládat. Mně však jde o dialog jak s Petrem Kubínem, 
tak s Kristiánem. Proto jim oběma musím věřit, pokud jde o okruh výpo-
vědí, pro který jsou kompetentní. A protože Kristián o sobě vypovídá jako 
o současníku sv. Vojtěcha, dokáže mě jen velmi vážný důvod přesvědčit, 
že v této době nežil a nesepsal Kristiánovu legendu.

Petr Kubín se naopak na různých místech domnívá, že pokud existuje 
pouze jedno svědectví, tak – zejména v případě, mluví-li se o Kristiánově 
legendě –, je na místě spíše nedůvěra.5 

V konkrétní rovině se rozcházím s Petrem Kubínem zejména v tom, 
zda jím uvedené námitky „stačí“, čili nic. Musím přiznat, že mnohé mé 
argumenty pro pravost památky by bylo možné povětšinou uvést do sou-
ladu i s jeho hypotézou. Ani pro jednoho z nás však nejsou klíčové a samy 
o sobě rozhodující. Ostatně jich používám spíše proto, abych upozornil, 
že uznání pravosti památky v zásadě nic nestojí v cestě. Těší mě proto, 
že i přesto kolega Kubín na mé připomínky reagoval a navrhl mnohdy 
zajímavá řešení, která jsou v souladu s jeho hypotézou.

4 Vycházím zejména z filozofie D. Davidsona. Srov. D a v i d s o n ,  D.: Radikálná 
interpretácia. In: týž: Čin, myseľ, jazyk. Bratislava 1997, s. 92–111. K podobné metodologické 
premise se ostatně hlásili jak J. Ludvíkovský, tak ve svých pozdějších dílech a na základě 
námitek J. Golla a J. Kalouska i J. Pekař. Oba totiž v první řadě vyvraceli námitky proti 
pravosti Kristiánovy legendy, místo aby se snažili objevovat vhodné „historismy“, tj. tvrzení, 
jež by svědčila o Kristiánově pravosti.
5 K u b í n ,  P.: Znovu o Kristiána. In: Od knížat ke králům. Sborník ku příležitosti 
60. narozenin Josefa Žemličky. Edd. E. Doležalová – R. Šimůnek. Praha 2007, s. 65: „Smysl 
tohoto příběhu je zřejmý: Kristián tím oznamuje, že kult sv. Ludmily byl ještě za života knížete 
Václava řádně ustanoven příslušným řezenským biskupem. Problém je však v tom, že pro takto 
ranou kanonizaci nejsou žádné jiné doklady.“ Na okraj poznamenejme, že i když Kubín takto 
přísně měří Kristiána, sám používá zpráv dalších středověkých pramenů, které jsou všechny 
v zásadě ojedinělé a nelze je kontrolovat sděleními pramenů jiných. Platí to jak o zázraku se 
závojem, tak o zprávě o váhání biskupa Oty, o nichž se ještě zmíníme dále v textu.
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Rozhodující je však pro kolegu Kubína (a tím nutně pro naši od-
pověď) otázka kultu sv. Ludmily a jeho recepce stran pražských biskupů. 
P. Kubín se domnívá, že kult sv. Ludmily by nemohl propagovat pražský 
biskup sv. Vojtěch, aby jej pak jeho nástupci odmítali. Rovněž nepovažuje 
za možné, že by pražští biskupové mohli zpochybňovat Ludmilinu svatost 
poté, co byla údajně slavnostně přenesena, jak tvrdí Kristián.6

Vychází ze dvou zpráv, Kosmovy k r. 1100, a Kanovníka Vyšehradské-
ho k r. 1142. Kosmas uvádí, že biskup Menhart urazil světici slovy: „Mlč paní 
o její svatosti a nech stařenku odpočívat v pokoji.“  7 Nedbaje na slova abatyše, 
která hájila svatost své patronky, vrhl její šátek, uchovávaný v klášteře jako 
relikvie, na žhavé uhlí.8 Ten však přes velký žár zůstal neporušený.9 Kro-
nikář dále uvádí, že „biskup a my všichni [míní zřejmě pražské kanovníky] 
byli tak překvapeni, že z radosti prolili mnoho slz a vzdávali díky Kristu.“  10 
Kosmas prostřednictvím tohoto popisu zázraku zřetelně vykresluje Men-
harta jako obráceného „nevěřícího Tomáše“ – použit je tedy poměrně 
běžný topos, který je vystavěn na literárním efektu kontrastu protikladů. 
Chceme-li hledat analogie k podobné textové strategii, stačí jenom odkázat 
k Brunonově charakteristice obrácení sv. Vojtěcha ke ctnostnému životu. 
Námi analyzované pasáži bližší příklady osob, které zprvu nevěří ve svatost 
nějaké osoby, dokonce ji uráží, aby se posléze daly přesvědčit zázrakem, 
však snad ani není potřeba uvádět. Věřím, že každý medievista jich bude 
schopen vyjmenovat celou řadu.

Pokud bychom měli akceptovat logiku Kubínova výkladu – tj. že bis-
kupové museli sledovat jednotnou linii při podpoře určitých kultů –, museli 
bychom z Kosmovy zprávy nutně vyvodit, že po Menhartově „obrácení“ 
r. 1100 by pražští biskupové museli ludmilský kult a svatost sv. Ludmily 
akceptovat. Avšak Kubín sám uvádí další, pozdější zprávu středověkého 
kronikáře, nadto současníka popisovaných událostí, která jeho tezi o kon-
tinuitě biskupské politiky zpochybňuje. Jedná se o zprávu Kanovníka 
Vyšehradského, který popisuje zázrak s neporušeným Ludmiliným sarko-
fágem a zmiňuje se rovněž o naléhání sester od sv. Jiří na biskupa Otu, 

6 Že tak Kubín uvažuje, myslím nepřímo vyplývá z věty v jeho odpovědi: „Kdyby Kristián 
sepsal svou legendu na příkaz („ex iussione“) biskupa Vojtěcha, jak sám tvrdí, a kdyby jej skutečně 
žádal o povolení opisovat a číst toto dílo v pražské diecézi („auctoritate eciam vestra hec eadem 
firmare dignemini, quo saltem per parrochiam vestram scribatur legaturque.“), jen těžko by zůstal 
ludmilský kult omezen jen na svatojiřský klášter.“
7 Cosmae Pragensis Chronica Boemorum III. 17. MGH SRG N. S. 2. Ed. B. Bretholz. Berlin 
1923, s. 171: „Tace, domna, de eius sanctitate, dimitte anum quiescere in pace.“
8 Tamtéž, s. 171: „Mox iussu presulis sartago affertur magna prunis ardentibus pena, ubi 
invocato sancte trinitatis nomine presul eiecit pannum super flammivomos carbones.“
9 Tamtéž, s. 171: „Mira res, fumiculus et flammicula circa pannum emicuit, sed minime 
nocuit. Et hoc etiam magni fuit in augmentum miraculi, quod propter nimium ardorem diu non 
potuit pannus de flammis eripi et tandem ereptus sic visus est integer et firmus, ac si eadem die foret 
textus.“
10 Tamtéž, s. 171–172: „Quo tam evidenti presul et omnes nos periculsi miraculo lacrimas 
fundimus pre gaudio et gratias retulimus Christo.“
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aby rozhodl o svatosti jejich patronky, a – podle Donauschingenského 
rukopisu – jeho snahu odbýt sestry poukazem na rozhodující hlas Říma.11 
Připomeňme si, že Kubín se domnívá, že pokud by sv. Vojtěch uznával 
Ludmilinu svatost, bylo by zvláštní, kdyby ji zpochybňovali jeho nástupci 
na pražském biskupském stolci. A hle, máme zde jednak k r. 1100 zprávu 
Kosmovu o biskupu Menhartovi, který prozřel, a musel by tak podle logiky 
Kubínovy vytvořit nutný precedens pro své nástupce, jednak k r. 1142 
zprávu Kanovníkovu, který se proti Kubínově premise zmiňuje o tom, že 
i jeden z Menhartových nástupců, biskup Ota, Ludmilinu svatost odmítal 
uznat a odvolával se přitom na Řím a jeho práva.

Buď tedy platí Kubínova představa o vztahu biskupů ke kultu světců, 
nebo jeho námitky proti Kristiánovi. Pokud by totiž bylo možné, jak jsem 
již na to upozornil, aby někteří biskupové zastávali skeptický postoj, zatímco 
jiní Ludmilinu svatost uznávali, nestálo by nic v cestě uznání pravosti vě-
nování Kristiánovy legendy sv. Vojtěchovi,12 a tím autenticity památky jako 
celku.13 Jiné argumenty proti pravosti památky totiž Petr Kubín nevznesl, 

11 Canonici Wissegradensis Continuatio Cosmae. FRB II. Ed. J. Emler. Praha 1875, s. 237: 
„Ecce volente deo Wernherus sarcophagum incorruptum nec igne tactum reperit, ad dominas laetus 
rediit, et prae gaudio remunerationem postulans, laetitiam nunciavit. O sancte deus! o mirabilis 
in sanctis suis! o benedicte in operibus tuis! quanta exultatione famulas tuas dignatus es replere, 
quali visitationis solatio perfundere, quam magno gaudio praesentationis laetificare! In terram deo 
gratificantes corruunt, lacrimis loca perfundunt et oblitae tristitiae ad levandam thecam currunt, sed 
quasi stupefactae praesumptionem reprimunt, et vocato sacerdote Pudone, cuius consilio et auxilio 
foras temptant efferre, et exeuntes ad portam civitatis inveniunt obstructam, serratam et quasi exitui 
oppositam, quam multo conamine quassatam nimiisque laboribus temptatam nullo modo aperiunt. 
Et hoc miraculo compunctae in locum, unde exierant, regressa esunt, missoque nuncio ad episcopum 
Ottonem supplicant, ut veniat, quid agendum sit, decernat. Qui respondit, se non audere facere, nisi 
prius mittat Romam. [Věta, týkající se Říma není v hlavním rukopisu G5.] Iterum autem prae-
sulem Moraviae Zdiconem implorant, ut desiderium ipsarum impleat. Qui se facturum promittit, 
si antistitis earum licentiam inveniat. Non cessantes ergo claustricolae a proposito, domini decani 
Pragensis Henrici Petrique archidiaconi ceterorumque de conventu consilio sarcophagum relevant, 
aperiunt, et praevisum iuxta altare laetanter recondunt. Nec hoc quoque praetereundum est, quod 
mirabile et in seculis praedicandum furtum Wernheri declaratur, qui ablata latenter parte corporis 
beatae Ludmilae, athletae Christi, repatriat, ad construendum teplum deo duos conducit, qui coepto 
opere mortui sunt, in sequenti enim alii duo, in tertio ipsemet defunctus est. Hiis visis filius eius iussu 
vicinorum propinquorumque Bohemiam intrat, Gervasio cancellario, consanguineo suo, gesta replicat, 
per quem ammonitus ablata ecclesiae reddidit, in nomine domini nostri Jesu Christi, cui est honor et 
gloria in secula seculorum. Amen.“
12 Legenda Christiani. Vita et passio sancti Wenceslai et sancte Ludmile ave eius, Pro-
logus. Ed. J. Ludvíkovský. Praha 1978, s. 8: „Domino et ter beato sancte ecclesie Dei Pragensis 
secundo pontifici Adalberto humillimus et omnium monachorum nec dicendus infimus frater, solo 
nomine Christianus, in Christo Iesu prosperis successibus ad vota pollere.“ Tamtéž, s. 10: „Nunc vos 
deprecor, pontifex inclite et nepos carissime, ut qui me immeritum hoc opus subire fecistis, precibus 
aput communem patronum iuvetis, ut qui vos meritis suis ad pontificale 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.“
13 Na to, jak fungovaly středověké kulty a jak byly zejména ve starším středověku a v pří-
padě lokálních světců labilní, jsem již upozornil dříve (s. 414–415). Nepovažuji za nutné své 
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ostatní jeho (i moje tvrzení) jen vysvětlují, jak by v případě uznání (nebo 
odmítnutí) pravosti textu bylo možné nahlížet na jevy, které s legendou 
souvisí, jak by je bylo možné sestavit do jednotného konceptu.14 Právě 
z tohoto důvodu jsem také po Petru Kubínovi požadoval poněkud větší 
množství svědectví o postojích pražských biskupů k ludmilskému kultu. 
Pro jeho důkaz jsou totiž klíčové.

I když připustíme, že by snad i přesto měl Petr Kubín v otázce 
ludmilského kultu pravdu, zůstává stále ještě jedna námitka: i kdyby kult 
sv. Ludmily vůbec neexistoval,15 nelze vyloučit existenci osoby, která by jej 
měla v úmyslu propagovat a za tím účelem by oslovila pražského biskupa, 
v tomto případě sv. Vojtěcha. Úspěch takovéto akce by byl pochopitelně 
diskutabilní, ale uvedené řešení ukazuje, že předpokládaná vazba mezi 
silou a rozšířením Ludmilina kultu a autenticitou Kristiánovy legendy vůbec 
nemusí být tak „osudová“, jak ji prezentuje P. Kubín.

S Ludmilinou svatostí a její případnou translací se váže ještě jeden 
problém. Petr Kubín zde vytrhl z kontextu mou větu, že Kristián je „jedi-
ným svědkem slavnostní řezenským biskupem podpořené translace, než přenesení 
samého“. O větu dříve totiž upozorňuji na to, že k nějaké translaci dojít 
muselo, neboť v jisté době byly Ludmiliny ostatky chovány na Tetíně, 
zatímco později je nalézáme v Praze. Musely tedy nějak z Tetína do Prahy 
doputovat, musely být přeneseny. Kristiánova zpráva je jenom svědectvím 
o nějaké organizované a slavnostní translaci, tedy o formě a průběhu trans-
lace. Translaci jako takovou nutně musíme předpokládat i z jiných pramenů, 
které Kubín sám respektuje. Můžeme sice pochybovat o podrobnostech 
Kristiánovy zprávy, o formě této translace, avšak to, že k přenesení, byť 
v nějaké jiné formě došlo, myslím, nelze zpochybnit. Líčení přenesení se 
všemi podrobnostmi si navíc mohl vymyslet jak Kristián 10. století, tak 
i pseudo-Kristián 12. století.16 S pravostí legendy jako celku autenticita 
detailů této Kristiánovy zprávy valně nesouvisí.

Petru Kubínovi pochopitelně neupírám jeho „nárok na pokračování 
v kristiánovské diskusi“. Osobně mě však mrzí, že prostudování relevantní 

stručné poznámky resumovat. Upozorňuji však na to, že takové lokální kulty bylo vždy třeba 
obnovovat různými slavnostmi, elevacemi a translacemi a že na tyto kulty nelze pohlížet jako 
na univerzálně platné, jako spíše na jev, který se vztahuje vždy k určité komunitě a je úzce 
propojen s jejími zájmy. Uvažovat o raně středověkých kultech v rigidních pojmech (uznal-
neuznal, mohl-nemohl) proto bez uvážení kontextu (kdy, kdo, kde) nepovažuji za šťastné.
14 Osobně ovšem dávám přednost tomu, abychom některé Kubínem a mnou uváděné jevy 
vysvětlovali spíše s pomocí existující Kristiánovy legendy, než s využitím pouze předpokládané 
václavské legendy X.
15 Jako že to není pravda. Doklady úcty ke sv. Ludmile nalezneme totiž i mimo české 
území, viz např. Notae necrologicae magdebvrgenses. MGH SS 30. 2. Edd. O. Holder-Egger – 
S. Steinherz. Hannover 1934, s. 750, psané údajně rukou 11. století, zmiňují jak „Passio sancte 
Ludmile“, tak „Translacio sancte [Lud]mile martyris.“
16 Pramen z předchozí poznámky, respektive jeho datování, svědčí spíše pro časnější 
dataci translace.
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literatury a souhlas s jejími závěry považuje za důsledek pouhé intelektu-
ální pohodlnosti.17 Ostatně se mu z mé strany argumentů dostalo, i když 
je pochopitelně věcí diskuse, nakolik kdo z nás přesvědčil historickou 
obec. Nelze proto pochopitelně než souhlasit s Kubínovým tvrzením, že 
„o Kristiánově legendě je nutno znovu přemýšlet a nelze ji bez pochybností po-
hodlně používat jako pramen 10. století“. Otázkou však je, zda pochybnosti 
musí nutně vyústit v závěr, který by si Petr Kubín přál. Pro mne Kristiánova 
legenda rozhodně nadále zůstává památkou z konce 10. století a potěšilo 
by mě, kdybych o tom přesvědčil i čtenáře tohoto příspěvku.

17 Navozují jej věty v závěru Kubínovy odpovědi: „...jde o problematiku příliš složitou na 
to, než aby se jen zlehčila pouhým poukazem na to, že jde přeci o věc už dávno vyřešenou. O Kristi-
ánově legendě je nutno znovu přemýšlet a nelze ji bez pochybností pohodlně používat jako pramen 
10. století.“ Domnívám se, že jistě neúmyslné přenášení sporu do osobní roviny diskusi nijak 
neprospěje – slova „zlehčit“ a „pohodlně“ jsou totiž osobní a útočí na oponenta mimo rámec 
tématu. Rovněž odkazy k novosti, nebo stáří prezentovaných názorů mohou být relevantní, 
pouze uvažujeme-li jejich originalitu, nikoli přesvědčivost nějaké myšlenky. „Stáří“ nebo 
„novost“ totiž nebývají zárukou pravdivosti – či spíše pravděpodobnosti, to jenom středověcí 
lidé měli tendenci důvěřovat starému, zatímco my, lidé doby nové, se klaníme všemu, co 
často neprávem, pouze z důvodů nedostatečné znalosti starého označujeme jako „moderní“.
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Hana P á t k o v á :  Česká středověká paleografie
České Budějovice, Veduta 2008, 278 s. ISBN 978-80-86829-38-8 

Paleografie jako jedna z velmi užitečných pomocných věd historických 
rozhodně není v naší historiografii zanedbávanou disciplinou. Titul, který 
se objevil na knižním trhu v loňském roce, je však výjimečný – na rozdíl 
od především didaktických textů posledních let jde totiž o hloubkové, 
vědecké zpracování vývoje tzv. latinského písma v našich zemích v celé 
epoše středověku, přičemž jsou rovnocenně pojednány obě vývojové vět-
ve, totiž písmo knižní i písmo kancelářské. V té souvislosti je samozřejmě 
patřičná pozornost věnována i vlastnímu rozvoji paleografie jako vědecké 
disciplíny, a to v širších evropských souvislostech. 

Autorka, Hana Pátková, pracovnice Katedry pomocných věd histo-
rických a archivního studia FF UK v Praze, přistoupila k úkolu, který si 
předsevzala, skutečně velmi zodpovědně a s náležitou předchozí průpravou. 
Zájemce o problematiku musí také ocenit, že vývoj písma je prezentován 
v úzké souvztažnosti s charakterem institucí zainteresovaných na předmětné 
písemné produkci, a to s přednostním zřetelem k institucím fungujícím na 
domácí půdě (kláštery a jejich skriptoria, univerzita, městské kanceláře ad.). 
I když podobné pokusy byly v naší historiografii činěny již dříve, zatím 
nešlo o tak komplexní pohled. Pohled „dovnitř“ je však v každé kapitole 
vyvažován ukotvením v širších souvislostech vývoje písma – jako jednoho 
z fenoménů antického dědictví – na evropském kontinentu.

Publikace je rozdělena celkem do 16 kapitol. Nejprve autorka po-
jednává o předmětu výzkumu paleografie od jejího zrodu jako vědecké 
disciplíny a jejím vztahu k disciplínám příbuzným (diplomatice, kodikologii, 
epigrafice, papyrologii i grafologii), aby pak ve druhé kapitole sledovala 
vývoj paleografických studií v českých zemích v kontextu evropského vý-
voje (tam od počátků na sklonku 17. století), přičemž je zřejmé, že jedním 
z našich klíčových pracovišť, jež se cíleně věnuje studiu nejen středověké 
paleografie, je právě autorčina mateřská katedra. Další kapitoly již zájemce 
přenášejí k vlastním rozborům písma a tedy kritériím a terminologii s tím 
spojenými, k problematice identifikace a rozlišování písařských rukou (ur-
čení písařské ruky a její případná atribuce konkrétní osobě je samozřejmě 
vždy závislá na „individuálním oku pozorovatele), ke způsobům čtení 
(a tedy grafickému uspořádání textu), jakož i způsobům zápisu, k psací 
látce a náčiní (opomenuta není ani vnější podoba rukopisů jako knižních 
jednotek v historickém vývoji) a k výuce psaní, opět v evropských souvis-
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lostech – zmíněny jsou tedy různé možné předlohy a středověké traktáty 
k výuce písma. Na tomto místě by si určitě zasloužila připomínku i stať 
Františka Hoffmanna Vzorník gotického písma z 15. století (Studie o rukopi-
sech 31, 1995–1996, s. 27–34), uvedená také v online databázi základních 
paleografických titulů pařížské univerzity. Další uživatelé zde také mohou 
postrádat vlastní autorčin odkaz na výklad v 10. kapitole, v němž v sou-
vislosti s vývojem písma na konci středověku H. Pátková detailně zmiňuje 
také učebnici psaní z počátku 16. století zachovanou v přepise v jedné 
z olomouckých městských knih. 

Gros výkladu představuje právě 10. kapitola, zaměřená na vývoj 
latinského písma od starověku po závěrečné období středověku. Znalcům 
je zřejmé, že vlastní zřetel k českým zemím může být obrácen nejdříve 
od období Velké Moravy, z níž jsou ovšem pro doklady užívání písma ve 
školách při tamějších kostelech k dispozici jen nepřímé hmotné doklady 
v podobě nalezených stilů či přívěšků v podobě knihy (zde snad pro kom-
plexní pohled mohla být doplněna monumentální edice autorů Lubomíra 
Havlíka, Radoslava Večerky a Dagmar Bartoňkové Magnae Moraviae fontes 
historici. Sv. 1–5. Praha – Brno 1966–1977). Následuje propracovaný výklad 
o období raného středověku (H. Pátková objektivně zmiňuje různé názory 
na původ nejstarších známých rukopisů užívaných v našem prostředí a ne-
pokouší se o žádné nepodložené „národní“ atribuce) a výklad o období 
vrcholného středověku, příznačného nejen poznenáhlým uplatňováním 
nového typu humanistického písma, ale také postupným užíváním tištěného 
písma, zatím alespoň v domácí literární produkci.

Zaslouženou pozornost věnuje autorka nejen terminologii gotických 
písem, ale zejména genezi užitkových písem, jakými se staly gotická kurzí-
va a polokurzíva, respektive bastarda, se svou charakteristickou „českou“ 
podobou. H. Pátková zaujímá stanovisko k názorům předchozích badatelů, 
zejména Jiřího Pražáka a Pavla Spunara, aby pak také naznačila vlastní 
názory na vznik těchto písem. Vzhledem k tomu, že sama se vyváženěji 
zaměřuje i na tzv. listinná písma a že bere v potaz i morfologické změny 
v utváření jednotlivých liter, dochází k závěru, že listinná kurzíva se běžně 
vyskytovala už na sklonku 13. století a že teprve potom postupně ovlivňovala 
i písmo těch rukopisů, které nemusely být psány kaligraficky. Za základ 
bastardy považuje H. Pátková jistě oprávněně písmo vyučované na základní 
úrovni vzdělání, tedy písmo vycházející ze zjednodušené nekaligrafické 
(respektive diplomatické) minuskuly. Bastarda, jak známo, měla mnohé 
varianty a v kaligrafické podobě se později, řádově od 15. století posunula 
i do roviny knižního písma, aby se záhy stala i modelem pro první tiskové 
litery (švabach, případně též frakturu). Autorka pak věnuje přehledně 
pozornost z paleografického hlediska právě i písmu inkunábulí z českých 
i moravských knihtiskařských dílen a pozastavuje se i u podmínek pro 
nástup tvarově odlišného humanistického písma (zatímco u nás zprvu jen 
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v oblasti rukopisné tradice, ve Francii se od sklonu 15. století nové písmo 
uplatnilo už i v knihtisku – v tiskárně pařížské Sorbonny). 

Jak už bylo opakovaně naznačeno, autorčin synkretický přístup, 
který se snaží hledat vzájemné vazby písem kancelářských a knižních, je 
cestou, která jedině může vést k objektivnějším poznatkům. Autorka sama 
ovšem více používá buď termínu listinné písmo nebo písmo dokumentů 
a jen okrajově písmo kancelářské, přičemž tento „terminus technicus“ je 
jistě vhodným pro „zastřešení“ jak listinných písem, tak písem různých 
typů úředních knih, včetně městských. Zde ovšem překvapuje, že ačkoli 
H. Pátková věnovala v předchozích letech velkou pozornost i rozboru právě 
písem městských knih (speciálně jich se týká jedna ze zařazených obrazo-
vých příloh), nezařadila integrálně základní postřehy z těchto rozborů do 
příslušných podkapitol 10. kapitoly – písmo městských knih se tu vzpomíná 
jen na jedné straně (s. 134). Jistě není v silách jednoho autora, aby tento 
výzkum rozšířil i na jiné městské kanceláře nežli kanceláře pražských měst 
a měst severozápadních Čech, na něž se H. Pátková přednostně zaměřila, 
budoucí výzkum (třebas i kolektivního rázu) by však měl rozhodně zhod-
notit vývoj písma městských kanceláří alespoň pro středověk v komplexnosti 
(samozřejmě včetně kanceláří moravských měst). V potaz by samozřejmě 
mělo být vzato i písmo úředních knih kanceláří jiných správních rovin 
(kanceláře jednotlivých dominií ad.), to však je opravdu úkol spíše pro příští 
generace. Snáze by pro středověk ještě mohl být v úplnosti zpracován vývoj 
specifického druhu nápisového písma, totiž písma na pečetích (takovéto 
zaměření výzkumu by značně usnadnila online databáze středověkých 
pečetí z našich archivů). Zde lze ovšem předem namítnout, že na pečetích 
se nemohlo projevit žádné z užitkových písem a že tedy výsledek by asi 
neskýtal nic více nežli postižení nepříliš podstatných odchylek v rámci 
převažujícího typu kaligrafické gotiky.

V dalších užitečných kapitolách se H. Pátková zaměřila na objasnění 
tvorby a frekvence užívání v jednotlivých dobách různých zkratkových 
systémů, ligatur, případně také tajných písem, jakož i užívání různých 
systémů číslic, interpunkce, diakritiky a potažmo dalších grafických zna-
ček. V poslední kapitole podává přehled základního dobového názvosloví 
středověkých knih liturgického a právnického zaměření.

Kniha je také opatřena celkem pěti obrazovými přílohami – kromě 
už zmíněných ukázek písem městských knih jsou zde ukázky písem z ru-
kopisů teologického i literárního charakteru, písem listinných z kanceláří 
různých vydavatelů a nakonec také pro připomenutí i starších „latinských 
písem“ – od starší římské kurzívy po písma tzv. národní. U těchto ukázek 
je vždy (kromě přesné citace předmětného pramene) charakterizován typ 
použitého písma a transliterován text vybrané ukázky. Publikace je dále 
opatřena rejstříkem citovaných autorů, (což je jistě užitečnější nežli jen 
seznam použité literatury), sdostatek vypovídajícím o šíři autorčina „zábě-
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ru“, jenž reflektuje rovnoměrně kromě domácí literatury i poslední tituly 
zahraniční historiografické produkce v předmětné problematice. Nechybí 
ani taktéž velmi potřebné německé resumé. 

Z naznačeného je tedy zřejmé, že Česká středověká paleografie autorky 
Hany Pátkové přestavuje velmi zdařilé shrnutí dosavadního stavu poznatků 
o vývoji středověkého písma na našem území a o vývoji paleografických 
studií v širším evropském kontextu. Implicite zároveň tato kniha navozuje, 
jaká témata se otevírají dalšímu bádání. 

Ludmila Sulitková

Jan A l  S a h e b  (ed.): Urbář hukvaldského panství z roku 1581. 
Komentovaná edice
Frýdek-Místek, Muzeum Beskyd Frýdek-Místek 2008, 189 s. + obrazová příloha, 
ISBN 978-80-86166-24-7

Urbářům věnuje bádání v oblasti hospodářských a sociálních dějin 
venkova soustavnou pozornost již od druhé poloviny 19. století. Do dneš-
ních dnů přitom prošlo hodnocení jejich významu nemalými proměnami. 
S postupným (znovu)nalézáním dalších typů pramenů totiž historikové 
venkova upouštěli od dřívějšího právněhistorického pojetí předmětu svého 
bádání, více než o normu se začínali zajímat o praxi a ve světle dynamic-
kých pramenů (pozemkové knihy, účty ad.) objevovali i limity výpovědní 
hodnoty statických urbářů. Naznačenou změnu heuristických východisek 
bezesporu ovlivnilo jak moderní zpřístupňování patrimoniálních písemností 
v rámci jednotné archivní sítě ve druhé polovině 20. století, tak i posun 
ve výběru zkoumaných témat a používaných metodických přístupů – 
historicko antropologicky orientované bádání, prosazující se od devadesá-
tých let i v našem prostředí, postavilo na místo ekonomických a sociálních 
struktur do centra pozornosti (prostého) člověka a jeho jednání a v souladu 
s tím se zaměřilo na vhodnější informační zdroje (spisy trestněprávní 
agendy, vizitační písemnosti apod.). Čeští a moravští historikové a archiváři 
nicméně na urbáře nikdy zcela nezanevřeli a pokračovali v jejich cíleném 
zpracovávání, o čemž nejlépe svědčí výsledky systematické evidenční práce, 
které jsou dnes v podobě jednotlivých soupisů k dispozici pro většinu Čech 
a zásluhou Jana Řezníčka i pro celou Moravu a české Slezsko.1 

Urbáře tedy přes svá četná omezení stále zůstávají důležitým zdrojem 
informací jak pro hospodářské a sociální dějiny, resp. dějiny venkova, tak 
pro studium vývoje osídlení, regionální historii, genealogii či třeba výzkum 
místních, pomístních i osobních jmen. Ústřední pramen ke studiu uvedených 
témat představují zejména pro období středověku a zčásti i raného novověku 

1 Podrobněji k tomu M a u r ,  Eduard: Zamyšlení nad dosavadními výsledky evidence 
urbářů v České republice. Sborník archivních prací 54, 2004, s. 721–735. 
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– zde hlavně pro dobu předbělohorskou, z níž ještě nejsou k dispozici katastry 
a pro některá panství ani pozemkové knihy či jiné klíčové písemné produkty 
vrchnostenských kanceláří. Takto jedinečným pramenem pro příslušný region 
je do značné míry i urbář biskupského panství Hukvaldy z roku 1581. Není 
proto divu, že již v minulosti byl hojně využíván pro výzkum hospodářských 
a sociálních poměrů daného panství, a to jak v celkovém kontextu ostatních 
částí dominia olomouckého biskupství, případně celé Moravy, tak i v rámci 
samotného Hukvaldska.2 Neunikl pochopitelně ani pozornosti regionálního 
bádání.3 Právě systematický zájem o raně novověké dějiny zmíněného regionu 
dovedl nyní k podrobnému studiu hukvaldského urbáře i Jana Al Saheba, 
který se rozhodl pramen edičně zpřístupnit. Vydání záslužné publikace se 
ujalo Muzeum Beskyd ve Frýdku-Místku, jež tak vhodně navázalo na starší 
edici urbáře panství frýdecko-místeckého z roku 1580, těsně souvisejícího 
s hukvaldským urbářem místně i časově. (Připomeňme, že biskup Stanislav 
Pavlovský v roce 1581 koupil frýdecko-místecké panství a jeho místeckou 
část pak připojil právě k hukvaldskému panství.)4 

V úvodu své edice se Al Saheb zaměřil na okolnosti vzniku urbáře a na 
jeho analýzu z formálního hlediska.5 Narozdíl kupříkladu od zmiňované 

2 Z nejdůležitějších prací posledního půlstoletí srov. N e s v a d b a ,  František: Výcho-
domoravské velkostatky biskupství Olomouckého v době rozmachu feudálních řádů. Konec 16.–17. 
stol. Hukvaldsko, Kelečsko, Kroměřížsko. I–II. Strojopis disertační práce uložený v Moravské 
zemské knihovně v Brně. Brno 1950; J i r á s e k ,  Jiří: Fojti na panství olomouckého biskupství 
v 16. století. ČMM 75, 1956, s. 352–365; t ý ž :  Poddaní na panství olomouckého biskupství 
v druhé polovině 16. století. Rozpravy Československé Akademie věd, řada společenských věd 
67, sešit 10. Praha 1957; t ý ž :  Moravský venkov před Bílou horou. (Postavení poddaných 
a hospodaření feudálů). Časopis moravského musea, vědy společenské 48, 1963, s. 85–160; 
49, 1964, s. 69–168; M a t ě j e k ,  František: Moravská Ostrava s okolím za třicetileté války. 
K vývoji rozvrstvení poddaného lidu. Ostrava 10, 1979, s. 167–207; D o h n a l ,  Miloň: 
Vývoj rybnikářství na hukvaldském panství a biskupských lenních statcích na severovýchodní 
Moravě v 16. a počátkem 17. století. Slezský sborník 69, 1971, s. 274–289; t ý ž :  Hukvaldské 
panství a olomoučtí biskupové v době předbělohorské. Sborník prací filozofické fakulty ostravské 
univerzity – Historie. Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis – Historica 
1, 1993, s. 15–29; t ý ž :  Vývoj režijního hospodaření na dvorech hukvaldského panství v 16. 
století. In: Barteček, I. – Pospíchal, M. – Slabáková, R. (edd.): Pocta Josefu Polišenskému. 
Sborník prací moravských historiků k 80. narozeninám univerzitního profesora PhDr. Josefa 
Polišenského, DrSc. Olomouc 1996, s. 41–46; t ý ž :  Pasekářská kolonizace na Hukvaldském 
panství. Acta historica et museologica Universitatis Silesianae Opaviensis. Řada C 2, 1995, 
s. 98–104; t ý ž :  Hospodářský a sociální vývoj na hukvaldském panství v době předbělohorské. 
Sborník prací filozofické fakulty ostravské univerzity – Historie. Acta Facultatis Philosophicae 
Universitatis Ostraviensis – Historica 6, 1998, s. 15–35. Uvedené práce obsahují odkazy na 
další literaturu. 
3 Nelze zde podat úplný výčet lokálněhistorických prací. Z těch, které se řadí do okruhu 
vědecké produkce, srov. alespoň B a l e t k a ,  Tomáš: Studium majetkové držby v městečku 
Frenštátu pod Radhoštěm se zřetelem k době předbělohorské. In: Macková, M. (ed.): Poddanská 
města v systému patrimoniální správy. Ústí nad Orlicí 1996, s. 101–113.
4 S o b o t í k ,  Bohumil –  G r o b e l n ý ,  Andělín (edd.): Urbář panství frýdecko-
místeckého z roku 1580. Příloha Slezského sborníku 51, 1953. Opava 1953. 
5 Tento úvod publikoval již dříve jako samostatnou studii, srov. A l  S a h e b ,  Jan: 
Urbář panství Hukvaldy z roku 1581. Diplomatický rozbor pramene a jeho písaři. Olomoucký 
archivní sborník 5, 2007, s. 87–106.
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edice frýdecko-místeckého urbáře zde čtenář nenalezne shrnutí hlavních 
údajů z vydávaného pramene (rozsah panství, počet osedlých, rámcové 
nastínění místní ekonomické a sociální situace), resp. zhodnocení možností 
jeho badatelského využití. Tyto základní informace z hukvaldského urbáře 
nicméně publikovali již předchozí badatelé (viz práce citované v pozn. 2). 
I proto je možná škoda, že editor v úvodu nepodal souhrnný přehled 
dosavadního bádání, který by doložil, nakolik byl hukvaldský urbář před-
chozími výzkumy informačně „vytěžen“, a tak by zároveň naznačil přínos 
předkládané edice. Absence uceleného přehledu bádání je o to citelnější, 
že publikace – která má jinak všechny náležitosti vědecké práce – postrádá 
závěrečný seznam literatury. Odkazy na dosavadní práce si tak zájemce 
musí pracně dohledávat v rozsáhlém poznámkovém aparátu, jenž doprovází 
úvod i samotnou edici – zde na příslušných místech nalezne mj. informace 
o dosavadních vydáních některých pasáží pramene. 

V souladu s předchozími výzkumy (J. Macůrek, F. Matějek) Jan 
Al Saheb zdůrazňuje, že to byla především rozsáhlá pasekářská a následně 
valašská kolonizace, která ve druhé polovině 16. století přiměla hukvaldskou 
vrchnostenskou správu nahradit starší, již neaktuální (a do dnešních dnů 
nedochovaný) urbář novou knihou. Jak připomíná, v 80. letech zároveň 
došlo k sepsání nových urbářů i na jiných menzálních panstvích, což klade 
do souvislosti se snahou o konsolidaci hospodářské základny olomouckého 
biskupství za Stanislava Pavlovského. V otázce vzájemného vztahu dvou 
vyhotovení vydávaného pramene dochází Al Saheb k závěru, že podrobnější 
exemplář (sign. E 2) byl používán ve vrchnostenské kanceláři na Huk-
valdech, zatímco druhá „registra“ (sign. E 1) sloužila potřebám centrální 
správy biskupských statků v Kroměříži. Jestliže editor klasifikuje tento 
druhý exemplář jako „opis originálu“ (s. 11), je zarážející, že si za výchozí 
text pro svou edici vybral právě jej a nikoli „hukvaldský“ originál. Neurčité 
konstatování, že se tak děje z „praktických důvodů“ (s. 22), lze stěží vnímat 
jako přesvědčivý argument. Naštěstí Al Saheb oba texty pečlivě porovnal 
a informace nacházející se pouze ve výmluvnějším exempláři zahrnul do 
edice alespoň prostřednictvím poznámkového aparátu. 

Svědomitou analýzu obou vyhotovení pramene editor dále využil 
k rozboru problematiky písma urbáře. Tyto partie považuji za nejpřínosnější 
z celého úvodu. Vedle základního textu rozlišil Al Saheb v urbáři celou 
řadu pozdějších zápisů. Ty souvisely zprvu především s pokračující kolo-
nizační činností, ovšem dodatečné zaznamenávání různých dalších údajů 
do urbáře pokračovalo i poté, kdy zřejmě na počátku 17. století došlo ke 
zřízení samostatné evidence platů z nově obdělávané půdy („pasečních 
register“). Z dlouhého období od vzniku pramene až do roku 1772, kdy 
byl proveden poslední zápis, nalezl Al Saheb ve vydávané úřední knize 
23 rukopisů. (Jako různé rukopisy však chápe nejen odlišné písařské ruce, 
ale také rozdílné časové vrstvy zápisů jednoho a téhož písaře – konkrét-
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ně základní text autora urbáře Ondřeje Fabiána a jeho pozdější vpisky.) 
Jednotlivé rukopisy editor chronologicky seřadil a podle možností někdy 
určil i jejich autory. Zároveň přiblížil osobnosti hukvaldských důchodních 
písařů z období od osmdesátých let 16. století až do počátku 18. století 
(i těch, kteří se na zápisech do urbáře přímo nepodíleli). Zde je třeba 
zvláště ocenit využití ostatních písemností vyprodukovaných nejen vrch-
nostenskou správou, ale také kancelářemi místních měst a městeček. Právě 
díky široké znalosti pramenů dochovaných pro hukvaldské panství ze sle-
dovaného období dokázal Al Saheb shromáždit řadu informací důležitých 
pro interpretaci vydávaného urbáře. Připomínku lze mít jen k tomu, že se 
autor zabývá diplomatickým a paleografickým rozborem pramene, aniž 
by odkazoval na práce z daných pomocněvědných disciplín. Opomenuta 
neměla zůstat zejména studie Josefa Hanzala, která průkopnicky pojednává 
o předbělohorských urbářích z diplomatického hlediska.6 

S ohledem na celkový rozsah urbáře zvolil Al Saheb pro jeho vydání 
formu výběrové edice. Do přepisu nezahrnul takové „různorodé zápisy“ 
jako opisy kupních smluv, testamentů, soupisy přikoupených poddaných 
a dvorů apod., na jejichž existenci odkázal jen v poznámkovém aparátu, 
ani opisy privilegií městských i venkovských obcí či jednotlivých osob. Je 
škoda, že o obsahu těchto listin se rozhodl informovat pouze prostřednic-
tvím z pramene přejatých „dobových regestů“, jejichž informační hodnota 
je nevalná či přímo nulová (kupř. na s. 84: Přípis nadání obce metylovské  ). 
Domnívám se, že vhodnějším řešením by bylo sestavení výstižných novodo-
bých regestů. Zájemcům o obsah těchto listin jsou tak k dispozici alespoň 
pečlivé odkazy na uložení jejich originálů či dalších opisů, případně na 
existující edice.7

Editorovu selektivnímu přístupu k textu padly za oběť i pasáže vy-
povídající o hmotném zajištění farní organizace na panství, jejichž zapsání 
do urbáře klade Al Saheb správně do souvislosti s faktem, že hukvaldskou 
vrchností byl právě olomoucký biskup, držící navíc patronátní právo nad 
místními kostely a farami. Přitom, jakkoli nelze opomíjet úsilí biskupa 
o kontrolu stavu církevní správy (v celé diecézi a na vlastním dominiu 
zvláště), platí, že primárním motivem zaznamenávání údajů o kostelech 
a farách v urbářích byla právě držba patronátního práva. Tímto způso-
bem totiž naplňovaly dohled patrona nad místní farní organizací a jejím 
majetkem i světské vrchnosti. Kostely a fary (resp. faráři) ovšem nebyly 
začleněny do rámce panství pouze vazbami právními, ale také hospodář-
skými a sociálními. Nejde jen o příjmy plynoucí těmto církevním institucím 

6 H a n z a l ,  Josef: K diplomatice předbělohorských urbářů. Acta Universitatis Carolinae, 
Philosophica et historica 5, Z pomocných věd historických 1963, s. 79–93.
7 Tyto údaje je třeba doplnit o odkaz na edici Listinář Selského archivu II (vyšla jako 
příloha časopisu Selský archiv 6–7, 1907–1908), v níž byly některé listiny publikovány právě 
na základě opisů obsažených v hukvaldském urbáři.
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od poddaných či vrchností, připomenout lze dále alespoň roli kostelních 
peněz při poskytování úvěru či využívání kostelní a farní půdy poddanými 
i vrchnostmi (formou pronájmu i uzurpací). Sám farář rozhodně nestál 
mimo vesnickou komunitu – vystupoval vůči svým selským farníkům 
nejen z nadřazené pozice (při vymáhání dávek a jiných povinností), sám 
hospodařil na faře jako na selské usedlosti a díky tomu se de facto stával 
jedním ze sedláků, s nimiž udržoval sousedské kontakty (ekonomického 
i jiného rázu). S ohledem na tyto poznatky zdůrazňuje novější bádání, že 
ekonomicko-sociální poměry panující na raně novověkém venkově nelze 
v úplnosti postihnout bez zohlednění významu kostelní a farní ekonomi-
ky.8 Jestliže tedy Al Saheb odůvodňuje nezahrnutí zmiňovaných pasáží 
do své edice poukazem na to, že jejím cílem je „především postižení hos-
podářských a sociálních aspektů na hukvaldském panství, nikoliv aspektů 
církevně-správních“ (s. 22), nelze než konstatovat, že nedocenil význam 
informací, které ze své edice takto vylučuje (a které ostatně sám označuje 
za „integrální součást editovaného pramene“).

Výsledný text edice tak obsahuje především výčet osedlých hospodaří-
cích v jednotlivých lokalitách, přehled jejich platebních a jiných povinností 
a z menší části též informace týkající se vrchnostenské ekonomiky. Samotný 
přepis doprovází již zmíněný podrobný poznámkový aparát, který zahrnuje 
jak textově-kritické poznámky (informace o střídání písařských rukou, od-
lišnosti ve znění obou verzí urbáře, transliterovaná jména místní a někdy 
též osobní), tak i poznámky věcné – odkazy na další literaturu a prameny, 
občasné podrobnější komentáře některých skutečností, případně vysvětlení 
méně známých pojmů. Právě zde se ukazuje, že publikace je určena nejen 
uživatelům z řad odborných historiků, ale také širšímu okruhu zájemců 
o dějiny regionu. 

Na edici je znát, že jde o výsledek dlouhé a namáhavé práce, k níž 
autor přistoupil s nemalou pílí. Bez kritických připomínek však nelze přejít 
zásady uplatněné při přepisu pramene. Editorovi jistě není možné upřít 
snahu přizpůsobit obecné transkripční zásady specifikům jazyka vydávané-
ho pramene. I při těchto úpravách pravidel by však přepis měl respektovat 
zásady vývoje jazyka, nenarušovat autenticitu textu se všemi jeho zvláštnost-
mi, resp. zachovat „zvuk a tvar slov i všechny postižitelné stránky jazyka“ 
zpřístupňované písemnosti.9 Navzdory svým proklamacím o „maximálním 

8 K těmto otázkám srov. P u m p r ,  Pavel: Farní klérus. In: Borovský, T. – Chocho-
láč, B. – Pumpr, P. (edd.): Peníze nervem společnosti. K finančním poměrům na Moravě od 
poloviny 14. do počátku 17. století. Brno 2007, s. 194–228; podrobněji t ý ž :  Beneficia, 
záduší a patronát v barokních Čechách. Na příkladu panství Třeboň na přelomu 17. a 18. století. 
Disertační práce na Historickém ústavu FF MU. Brno 2008.
9 Současné ediční zásady shrnuje v hlavních rysech příručka Š ť o v í č e k ,  Ivan 
a kol.: Zásady vydávání novověkých historických pramenů z období od počátku 16. století do 
současnosti. Praha 2002, zejm. s. 50–57, z níž částečně vychází i autor recenzované edice. 
Obecně k tomu též další práce příručkového charakteru, např. K a š p a r ,  Jaroslav: Úvod 
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možném zachování fonetických a morfologických zvláštností jazyka edi-
tované předlohy“ (s. 22–23) se však Al Saheb s těmito hlavními principy 
obecně doporučovaných transkripčních zásad v nejednom případě rozešel. 
Praradoxní je, že i tam, kde se od nověji publikovaných pravidel odklání, se 
výslovně odvolává právě na „nejnověji vypracované“ či „obecně přijímané“ 
ediční zásady – například když ve svém přepise důsledně zachovává grafiku 
„au“ („auředník“, „maučný“ apod.), anebo když využívá hranatých závorek 
pro rozepisování standardně, pomocí všeobecného zkracovacího znaménka 
krácených slov (způsobem „D[omi]ni“, „s[vatý]m“).10 Al Sahebova edice se 
přitom vyznačuje výrazným nadužíváním hranatých závorek, jimiž si editor 
vypomáhá nejen v oprávněných případech, kdy jde o doplnění chybějící 
části slova, ale třeba i tam, kde v prameni zachycené znění uzpůsobuje 
dnešnímu pravopisnému úzu, opět v rozporu s doporučeními obecných 
transkripčních zásad – například „[j]sau“. Zde se nelze ubránit dojmu, že 
zdůrazňované pravidlo užití současné pravopisné normy (s. 22), jež má své 
opodstatnění při uplatňování interpunkce či psaní velkých písmen, pochopil 
editor jako výzvu k modernizaci jazyka historického textu. Požadavek na 
respektování jazykových specifik vydávaného pramene (který se vztahuje 
i na případy hláskového kolísání) za takové situace nebyl dostatečně vysly-
šen – viz nahrazování souhlásky „š“ ve slovech „štyř“, „štvrť“ souhláskou 
„č“, případně sjednocování kolísajícího psaní toponyma „Uchvaldy“ či 
„Ugvaldy“ na podobu „Ukvaldy“. Na ignorování poznatků o vývoji jazyka 
pak poukazuje fakt, že místo hlásky „ú“, již hukvaldský urbář zachytil ještě 
před provedením diftongizace v „ou“, editor systematicky píše hlásku „ů“ 
(připomeňme, že ta vznikla z diftongu „uo“) – místo „olomúcký“, „fojtovú“ 
tak chybně přepisuje „olomůcký“, „fojtovů“ apod.11

Recenzovanou práci lze celkově hodnotit jako přínosnou již proto, 
že případy edičního zpřístupnění pramenů k raně novověkým dějinám 
venkovského prostoru jsou u nás stále dosti vzácné. Vzhledem k tomu, že 
informace o ekonomicko-sociálních poměrech daného panství z pramene 
v hlavních rysech vytěžily už systematické výzkumy předchozích badatelů, 
zůstává edice využitelná především díky údajům o jednotlivých lokalitách 
a osedlých hlavně pro regionálněhistorické či genealogické bádání. Ani 
to jistě není málo. Lze jen litovat, že vcelku dobrý dojem z jinak pečlivě 
zpracovaného přepisu zbytečně kazí prohřešky proti obecně doporučova-

do novověké latinské paleografie se zvláštním zřetelem k českým zemím. I. Praha 1987, s. 157–161 
(citát na s. 157). V potaz je však třeba vzít i podrobnější návody vypracované filology, srov. 
D a ň h e l k a ,  Jiří: Směrnice pro vydávání starších českých textů. Husitský Tábor 8, 1985, 
s. 285–301; V i n t e r ,  Josef: Zásady transkripce českých textů z barokní doby. Listy filolo-
gické 121, 1998, s. 341–346.
10 K tomu srov. odlišná doporučení nejnovějších edičních zásad, na něž sám autor odka-
zuje: Š ť o v í č e k ,  I. a kol.: Zásady vydávání novověkých historických pramenů, s. 53, 55.
11 K vývoji jazyka přehledně Š l o s a r ,  Dušan: Stará čeština pro archiváře. Brno 1979, 
zde s. 32–33.
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ným transkripčním zásadám a hlavně pak toho, že edice kvůli výběrovému 
charakteru plní svůj účel jen zčásti. Badatelé, kteří se budou chtít seznámit 
s pasážemi popisujícími například hmotné zabezpečení místní farní orga-
nizace, případně se zněním dosud nevydaných listin či některých dalších 
pestrých zápisů do urbáře, tak budou muset i nadále zamířit do archivu.

Pavel Pumpr
*

Magnae Moraviae Fontes Historici: Pra-
meny k dějinám Velké Moravy I. Annales 
et Chronicae
Edd. D. Bartoňková a kol. Brno, Ústav klasic-
kých studií a Ústav archeologie a muzeologie 
FF MU 2008, 426 s. ISBN 978-80-254-
1780-5

Edici Magnae Moraviae Fontes Historici 
není čtenářům Časopisu Matice moravské 
jistě třeba představovat. Vznikla v druhé 
polovině šedesátých let 20. století s cílem 
shromáždit všechny středověké pramenné 
zmínky k dějinám Velké Moravy. Vzbudila 
jistou pozornost i mimo úzký prostor české 
medievistiky, avšak snahy o její zahraniční 
mutaci nevedly k žádnému konkrétnímu 
výsledku. To nic nemění na velké ceně ce-
lého souboru, neboť případným vážnějším 
zájemcům o dějiny Velké Moravy souhrn-
ně přibližuje prameny, které byly mnohdy 
vydány v edicích, jež vyšly v různých kou-
tech Evropy, a je tudíž poměrně obtížné je 
získat. Rovněž tím, že nabízí uvedené texty 
v českých překladech, zpřístupňuje origi-
nální texty laickým čtenářům a – v případě 
pramenů v „exotických“ jazycích – těm ba-
datelům, kteří nevládnou např. arabštinou, 
perštinou nebo hebrejštinou. Vzhledem 
k tomu, že od vydání posledního svazku 
uplynulo již takřka 40 let, je ovšem poměr-
ně obtížné tuto sbírku sehnat. Proto lze jistě 
ocenit snahu Z. Měřínského a D. Bartoňko-
vé, kteří se ujali úkolu získat prostředky ale-
spoň na vydání přetisku prvního svazku vě-
novaného výňatkům ze středověkých a raně 
novověkých narativních pramenů, letopisů, 
kronik a historií. Přetisk ovšem není zcela 
přesné označení pro uvedený svazek, neboť 
D. Bartoňková využila možnosti a rozhod-
la se spojit texty vydané původně v rámci 
I. svazku s těmi, které vyšly jako dodatky 
ve svazku IV. Propojila tak prameny, které 
k sobě organicky patří a jež v době prvního 

vydání I. svazku unikly jinak velmi bedli-
vým sběratelům. Bohužel nemohla zajít tak 
daleko, aby nahradila některé starší ediční 
předlohy novějšími (např. Analista Saxo, 
Annales Quedlinburgenses, Kronika tak řeč. 
Dalimila). Uvidíme, zda po reprintu první-
ho dílu budou následovat i díly další a zda 
reprinty časem nahradí plně aktualizované 
verze. V každém případě by si tento počin 
v budoucnu zasloužil podporu, a to zejmé-
na pokud by nabídl převody nelatinských 
textů do některého ze světových jazyků. 
Podobný projekt by totiž jistě výrazně při-
spěl jak ke zviditelnění dějin Velké Moravy, 
tak české medievistiky, zejména pak těch 
pracovišť, které by se odhodlaly podpořit 
jeho realizaci. David Kalhous

Simona B i n k o v á  –  Marie H a v -
l í k o v á  (edd.): Dobytí Lisabonu a re-
conquista Portugalska 
Praha, Argo 2008, 174 s. ISBN 978-80-7203-
967-8

Druhým svazkem, jejž nakladatelství 
Argo zařadilo do svého vydavatelského 
plánu v rámci ediční řady Memoria medii 
aevi, je soubor šesti textů pocházejících 
z 12. a 13. století, které osvětlují některé 
aspekty reconquisty portugalského území. 
Nejrozsáhlejším z nich a zároveň prvním 
v chronologickém sledu je zpráva o dobytí 
Lisabonu na Maurech v roce 1147, jehož 
autorem je anglický křižák Raol či Raul. 
S jeho osobou se v tomto výboru setkáme 
i o pár desítek stran dále, protože je s vel-
kou pravděpodobností také původcem tes-
tamentu, tzv. Závěti křižáka Raula, ve které 
z neznámých pohnutek odkazuje hřbitov, 
kde jsou pohřbeni angličtí křižáci padlí při 
obléhání Lisabonu, klášteru svatého Kříže 
v severněji položené Coimbře. Dobývání 
Lisabonu v rámci 2. křížové výpravy se 
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týká také krátký úryvek z Magdeburských 
análů, druhý ze zařazených textů, stejně 
jako tzv. Zpráva o založení kláštera sva-
tého Vincenta v Lisabonu. S dobou třetí 
křížové výpravy je spojen původ dalšího 
editovaného textu, Zprávy o dobytí města 
Silves, které je situováno v dnešní provincii 
Algarve, nejjižnější oblasti Portugalska. Vý-
bor chronologicky uzavírá zpráva věnova-
ná dobytí hradu Alcácer do Sal na počátku 
páté křížové výpravy roku 1217, tedy jen 
tři desetiletí před tím, než byla dokončena 
reconquista celého území dnešního Portu-
galska. Na první pohled je zřejmé, že texty 
spojuje vedle geografického a chronologic-
kého horizontu také návaznost na křížové 
výpravy (editorky bohužel kritéria výběru 
textů na žádném místě explicitně neformu-
lují, i když o jeho opodstatnění není jistě 
třeba pochybovat), jejichž účastníci se při 
cestě do Svaté země zapojovali také do 
bojů mezi křesťany a Maury na Iberském 
poloostrově. Autorství textů publikovaných 
v předkládané edici je ostatně připisováno 
účastníkům těchto výprav z řad křižáků, 
kteří vedle vojenské taktiky a prožitých 
útrap poměrně realisticky líčí také rozpo-
ry, k nimž v rámci jednotlivých křižáckých 
„frakcí“ docházelo, a také kriticky hodnotí 
koordinaci vojenských operací ze strany 
portugalského velení. 

Edice je opatřena úvodem stručně 
objasňujícím původ jednotlivých textů, po-
drobnými věcnými poznámkami, rejstříkem, 
mapami a závěrečnou studií, která popisuje 
působení křižáků v nejzápadnější části Ev-
ropy v době, kdy předkládané texty vznika-
ly, a zasazuje je tak do kontextu evropských 
politických dějin. Součástí vkusně graficky 
zpracované publikace jsou i reprodukce 
vybraných dobových dokumentů a ilustra-
cí, škoda jen, že u některých z nich není 
uvedena datace. Z drobných formálních ne-
dostatků by bylo možné zmínit i místy ne-
navazující řadu poznámek (např. s. 24–25). 
Celkově je však edice pečlivě připravena 
a zprostředkovává velmi zajímavý pohled 
„zvenčí“ na reconquistu nejzápadnější části 
Iberského poloostrova, stejně jako pocho-
pení složité organizace a vnitřní struktury 
historického fenoménu, který jsme si navyk-
li označovat jako křížové výpravy.

 Michaela Malaníková

Monumenta Vaticana Slovaciae. Tomus I. 
Rationes collectorum pontificorum in an-
nis 1332–1337
Ed. Vincenc Sedlák. Trnava – Řím, Slovenský 
historický ústav v Ríme – Trnavská univerzita 
v Trnave 2008, 234 s. ISBN 978-80-8082-
186-9

Prvním výsledkem intenzívní výzkum-
né činnosti Slovenského historického ústa-
vu v Římě, konstituovaného začátkem 90. 
let 20. století, je edice papežských desát-
ků z území dnešního Slovenska pro léta 
1332–1337, kterou připravil Vincent Sedlák 
(vlastního vydání edice se bohužel už ne-
dožil). Hlavní označení edice, která by po-
stupně měla zpřístupnit i další prameny se 
zřetelem ke Slovensku z bohatých vatikán-
ských archivů, reflektuje starší editorskou 
praxi z 19. století – tehdy totiž koncem 80. 
let editoval pod souborným názvem Mo-
numenta Vaticana historiam regni Hunga riae 
illustrantia poprvé rejstříky papežských de-
sátků vztahujících se k území uherského 
království z let 1283–1375 László Fejér-
pataky (obdobný název edice pro české 
poměry ovšem přináší jiné dokumenty, 
českému uživateli se tedy musí před očima 
vynořit srovnatelná edice Vácslava Vladivo-
je Tomka ze sedmdesátých let 19. století, 
totiž Registra decimarum papalium). 

Edice Fejérpatakyho je samozřejmě 
z hlediska dnešních požadavků na ediční 
praxi zastaralá, což by však nemusel být 
hlavní důvod pro opětovné vydání rejstříků 
papežských desátků z 30. let 14. století. Dru-
hý důvod je daleko podstatnější. V. Sedlák, 
který měl možnost probádat příslušné pra-
meny přímo na místě, totiž zjistil, že prvotní 
vydání vzalo za základ ze dvou dochova-
ných exemplářů z fondu apoštolské komory 
ten méně výmluvný. Jak V. Sedlák nazna-
čuje v úvodu nové edice, nyní byl za základ 
pro ostřihomskou arcidiecézi, do níž dnešní 
území Slovenska patřilo, vzat soupis pořizo-
vaný přímo v terénu, který daleko autentič-
těji odráží místní názvy, případně i osobní 
jména (navíc v původní edici byla některá 
místní jména i špatně z původního pramene 
čtena). Tento exemplář je navíc zajímavý 
i z formálního hlediska – zůstal v archivu 
papežské komory uložen přeložený tak, jak 
byl v době svého praktického použití (aby 
v této podobě mohl být snadněji zasunut za 
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mnišské cingulum). Z diplomatického roz-
boru editovaného exempláře pak vyplývá, 
že zápisy nebyly činěny v logickém sledu 
podle lokalit v rámci jednotlivých archidia-
konátů, což navozuje předpoklad uplatnění 
ještě jakýchsi dílčích soupisů, pořizovaných 
subkolektory nižšího zařazení, kteří je prů-
běžně předávali příslušnému hlavnímu 
výběrčímu a ten je operativně přenášel do 
svého rukopisu. Z druhého vatikánského ru-
kopisu ovšem bylo zapotřebí převzít zápisy 
týkající se jágerské diecéze, takže celkově 
překládaná edice přináší 1420 zápisů o vy-
braných papežských desátcích v uvedeném 
rozpětí let. 

Vlastní edice sestává ze stručně for-
mulovaných záznamů o výši desátku vybra-
ného od konkrétních kněží a plebánů z lo-
kalit příslušných archidiakonátů. Výhodou 
pro dalšího uživatele je, že každý záznam 
obsahuje věcné poznámky (naznačující 
především odchylky ve způsobech zápisů 
jmen v obou výše zmíněných exemplářích 
rejstříků) a pod číselným označením také 
poznámky věcné, uvádějící dnešní název 
zmíněné lokality jako výsledek mnohdy 
velmi pracné (a v některých případech i ne 
zcela jednoznačné) identifikace. Text edice 
je navíc graficky velmi přehledně uspořá-
dán. Připojen je pochopitelně také rejstřík, 
a to spojený jmenný a věcný, což je pro 
uživatele velmi vhodné. Jak lze očekávat, 
nejpočetnější jsou původní hesla „ecclesia“, 
„sacerdos“ a „plebanus“, od nichž vede od-
kaz k lokalitě, v níž tyto osoby působily (by-
ly-li by rejstříky oddělené, hledání vazby 
k lokalitě by se tedy poněkud ztěžovalo). 
V případě místních jmen jsou hlavními hes-
ly dnešní názvy lokalit (a za nimi jsou pak 
ještě vždy uvedeny původní podoby zápisu 
s odkazem na příslušné číslo zápisu). Jména 
osobní jsou pak odůvodněně ponechávána 
v původní latinské podobě, neboť jde sa-
mozřejmě jen o křestní jména církevních 
činitelů, blíže určených právě jen místem 
působení (navozeném předložkou „de“). 

Úvodní svazek edice Monumenta Va-
ticana Slovaciae editora Vincenta Sedláka 
představuje tedy pro historiky-medievisty 
velmi potřebné rozšíření pramenné základny, 
která skýtá vhodné pole nejen pro výzkum 
starší slovenské historie, ale také církevních 
dějin, dějin osídlení, toponomastiky, lingvis-

tiky ad. I když se editor sám už z vydání 
nemohl radovat, jistě si v rámci své specia-
lizované výuky vychoval jak v Historickém 
ústavu SAV, tak na Trnavské univerzitě, jejíž 
katedra historie se systematicky věnuje právě 
dějinám středověku, schopné následovníky, 
kteří jej budou v ediční práci následovat. 
Půjde nejen o pokračování v soustavném 
editování pramenů ke slovenským dějinám 
z vatikánských archivů, ale také o zpřístup-
ňování dalších svazků slovenského regestáře, 
jenž byl další „kmenovou“ edicí zesnulého 
Vincenta Sedláka.  Ludmila Sulitková

Jan Zajíc z Házmburka. Sarmacia aneb 
zpověď českého aristokrata
Vydal, poznámkami a úvodní studií opatřil 
Jaroslav Pánek. Manu propria sv. 4. Praha, 
Scriptorium 2007, 206 s. ISBN 978-80-
86197-87-6

V období od konce 15. století do po-
loviny 17. století zaujaly šlechtické paměti 
a spisy šlechticů s cestovatelskou tematikou 
významné místo v rámci české literatury. 
Právem se nyní na ně upírá pozornost 
odborné veřejnosti a editorů. Jaroslavem 
Pánkem vydaný text nazvaný Sarmacia je 
osobitým vlastním životopisem Jana IV. Za-
jíce z Házmburka, příslušníka české vyšší 
šlechty a člena významného starožitného 
rodu. Edice představuje již čtvrtý svazek 
ediční řady Manu propria založené nakla-
datelstvím Scriptorium, v níž byly dosud 
vydány rodinné paměti Alžběty Lidmily z Li-
sova, cestopis z Nizozemí Kryštofa Václava 
z Nostic a memoáry-cestopis Gabriely ze 
Schwarzenbergu. Sarmacii Jana Zajíce vě-
noval již pozornost na počátku 20. století 
Čeněk Zíbrt, samotné edici Jaroslava Pánka 
předcházela též editorova dílčí stať o vizuali-
zaci slova v Házmburkově dílku. Jan IV. Zajíc 
se narodil v 90. letech 15. století. V mládí 
získal základy vzdělání, ovšem nevíme, zda 
se jednalo o vzdělání na univerzitní úrovni. 
Dokladem jeho vzdělání je samotné edito-
vané dílo Sarmacie a další písemnosti, autor 
jimi prokázal znalosti jazyka, jak mateřského, 
tak latiny a němčiny, znalost bible, soudobé 
literatury, českých dějin, a dokonce tehdej-
ších přírodních věd. V mládí byl Vladisla-
vem II. předčasně zplnoletněn. Jan Zajíc se 
vyhýbal soustavnějšímu zapojení do politiky, 
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byť držel dědičnou hodnost nejvyššího truk-
sasa a vykonával úřad krajského hejtmana 
a zemského berníka; vůči králi Ferdinandovi 
zaujímal plně oddaný postoj. Vlastní Sar-
macia je obvykle označována za paměti. Jak 
ovšem editor upozorňuje, Jan Zajíc z Há-
zmburka nezachycuje souvisle v chronolo-
gickém sledu svůj životní příběh a osudy 
své rodiny v kontextu života společnosti, ale 
vybírá pouze konkrétní důležité etapy svého 
života a života své rodiny. Tím se dílko liší 
od jiných rodinných šlechtických memoárů 
raného novověku. Významné místo přisoudil 
okamžikům slabosti člověka: umírání, smrti 
či nemoci jako momentům sebereflexe na 
duchovní úrovni, důležitým pro poznání hříš-
nosti a pro překonání pozemské tělesnosti. 
I když Sarmacia nemá charakter rovnoměrně 
podaného výkladu běhu života, je důležitým 
pramenem pro svůj popis psychického stavu 
a rozpoložení Jana Zajíce a jeho manželky. 
Zaznamenává totiž vývoj duševního, zdra-
votního a fyzického stavu pisatele a dalších 
aktérů; nesoustřeďuje se tedy pouze na po-
vrchní popis vnějších událostí. Jak Jaroslav 
Pánek zdůrazňuje, protiváhu introvertního 
postoje (tedy soustředění na nitro a v širším 
slova smyslu na bytí v šlechtické rezidenci) 
představuje v Sarmacii motiv mobility, ces-
tování. Zdůrazněna je hodnota zkušeností 
a poznatků nabytých cestováním po cizině. 
Těmito zkušenostmi Jan Zajíc z Házmburka 
převyšoval většinu svých vrstevníků, staly 
se mu prostředkem k překonání regionální 
omezenosti a přispěly k rozšíření obzorů 
české aristokracie. Samotné edici je předsa-
zena úvodní studie, v které Jaroslav Pánek 
popisuje místo Sarmacie v české a rakouské 
historiografii, představuje osobu Jana Zajíce 
z Házmburka, ideál křesťanského rytíře, jak 
jej Házmburk vnímal, rozebírá dále pojetí 
editovaného literárního díla. Zvláštností je 
provedení díla pod širým nebem – jako 
divadelní inscenace, které J. Pánek spolu 
s ilustracemi věnoval další kapitolu studie. 
Edici uzavírá slovníček méně známých 
pojmů, sama kniha je vytištěna na malém 
formátu (B5), což jí spolu s jazykovou pří-
stupností umožňuje, aby posloužila nejen 
jako vědecká pramenná edice pro historiky, 
ale stala se též vhodnou publikací pro lai-
ky nadšené pro dějiny, třeba jako četba do 
kapsy na dovolené. Vědecký aparát doplňuje 

seznam pramenů a literatury, seznam zkratek 
a ilustrací a rejstřík osobních jmen a názvů. 
Zahraniční badatel se základní informace 
dozví z anglického resumé. Pavel Krafl

Bohdan K a ň á k :  Paleografická edi-
ce opisu učebnice psaní pocházejícího 
z počátku 16. století z Olomouce (opis 
takzvané učebnice psaní Christofa Lin-
denspergera)
Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci 
2008, 84 s. ISBN 978-80-244-2015-8

K četnějším titulům z oblasti paleogra-
fie, které se objevily v poslední době v na-
bídce našich specializovaných vydavatelství, 
figuruje rovněž specifická edice výjimečné 
učebnice psaní z počátku 16. století. Edici 
připravil Bohdan Kaňák, ředitel Státního 
okresního archivu v Olomoucí (dnes orga-
nizační jednotka Zemského archivu v Opa-
vě), který se dlouhodobě věnuje paleo-
grafickým studiím a díky jehož předchozí 
historiografické produkci v tomto směru se 
zmíněný olomoucký archiv řadí k předním 
paleografickým pracovištím u nás.

Zásluha na tom, že unikátní přepis 
učebnice psaní v jedné z olomouckých 
městských knih už je znám naší odborné 
veřejnosti, náleží, jak známo, Rostislavu 
Novému, který na ni poprvé upozornil 
v soupisu městských středověkých knih 
z našeho území, a dále Jaroslavu Kašparovi, 
jenž ve studii z roku 1975 publikoval roz-
bor učebnice a identifikoval jako jediného 
autora jejího archetypu Christofa Linden-
spergera z Pasova. To ovšem neznamená, že 
v odstupu řádově čtvrt století by nemohly 
být dosažené závěry podrobeny revizi, re-
spektive doplnění, což je v případě tohoto 
pramene par excellence nepochybně plně 
na místě, zvláště má-li B. Kaňák objektivně 
optimální podmínky pro zkoumání docho-
vaného přepisu v širším kontextu písařské 
produkce dobové olomoucké kanceláře. Na-
víc dnešní reprodukční techniky umožňují 
vytisknout kvalitnější černobílé reprodukce 
předmětných zápisů, nežli tomu mohlo být 
v minulosti. 

B. Kaňák zasadil pouhých 18 folií pře-
pisu učebnice z olomoucké městské knihy 
(inv. č. 530, sg. 151, „Formulář se vzory 
českých i německých písemností“) skuteč-
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ně do všech možných kodikologických, di-
plomatických i paleografických souvislostí, 
o čemž vypovídá jak šest uvozujících kapitol 
edice a k nim připojené poznámky, tak také 
poznámky k jednotlivým editovaných foliím 
původního textu i přílohám. Od Kašparo-
vých zjištění se B. Kaňák v zásadě neod-
chyluje v určení vzniku předmětných zápisů 
mezi konec prvního desetiletí 16. století 
a začátek třicátých let 16. století, dokládá 
však jednoznačně, že předmětná městská 
kniha už neobsahovala žádná další folia, na 
nichž by snad, jak naznačil J. Kašpar, mohly 
být ještě nějaké vzory písma. Připomeňme, 
že v ukázkách písma přepsaných do městské 
knihy byly kromě textury a už také huma-
nistického písma uvedeny hlavně dva druhy 
novogotického „kancelářského“ písma, totiž 
fraktury a tzv. „klenutého kurentu“, přičemž 
toto označení, které je v předmětném výtahu 
z jistě rozsáhlejší učebnice explicite obsa-
ženo, je ve své době unikátní a předbíhá 
i terminologii písem známou z norimber-
ského okruhu (Johann Neudörffer zde svou 
učebnici psaní vydal v roce 1519). Ačkoliv 
v uvozujícím „reklamním“ textu přímo fi-
guruje jméno pasovského písaře Christofa 
Lindenspergera, B. Kaňák na rozdíl od J. 
Kašpara nepřisuzuje autorství archetypu 
učebnice bezvýhradně jen jemu, ale uvažu-
je i o možných dalších archetypech (proto 
také v podnázvu edice tuto jednoznačnou 
autorskou atribuci zmírňuje výše uvedeným 
přívlastkem). Důležitým v každém případě 
zůstává fakt, že naše prostředí bylo s tehdy 
moderními typy písma seznamováno i pro-
střednictvím jiných písařských center, nežli 
norimberského. Co se týče vlastního pře-
pisu do městské knihy, B. Kaňák důvodně 
předpokládá, že je dílem nejspíše některé-
ho z tehdejších písařů olomoucké městské 
kanceláře, jehož vědomou snahou bylo 
seznámit své souvěkovce s takovým typem 
německé novogotické kurzívy, která měla 
namísto ostrých úhlů obloučky a vykazo-
vala tedy podobnost s tehdy převládajícím 
typem německého novogotického písma 
v českých zemích obecně. 

A v této souvislosti vyvstává zřetelně 
Kaňákova schopnost domýšlet navozené sku-
tečnosti v co nejširších souvislostech. Nejen 
tedy, že se věnuje rozboru šíře působnosti 
tehdejších čtyř předních městských olomouc-

kých písařů, ale zkoumá podrobně i jejich 
autografy, tedy celkový duktus jejich písma 
a morfologii jednotlivých písmen v jejich do-
bovou kurzívou zapsaných textech. Zatímco 
u těchto písařů, totiž Matyáše Pause, Bernarda 
Mírovského, Jiřího Žabky a Wolfganga Endli-
cha, neshledává možné ovlivnění předmětným 
vzorem (upozorňuje ale výslovně, že alespoň 
u prvních třech je nepochybné, že i jejich 
kurzívní písmo lze označit bezvýhradně za 
„klenuté“), prokazuje objevně, že ve 20. letech 
16. století se v olomoucké kanceláři objevil 
rukopis, který vykazuje větší podobnost se 
sledovaným pramenem. Rukopis dle jeho zjiš-
tění patřil pomocnému písaři, pracujícímu pro 
zmíněného městského písaře Endlicha, který 
tehdy na základě učebnicového vzoru vyvinul 
vlastní typ polokurzívy. Pro větší průkaznost 
pak B. Kaňák v přílohách k edici překládá jak 
ukázky autografů zmíněných písařů, tak také 
tabelární porovnání tvarů konkrétních liter 
v rukopisech Bernarda Mírovského i Endli-
chova pomocníka s „učebnicovým vzorem“. 
Uvedené Kaňákovo konstatování se tak těmito 
ukázkami zdá být jednoznačně stvrzeno. 

V této souvislosti editor formuluje dvě 
nejpravděpodobnější hypotézy ohledně au-
tora a doby přepisu výtahu učebnicového 
textu do olomoucké městské knihy. Buď 
se tak stalo už na konci prvního desetiletí 
16. století, a pak by nejspíše jako iniciátor 
přicházel v úvahu Bernard Mírovský, který 
patřil ke kroužku olomouckých humanistů 
a před vstupem do městských služeb vyučo-
val na olomoucké městské škole, anebo opis 
vznikl až někdy v polovině 20. let 16. sto-
letí za Wolfganga Endlicha jako vedoucího 
městské kanceláře (v tom případě by ovšem 
editorovy výroky o časnosti užitého ná-
zvosloví i celkově procesu přejímání vzorů 
z pasovského prostředí byly poněkud osla-
beny, i když v platnosti zůstává, že archetyp 
nejpravděpodobněji vznikl už na přelomu 
15. a 16. století). B. Kaňák sám ovšem upo-
zorňuje, že do budoucna si ještě speciální 
výzkum vyžádá studium tzv. zkoušek pera 
z dobových úředních městských knih, které 
by ještě hlouběji pomohlo objasnit užitou 
metodiku výuky psaní ve srovnání s oním 
učebnicovým podkladem.

Edice tedy přináší jak kvalitní re-
produkce textů zaznamenaných na před-
mětných foliích městské knihy (primárně 
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pořízené v počítačovém programu na zpra-
cování obrazových souborů a následně 
převedené do monochromatického modu), 
opatřených příslušným záhlavím, tak pečli-
vou transliteraci těchto zápisů (rozepsané 
původní zkratky, zejména pro měnové jed-
notky, jsou pro odlišení uvedeny záměrně 
v hranatých závorkách). Souborně jsou 
uvedeny vysvětlující poznámky textového 
i edičního charakteru. Stejným způsobem 
jsou pak editovány i zmíněné ukázky auto-
grafů dobových písařů olomoucké městské 
kanceláře, jen s tím rozdílem, že v tomto pří-
padě jsou důvodně poznámky uvedeny ke 
každé ukázce samostatně. Zvědavý zájemce 
snad bude postrádat jedině vysvětlení, zda 
jména Hans Pechrer a Stefan Sen, uvedená 
jakoby adresáti Lindenspergerova „reklam-
ního“ textu (fol. 18r), jsou doložitelná mezi 
tehdejšími olomouckými měšťany.

Kaňákova paleografická edice rozsa-
hem nevelkého pramene je názornou ukáz-
kou, co vše lze při adekvátních metodických 
postupech ze zkoumaného textu vytěžit. 
Uvedená zjištění přesahují vlastní pomoc-
něvědnou disciplínu a přispívají k objasnění 
širších souvislostí kulturní recepce nových 
vlivů v našem městském prostředí počína-
jícího novověku.

 Ludmila Sulitková

Ileana B o z a c  – T e o d o r  Pa-
vel: Călătoria Împăratului Iosif al II-lea 
în Transilvania la 1773. Die Reise Kaiser 
Josephs II. durch Siebenbürgen im Jahre 
1773
Institutul Cultural Romăn, Centrul de Studii 
Transilvane (Documenta sv. VII), sv. 1, Cluj-
Napoca 2006, 797 s., 16 vyobrazení, ISBN 
(10) 973-7784-14-6

Publikace dvou autorů – již zemřelé 
Ileany Bozac, která působila na Ústavu pro 
historii a archeologii Rumunské akademie 
věd v Kluži, a Teodora Pavla, profesora mo-
derních dějin na Univerzitě „Babeş Bolyai“ 
v Kluži, je komentovanou edicí archivních 
pramenů k první cestě císaře Josefa II. 
do Sedmihradska. Vlastní edici předchází 
rozsáhlá studie obou autorů (108 stran) 
o stavu Sedmihradska v pojednávané době 
z hospodářských, politických, konfesních, 
správních a vojenských aspektů. Dokumenty 

samotné jsou účelně rozděleny do tří tema-
tických celků: přípravy cesty, průběh cesty 
a důsledky cesty. Poslední ze zmíněných 
celků je předmětem druhého dílu edice. 

Pramenný materiál pochází z Domá-
cího, dvorského a státního archivu ve Víd-
ni, z rozsáhlého fondu „Hofreisen“, který 
uchovává archiválie týkající se cestování 
členů habsburského domu. Texty pojed-
návající o císařské cestě do Sedmihradska 
v roce 1773 jsou z 15 % latinské; ty jsou 
v edici kompletně přeloženy do rumunšti-
ny. Ostatní německé texty jsou publikovány 
v původní podobě. U německých materiálů 
se autoři snažili zachovávat původní znění, 
provedli sjednocení podle jejich vyjádření 
„příliš volného pravopisu osvícenské doby“. 
Některé změny ortografie považuji za příliš 
odvážné či neodůvodněné, např. nahrazení 
tzv. ostrého „ß“ „ss“ ve všech případech 
bez ohledu na novou německou pravopis-
nou normu, např. „assen“ namísto „aßen“ 
(s. 683). Zdvojený konsonant „ck“ odstra-
nili v těch případech, které pokládali za 
„neoprávněné“, např. místo „Bruckenthal“ 
„Brukenthal“ (s. 123), což považuji za ne-
vhodný zásah, protože výraz „Bruckenthal“ 
je odvozen od slova „Brücke“ (atd.). Autoři 
se podivují nad „nekonsekventním“ použí-
váním dvojhlásky „ae“ a „ä“, což však bylo 
a je v určitých případech dosud v němčině 
poměrně běžné.

Samotné archivní prameny jsou bez 
ohledu na případné omyly v chybném 
čtení cenným dokladem své doby a po-
skytují svou autentičností vhled nejen 
do úředního aparátu, ale také do myšlení 
a jednání císaře. Prameny potvrzují josefín-
ské stereotypy, oslavované již za císařova 
života nižšími vrstvami obyvatel. Josef II. 
si ve svých dopředu zasílaných instrukcích 
např. přál „jednoduché selské koně“ pro 
sebe a svůj doprovod na přepřahání, aby 
„nebyla oslabována vojenská pohotovost 
regimentů“ (54 koní pro císařský konvoj 
a dva jezdecké koně pro císaře samotného). 
Sedláci zapůjčivší císaři koně, se měli dosta-
vit pouze den předem, aby nebyly rušeny 
jejich práce na poli a zapůjčení koní mělo 
být okamžitě v hotovosti vyplaceno (v té 
době bylo běžné vymáhat účty eráru na 
konci kalendářního roku). Císař si nepřál 
cestovat po nejlepších cestách, ale spíše po 
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menších (i když to prodloužilo dobu cesty), 
aby poznal malé obce a zejména pohraniční 
regiony. Úřady míst, kudy se měl Josef II. 
ubírat, měly dopředu oznámit jeho ochotu 
přijímat stížnosti a žádosti každého civil-
ního či vojenského žadatele, nikoliv však 
udání a anonymy. 

Editované archivní prameny ukazují, 
že cesty císaře nebyly jen pouhým přáním 
poznat končiny, kterým vládne, nýbrž se 
jednalo o velmi dobře plánované a připra-
vované cesty nejvyššího služebníka státu, 
jenž si přál modernizovat stát a musel se 
proto seznámit s potížemi a nedostatky. 
Přípravy na cestu představovaly především 
informace o zemi, vyžádané vysokými cí-
sařskými úředníky na sedmihradském a ba-
nátském úřednickém aparátu, a především 
vlastní císařova „Puncta“ s otázkami a odpo-
věďmi (vše v přípravné fázi cesty).

I když publikace postrádá mapu, na 
které by byla císařova cesta zaznačena, 
a (což je podstatnější) bohužel i seznam 
literatury, lze ji považovat za přínosnou, 
neboť zpřístupňuje cenné archivní prame-
ny, jejichž jazyk, styl a především fakta do-
kreslují a zpřesňují náš obraz o josefínském 
Rakousku.  Zdeňka Stoklásková

Magdaléna P o k o r n á  (ed.): Spo-
léhámť se docela na zkušené přátelství 
Vaše... Vzájemná korespondence Josefa 
Jirečka a Václava Vladivoje Tomka z let 
1858–1862
Praha, Academia a Filozofická fakulta UK 
2008, 298 s. ISBN 978-80-200-1614-0 
a 978-80-7308-197-3

Pozoruhodným rysem této knihy je, 
že vznikala v rámci semináře výuky historie 
na Karlově univerzitě, a to pod vedením 
historičky Magdalény Pokorné. V žádném 
případě se však nejedná o školskou práci. 
Naopak, vznikla mimořádně kvalitní, pre-
cizní edice, splňující všechny nároky, jež 
klademe na kritické edice historických do-
kumentů, v tomto případě korespondence 
dvou předních postav českého vědeckého 
a politického života druhé poloviny 19. sto-
letí. Nechybí podrobný vysvětlivkový aparát 
k jednotlivým dopisům, jmenný rejstřík se 
stručnými životopisnými charakteristikami, 
zevrubná ediční poznámka. Editorky (vedle 

Pokorné jsou uvedeny ještě Kateřina Kou-
delková, Marie Malá, Hedvika Honzátková 
a Jarmila Hurtová) zvolily poměrně nároč-
né řešení, neboť se rozhodly respektovat 
některé dobové či autorské pravopisné 
zvláštnosti, jež jsou notoricky markantní 
zejména u Tomka. Vzhledem k tomu, že 
se jedná o kritickou edici historického pra-
mene, a nikoli edici čtenářskou, je zvolené 
pojetí odůvodněné. Poměrně rozsáhlý úvod 
(bez uvedení autorství; lze však předpoklá-
dat, že jeho autorkou je vedoucí editorka) 
seznamuje čtenáře s oběma hlavními aktéry 
korespondence i jejich dobou, tedy politic-
kým a společenským kontextem přelomu 
padesátých a šedesátých let, let klíčových 
pro formování moderní české politiky 
a občanské společnosti. Úvod vyzdvihuje 
stěžejní témata či informace, jež z této ko-
respondence vyvstávají; týkají se politické 
aktivity a názorů obou korespondentů i je-
jich vědeckého působení. Edice se tak stává 
významným příspěvkem k poznání postojů 
reprezentantů konzervativní části české po-
litické a intelektuální elity.

 Milan Řepa

Dagmar K u t í l k o v á :  Vojenské 
odívání. Od třicetileté války do počátku 
20. století
Hlavní odborná příprava obrazového dopro-
vodu Marie Mžyková. Praha, Nakladatelství 
Lidové noviny 2008, 304 s. ISBN 978-80-
7106-934-8

Klíčové období pro unifikaci vojenské-
ho odívání představuje období třicetileté 
války, kdy původně v podstatě nahodile 
shromážděné žoldnéřské pluky byly po-
stupně přetvářeny v pravidelné jednotky 
stálých armád. Dochází ke sjednocování 
vojenského stejnokroje a výstroje. Kromě 
specificky vojenské funkce (odlišení státní 
příslušnosti a druhu vojska i jeho orga-
nizační struktury, včetně specializačních 
a hodnostních označení) plní vojenský oděv 
také funkci ochrannou a v neposlední řadě 
i estetickou, kde součástí celkového vnímá-
ní byla například i úprava vlasů a vousů. 
Vojenské odívání podléhalo kromě praktic-
kých potřeb také povýtce módním vlivům. 
Nejvýznamnějšími v tomto ohledu byly 
především stejnokrojové styly francouzský 
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a anglický, inspirativní roli sehrály ovšem 
také styly pruský, uherský, polský, skotský 
a americký. 

Vojenská historička PhDr. Dagmar Ku-
tílková, v době vzniku publikace vedoucí 
archivu Ministerstva dopravy České repub-
liky, zužitkovala při její přípravě dochova-
ných historických pramenů, ať již se jedná 
o písemné dokumenty vojenské proveni-
ence (vojenské předpisy, plukovní dějiny), 
ikonografický materiál (malba a grafika) 
i hmotných předmětů. Především čerpala 
pochopitelně z odborné literatury, kromě 
literatury tuzemské využila titulů zejména 
z německé a anglické jazykové oblasti. Pro 
Dagmar Kutílkovou představuje problema-
tika vojenského odívání patrně nejdůleži-
tější životní odborné téma, jemuž se věnuje 
bez ohledu na to, zda má pro své bádání vy-
tvořeny optimální pracovní podmínky, nebo 
ne. To bezesporu zaslouží obdiv a uznání. 

Textová část sleduje vývoj typologie 
vojenského odívání v periodách, které mají 
určité specifické charakteristické znaky. Jde 
v první řadě o období, v němž se utvářely 
předpoklady pro vznik uniforem v údobí 
raného baroka (1618–1648). Následuje pe-
rioda vzniku vojenských stejnokrojů, kryjící 
se s obdobím vrcholného baroka (1650–
1729), po němž nastupuje období rokoka 
a klasicismu (1729–1789), novoklasicismu 
(1789–1804) a empíru (1804–1815). To 
je vystřídáno periodou romantismu a bie-
dermeieru (1815–1840) a historizujících 
stejnokrojových stylů (1840–1870), v první 
řadě druhého rokoka a druhého empíru, 
prosazujících se pod francouzským vlivem. 
Období od roku 1870 do začátku 20. sto-
letí charakterizuje Dagmar Kutílková jako 
období následných historizujících slohů 
a secese. Z uvedené periodizace je zjevné, 
že je konstruována podle zásadních kultur-
něhistorických mezníků vývoje od 17. do 
konce 20. století. Na publikaci je cenné právě 
to, že neposuzuje vojenské odívání izolovaně, 
ale v širším historickém kontextu, především 
v paralelách s vývojem civilních oděvů. 

Renomované Nakladatelství Lidové 
noviny umožnilo v ediční řadě Dějiny odí-
vání vydání knihy, která je v podstatě první 
původní publikací o vojenském odívání 
u nás. O péči, kterou knize nakladatelství 
věnovalo, svědčí jména hned čtyř odborně 

zdatných lektorů, jimž byla svěřena k po-
souzení (Pavel Bělina, Petr Klučina, Ivan 
Šedivý a Jan Vilím). Zvláště je ještě nutno 
ocenit, že kniha obsahuje kombinovaný 
rejstřík (jmenný a věcný) a zdařilý pokus 
o názvosloví základních pojmů z oblasti 
vojenského odívání, který může dát pod-
nět k další odborné diskusi, ostatně stejně 
jako celá výkladová část knihy. Samostatnou 
přidanou hodnotou, která kvalitativně zvy-
šuje užitnou hodnotu i atraktivitu publika-
ce, představuje výborně graficky provedená 
a s velkým přehledem vybraná obrazová 
část knihy, jejímž hlavním garantem byla 
doc. PhDr. Marie Mžyková, CSc., vedoucí 
pracovnice Národního památkového ústa-
vu a vysokoškolská učitelka. Anotovaná 
publikace se stane užitečnou příručkou 
encyklopedického charakteru pro vojenské 
historiky a historiky umění, pro badatele 
v oboru dějin všedního dne, pro pracovní-
ky muzeí a archivů, ale i pro širší odbornou 
veřejnost a prosté zájemce, které bude třeba 
jen zajímat, co znamenají v terminologii vo-
jenského odívání kartuše nebo plundry, kdo 
nosil kazak, kurtku nebo kolet či jak vypadal 
klobouk à la Kossuth.  Jiří Křesťan

Richard H a r r i e s  – Henry M a y r - 
- H a r t i n g  (eds.): Christianity – 
Two Thousand Years
Oxford, OUP 2001, 279 s., ISBN 0-19-
924485-5

Církevní dějiny jsou oborem, který 
byl a do značné míry stále je u nás ještě 
popelkou. Není to dáno pouze odkazem 
ideologie komunistického režimu a jeho 
sterilizační praxí, ale do značné míry též 
situací disciplíny samotné. Její pěstování, 
tradičně vyhrazené teologickému kolbišti 
v rámci bohosloveckých fakult, se do jisté, 
závažné míry vyhnulo ovlivnění ze strany 
sociologie a antropologie – na rozdíl od his-
torie profánní. Tristní situace ovšem zřejmě 
nepanuje všude v Evropě, jak to dokládá 
také oxfordská publikace s názvem Křesťan-
ství – dva tisíce let. I ta ovšem vznikla s nej-
větší pravděpodobností z potřeby revidovat 
dosavadní poznání a hledat nové, podnětné 
cesty do budoucnosti. Nakladatelství totiž 
nejdříve uspořádalo prestižní sérii předná-
šek, v níž přední britští historikové dostali 
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možnost prodiskutovat své pohledy na jed-
notlivé etapy dějin církve dříve, než sepíší 
své syntetizující soudy. Kolektivní mono-
grafie, která vznikla právě tímto způsobem, 
je pak skutečně vytříbeným a komplexním 
dílem, které sice stále prozrazuje priority 
jednotlivých autorů, na druhé straně přináší 
hodnotný a vzácně celistvý pohled. Ukažme 
si jeho inspirativnost na dvou posledních 
textech, věnovaných 19. a 20. století.

Dlouhé devatenácté století zpracovala 
historička moderních dějin Jane Garnettová, 
která pracuje přímo v Oxfordu a která se 
zaměřuje na intelektuální, kulturní a ná-
boženskou stránku historie. Její speciální 
studie jsou věnovány viktoriánské době, 
rozvoji etického myšlení i „vizuální“ kul-
tuře. Svůj výklad začíná konstatováním, že 
podle statistických údajů došlo v předminu-
lém století k nejrychlejšímu růstu křesťan-
ských církví od vzniku tohoto náboženství, 
což stojí v přímém protikladu ke tradované 
představě o tomto věku, který je většinou 
nahlížen jako doba krize a úpadku, popřípa-
dě jako předstupeň sekularizačních trendů 
století dvacátého. Další tezí, kterou autorka 
dále prověřuje, je stejně překvapivé tvrzení, 
že po celé devatenácté století se udržela 
důvěra křesťanského prostředí ve vůdcov-
skou úlohu Západu a ve spojení civilizace, 
křesťanství a obchodu. Kreativní působnost 
západního křesťanství sice byla relativizo-
vána lineárními modely sekularizace a ra-
cionalizace, ostatně plodů myslitelů právě 
tohoto století, na druhé straně tyto koncep-
ty poněkud zastiňují skutečnou životnost 
církevních institucí a jejich představitelů. 
Tato životnost je dána mimo jiné dvěma 
základními romantickými rozpory, které ře-
šili západní křesťané, a to doma i v cizině: 
rozporem mezi pokusy o konverzi k větší-
mu přizpůsobení nezápadním hodnotám 
i způsobům života a rozpor mezi způsoby, 
jak nejlépe zvěstovat křesťanství – zda po-
mocí slovního vyjádření, či za výraznějšího 
zdůraznění imaginativního způsobu vnímá-
ní. Ani antikřesťanské kampaně, počínaje 
Francouzskou revolucí a jejími občanskými 
kulty, nenarušily vnitřní a značně plodnou 
diskusi vedenou uvnitř církví a denominací 
– to, co způsobily, je možné spíše pozoro-
vat na vzniku řady neortodoxních nábo-
ženských forem, na lidových křesťanských 

kultech a v neposlední řadě na smiřování 
národních a křesťanských tradic (je to vidět 
nejen na případu Francie ve větším vlivu 
ženského prvku, ale třeba na případu la-
tinskoamerických zemí, kde se po revolu-
cích 20. a 30. let propojuje ultramontánní 
církev s domorodou kulturou v postavě 
svatého Izidora Nádeníka). Na katolicismu 
a jeho oživení lze velmi dobře sledovat ten-
to lidový trend, nejen v lidových kultech 
a praktikách, ale v propojení křesťanských 
a socialistických myšlenek anebo ve vytvá-
ření specifických katolických svépomocných 
společností. 

Britská autorka se ve své přednášce 
nevěnuje pouze tradičním tématům, jako 
je například oživení mariánského kultu ve 
zjeveních i v dikci oficiálních církevních 
dokumentů (v roce 1854 bylo vyhlášeno 
dogma o „Neposkvrněném početí“ Panny 
Marie, což byl často i výraz, který si dá-
vala Marie při svých zjeveních chudým 
dětem ve Francii, Itálii i Německu) a jeho 
roli v politických dobových zápasech, ale 
také tématům do značné míry originálním. 
K nim patří uctívání obrazů v západních 
církvích, evangelikální probuzení, vztah 
katolíků a protestantů k tržnímu kapitalis-
mu a v neposlední řadě šíření náboženské 
literatury, především bible. Devatenácté 
století je totiž podle Garnettové érou ex-
ploze náboženských periodik a devocio-
nální literatury a érou nárůstu biblických 
společností a jejich hlavní náplně – šíření 
bible a znalosti biblických reálií. Zde jsou 
na místě čísla – například Společnost pro 
šíření bible v Británii a zahraničí vydala 
v letech 1808–1909 přes 46 milionů biblí, 
71 milionů výtisků Nového zákona a téměř 
53 milionů různých částí Písma. Je více 
než zajímavé, že jak katolíci, tak protestan-
té včetně evangelikálních sborů používali 
vizuální představy, a to jak v knihách, tak 
v kázáních. Autorka rozebírá například ta-
kové fenomény, jako bylo přisvojení praera-
falitů protestantskými kongregacemi, vydá-
vání knih s náboženskými obrazy a symboly 
nebo demonstrace za pomoci diapozitivů 
a živých obrazů užívaných při kázáních 
a misiích. Na tomto místě autorka klade 
zásadní otázku, zda již nedocházelo ke ko-
mercializaci křesťanství a jeho přizpůsobo-
vání reklamě. Uvědomuje si ale současně, 
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že křesťanství devatenáctého století nelze 
redukovat na tyto projevy, neboť obsahuje 
i originální teologické výkony včetně díla 
kardinála Johna H. Newmana.

Dvacáté století zpracoval Adrian  
Hastings, historik, který bohužel zemřel 
v roce prvního vydání publikace (1929–
2001). Jeho dílo je známé širší čtenářské 
obci především zájmem o africké křes-
ťanství, zájmem, který byl podnícen jeho 
dlouhodobými pobyty na tomto kontinen-
tu. Není proto divu, že jeho text je pro-
niknut akcentem na neevropské křesťanství 
a jeho rozvoj, což má pro středoevropské-
ho čtenáře, zvyklého na obvyklou opozici  
a výkladový scénář „křesťanstvo – totalitní 
režimy“ zvláštní kouzlo. Podle Hastingse 
sice minulé století začalo nebývalou misij-
ní aktivitou (Afrika, Čína, ale také domácí 
země v podobě vnitřní misie), v průběhu 
doby se ale situace mění. Přibývá tendencí 
osvobodit křesťanství z jeho „evropského 
šatu“, což se nejvíce projevuje ustavením 
domácího duchovenstva a přechodem 
od misijní strategie ke strategii pěstování 
standardních náboženských institucí, které 
si již pěstovaly svou neevropskou image. 
Konec misionářské éry byl ovšem v mno-
ha zemích způsoben změnami politického 
režimu, například v Číně. Těmito režimy 
a jejich ideologiemi se Harris samozřejmě 
zabývá hlouběji – v jeho pojetí jsou důležité 
dva aspekty. Za prvé zkoumá vztah křesťan-
stva nejen k fašismu a komunismu, ale též 
k liberálnímu, agnostickému, vědeckému 
humanismu, s nímž se v průběhu dvacá-
tého století nakonec církve dokázaly zčásti 
vyrovnat (katolická církev například na 
Druhém vatikánském koncilu v šedesátých 
letech). Na druhé straně se zabývá závažnou 
otázkou prolnutí křesťanských idejí a ideá-
lů s některými fašistickými (nacistickými) 
a komunistickými ideály a myšlenkami: boj 
s těmito dvěma nepřáteli byl podle Harrise 
„nočním bojem“, kdy nebylo často vidět na 
krok dopředu – a Dietrichů Bonhoefferů 
bylo jako šafránu.

Ani toto století však není v mnoha 
směrech dobou zániku křesťanství, a to ani 
v Evropě. Naopak je dobou pozoruhodné-
ho intelektuálního a institučního vzepětí, 
které je symbolizováno jmény Barth, Til-
lich, Maritain, Teilhard de Chardin, Rahner 

a Viseer’t Hooft (první generální tajemník 
Světové rady církví). Autor se dokonce od-
važuje tvrdit, že toto vzepětí představuje 
jeden z vrcholů křesťanských dějin teolo-
gie (vedle čtvrtého, třináctého a šestnáctého 
století), i když od 70. let je možné (alespoň 
v Evropě) vidět jeho erozi. I v této době 
lze však pozorovat pozoruhodné aspek-
ty vývoje, například systézu katolického 
a protestantského myšlení s podílem vlivu 
pravoslavného. Adrian Hastings se na závěr 
odvážil i srovnání „svého“ století se stoletím 
devátým, kdy reálná vitalita se již nacháze-
la ve zdánlivě necivilizovaných oblastech 
západní Evropy, i když formálně zůstávalo 
„srdce křesťanství“ na Východě. Na sklonku 
dvacátého století je toto srdce na Západě, 
reálná vitalita však již v Latinské Americe, 
Asii a Africe.

Oba články (a lze to tvrdit i o ostat-
ních částech publikace) představují aktuální 
poznání a reprezentují současné církevně-
historiografické trendy, což je zjevné pře-
devším u J. Garettové. Text A. Hastingse 
je – jak tomu u zralých autorů bývá – spíše 
syntetizujícím pohledem, i když nepostrádá 
originální dílčí postřehy. Shodné je u obou 
jinak odlišných autorů zdůraznění významu 
křesťanství v epoše, která byla dříve hod-
nocena jako spíše odkřesťanštěná: Hastings 
přesvědčivě doložil, že se jistý úpadek křes-
ťanství dotýká pouze Západu (s výjimkou 
vynikajících teologických výkonů), Garetto-
vá i tento úpadek zrelativizovala akcentem 
na lidové a neortodoxní náboženské for-
my, které zasahovaly nejen život křesťanů, 
ale i politiku a hospodářství. Oba autory 
také samozřejmě prozrazuje jejich britský 
původ a vzdělání – nejen ve smyslu volby 
témat (zájem o bývalé imperiální oblasti), 
ale i ve volbě vytříbeného stylu, který má 
velmi blízko k literárnímu žánru. Čtenář-
Středoevropan ocení především nezvyklý 
úhel pohledu daný očima Ostrovanů, ale 
především otevřenost zpracování církevní 
tématiky v rámci kulturních dějin a dějin 
idejí. Jiří Hanuš
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Jiří L a c h :  Laichterovo nakladatelství 
a projekt České dějiny. Studie a edice
Knihovna Listů 6. Olomouc, Burian a Tichák 
2008, 131 s. ISBN 978-80-87274-00-2

Laichterovy České dějiny představují 
v českém dějepisectví ojedinělý projekt, což 
se nezmění ani po završení Velkých dějin 
zemí Koruny české, které vydává naklada-
telství Paseka. Vzhledem k jejich významu 
však o nich, o jejich zákulisí, problémech 
s výběrem autorů, sestavování a vydávání 
jednotlivých dílů a dalších otázkách víme 
velmi málo. Útlá knížka Jiřího Lacha, sestá-
vající ze vstupní studie a edice vybraných 
dokumentů, především korespondence 
mezi nakladatelem a hlavními autory a re-
daktory, poopravuje, zpřesňuje a výrazně 
rozšiřuje okruh tradovaných znalostí, jež 
jsou v rámci historické obce předávány spí-
še jako tradice než výsledek vlastního zkou-
mání. Autor mapuje vydávání Českých dějin 
od počátků až po svazky vydané ve třech 
polosvobodných letech po druhé světové 
válce (poslední svazek Urbánkova Věku 
poděbradského a Bartošova Husitská revoluce 
již zůstaly mimo pozornost). Jeho kniha 
je v první řadě poctou velkorysému nakla-
datelskému přístupu Jana Laichtera a po 
něm jeho syna Františka. Neshody v české 
historické obci první poloviny 20. století 
zasáhly i vydávání Českých dějin a vyžadova-
ly od nakladatelů notnou dávku trpělivosti 
se znesvářenými autory, kteří mnohoná-
sobně překračovali domluvený rozsah díla 
a termíny, ohrazovali se proti svým spolu-
autorům apod. Obdivuhodná loajalita na-
kladatele k autorům zaznívá ještě z dopisu 
Františka Laichtera F. M. Bartošovi z roku 
1970, ve kterém reagoval na nespravedlivé 
soudy vyřčené Bartošem v jeho Vzpomín-
kách. Laichterovy České dějiny se nestaly ani 
přehledným moderním shrnutím národních 
dějin, které by stálo v knihovních policích 
vedle Palackého Dějin, jak zamýšlel nakla-
datel, ani kritickým pomníkem pozitivistické 
erudice podle směřování autorů. Přesto se 
k nim stále vracíme a nejspíše ještě hodnou 
dobu vracet budeme. Tomáš Borovský
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Středověk a raný novověk

Przemysław W i s z e w s k i :  Domus Bolezlai. W poszukiwaniu 
tradycji dynastycznej Piastów (do około 1138 roku)
Wrocław, Złota Seria Uniwersytetu Wrocławskiego 1. Wydawnictwo Uniwer-
sytetu Wrocławskiego 2008, 727 s. ISBN 978-83-229-2920-9

Przemysław Wiszewski, odborný asistent historického ústavu vratislav-
ské univerzity, na sebe upozornil zejména minuciózně vedeným rozborem 
pramenů, v nichž sledoval mýtické a dynastické počátky piastovského Pol-
ska.1 Do shodných souřadnic zasadil rovněž úvahy nad konstrukcí rodové 
paměti prvních piastovských vládců, přičemž výchozím bodem a námětem 
k zamyšlení se mu stal způsob, jímž Boleslav III. Křivoústý vítal v hnězden-
ských branách z Pomořan se vracejícího bamberského biskupa Otu. Jak 
si ale povšiml Dániel Bagi, kníže se podle všeho vědomě snažil napodobit 
Boleslava Chrabrého, který roku 1000 stejným způsobem (alespoň podle 
Galla Anonyma) pozdravil císaře Otu III.2 A právě nad setkáním bamber-
ského biskupa a polského knížete si autor položil otázku, zda se kronikář 
držel nějaké starší tradice nebo svým perem zvěčnil dobově poplatný 
program piastovského dvora.

Obsáhlý proslov zaplnil bezmála tři desítky stran, po nichž násle-
dovaly košatě členěné úvodní kapitoly (s. 39–128), jejichž posloupnost 
v podstatě stanovily vrstvy písemných pramenů. Počínaje slavnou donací 
Dagome iudex, přes okruh legend a Matyldin kodex, až po listy knížete 
Boleslava II. Smělého a Vladislava Heřmana nebo zápisky papežského 
legáta Jiljího, všude autor nalézá různě zřetelné otisky dynastické tradice, 
která měla být kultivována jak piastovským dvorem, tak spřízněnými vzdě-
lanci. Významnou, doslova konstitutivní roli přiznal ztraceným letopisům 
(Annales deperditi  ), jimiž se údajně inspirovala (téměř) všechna polská 
skriptoria 11. a 12. století.

První řádky spojuje mínění, že Gallus Anonymus vlastně jen zachytil 
a do jisté míry upravil starou tradici. Hned následující, první polské kro-
nice věnovaný soubor úvah však tuto proklamaci zpochybňuje, neboť sám 
o sobě by vystačil na svébytnou monografii (s. 131–368). Matný pocit, že 
do knihy byla vložena jiná kniha, umocňuje sled kapitol, z něhož je patrné, 

1 Příkladem budiž W i s z e w s k i ,  Przemysław: Przodkowie Mieszka w Kronice 
Anonima zwanego Gallem. Wokół narodzin tradycji dynastycznej Piastów. Genealogia. Studia 
i Materiały Historyczne 16, 2004, s. 7–66.
2 B a g i ,  Dániel: Die Darstellung der Zusammenkunft von Otto III. und Bolesław dem 
Tapferen in Gnesen im Jahre 1000 beim Gallus Anonymus. In: Die ungarische Staatsbildung 
und Ostmitteleuropa. Studien und Vorträge. Ed. F. Glatz. Begegnungen. Schriftenreihe des 
Europa Institutes 15. Budapest 2002, s. 177–188.



206

L I T E R A T U R A

že Przemysław Wiszewski pracoval s Gallem podle všech pravidel klasicky 
pojatého díla. V tomto duchu se pozastavil u názvu, žánru a struktury, 
aby ve shodě s literaturou dospěl k závěru, že pozdně středověký název 
Kronika a činy knížat neboli vládců polských zcela neodpovídá autorově 
proklamaci, protože ten se zajímal o činy polských králů a knížat (res 
gestas), na jejichž vrchol umístil Boleslava III. Křivoústého jako dědice 
slavného odkazu dvou velkých jmenovců, tedy Boleslava I. Chrabrého 
a Boleslava II. Smělého.3

Značné pozornosti se dostalo osobě pisatele a jejímu vztahu ke kan-
cléři Michalovi. Odtud se autor přesunul k předlohám, mezi něž zařadil 
očité svědky a pamětníky jako znalce a vypravěče piastovského mýtu. Zá-
roveň měl Gallus nahlížet do jakési legendy o svatém Vojtěchovi (Liber de 
passione martiris) a privilegia papeže Silvestra II., možná i do (ztracených) 
letopisů krakovské kapituly a zdejšího kalendária. Z knížecího archivu měl 
kronikář převzít list knížete Vladislava Heřmana opatu kláštera Saint Gilles 
a korespondenci římsko-německého krále Jindřicha V. a Boleslava III. 
Křivoústého z roku 1109.

Gallovým zápiskům byl podřízen také rytmus hlavního komentáře, 
který se posouval od piastovského mýtu ke vstupu Poláků mezi vyvolené 
(křesťanské) národy za vlády Měška I. Jiné podkapitoly se soustředily na 
Boleslava Chrabrého, jehož Gallus Anonymus vylíčil jako ideálního vladaře. 
Po letmém zastavení u tragické postavy Měška II. autor popsal renovační 
snahy knížete Kazimíra Obnovitele, jež završila korunovace Boleslava II. 
Smělého. Osudový Boleslavův spor s krakovským biskupem Stanislavem 
se stal prologem k rozmáchlému zamyšlení nad zápletkou, v níž kronikář 
popsal dynastické půtky za vlády knížete Vladislava Heřmana.

Nástupnické neshody, které proti sobě postavily nejprve otce (Vla-
dislava Heřmana) a jeho syny (nemanželského, leč uznaného Zbyhněva 
a Boleslava III.) a pak bratry samotné, Gallus povýšil na místo, kde definoval 
samotnou povahu a smysl piastovské vlády, což se samozřejmě projevilo 
v počtu, rozsahu a struktuře příslušných kapitol (271–313).4 Smrt knížete 
Zbyhněva kronikáře vybídla k oslavě vladařské velikosti Boleslava III., který 
se stal obráncem starodávných svobod svých zemí a svého lidu proti všem 
sousedům, zejména před nároky říše a vždy záludných Čechů, samozřejmě 
Rusů a pohanských Pomořanů. Aniž něco takového mohl tušit, opět auto-
rovi poskytl skvělou příležitost k důkladnému zamyšlení nad dynastickou 
tradicí, které byla pěstována v okruhu knížecího dvora (s. 313–349).

Závěrečnou část výkladu Przemysław Wiszewski věnoval symbolice 
gest a veřejné prezentace (s. 370–545). Pod velkoryse rozvrženou klenbu 

3 Autorovy názorové pozice významně ovlivnil P l e z i a ,  Marian: Wstęp. In: Grodecki, 
R. – Plezia, M. (edd.): Gall Anonim, Kronika polska. Wrocław 2003, s. V–XC.
4 Obdobně již D a l e w s k i ,  Zbigniew: Rytuał i polityka. Opowieść Galla Anonima 
o konflikcie Bolesława Krzywoustego ze Zbigniewem. Warszawa 2005.
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tradičního jednání vložil oblíbená jména piastovských knížat, jejich sňat-
kovou diplomacii a kult zemských světců. Významnou roli přiznal rovněž 
posvátným nebo sakrálním předmětům. Zvláštní kapitoly vyhradil pečetním 
otiskům, na nichž zkoumal vývoj panovnické ikonografie. Jiné a neméně 
cenné doklady objevil v klášterních skriptoriích, kde byly uchovávány 
vzpomínky na zvěčnělé vládce. Právě pamětní zápisy a nekrologia přivedly 
autora za hranice polských zemí (s. 481–542) k alespoň zběžné reflexi 
pramenů říšské, ruské a uherské provenience s ojedinělým, historicky však 
zcela legitimním výletem do provensálského opatství Saint Gilles.5

Někdy snad až rozvleklé pasáže završuje v rozměrech práce překva-
pivě skromný závěr (s. 547–556), který se navíc ztrácí mezi objemným 
katalogem klášterních fundací (s. 452–545) a čtyřmi textovými přílohami. 
Zde se Przemysław Wiszewski vyrovnal s možnými stopami piastovské 
tradice v kronikách Widukinda z Corvey a hlavně Dětmara z Merseburku 
(s. 561–603), od něhož si vypůjčil i název svého díla (Domus Bolezlai  ). 
Podstatně skromnější prostor věnoval otázce, zda se Piastovci pokoušeli 
vybudovat obdobu císařského sídla v Cáchách, dále jen ve stručnosti shrnul 
názory, které kladou spis „o mučednictví svatého Vojtěcha“ do okruhu 
dvorského dějepisectví, a konečně poslední řádky zaplnil (zevrubným) 
rozjímáním nad předpokládaným oficiálním katalogem (genealogií) pol-
ských knížat a králů (s. 616–634).

Objemné dílo zdobí příkladný rozbor písemných pramenů, jejichž 
impozantní výčet (s. 635–642) zahrnuje nejen proslulé kroniky, letopisy 
a nekrologia, nýbrž i dílčí nebo rovnou podružné zmínky, vlastně někdy 
stačilo i pouhé podezření, že by se piastovská tradice mohla skrývat 
v soudobém přípisku. Jen slovy uznání lze hodnotit autorovu teoretickou 
výbavu, která se mohla odvolávat na letité domácí výzkumy6 a přihlížela 
rovněž k obecně ceněným, dnes již klasickým postupům německého7 nebo 
anglosaského dějepisectví.8 Bez nadsázky obdivuhodný je rovněž obzor 
prostudované literatury, který v prostém soupise zaplnil více než padesát 
stran (s. 642–696). Přesto se nedá říci, že by všechny postřehy a dílčí závěry 
mohly být přijaty zcela bez rozpaků.

5 D a v i d ,  Pierre: La Pologne dans l’obituaire de Saint Gilles en Languedoc au XII e siècle. 
Revue des Études Slaves 19, 1939, s. 217–226.
6 Mám na mysli zejména školu Jacka Banaszkiewicze, jejíž počátky sahají do osmdesátých 
let minulého věku. Dále viz B a n a s z k i e w i c z ,  Jacek: Podanie o Piaście i Popielu. 
Studium porównawcze nad wczesnośredniowiecznymi tradycjami dynastycznymi. Warszawa 
1986.
7 Četné odkazy napovídají, že se autor nechal inspirovat dílem Gerda Althoffa (zejména 
pak výborem jeho prací Spielregeln der Politik im Mittelalter. Kommunikation in Frieden und 
Fehde. Darmstadt 1997) a úvahami Johannese Frieda (Der Schleier der Erinnerung. Grundzüge 
einer historischen Memorik. München 2004).
8 Metodickou předlohou mu byl zejména G e a r y ,  Patrick, J.: The Myth of Nation. 
The Medieval Origins of Europe. Princeton – Oxford 2002.
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Pomineme-li drobné nepřesnosti a omyly (autor vyloučil Čechy ze 
svazku římsko-německé říše) potom lze tento zdánlivý protimluv vysvětlit 
nápadným nepoměrem mezi úzkým okruhem písemných zmínek a dokona-
lou rekonstrukcí dynastické tradice, která byla (nebo měla být?) pěstována 
na piastovském dvoře. Zjevná snaha shromáždit a vyložit opravdu vše 
přivedla autora až ke ztraceným (či spíše tušeným) pramenům, jež oživil 
a podrobil náležité kritice. Nic proti. Užitečnost takového přístupu svého 
času prokázal třeba Dušan Třeštík,9 ale Przemysław Wiszewski přece jen 
překročil hranu možného, když z pouhého modelu a porůznu roztrouše-
ných glos sestavil celý letopis (s. 100–128).

Przemysław Wiszewski potvrdil známou pravdu, že méně někdy 
může znamenat více. Přesto by nemělo zapadnout, že seminární knihovny 
obohatila práce, kterou je možno přirovnat k nápaditému průvodci po 
prvních dvou stoletích piastovské historie. Zasvěcené a na pozorném čte-
ním pramenů založené vstupy do světa polských knížat a králů se mohou 
stát inspirativní branou ke studiu historického vědomí, dynastické tradice 
a míst paměti, tedy otázek, jež jsou naší medievistice (až na výjimky) stále 
vzdálené. Martin Wihoda

Zdeněk V y b í r a l :  Bitva u Moháče. Krvavá porážka uherského 
a českého krále Ludvíka Jagellonského v boji s Osmany 29. srpna 
1526
Praha, Havran 2008, 225 s. IBSN 978-8086515-87-8

Zdeněk Vybíral zpracoval téma osudové bitvy u Moháče jako erudo-
vaný historik raně novověkých dějin střední Evropy a českých zemí. V jeho 
dosavadní práci se prosazují jako velké téma dějiny moci a politického myš-
lení a jednání (komunikace) v rámci raně novověké společenské struktury, 
mentality a diskurzů. Jeho „Moháčská bitva“ je zasazena do konkrétního 
prostoru a do kauzálních souvislostí i náhod dramatu odvíjejícího se stále 
v rámci nevyzpytatelných úradků boží providence. K dispozici máme 
poměrně značné množství dobových pramenů o průběhu bitvy, o jejích 
přípravách a následcích i o všech aktérech. Ovšem i zde musí, jak autor 
konstatuje, historik „domýšlet“ mezerovité informace, které nás opouštějí 
právě ve chvílích, kdy bychom je nejvíce potřebovali.110A pak – všechna 
„věrohodná svědectví“ jsou silně subjektivní a historik je musí dešifrovat 
a zařadit do různých diskursivních kontextů. A dodejme, aby mohl vytvořit 
ucelený obraz tak chaotické události, jako byla bitva u Moháče, musí být 

9 T ř e š t í k ,  Dušan: Anfänge der böhmischen Geschichtsschreibung. Die ältesten Prager 
Annalen. Studia Źródłoznawcze 23, 1978, s. 1–37.
1 V y b í r a l ,  Zdeněk: Přehled českých pramenů na bitvu u Moháče (29. 8. 1526). In: 
Mikulec, J. – Polívka, M. (edd.): Per saecula ad tempora nostra. Sborník prací k šedesátým 
narozeninám prof. Jaroslava Pánka. Praha 2007, s. 201–210.
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historik vybaven historickou imaginací a narativním talentem. Kniha, o které 
zde referujeme, je založena na erudici i historické imaginaci a je poutavě 
napsána. Není to však řemeslnická a z jiných knih opsaná „literatura faktu“, 
jak se s ní setkáváme ve většině záplavy konjunkturálního historického 
psavectví. Proto zde také o ní píšeme.

Vybíral konstrukci svého textu promyslel zajímavým způsobem. Jako 
úvodní část zařadil do knihy podrobnou rekonstrukci průběhu bitvy. 
Čtenář zde najde informace o počtu bojovníků na obou stranách (odha-
dy kolem dvaceti tisíc bojovníků krále Ludvíka Jagellonského a asi sto 
tisíc vojáků sultána Sulejmana), rozdělení obou armád do sledů a oddílů, 
jména jejich velitelů, ale zejména velmi důležitý popis zbraní, techniky 
i taktiky boje a v neposlední řadě terénu bojiště a počasí dne 29. srpna 
1526. Koncem srpna na maďarsko-chorvatském pomezí lilo a lilo, krajina 
se proměnila v močál s potoky a bažinami. Vojáci i mrtví a zranění se to-
pili v bahně. Popis bitvy a srovnání s jinými soudobými bitvami v Evropě 
i Asii prokazuje epochální měnu vojenství na konci středověku a počátku 
novověku: konec individualistických rytířských obrněnců s potřebným 
doprovodem a převahu sevřených pěších útvarů vybavených palebnými 
zbraněmi a dělostřelectvem, účinnějším než v době husitských válek. Bitvu 
již nerozhodují obrnění rytíři, tito profesionálové středověkého válečnictví, 
v boji muže proti muži. Bojovníci se vzdalují od přímého osobního zápasu 
ke kontaktu na dohled a zahajují tak moderní anonymní zabíjení těžkým 
dělostřelectvem a bombardováním. 

Bitva u Moháče je nesmírně chaotická, ale její vylíčení je u Vybírala 
plastické a přehledné. Zápasí se zde různými technikami a taktikami vo-
jenských jednotek ze vzdálených zemí, v rámci strategie, která se ovšem 
během bitvy u uherského vojska mění (vrchní velitel Timori) a nakonec 
zhroutí v bezhlavý útěk a plenění bojiště, tábora i krajiny marodéry obou 
stran. Král Ludvík z bitvy prchá pozdě, opuštěn tělesnou stráží, která ujela 
na jeho čerstvých koních a umírá náhodou, když v rozbahněném potoku 
spadl nešťastně pod svého unaveného koně. Vše pozorovali dva lidé z jeho 
doprovodu, ale utekli také. (Nelze nepomyslet na to, jak by se asi chovali 
královi sedláci, znalí krajiny, potoka i koně.) 

Na pasáž o průběhu bitvy přímo navazuje kapitola „Krajina po bitvě“. 
S přímými svědky a soudobými relátory, také Čechy, prochází historik 
bojištěm pokrytým umírajícími a dobíjenými bojovníky a koňmi. Apoka-
lyptický obraz nepředstavitelné hrůzy, kterou obvykle historikové bitev 
pomíjejí. Také filmy se této stránce válek vyhýbaly a dodnes vyhýbají. Je to 
pro naši senzibilitu nesnesitelné. Zato se pečlivě zkoumají rituály spojené 
s bitvami, které zde autor uvádí tam, kam patří. Pokud se nepřipomenou 
a neuvedou lidské katastrofy válek a bitev, ztrácí jejich dějiny historický 
smysl (tedy poučení), jímž může být jen varování před těmi, kteří války pod 
vznešenými hesly vyvolávají. I nejvíce ritualizovaná bitva se změní v bez-
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uzdnou řež, vraždění, dobíjení, zatím ještě pouze bojovníků. U Moháče 
nešetřili téměř nikoho a vítězný sultán dal tisíce zajatců během jednoho 
dne popravit. Rituálně jim usekli hlavy, protože věřili, že by z nich mohla 
uniknout duše a po smrti škodit. Vybíral uvádí názor inspirovaný zejména 
S. Huntingtonem, že se zde střetly „civilizace“, ale svůj výklad na něm 
nestaví. Tato válečnická teorie střetu civilizací, „pravda“ americké ultrali-
berální a neokonzervativní moci, nadělala mnoho škod. Ve válce jde vždy 
o mocenské zájmy, během středověku a raného novověku na obou stranách 
vždy legitimizované záminkou náboženství. Křesťané mezi sebou bojovali 
podobně. Úvahy o tom, kdo byl v době barbarských válek větší barbar, 
jsou nedůstojné a autor se jich nedopouští. Vinen je vždy ten, kdo válku 
vyvolá, tentokrát jsou to Osmani. Daleko významnější je tedy pro Vybírala 
i čtenáře analýza střetu mocenských a politických zájmů a strategií. Autor 
píše s obdivuhodným přehledem o expanzi osmanských Turků na Balkán 
a do Evropy, ale byla to jen jedna – a dlouho vedlejší – trasa jejich expanze. 
Jak Karel V., tak Sulejman pokládali za hlavní bojiště Středomoří a Itálii. 
To také vysvětluje neochotu křesťanů přijít včas a účinně Ludvíkovi na 
pomoc. I Habsburkové podceňovali tuto akci a nevěděli vlastně, co sultán 
zamýšlí. Vybíral se kloní k tezi, že si chtěl na Balkáně a v Uhrách zajistit 
vliv a klid pro jiné války. Nicméně vítězná bitva mu přímo nabídla vytvořit 
v Uhrách pašalík, k čemuž zanedlouho zanedlouho došlo. A došlo také 
ke správné obranné reakci křesťanů: vybudovat „limes“, tj. pás obranných 
nedobytných pevností, který nakonec Osmany ve střední Evropě zastavil, 
i když se na Balkáně a v dolních Uhrách na staletí etablovali. 

Ve třetí části své knihy se autor vrací do doby před vypuknutím bitvy, 
aby vylíčil poměry, které tehdy v Uhrách a Evropě panovaly, a aby vysvět-
lil i celou řadu „kauzalit“, které na její průběh a výsledky působily. Je to 
část nesmírně informativní, protože podává obraz situace na počátku 16. 
století jak v Uherské, tak v České koruně, ale také v Osmanské říši a jejích 
provinciích a v Římské říši německého národa. Je to nesmírně kompliko-
vaný labyrint střetání zájmů, kterým nás autor opět provází jako zkušený 
průvodce. Uvádí do dramatu jak různé země, tak hlavní aktéry: mladého 
krále Ludvíka Jagellonského, jeho velmi politicky aktivní manželku Marii, 
sestru Ferdinanda I.; Čechy plné vnitřních konfliktů v rámci rozhárané 
české zemské obce, kde se spory Zdeňka Lva z Rožmitálu s rožmberskou 
stranou takřka blíží občanské válce, i poněkud klidnější Moravu, ovláda-
nou Pernštejny a citlivější na to, co se děje v Uhrách; neustálé převraty 
v Uhrách, situaci v Sedmihradsku i na Balkáně, finanční poměry, boje 
o královské rady mezi magnátskými a panskými spolky, nedůvěřivé a liknavé 
reakce na zoufalé volání krále Ludvíka o pomoc; jména a osudy Čechů, 
kteří do bitvy táhli (někteří v ní bojovali a podařilo se jim vyváznout); 
pražské vojsko, které opatrně vyčkávalo a uteklo bez boje; a zejména ty, 
kteří zanechali zprávy o svém útěku a osudech. Autorovi se podařilo tento 
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chaos způsobený ponejvíce zcela nedostatečnou komunikací mezi všemi 
aktéry v závratně rychlém čase, směřujícím ke katastrofě, zobrazit. Je to 
jedno z nejpřesvědčivějších vylíčení poměrů, které tehdy vládly v Uhrách 
i České koruně. 

Jsou zde postiženy kauzality, to jest „zákony“ toho, co se stalo, respek-
tive muselo stát. Závěrečné Vybíralovy úvahy jsou meditací o možnostech 
historika. Ví, že nemůže být pro jednání lidí v době akce prognostikem 
ex post. Autor se vyhnul směšnému a nesnesitelnému poučování a morali-
zování o dějinách, i když se humanisticky podloženému soudu nevyhýbá. 
Chvílemi se dopouští dnes módního uvažování o tom, co by se stalo a jak 
by se situace vyvíjela, například kdyby král Ludvík a jeho křesťané nad 
Osmany zvítězili. Zastavuje se včas, aby uznal pluralitu faktorů, nastínil 
jejich reálné a možné konfigurace a nechal otevřené ty problémy, které 
nelze uzavřít. Jako v každé zdařilé práci, je v této knize mnoho podnětů, 
ale současně se ukazuje, že osudové okamžiky v dějinách Evropy je dnes 
možno řešit pouze na základě znalostí výzkumů a pohledů historiků zúčast-
něných zemí. Je zde prezentován jeden z velkých faktorů středoevropských 
dějin: jejich pluralita. Snad by bylo možno uvažovat o této události ještě 
z většího časového úseku a odstupu. Chtěl jsem pouze upozornit na to, že 
jde o práci mimořádně zajímavou, a to nejen pro akademického historika, 
nýbrž i pro kultivované zájemce o historii. Bitva je zde součástí historických 
kontextů a procesů.  Josef Válka

Petr Z e m e k :  Reformace, protireformace a rozvinutí poreformač-
ního katolictví v Uherském Brodě – křesťanská víra v proměnách času
František Šalé – Albert, Uherský Brod 2006, 508 s. a 16 barevných příloh, 
ISBN 80-7326-093-X

Uherskobrodsko je sice regionem, který leží až na samé východní 
hranici České republiky, přesto však sehrál v moderním bádání o dějinách 
raného novověku významnou roli. Právě na pramenech z uherskobrodského 
panství otevřel na počátku padesátých let 20. století Josef Válka výzkumy 
o hospodářské politice feudálního velkostatku a o sociální stratigrafii 
poddaných na předbělohorském venkově. V sedmdesátých a osmdesátých 
letech zase Uherský Brod díky svým kolokviím sehrál nezastupitelnou 
roli v komeniologickém výzkumu. Nešlo přitom pouze o vlastní osobnost 
Komenského, jež byla samozřejmě s Uherskobrodskem svázána i místem 
svého narození, ale o rozvinutí komeniologie jako svébytné disciplíny a také 
o interdisciplinární zkoumání evropské kultury sklonku 16. a 17. století. 
Na uherskobrodských konferencích se navíc scházela celá řada osobností 
zabývajících se různými otázkami z oblasti filozofie a kulturních dějin 
raného novověku, které se v metropolích z politických důvodů nemohly 
uplatnit. 
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Z uvedeného podhoubí vyrůstá i kniha Petra Zemka, odborného 
pracovníka Muzea Jana Amose Komenského v Uherském Brodě. Na 
příkladu uherskobrodského panství se snaží řešit obecné problémy re-
formace a protireformace. Zemkova kvalifikace přitom dovoluje, aby se 
zamýšlel nejen nad problémy politického, sociálního a kulturního vyznění 
uvedených historických procesů, ale také aby přesně charakterizoval jejich 
bezprostřední teologické souvislosti.

Jak již naznačuje název knihy, je Zemkova monografie rozdělena 
do dvou základních částí. První z nich se zabývá předbělohorským ob-
dobím, a tedy problematikou reformačních tendencí a jejich projevů na 
uherskobrodském panství. Druhá polovina knihy je potom zaměřena na 
charakteristiku procesů spojených s rekatolizací a protireformací. Obě části 
se přitom Petr Zemek snaží konstruovat symetricky, snaží se je stavět do 
komparativní pozice. Snaží se tak vystihnout, v čem jsou oba procesy sku-
tečně protikladné, a v čem jde naopak o kontinuální dění, byť po porážce 
stavovského povstání pokračující za jiné konfesní a politické situace. Právě 
v tomto případě se může Zemek opřít o unikátní situaci, která v Uherském 
Brodě raného novověku panovala. Po zániku kláštera dominikánů se totiž 
v předbělohorské době v Uherském Brodě nevyskytovali žádní katolíci 
(a to nejen kněží, ale ani laikové). Náboženský konflikt se proto v tomto 
období koncentruje především na spory mezi utrakvisty a jednotou bra-
trskou. V pobělohorské době potom v souvislosti s prvními protirefor-
mačními opatřeními, které reprezentovalo i obnovení dominikánského 
kláštera, došlo naopak k rychlému a navíc prakticky absolutnímu vymizení 
zdejšího nekatolictví. Po odchodu nekatolických duchovních a konverzi 
vrchnosti i poddaných se problém náboženského sporu dostává do ro-
viny klášter versus fara. V obou případech se přitom autor snaží proces 
reformace a protireformace sledovat mnohovrstevnatě. Všímá si proto 
samotné tvorby teologických norem a jejich uplatnění v praktickém životě, 
duchovního rozměru významných osobností ztělesňujících uvedený proces, 
vztahu mezi reprezentanty duchovního světa a světskými vrchnostmi na 
uherskobrodském panství, a v neposlední řadě také sociálního rámce sle-
dovaných fenoménů. Uvedenou koncepci lze tedy nepochybně považovat 
za neobyčejně slibnou. 

Při takto koncipované struktuře se autor mohl opřít jednak o starší 
bádání (Jan Kučera, Veleslav Růžička), jednak o dosavadní prameny, mezi 
nimiž nejdůležitější roli sehrály dobové kroniky (Bartoškova kronika) a akta 
utrakvistické konzistoře. Struktura pramenů a možnosti jejich interpretace 
přitom umožňují komparativní výklad náboženských a církevních dějin 
na Uherskobrodsku pouze v omezeném rozsahu. Z metodologického 
hlediska jde především o to, že uherskobrodské utrakvistické děkanství, 
jehož sídelním chrámem byl v předbělohorském období opuštěný klášterní 
kostel dominikánů, sehrávalo roli srovnatelnou ve struktuře katolické círk-
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ve s biskupstvím. Významné a v nejednom případě i dostatečně barevné 
osobnosti, které v této době stály v jeho čele, svými postoji a působením 
nejenže ovlivňovaly široké okolí Uherského Brodu včetně zdejších vrchností 
z rodu pánů z Kunovic (Jan z Kunovic, Jetřich z Kunovic), ale dokonce 
do značné míry samostatně vytvářely příslušné konfesní normy a pravidla. 
Takovéto zvyklosti, které navíc měly za důsledek vznik celého spektra za-
jímavých a svým způsobem jedinečných pramenů, nemají v době barokní 
protireformace srovnání, což samozřejmě neumožňuje ani dodržet zcela 
vyrovnaný způsob výkladu v obou částech knihy. Pro předbělohorské ob-
dobí jsou nesmírně zajímavé pasáže, v nichž autor z různých úhlů pohledu 
analyzuje osobnosti uherskobrodských děkanů a velmi barvitě ukazuje, jak 
se vlastně život v reformačních místních církvích utvářel. V pobělohorské 
době se již nic takového nedělo. Církevní věroučné i právní normy se 
utvářely zcela mimo území dominia. Na uherskobrodských farářích bylo 
je pouze naplňovat. Petr Zemek se proto snaží nacházet jiné typy projevů 
náboženského života, popř. jiné typy náboženských konfliktů, jež by bylo 
možné stavět do protikladu či naopak do souladu s analogickými fenomény 
předbělohorské éry. Ukazuje to např. na podobných ambicích některých 
z barokních farářů, anebo na konfliktech mezi různými náboženskými 
institucemi působícími ve městě, popř. na konfliktech farářů s vrchností. 
Změnu metod na poli propagace víry se snaží ukázat poukazem na roli 
církevní architektury a výtvarného umění, což je však s výjimkou sledování 
tradice spojené s milostným obrazem Panny Marie Čenstochovské vzhledem 
k celkovému vymezení tématu poněkud nadbytečné.

Kniha Petra Zemka je v mnohém ohledu zajímavá a poutavá. Znovu 
se ukazuje, že i velké historické fenomény a procesy se odehrávají v kon-
krétních místech. Autor skutečně přichází na celou řadu skutečností, které 
jsou projevem složitých a mnohdy vzájemně rozporuplných vazeb a vztahů. 
Názorně dokumentuje, že o okolnostech a osudech „velkých“ historických 
procesů, jakými byly reformace, protireformace a rekatolizace, nejednou 
vedle teologických úvah rozhodovaly také osobní vazby a vzájemné averze 
či naopak náklonnosti jednotlivých protagonistů uvedených procesů. Na 
druhou stranu se Zemek snaží dokázat, že moderní historiografie v ně-
kterých případech pojmy jako reformace a protireformace do jisté míry 
přeceňuje, resp. nadužívá. Snad právě z tohoto důvodu ve vlastním textu 
knihy a v nadpisech jednotlivých kapitol (na rozdíl od samotného titulu 
předkládané monografie) používá velmi často pojem křesťanství. Nejde 
mu nicméně ani tak o dokládání Válkova pojmu „nadkonfesní křesťanství“ 
(které do značné míry do svých syntéz převzal i Thomas Winkelbauer), ale 
naopak o dokázání určitých shodných prvků, které se uplatňovaly v různých 
konfesích a které byly v teologickém myšlení a ještě více v každodenní 
zbožnosti obyvatel na uherskobrodském panství zachovány i přes změnu 
převládající konfese, k níž došlo po bělohorské porážce. Možná i v tomto 
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nazírání na roli konfesí a obecně na roli náboženství v životě východo-
moravské společnosti raného novověku se projevuje Zemkova teologická 
erudice. 

Předbělohorskou podobu křesťanství sleduje Zemek v několika ro-
vinách. Jak bylo uvedeno, první z nich je role vrchnosti. Proto se zabývá 
osobnostmi Jetřicha z Kunovic či Oldřicha z Kounic. Zemek přitom s teo-
logickým vzděláním v zádech dokazuje, že uherskobrodští pánové se řídili 
nejen přirozeným zájmem vrchnosti o disciplinaci kněží různých konfesí 
a v důsledku i uchování pokoje a řádu mezi poddanským obyvatelstvem, 
ale že byli schopni reagovat i na niterné teologické aspekty uvedených 
sporů. Druhou rovinou je role uherskobrodských děkanů. Zde se dostává 
zvláštního místa Pavlu Kyrmezerovi a posléze Pavlu Pressiovi, dvěma vý-
znamným předbělohorským děkanům, jejichž osobní ambice se rovnala 
úloze utrakvistických biskupů a kteří byli zároveň tvůrci reformních snah 
ústících do „uherskobrodské konfese“. Třetí rovina Zemkova výkladu 
se soustřeďuje na dějiny konfesního konfliktu, který se rozvinul mezi 
utrakvistickými děkany a jednotou bratrskou, a který byl personifikován 
sporem Pavla Kyrmezera s bratrským seniorem Janem Vodičkou, který se 
však věcně odrážel také v rozdílech mezi bratrskou a utrakvistickou nau-
kou o eucharistii. Vodička se podle Zemkova výkladu sice zpočátku dostal 
do nesnází, díky vrchnostenské intervenci to ale nakonec byl Kyrmezer, 
jemuž bylo nejprve nařízeno navázat s jednotou teologický kontakt a který 
vzhledem ke své neústupnosti nakonec musel pozici uherskobrodského 
děkana opustit. Uvedené tři linie výkladu poskytují autorovi prostor pro 
ojedinělý výklad jemných konfesních nuancí. Zemek je schopen analyzo-
vat a interpretovat například roli autonomního svěcení kněží, Pressiovy 
věroučné reformy a obstrukce jednoty vůči utrakvistické nauce, které 
i přes různé zvraty i postupné modulace konfliktu neztratily na své síle 
prakticky až do Bílé hory. 

Podobným způsobem se Zemek snaží analyzovat i pobělohorský vývoj, 
a to přes jeho zcela odlišné předpoklady a pravidla. Jestliže v předchozích 
částech analyzuje vztah Jana a Jetřicha z Kunovic a Oldřicha z Kounic 
k uherskobrodské reformační konfesionalitě, nyní se o analogický přístup 
pokouší ve vztahu ke Lvu Vilému z Kounic ovlivněnému výchovou kardiná-
la Františka z Dietrichsteina. Podobně jako v předbělohorském období na 
příkladu Kyrmezera a Pressia, snaží se nyní vykládat proměny v náboženské 
mentalitě uherskobrodského obyvatelstva osobním působením katolických 
kněží Jana Františka Venského či Jana Václava Polontia. Opět ukazuje, že 
víra není přenášena pouze věroučnými principy, ale také jejich naplněním 
a rozšiřování prostřednictvím konkrétních osobností. A Petr Zemek navíc 
dokazuje, že ani pobělohorské barokní období si v dějinách náboženské 
mentality zdaleka nemůžeme představit jako období charakterizované 
jednotným věroučným názorem naplňovaným jednolitým působením 
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katolických panovníků a aristokratických vrchností. Konflikty mezi faráři 
a představenými dominikánského kláštera v Uherském Brodě měly přitom 
zcela naopak ústit až do vyhlášení interdiktu nad městem. O všech těchto 
pozoruhodných aspektech náboženské mentality na Uherskobrodsku 
(a potažmo obecně v raně novověké střední Evropě) se mohou čtenáři 
Zemkovy knihy ostatně přesvědčit i díky dokumentům obsaženým v příloze 
představované knihy. 

Při čtení knihy Petra Zemka o reformaci a protireformaci na uher-
skobrodském panství by se mohlo zdát, že se autor v určitých pasážích 
nechává až příliš strhnout vyprávěním svých předchůdců a také sugestivně 
vypovídajícími dobovými prameny, jimž obzvláště na některých místech 
podřizuje strukturu svého výkladu. V takových případech se někdy asi 
poněkud nadbytečně věnuje určitým detailním dějům. Některé kapitoly 
či subkapitoly by snad bylo možné začlenit do knihy jiným způsobem, 
popřípadě by na ně v zájmu jednolitosti a větší přímočarosti výkladu bylo 
možné rezignovat. Na mysli přitom máme především výklad o školství či 
o hmotné kultuře na uherskobrodském panství v době renesance a baroka 
(která je samozřejmě důkladněji dokumentována v pracích z oblasti dějin 
umění). I přesto je Zemkův interdisciplinární výklad opírající se navíc nejen 
o výše oceňované teologické znalosti, ale také o nosný základní koncept 
komparace poměrů v předbělohorském a pobělohorském období, bez-
pochyby zajímavý a pozoruhodný. České historiografii raného novověku 
přináší nejen konkrétní materiál vhodný k pokusu o komparaci na příkladu 
jiných oblastí Čech a Moravy, ale také celou řadu myšlenek k obecnějšímu 
zamyšlení. A podobné myšlenky by z něj mohly vytěžit i současné církevní 
dějiny, popřípadě srovnávací teologie. Zemkova kniha navíc ukazuje, že 
téma propojující politické a duchovní dějiny je v české historiografii za-
bývající se raným novověkem stále nosné a že v dlouhodobé perspektivě 
není zastíněno ani některými módními a krátkodobě atraktivními směry 
bádání, s nimiž jsme se v posledních letech mohli na stránkách historických 
časopisů v hojné míře setkávat. Další obzvláště oceněníhodnou skutečností 
je Zemkova důsledná snaha o uplatnění metody mikrohistorie, tedy řešení 
obecných problémů na základě analýzy dění v konkrétní lokalitě. 

Tomáš Knoz

Josef G r u l i c h :  Populační vývoj a životní cyklus venkovského 
obyvatelstva na jihu Čech v 16. až 18. století
České Budějovice, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2008, 475 s. 
ISBN 978-80-7394-091-1

Poslední svazek ediční řady Monographia historica Jihočeské uni-
verzity je na první pohled pozoruhodný hned dvakrát: jde již o jubilejní 
desátý svazek a tentokrát poprvé se zde plnohodnotně ke slovu dostala 
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problematika venkovského obyvatelstva. Josef Grulich v monografii 
předkládá v ucelené podobě výsledky svého dlouholetého bádání, jehož 
počátky sahají hluboko do devadesátých let minulého století a intenzívně 
bylo rozvíjeno především účastí v úspěšném mezinárodním projektu Soziale 
Strukturen in Böhmen, 16.–19. Jahrhundert.1

Kniha se v zásadě skládá ze dvou částí, jak to avizuje již samotný její 
název. Problematiku populačního vývoje a životního cyklu jihočeského oby-
vatelstva předchází rozsáhlá kapitola, v níž autor postihl v širokých evrop-
ských konturách stav bádání historické demografie a dějin rodiny. Dále zde 
přiblížil mikrohistorické výzkumy z pohledu dějin každodennosti, mentalit, 
historické antropologie, gender studies a pod vlivem kvantitativních metod 
a francouzské školy Annales. Pasáž věnovanou především metodologickým 
inspiracím své práce doplnil autor subkapitolami o použitých pramenech 
a bližším popisem vlastního „grulichovského“ badatelského prostoru, jenž 
představovalo chýnovské panství rozkládající se mezi Táborem a Pelhři-
movem. Přestože hlavními pramennými zdroji monografie byly matriky, 
sirotčí a poddanské seznamy, soupisy obyvatelstva a pozemkové knihy, 
doplňoval autor tento soubor o další položky, jakými byly nejstarší katastry, 
zhostní listy, hospodářské instrukce a řada dalších. Pramenná základna 
byla volena velmi vhodně a uvážlivě. Umožnila tak komplexní zpracování 
daného tématu a zároveň zabránila ilustrativnímu popisu dobových jevů 
a skutečností. 

V části práce věnované demografickému vývoji jižních Čech využil 
Josef Grulich poznatků z rozsáhlé excerpce údajů 24 farních obvodů, které 
se nacházely jak v centrální oblasti regionu, tak i při hranicích země, na 
území se silnými vlivy protoindustrializace vedle oblastí s výraznou pře-
vahou zemědělské produkce, na nichž byly lokality rozdílného sídelního 
charakteru (města, městečka a vesnice) apod. Podrobným průzkumem 
především matričních údajů rekonstruoval autor dlouhodobý růst jihočes-
ké populace v následujících 150 letech po konci třicetileté války. Jestliže 
v první polovině tohoto období jej prakticky nezpomalily ani hladomory, 
ani epidemie (v to počítaje i poslední mor v letech 1713-1715), ve druhé 
polovině k tomu již docházelo vlivem hladomoru v letech 1740 a 1741, 
především však v letech 1771–1772 a epidemie neštovic na samém konci 
18. století. Autorovi se podařilo prokázat, že trvalé zvyšování počtu obyvatel 
v regionu bylo způsobeno demografickým přírůstkem v rodinách, jejichž 

1 Některé výstupy z projektu byly recenzovány také na stránkách tohoto periodika. Viz 
Soziale Strukturen in Böhmen. Ein regionaler Vergleich von Wirtschaft und Gesellschaft in 
Gutsherrschaften, 16.–19. Jahrhundert. Hrsg. Markus Cerman – Hermann Zeitlhofer. Wien 
– München 2002 (ČMM 121, 2002, s. 568-572) a Untertanen, Herrschaft und Staat in Böhmen 
und im „Alten Reich“. Sozialgeschichtliche Studien zur Frühen Neuzeit. Hrsg. Markus Cerman 
– Robert Luft. München 2005 (ČMM 125, 2006, s. 258-261). 
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členové nacházeli obživu především v zemědělství, nikoliv v počínající 
manufakturní výrobě.

Hlavní těžiště Grulichovy práce však představuje oddíl monografie 
věnovaný přiblížení životního a rodinného cyklu obyvatelstva v 16. až 
18. století. Pro přesnost by bylo na tomto místě stejně jako v názvu knihy 
vhodné zúžení uváděného časového intervalu, jenž výzkum pokrýval, na 
období od konce 16. do 18. století (první zpracovávané údaje jsou z roku 
1585), což však nic nemění na impozantnosti časového záběru autorova 
bádání. Ve srovnání s rozsáhlým územím pro historickodemografický 
výzkum bylo nutné prostor k bádání o životním a rodinné cyklu omezit. 
Primárním autorovým badatelským prostorem se stalo již výše zmiňované 
chýnovské panství, získané výsledky doplňoval a srovnával s poznatky 
zejména z třeboňského panství a města Prachatic, popřípadě z panství Li-
bějovice. Při komparaci taktéž intenzívně využíval dosavadních poznatků 
domácí a zahraniční literatury. Josef Grulich tak provedl čtenáře v devíti 
subkapitolách životem usedlých obyvatel od narození a křtu přes dětství, 
dospívání, sňatek, vlastní období držby nemovitosti až po „podzim života“ 
na výměnku. Tato životní etapa však nemusela vždy končit smrtí, některé 
výměnkáře donutil běh života například k opětovnému převzetí gruntu. 

Nelze v rámci omezeného prostoru recenze připomenout všechny 
otázky a problémy, jež autor v této části díla řešil, s výsledky, k nimiž 
dospěl, proto nezbývá než předložit jejich subjektivní výběr. V některých 
případech, podobně jako ve šlechtickém prostředí, odcházely prvorodičky 
rodit domů, kde se mohly spolehnout na pomoc svých příbuzných, což 
v případě budoucích matek původem z cizích panství mohla vrchnost nelibě 
nést (kvůli nebezpečí případných právních sporů o to, které vrchnosti je 
dítě poddaným), a proto nutila ženy rodit v místě jejich stávajícího pobytu. 
Byť nepřímo, tak velmi přesvědčivě autor prokázal, že při velkém rozsahu 
chýnovského farního obvodu nemohl tamní kněz znát osobně všechny 
rodiče (navíc ještě v 17. století křtil novorozence ze sousedních, většinou 
neobsazených farností), a tak v rozporu s církevními předpisy křtil i jejich 
děti. Podobně nereálná se ukázala též církevní představa o kmotrovi, který 
by křtěnce od dětských let do dospělosti duchovně povznášel, zejména 
u osob, jež v této roli vystupovaly velice často.

O prvních letech života venkovských synů a dcer toho víme nemnoho, 
a ani J. Grulichovi zkoumané prameny neposkytly mnoho dalších informací. 
Více pozornosti mohl věnovat čelední službě, která byla nejdůležitějším 
krokem k postupnému získávání osobní nezávislosti mládeže. Z poddan-
ských usedlostí do ní vstupovaly častěji dcery než synové, jejichž fyzické 
síly bylo možné lépe využít při vlastním hospodářství. Většina čeledi na 
chýnovském a třeboňském panství a ve městě Prachaticích náležela podle 
autora (s. 207) do věkové skupiny 15–24 let (byť tabulka č. 13 na s. 205 
o tom ne zcela jednoznačně vypovídá). Výše jejich mezd většinou přímo 
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úměrně závisela na bonitě obdělávané půdy. Čelední služba byla příleži-
tostí k získání základních finančních prostředků a pro mladé lidi z méně 
majetných poddanských rodin jedinou cestou k zabezpečení prostředků 
nutných k uzavření sňatku a k položení základů samostatné existence.

Stranou Grulichovy badatelské pozornosti nezůstalo ani podružství, 
i když si byl plně vědom širokého obsahu pojmu podruh. Na růstu ven-
kovské populace se totiž podruzi a jejich děti podíleli stále větší měrou. 
Podružství bylo především perspektivou pro osoby, které se neuplatnily na 
rodinném gruntě, a podle autora spíše oddalovalo vstup do manželství. 

S životním cyklem poddaných ve sledovaném období souvisela 
migrace trvalého rázu (dočasná mobilita byla prostřednictvím soudobých 
pramenů těžko postižitelná). Vznikala čelední službou, odchodem osoby za 
svým životním partnerem a dalšími soukromými aktivitami jedinců. Migrace 
vesničanů byly častější na kratší vzdálenosti maximálně do 20 kilometrů 
od místa bydliště, naopak obyvatelé měst odcházeli na větší vzdálenosti. 
Ve srovnání s městečky však existovala ve vesnicích výrazně dynamičtější 
společnost, na tom podle autora mnoho nezměnily ani důsledky třicetileté 
války a následné znevolňování. Rozsah migrací venkovského obyvatel-
stva do značné míry ovlivňovalo nejen ekonomické a správní postavení 
jednotlivých lokalit, ale i pohlaví, postavení v domácnosti, rodinný stav 
a prohlubování osobních vazeb mezi jednotlivými členy společnosti pomocí 
kmotrovství nebo účastí na svatbě v roli svědka.

Na problematiku migrace navázal autor poznatky věnovanými prů-
běhu svatebního obřadu, věku ženicha a nevěsty, rozsahu výbavy a věna, 
jež při vstupu do manželství obdrželi, struktuře venkovské domácnosti, 
úloze ženy v ní a významu poddanské rodiny. Poměrně rozsáhlou po-
zornost soustředil na otázky spojené se změnou majitele nemovitosti. 
Provedeným výzkumem v rámci chýnovského panství na jedné (vřesecké) 
rychtě a v hornickém městečku Ratibořských Horách jednoznačně proká-
zal, že při tamních majetkových převodech po smrti hospodáře sehrávaly 
rozhodující roli zásady českého dědického práva. Pokud však k transak-
cím došlo dříve, projevila se zde celá řada osobních strategií a záměrů 
aktérů. Lepší hospodářské, přesněji finanční poměry obyvatel hornického 
městečka ve srovnání s poddanými na vesnicích se zřetelně projevily při 
splácení nemovitostí. Ve městečku v letech 1650 až 1770 se autor jen 
okrajově setkal s nezaplacenými domy (v rozsahu maximálně 6 %), ve 
vsích v letech 1625–1795 to byl jev naprosto běžný, a v 17. a počátkem 18. 
století dokonce převládající jak u selského, tak chalupnického obyvatelstva. 
V dalším průběhu 18. století se situace zlepšila, přesto zůstalo circa 40 % 
selských a třetina chalupnických usedlostí nadále nevyplacena. Sourozenci 
hospodáře na gruntu ve vesnici se tak k finančním prostředkům ze svých 
dědických podílů dostávali výrazně později (pokud vůbec) než sourozenci 
držitele nemovitosti ve městečku. 
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Závěrem nezbývá než konstatovat, že Grulichova monografie před-
stavuje významné rozšíření a prohloubení poznání životních poměrů ven-
kovského obyvatelstva především 17. a 18. století. Svou precizní stavbou, 
jasnou formulací otázek, důrazem na maximální objektivitu dosažených 
výsledků má veškeré předpoklady stát se podnětem pro další komparativní 
výzkumy.  Bronislav Chocholáč

Vladimír U r b á n e k :  Eschatologie, vědění a politika. Příspěvek 
k dějinám myšlení pobělohorského exilu
Monographia historica. Editio Universitatis Bohemiae Meridionalis, sv. 9. 
České Budějovice, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 2008, 304 s. 
ISBN 978-80-7394-076-8

Touto prací V. Urbánek stvrdil své postavení v plejádě předních od-
borníků na otázky raně novověkého myšlení, soustředěných kolem časopisů 
Studia Comeniana et Historica a jím samým redigovaných Acta Comeniana, 
a zároveň významně podpořil možný perspektivní směr domácí komeni-
ologie, vycházející z dominantního stínu učitele národů.1 Eschatologické, 
mileniální, chiliastické či apokalyptické vize představují pro něj jedno 
z témat, jejichž prostřednictvím lze podnikat mapující sondy do vnitřního 
světa pobělohorské exilové inteligence, formovaného dramatickými život-
ními příběhy a konfesijní afiliací, ale také praktickou potřebou patronské 
ochrany a sponzorské podpory. Novodobé bádání zřetelně ukázalo, že 
snaha zvládnout živelný proud dějinných událostí a odhalit možný směr 
božích úradků, ať již prostřednictvím chronologicko-astrologických výpočtů 
a výkladu biblických alegorií nebo za pomoci laických proroctví a revelací, 
zaujímala v tomto světě místo neméně významné než politické manévrování 
a mocenské strategie, které naopak často stály v jejím stínu a podřizovaly 
se jejím schématům. Pokusy kvalifikovat dobové eschatologické projevy 
nálepkami středověké mystiky či raně novověké protovědecké modernity 
patrně nijak nepomohou jejich autentickému poznání a pochopení, leda je 
v duchu foucaultovské pavučiny uvězní do klece zvnějšku instalovaných 
výkladových kategorií, s nimiž budou badatelé opakovaně zápasit. Toho 
jsou si evropští a američtí historikové, kteří fenoménu novoplatónské 
iracionality věnují v posledních desetiletích značnou pozornost, naštěstí 
dobře vědomi; platí to i o domácím prostředí, které se k tématu nejnověji 
vyjadřuje zejména v rámci odborných setkání mezinárodního výzkumného 
projektu, na němž má V. Urbánek lví podíl.

Při koncipování strategie svého razantního průlomu za hranice 
obvyklého komeniologického bádání si byl Urbánek jistě vědom toho, 

1 Tento směr, tj. osudy a myšlení pobělohorského intelektuálního exilu „vně Komen-
ského“, ovšem Urbánek soustavně sleduje nejméně od poloviny 90. let s výstupy v dílčích 
studiích.
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že vzhledem k množství a obtížné dostupnosti pramenů a s ohledem 
na současný stav znalostí písemné pozůstalosti pobělohorské emigrace 
by se pokus o tematicko-typologické zvládnutí látky nejspíše neubránil 
fragmentárnosti, nemluvě již o přízraku nepřehledných výčtů. Zvolil pro-
to metodu případových studií – medailonů tří univerzitních vzdělanců 
Simeona Partlicia, Paula Felgenhauera a Ondřeje Habervešla, jejichž dílo 
vykazuje právě ony rysy, jež jsou předmětem jeho zájmu. Těžiště bada-
telského přínosu pak spočívá v představení jejich literární tvorby a v její 
následné analýze, vedené především – ale nikoli výlučně – ze zorného úhlu 
přítomnosti, konkrétní podoby a funkce eschatologických, mileniálních 
a apokalyptických motivů.

Úvod vedle standardních požadavků disertace, na jejímž základě 
kniha vznikla (definice, metoda, struktura), obsahuje především příkladný 
bibliografický přehled, prozrazující mimo jiné dosavadní badatelské mezery 
a desiderata domácí produkce. Ještě cennější než komentovaný výčet titulů 
vztahujících se k meritornímu zpracování ústředního tématu je obsáhlá 
pasáž, v níž Urbánek představuje jednotlivé výklady a konceptualizace 
raně novověké protestantské eschatologie a chiliasmu – luteránského, kal-
vínského i mysticko-hermeneutického – v recentní světové historiografii, 
které tento jev zasazují v různých důrazech a významových konstelacích 
do duchovního (konfesijního i vědeckého), kulturního a mocensko-pro-
pagandistického kontextu krizí raného 17. století. V závěrečné zobecňující 
kapitole, koncipované ne zcela autenticky jako vyvození závěrů z provede-
ných rešerší spíše než jako předem zkonstruovaná matrice, provedl Urbánek 
typologické rozčlenění eschatologických témat v emigrantské literatuře 
z hlediska jejich žánrové charakteristiky (učenecký diskurs, popularizující 
filosofie dějin, útěšné spisy, politická propaganda). Vedle zvolených tří 
protagonistů do něj zahrnul i nejznámější exilové intelektuály J. A. Ko-
menského a Pavla Skálu ze Zhoře, aby na jejich příkladu (zejména českou 
historiografií opomíjené Skálově Chronologii církevní  ) potvrdil ideový 
dluh německému prostředí, především herbronskému teologovi Johanu 
Heinrichu Alstedovi a jeho metodě periodizace biblického chiliasmu. Mezi 
oba póly tohoto teoreticko-historiografického rámce pak vložil zmíněné tři 
medailony více či méně příkladných představitelů jednotlivých kategorií, 
jednotně strukturované do „životopisné skici“, rozboru relevantních děl 
a „rekonstrukce sociálních sítí“ prostřednictvím dedikací a mecenátu.

Urbánek prokazuje vynikající znalost ideologie evropského protes-
tantismu, různých odstínů jeho duchovní tvářnosti, dobových mutací jeho 
teologických kánonů včetně mysticko-vizionářských výhonků a především 
čilých a rozvětvených sítí, po nichž bez ohledu na vlnobití evropského 
konfliktu probíhala neustálá a intenzívní komunikace, přenos a výměna lidí, 
myšlenek a publikací. Právě tato připravenost mu dovolila nasvítit skrze 
individuální příběhy mnohovrstevné a pohyblivé prostředí protestantské 
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internacionály první poloviny 17. století, jejích akademií, univerzit, učen-
ců, teologů, konfesijních nuancí a svárů i osobních idiosynkracií, nadějí 
a zklamání, politických iluzí a intrik, ale také strategií materiálního a zvláště 
mentálního přežití exulantů, mezi něž eschatologické a chiliastické myšlení 
nepochybně náleželo. Urbánek pečlivě rozlišuje mezi jeho filozofickým 
(učeneckým) základem a aktuálním propagandistickým použitím a ukazuje 
jeho ranou přítomnost v protestantských univerzálních koncepcích navzdo-
ry teologické nepřípustnosti v díle Luthera i Kalvína. Právě kontinuální, 
světonázorová podoba chiliasmu, kterou u dvou svých hrdinů (Partlicius, 
Habervešl) shledává již v předbělohorském období, jej zajímá přednost-
ně, neboť mu umožňuje zbavit tento jev nánosu příležitostné politické 
instrumentality a vyložit jej jako jeden z živoucích pramenů v mozaice 
evropského myšlení. Ačkoli biblicko-astrologické periodizaci dějin neupírá 
funkci aktuální psychoterapie, osmyslení tragického osudu vyhnanců nebo 
naopak „objektivní“, vědecké opory jejich naděje na zvrat k lepšímu, přece 
jeho výzkumy ukazují především hlubší kořeny a životnost eschatologické 
tradice v evropské zkušenosti.

Poněkud obtížným úkolem je posouzení rytmu funkčních proměn 
eschatologických motivů v závislosti na vývoji válečné situace. Po reprodukci 
Partliciova výkladu cyklických časových period, odvozených z planetárních 
konjunkcí, dovádí Urbánek čtenáře k pochopení dobové marginalizace 
osudových důsledků Bílé Hory, a to nikoli pro mylný odhad budoucího 
vývoje, nýbrž pro její „bezvýznamné“ načasování mimo dlouhodobý plán 
historických zlomů. V tomto kontextu je pozoruhodný právě příklad Sime-
ona Partlicia, lékaře a samorostlého myslitele putujícího neúnavně napříč 
protestantskou Evropou až do počátku 30. let, kdy se jeho stopa ztrácí, 
a přetiskujícího ve svých kalendářích chronologické řady ústící v konečné 
vítězství pravé církve bez ohledu na okamžité pohromy na bojištích. Vo-
jenské a politické neúspěchy Unie nicméně nezůstaly bez odezvy a vyvolaly 
dočasný přesun mileniálních témat z učeneckého diskursu mezi nástroje 
bezprostřední politické agitace zejména poté, co se nevyplnily naděje 
vkládané do magického data 1623; naléhavé odkazy na rozhodující úlohu 
„severního lva“ měly podnítit (a dle Urbánka nakonec podnítily) vstup 
Švédska do konfliktu. Tento vývojový zákrut demonstruje Urbánek na pří-
kladu zemského Němce Paula Felgenhauera, na rozdíl od scholára Partlicia 
muže se sklonem a kontakty k mystickému hermetismu tajných bratrstev, 
který v diaspoře brémského exilu promítal do biblických podobenství 
a enigmatických proroctví politické představy a výzvy obsahující konkrétní 
a jmenovité identifikace symbolů, osob i říší. Ondřej Habervešl, o jehož 
veřejném působení máme zprávy až do münstersko-osnabrückých jednání, 
pak umožnil autorovi sledovat další model reakcí na postupné zhoršování 
exilových vyhlídek – smrt Gustava Adolfa a Fridricha Falckého, revoluci 
v Anglii štěpící tamní politický tábor v jeho falckých (českých) sympatiích 
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a zklamání švédských nadějí vpředvečer uzavření míru. Dříve akcentovaná 
eschatologická témata, vize a předpovědi postoupily místo věcné obhajobě 
stavovského povstání a státoprávnímu výkladu českých historických nároků 
a náboženských výsad s doprovodem příslušných listin. Urbánkem vytě-
žené prameny včetně unikátní korespondence s Johnem Durym, v níž se 
Habervešl pokoušel manipulovat britskými protikatolickými averzemi, tak 
dokládají různé způsoby intelektuálních odpovědí na vývoj konfliktu, jež 
se nedají odvodit z obecných psychologických předpokladů, nýbrž závisely 
na osobních dispozicích neméně než na konkrétním postavení jedince v síti 
politického exilu: tam, kde by zkušenost napovídala postupné zesilování 
mystických a metafyzických momentů (které lze pozorovat u Felgenhauera, 
ale i u J. A. Komenského), uchýlil se Habervešl naopak k asertivní politické 
argumentaci. Jeho žánrový exkurs byl patrně výsledkem styků s předáky 
exilového odboje v Haagu a snad i přímé objednávky, avšak i v apelativních 
alegoriích Felgenhauerových z 20. let spatřuje Urbánek spíše dočasné, oka-
mžitou astrologickou i válečnou situací diktované odbočení od chiliasmu 
pojímaného jako dějinně-filozofická disciplína; ostatně sám Felgenhauer od 
politických aktualizací záhy upustil a po zbytek života se věnoval obecnější 
„apokalyptické chronologii světa“ (s. 132 nn.).

Pozoruhodnou škálu modifikací a nástrojů protestantské eschatologie 
od přisvojení tradičních chronologií, periodických řad a cyklických vývo-
jových koncepcí přes astronomické úkazy po výklad biblických narážek, 
proroctví a alegorií dokládá autor na pramenech, které měl prokazatelně 
v ruce a jejichž text mohl reprodukovat až do velice informativních a ex-
plikativních podrobností, aby je poté podrobil zasvěcené analýze a posléze 
ukotvil do teologického, učeneckého, institucionálního a zčásti i sociálního 
kontextu. Mezi ně náležejí z velké části díla obskurní, opomíjená nebo 
dokonce načas ztracená, jež se mu podařilo vytáhnout na světlo z prachu 
knihoven po celé Evropě a tak navýsost účelně využít současných možností 
akademické peregrinace.2 Díky své historické, filozofické i jazykové erudici 
z nich dokázal vytěžit cenný příspěvek do diskursu proměn evropského 
myšlení a jeho institucí, zmítaných pod náporem nových systémů teologic-
kých (Luther, Kalvín, Melanchton), filozoficko-metodických (v protestant-
ském prostředí především Francis Bacon) a univerzálně konceptuálních 
(Kepler, Galileo). V této kontextualizaci se Urbánek inspiroval pracemi 
předních evropských, popřípadě zámořských odborníků, nicméně moudře 
se vyhýbá hodnotícím evolučním nálepkám i modernizačním teoriím; jeho 
vlastní materiál jej nikde nenutí k polemice ani kontrapozici, spíše vede 
paralelní linii konkrétních důkazů tohoto procesu ve specifickém prostředí, 
opřených o kvalitní pramenný výzkum.

2 To se týká zejména tří astrologických spisů Partliciových (s. 48, 79, 82), objevených 
autorem ve Wolfenbüttelu a v oxfordské Bodleyově knihovně. 
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Ačkoli Urbánek psal především intelektuální dějiny, věnoval pozornost 
také několika pracím z oblasti aplikované politické a státovědné teorie. Více 
než zmíněný Habervešlův účelový spis Bellum Bohemicum zaujme čtenáře 
Bič boží (Flagellum Dei  ) Simeona Partlicia z roku 1620, dílko vyznačující 
se pozoruhodnou znalostní a argumentační kulturou. Partlicius v něm 
prozkoumal fenomén války z hlediska soudobé politické morálky a ve 
světle protestantských ortodoxií, do nichž nicméně pod tlakem nazrávají-
cího konfliktu pronikaly disentní názory, zejména rozšíření sociální škály 
práva na odpor do stále nižších společenských vrstev. Urbánkova subtilní 
analýza místa a autentičnosti Partliciovy pozice v proudu radikalizující-
ho se protestantství (s. 69 nn.) a jeho možného teoretického zasíťování 
v konkurenčních teologických systémech náleží mezi příklady odborně-
profesní bravury s mimořádnou inspirační silou. Jeho výklad sahá nejdále 
k počátkům německé reformace (s. 72), nicméně i na takto vymezeném 
poli se jasně ukazuje kontinuita hodnotových tradic a neuchopitelnost 
dějinných „zlomů“ a „přerodů“, konceptuálních výhonků evolucionismu 
inspirovaného z velké části právě prastarými cyklickými schématy.3 Vedle 
drobnohledné rekonstrukce názorových sítí, jejich přenosu, prolínání 
a selektivní recepce považuji za nemenší, byť vlastně vedlejší přínos Ur-
bánkovy práce četné důkazy imponující šíře kulturního rozhledu vzdělanců 
středních vrstev, kteří tvořili řadový korpus a šedou zónu evropské raně 
novověké inteligence, podobně jako udivujícího bohatství jejich znalostí 
současných i minulých filozofických, teologických i přírodovědných sys-
témů a autorit. Jakkoli právě opora v autoritách náležela ke standardním 
prioritám vysokoškolské výbavy, při skrovné délce univerzitního studia 
(např. Habervešl získal v Basileji doktorát medicíny za několik měsíců po 
imatrikulaci /s. 39/) je množství a škála adekvátních odkazů, mezi nimiž 
symptomaticky vyčnívají novoplatonikové, doslova záviděníhodná.

Urbánkova kniha je nejenom příkladem excelentního badatelského 
výkonu, vystavěného na důvěrné a nezřídka objevné znalosti rozsáhlé pra-
menné základny a využívajícího početné sekundární literatury k zasazení 
partikulárních jevů a textů do celoevropských duchovních souvislostí, ale 
přináší i řadu inspirací a podnětů k promýšlení dalších témat tohoto kritic-
kého období. Všichni tři hrdinové, jejichž osudy autor pracně rekonstruoval 
z rozptýlených pramenů (včetně vydaných matrik řady protestantských 
univerzit), byli příslušníky téže sociální skupiny – středostavovské lékař-
ské profese; ta byla zřejmě zdrojem jejich obživy během nepřetržitého 
exilového stěhování, jehož důvody neznáme. Duchovní rozměr putování, 

3 Jak Urbánek sám připomíná, západoevropská diskuse o pojetí svobody má samozřej-
mě kořeny mnohem hlubší a kolem otázek legitimity, způsobu a míry odporu vůči autoritě 
se otáčela stále dál: in margine dodám, že Partliciově dobově běžné formulaci o potřebě 
zdrženlivosti a revoltě jako krajním východisku rezonuje takřka doslovně úvod Prohlášení 
nezávislosti Spojených států (1776).
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kulturní a jazyková adaptabilita a technická i mentální snadnost změny 
pobytu náležejí mezi civilizační rysy – řečeno s Peterem Laslettem – světa, 
který jsme ztratili; v konfrontaci s hektickým migračním kaleidoskopem 
exulantů si čtenář musí klást praktickou otázku jeho sociálního zázemí 
a finančního zabezpečení. Krátké pobyty v převážně univerzitních městech, 
vybavených sítí profesní konkurence, stěží umožnily zavedení výnosné 
medicínské praxe, zatímco Urbánkův cenný průzkum dedikací nemůže 
dosvědčit náležitou finanční odezvu, s níž měl leckdy obtíže i učenecký 
věhlas a praktický génius J. A. Komenského. Neméně udivující je i literár-
ní plodnost těchto ahasverů, jejíž míra s ohledem na zmíněnou mobilitu 
hraničí s fyzickými možnostmi, byť se v mnoha případech jednalo o užší či 
volnější reprodukce děl autorit, zejména – a to je další meritum Urbánkova 
svědomitého výzkumu, podpořeného kontakty s pracovní dílnou oxford-
ského Howarda Hotsona – J. H. Alsteda a dalších říšských učenců, občas 
spojovaných s mystickými novoplatónskými a rosenkruciánskými sítěmi.

K této historiograficky poněkud ožehavé, byť čtenářsky atraktivní 
záležitosti se vztahuje moje závěrečná poznámka. Urbánek se zcela rozum-
ně dotýká otázky tajných bratrstev jen výjimečně, neboť jejich vyzařování 
do českého prostředí uniká spolehlivým důkazům. Zdá se mi však, že při 
zkoumání domácí či exilové recepce dobové politicko-náboženské esote-
riky je nutno případné výroky a postoje filtrovat prizmatem ohledů jejich 
autorů jak na ortodoxní stanoviska své církve, tak na skutečné i případné 
mecenáše. Tak je patrně nutno číst zesměšnění Růžových bratří v La-
byrintu světa (zatímco o několik let později žádal jeho autor o vstup do 
tajné společnosti téhož Johanna V. Andreae, jehož travestii parafrázoval) 
a snad i hru beroucí si na mušku platónské intelektuální elitářství, kterou 
Komenský napsal a inscenoval jako školní představení v Lešně roku 1640.4 
Stejně účelovou mystifikací mohou být i distance dalších vzdělanců; nelze 
zapomínat, že protestantská skrytá bratrstva měla tvořit protějšek spikle-
neckých metod jezuitů a ze strany členů či spřízněnců je tedy stěží možno 
očekávat upřímnost. Přesto se na rozdíl od Urbánka (s. 220) domnívám, že 
jejich novoplatónský hermetismus měl původně demokratický charakter, 
neboť cílem „všenápravy“ byla postupná difúze znalostí a vzdělání mezi 
všechny společenské vrstvy, zatímco jejich pozdější deriváty – učené spo-
lečnosti – se s postupem doby stále více uzavíraly do scientistní exkluzivity. 
Nejen v tomto ohledu by bylo zajímavé srovnání s katolickým prostředím, 
kde racionální aristotelismus pařížského františkána Marina Mersenne 
položil organizační základy jiného, snad otevřenějšího způsobu vytváření 
vědeckých kontaktů a sítí.

4 Srov. F l o s s ,  Pavel: Kynismus jako filozofická a kulturně sociální tradice a dílo Jana 
Amose Komenského. Studia Comeniana et Historica 16, 1986, č. 31, s. 5–26, zvl. s. 11.



225

S T Ř E D O V Ě K  A  N O V O V Ě K

Komparace myšlenkových světů evropského protestantství a katolicis-
mu v období vrcholného novověku je disciplínou z nejnáročnějších. V. Ur-
bánek přispěl k našim znalostem intelektuálního a vzdělanostního zázemí 
v míře a kvalitě, která je pro toto prostředí – na rozdíl od intenzivního 
výzkumu elit prostřednictvím J. A. Komenského – průkopnickou vzácností 
hodnou následování. Sluší se dodat, že kniha obsahuje všechny náležitosti 
vědecké výbavy včetně cizojazyčného resumé, rejstříku a seznamu pramenů 
a literatury; díky poslednímu čtenář rád odpustí mezery v prvních citacích, 
jež se (patrně jako dědictví disertačních pravidel) v bohatém poznámkovém 
aparátu občas vyskytnou.

Svatava Raková
*

John B l a i r :  The Church in Anglo-
Saxon Society
Oxford – New York, Oxford University Press 
2006, 604 s. ISBN 978-0-19-822695-6

Společnost anglosaské doby se ob-
vykle nachází za horizontem české medie-
vistiky podobně, jako se česká společnost 
doby přemyslovské pohybuje za horizon-
tem anglické historiografie. Je to jistě ško-
da, neboť srovnání vždy umožňuje vidět 
vlastní problém v širším kontextu, dovoluje 
podchytit význam sledovaných jevů, a tím 
dává pevnější tvar neurčitým představám 
o mimoběžnosti či paralelnosti vývoje 
a proměn společnosti mimo úzký horizont 
často až příliš podrobně studovaného, avšak 
osamělého regionu. Nutí rovněž promýšlet 
vlastní závěry (a jejich prezentaci) i s ohle-
dem na badatele, kteří nejsou přímo zasvě-
ceni do úzkého tématu. Proto jistě není od 
věci upozornit na cennou knihu J. Blaira 
o anglosaské církvi. Je výsledkem úsilí au-
tora, který se tématem zabýval po celý život 
a knihu sepsal již jako emeritní profesor. 
Snad i proto jeho práce zaujme nejenom 
jasností a zřetelností formulovaných tezí, ale 
také snahou nenechat se svést extrémními 
řešeními některého z mnoha předchozích 
badatelů. K jistému pragmatismu (kromě 
tradice anglického historické myšlení) au-
tora jistě vede i snaha popsat ani ne tak 
ideální obraz středověké „zemské“ církve, 
případně její sebereflexi v pramenech té 
doby, jako spíše uchopit tehdejší praxi a po-
stihnout funkci anglosaské církve v organis-
mu anglosaské společnosti. Značnou roli při 

vytváření jejího obrazu při tom v Blairově 
knize sehrávají archeologické prameny.

Ústřední roli v rámci anglosaské círk-
ve sehrávaly nejprve, jak Blair upozorňuje, 
tzv. minstery, církevní centra, jež se začala 
v zemi objevovat záhy po přijetí křtu a je-
jichž zlatý věk pozvolna dozníval počátkem 
9. století. Jednalo se o společenství kněží, 
soustředěná okolo jednoho nebo více kos-
telů. Díky podpoře četných domácích králů 
pokryly území Anglie s takovou hustotou, 
že je již kolem roku 800 od sebe nedělilo 
více než 7 mil a staly se tak nedílnou sou-
částí života celé společnosti. Odráželo se to 
i pozvolném přijetí povinnosti platit svému 
minsteru pravidelnou dávku. Je pochopi-
telné, jak Blair přesvědčivě demonstruje, 
že v zemi nesehrávaly pouze úlohu center 
misie, respektive duchovní správy, ale že na 
sebe vázaly také funkci výroben luxusního 
zboží. I to dodatečně ozřejmuje, proč se 
těšily takové podpoře, neboť od dob Grier-
sona (a Mausse) víme, jak významnou roli 
sehrávala směna luxusních předmětů v životě 
elit tzv. primitivních společností.

Síť minsterů (a zejména jejich posta-
vení) však zdaleka nebyla statická, Blair 
naopak velmi názorně ukazuje, jak se mo-
censké poměry mezi biskupy, lokálními 
elitami a vzájemně zesíťovanými minstery 
proměňovaly v čase. Rozpadu této „organi-
zace“, respektive její proměně ve funkčně 
diferencovanou síť institucí, reformovaných 
klášterů na straně jedné a farních kostelů na 
straně druhé, přibližují poslední tři hlavy. 
Podstatně větší míru pozornosti ovšem Blair 
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věnuje vznikajícím farnostem. Ukazuje, jak 
minstery zanikají, buď se proměňují, nebo 
jsou „vyvlastněny“ králem, biskupy nebo 
místními velmoži. Právě s místními elita-
mi s jejich snahou rozesadit kněze, které 
kontrolovali, souvisí zřejmě další utváření 
farní organizace. Ta ovšem nevzniká jako 
výslednice diktátu, spíše ve vzájemném 
stálém napětí mezi jednotlivými minstery 
a jednotlivými, rovněž zcela konkrétními 
urozenými.

S bohatými doklady i s detailní argu-
mentací jednotlivých tezí by se však zájemce 
měl seznámit spíše na stránkách anotované 
knihy, která mu poskytne bohaté a zasvě-
cené, přitom však čtivé poučení o dějinách 
anglosaské církve. David Kalhous

Marzena M a t l a - K o z ł o w s k a : 
Pierwsi Przemyślidzi i ich państwo (od X 
do połowy XI wieku). Ekspansja terytori-
alna i jej polityczne uwarunkowania
Poznań, Wydawnictwo Poznańskie 2008, 576 
s. ISBN 978-83-7177-547-5

Zájem polských historiků o český stře-
dověk má dlouhou tradici a svým způsobem 
náleží k jistotám středoevropské medievisti-
ky. Domácí názorové pole jen v posledních 
letech oživily pozoruhodné úvahy Zbignie-
wa Dalewského, Marcina Rafała Pauka nebo 
Andrzeje Pleszczyńského. A nezdá se, že 
by se v blízkém čase mělo něco změnit, 
neboť do vědeckého života vstoupila silná, 
na dějinách přemyslovského věku vyrost-
lá generace doktorandů. Nečekaně široký 
prostor zaplnili čeští Boleslavové, k nimž 
se nezávisle na sobě vyslovily tři práce. 
Z pera Joanny Aleksandry Sobiesiak vze-
šel portrét knížete Boleslava II., Agnieszka 
Kuźmiuk-Ciekanowska se pokusila o nový 
rozbor Kristiánovy legendy a Marzena Mat-
la-Kozłowska sledovala pohnutý, četnými 
zvraty poznamenaný vývoj přemyslovských 
držav mezi 10. a polovinou 11. století.

Zatímco koncepční půdorys prvních 
dvou prací definovala osobnost přemys-
lovského knížete (nebo pisatele), Marzena 
Matla-Kozłowska se pohybovala hned v ně-
kolika časových a problémových rovinách. 
Proto svůj výklad podřídila prostému sledu 
událostí, jejichž počátek stanovil první his-
torický kníže Bořivoj. Čtyři hlavní a dále 

členěné kapitoly se pak seskupily kolem 
čtyř zápletek. Autorka nejprve sledovala 
mocenské poměry v české kotlině a vzestup 
přemyslovské dynastie (s. 15–75), aby se 
v dalším komentáři soustředila na vládu 
knížete Boleslava I. (s. 76–239). Následova-
lo zevrubné zamyšlení nad příčinami krize, 
během níž Přemyslovci ztratili většinu svých 
držav a nakrátko i pražský knížecí stolec 
(s. 240–399), a konečně poslední stránky 
zaplnila renovace přemyslovské moci v Če-
chách, kterou završilo jednak obsazení Mo-
ravy, jednak tažení knížete Břetislava I. do 
Polska a Uher (s. 400–492).

Hlavní myšlenkové souřadnice 
v podstatě respektují paradigma české 
medievistiky a jak prozrazuje pečlivě ve-
dený poznámkový aparát i rozsáhlý soupis 
literatury (s. 510–576), Marzeně Matle-
Kozłowské neunikla jediná významnější 
studie. A přestože řadu autorit citovala 
bezmála pietním způsobem, nezname-
ná to, že by se předem smířila se všemi 
závěry. Vážné námitky vznesla na adresu 
dnes přijímané datace, že Boleslav Chrab-
rý vyklidil Moravu nedlouho po roce 1018 
(s. 434–451), ale především odmítla nápad 
Dušana Třeštíka, že v Hnězdně zřízenou 
církevní metropoli biskup Vojtěch chystal 
pro Prahu (s. 355–382).

Ne vždy lze s autorkou bezezbytku 
souhlasit a nejspíš bychom se mohli ptát, 
proč se Šebíř (alespoň podle dobře zdů-
vodněné interpretace Tomasze Jurka) 
dostavil na mohučskou synodu roku 1049 
jako správce pražského biskupství svatého 
Vojtěcha. Dílčí výhrady však nejsou pod-
statné. Naopak k vážnému zamyšlení vybízí 
podtitul, který upozorňuje, že svorníkem 
práce není přemyslovské „budování státu“, 
nýbrž výboje. Budiž, ovšem budeme-li pře-
mýšlet o expanzi, a to expanzi velmi rych-
lé a neobyčejně úspěšné, potom se přímo 
vnucuje otázka, kde se vzaly desítky, či spíše 
stovky a možná tisíce dobře ozbrojených 
Boleslavových válečníků, jejichž meče zajis-
tily poslušnost Moravy, Malopolska, Slezska 
a Haliče?

Snad by ale stačilo připustit, že ona 
legendární přemyslovská expanze vypadala 
jinak. Kníže Boleslav I. se přece nemusel 
spoléhat výlučně na hrubou sílu. Předá-
kům a urozeným mohl nabízet spojenectví, 
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v krajním případě mohl provinční a zem-
ské elity nutit k placení tributu, a nejspíš 
právě obratná diplomacie, která sahala od 
výhrůžek až po spojenecké dohody, zajistila 
Přemyslovcům jistý vliv i ve vzdálených ob-
lastech. Pak ovšem stačilo jen málo a české 
Boleslavy obratem nahradila první piastov-
ská knížata.

Není dnes jisté, nakolik kníže Bole-
slav I. ovládal Moravu, Slezsko nebo Kra-
kovsko a nutno přiznat, že Marzena Mat-
la-Kozłowska zůstala zvolenému tématu 
něco dlužna. Možná pro respekt k velkým 
jménům, možná pro hledání „správného“ 
počátku, jež tradičně rozděluje českou 
a polskou medievistiku. Přesto si zaslouží 
slova uznání za otevřenost, s níž se snažila 
vyrovnat s mnohdy protimluvnou (přeshra-
niční) historickou produkcí. Netřeba snad 
dodávat, že zejména české historiografii 
prokázala velmi cennou službu.

Martin Wihoda

Libuše H r a b o v á :  Stopy zapo-
menutého lidu. Obraz dějin Polabských 
Slovanů v historiografii
České Budějovice, Veduta 2006, 324 s. ISBN 
80-86829-18-9

Slibnou christianizaci Polabských Slo-
vanů zpřetrhala řada pohanských povstání, 
stejně jako směřování jednotlivých kmenů 
k trvalejším státním útvarům ukončila ni-
čivá expanze Sasů a Dánů v polovině 12. 
století. Za těchto nepříznivých podmínek 
se u středověkého slovanského obyvatelstva 
mezi Labem a Odrou nemohl najít žádný 
uvědomělý klerik, který by sepsal dějiny 
vlastního kmene. V posledních dvou sta-
letích probuzeného národního cítění tomu 
nebylo o moc lépe. Kromě nepočetných Lu-
žických Srbů žádný národ, natožpak stát, ke 
svému sebeuvědomění dějiny Polabských 
Slovanů nepotřeboval. Nanejvýš Češi a Po-
láci v 19. a 20. století jejich neblahý osud 
vnímali jako odstrašující příklad germani-
zace. Vylíčit obraz tohoto „zapomenutého 
lidu“ v historiografii si jako téma své práce 
vytkla Libuše Hrabová.

Po zmapování diskuze o příchodu 
Slovanů a prvních písemných zmínkách se 
olomoucká historička zastavuje u zasvěce-
ných kronik, které vznikaly v sousedství 

slovanského etnika. Zvláštní pozornost je 
věnována kronikám Widukinda, Dětmara 
Merseburského, Adama Brémského či Hel-
molda Bosovského. Lze jen želet, že autorka 
tyto prameny víceméně převyprávěla a více 
se nepokusila o celistvější pohled. Na dru-
hou stranu je nutné ocenit, jak se samotný 
příběh válečných střetů, kmenových svazů, 
christianizace, pohanských povstání, mo-
cenských aspirací obodritských panovníků 
Nakona, Gotšalka, Kruta, Jindřicha, Niklota 
a dalších knížat v práci rozhodně neztrácí. 
Stranou nezůstala problematika nábožen-
ství, významných hradišť a pozdější koloni-
zace. Ocenění si zaslouží i rozbor věnovaný 
pohnutkám (zvláště Bernarda z Clairvaux), 
které se staly podnětem ke křížové výpra-
vě proti Polabským Slovanům roku 1147. 
Po vylíčení osudového podrobení jednot-
livých kmenů v následujících desetiletích 
je závěrečná kapitola první části věnována 
stručným dějinám teritorií, Pomořan, Bra-
niborska, Rujany a Lužice. Zde se autor-
ka dopustila drobných nepřesností. Roku 
1135 neudělil polskému knížeti Bolesla-
vovi Křivoústému Pomořany v léno císař 
Jindřich III., ale Lothar III. (s. 179) a Jošt 
Moravský nebyl synovcem braniborského 
markraběte Zikmunda Lucemburského, 
nýbrž bratrancem (s. 206). 

Libuše Hrabová neponechává stranou 
ani novověk, kterému věnuje druhou část 
knihy. Tématem jednotlivých kapitol jsou 
učenci Albert Krantz, Johann Bugenhagen, 
Thomas Kantzow, David Chytreus a jejich 
úvahy nad historií zanikajících kmenů. Své 
místo má i postavení podrobeného slo-
vanského obyvatelstva v Zálabí až do 20. 
století se zvláštním zaměřením na Drevany 
a Lužické Srby. V popisu obrozeneckých 
snah nezůstali Polabští Slované stranou ani 
jako téma krásné literatury. Kromě řady vy-
obrazení a map je kniha na konci každé 
kapitoly doplněna zhodnocením literatury 
a edic pramenů s jejich soupisem. 

Byť se autorka snažila oslovit i širší čte-
nářskou obec, její dílo je především potřeb-
nou příručkou, která snad v naší odborné 
veřejnosti probudí hlubší zájem. Polabští 
Slované by se u nás neměli pozornosti 
těšit jen pro dynastické a politické svazky 
s přemyslovským státem, ale také kvůli řadě 
analogií k zásadním otázkám české medie-
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vistiky, k vnitřní organizaci západoslovan-
ských kmenů v 9. a 10. století, k tributárním 
a lenním vztahům vůči říši, ke kolonizaci. 
Královská hodnost vládců Knuta Lawarda 
Obodritského († 1131) a Pribislava Jindři-
cha Stodoranského († kolem 1150) může 
zase nabídnout přínosný srovnávací mate-
riál ke studiu snah Přemyslovců o králov-
skou korunu. Jako odrazový můstek nejen 
k hledání těchto analogií ale i k hlubšímu 
studiu dějin „zapomenutého lidu“ může 
přehledová kniha Libuše Hrabové beze-
sporu dobře posloužit.

Lukáš Reitinger

Egon B o s h o f :  Europa im 12. Jahr-
hundert. Auf dem Weg in die Moderne
Stuttgart, Kohlhammer Verlag 2007, 346 s. 
ISBN 978-3-17-014548-1

Vyprávět evropské dějiny tak, aby 
nebyly sledem národních, vzájemně se 
popírajících příběhů, není vůbec jednodu-
ché. Právě takto zahájil svůj proslov Egon 
Boshof, profesor středověkých dějin na 
pasovské univerzitě, a na stejném místě 
čtenáře upozornil, že jakékoliv úvahy za 
hranou národních dějin ohrožují zejména 
pestré kulturní vrstvy starého kontinentu, 
které se vzpírají prvoplánové „evropeiza-
ci“. Podle autora však hledání vzdálených 
počátků našeho světa není možno zasadit 
ani do shodných časových souřadnic, neboť 
latinský Západ zněl tolika hlasy, že větší 
zájem vzbudily v podstatě jen první křížové 
výpravy do Svaté země. Potom se ale nelze 
ubránit důvodným pochybnostem, jaký má 
smysl přemýšlet o jednom (byť přívlastkem 
modernity ověnčeném) století?

Zdálo by se, že žádný, nicméně sama 
monografie usvědčuje autora z lehké nad-
sázky. Boshofův časový prostor se ovšem 
nekryje se školometsky definovanou chro-
nologií. Jeho století začíná vlastně až roku 
1122, kdy byl vyhlášen wormský konkor-
dát a svatopetrský stolec se stal uznávaným 
mluvčím latinského Západu, a končí na 
bitevních pláních u Las Navas de Tolosa, 
Bouvines a Muretu, tedy ve druhé dekádě 
13. století, kdy byl zpečetěn velmocenský 
status kapetovské Francie.

Klasicky sklenuté politické dějiny však 
zaplnily pouze jednu z hlavních kapitol. 

Přesto se Egon Boshof na poměrně malé 
ploše vyrovnal se schizmatem roku 1130 
a krizí roku 1159, stručně probral podmín-
ky benátského míru roku 1177, zastavil se 
u třetí křížové výpravy a upozornil na rychlý 
vzestup křesťanských království v západním 
Středomoří a vítězství u Las Navas de Tolosa 
(s. 11–69). Zbylé a rozhodující pasáže byly 
věnovány sociálním a kulturním proměnám 
starého kontinentu. Mentální obzor evrop-
ského Západu autor zkoumal a překračoval 
v kontextu křížových výprav (s. 70–102) 
a k obdobnému srovnání vybízely královské 
dvory Plantagenetů, Kapetovců a Hautevillů, 
jejichž struktura se začala vzdalovat modelu 
štaufského císařství (s. 103–139).

Egon Boshof vyhradil zvláštní pod-
kapitoly komunálnímu hnutí a městským 
obcím, ale 12. století přiznal zejména sak-
rální rozměr. Ostatně zásadním reformám 
neunikla papežská kurie, která se snažila 
o dialog na půdě lateránských koncilů. La-
tinský Západ začaly ovlivňovat také nové 
(reformované) řády cisterciáků a premon-
strátů, vedle nichž se prosadila heretická 
hnutí (s. 140–173). Na pomezí kultur se 
zrodila rovněž dvorská a rytířská kultura, 
svět trubadurů a truvérů, jehož středobodem 
byla (dosud na okraji středověké společnosti 
živořící) žena (s. 174–211). Odtud zbýval 
jen krůček k jiné marginalizované vrstvě, 
a sice k Židům, jimž 12. století přineslo spíše 
zmar, pogromy a vyhnanství (s. 212–228). 
Vzdělaná část latinské Evropy ovšem žila 
spory scholastiků na katedrálních školách 
v Laonu a Chartres, tragickým osudem Petra 
Abelarda a návratem Aristotela, v boloňských 
disputacích objevovala dosud nepoznaná 
zákoutí právních norem a chystala se na 
vznik prvních univerzit (s. 229–267).

Tím vším bylo 12. století, které se ve 
stručných, nikoliv ale povrchních glosách 
Egona Boshofa změnilo v přirozenou sou-
část dlouhé a pomalé proměny starého kon-
tinentu v celek sdílející společné hodnoty 
(s. 268–272). A přestože se autor přiznal, 
že s těžkým srdcem omezil kritický aparát 
(s. 273–324) i seznam pramenů a literatury 
(s. 325–334) na nezbytné minimum (proto 
se tak často odvolával na Lexikon des Mitte-
laters), předložil medievistické obci nápadi-
té dílo, které vybízí k dalšímu zamyšlení.

Martin Wihoda
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Jaroslav M e z n í k :  Tvář stárnoucího 
středověku. Výbor článků a studií
Uspořádali Tomáš Borovský a Martin Wihoda 
ve spolupráci s Davidem Kalhousem a Demete-
rem Malaťákem. Brno, Matice moravská 2008, 
456 s. ISBN 978-80-86488-49-3

Matice moravská vydala začátkem 
letošního roku velmi záslužnou publikaci, 
bohužel však za smutných okolností – je jí 
soubor studií Jaroslava Mezníka, jenž vyšel 
u příležitosti nedožitých autorových osm-
desátých narozenin. 

Pořadatelé tohoto výboru Tomáš Bo-
rovský a Martin Wihoda si, ve spolupráci 
s Davidem Kalhousem a Demeterem Mala-
ťákem, vytkli několikerý cíl: Vedle zmapo-
vání základních okruhů Mezníkova odbor-
ného zájmu a nastínění průběhu a vývoje 
jeho odborné činnosti se snažili výběrem 
studií reflektovat především ty z nich, jež 
jsou i při dnešním rychlém zastarávání díl-
čích vědeckých poznatků i celkových závěrů 
stále živé a inspirující. Čtenáři se tak dostá-
vá do rukou výběr z Mezníkovy publikační 
činnosti v reprezentativním přehledu hlav-
ních témat, na která se zaměřovala jeho od-
borná pozornost. Jde celkem o 21 odbor-
ných textů, rozdělených do tří tematických 
celků – najdeme zde monografické studie 
zabývající se Čechami a Moravou za vlády 
Lucemburků, studie věnované problematice 
měst a měšťanů v pozdním středověku, ja-
kož i hospodářským a sociálním proměnám 
české a moravské společnosti ve 14. a 15. 
století. Tento výběr je pak doplněn dvěma 
autorovými texty z kategorie esejistických 
zamyšlení: úvahou Etika historikovy práce 
a esejem „na historické téma“ s názvem Je-
roným Šrol. Úvahy o osudech jednoho husity. 
Zařazeny byly mnohé studie, na nichž Jaro-
slav Mezník pracoval v období normalizace, 
kdy se nuceně pohyboval mimo akademic-
kou půdu – jen některé z nich byly vydá-
ny v době jejich vzniku, v samizdatových 
sbornících či pod cizím jménem. Mnohé 
byly poprvé publikovány až v 90. letech 
minulého století. (Nejen o nelehkých okol-
nostech, v nichž tyto vědecké texty vznika-
ly, se ve svém osobně laděném úvodním 
slově k předkládanému výboru zmiňuje 
Mezníkův dlouholetý vědecký kolega a pří-
tel, František Šmahel). Publikace je, krom 
ediční poznámky s původními bibliografic-

kými údaji zařazených studiích, opatřena 
seznamem zkratek a seznamem pramenů 
a literatury, na něž je v poznámkovém apa-
rátu jednotlivých textů odkazováno, a také 
místním a jmenným rejstříkem. Nechybí 
ani drobná obrazová fotografická příloha 
(I–VIII), dokumentující některé okamžiky 
ze života autora. 

Mezníkovo bádání, věnované proble-
matice Moravy za vlády lucemburských 
markrabat, které bylo v 90. letech minulé-
ho století završeno vydáním monografické 
syntézy,1 je v předkládaném souboru za-
stoupeno řadou hloubkových pramenných 
sond, jejichž dílčí výsledky Jaroslav Mezník 
později zhodnotil právě ve zmíněné mono-
grafii. Z tohoto tematického okruhu budiž 
zmíněny zejména studie Politika moravských 
markrabat Jana Jindřicha a Jošta, Markrabě 
a páni. K mocenskému dualismu na Moravě 
v době předhusitské nebo v oddíle „Hospo-
dářské proměny pozdního středověku“ za-
řazené texty, věnované Financím moravského 
markraběte Jošta, Vývoji ceny rent a rentového 
vlastnictví v Brně ve 14. a 15. století či Vlast-
níkům a držitelům hradů a měst na Moravě 
v letech 1350–1410. Jaroslav Mezník byl jed-
ním z prvních moderních historiků, který se 
blíže osobou moravského markraběte Jošta 
zabýval – v době, kdy k němu obrátil svůj 
odborný zájem, neexistovala žádná mono-
grafie, pouze dílčí studie, některé z konce 
19. století. Výsledky Mezníkova bádání na 
tomto poli, založené na precizní a mravenčí 
práci s prameny, do té doby dosud pouze 
nedokonale známými a využitými, a zpra-
covávanými zejména v 60. letech 20. století 
historiky hojně využívanou statistickou me-
todou (jejíž metodologická úskalí a limity 
si Mezník dobře uvědomoval a ve svých 
textech na ně upozorňoval), byly později, 
když byl autor vnějšími nepříznivými okol-
nostmi nucen velké a náročné téma Jošta 
Lucemburského opustit, využity dalšími 
badateli, kteří se Joštem zabývali. Ovšem 
i v současné době jsou Mezníkovy studie 
z daného okruhu problematiky nadále in-
spirující. Vždyť příliš mnoho otázek, týkají-
cích se lucemburského období na Moravě, 
zůstává stále nezodpovězeno, než abychom 
si mohli dovolit toto bádání považovat za 
uzavřené a práci Jaroslava Mezníka za 
překonanou! O tom, že je naopak stálým 
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východiskem všech dalších badatelů, kteří 
se dobou pozdního středověku na Moravě 
zabývají, se lze přesvědčit prostým nahléd-
nutím do poznámkového aparátu mnoha 
recentních studií.

Odborný zájem Jaroslava Mezníka 
se však zdaleka neomezoval jen na území 
pozdně středověké Moravy. Dobře to do-
kládají další studie tohoto sborníku: Český 
zemský sněm za Václava IV., Odvolání Ma-
jestas Carolina či Převrat na Starém Městě 
pražském roku 1350, K otázce struktury čes-
kých měst v době předhusitské nebo Karel IV., 
patriciát a cechy – studie, které svými závěry 
vyvracely do té doby převládající mínění 
zejména marxistických historiků. Jak po-
dotýká v úvodním slově sborníku i Franti-
šek Šmahel, který sám mnohá Mezníkova 
zjištění ohledně sociálního vývoje předhu-
sitských měst, zejména Prahy, zohlednil, 
Jaroslav Mezník se nikdy nenechal ovliv-
nit oficiálním, ideologickým či pouze jen 
„zaužívaným“ výkladem žádného tématu, 
a pokud na základě pečlivého studia pra-
menů dospěl k závěrům, které tomuto 
obecně přijímanému výkladu odporovaly, 
jeho profesní čest historika mu vždy ve-
lela, tato odlišná zjištění prezentovat. Pro-
střednictvím textů Jaroslava Mezníka se 
stále můžeme učit precizní a poctivé práci 
s prameny. Tam, kde mu to jejich výpověď 
nedovolovala, Mezník nikdy nevyslovoval 
jednoznačné závěry, činící si nárok na ne-
zpochybnitelnost a úplnost. Uváděl, nakolik 
to bylo možné, závěry dílčí, vždy s upozor-
něním, že si v daném případě více dovolit 
nelze. Vzhledem k torzovitosti mnohých 
pramenů toto konstatování čteme v před-
ložených Mezníkových statích snad až příliš 
často. Můžeme zde však litovat pouze ne-
příznivého stavu dochování pramenů, nikoli 
toho, že se autor nepouštěl na pole dohadů 
a věštění. V čem bychom se ovšem měli na 
základě jeho odborných statí poučit nemé-
ně, je také úcta vůči ostatním kolegům his-
torikům a schopnost slušně a nekonfliktně 
vyjadřovat odlišné názory. Mezník neútočí, 
nikoho uštěpačně nenapadá – pouze kon-
statuje, že na základě pramenné výpovědi je 
jeho interpretace mnohdy odlišná, než in-
terpretace a závěry jiných. A přesto – nebo 
snad spíše právě proto – nemají jeho závěry 
a konstatování menší váhu.

S touto lidskou stránkou Jaroslava 
Mezníka souvisejí také ony dva zmíně-
né esejistické texty, zařazené do tohoto 
sborníku. Příspěvek Etika historikovy práce 
mohli vyslechnout účastníci VIII. sjezdu 
českých historiků, konaného v září roku 
1999 v Hradci Králové. Mezník v tomto 
textu, se slušností a skromností sobě vlastní, 
předkládá k zamyšlení některé své názory 
a nároky na profesní i společensko-morální 
stránky osobnosti historika. Své hlavní pře-
svědčení, že „historik, který nechce hodnotit, se 
zpronevěřuje svému povolání“ ovšem mistrně 
problematizoval a na úskalí veškerých hod-
notících soudů historiků nad minulostí upo-
zornil již roku 1979 ve zcela jedinečném 
textu Jeroným Šrol. Úvahy o osudech jednoho 
husity, vydaném v samizdatové Edici Petlice 
č. 184. (Text poté znovu vyšel roku 1997 
v Pražském sborníku historickém s před-
mluvou Františka Šmahela – tak je otištěn 
i v anotovaném souboru.) Tento krátký esej, 
jenž je již svou formou malým literárním 
skvostem, považuji za zlatý hřeb celého 
sborníku a jeho vřazení do oddílu studií vě-
novaných problematice měst a měšťanů za 
čistě formální a snad ne příliš šťastné. Jistě, 
jde o text, který je zainteresované (nejen) 
historické obci dnes již dobře znám a myš-
lenky v něm obsažené nepřekvapí nikoho, 
kdo měl to štěstí osobně profesora Jaro-
slava Mezníka poznat, nebo kdo alespoň 
četl jeho poutavou autobiografii.2 Přesto 
si myslím, že by jeho občasné opakované 
pozorné přečtení velmi prospělo každému 
z nás, kteří se máme tu čest považovat za 
členy historické obce. Eva Richtrová

1 M e z n í k ,  Jaroslav: Lucemburská Morava 1310–
1423. Praha 1999. 
2 M e z n í k ,  Jaroslav: Můj život za vlády komunistů 
(1948–1989). Brno 2005.

Bogusław C z e c h o w i c z :  Międ-
zy katedrą a ratuszem. Polityczne uwa-
runkowania sztuki Wrocławia u schylku 
średniowiecza
Warszawa, Wydawnictwo DiG 2008, 380 s. + 
226 obrázků, ISBN 83-7181-508-5

Problematika dějin Slezska našla 
v posledních letech živnou půdu u mno-
ha domácích historiků. Nejinak je tomu 
i u polských autorů, kteří se touto proble-
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matikou zabývají. Autor Czechowicz se vě-
nuje dějinám umění pozdního středověku 
v královském městě Vratislavi již přes dvě 
desítky roků. Proto bylo otázkou času, kdy 
sepíše svoje poznatky do ucelené monogra-
fie, aby zájemce o tuto problematiku nebyl 
odkazován na velké množství jeho článků 
uveřejněných v různých periodikách, jež 
jsou obtížně dostupné.

Monografie je členěna do sedmi zá-
kladních kapitol, které nás uvádějí do jed-
notlivých dějinných etap města Vratislavi 
a jeho politického života. Časově nás autor 
uvádí do problematiky 14. století a končí 
počátkem 16. století. Zde bychom mohli 
namítat, proč právě B. Czechowicz zvolil 
takovéto časové členění. Jistě, pro nás by 
bylo daleko lepší mít zachyceny dějiny 
obou institucí od jejich počátku. Proto sám 
autor hned v předmluvě uvádí důvody pro 
svůj metodický přístup. Z jeho pohledu se 
obě instituce – katedrála a radnice – začaly 
rozvíjet až po včlenění vratislavského kní-
žectví do českého soustátí za vlády Jana 
Lucemburského. Další kapitoly se věnují 
problematice lucemburské doby, husitství, 
Matyáše Korvína a počátku 16. století.

Sama kniha si klade hned v úvodu otáz-
ku, která prochází celou monografií, a to jaké 
politické vztahy panovaly mezi vratislavskou 
katedrálou a radnicí? Ty autor zasazuje nejen 
do politické roviny, ale hlavně do sféry dějin 
umění. Právě umění poukazuje na schopnost 
reprezentace obou hlavních protagonistů 
knihy – katedrály a radnice.

Nejprve jsme v knize seznámeni s po-
litickými dějinami města, které nás uvedou 
do problematiky. Teprve pak přistupuje au-
tor k jednotlivým prvkům výstavby církevní 
a městské, na jejichž příkladech dokládá 
vzájemné „soupeření“ obou institucí. Ne-
opomněl ani problematiku mecenátu ja-
kožto hlavního způsobu sebereprezentace 
jednotlivých složek církve a města. Vhodně 
vybrané obrázky dokumentují text, který se 
tak stává jasnějším a srozumitelnějším.

Kniha B. Czechovicze přináší české-
mu čtenáři nové informace o problematice 
středověkých dějin Vratislavi z odlišného 
úhlu pohledu. Sám autor zakomponoval 
vztah Koruny české k Vratislavi a uvádí 
chronologicky jednotlivé vývojové etapy 
mezi Vratislaví a Prahou. Tím se autorovi 

podařilo přiblížit nejen odbornému, ale 
i laickému čtenáři dobu pozdního středo-
věku a vysvětlit jednotlivé vývojové etapy 
města na Odře. Marek Vařeka

Alexander K o l l e r  (Hg.): Die Aus-
senbeziehungen der römischen Kurie 
unter Paul V. Borghese (1605–1621)
Bibliothek des Deutschen historischen Instituts 
in Rom Bd. 115. Tübingen, Niemeyer 2008, 
XVI + 528 s. ISBN 978-3-484-82115-6

Německý historický ústav v Římě patří 
k předním vědeckým institucím a svými od-
bornými pracemi pravidelně přispívá k histo-
rickému poznání. Ve dnech 18.–20. května 
2005 se na půdě tohoto institutu konalo me-
zinárodní historické sympozium zaměřené na 
problematiku zahraničních vztahů papežské 
kurie v době papeže Pavla V. (1605–1621). 
Téma nebylo zvoleno náhodně a vztahovalo 
se ke 400. jubileu začátku pontifikátu tohoto 
papeže potridentského období. Písemným 
výstupem ze sympozia je sborník s názvem 
Die Aussenbeziehungen der römischen Kurie un-
ter Paul V. Borghese, který institut vydal jako 
115. svazek své řady Bibliothek des Deutschen 
historischen Instituts in Rom. Sborník odráží 
vysokou úroveň všech příspěvků sympozia, 
na němž se podíleli přední odborníci k dané 
tématice pocházející z řady zemí. Editor 
sborníku Alexandr Koller v úvodu struč-
ně shrnul minulost i současnost výzkumu 
doby pontifikátu Pavla V. Jednotlivé referáty 
pak byly rozděleny do několika skupin. Ta 
první se orientovala na otázky všeobecného 
charakteru. Maria Teresa Fattori se zabývala 
problematikou aplikace závěrů tridentského 
koncilu do generálních instrukcí pro papež-
ské nuncie, Anthony Wright popsal vztahy 
Pavla V. a jezuitského řádu po interdiktu 
uvaleném na Benátskou republiku v roce 
1607, Giampiero Brunelli zkoumal papežovu 
vojenskou politiku a dotkl se přitom i role, 
kterou sehrály papežské sbory ve válce v Uh-
rách. Poslední z této skupiny je příspěvek 
Wolfganga Reinharda, který věnoval svou 
pozornost postupům a důvodům, které vedly 
k obsazování pozic jednotlivých papežských 
nunciů. Druhá skupina referátů obracela svo-
ji pozornost na politické a konfesní aspekty 
vztahů papežské kurie k Římské říši a k dal-
ším evropským státům. Jan Paul Niederkorn 
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nastínil problematiku vztahu mezi papežem, 
císařem a říší v posledních letech vlády Ru-
dolfa II., tj. do roku 1612. Zohlednil přitom 
všechny podstatné události, které se v těchto 
vztazích projevily, jako byla válka s Turky, 
konflikt mezi Rudolfem a jeho bratrem Ma-
tyášem, otázka nástupnictví v uvolněném vé-
vodství Jülich-Kleve. Na to časově navázal 
Alexander Koller, který tento vztah nastí-
nil pro léta 1612–1621. Václav Bůžek pak 
otevřel otázku vlivu Papežského stolce na 
dění v českých zemí za pontifikátu Pavla V. 
Zmínil přitom též významnou roli pražské 
nunciatury při rekatolizaci Čech v předbě-
lohorském období. Další autoři dané téma 
rozebrali v případě jiných evropských stá-
tů – Olivier Poncer Francii, Bernard Garcia 
Španělsko, Silvano Giordano Portugalsko, 
Leszek Jarminski Polsko. Následující skupi-
na šesti referátů osvětlila specifika kontaktů, 
které Svatý stolec udržoval s různými ital-
skými státy. Benátskem se zabýval Stefano 
Andretta, Neapolskem Guido Metzler, Tos-
kánskem pak Christian Wieland, Savojskem 
Toby Osborne, Milánskem Julia Zunckel 
a Řádem maltézských rytířů Moritz Trebel-
jahr. Samostatně byly reflektovány nejen 
evropské, ale i mimoevropské aktivity pa-
pežské kurie za Pavla V. – Matteo Sanfilip-
po se soustředil na misie v severní Americe, 
Gio vanni Pizzorusso na misie v Asii, Africe 
a v jižní Americe. Závěrečné texty sborníku 
pak zohlednily zvláštní téma tzv. reformních 
nunciatur, které fungovaly v těch oblastech 
Evropy, kde se katolická církev musela asi 
nejvíce potýkat s protestantismem. Elisa beth 
Zingerle se v tomto směru zabývala nun-
ciaturou v Grazu, Peter Schmidt v Kolíně 
nad Rýnem, Urban Fink v Luzernu a Bruno 
Boute v Brusselu.  Tomáš Černušák

Sixtus B o l o m :  Tajemství rodu Jan-
kovských z Vlašimi a na Bítově
Třebíč, Akcent 2008, 240 s. ISBN 80-7268-
527-1

V září roku 2008 vyšla knižní prvotina 
mladého brněnského historika Sixta Bolo-
ma. Nuže jak si s touto regionálně-genea-
logicky laděnou prací poradil?

Oblasti Vysočiny a zejména Bítovsku 
se autor podrobně věnuje již delší dobu. 
Není divu – na Vysočinu sahají jeho rodové 

kořeny a na hradě Bítově navíc delší dobu 
působil jako průvodce. Poměrně očekávaně 
pak tomuto kraji zasvětil i obě své magis-
terské práce a plynulým vyústěním jeho 
dosavadního bádání je kniha věnovaná 
historii rodu Jankovských z Vlašimi. Na 
základě předešle zmíněného lze říci, že má 
autor dobré předpoklady k tomu, aby téma 
zpracoval na vysoké odborné úrovni. 

Jak známo, podstatné se vždy skrývá 
uvnitř, přesto se nelze nezastavit u vnější-
ho vzhledu knihy. Poněkud dobrodružně 
znějící název v kombinaci se zářivě modrou 
obálkou má potenci už od počátku nenechat 
čtenáře k tomuto titulu chladným. Některé-
ho trochu odradí, jiného přiláká. Samotný 
text už však tolik emocí nebudí. Práce je 
zpracována poměrně standardním způsobem 
a milovníci napětí si na své „tajemství“ musí 
počkat až do závěrečných pasáží knihy.

Ve zkratce lze říci, že knížka popisuje 
rodovou historii jednoho rodu pohybujícího 
se na pomezí nižší a vyšší šlechty, přičemž 
v popředí autorova zájmu pak stojí zejména 
bítovská větev. Časově je dílo ohraničeno 
14. stoletím a osobou Jana Očka z Vlašimi 
na jedné straně a životem současných čle-
nů rodiny Jankovských na straně druhé. 
Hlavní část knihy je však věnována čtyřem 
generacím z období 17. a první poloviny 
18. století, v kteréžto době rod dosáhl nej-
větší slávy.

Bolomova publikace však není zdaleka 
jen suchým shrnutím osudů jednotlivých 
členů rodu. Zejména v hlavní části, kdy 
autor podrobně rozebírá příčiny vzestupu 
a následného poklesu moci Jankovských ve 
zmíněných dvou staletích, se rodová historie 
stává spíše jakousi hlavní linií, na niž se na-
pojuje množství historických závěrů a to jak 
lokálního, tak i evropského rozměru. Autor 
se podrobněji zastavuje například u tématu 
vzdělání a kavalírských cest mladých čes-
kých aristokratů do Evropy, dále se zabývá 
postupnou výstavbou hradu Bítova a také 
správou panství a vztahem Jankovských 
k jejich poddaným. Pro čtenáře zajímavým 
se jeví i popis barokní svatby. Asi nejčastěji 
se však Sixtus Bolom zamýšlí nad nábo-
ženskými souvislostmi a z textu lze jasně 
vypozorovat, že se v této problematice (pro 
dané období) velice dobře orientuje. Velmi 
nestranně porovnává katolické a protestant-
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ské prostředí, často z netradičních pohledů, 
a nebojí se ani odvážných odpovědí. Hodně 
se v tomto směru věnuje dobové zbožnos-
ti, a to jak u členů rodu Jankovských, tak 
i u jejich poddaných. Z tohoto hlediska se 
tak podstatný úsek knihy stává jakýmsi ob-
razem doby, ukázaným na příkladu jednoho 
aristokratického rodu, velmi dobře navleče-
ným na hlavní dějovou nit. 

Několik menších nedostatků je spíše 
stylistického rázu. Knížka poněkud postrádá 
koncepci ohledně toho, jakému druhu čte-
nářů je určena. To je však na druhou stranu 
nešvar, na který lze narazit i u zkušenějších 
autorů. Úzká profilace není u odborné kni-
hy nutná, ovšem autor by tomu měl přizpů-
sobit text. V této publikaci dochází k tomu, 
že jsou zde na jedné straně objasňovány 
naprosto základní pojmy jako zemský sněm, 
na straně druhé se však historii nezasvěcený 
čtenář musí vyrovnat s výrazy mnohem slo-
žitějšími, které už vysvětleny nejsou. Není 
to ale zase nic, co by plynulé četbě příliš 
překáželo, zvídavý čtenář si patřičné pojmy 
může dohledat. Četbu knihy však místy ruší 
fakt jiný, a sice ten, že autor někdy dost 
odbíhá od tématu a přeskakuje z myšlenky 
na myšlenku. Zmíněná chyba se ale v textu 
nevyskytuje příliš často a vícekrát ji lze na-
lézt spíše v počátečních kapitolách. Později, 
jak se autor dostává do tempa, kniha nabírá 
dobrý spád. Totéž se týká zpočátku až příliš 
květnatého slohu, který se postupně ustalu-
je a stává se čitelnějším.

Zajímavým a nikoli negativním krokem 
je vložení závěrečného interview. Rozhovor 
autora s žijícím potomkem rodu Jankov-
ských knihu příjemně doplňuje.

Celkově je možno říci, že se první 
knižní titul Sixtu Bolomovi povedl. Odmys-
líme-li si řečené menší nedostatky (které 
nejsou nijak klíčového charakteru), má tato 
kniha svoji kvalitu. Dle mého názoru zejmé-
na v tom, že se autor neomezil striktně na 
dějiny jednoho rodu, ale že je začlenil do 
hlubších historických souvislostí. To je dů-
vod, proč knihu jistě ocení nejen milovníci 
Bítovska. A ti, jež navnadil tajemně znějící 
titul, se nemusí bát – svého tajemství se 
nakonec také dočkají. V čem však ona ro-
dová záhada spočívá, se nesluší dopředu 
prozrazovat. Jan Čech

Pavla S t u c h l á  (ed.): Antonín Jan 
Václav Vokoun (1691–1757) a církevní 
správa jeho doby v Čechách. Sborník pří-
spěvků z odborného semináře, konaného 
dne 11. září 2007 v Městské galerii ve 
Vodňanech
Vodňany, Městské muzeum a galerie ve Vodňa-
nech 2008, 136 s. ISBN 80-254-1611-2

Téměř „utajený“ regionální sborník 
v sobě skrývá deset studií, které však – na-
vzdory nepěknému a poněkud odrazujícímu 
názvu sborníku – v souhrnu zdaleka nejsou 
pouhým strohým příspěvkem k tradičním 
dějinám správy. Autoři byli pochopitelně 
limitováni přibližným časovým rozsahem 
působení pražského světícího biskupa Vo-
kouna, nicméně tematicky i metodologicky 
nabídli širší spektrum pojednání. Záběr jed-
notlivých článků tak sahá od osudů a akti-
vit samotného Vokouna (vztah k piaristům, 
činnost ve Vodňanech a aktivity v dalších 
funkcích), přes otázky pobělohorské obno-
vy farní sítě či rekatolizace v rámci panství, 
až po problematiku působnosti duchovních 
správců ve farnostech (komunikace, kaž-
dodennost), postoj duchovních k válečným 
událostem a vybrané problémy barokní li-
dové zbožnosti (poutě, laická bratrstva). 
Jsou zde zastoupeny studie, které prezentují 
tradiční pojetí církevní správy a rekatolizace 
a na základě rozboru statistických a relač-
ních pramenů církevní provenience nabízejí 
pohled církevních orgánů na dané otázky. 
Sborník však obsahuje i moderně konci-
pované příspěvky, které obracejí pozornost 
k jednání duchovních a k jejich vztahům ke 
světské vrchnosti (patronům), resp. orgá-
nům církevní správy – ať už na základě ana-
lýzy účetního materiálu, anebo rozborem 
aktového materiálu a relací či pamětních 
zápisů samotných kněží. Studie o každo-
dennosti kněží, o jejich jednání, motivacích 
a strategiích v kontextu vztahů s vrchností 
i farníky je osvěžujícím otevřením dal-
ší – pro českou historiografii zatím spíše 
méně využité – dimenze výzkumu. Práce 
s pamětními zápisy duchovních nezůstala 
nevyužita ani v souvislosti s otázkou jejich 
postoje vůči válečným událostem poloviny 
18. století. Metodologický rámec sborníku 
konečně rozšiřuje také pohled na projevy 
laické zbožnosti pobělohorských Čech, jenž 
zároveň tematizuje problémy výpovědní 
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hodnoty pramenů a otázky církevní topo-
grafie v souvislosti se zbožným jednáním. 
Útlý soubor studií významně překračuje 
regionální rámec a je bezesporu nejenom 
důležitým příspěvkem k otázkám církevní 
správy, ale též dokladem nadějného posunu 
v domácím bádání o církevních a nábožen-
ských poměrech barokních Čech.

 Tomáš Malý
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Dějiny 19. a 20. století

Zdeňka S t o k l á s k o v á :  Cizincem na Moravě. Zákonodárství 
a praxe pro cizince na Moravě 1750–1867
Knižnice Matice moravské 22. Brno, Matice moravská 2007, 328 s. ISBN 978-
80-86488-45-5

Na počátku práce brněnské historičky Zdeňky Stokláskové stál 
úmysl popsat proměny pojímání cizosti a zacházení s cizinci v habsburské 
monarchii v druhé polovině 18. a v první polovině 19. století zejména 
v souvislosti s problémem překračování hranic. Původní předpoklad, že 
se toto téma bude týkat převážně cizinců, studium archivního materiálu 
uloženého nejenom v Moravském zemském archivu (MZA) v Brně, nýbrž 
i v archivních institucích v Praze a ve Vídni velice rychle poopravilo. Zá-
kladní struktura recenzované knihy byla předurčena nalezeným archivním 
materiálem, který autorka dokázala umně vkomponovat do ústrojného 
celku. Vytkla si za jeden z hlavních cílů své práce srovnat normativní ro-
vinu cizineckého zákonodárství a praktickou podobu vykonávání těchto 
předpisů v administrativní praxi, čímž se její přístup odlišuje od rigorózně 
právně historického pojetí.

Úvodem se autorka věnovala vymezení pojmu cizinec nejenom 
v kontextu moravského markrabství či habsburské monarchie, ale také 
mnohem šířeji v rámci jazykového a historického exkursu sahajícího až 
k starým Římanům a Germánům. Zabývala se rovněž populační politikou 
habsburských panovníků od Karla VI. po Františka II. (I.) a jejími promě-
nami ve vztahu k cizincům a k cizinecké politice vůbec. Podrobně popsala 
cestovní dokumenty užívané jednotlivými sociálními skupinami (šlechta, 
vandrovní tovaryši, obchodníci, židé, lázeňští hosté ad.), jejich podobu 
i stupeň uchování ve fondech MZA.

Stoklásková se na základě archivního materiálu rovněž podrobně 
věnovala způsobu kontroly a evidence pohybu obyvatelstva místními, kraj-
skými a zemskými orgány. Zvolila metodu konfrontace obecných předpisů 
s dochovanými akty z moravského prostředí, které vhodně ilustrují skutečně 
panovavší poměry. Konstatovala přitom obzvláštní úřední horlivost, jíž se 
vyznačovali zaměstnanci zemských gubernií v Praze a Brně. Na ilustrativních 
případech přitom dokumentovala, jakým způsobem se podepsala Velká 
francouzská revoluce na „přitvrzení“ pasové politiky vůči francouzským 
a nizozemským emigrantům.

Rozvedení názvu knihy představuje kapitola o zákonném rozlišování 
domácích a cizích. Autorka uchopila instituci domovského práva (před 
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rokem 1848 politického domicilu) jako výraz sociální disciplinizace oby-
vatelstva a pokus státního aparátu o zásah do řešení sociálních problémů. 
Objasnila jednotlivé normy týkající se ohlašovací povinnosti a prostředky 
používané k dodržování těchto předpisů. Uvedla, že cizinci byli podle 
ohlašovacích předpisů rozděleni do dvou skupin: tuzemští a zahraniční 
cizinci. Autorka se zároveň musela vypořádat s paradoxní skutečností 
zjištěnou archivním studiem, neboť v brněnské policejní praxi nebylo 
leckdy rozlišováno mezi „cizími“ příchozími do města, ať už se dostavili 
ze vzdálenosti několika set metrů či tisíce kilometrů (brněnské předměstí 
Cejl, Olomouc, Prusko – vše jedno). Autorka se však tímto překvapivým 
jevem nenechala zaskočit a raději se zaměřila na pečlivou analýzu proměn 
zákonného rozlišení domácích a cizích, které byly zakotveny zejména 
v konskripčních patentech z let 1777 a 1804. Připojila pak přehled vývoje 
domovské příslušnosti v 19. století a objasnila hlavní problémy, s nimiž se 
tehdejší obyvatelé monarchie a byrokratický aparát potýkali.

Na závěr knihy uveřejnila autorka rozbor pramene k evidenci oby-
vatelstva vedeného brněnským policejním ředitelstvím s názvem „Invigi-
lierungen“, kterýžto pojem považovala v historické a právnické literatuře 
za naprosto neznámý. Nutno připustit, že šlo o pojem zřídkavý a zastaralý, 
ale obsahuje jej např. Duden – Das große Fremdwörterbuch (Mannheim 
2003) jako synonymum k überwachen. Také prostý dotaz v internetových 
vyhledávačích přivede zájemce k dalším dokladům použití tohoto pojmu 
(např. i v debatě o cikánské otázce v Poslanecké sněmovně v době první 
republiky). Ostatně autorčina analýza spisů „Invigilierungen“ dochovaných 
v brněnském archivu výše uvedený překlad jen potvrzuje.

Souhrnně lze říci, že se celá práce vyznačuje velkou přehledností, 
schopností názorně utřídit studovaný materiál a hlavně přínosností tématu. 
Recenzentovy dílčí poznámky proto nemohou nijak podstatně snížit cel-
kovou velice dobrou úroveň předkládané publikace. Čtenářský dojem by 
byl asi ještě vyšší, kdyby autorka ujednotila používanou podobu vlastních 
jmen (např. zcela zastaralý ottomanský a hned vedle toho anachronický 
Istanbul  ), za zcela zbytečné pokládám v českém textu doslovné lpění na 
dobové německé byrokratické terminologii (např. zemská centrála místo 
gubernium). Ojedinělé chyby při hodnocení pramenů se Stoklásková 
dopustila na s. 108–109, neboť citované nařízení z 20. května 1780 nemá 
nic společného s domnělým cechem policistů, ale souvisí s rozdělením 
cechovních řemesel na komerční a policejní. Je rovněž pravděpodobné, 
že zmíněným těšínským úředníkem nebyl baron Strbensky, ale příslušník 
rodu Skrbenských z Hříště (s. 175). Jde však jen o drobnosti.

Publikace je vybavena velkým počtem reprodukcí archiválií, které 
umožnily názornou představu dobových cestovních dokladů, konskripčních 
formulářů, úředních výkazů i domovských listů. Monografie představuje 
příklad úspěšného zvládnutí neotřelého tématu a zároveň i nastínění dal-
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ších možností historického bádání, jež by přineslo srovnávací materiál pro 
ostatní země svatováclavské koruny i celé habsburské monarchie.

Pavel Cibulka

Jiří B r ň o v j á k  –  Aleš Z á ř i c k ý  (eds.): Šlechtic podni-
katelem, podnikatel šlechticem. Šlechta a podnikání v českých zemích 
v 18. a 19. století
Nobilitas in historia moderna sv. I. Ostrava, Ostravská univerzita v Ostravě 
2008, 328 s. ISBN 978-80-7368-520-1

Jak už název knihy napovídá, její novum a půvab spočívá ve spojení 
dvou klíčových výzkumných témat – „podnikající šlechty“ a „nobilitovaného 
podnikatelstva“, tedy ve zkoumání vzájemného doplňování a ovlivňování 
obou elitních společenských vrstev na prahu moderní doby. Pojem „šlech-
ta“ stejně jako výraz „podnikatelé“ jsou dnes zatíženy mnoha významy, 
jednostrannými hodnotovými soudy a předsudky. A není tomu zdaleka 
pouze kvůli současným kauzám s restitucemi šlechtického majetku nebo 
kvůli procesům s podnikateli-tuneláři. Ani historici se při pohledu zpět do 
minulosti ne vždy shodují v hodnocení role obou těchto sociálních skupin 
při zrodu moderní společnosti. Je proto nemalou zásluhou právě této kni-
hy, že se na konkrétních příkladech podnikajících šlechticů a podnikatelů 
vstoupivších do řad šlechty snaží přispět k jejich náležitému ocenění. 

Nejedná se ovšem o témata zcela nová, dosud v historické vědě nepěs-
tovaná. Samotné ostravské historické pracoviště, kde kniha vznikla, je toho 
nepřehlédnutelným dokladem. Jak téma šlechty v počátcích industrializace, 
tak téma úspěšných podnikatelů pronikajících mezi šlechtu zde už před 
lety našla v osobnosti Milana Myšky a jeho žáků zanícené badatele. Autoři 
knihy měli proto na co navazovat a mohli k oběma zmíněným tématům 
přistupovat mnohem systematičtěji připraveni a vyzbrojeni dosavadními 
dílčími výsledky a opřeni o moderní výzkumné přístupy, a co je podstat-
né, mohli se pokusit vidět obě dobové elity ve vzájemných, byť mnohdy 
rozporuplných a složitých souvislostech. 

Samotná publikace, na níž se autorsky podílelo celkem 23 autorů 
z Česka, Polska, Slovenska a Německa, přináší kromě slov úvodu a prologu 
se dvěma statěmi o zvláštnostech velmi raných případů podnikající šlechty 
– z rodu Thurzů na Spiši v 15. století (M. Skládaný) a Promitzů ve Slezsku 
a Lužici v 16.–18. století (T. Jaworski) – celkem 20 studií, z nichž 11 je 
věnováno případům podnikajících šlechticů a 9 nobilitovaným podnika-
telům. Problematika zapojení starých elit do modernizačního procesu je 
uvedena klíčovým koncepčním příspěvkem Šlechta a podnikání v 18. a 19. 
století, v níž její autor Milan Myška na základě vlastního dlouholetého studia 
formuluje sedm základních tezí k výzkumu této tématiky. Také příspěvky 
věnované různým cestám podnikatelů ke šlechtickým titulům jsou uvedeny 
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zásadní úvahou o nobilitaci podnikatelů v monarchii v 18. až 20. století 
z pera T. Krejčíka.

Další příspěvky tematizují různé typy aktérů ekonomického pro-
gresu jak z řad šlechticů, tak občanských podnikatelů a různé způsoby 
jejich hospodářského a společenského vzestupu. Sledují, proč, za jakých 
okolností, jakým způsobem a v kterých odvětvích se příslušníci některých 
šlechtických rodů uplatnili v moderním podnikání, ať už Harrachové, Kin-
ští, Chamaré, Blümegenové v plátenictví (B. Smutný), Schwarzenbergové 
v bankovnictví (D. Štefanová), Wilczekové v těžbě uhlí (A. Zářický), Vrb-
nové v železářství (I. Lorentová) nebo Lobkovicové a Colloredo-Manns-
feldové při modernizaci zemědělské produkce (M. Hlavačka, M. Hořejš). 
Tyto studie jsou většinou založeny na biografické metodě, resp. analyzují 
účast šlechty v moderním podnikání na příkladu jednotlivých osobností, 
jiné příspěvky se ovšem zaměřují na skupinovou analýzu šlechtických 
podnikatelů, na podíl šlechty jako společenské vrstvy na jednotlivých 
odvětvích podnikání. Z. Kwaśny rozebírá změny v sociální a profesní 
struktuře vlastníků průmyslových podniků v Horním a Dolním Slezsku 
s ohledem k hospodářským pozicím šlechty v 1. polovině 19. století. 
Velmi zajímavou otázku řeší M. Řezník, když na příkladu východních 
Čech precisním způsobem analyzuje, do jaké míry v období od konce 
18. století do poloviny 19. století docházelo k postupnému vytlačování 
tradičních šlechtických držitelů deskových velkostatkářů skupinou nově 
nobilitovaných měšťanských držitelů a nakolik v té souvislosti docházelo 
k modernizaci hospodaření. P. Popelka si všímá rozsahu účasti šlechty na 
železničním podnikání v habsburské monarchii s přihlédnutím k situaci 
v Anglii a Německu, R. Daněk zase různých forem podnikání šlechty v mo-
derním pivovarnictví. Různé příklady podnikajících šlechticů naznačují, 
jak cesta k úspěchu na tomto poli byla i pro příslušníky první společnosti 
složitá i rozmanitá a závisela kromě osobních vloh pro podnikání jak na 
branži, v níž se angažovali, na schopnostech využít jejich modernizačních 
trendů a časově omezené konjunktury i na možnostech napojení na širší 
trhy, tak i na specifických podmínkách a zvláštnostech jednotlivých hos-
podářských oblastí.

V druhé části publikace věnované problematice podnikatelů, kteří byli 
díky svým zásluhám o rozvoj hospodářství povýšeni na šlechtice, najdeme 
rovněž několik případových studií o konkrétních jednotlivcích, kteří díky 
podnikaní dosáhli nobilitace. Patří mezi ně případ soukeníka J. G. Tscham-
mera z Těšínska, který dosáhl uznání šlechtického stavu v 1. polovině 19. 
století díky majetkovému vzestupu a zakoupení velkostatku (W. Gojnic-
zek), a zejména případy nobilitačních snah židovských podnikatelů – A. 
Landsbergera, majitele textilek na Frýdecko-Místecku, nobilitovaného roku 
1912 (J. Spyra) nebo bratranců Wilhelma a Ignatze Briessů, úspěšných 
podnikatelů ve sladovnictví na Hané, kterým se však nobilitace nepodařilo 
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dosáhnout (M. Viktořík). Většina studií je ale zaměřena na analýzu celých 
profesně či jinak vymezených skupin nobilitovaných či na podmínky a sou-
vislosti povyšování příslušníků takovýchto skupin do šlechtického stavu. 
Pozornost je věnována např. různým stupňům aristokratizace veřejného 
vystupování a chování brněnských podnikatelů (L. Fasora), podmínkám 
a okolnostem nobilitací podnikatelů v českých zemích za vlády Karla VI. 
(J. Brňovják), úředníků správních institucí českých zemí v l. 1740–1780 (Z. 
Žouželka) i osobností povýšených mezi šlechtu v souvislosti se světovou 
výstavou r. 1873 ve Vídni (J. Županič) a rovněž těm nobilitovaným poslan-
cům slezského zemského sněmu, kteří podnikali (H. Šústková). Tyto studie 
tak v souhrnu naznačují, jak byl proces nobilitace podnikatelů v českých 
zemích a vůbec v habsburské monarchii ve 18.–20. století komplikovaný 
a jak byl spoluurčován různými dobovými, profesními i mocensko-poli-
tickými faktory. 

Nesporný přínos celé publikace spočívá v jemně odstíněném a argu-
mentačně podloženém výkladu vzniku nových a transformace starých elit 
v procesu modernizace středoevropského prostoru. Její zajímavost i nespor-
ná kvalita spočívá také v tom, že výklad většiny jejích příspěvků nezůstává 
jen u ekonomické a sociální stránky vzájemných průniků a přesahů mezi 
oběma sledovanými společenskými elitami. V popředí pozornosti stojí též 
vzájemné ovlivňování životního stylu a mentality obou podnikatelských 
skupin a také působení jejich příslušníků v dobovém společenském a kul-
turním dění. Neméně důležité pro pozitivní vyznění knihy je, že editoři 
přizvali ke spolupráci historiky z Polska, Slovenska a Německa a mohli tak 
celou problematiku vřadit do širších středoevropských souvislostí. Celko-
vě dobrý dojem ze zpracování relevantních otázek formování moderních 
elit je podtržen také velmi kvalitní, výpravnou a přitom sličnou grafickou 
úpravou celé publikace, která vychází jako první svazek nové ediční řady 
Nobilitas in Historia Moderna. Lze si jen přát, aby v této ediční řadě po 
publikaci Šlechtic podnikatelem, podnikatel šlechticem následovaly studie 
neméně přínosné, zásadní a zajímavé. Jiří Malíř

Jana M a c h a č o v á  –  Jiří M a t ě j č e k :  Problémy obecné 
kultury v českých zemích 1781–1989
Kutná Hora – Opava, CLEO, pracoviště historické sociologie v Kutné Hoře pro 
Slezské zemské muzeum v Opavě 2008, 510 s. ISBN 978-80-86224-66-4

Nová kniha se v mnohém vymyká jak z řady dosavadních výstupů 
dobře známé autorské dvojice, tak z produkce celé české historické vědy 
z posledních let. Sami autoři hned v předmluvě důrazně upozorňují, že 
napsali dílo, které chce na problémy spíše upozorňovat, než že by jeho 
primárním cílem bylo jejich řešení – přinejmenším nikoliv na stránkách 
recenzované knihy. 
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A výjimečnost knihy, vlastně tak trochu programového díla, tímto 
nekončí. Za zvláštnost je třeba považovat také dosti sociologizující pří-
stup k analýze minulosti, který byl nicméně typický již pro předchozí 
práce této autorské dvojice. A nikoliv obvyklým je také časový rámec 
díla, které má vlastně ambici na přibližně pěti stech stran obsáhnout 
všechny „obecně kulturní“ změny, kterými prošla společnost českých 
zemí v moderní éře.

Na jazyk knihy si musí čtenář přivykat a místy se tak neděje bez obtíží. 
Text je myšlenkově velmi hutný, téměř v každém odstavci se nachází inter-
pretace, která by si zasloužila rozvést přinejmenším na několika stranách. Už 
jen proto nemá smysl tyto teze opakovat nebo dokonce analyzovat. Pokud 
autoři nechtěli sepsat knihu o alespoň třech tisících stranách, neměli jinou 
možnost, než na řadě míst odkazovat na své starší texty, které jsou někdy 
téměř doslova v knize recyklovány. Struktura knihy, v mnohém skutečně 
připomínající manifest a výzkumný program, není rozmělněna odbočkami 
a ani přílišným vysvětlováním, jak vlastně autoři k té či oné interpretaci 
dospěli. Můžeme sice přistoupit na jednu z tezí knihy, že totiž k mnohým 
významným objevům docházejí badatelé intuitivně, přesto patrně čtenář 
nad mnohými pasážemi pozvedne obočí a zabručí si něco o příliš rychlém 
a generalizujícím hodnocení mnoha komplikovaných a v čase se zásadně 
měnících jevů. Snad by se tempo výkladu sledovalo snáze, kdyby autoři 
tolik nešetřili poznámkovým aparátem, jehož stručnost znovu upozorňuje 
na specifické cíle knihy.

Ústředním pojmem, proplétajícím se celou knihou, je pojem kulti-
vace (resp. dekultivace) společnosti, tedy „závislost a vztahy kulturního 
vývoje, ‚sociálna‘ a ekonomiky“. Sepsat bilanci souvisejících badatelských 
problémů a výzev bylo podle autorů třeba proto, že dosavadní stav bádání 
je stále neuspokojivý. Autorské duo vyjadřovalo v minulosti svoji skepsi 
ke schopnosti české historické vědy za současných podmínek financování 
a organizace výzkumu generovat tématicky ucelenější a rozsáhlejší projekty 
a podobně kritické řádky se můžeme dočíst znovu. Pokud je možno v pří-
padě příkrého hodnocení organizačních struktur vědeckého výzkumu dát 
autorům v mnohém za pravdu, v případě stavu výzkumu je snad na místě 
více optimismu. Monografií na téma kultivace společnosti je sice vskutku 
málo, a zvláště nižší vrstvy společnosti stále stojí ve stínu současného boomu 
výzkumu elit, ale pokud vznikají články – byť krátké a namnoze v regionál-
ních časopisech – je to signál o existenci zájmu. Nejlepší cestou ke svedení 
tohoto zájmu do jakéhosi účelnějšího „koryta“ patrně není žehrání, ale snad 
spíše publikace zásadních metodologických textů v některém z nejpředněj-
ších českých historických periodik a následná snaha zorganizovat vědecká 
setkání i za účasti regionálních badatelů. Takto se, doufejme – a spíše po 
letech než měsících – prosadí alespoň rámcové sjednocení výzkumů do 
podoby, která umožňuje komparaci a vytváření syntéz.
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Pokud už autoři nevnímají stav českého bádání jako uspokojivý, 
je otázkou, proč se nesnaží opřít své interpretace o zahraniční výzkumy, 
samozřejmě s vědomím jejich pouze částečné aplikovatelnosti na naše 
podmínky? Zvláště zahraniční literatura z posledních deseti let v seznamu 
literatury téměř chybí a ani prací z 90. let a starších není mnoho. Přitom 
se v základním interpretačním rámci celého výzkumu pracuje s modelem 
kaskádového (západo–východního) vývoje evropské společnosti a pohled 
na některé německé práce z poslední doby by interpretace sociálních jevů 
spojených s českými zeměmi jednak osvěžil, jednak by teoretické vývody 
těsněji spojil s praktickými výzkumy. A nejde jen o německé práce (např. 
J. Kocka, K. Tenfelde), které jsou vzhledem k vlivu západních sousedů na 
naši situaci patrně v evropském kontextu nejdůležitější, ale např. i o publi-
kace polské (W. Caban, I. Homola, J. Hoff) nebo slovenské (R. Holec).

Práci by přinejmenším neškodilo bedlivější sledování některých dis-
kusí o základních pojmech sociálních dějin, na něž je opět bohatá zvláště 
německá historiografie. Autoři sice odkazují na starší práce (1997, 2000), 
v nichž jsou základní vymezení pojmů poskytnuta, je nicméně na každém 
čtenáři, zda tento odkaz přijme a práci s příslušnou definicí – často text 
nesnadno dostupný – si dohledá. Základní rastr výkladu představuje stručná 
charakteristika ekonomického vývoje, na kterou navazuje sledováním ino-
vací ve sledu generací, vždy se snahou brát ohled na regionální a zemské 
rozdíly. Zvláště pojem generace je přitom podle dnešního stavu diskuse 
nad jeho užitečností pro analýzu sociálních dějin vnímán jako „nanejvýše 
problematický“. Skepse se opírá především o vzájemné ohraničení a z toho 
plynoucí jistou nepřehlednost generací, která mnohé autory vede k svévol-
nému uplatňování pojmu (srov. např. sborník Vom kollektiven Gedächtnis zur 
Individualisierung der Erinnerung. Stuttgart 2002). Opora, kterou pro svá 
tvrzení často hledají J. Machačová a J. Matějček v pramenech biografické 
povahy, by si právě v tomto ohledu zasloužila důkladnější rozbor.

Ačkoliv je hlavním úkolem recenzenta kritická rozvaha nad přínosem 
práce, nelze pochopitelně zastřít ohromná pozitiva s knihou spojená. I když 
některé užité pojmy snad trochu „plavou na vodě“, jsou snad trochu příliš 
sociologické a pro historický výzkum obtížně aplikovatelné, J. Machačové 
a J. Matějčkovi patří nesporně primát v tom, že tyto pojmy – namnoze 
průkopnickým způsobem – zasazují do kontextu vývoje českých zemí 
v posledních dvou staletích a že tímto způsobem otevírají velmi podstat-
né otázky. Vysoko cením odvahu autorů k pionýrskému průzkumu u nás 
dosud nedotčených nebo málo dotčených témat (role euforických období, 
tzv. životní pocit a spokojenost s kvalitou života, „co měl kdy kdo v hlavě“ 
a mnoho a mnoho dalších). Při podobných prvních „průzkumech bojem“ 
se zajisté často dělají chyby, ale zkušená autorská dvojice se mohla při 
psaní práce opřít o léta výzkumů a vyslovené interpretace budou mít prav-
děpodobně i pro další badatele dlouho svoji váhu. Snad „léčbou šokem“ 
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z této neobvyklé a v mnohém velmi výjimečné knihy dojde i k dalšímu 
posunu českého historického bádání směrem od analýzy politických udá-
lostí k „totálním“ dějinám moderního typu, v nichž má vzájemné působení 
ekonomiky, společnosti a kultury své klíčové místo. Lukáš Fasora 

*

Jadwiga H o f f :  Mieszkańcy malych 
miast Galicji Wschodniej w okresie au-
tonomicznym
Rzeszów, Wydawnictwo Uniwersytetu Rze-
szowskiego 2005, 190 s. ISBN 83-7338-
181-3

Nevelká knížka je zajímavým výstu-
pem nového trendu v polské historiografii, 
kde se především na menších pracovištích 
s kratší badatelskou tradicí oslabuje v Pol-
sku obvyklá a stále velmi silná inklinace 
k výzkumu národních politických dějin 19. 
století ve prospěch výzkumu sociálních dě-
jin, témat vzniku a vývoje občanské společ-
nosti a souvisejících demografických, hos-
podářských problémů. V českých zemích 
jsou poměrně dobře známy práce J. Purchly 
a I. Homoly pro Krakow, maloměstské pro-
středí Haliče dlouhodobě zkoumala W. Naj-
dus. V poslední době určitého ohlasu našly 
z tohoto trendu v polské historické vědě 
pouze práce výzkumného týmu kolem W. 
Cabana na maličké univerzitě v Kielcích. 
Práce rzeszowských historiků, kteří se sna-
ží profilovat výzkumem otázek souvisejí-
cích s východní částí Haliče již řadu let, 
u nás zatím větší ohlas nezaznamenaly a to 
i přesto, že badatelská práce např. J. Hoff 
nad anotovaným tématem trvá již déle než 
patnáct let. 

Terén, na němž se z geografického 
hlediska Hoff pohybuje, tvoří asi pět de-
sítek městeček rozprostřených v rozsáhlé 
oblasti mezi Sokalem, Kołomyjí a řekami 
San a Zbrucz, českému čtenáři asi jejich 
jména něco řeknou jen výjimečně – snad 
jen pozornému čtenáři Osudů dobrého 
vojáka Švejka, kterého do této oblasti Ja-
roslav Hašek vyslal na polní tažení. V pol-
ském prostředí je však oblast východní 
Haliče, tzv. kresů, spojena s rozsáhlou 
literaturou vlastivědného a memoárového 
charakteru, do roku 1991 však byl seri-
ózní vědecký výzkum sledovaného téma-

tu v tomto regionu z politických důvodů 
prakticky vyloučen.

Strukturu knihy lze považovat např. 
z pohledu českého či německého za tra-
diční, v polském prostředí překvapuje vel-
ký důraz kladený na demografický vývoj 
měst a městeček, široké souvislosti jejich 
hospodářského vývoje a roli v síti výcho-
dohaličských sídel. Svůj starší výzkum Hoff 
dobře zhodnotila v etnologicko-sociologic-
ké kapitole o životní úrovni jednotlivých 
vrstev obyvatelstva a zvyklostech spojených 
s fungováním rodiny apod. Snad nejzávaž-
nější kapitolou je závěr knihy, ve kterém se 
autorka snaží formulovat možnosti a limi-
ty rozvoje pluralitní občanské společnosti 
a národního hnutí v tomto hospodářsky, 
kulturně i sociálně značně deficitním pro-
středí, přinejmenším z pohledů standardů 
běžných v západní Evropě i rozvinutějších 
oblastech habsburské říše. 

Otázka deficitu zdejších hospodář-
ských struktur a s tím související nízké 
úrovně kultury a veřejného života se pro-
líná celou knihou a právě v tomto kom-
parativním rozměru publikace může český 
historik nalézt některé zajímavé podněty. 
Vždyť dnes již rozvinutý mikrohistorický 
výzkum otázek obecní samosprávy a s ní 
propojeného spolkového a hospodářského 
života má velmi často tendenci prostředí 
maloměst buď vůbec ignorovat nebo toto 
specifické prostředí poměřovat výhradně 
měřítky říšskoněmeckými a rakouskými, 
odkud jsou pochopitelně brány jak meto-
dologické vzory, tak exempla. Je třeba si být 
na jedné straně vědom nesporných deficitů 
českých, moravských a slezských maloměst 
ve srovnání s velkými městy u nás či v Ně-
mecku, na druhou stranu je třeba vnímat 
i skutečnost, že na území téhož státního 
celku, kam patřily i české země, byla úroveň 
jiných městeček ještě mnohem a mnohem 
nižší – pak snad lépe doceníme význam 
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větev, což přinášelo více potíží než výhod 
plynoucích ze vzájemné konkurence. Pře-
vážně ukrajinsky hovořící část veřejně aktiv-
ních občanů navíc nebyla zdaleka jednotná 
v pohledu na vlastní identitu a židé před-
stavovali vůbec speciální problém.

Celkově lze knihu J. Hoff doporučit 
k přečtení všem badatelům na poli dějin 
obecní samosprávy a lokálních projevů 
občanské společnosti v 19. století, neboť 
metodologicky se publikace pohybuje při-
bližně v intencích u nás hojně prováděných 
výzkumů. A v neposlední řadě je to i za-
jímavé čtení, plné biografických odboček 
i vtipných postřehů o složitých poměrech 
ve východní Haliči. Pokud se někdy říká, že 
v „kresech“ se dá pochopit pro Čechy někdy 
trochu tajemná polská duše, tak tato kniha 
představuje pozoruhodnou bránu na cestě 
k severním sousedům. Lukáš Fasora 

Pavel Š o p á k :  Edmund Wilhelm 
Braun
Acta historica Universitatis Silesianae Opavi-
ensis – Supplementa, Tomus I. Opava, Slezská 
univerzita v Opavě 2008, 196 s. ISBN 978-
80-7248-499-7

Coby první svazek monografické řady 
časopisu Acta historica Universitatis Silesi-
anae Opaviensis vydávaného Ústavem his-
torických věd Slezské univerzity v Opavě 
byla publikována biografie Edmunda Wil-
helma Brauna z pera historika umění Pavla 
Šopáka. Monografie vzniklá v rámci řešení 
výzkumného záměru Slezsko v dějinách čes-
kého státu a střední Evropy poprvé uceleněji 
seznamuje veřejnost s osobností dlouhole-
tého prvního muže zemského muzea v Opa-
vě, ale i s prostředím, v němž říšský Němec 
Braun nalezl profesní uplatnění a v němž 
strávil většinu svého života. 

Braun se narodil roku 1870 v báden-
ském Epfenbachu v rodině středoškolského 
učitele Adama Brauna. Akademické vzdě-
lání získával na univerzitách ve Freiburku, 
Lipsku a Heidelberku, kde roku 1894 pro-
moval. Po studiích pracoval jako praktikant 
v Germánském národním muzeu v Norim-
berku. V roce 1897 se úspěšně ucházel 
o místo kustoda Muzea císaře Františka 
Josefa pro umění a řemesla v Opavě. V čele 
instituce, jež jen za jeho působení několi-

i často subtilního pokroku v domácím pro-
středí dosaženého.

Podle Hoff se v jejím souboru obcí 
objevují městečka, která byla venkovskými 
městy a uspokojovala svými službami téměř 
výhradně poptávku vycházející z okolních 
vsí. Městečka považuje za prostředí velmi 
konzervativní, za prostředí, které mimořád-
ně silně lpělo na zavedených hodnotách 
a hospodářských mechanismech a které 
zásadním způsobem profilovalo život vel-
ké části polského a ukrajinského obyvatel-
stva té doby. Autor cituje velmi výstižný 
postřeh z publikace memoárového typu, 
kde se doslova píše, že autorův otec, který 
prožil svůj celý život v jednom z městeček 
v letech 1849–1914, na konci života neviděl 
v životě své obce žádnou podstatnou změ-
nu – vše prý bylo stále stejné, včetně císaře 
ve vzdálené Vídni.

Zdroje zmíněných deficitů jsou pod-
le Hoff v celém souboru městeček dobře 
znatelné, jen je možno v některých z nich 
hovořit o proměně důrazu na některé fak-
tory, nikoliv zásadně jiné celkové situaci. 
Nejvýznamnějšími důvody byla celková 
chudoba a nevzdělanost, příliš příkré so-
ciální rozdíly a kastovnictví jednotlivých 
společenských vrstev a religiózně-separa-
tistické chování zdejší židovské komunity, 
v jejíchž řadách byla tendence k integraci 
s většinovou společností velmi slabá a ani 
z druhé strany mnoho impulsů k překonání 
bariéry nepřicházelo. O občanském vědomí 
je možno hovořit jen u poměrně malého 
procenta obyvatel, nejprogresivnější silou 
byli zjevně maloměstští obchodníci, nejvíce 
mobilní část obyvatelstva, jistou progresivní 
roli sehrávala část řemeslnictva, překvapivě 
malý podíl na mobilizaci občanských vrstev 
přičítá autorka inteligenci, zejména v této 
složce početnému úřednictvu. Celkový ob-
raz o skladbě elit ovšem komplikuje situace 
v nejmenších městech s malým zastoupením 
židovského obyvatelstva ze sledovaného 
souboru, v nichž k nejaktivnějším patřili 
jednoznačně rolníci. V tomto ohledu se vý-
chodní část Haliče příliš nelišila od poměrů 
v západní části této habsburské provincie, 
podle Hoff je však podstatnou novinkou 
fakt, že i takto slabá a nepočetná elita byla 
na východě rozdělena podle národnostního 
a konfesního klíče na polskou a ukrajinskou 
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krát změnila název, stál v letech 1897–1935, 
1939–1940 a 1943–1945. V Opavě rozvinul 
rozsáhlou vědeckou a organizační činnost, 
stýkal se s řadou předních slezských umělců 
a intelektuálů. Byl členem několika vědec-
kých sdružení, za války zastával mj. funkci 
zvláštního pověřence pro otázky muzejnic-
tví v Protektorátu Čechy a Morava. Po druhé 
světové válce působil v Německu, nejprve 
opět v Germánském národním muzeu v No-
rimberku, v letech 1947–1951 přednášel též 
na univerzitě v Erlangen. Stejně jako před 
rokem 1945 i po vysídlení intenzivně publi-
koval. Zemřel v Norimberku v roce 1957.

V braunovské monografii je splacen 
další z dlouho pociťovaných dluhů české 
historiografie první poloviny 20. století. 
Význam práce přitom přesahuje regionální 
či zemské hranice, stejně jako je překračo-
valo působení E. W. Brauna – muzejního 
pracovníka, vědce, organizátora. Šopákův 
holistický pohled uvádí čtenáře do opav-
ských reálií sklonku 19. a první poloviny 
20. století, do nichž vsazuje obraz pozo-
ruhodné Braunovy osobnosti. Nepopisuje 
pouze Braunovu dráhu muzejní, nýbrž vrhá 
světlo na formování jeho vědeckých názorů, 
na Brauna – památkáře a historika umění, 
na jeho soukromý život. V neposlední řadě 
sleduje složité postavení Brauna jako inte-
lektuála nadregionálního významu obklo-
peného provinčním prostředím rakouského 
(respektive československého) Slezska se 
vším pozitivním i negativním, co s sebou 
přinášelo. S tím přímo souvisí i ustavičná 
konfrontace Braunem poznaných umělec-
kých vzorů s uměním regionu, jež se jako 
červená nit vine představovanou biografií. 

Martin Pelc

Hanna K o z i ń s k a - W i t t :  Kra-
kau in Warschaus langem Schatten. Kon-
kurrenzkämpfe in der polnischen Städte-
landschaft 1900–1939 
Forschungen zur Geschichte und Kultur des 
östlichen Mitteleuropa, Band 30. Stuttgart, 
Franz Steiner Verlag 2008, 232 s. ISBN 978-
3-515-08666-0

Autorka recenzované publikace je 
pracovnicí Simon-Dubnow-Institut für jü-
dische Geschichte und Kultur a univerzity 
v Lipsku. Česká odborná veřejnost měla 

v minulosti možnost seznámit se s jejími 
studiemi a ediční prací hlavně z oblasti vý-
zkumu samosprávných institucí ve střední 
a východní Evropě. Snad největší pozor-
nost zatím přitáhla publikace Wohnen in 
der Großstadt 1900–1939 (spolueditorka 
s A. Janatkovou; 2006), věnovaná situaci 
bytového fondu a angažmá municipalit na 
tomto poli. Dlouholeté studium krakovské 
samosprávy, při němž navazuje hlavně na 
práce Jacka Purchly a Jana Małeckého, nyní 
H. Kozińska-Witt zúročila vydáním repre-
zentativní monografie.

Hlavní osu analýzy představuje vztah 
samosprávných orgánů Krakova a Varšavy 
a hledání identity města pod Wawełem 
v nových státoprávních podmínkách po roz-
padu habsburské říše a vzniku meziválečné 
polské republiky. Ostatní milieu, významná 
pro Krakov i Varšavu, tedy např. univerzi-
ty, církevní instituce apod., zůstávají mimo 
hlavní rámec výkladu a pouze analýze tisku 
jako důležitému zdroji informací o „mentál-
ní mapě“ obyvatel města je věnováno poně-
kud více prostoru. Stranou zájmu zůstávají 
také další města, jejichž existence spolu-
utvářela krakovskou identitu a postavení 
Krakova v síti předlitavských a polských 
měst (Vídeň, Lvov, Poznaň, Katowice).

Chronologické vymezení je opřeno 
o kontrast, kdy mezi oběma „hlavními 
městy“ do roku 1918 neexistovalo mnoho 
kontaktů a jejich identita se do značné míry 
utvářela paralelně podle příslušnosti k růz-
ným státním útvarům. Teprve vznik polské-
ho státu v roce 1918 oživil starou rivalitu 
obou měst, posílenou nyní o image Krakova 
jako centra Habsburkům loajální provincie 
a image Varšavy jako porobeného ale ne-
zlomeného města, pravého hrdiny polského 
zápasu o národní a státní existenci.

Z hlediska metody jsou v práci jed-
nak patrné klasické přístupy urban history, 
samozřejmě s přesahy do právních dějin, 
urbanismu apod., jednak celou práci pro-
tkávají postupy kulturních dějin. Pomocí 
nich se autorka snaží postihnout přesahy 
exaktně dokumentovaných specifik Krako-
va ve správní oblasti do roviny symbolů 
a formulací identity obyvatel města. Hledá 
takto důvody k tradičně vznášenému náro-
ku Krakova na zvláštní zacházení mezi vel-
kými polskými městy, k nároku na roli du-
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chovního hlavního města Polska a pro silný 
lokální patriotismus Krakovanů a Haličanů. 
Autorka se snaží – patrně hlavně s ohledem 
na německého čtenáře – hledat paralely vý-
voje druhé polské republiky a její sítě měst 
s vývojem výmarské republiky.

Publikace je členěna podle interpre-
tačního schématu moderní urbánní historie 
publikovaného německou historičkou Adel-
heid von Saldern v periodiku Informatio-
nen zur modernen Stadtgeschichte v roce 
2002: tedy město vnímané jako prostor 
moci a vlády; právní prostor; prostor pláno-
vání; prostor kolektivní a historické paměti 
a prostor veřejné komunikace. Nejde ovšem 
jen o Krakov nebo Krakov a Varšavu, pu-
blikace má ambice vyslovit se k aktuálním 
diskusím nad obecnějšími problémy vztahu 
centra a provincie a vztahu města a jeho 
venkovského zázemí.

Stav bádání nad dějinami obou měst 
je již do té míry pokročilý, že si autorka 
může dovolit některá starší témata hlavně 
z oblasti politických a právních dějin spíše 
stručně zařadit do nového interpretačního 
schématu a soustředit se na hlavní cíle práce 
– a sem patří hlavně otázky rozvoje města 
a problém jeho identity.

Krakov v minulosti vždy trochu zápa-
sil s pověstí města – skanzenu, která stojí 
v kontrastu s image Varšavy, po roce 1918 
dynamického centra hospodářské a poli-
tické moci nového Polska. Menší význam 
průmyslu v Krakově (Podgórze) a současně 
poloha mezi průmyslovými centry středního 
Polska (tzv. Ústřední průmyslová oblast – 
COP) a Horního Slezska, sice vedl v me-
ziválečném období některé představitele 
města k rozvoji lákavých plánů na další 
industrializaci, negativní rozhodnutí státu 
v této věci však nakonec přimělo vedení 
města k hledání zdroje příjmů v tradiční 
oblasti turistiky a vzdělávání. Ze středo-
evropských měst se vývoj image Krakova 
podobala osudu Salcburku, který také za-
žil zánik vlastní státnosti a hledání vlastní 
identity vůči industriální a imperiální Vídni 
na bázi fenoménu Mozartstadt. 

Problém turistiky jako veledůležitého 
zdroje hospodářského života města vede 
k důkladné analýze problematiky festivit. H. 
Kozińska-Witt se nezastavuje jen u organi-
začního a symbolického rámce, ale nebojí se 

také rozboru s festivitami spojeného diskur-
su a dokonce i hospodářského významu po-
dobných akcí. Velká pozornost je věnována 
zvláště Piłsudského pohřbu z roku 1935, 
který jasně manifestoval význam Krakova 
jako duchovního centra polského národa, 
snad ještě zajímavějším fenoménem byly 
tzv. „Krakovské dny“, měsíc trvající slavnos-
ti s náboženskými, folklorními a národními 
prvky, manifestující regionální vazby města 
k venkovu a význam modernizace venkov-
ského prostoru. Navazující kapitola rozvádí 
otázku po roli tisku při utváření vzájemných 
vztahů obou měst.

Čím publikace může oslovit českého 
čtenáře? Z metodologického hlediska je vel-
mi zajímavá excelentním uplatněním hlavně 
metody diskurzu, v jejímž používání v ob-
lasti urban history má česká historiografie 
stále značné rezervy. Publikace je důležitým 
příspěvkem do diskuse o síti měst a jejích 
proměnách v moderní epoše a může v tomto 
ohledu sloužit jako inspirace pro další rozvoj 
v současnosti již pokročilého českého bádá-
ní nad problémy samosprávy a občanských 
elit. Např. utváření vzájemného vztahu obou 
zemských hlavních měst Moravy v moderních 
dějinách není v některých aspektech tématu 
knihy příliš vzdálené. Také pro téma vztahů 
měst v Českém království, kde je možno re-
gistrovat zajímavá pnutí mezi Prahou, Plzní 
nebo Libercem, je práce velmi inspirativní, 
o perspektivní komplexní analýze vztahu Pra-
hy a Brna a hledání paralel k jiným středoev-
ropským rivalizujícím městům nemluvě.

 Lukáš Fasora 

Ladislav F e i e r a b e n d :  Země-
dělské družstevnictví v Československu 
do roku 1952
Z anglického originálu přeložila Naďa Johani-
sová. Volary, Stehlík 2007, 162 s. ISBN 978-
80-86913-03-2

Ladislav Feierabend je veřejnosti zná-
mý především jako ministr zemědělství ve 
vládách generála Syrového a R. Berana v le-
tech 1938–1939, v Eliášově protektorátní 
vládě 1939–1940, po vyzrazení své odbojo-
vé činnosti v emigraci v letech 1941–1945 
jako ministr financí v československé exi-
lové vládě v Londýně. Po roce 1945, kdy 
agrární strana nebyla povolena, se stal 
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členem Československé strany národněso-
cialistické. Zároveň musel čelit komunisty 
vykonstruovanému obvinění z kolaborant-
ství. Po únoru 1948 opět emigroval, nejprve 
do Velké Británie, později do USA, kde se 
stal redaktorem Hlasu Ameriky. Pozornost 
vzbudily jeho rozsáhlé paměti pod názvem 
Politické vzpomínky a kniha Soumrak Česko-
slovenské demokracie.

Méně známá je jeho činnost v česko-
slovenském agrárním družstevnictví, kde 
působil také jako vrchní ředitel družstev-
ního centra Kooperativa. Poznatky shrnul 
během svého druhého exilového pobytu 
v USA v knize Zemědělské družstevnictví 
v Československu do roku 1952, jež vyšla 
v překladu Nadi Johanisové v nakladatel-
ství Stehlík až v předešlém roce. 

Feierabendova publikace, byť byla na-
psána již v roce 1952 a ke čtenářům se do-
stala až v loňském roce, dokáže zaujmout 
svým stále platným hodnocením vývoje 
družstevnictví a autorovými myšlenkami, 
jež neztrácejí nebo znovu nabývají na ak-
tuálnosti. Feierabend již v době počátku 
konce pravých družstev po únoru 1948 na-
bízí přehledný a kvalitní exkurs do vývoje 
družstevnictví u nás od druhé poloviny 19. 
století až do prvních let kolektivizace (to 
vše doplňuje řadou tabulek) a velmi fun-
dovaně hodnotí významy družstevnictví 
pro český venkov. Dále předkládá čtenáři 
své vlastní vnímání družstevnictví a pře-
devším analyzuje hlavní myšlenky a vý-
znamy družstevnictví, jež poté porovnává 
s pseudodružstvy (tento termín sám použí-
vá) vytvořenými komunisty po roce 1948. 
Feierabendův pohled na české družstev-
nictví je hodnotný a výstižný také proto, 
že prostředí družstev sám dokonale znal 
ze svého dlouholetého působení v české 
centrále skladištních družstev Koopera-
tivě. Také jako politik se zasadil o rozvoj 
družstev a v neposlední řadě měl přímé 
zkušenosti s nacistickou a zprostředkova-
né s komunistickou přeměnou družstev 
(emigroval krátce po únoru 1948).

Připomíná nebývalý rozvoj družstev-
nictví – družstva pracovala v zemích Koruny 
české v hojném počtu již více než půl stole-
tí před jednotnými zemědělskými družstvy 
(první bylo založeno již v roce 1847) a pro 
vývoj českého zemědělství a venkova v prv-

ní polovině 20. století měla zásadní přínos. 
Feierabend to výstižně komentuje: „České 
rčení ‚Co zemědělec, to družstevník‘ skutečně 
platilo. Nebyla snad žádná česká vesnice, kde 
by nebyl patrný vliv družstevnictví, žádné pole 
či stáj, které by nebyly dotčeny družstevním 
hnutím.“ Jeho slova potvrzují příklady, kdy 
již před rokem 1918 byly v českém země-
dělství oblasti, kdy zemědělci vše, co potře-
bovali ke své práci, odebírali od družstev 
a zároveň prostřednictvím družstev prodali 
vše, co vyprodukovali.

Největšího rozkvětu zaznamenalo čes-
koslovenské družstevnictví mezi léty 1921 
a 1930, kdy celkový počet všech typů druž-
stev vzrostl ze 7 336 na 11 029, průměrný 
roční přírůstek byl 369 družstev, tedy více 
než jedno nové družstvo denně. Před po-
stoupením Sudet nacistickému Německu 
v roce 1938 existovalo v Československu 
7 471 úvěrních družstev (kampeliček a zá-
ložen) a 5 448 zemědělských družstev, mezi 
nimi především skladištní, zpracovatelská 
(čekárenská, bramborářská, mlékárenská, 
lnářská atd.), strojní, výrobní a další. 

Feierabend oceňuje na pravých druž-
stvech především fakt, že ač byla zakládá-
na s konkrétními cíli, závisel jejich úspěch 
především na spolupráci členů a účelem 
nebyl na prvém místě pouze zisk, ale mo-
rální a materiální vzestup. Zemědělci díky 
odbytovým družstvům přestali být „loutka-
mi v rukou překupníků“, družstva tak vlastně 
pomohla vytvořit nový odbytový systém. 
Rozšíření úvěrových družstev, tzv. kam-
peliček znamenalo nejen možnost spoření, 
seznámení se s účetnictvím, ale především 
konec lichvy. Družstva pomáhala zeměděl-
cům s odbytem, nákupem i zpracováním 
zemědělských produktů, nákupem strojů, 
lepších osiv nebo hnojiv ke zvýšení produk-
ce. Družstva představovala rychlejší pokrok 
pro vesnici – zakládala družstevní obchody 
a pekárny, přispěla k elektrifikaci venkova, 
v nemálo případech znamenala jejich čin-
nost také zkrášlení veřejných prostranství. 
Zemědělci se vzdělávali prostřednictvím 
družstevních týdeníků, informačních zpra-
vodajů, kurzů a družstevních škol. Úspěšné, 
byť je v současnosti můžeme vnímat roz-
poruplně, byly rovněž další aktivity druž-
stev jako např. prosazení snížení diverzity 
osiv, snaha o standardizaci výrobků a větší 
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dostupnost umělých hnojiv, která družstva 
zprostředkovávala svým členům. 

Autorovo vnímání významu družstev-
nictví nezůstává pouze u toho, co družstva 
přinesla zemědělství a venkovu. Vyzdvi-
huje také další aspekty – sblížení dosud 
dosti konzervativních rolníků, společnou 
práci a svépomoc namísto pomoci zvenčí, 
větší uvědomění si odpovědnosti a mož-
nost vzdělávání v rámci komunity: „Cílem 
družstva není finanční zisk, ale posílení pocitu 
bezpečí a životního standardu členů.“ Ten, jak 
doplňuje překladatelka Naďa Johanisová, 
nemusí být vyjádřen jen kapitálem peněž-
ním, ale také sociálním. 

Feierabend upozorňuje na specifický 
rys českého družstevnictví, kdy již od po-
čátků družstva podporovala vazby národní 
solidarity mezi svými členy: „Tyto svazky se 
ukázaly být stejně důležité jako společné ekono-
mické zájmy. Družstva podporovala politické 
uvědomění svých členů, a ovlivnila tak celý 
český národ, jehož pokrok byl odměněn národ-
ní samostatností v roce 1918.“ Později došlo 
k jistému zpolitizování družstevnictví, kdy 
byla část družstev propojena s politickými 
stranami (především s agrární a lidovou), 
čehož následně využili komunisté. 

Při výčtu a charakteristice činnosti pr-
vorepublikových družstev se autor věnuje 
také výrobním družstvům, v nichž země-
dělci hospodařili na společné půdě, a jež 
v porovnání s ostatními typy družstev vy-
kazovala velmi slabé výsledky a postupně 
docházelo k jejich zániku. Jejich neúspěch 
vidí podobně jako poté u jednotných země-
dělských družstev především v tom, že pro 
rolníka půda nepředstavovala jen výrobní 
prostředek, ale „byl na ní vázán citově,… ne-
dokázal se rozloučit byť jen s malým a špatným 
kouskem půdy“. Navíc mu není vlastní kolek-
tivní postoj – rolník je podle Feierabenda 
„nepokrytým individualistou“. Postoj rolníka 
k družstevnictví nevnímá jako postoj k po-
litickému systému či ideologii (jak se o to 
snažili komunisté), ale jako k zvláštní formě 
kapitalistického podnikání „…k prostředku, 
jak získat spravedlivý podíl na svém ovoci“. 

Podobně jako později Antonín Václa-
vů, jenž se průběhem kolektivizace zabýval, 
trvá Feierabend na striktním rozlišení pů-
vodních družstev vzniklých podle odpovída-
jících stanov, nezávislých a nepodřízených 

státním orgánům i svazovým organizacím 
od komunisty zřizovaných „psedodružstev“, 
jež tyto podmínky nesplňovala. Ta podle 
Feierabenda „přímo pracovala proti duchu 
družstevních principů a přispívala k sociál-
nímu a materiálnímu úpadku svých členů“. 
Naprosto zásadní znak pravého družstev-
nictví, autonomii, v případě JZD naprosto 
postrádá: „Družstva se stala pouhými vyko-
navateli vládního hospodářského plánu, který 
jsou donucena plnit, ať si to jejich místní čle-
nové přejí nebo nepřejí… Ve skutečnosti to už 
nejsou družstva. Jen název zůstává, aby zmátl 
členy…“ Základním kamenem „pravých“ 
družstev musí být demokratické principy.

Je obdivuhodné, jak již v prvních le-
tech kolektivizace přesně analyzuje důvody 
odmítavých postojů drtivé většiny rolníků 
ke vstupu do JZD a poukazuje na další 
možné následky, k nimž opravdu došlo 
v dalších letech (kdy byl již v exilu a neměl 
přesné zprávy o vývoji v Československu). 
I když v závěrečných kapitolách trpce ko-
mentuje likvidaci družstev komunistickým 
aparátem, zůstává nakonec optimistou, 
když věří, že solidaritu a spolupráci, jedny 
z hlavních pilířů demokracie, nelze zničit 
ani vládnutím komunistů.

Feierabendův text velmi vhodně dopl-
ňují svými poznámkami (pod čarou) pře-
kladatelka Naďa Johanisová a odborník na 
české družstevnictví Jan Slabý. Vysvětlují 
některé dnes méně známé termíny nebo 
uvádí širší kontext popsaných procesů. 
Součástí publikace je řada přehledných 
tabulek a ukázka stanov předválečné kam-
peličky. K Feierabendovým myšlenkám se 
Naďa Johanisová vrací v doslovu, kde se 
dále zamýšlí nad jejich aktuálností v sou-
časné společnosti: „Feierabendova kniha nám 
poskytuje určitý model, sice z jiné doby, ale 
z naší země, který by mohl naznačit odpovědi 
na některé otázky.“ Píše o Feierabendových 
postojích v souvislosti se současnými tématy 
– ekonomickou lokalizací, vzájemnou po-
mocí a potravní soběstačností. „…vzájemná 
solidarita a pomoc na straně jedné a svoboda 
na straně druhé se nevylučují – naopak tvoří 
dvě strany jedné mince. To je podle mého názo-
ru nejdůležitější sdělení Ladislava Feierabenda 
dnešku,“ shrnuje Naďa Johanisová.

Význam této knihy spočívá především 
v očištění povědomí o téměř padesát let zne-
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užívaném „pravém“ družstevnictví. Navíc La-
dislav Feierabend nachází jeho hlubší, nejen 
ekonomické, významy pro zemědělce a celý 
venkovský prostor. Zemědělské družstevnic-
tví, jak ho Feierabend vnímá a prezentuje, je 
bezesporu hodnotné z historického hlediska, 
nadto dokáže bezesporu být velmi poučné 
a inspirativní pro současné zemědělce a oby-
vatele venkova. Radim Lokoč

Ludvík Č a m b a l a :  Moje druhá 
světová válka
K vydání připravili Jan Břečka a Jiří Mikulka. 
Brno, Moravské zemské muzeum 2008, 122 s. 
ISBN 978-80-7028-320-2

Jméno autora těchto vzpomínek patr-
ně české veřejnosti mnoho neřekne. O nic 
lépe na tom nebude ani veřejnost ve vlasti 
dotyčného, na Slovensku. Kdo tedy byl 
Ludvík Čambala? Podle doby a místa na-
rození Čechoslovák, rodák z Uherské Ska-
lice – tedy Skaličan a tudíž také Slovák. 
Především ale vlastenec, který se nesmířil 
se zánikem Československa po roce 1938, 
a proto ve svých šestnácti (!) letech spolu 
s kamarádem Jaroslavem Klemešem (poz-
dějším členem paraskupiny PLATINUM-
PEWTER) utekl z domova, aby vstoupil 
do československé zahraniční armády.

A právě s autorovými vzpomínkami na 
období let 1939–1945 se čtenář setká na 
stránkách této knihy. Ve čtrnácti kapitolách 
může sledovat cestu tehdy neplnoletého mla-
díka přes Balkán a Blízký Východ do Francie, 
kde se v řadách našich jednotek zapojil do 
bojů proti Němcům. Po pádu Francie ustou-
pil s ostatními do Anglie, kde absolvoval 
speciální a parašutistický kurz, ale vzhledem 
ke svému věku nebyl nasazen do akce v Pro-
tektorátu Čechy a Morava. Ke konci války 
se jako příslušník Československé samostat-
né obrněné brigády aktivně účastnil bojů 
u Dunkerque ve funkci velitele tanku.

Při sepisování memoárů Moje druhá svě-
tová válka se Ludvík Čambala nebál požádat 
o konzultaci i odborníky. Poměrně náročnou 
úlohu tak na sebe vzali dva zkušení pracov-
níci Moravského zemského muzea – PhDr. 
Jan Břečka a PhDr. Jiří Mikulka, kteří se 
tematikou československého zahraničního 
vojenského odboje zabývají již dlouhodobě. 
Oba historici zvolili velice šetrnou metodu 

a do autentického vyprávění autora zasáhli 
jen minimálně a s co největším citem.

Vzniklé dílo však nesklouzává k su-
chopárnému líčení mnohdy nudného vo-
jenského života, ale místy až překvapuje, jak 
se Ludvík Čambala lehce, vtipně a s nad-
hledem vypořádal s popisem strastí, které 
ho potkaly během vojenské služby vlasti. 
Pro čtenáře jsou samozřejmě nejzajímavější 
ty pasáže textu, které umožní nahlédnout 
„pod pokličku“ a tím mu otvírají zcela nové 
či málo známé perspektivy života za války. 
Autor nám nabízí širší úhel pohledu, který 
se neomezuje jen na popis válečného běs-
nění: čtenář proto s překvapením zjišťuje, že 
např. kouření marihuany není jen doménou 
posledních let nebo jak se posunula cena 
dodnes stále oblíbené čokoládové tyčinky 
Mars z původních šesti pencí v roce 1940.

Nejen odborného znalce tématu, ale 
i širší laickou veřejnost jistě zaujme foto-
grafická příloha, která je tematicky integro-
vána mezi jednotlivé kapitoly a publikaci 
obohacuje o další rozměr. Celkem 31 stran 
fotografií, z části dosud nepublikovaných, 
tak tvoří jeden z nosných pilířů těchto me-
moárů. Další částí, nad kterou zaplesá srdce 
nejednoho nadšence historie, je Příloha č. 2, 
obsahující medailonky Čambalových spolu-
bojovníků ze spojovací čety velitelské roty 
2. čs. pěšího praporu ve Velké Británii, a to 
včetně jejich portrétních fotografií.

Přes všechny tyto nesporné vědecké 
i čtenářské kvality má uvedená práce i jed-
nu neméně důležitou devízu: podařilo se 
zajistit její vydání ještě za autorova života. 
Ten tak v předvečer pětaosmdesátých naro-
zenin dostal velice zajímavý dárek v podobě 
slavnostní vernisáže pamětí, které se zúčast-
nil spolu se svým celoživotním kamarádem 
a spolubojovníkem plk. Jaroslavem Kleme-
šem. Vernisáž se uskutečnila 18. září 2008 
v prostorách Dietrichsteinského paláce za 
značného zájmu široké veřejnosti.

Bohužel válečný veterán Ludvík Čam-
bala se za svého života nedočkal většího 
oficiálního uznání, neboť zemřel dne 25. 
října 2008 v hodnosti poručíka ve výslužbě. 
Odešel tak člověk, který v necelých sedm-
nácti letech opustil svoji vlast, aby mohl 
přes pět let dobrovolně bojovat za její 
svobodu. Ministerstvo obrany krátce před 
jeho smrtí oficiálně oznámilo, že povýšení 
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či jakékoliv jiné ocenění válečných zásluh 
Ludvíka Čambaly se zamítá. Snad bylo po-
ručíku Čambalovi malou útěchou alespoň 
vydání této publikace. Robert Kupsa

Jiří Š o l c :  Znamení trojského koně. 
Životní příběh majora Jaromíra Nechan-
ského
Praha, Vyšehrad 2008, 276 s. ISBN 978-80-
7021-943-0

Zájemci o historii československých 
výsadkových skupin za II. světové války si 
mohli v roce 2008 přečíst další knihu znalce 
této problematiky a plodného autora Jiřího 
Šolce (* 1932). Svou první oficiálně vyda-
nou prací Bylo málo mužů (Praha, Merkur 
1990) předložil jakési souhrnné zpracování 
problematiky československých parasku-
pin vyslaných v letech 1941–1945 z Velké 
Británie do Protektorátu Čechy a Morava 
a dalších zemí a zájemci o tuto problema-
tiku vždy s napětím očekávali, jaké další 
téma si pro svoji příští knihu vybere. A vy-
šlo jich skutečně dost – uveďme namátkou 
publikace Ďáblova past (Praha, Exact service 
s. r. o. 1993), Smrt přála statečným (Praha, 
Vyšehrad 1993), A zpívali jsme Tipperary 
(Praha, Merkur 1993), Ve službách preziden-
ta (Praha, Vyšehrad 1994) či Přijdeme za 
svítání (Praha, Naše vojsko 2005) – a to je 
skutečně jen výběr z množství titulů.

Ve své poslední práci J. Šolc zpracoval 
životní osudy velitele paraskupiny PLATI-
NUM-PEWTER majora Jaromíra Nechanské-
ho, odvážného vojáka a jediného z českoslo-
venských parašutistů, kterého komunistická 
justice poslala po únoru 1948 na popraviště. 
Autor sleduje životní osudy tohoto muže 
od narození v Praze 4. prosince 1916, přes 
základní školní docházku, absolutorium reál-
ného gymnázia v pražské Křemencové ulici 
a službu v armádě 1. republiky. Pohledný 
jezdecký důstojník, jemuž brýle dodávaly 
vzhled intelektuála, byl v roce 1938 přecvičen 
na tankistu a jako takový po okupaci Čech 
a Moravy německými jednotkami nezaváhal 
a hledal už v červnu 1939 cestu do naší za-
hraniční armády. Přes Polsko se dostal do Af-
riky, kde krátce sloužil v Cizinecké legii a od 
října 1939 v čs. armádě, která se formovala 
na jihu Francie. Po porážce francouzských 
armád v červnu 1940 našel spolu s dalšími 

našimi vojáky útočiště na britských ostrovech. 
Dosáhl hodnosti nadporučíka, ovšem dlou-
hodobá nečinnost čs. pozemních jednotek 
jej neuspokojovala, proto se na jaře 1942 
přihlásil k parašutistům, jejichž úkolem mělo 
být nasazení v týlu nepřítele v okupované 
vlasti. Po prodělání náročného výcviku se 
stal (po jistých peripetiích) velitelem paras-
kupiny PLATINUM-PEWTER, která byla 
vysazena v noci ze 16. na 17. února 1945 
u Javorné nedaleko Trhové Kamenice. Spolu 
s Nechanským seskočili oné noci i radiote-
legrafisté Alois Vyhňák a Jaroslav Klemeš 
a čtvrtý příslušník výsadku Jaroslav Pešán. 
Výsadkářům se podařilo navázat styk s do-
mácím odbojem a Nechanský s Klemešem 
se dokonce v druhé polovině dubna 1945 
dostali do Prahy, odkud zabezpečovali ra-
diostanicí ANNA spojení s čs. Vojenskou 
radiovou ústřednou v Londýně a s orgány 
čs. vlády v Košicích. Sám Nechanský se stal 
dokonce jako vojenský představitel České 
národní rady význačným činitelem velitelství 
Bartoš, které vojensky řídilo pražské květ-
nové povstání. 

Ačkoliv se roku 1947 J. Nechanský 
stal majorem čs. armády a začal studovat na 
Vysoké škole válečné, ocitl se ještě předtím 
na jakési „druhé koleji“, bez existenční jis-
toty, překládán vojenskými úřady z místa na 
místo. Proto přijal už v roce 1946 spolupráci 
s 5. oddělení Hlavního štábu čs. armády (ne-
bo-li s vojenskou kontrarozvědkou) s tím, že 
bude sledovat americké zpravodajské aktivi-
ty v ČSR. Začal se také politicky angažovat 
v Československé sociální demokracii, do-
konce pojal za manželku dceru předsedy této 
strany Bohumila Laušmana. Po únorových 
událostech roku 1948 se však mjr. J. Nechan-
ský nechtěl smířit s daným stavem a začal 
zpravodajsky spolupracovat s Američany. Spo-
lu s Veleslavem Wahlem vytvořili organizaci 
HOLUB-SLAVÍK, která ilegálně působila pro-
ti nově nastolenému komunistickému režimu. 
Časem však Američané o služby Nechanského 
a jeho sítě ztráceli zájem, sám bývalý velitel 
paraskupiny PLATINUM-PEWTER byl kon-
cem srpna 1949 odeslán na tzv. dovolenou 
s čekaným a 5. září stejného roku zatčen. 
V procesu, který proběhl v dubnu 1950 byli J. 
Nechanský a V. Wahl odsouzeni k smrti a 15. 
června 1950 popraveni. Tak skončil bývalý 
parašutista, inteligentní muž, který rozehrál 



250

L I T E R A T U R A

vysokou hru, jež se mu však – vlivem vněj-
ším politických okolností – vymkla z rukou 
a stála jej život.

Jiří Šolc shromáždil ve své práci množ-
ství údajů především z Vojenského ústřední-
ho archivu a Archivu bezpečnostních složek 
ministerstva vnitra (jeho název ovšem uvádí 
nepřesně jako Archiv ministerstva vnitra). 
Jako ve většině předchozích publikací od-
kazuje ovšem pouze na své vlastní již dříve 
vydané práce (až na malé výjimky), čímž se 
ocitá v jisté pasti. Díky jednostrannosti ve 
výběru citované literatury mu v tomto pří-
padě unikla sice útlá, avšak zajímavá knížka 
Karla Černého Nejmladší parašutista. Ope-
race BRONZE (Žďár nad Sázavou 2005), 
v níž jmenovaný badatel dokázal, že dlouho 
tradované sestřelení paraskupin IRIDIUM 
a BRONSE v březnu 1943 v jednom letou-
nu je mylné, každá ze skupin letěla totiž 
v jiném stroji, oba však byly skutečně nad 
Německem sestřeleny a parašutisté zahynuli 
(J. Šolc o této události píše na s. 67). O rok 
dříve se o tomtéž problému zmínil i pražský 
historik Jiří Rajlich.1 Také v poznámce na 
s. 83, kdy se autor odvolává na jemu sdě-
lené osobní svědectví prof. Radomíra Luži 
vážící se k jisté příhodě při přebírání zbra-
ní a materiálu z leteckého shozu, by bylo 
pravděpodobně vhodnější využít odkaz na 
s. 281 Lužovy knížky V Hitlerově objetí (Pra-
ha, Torst 2006), kde je stejná situace po-
psána. Drobná nepřesnost se vloudila i na 
s. 31, Nechanský byl v roce 1940 ve Francii 
zařazen k Smíšenému předzvědnému oddí-
lu čs. armády (nikoliv ke Spojenému) a také 
tvrzení (s. 135–136), že někdy v roce 1947 
poznal Olgu Laušmanovou, „...starší ze dvou 
dcer tehdejšího ministra průmyslu a předsedy 
sociálně demokratické strany Bohumila Lauš-
mana…“, není zcela přesné, jmenovaný totiž 
obě funkce zároveň nikdy nezastával, po 
zvolení předsedou ČSSD v listopadu 1947 
se křesla ministra průmyslu vzdal... Kniha 
je vybavena množstvím dobových fotogra-
fií ze života J. Nechanského a lidí, s nimiž 
se v životě setkal, a v příloze i fotokopiemi 
řady dokumentů. Lze tedy konstatovat, že 
se J. Šolcovi podařilo odkrýt další „záhyb“ 
z naší nedávné historie.  Jiří Mikulka

1 Srov. R a j l i c h ,  Jiří: Pokusy britského letectva 
o zničení Škodových závodů v Plzni v letech 1940–1943. 
Historie a vojenství, 4/2004, s. 24.

Tomáš O k u r k a  (ed.): Zapomenutí 
hrdinové. Vergessene Helden
Ústí nad Labem, Muzeum města Ústí nad La-
bem 2008, 96 s. ISBN 978-80-86475-18-9

V létě roku 2005 přijala vláda České 
republiky usnesení, ve kterém se kromě 
omluvy německým antifašistům pocházejí-
cím z českých zemí zavázala i k zabezpečení 
financování projektu s poněkud dlouhým, 
zato však výstižným názvem „Dokumentace 
osudů aktivních odpůrců nacismu, kteří byli 
po skončení druhé světové války postiženi 
v souvislosti s opatřeními uplatňovanými 
v Československu proti tzv. nepřátelskému 
obyvatelstvu“. Nelze přitom zapomenout, 
že hlavními odpůrci nacismu mezi Němci 
byli členové komunistické a sociálně de-
mokratické strany, stranou však nestáli ani 
představitelé jiných občanských stran, bez-
partijní nevyjímaje. Za hlavního řešitele byl 
vybrán Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 
spoluřešiteli se staly Národní archiv v Praze 
a Muzeum města Ústí nad Labem. Kromě 
rozsáhlého studia k tématu se vztahujících 
archivních pramenů domácí i zahranič-
ní provenience se uskutečnily rozhovory 
s desítkami pamětníků. Zvukové a obra-
zové záznamy doplnila rovněž počítačová 
databáze německých antifašistů původem 
z Československa. Dalším výstupem projek-
tu bylo několik mezinárodních vědeckých 
konferencí a seminářů, vyšlo množství pu-
blikací určených jak pro odbornou, tak pro 
širší veřejnost, stejně jako proběhlo několik 
přednášek pro veřejnost, školní mládež ne-
vyjímaje. Za zvláště zdařilou lze hodnotit 
spuštění webové prezentace na stránce 
www.zapomenutihrdinove.cz. 

Součást projektu tvořila i výstavní 
činnost. Nejprve byla připravena malá pu-
tovní výstava, na kterou navázala v Ústí 
nad Labem na podzim 2007 otevřená vel-
ká putovní výstava. Konečnou tečku pak 
udělala stálá expozice s názvem Zapome-
nutí hrdinové, která byla všem zájemcům 
zpřístupněna v září 2008 rovněž v Ústí nad 
Labem. Při této příležitosti také spatřila 
světlo světa stejnojmenná česko-německá 
publikace, která si neklade vědecké am-
bice (ostatně ani s tímto úmyslem nebyla 
napsána), ale přesto srozumitelným a pře-
hledným způsobem zpřístupňuje základní 
poznatky o osudech německých antifašistů 
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v Československu před vypuknutím a po 
skončení druhé světové války. 

Publikace obsahuje příspěvky pěti histo-
riků, důležitou součást rovněž tvoří příběhy 
deseti pamětníků. Některé z nich se částečně 
překrývají, to však v tomto případě nelze brát 
jako handicap uvedené brožury. V prvním 
příspěvku se Adrian von Arburg zabývá otáz-
kou kdo vlastně byl německým antifašistou. 
Odpovídá, že pojmem se rozumí „lidé hovořící 
německým jazykem, kteří přinejmenším od roku 
1938/39 měli československé státní občanství 
a vystupovali před nacistickou okupací a během 
ní kontinuálně jako odpůrci hitlerovského reži-
mu a jeho spojenců“ (s. 9). Přesto dodává, že 
se tento termín vyvíjel spolu s poválečnými 
změnami v Československu. Jednoznačnou 
odpověď však autor nepřináší a ani nemůže 
přinést, protože definice tohoto pojmu byla 
tak široká v jednotlivých úředních dokumen-
tech, že vyřknout konečný verdikt je často 
neřešitelný problém. Připomíná, že místo ter-
mínu „antifašista“ by bylo příhodnější užívat 
termín „antinacista“ a to z důvodu odporu 
části německého obyvatelstva proti nacismu. 
Všímá si i situace německých politických stran 
za tzv. první republiky a jejich dalším vývo-
jem po uchopení moci nacisty v Německu. 
Stranou nezůstává ani perzekuční opatření 
proti odpůrcům nacismu přijatá po obsazení 
pohraničních oblastí Československa Němec-
kem a po vyhlášení říšské župy Sudety. Na 
závěr se obšírně zabývá situací antifašistů 
a Němců celkově po skončení druhé světové 
války, poměrem státních a stranických orgánů 
a samozřejmě i obyčejných Čechů k tomuto 
„nepřátelskému obyvatelstvu“ a postupným 
začleněním zbývajících neodsunutých ně-
mecky mluvících obyvatel do většinové spo-
lečnosti po únoru 1948, kdy zmizel i rozdíl 
mezi antifašisty a ostatními. 

Německý historik Thomas Oellermann 
přináší ve své stati pohled na vývoj sudeto-
německých dělnických stran v letech 1933–
1938, které byly hlavními nositeli odporu 
proti hnědé totalitě v sousedním Německu 
a rostoucímu vlivu Sudetoněmecké strany, 
která postupně pohltila všechny německé 
občanské strany (Svaz zemědělců, Němec-
ká křesťanskosociální strana lidová a část 
Německé demokratické svobodomyslné 
strany). Spolupráci sociálních demokratů 
a komunistů přitom provázely nejrůznější 

peripetie a vzájemná nevraživost; tato sku-
tečnost pak měla vliv na schopnost účinně 
bojovat proti zhoršujícím se politickým pod-
mínkám v souvislosti s nástupem Sudetoně-
mecké strany v roce 1938 v pohraničních 
oblastech tehdejšího Československa.

Účast německých antifašistů – odpůr-
ců nacismu – na frontách druhé světové 
války, stejně jako jejich perzekuce je ná-
mětem příspěvku Stanislava Kokošky. Dle 
autora to bylo právě rozsáhlé a systematic-
ké pronásledování, které znemožnilo vy-
tvořit v odtržených oblastech významnější 
odbojové hnutí, nehledě na to, že většina 
obyvatel župy Sudety nacismus otevřeně 
podporovala, tedy alespoň v prvních letech 
její existence. O to je jistě pozoruhodnější, 
že co se nepodařilo ve vnitrozemí sudet-
ské župy, podařilo se v zahraničním odboji. 
Útočištěm německých antifašistů se přitom 
stala především Velká Británie, Švédsko 
a Sovětský svaz. Zvláště politické kruhy 
německé emigrace v čele s předsedou so-
ciální demokracie Wenzlem Jakschem se 
snažily spolupracovat s okruhem londýn-
ského zahraničního odboje. Tato zpočátku 
velmi slibně se rozvíjející spolupráce dosta-
la brzy úder a definitivně skončila na jaře 
1943. Roztržka však neovlivnila nasazení 
Němců v československých zahraničních 
jednotkách na Západě i Východě, stejně 
jako bojovali proti nacistickému režimu se 
zbraní v ruce v rámci partyzánských skupin 
a zpravodajských výsadcích. 

Situaci německých antifašistů v osvo-
bozeném Československu sleduje příspě-
vek Davida Kovaříka. Všímá si restriktiv-
ních opatření, která kromě dalších Němců 
postihla i je, bez ohledu na jejich zjevnou 
snahu zapojit se do výstavby nové republi-
ky. Velké úsilí museli tito lidé vyvinout při 
dokazování vlastní odbojové činnosti nebo 
pronásledování ze strany nacistických úřa-
dů. I když se jim to podařilo, neměli ještě 
zdaleka vyhráno. Ústrky ze strany vojen-
ských orgánů, státních úřadů i představitelů 
politických stran nakonec mnohé antifašisty 
přiměly k nucenému odchodu z Českoslo-
venska a to i přesto, že na území státu vzni-
kaly tzv. antifašistické výbory, které měly 
za úkol chránit odpůrce a oběti nacismu 
před touto diskriminací a pečovat o jejich 
životní potřeby.
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Osudy německých výtvarných umělců 
v českých zemích v meziválečném období 
a po skončení druhé světové války jsou 
náplní krátké statě Václava Houfka. Neby-
li to přitom jen umělci, jejichž domovem 
bylo Československo, ale i emigranti před 
nacismem z dalších evropských zemí, kteří 
se významným způsobem zapsali do dějin 
světového výtvarného umění (např. Oskar 
Kokoschka, Ernst Neuschul, Willy Nowak 
ad.). Mnozí za svůj postoj zaplatili životem, 
jiní trvalou emigrací. 

Doprovodnou publikaci obrazně 
a zároveň velmi vhodně doplňují příběhy 
deseti vybraných pamětníků – německých 
antifašistů, z nichž někteří odešli před pro-
následováním do exilu, jiní zažili perzekuci 
přímo uvnitř sudetské župy, další se zapojili 
do aktivního odboje proti nacistům a jejich 
spojencům. 

Svižně a bez ideologických klišé, na 
křídovém papíře napsaná útlá knížka, do-
plněná množstvím dobových fotografií, 
dokumentů, plakátů a obrazů přináší všem 
zájemcům potřebné informace o osudech 
německých antifašistů v českých zemích 
v meziválečném období a po roce 1945. 
Splácí tak svým drobným dílem alespoň část 
dluhu, která Česká republika vůči těmto li-
dem má.  Radek Slabotínský

Tomáš B u r s í k :  Osud odbojové 
organizace Černý lev 777. Příspěvek 
k historii ozbrojeného odporu proti ko-
munistickému režimu v Československu
Praha, Odbor Archiv bezpečnostních složek MV 
ČR 2007, 120 s. ISBN 978-80-254-1125-4

Tomáš Bursík patří k nemnoha pro-
fesionálním historikům, kteří se zabývají 
dějinami protikomunistického odboje. 
Přesto je to problematika velmi důležitá 
pro pochopení fungování celé doby a bez 
jejího hlubšího poznání nedojde k popsání 
celistvějšího obrazu dějů konce 40. a v 50. 
letech 20. století. Bursík si pro svůj výzkum 
vybral osudy členů odbojové skupiny Černý 
lev 777, která se zbraní v ruce vedla ozbro-
jený odpor proti komunistickému režimu 
v Československu.

Jak v úvodu autor uvádí, nešlo o od-
por, který by byl koordinován, někým v po-
zadí veden, ale spíše o akce jednotlivců či 

malých skupin lidí vidících v nastolení to-
talitního režimu ohrožení své vlastní exis-
tence. Protikomunistický odpor byl přitom 
veden proti příslušníkům vlastního národa, 
tím se podstatně lišil od odbojové činnosti 
vedené v letech druhé světové války proti 
nacistickému režimu. Členové protikomu-
nistických odbojových skupin se rekrutovali 
jak z lidí, kteří se narodili ještě za Rakouska 
a prožili tak dvacet let v samostatné repub-
lice, tak z lidí, kteří se narodili ve třicátých 
letech, tedy téměř v soumraku existence tzv. 
první republiky. Pro obě dvě skupiny však 
byly pohnutky pro vstup do protikomunis-
tického odboje stejné či velmi podobné: 
obhajoba demokratických ideálů a huma-
nistické tradice ztělesněné především oso-
bou prezidenta Masaryka v předválečném 
Československu. 

Začátek činnosti odbojové skupiny 
Černý lev 777 lze datovat do přelomu let 
1948–1949. Region jejího působení autor 
vymezuje oblastí Sedlčanska, Petrovicka, 
Milevska a okolím obce Chyšky. Před vlast-
ním vylíčením odbojové činnosti si Bursík 
nejdříve všímá jednotlivých protagonistů 
odbojové skupiny, z nichž nejvýznamnější 
byl Jiří Řezáč, hlava celé organizace. Autor 
sleduje v jednotlivých medailonech jejich 
životní osudy a rodinné zázemí, které je 
formovalo v jejich názorech až do chvíle, 
kdy se rozhodli postavit se se zbraní v ruce 
otevřeně proti komunistickému režimu. Lze 
jen dodat, že všichni pocházeli z rodin sou-
kromě hospodařících rolníků, mnozí se sami 
starali o zděděný rodinný majetek. Členové 
organizace Černý lev 777 se netajili svou 
nespokojeností s poměry po únoru 1948, 
což někteří z nich dávali otevřeně najevo.

V dalším textu se již Bursík věnuje 
vlastní odbojové činnosti jednotlivých čle-
nů organizace. Především tak postupuje na 
základě výzkumu vyšetřovacích spisů StB, 
které podrobně popisují činnost všech 
osob zapojených do odbojové činnosti. Je 
to tak zřejmě nejdůležitější pramen našeho 
poznání, i když o tom v textu Bursík přímo 
nepíše. První společnou akcí bylo přerušení 
elektrického vedení do obce Nechvalice na 
jaře roku 1949 v době, kdy měla v obci 
proběhnout zakládající schůze JZD. Akce 
se podařila a podnítila členy organizace 
v další činnosti, která na sebe nenechala 
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dlouho čekat. Již v květnu proběhl incident 
s místním újezdním tajemníkem, který jako 
představitel totalitního režimu byl vhodným 
terčem pro akci. I ta se podařila, funkcionář 
byl dokonale zastrašen a o to především 
odbojářům šlo. Vše prozatím vyvrcholilo 
zastrašením Pavla Sejpala z Petrovic, který 
vlastnil nelegálně drženou zbraň. Zmocnit 
se samopalu se však členům organizace 
nepodařilo. 

Výše uvedené akce však byly jen před-
zvěstí pro něco většího, co by dokonale vy-
děsilo představitele komunistického režimu. 
Po krátké přípravě a podobné události, kte-
rá se odehrála v Ústí nad Labem, se k akci 
odhodlali dva členové skupiny – v červenci 
1949 vyhodili do vzduchu budovu okresní-
ho sekretariátu KSČ v Sedlčanech. Výbuch 
zdemoloval místnost, kam byla výbušnina 
vhozena, poškozena byla rovněž místnost 
vedlejší. Událost vyvolala velký rozruch, 
bezpečnostní složky ihned zahájily vy-
šetřování, které však nebylo úspěšné. To 
jen posílilo sebevědomí členů skupiny po-
kračovat v činnosti, kdy si na mušku vzali 
okresní sekretariát KSČ v Milevsku. Celou 
akci provedli v květnu 1950, budova sekre-
tariátu byla velmi poškozena, navíc došlo ke 
smrtelnému zranění příslušníka SNB, který 
měl v tu dobu na sekretariátě službu. Jak 
autor dodává, výbuch v sekretariátu KSČ 
v Milevsku je možné považovat za vrcholný 
projev odbojové aktivity skupiny. Od další 
činnosti je možná odradila smrt člověka, se 
kterou nepočítali, možná jejich náboženské 
přesvědčení. Navíc někteří z nich odešli na 
vojnu, čímž se činnost skupiny ztížila. 

Tomáš Bursík si na základě docho-
vaných archivních materiálů všímá rovněž 
dalších osob spjatých s organizací Černý 
lev 777, a to především na základě jmen 
vyskytujících se ve vyšetřovacích spisech 
StB. Sleduje jejich napojení na skupinu 
a jejich účast v odbojové činnosti. Z textu 
vyplývá, že lidé, kteří se nějakým způsobem 
podíleli na činnosti skupiny, měli k tomuto 
různé pohnutky, rozhodujícím však byl od-
por proti komunistické totalitě. Zajímavou 
kapitolu v Bursíkově práci tvoří informa-
ce o agentech, kteří působili ve středních 
Čechách, a se kterými se členové skupiny 
scházeli a popřípadě jim pomáhali v jejich 
výzvědné činnosti. Autorovi se v knize po-

dařilo odhalit pravou identitu např. „agenta 
Luboše“, který se vlastním jménem jmeno-
val František Slepička. Tyto kontakty, mo-
nitorované StB, se zřejmě nakonec staly 
pro členy odbojové skupiny Černý lev 777 
osudnými. K postupnému zatčení všech čle-
nů skupiny došlo v létě 1954. Sympatizanti 
skupiny přišli na řadu na podzim 1954.

Následné vyšetřování se nikterak ne-
vymykalo vyšetřováním jiných podobně za-
měřených skupin. Ve vyšetřování byl patrný 
především psychický nátlak, doprovázený 
mnohahodinovými výslechy podpořený-
mi také, dle potřeby, fyzickým týráním. 
Důkladné vyšetřování, které mělo objas-
nit trestnou činnost vyšetřovaných, bylo 
zakončeno vypracováním žaloby a soud-
ním procesem před senátem Krajského 
soudu v Českých Budějovicích, který se za 
tím účelem sešel na jednom z míst činu, 
v Milevsku. K tomuto účelu využil autor 
dochované soudní spisy vedené proti sou-
zené skupině. Soud proběhl koncem října 
1954, na jehož konci zazněly tři rozsudky 
smrti, jeden doživotní trest odnětí svobody 
a další mnohaleté tresty na svobodě. Bursík 
v práci zaznamenává také ohlasy na průběh 
procesu, jak pozitivní, tak negativní a to ne-
jen v tisku, ale i dochované z úst některých 
obyvatel milevského okresu. Hlavní soudní 
proces následovaly v krátkém sledu po sobě 
další procesy se sympatizanty a pomocníky 
hlavních odsouzených, ve kterých rovněž 
nechyběly dlouholeté tresty odnětí svobo-
dy. Tím by se mohlo zdát, že zde Bursík 
může se svým vyprávěním skončit. Není 
tomu tak, pokračuje ve svém výkladu dál 
a sleduje osudy odsouzených v době jejich 
pobytu za mřížemi, stejně jako se věnuje 
jejich snaze dosáhnout soudní a občanskou 
rehabilitaci. I když pro mnohé byl rok 1968 
mezníkem, kdy by se toto mohlo podařit, 
nestalo se tak; teprve listopad 1989 dovršil 
snahu po nápravě křivdy posledně žijících 
členů odbojové skupiny.

Autor závěrem staví odbojovou aktivi-
tu organizace Černý lev 777 vedle podob-
ně činných osob, bratry Mašíny nevyjímaje. 
Píše, že členové skupiny odpověděli na te-
ror komunistického režimu stejnou mincí, 
tj. ozbrojeným odporem. Proto si zaslouží 
naši pozornost, stejně jako jejich aktivity. 
Tomáši Bursíkovi se podařilo na základě 
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kriticky interpretovaných archivních prame-
nů s velkou dávkou objektivity a bez zby-
tečného sentimentu, ale zároveň s jasnou 
vizí, na čí straně stojí, přiblížit životní osudy 
a odbojovou činnost skupiny Černý lev 777, 
zasadit vše do tehdejší doby a dosadit tak 
další malý kamínek do mozaiky problema-
tiky tzv. třetího odboje, bez jehož objasnění 
nemůže být výzkum dějin komunistického 
režimu úplný. Radek Slabotínský

Pavel H á j e k :  Jde pevně kupředu 
naše zem. Krajina českých zemí v období 
socialismu 1948–1989
Praha, Malá skála 2008, 164 s. ISBN 978-
80-86776-07-1

Jde pevně kupředu naše zem – tě-
mito slovy začíná poslední sloka básně 
Rozhovor s rolníkem autora Josefa Rybáka, 
která byla napsána na počátku padesátých 
let 20. století, a která charakterizuje au-
torovu snahu říci básní čtenářům, že prá-
vě nastolený komunistický režim dostal 
historickou úlohu změnit radikálně čes-
kou (potažmo československou) krajinu 
k obrazu svému bez ohlížení se na vlast-
ní minulost, ale jen s pohledem upřeným 
do budoucnosti. Splnila se však skutečně 
tato tehdy tolikrát zdůrazňovaná touha po 
přeměně krajiny a člověka v duchu komu-
nistických ideálů nebo jen zůstalo u vyř-
čených proklamací?

Krajina je taková, jaký v ní žije člověk, 
dalo by se zjednodušeně říci. A o době ko-
munismu platí tato věta dvojnásob. Krajina, 
stejně jako celá společnost, tehdy neunikla 
obvyklým ideologickým klišé, které ji tu 
více, tu méně pozitivně, ale spíše veskrze 
negativně poznamenaly. Esej doktoranda 
Katedry kulturologie FF UK v Praze Pavla 
Hájka se snaží přiblížit významné krajino-
tvorné procesy, které se podílely na utváře-
ní české země ve druhé polovině 20. století, 
tedy v období budování socialismu, které 
lze považovat za poslední uzavřenou kapi-
tolu jejího kulturně historického vývoje. 

Naše vnímání krajiny jako význam-
ného prvku je pohledem přes všeobecně 
přijatý a zažitý kulturní kodex a částečně 
též přes ideologické brýle, které nám neu-
možňují vidět věci bez emocí. Tak přede-
vším posuzujeme naši nedávnou minulost, 

tj. socialismus. Těchto stereotypů se chtěl 
autor vyvarovat, při svém vyprávění hledá 
jiný, alternativní pohled k těmto veskrze 
negativním stanoviskům. Stejnou pozornost 
tak zaměřuje jak zásahům devastačním, tak 
těm, které považuje za zdařilé a nejen pro 
krajinu, ale i pro člověka za prospěšné. 
Čtenář tak má při čtení pocit, že mu autor 
tímto svým pohledem, v našich končinách 
poněkud neobvyklým, narušuje jeho vžité 
osobní zkušenosti a nabourává mu jeho 
dosud přetrvávající negativní pohled.

V úvodu se Hájek snaží čtenáře se-
známit se svým úhlem pohledu na danou 
problematiku. Píše, že „najít k otevřenému, co 
možná nejméně podjatému zkoumání krajiny 
odpovídající metodologický klíč nebylo nikterak 
snadné“ (s. 9). Po prostudování množství li-
teratury dospěl k názoru, že je mu nejbližší 
přístup architekta a urbanisty Josefa Karla 
Říhy, který jej uplatnil v práci Země krásná 
z roku 1948. Navíc k tomu připojil i vlastní 
charakteristiky krajinného vývoje: Kulturní 
krajina jako změna a setrvačnost, Krajinný 
vývoj nespěje od dobrého ke špatnému, 
Radikální změna ve způsobu hospodaření 
s krajinou není anomálií a Hodnocení kra-
jiny je zčásti dobově podmíněné. Přes tento 
nezbytný vhled do zkoumané problematiky 
se pak Hájek dostává k vlastnímu tématu, 
tj. ke krajině českých zemí po roce 1948. 
V jedenácti kapitolách se snaží vysledovat 
a popsat významné krajinotvorné procesy 
v souvislostech. Všechny tyto procesy (např. 
znárodnění půdy, vylidňování venkova, mi-
litarizaci krajiny, rozpad pohraniční sídelní 
sítě či proměnu vztahu ke krajině) sleduje 
k jejich historickým kořenům, převážně do 
doby 19. století, která byla tak vzdálená 
vlastnímu období budování socialismu. Ne-
lze však říci, že i předcházející etapy byly 
zcela šetrné ke krajině, i zde se projevovaly 
tendence podřídit si krajinu, vytvořit z ní 
povolný nástroj v rukách člověka. Přesto 
však nikdy nedosáhly takových rozměrů, 
jako se tomu stalo teprve v období komu-
nistického režimu, kdy, jak autor uvádí, se 
zásahy do krajiny „vyznačovaly neadekvát-
ním, naddimenzovaným měřítkem i četností“ 
(s. 141). 

Při čtení knihy se tak čtenář dostává, 
ba je přímo vtažen, do jednotlivých příbě-
hů, které zásadním způsobem ovlivnily tvář 
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krajiny, což je mnohdy patrné do dnešních 
dnů. I když je dnes snaha odstranit mnohé 
z této neblahé minulosti, ne vždy jde tato 
upřímně a bez předsudků míněná snaha 
ruku v ruce se skutečností, spíše se tu více, 
tu méně úspěšně míjejí. Autor si pro svou 
práci nevybral možnost přiblížit zásahy ko-
munistického režimu do utváření krajiny na 
jednom konkrétním regionu, celou proble-
matiku se snažil ukázat v celé šíři českých 
zemí. Důležitým pomocníkem při psaní se 
mu stala interpretace nejrůznějších zákonů, 
nařízení, vyhlášek, směrnic a statistických 
čísel, které dokreslovaly autorův výklad. 
Samozřejmě může čtenář namítnout, kde 
se v práci vytratila osobní rovina nahlížení, 
každodenní realita, pohled zdola, osobní 
zkušenost se stavem a zacházením s kraji-
nou, jejími jednotlivými články. To je zřejmě 
největší slabina Hájkova eseje. Možná, že to 
ale byl autorův záměr, nechat pootevřená 
dvířka pro další studium této problematiky, 
i když o této možnosti Hájek nikde v textu 
vysloveně nemluví.

Jednotlivé kapitoly doplňují, ale lze 
říci, že tvoří rovnocennou součást práce, do-
bové fotografie a fotografie stejného místa 
pořízené s odstupem času, v několika pří-
padech také dvojice leteckých snímků, které 
s přidaným textem tvoří stručné studie lo-
kalit, kde autor na konkrétních místech roz-
víjí svůj pohled na jednotlivé krajinotvorné 
procesy a dotváří tak komplexní pohled na 
danou problematiku. 

Co říci závěrem? Jakým způsobem 
proměnila komunistická moc českou kra-
jinu? Zdevastovala ji, nebo ji něčím obo-
hatila, chovala se k ní ohleduplně, nebo se 
snažila žít s ní v souladu? Ve shodě s au-
torem lze odpovědět následovně: 1. Česká 
socialistická krajina představovala jednu 
z podob evropské průmyslové krajiny. 2. 
Socialistický ráz Čech, Moravy a Slezska 
neutvářely krajinné úpravy jako takové, ale 
jejich konkrétní provedení. 3. Socialistické 
zásahy do krajiny českých zemí dohroma-
dy netvořily jednotný celek, vyznačující se 
pevným a na první pohled rozpoznatelným 
stylem. 4. Čtyři desetiletí reálného socialis-
mu se do české krajiny vepsala velmi nejed-
noznačně. Pavel Hájek popsal svůj pohled 
na proměny krajiny českých zemí po roce 
1948 velmi střízlivým textem bez zjevných 

ideologických klišé a jednoznačných sou-
dů, a tak dal velmi solidní základ pro další 
zkoumání dané problematiky. 

Radek Slabotínský 
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Kronika

Boskovický seminář o šlechtě v proměnách věků
Ve dnech 17.–18. září 2008 se uskutečnil v sale terreně boskovického 

zámku dvoudenní mezinárodní seminář nazvaný Šlechta v proměnách věků. 
Seminář byl zorganizován v rámci modulu „Elity“ Výzkumného střediska 
pro dějiny střední Evropy při Filozofické fakultě Masarykovy univerzity 
v Brně. Na organizaci semináře se proto podílela Matice moravská a His-
torický ústav Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Vzhledem k místu 
konání se do organizace semináře aktivně zapojila také firma MP Holding 
(rodinná firma majitele boskovického zámku Hugo Mensdorffa-Pouillyho) 
a Muzeum Boskovicka. Záštitu nad konáním semináře převzal hejtman 
Jihomoravského kraje ing. Stanislav Juránek a rodina Mens dorff-Pouilly.

Hlavním cílem jednání semináře bylo vymezení historické role šlechty 
v českých zemích a ve střední Evropě prostřednictvím konfrontace cha-
rakteristik proměnlivých a časově podmíněných, pojímajících šlechtu jako 
společenskou elitu, s charakteristikami fungujícími v dlouhém trvání. Or-
ganizátoři proto pozvali necelé tři desítky historiků (vystupujících i disku-
tujících), kteří se věnují problematice šlechty. Vystupujícím účastníkům byl 
předem položen okruh několika otázek, jež sloužily jako vodítko a současně 
jednotící prvek příspěvků. Mezi tyto otázky patřil např. pokus o základní 
definici šlechty v daném historickém úseku a odhad jejího procentuálního 
zastoupení v dobové společnosti, společenské postavení šlechty v tomto 
období, její vnitřní struktura, ekonomické zázemí, náboženská diferenciace, 
(sebe)vymezení šlechty jak vůči státu, tak vlastní stavovské obci a pod-
daným a místnímu obyvatelstvu, kulturní zázemí, stav zpracování tématu 
doložený na situaci pramenné základny a dosavadní odborné literatuře, 
apod. Značná obsáhlost okruhu otázek přirozeně vedla k tomu, že většina 
vystupujících se v souladu se svým badatelským zaměřením zaměřila na 
zodpovězení části z nich.

Účastníky semináře přivítal majitel boskovického zámku a předseda 
muzejní rady Muzea Boskovicka Hugo Mensdorff-Pouilly. Vlastní jednání 
semináře poté zahájily dva základní referáty, které blíže vymezily diskutova-
nou problematiku. V prvním z nich se Josef Válka (Masarykova univerzita 
v Brně) zamýšlel obecně nad historickým vývojem šlechty v českých zemích 
a jejími základními proměnami. Druhý vstupní referát přednesl Tomáš 
Knoz (Masarykova univerzita v Brně), který se snažil obecně definovat 
šlechtu jako společenskou vrstvu udržující si své specifické rysy, avšak také 
procházející proměnami v historickém vývoji.
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Další jednání semináře bylo rozděleno do čtyř chronologicky vy-
mezených bloků (středověk, raný novověk, 19. století a 20. století). Na 
konec každého bloku (kromě druhého) organizátoři zařadili příspěvek 
zahraničního badatele, čímž chtěli zajistit zasazení předchozích vystoupení 
do širšího, středoevropského kontextu. 

V prvním bloku věnovaném středověku zazněly referáty tří historiků 
z Masarykovy univerzity v Brně: Martin Wihoda hovořil o nejstarších sně-
mech Čechů v knížecím období, Libor Jan se věnoval tématu české a mo-
ravské šlechty v období 13. a 14. století a Dalibor Janiš postavení šlechty 
v moravské stavovské pozdněstředověké společnosti na základě zemských 
zřízení. Blok uzavřel Ján Lukačka z Univerzity Komenského v Bratislavě, 
jenž věnoval svůj příspěvek uherské šlechtě v období do poloviny 13. století, 
přičemž hlavní důraz kladl na území dnešního Slovenska. 

Odpolední část prvního dne jednání byla věnována období raného 
novověku. První příspěvek přednesl Václav Bůžek (Jihočeská univerzita 
v Českých Budějovicích), který shrnul dosavadní znalosti o šlechtě tohoto 
období. Na něj navázal Petr Maťa (Universität Wien) s úvahou nad kate-
goriemi prostoru, času, struktur a jejich odrazu v současné historiografické 
produkci a nad perspektivami dalšího výzkumu. Českou šlechtou v době 
osvícenství se zabýval Ivo Cerman (Jihočeská univerzita v Českých Budě-
jovicích). Poslední příspěvek odpoledního bloku přednesl Tomáš Krejčík 
(Ostravská univerzita v Ostravě), který hovořil o moravské novověké nižší 
a nové šlechtě. 

Druhý den jednání semináře byl rozdělen opět do dvou částí. Dopo-
lední blok, věnovaný 19. století, zahájil Luboš Velek (Univerzita Karlova 
v Praze), který svůj příspěvek založil na shrnutí existující literatury a pra-
menné základny k české šlechtě a jejímu politickému postavení v uvedeném 
období. Bohumír Smutný (Moravský zemský archiv v Brně) se na příkladu 
několika osobností (Kounic, Blümegen, Malivský z Maliv, Harrach) snažil 
poukázat na podnikání tradiční české a moravské aristokracie ve zlomo-
vém období protoindustrializace a počínající průmyslové revoluce. Shrnující 
referát o šlechtě rakouského císařství a jejím postavení v dobové společnosti 
včetně použití badatelských konceptů první a druhé společnosti představil 
Jan Županič (Univerzita Karlova v Praze). Dopolední blok ukončil Ralph 
Melville (Institut für Europäische Geschichte, Mohuč) příspěvkem o re-
formách českých stavovských sněmů v době předbřeznové. 

Posledním blokem jednání boskovického semináře bylo období 20. 
století. Zdeněk Bezecný (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích) 
hovořil o postavení české šlechty v české společnosti první poloviny 20. 
století a soustředil se na zásadní změnu poměrů po roce 1918. Referát 
Zdeňka Hazdry (Univerzita Palackého v Olomouci) byl zaměřen na osudy 
a postavení české šlechty ve složitém období Mnichova a německé oku-
pace. Radmila Švaříčková-Slabáková (Univerzita Palackého v Olomouci) 
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své vystoupení založila na shrnutí sociologicky koncipovaného výzkumu 
sebeprezentace a sebereflexe potomků české a moravské šlechty v druhé 
polovině 20. století, ovlivněných především komunistickou perzekucí. 
Závěrečný příspěvek Lothara Höbelta (Universität Wien) se týkal šlechty 
ve střední Evropě ve 20. století.

Na základě obsahů jednotlivých přednesených příspěvků i bohaté 
diskuze, která vždy bezprostředně následovala po každém bloku, lze 
konstatovat, že se organizátorům podařilo uskutečnit přínosné setkání 
odborníků zabývajících se problematikou šlechty v Čechách a na Moravě. 
Je jen škoda, že se semináře nezúčastnili také historikové studující slezskou 
šlechtu. Organizátoři plánují publikovat výsledky semináře v konferenčním 
sborníku, který bude vydán v rámci ediční řady Výzkumného střediska 
pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura.  Jiří Brňovják

III. konference policejních historiků
Ve dnech 27.–29. listopadu 2008 se v Muzeu Policie ČR v Praze 

uskutečnila III. konference policejních historiků. Záštitu převzala a orga-
nizaci zajistila Policie ČR – Správa hlavního města Prahy, Muzeum Policie 
ČR a Historická skupina Četnická pátrací stanice Praha, o. s. Na konferenci 
přednášeli historikové z Univerzity obrany, Univerzity Cyrila a Metoděje 
v Trnavě, Masarykovy univerzity, Archivu bezpečnostních složek a dalších 
českých archivů a muzeí. Zvláštnost a pozoruhodnost těchto setkání však 
spočívá především v prezentaci výsledků dlouhodobých výzkumů badatelů 
z řad policistů, z jejichž iniciativy projekt konferencí vzniknul. Při zkou-
mání dějin bezpečnostních složek je nezbytné a prospěšné doplnění či 
bezprostřední konfrontace pohledů obou zmíněných skupin. Právě druhá 
jmenovaná svými příspěvky poskytuje hlubší a profesionální vhled do reálií 
bezpečnostních sborů a jejich specifického, veřejnosti uzavřeného prostře-
dí. Vedle toho je třeba vyzdvihnout i nezanedbatelný význam sběratelské 
činnosti těchto badatelů, kdy shromažďují a prezentují materiály, vesměs 
osobního a vzpomínkového charakteru, které až na malou část zůstávají 
mimo dosah archivů, a tím i historického bádání. Cílem konferencí je 
odhalování celého spektra pohledů na bezpečnostní složky a definování 
jejich role v českých a československých dějinách. Je potřeba vytvořit 
vyvážený obraz jejich působení a odstranit relikty účelových interpretací 
minulého režimu.

Na této konferenci, stejně jako na předchozích, proto nebylo stanove-
no žádné jednotící téma. Jeden blok příspěvků však přirozeně vyplynul z ak-
tuálního letopočtu, a sice v podobě referátů o situaci a roli bezpečnostních 
složek v letech 1918, 1938, 1948 a 1968, ať už v celorepublikovém měřítku 
nebo v regionech, či jaký měly „osudové osmičky“ dopad na další podobu 
a působení těchto sborů. Další témata je možné rozdělit do několika skupin. 
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Ačkoliv se většina výzkumu soustřeďuje na léta 1918–1948, objevily se 
i příspěvky z dřívějšího období – o zásazích policejního aparátu do vědecké 
činnosti v předbřeznovém období a o založení četnických kasáren v Praze 
na Malé Straně. Z „druhé strany“ tohoto ohraničení zazněly příspěvky 
o ochraně československých hranic v padesátých až osmdesátých letech 
20. století a o zásazích bezpečnostního letectva proti banderovcům. Dějiny 
bezpečnostních sborů se vyznačují mnoha kontroverzními tématy, z nichž 
byla tentokrát vybrána osobnost četnického důstojníka a protektorátního 
ministra vnitra generála Josefa Ježka nebo případ zastřelení generála Voj-
těcha Luži četníky a následná odplata partyzánů na příslušnících četnické 
stanice v Přibyslavi.

Další okruhy lze zároveň chápat i jako připomínku tradic bezpečnost-
ních sborů. Jedná se o příspěvky o legionářích z první světové války, kteří 
vstoupili do řad četnictva, a následně o četnících, kteří bojovali za hranicemi 
za druhé světové války. Častým tématem jsou případy usmrcení četníků 
a policistů, ať už při samotných služebních výkonech nebo při střetech 
s německými povstalci v pohraničí v roce 1938. Poměrně neznámou kapito-
lou vůbec je odbojová činnost příslušníků protektorátních bezpečnostních 
sborů. K jejímu postupnému objasňování přispěla informace o policejní 
odbojové skupině Blaník.

Nezbytnou součástí výzkumu o bezpečnostních sborech je popis 
vývoje jednotlivých odvětví pátrací služby. Konkrétně na této konferenci 
zazněl příspěvek z historie služební kynologie. Potřebnou dovedností je 
i orientace ve stejnokrojích či hodnostních označeních a výzbroji, jimž bývá 
pravidelně věnována pozornost v několika výstupech, tentokrát o modrých 
stejnokrojích Sboru národní bezpečnosti a odznacích na čepice a přilby 
československého a protektorátního četnictva, případně o stejnokrojích ze 
sbírek Západočeského muzea v Plzni.

Z referátů byl připraven Almanach příspěvků III. Konference policejních 
historiků. IV. konference se uskuteční v Muzeu Policie ČR v listopadu 
2009. Jaroslava Plosová

Dvory a rezidence ve středověku III 
Od roku 2005 pořádá Historický ústav Akademie věd České republiky 

ve dvouletém intervalu konference, zaměřené na fenomén středověkého 
dvora. Jedná se o chvályhodnou iniciativu, protože podobné fórum pro 
interdisciplinární vědeckou diskuzi o různých aspektech středověké dvorské 
kultury české medievistice dříve citelně chybělo. Zatímco první z řady praž-
ských konferencí v roce 2005 měla ještě formu jednodenního pracovního 
kolokvia, druhá byla již dvoudenní mezinárodní konferencí.

Poslední, v pořadí již třetí konferenci uspořádal Historický ústav ve 
spolupráci s Ústavem českých dějin FF UK a Archivem hlavního města 
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Prahy a konala se ve dnech 4.–5. února 2009 v reprezentativních prostorách 
Clam Gallasova paláce. Opět měla mezinárodní charakter, tentokrát však 
na ní byli zastoupeni nejen historikové a historičky z Polska a Slovenska, 
ale také z Německa a Lucemburska. Hned na úvod musím ocenit vynikající 
organizaci konference, kterou měli na starosti Dana Dvořáčková-Malá a Jan 
Zelenka, spoluřešitelé grantového projektu Recepce dvorské kultury v českých 
zemích raného a vrcholného středověku na Historickém ústavu AV ČR.

Narozdíl od prvních dvou konferencí měla třetí poněkud úžeji vy-
mezené téma: Všední a sváteční život na středověkých dvorech. Po úvodní 
přednášce Ivana Hlaváčka Kulturní politika a politická kultura na středověkých 
dvorech. Český fenomén bylo jednání rozděleno do čtyř bloků, z nichž ně-
které ovšem z celkového tématu konference poněkud vybočovaly. Platí to 
zejména o prvním bloku, jenž byl zaměřen na dvůr jako politické centrum 
světské a duchovní moci.

Blok zahájil Lars-Arne Dannenberg, jenž ve svém promyšleně struk-
turovaném referátu Biskupský dvůr jako nástroj duchovní a světské vlády na 
příkladě biskupů v Míšni vrcholného a pozdního středověku představil promě-
ny dvorských struktur jednoho z říšských biskupství, přičemž zdůraznil 
postupnou proměnu dvora z mocenského nástroje biskupů v prostředek 
stavovské emancipace lokální šlechty a duchovenstva v pozdním středověku. 
Zvláštní pozornost byla v této souvislosti věnována volebním kapitulacím 
biskupů, které ve 14. a 15. století předem regulovaly budoucí poměry na 
dvoře a výrazně tak omezovaly manévrovací prostor biskupů. Následoval 
referát Laury Brander „S velkou okázalostí vydaná ke sňatku.“ Ženy jako no-
sitelky vlivu na dvorech 11. a 12. století. Přednášející se pokusila analyzovat 
možnosti urozených žen provdaných za panovníky či knížata ovlivňovat 
politické ale také kulturní směřování manželova dvora.

Jan Zelenka v referátu Konflikt v prostoru středověkého panovnického 
dvora zaostřil na zdánlivě okrajovou problematiku sporů o čestné místo 
po boku panovníka, o pořadí hostů u stolu či korouhevníků v bitevním 
poli. Na řadě příkladů ukázal, jak obtížné bylo nalézt v rozmístění dvo-
řanů v prostoru rovnováhu a zabránit sociálnímu konfliktu, jenž mohl 
nežádoucím způsobem narušit či zcela zmařit politická jednání. Pokud 
se ovšem konfliktním situacím podařilo předejít, mohl se právě pořá-
dek u stolu stát významným nástrojem k pozitivnímu ovlivnění dalšího 
jednání. Libor Jan se zaměřil na přemyslovský dvůr ve druhé polovině 
13. století a v referátu Srovnání politické praxe na dvoře Přemysla Otaka-
ra II. a Václava II. zdůraznil kontinuitu mezi oběma panovníky. Z řady 
aspektů, jichž se Jan dotkl, bych vyzvedl alespoň polemiku s údajným 
vzrůstem významu duchovenstva na Václavově dvoře. Jan se pokusil 
tento trend relativizovat a upozornil, že se může jednat do značné míry 
o zkreslení způsobené strukturou pramenů: oproti době vlády Přemys-
la Otakara II. poklesl význam svědečných řad v královských listinách 
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a hlavní informace o panovnickém dvoře přináší Zbraslavská kronika, jež 
je ale právě v tomto ohledu silně tendenční.

Robert Šimůnek v podnětném referátu Dvorská reprezentace a její dvojí 
publikum rozlišil vnitřní okruh recipientů, splývající s vlastním dvorským 
prostředím, a vnější okruh, který mohl zahrnovat rezidenční město, ale též 
řadu dalších míst a oblastí. Dále se zaměřil zejména na druhou oblast a ana-
lyzoval reprezentaci Buriana z Gutštejna v prostředí dvou poddanských 
městeček – Rabštejna nad Střelou a Chyší. Šimůnek se pokusil vysvětlit 
důvod pro rozsáhlou zakladatelskou aktivitu Buriana právě v těchto měs-
tečkách, neboť bychom ji očekávali spíše v Burianově rezidenčním městě 
Nečtinách. Analogií se studiemi o fundačních aktivitách českých králů ve 
vedlejších zemích Koruny české Šimůnek dospěl k závěru, že také velkorysé 
Burianovy fundace v Rabštejně a Chyších zřejmě měly vyjádřit symbolickou 
přítomnost vrchnosti v odlehlejších lokalitách jejich dominia, na něž měli 
Gutštejnové navíc poněkud problematický právní nárok. 

Proměnami systému rezidencí hornoslezských knížat ve středověku 
a s tím souvisejícími změnami ve způsobu vládnutí se ve svém referátu za-
býval Antoni Barciak. První blok uzavřela Klára Benešovská refrátem Místa 
pro chvíle slavnostní, v němž se z pohledu dějin umění zabývala provizorní 
architekturou pro účely dvorských slavností a scénografickou výzdobou 
těchto objektů i běžných hradních sálů vytvořenou pomocí rozměrných 
tapisérií. Svůj výklad dokumentovala četnými kronikářskými zprávami 
a rozsáhlým ikonografickým materiálem.

Druhý blok byl věnován dvorskému ceremoniálu a otevřel jej teo-
retický příspěvek Dany Dvořáčkové-Malé Dvorský ceremoniál a komunikace 
v dobovém kontextu, zaměřený především na terminologické otázky. Násle-
dovaly referáty věnované konkrétním příkladům ceremoniálů a rituálů. 
Václav Žůrek pronesl referát Dvůr a dvorská hierarchie v korunovačním 
obřadu, v němž se pokusil o postižení proměn korunovace v českých ze-
mích od přemyslovských počátků až do 15. století. Referát Michela Margue 
Jedna dvorská slavnost: rituál ptačích slibů jako politické medium účastníky 
konference uvedl do fascinujícího prostředí burgundského dvora 15. 
století, jenž představoval jeden z vrcholů rytířské dvorské kultury. Jana 
Fantysová-Matějková pak tematizovala rituál smíření na příkladě vyrovnání 
mezi Lucemburky a Vilémem Jülišským roku 1372 v Cáchách.

Dalibor Janiš zaměřil svou pozornost na Ceremoniál lenních přísah 
na středověkém dvoře olomouckých biskupů. Zdůraznil jednak základní kon-
tinuitu od biskupa Bruna až po Stanislava Thurza, zároveň však poukázal 
na málo známá specifika vývoje v 15. století, jimiž bylo např. přijímání 
lenních přísah v sídlech příjemců léna anebo dokonce ve Vídni, kde 
roku 1460 skládala lenní přísahu hrabata z Hardeggu. Následující dva 
příspěvky se týkaly problematiky panovnických vjezdů. Lenka Bobková se 
zaměřila na holdovací cestu Ladislava Pohrobka a Jiřího z Poděbrad do 
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Horní Lužice a především na základě unikátních zhořeleckých městských 
účtů podala plastický obraz panovnických vjezdů, přísah věrnosti městské 
rady panovníkovi a dalších souvisejících festivit. Robert Antonín pak ve 
svém referátu shrnul výsledky svého několikaletého studia panovnických 
vjezdů do moravských královských měst. Do téhož okruhu patřil konečně 
referát Mlady Holé na téma Dvorské slavnosti ve Vratislavi, jenž byl rovněž 
z velké části věnován holdovacím cestám a s nimi spojeným festivitám. Do 
raného středověku ve svém referátu zamířila Lenka Blechová, jež představila 
jeden z pramenů pro poznání dvorských ceremoniálů na dvoře Karlovců, 
spis De ordine palatii Hinkmara z Remeše.

Třetí blok příspěvků spojovalo téma Dvůr jako centrum vzdělanosti a elit. 
Otevřel jej Wojciech Iwańczak příspěvkem Dvorská elita v Kosmově kronice, 
v němž se zaměřil na počátky formování dvorských elit v Čechách v 11. 
a na počátku 12. století. David Kirt přednesl příspěvek Mezi Lucemburky 
a Habsburky. Petr z Aspeltu na knížecích dvorech před svým českým obdobím, 
v němž se zaměřil na dlouhý a zdaleka ne jednoduchý kariérní vzestup 
tohoto preláta a diplomata. Pokusil se ukázal, že Petrovi dveře na panovnic-
ké dvory zřejmě oteřela univerzitní studia práva a medicíny v Paříži resp. 
Itálii. Obzvláště ceněna byla Petrova znalost římskoprávního pojetí státu 
v duchu legistů působících na francouzském dvoře, ale také jeho mimořádné 
lékařské schopnosti. Na posledně uvedený aspekt Petrova působení navázal 
ve svém příspěvku Martin Musílek, jenž sledoval postavení staroměstských 
apatykářů ve středověku a jejich vztahy k panovnickému dvoru. 

Další tři referáty se zaměřily na ideové a literární inspirace pozdně 
středověké dvorské kultury. Boguslaw Czechowicz v příspěvku Biblický 
didaktismus pozdně středověkých rezidencí poukázal na inspirace ideálními 
biblickými vzory rezidencí, především palácem Davidovým a chrámem 
Šalomounovým. Pavlína Libichová-Cermanová se věnovala eschatologickým 
proroctvím coby módnímu tématu na lucemburském dvoře a germanista 
Oldřich Slanař představil Model fikčního světa se zábavnou funkcí na příkladu 
rytířského eposu Tandariáš a Floribella. Diskuse nad Slanařovým příspěv-
kem bohužel poukázala na obtížnost postulátu interdisciplinarity, kterou 
si někteří z diskutujících zřejmě mylně vykládají jako výzvu k promítání 
diskurzu vlastního vědního oboru do sousedních vědních oborů – v tomto 
případě do teorie a dějin literatury. 

Poslední, čtvrtý tematický blok byl věnován všednímu a svátečnímu 
životu dvorské společnosti. Zdeněk Žalud v podnětném příspěvku obrátil 
pozornost auditoria k nepříliš známé skupině dvorských služebníků – ke 
komorníkům, dveřníkům, vrátným a dalšímu obslužnému personálu stře-
dověkého vládce. Autor poukázal na značný význam těchto služebníků 
u dvora a jejich nezanedbatelný vliv na panovníka, neboť právě komor-
níci a dveřníci zajišťovali interakci panovníka s vnějším světem. Pohled 
z druhé strany nabídl Petr Elbel v referátu o pobytech vyslanců a poslů 
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města Znojma na dvoře krále Zikmunda a rakouského vévody Albrechta 
ve světle znojemských městských účtů. Elbel se se pokusil evidovat a do 
historického kontextu zasadit cesty městských poselstev ke dvoru, poukázal 
na pravidelnost komunikace měst s dvorským prostředím a na skutečnost, 
že tato poselstva vedle prosazování vlastních zájmů mohla plnit některé 
důležité úkoly pro královský dvůr.

Také několik dalších referátů bylo založeno na studiu účetního 
materiálu, tentokrát ovšem dvorské provenience. Jakub Razím představil 
všední a sváteční život korutanských vévodů ve světle tyrolských knih po-
čtů – unikátního pramene pro poznání života na knížecím dvoře ve střední 
Evropě 14. století. Podobný pramen z počátku 16. století, kdy se již ovšem 
nejedná o takovou raritu, představují účty dvora hlohovského a opavského 
vévody Zikmunda Jagellonského, jimiž se ve svém referátu zabýval Petr 
Kozák, připravující v současnosti edici tohoto pramene. Kozák se zaměřil na 
období, v němž Zikmund dlouhodobě pobýval na budínském dvoře svého 
bratra Vladislava. Zikmundovy dvorské účty z této době tak představují 
důležitý pramen pro poznání života na uherském panovnickém dvoře a mj. 
ukazují na významnou zprostředkovatelskou roli králova bratra při komu-
nikaci různých diplomatických poselstev s panovníkem. Na Kozákův referát 
tematicky navázala Daniela Dvořáková, jež v přehledném referátu založeném 
zejména na dvorských účtech Vladislava Jagellonského z let 1494 a 1495 
a Ludvíka Jagellonského z let 1525 a 1526 představila svátky a slavnosti 
na uherském královském dvoře v Jagellonském období. 

Asi nejpřínosnějším referátem čerpajícím z účetních pramenů byl pod-
le mého názoru příspěvek Pavla Trnky Výdaje dvora Vladislava Jagellonského 
v letech 1471–1490. Protože se z této doby nezachovaly dvorské účty, opřel 
se autor především o dochované účty kutnohorské mincovny, z jejichž 
výnosů byla financována nemalá část dvorských výdajů. V účtech je vedle 
stříbra na mincování a množství vyražené mince evidována také distribuce 
vyražené mince, která směřovala zejména na pevně stanovené týdenní platy 
dvorských úředníků, ale též na nejrůznější jiné pravidelné i mimořádné 
výdaje dvora. S účty mincovny úzce souvisí druhý okruh pramenů, který 
Trnka podrobil detailní analýze – soubor královských misivů kutnohorským 
úředníkům, v nichž panovník udílí pokyny, kam má mincovna vyraženou 
minci posílat. Trnkův referát přinesl nejen důležité poznatky o životě na 
Vladislavově dvoře, ale především poskytl cenný náhled do způsobu fi-
nancování dvora, mechanismů finanční správy a problematiky komunikace 
mezi panovníkem a příslušnými úředníky. Je nutno vyzdvihnout, že Pavel 
Trnka připravuje edice příslušných pramenů.

Dva příspěvky se dotkly různých aspektů dvorské zábavy. Martin 
Čapský se věnoval lovu a jeho roli na dvorech slezských knížat, zatímco 
Robert Bubczyk se zaměřil na šachy a jiné deskové hry na velmožských 
a rytířských dvorech pozdně středověké Anglie. Bubczyk poukázal na 
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význam šachů ve dvorské zábavě, ve výuce mladých šlechticů, ale např. 
také v komunikaci mezi muži a ženami. Konečně Miloslav Polívka ve velmi 
cenném příspěvku představil problematiku obdarování římských králů 
a císařů v Norimberku. Zaměřil se na dobu vlády Ruprechta Falckého, Zik-
munda a Albrechta II., z jejichž doby se dochovaly dvě tzv. Schenkbücher 
města Norimberka. Vedle darů u příležitosti holdovacích cest a ostatních 
vjezdů panovníků do Norimberka jsou zde zaznamenány dary, jež sebou 
nesla městská poselstva k panovníkovi, ale např. také „dary“, které město 
z příkazu panovníka „darovalo“ jeho dvořanům či straníkům.

Jak snad vyplynulo také z této zprávy, měla konference velmi široký 
záběr a bohatou účast. Příliš rozsáhlý program zhuštěný do dvou dní 
měl však také za následek jen velmi omezenou diskuzi nad jednotlivými 
příspěvky. Tuto výhradu je nicméně potřeba omluvit, protože uspořádat 
třídenní konference by zřejmě bylo nad rámec finančních možností pořa-
datelských institucí a rozšířit čas na diskuzi na úkor počtu příspěvků by 
bylo nepochybně škoda. Závažnějším nedostatkem tak byla pouza absence 
rozsáhlejší závěrečné diskuze, v níž by mohly vyniknout jak celkové přínosy 
konference, tak i nezodpovězené otázky a okruhy pro další výzkum.

Skutečnost, jak enormní zájem mezi medievisty z českých zemí 
a nově i ze sousedních států pražské konference o dvorech a rezidencích 
vzbuzují, svědčí o tom, že se jedná o problematiku v české medievistice 
velmi populární a nosnou. Již uskutečněné tři konference a z nich vydané 
sborníky přinesly v úhrnu významný posun v poznání především panovnic-
kého dvora, ale také knížecích, biskupských či šlechticích dvorů v zemích 
Koruny české ve středověku. Na závěr nemohu než vyslovit přání, aby řada 
konferencí Dvory a rezidence neskončila spolu s dokončením zmíněného 
grantového projektu Dany Dvořáčkové-Malé a Jana Zelenky a aby Histo-
rický ústav AV ČR i navzdory tíživé finanční situaci ve slibně se rozvíjející 
iniciativě pokračoval. Petr Elbel

Konference o farnostech v pozdním středověku
V rámci pravidelných konferencí, pořádaných v klidném prostředí 

klášterního ostrova Reichenau Kostnickým pracovním kroužkem pro dějiny 
středověku, byla letošní jarní konference (31. března – 3. dubna 2009) 
věnována problematice pozdně středověkých farností. Hlavním organi-
zátorem a lze říci duchovním otcem konference byl profesor Enno Bünz 
z Lipska, jenž je znám četnými publikacemi k problematice středověké 
farní sítě a nižšího kléru a jenž v předchozích letech spoluorganizoval již 
několik konferencí k této problematice.

Konference na Reichenau jsou jedním z nejprestižnějších diskuzních 
fór německé medievistiky; proniknutí problematiky pozdně středověké 
farnosti na toto fórum znamená, že se tato dosud poměrně mladá oblast 
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medievistického bádání v Německu stala etablovaným oborem. Jeho vývoj 
stručně shrnul Enno Bünz v úvodním slovu konference. Poukázal na to, že 
farnost představuje vedle města a univerzity jeden ze tří dosud trvajících 
velkých výtvorů středověku. Z uvedených tří institucí byla farnost sice zda-
leka nejrozšířenější, přesto však se jedná o instituci nejvíce podceňovanou 
historickým bádáním. V Německu zahájil soustavnější studium středově-
kých farností a farního kléru teprve Dietrich Kurze v 60. letech minulého 
století, jeho práce však delší dobu nenalezly mnoho pokračovatelů. Tepr-
ve v posledních letech se rozvinulo systematické bádání o středověkých 
farnostech, jehož výsledkem je řada důležitých monografií a již několik 
konferenčních sborníků. Podobný rozmach studia farností lze v poslední 
době pozorovat také v jiných státech, mj. i v České republice.

Následovala úvodní přednáška, kterou pronesl Wolfgang Petke 
(Göttingen) a která shrnula proměny farnosti od raného k vrcholnému 
středověku. Petke v ní nastínil proces vzniku a formování instituce stře-
dověké farnosti, jenž v prvních staletích středověku započal a na sklonku 
vrcholného středověku byl již završen. Rozlišil přitom pět vývojových stadií, 
které se ovšem částečně překrývaly: 1) prosazování biskupské autority 
nad vlastnickými či soukromými kostely, které narušily někdejší monopol 
biskupských kostelů, a pomalý přerod vlastnických kostelů v kostely farní 
v době karolinské; 2) proměna vlastnických kostelů v patronátní kostely; 
3) vytvoření farního beneficia; 4) teritorializace farnosti, dovršená až po 
4. lateránském koncilu, jenž zavedl povinnost roční zpovědi a v souvislosti 
s tím farní přímus; 5) konstituování farní obce a počátky jejího zapojení 
do správy kostelního jmění a výjimečně též do výběru faráře. 

Druhý den dopoledne odezněly dvě přednášky k problematice 
právního postavení středověkých farností. Přednáška Haralda Müllera 
(Cáchy) Farnost v systému církevních norem; Corpus iuris canonici, provinciální 
a diecézní statuta sledovala postupný vývoj definice farnosti v kanonickém 
právu. Müller ukázal, že se tato definice vyvíjela se značným zpožděním za 
faktickým procesem vzniku a vývoje farností. Ještě u Graciána je tak pojem 
farnosti často synonymem pro diecézi, což je ovšem dáno skutečností, že 
Gracián čerpal z velmi starých právních pramenů. Pokud Gracián hovoří 
o farnosti v dnešním slova smyslu, děje se tak zpravidla ve vztahu k de-
sátkům anebo k církevnímu beneficiu. Důležité mezníky ve vývoji farností 
představují 3. a 4. lateránský koncil, kdy zejména na druhém z nich byly 
položeny právní základy farního přímusu, s nímž se ruku v ruce prosazo-
valo pojetí farnosti jako společenství všech osob na určitém území, které 
jsou přiřazeny k jednomu farnímu kostelu. V tomto duchu také farnost 
definoval kolem roku 1250 Henricus de Segusio řeč. Hostiensis. Navzdory 
tomuto vývoji měly však obě oficiální sbírky dekretálů 13. století, Liber 
extra i Liber sextus, k jasné definici farnosti daleko a pojednávaly o ní 
pouze rozptýleně v souvislosti s dílčími problémy a otázkami. Tento stav se 
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nezměnil až do konce středověku, neboť papežské zákonodárství se ve 14. 
a 15. století nacházelo ve fázi stagnace resp. úpadku. Zákonodárná iniciativa 
v této době přešla na metropolity a biskupy, jejichž statuta se sice ve vztahu 
k farnostem věnovala množství konkrétních problémů (spory mezi farním 
klérem a mendikanty, rozvoj laických hnutí a lidové zbožnosti, prosazování 
farní obce ve správě kostela), nicméně k teoretickému vymezení farnosti 
ani partikulární zákonodárství nedospělo. 

Christoph Volkmar (Wernigerode) v brilantní přednášce Farnost 
předmětem církevního a světského dozoru a reformních snah biskupů, zeměpánů 
a měst poukázal na to, že kanonickoprávní úprava postavení farností a farní-
ho kléru byla často v rozporu s faktickými vztahy k zeměpánům, lokálním 
vrchnostem a městským radám. Faráři museli být na jedné straně poslušni 
biskupa, zároveň však museli respektovat světské mocenské struktury.

Volkmar se pokusil ukázat, že v předreformačním Sasku byl vliv ze-
měpána a patronů na církevní a obzvláště farní struktury podstatně vyšší, 
než bylo dříve uznáváno. Představil vedle sebe jednotlivé nástroje biskupa 
a zeměpánů k prosazování autority nad farní sítí: hlavními nástroji biskupa 
byly diecézní synody, vizitace a duchovní soudnictví, nástroji zeměpánů 
a vrchností pak byla především instituce patronátu a dále vykonávání 
ochrany nad svými poddanými, blokáda církevních příjmů a zdaňování 
kléru (tzv. Pfaffensteuer). Pokud jde o patronátní právo, poukázal Volkmar 
na existenci málo známých kněžských přísah věrnosti patronům, jaké lze 
např. doložit v řadě panství mohučské diecéze. Tyto přísahy byly skládány 
v rozporu s církevním právem, neboť 4. lateránský koncil klerikům přísahu 
zakázal. 

Konečně Volkmar pojednal o situaci ve městech, kde si dozor nad 
farnostmi a farním klérem nárokovaly městské rady. Zatímco patronát 
nad farními kostely byl spíše vzácností, patřilo městským radám zpravidla 
patronátní právo nad množstvím kaplí, oltářů a dokonce kazatelských míst. 
Vedle toho měly rady rozhodující vliv na správu kostelního jmění, tzn. 
ustanovovaly kostelníky, kontrolovaly kostelní účty apod. V závěru své 
přednášky Volkmar zdůraznil, že světská kontrola farní sítě na sklonku 
předreformační doby výrazně zesílila v souvislosti s tím, jak se prohlou-
bila religiozita laické populace a v důsledku toho vzrostla očekávání laiků 
ohledně kvalitní duchovní správy. Protože biskupové nebyli mnohdy 
ochotni uskutečnit potřebné reformy, převzali reformní iniciativu zeměpáni, 
vrchnosti či města; projevem této iniciativy byly např. vizitace farního klé-
ru, prováděné společně biskupem a knížetem. Volkmarova přednáška tak 
mj. poukázala na jeden z mnoha prvků kontinuity mezi předreformačním 
a reformačním obdobím.

V odpoledním bloku odezněla nejprve přednáška Franze Fuchse 
(Bamberg) s titulem Pozdně středověké farní knihy jako pramen pro dějiny 
každodennosti venkova. Fuchs na úvod přednášky záměrně rezignoval na de-
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finici předmětu, metod a otázek oboru dějin každodennosti, čímž si ovšem 
do značné míry zkomplikoval situaci pro závěr svého literárně i rétoricky 
famózního referátu. Farní knihy, sloužící primárně k zaznamenání veškerých 
příjmů, majetku a inventáře fary i kostela, ale také všech mešních fundací, 
anniversárií a ostatních liturgických povinností faráře, jsou v Německu 
dochovány ojediněle od počátku 15. století. Větší skupina těchto pramenů 
je dochována z oblasti Frank, především z bamberské a würzburské die-
céze. Fuchs se zaměřil na jednu farní knihu ze vsi Gebenbach na panství 
Amberg, kterou založil a vedl tamní farář Paul Gössel. Představil nejprve 
pozoruhodnou církevní kariéru tohoto duchovního, jenž pocházel ze selské 
rodiny, ale v průběhu svého působení na gebenbašské faře se mu podařilo 
proniknout na wittelsbašský dvůr v Ambergu, doprovázel rýnského falckra-
běte Ludvíka III. na pouti do Svaté země a získal kanonikát v Porýní. Již 
když farář Pavel odcházel do Ambergu, předal správu fary svému vikáři. 
Tehdy také sestavil detailní inventář fary, jehož rozbor se stal základní osou 
Fuchsova referátu. Farář Pavel zde vystupuje jako důmyslný ekonom, jemuž 
velmi záleželo na řádném chodu farního hospodářství. Na druhou stranu 
však jeho rozsáhlá knihovna, čítající na 80 svazků a obsahující řadu titulů 
kazatelské literatury, ukazuje, že mu velmi záleželo také na úrovni duchovní 
správy a homiletiky. Svou faru podporoval i po odchodu do Ambergu resp. 
do Porýní; např. zde založil oltář sv. Václava se zdůvodněním, aby bylo na 
přímluvu tohoto světce opět vykořeněno kacířství v Čechách.

Diskuzi nad referátem Franze Fuchse dominovala především otázka, 
zda farář Pavel z Gebenbachu představuje typického venkovského faráře 
pozdního středověku, nebo se jedná o výjimku, resp. v jakých směrech se 
jedná o výjimku. Podmínkou odpovědi by byl plošný výzkum farních knih 
a podobných farních pramenů v Německu, např. zadáním dipolomových 
či disertační prací. Bohužel se zdá, že Franz Fuchs jako „objevitel“ těchto 
pramenů nemá o spolupráci na jejich zpracování zájem.

Odpolední blok uzavřela přednáška Gabriely Signori (Kostnice) 
s názvem „Baptismus est ianua et fundamentum...“ Formování farní obce v li-
turgii a drobné architektuře. Signori se zaměřila na ústřední význam křtu 
mezi církevními svátostmi a pokusila se prokázat souvislost mezi novou 
definicí křtu na florentském koncilu v roce 1439 a masivním budováním 
pozdně gotických křtitelnic ve druhé polovině 15. století. Ukázala, že 
florentská definice křtu byla velmi rychle prostřednictvím diecézního 
zákonodárství publikována v celém západním křesťanstvu, a aby se lépe 
prosadila mezi laickým obyvatelstvem, byla znázorňována pomocí relié-
fů na nově zřizovaných křtitelnicích, z nichž např. měli zmizet démoni, 
odrážející exorcistické pojetí křtu v raném středověku. Jen v Anglii se 
z druhé poloviny 15. století dochovalo na 1000 křtitelnic, které se vy-
značují jednotnou koncepcí a z velké části byly zřejmě sériově vyráběny. 
Podobnou vlnu zhotovování nových křtitelnic se Signori pokusila doložit 
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i v Německu, i když zde se dosud nelze opřít o přesnější evidenci a na-
bídnout přesná čísla.

Třetí den konference zahájil historik umění Marc Carel Schurr (Bern) 
přednáškou Stavba farních kostelů jako úkol pozdně středověkých měst. Schurr 
vyšel z předpokladu, že hlavním cílem městských rad bylo alespoň částečné 
získání patronátu nad městskou farou nebo farami, a ukázal, že případný 
úspěch byl zpravidla provázen rozsáhlou přestavbou či novostavbou farního 
kostela. Obzvláště detailně si Schurr všiml případu Ulmu, kde byl po získání 
farního patronátu od kláštera Reichenau vybudován největší městský farní 
kostel v celé říši, jehož klenba se přímo inspirovala pražskou svatovítskou 
katedrálou. K přestavbám ovšem došlo zpravidla i poté, co městské rady 
získaly částečný patronát nebo alespoň právo kontrolovat kostelní jmění, 
jako např. v Esslingen. Specifická situace byla ve Freiburgu v Breisgau, kde 
město mělo vliv na výběr faráře, po polovině 15. století však o něj přišlo, 
když byl farní kostel inkorporován nově založené univerzitě. Následná pře-
stavba farního kostela iniciovaná a placená městem zde podle Schurra byla 
reakcí na ztrátu starého práva a pokusem města, symbolicky vyjádřit svůj 
tradiční nárok. V diskuzi bylo namítnuto, zda Schurr úsilí měst o získání 
patronátu poněkud nepřecenil: např. v rakouských anebo v českých zemích 
byl městský patronát – pomineme-li utrakvistické prostředí – naprostou 
raritou a přesto to byla právě města a měšťané, kdo inicioval a předně 
financoval pozdně gotické přestavby kostelů.

Heinrich Dormeier (Kiel) se zaměřil na problematiku laické fun-
dační činnosti v pozdně středověkých farních kostelích. Velmi širokou 
a v poslední době hojně studovanou problematiku ilustroval na příkladě 
Lübecku na prahu 16. století a zde se konkrétně zaměřil na fundaci 
kaple mariánských hodinek, jež na sklonku předreformační doby sehrá-
la ústřední roli ve zbožnosti lübeckých měšťanů. Při kapli vznikl chór 
zpěváků a především exkluzivní mariánské bratrstvo, jehož členy se stali 
všichni přední patriciové a kupci. Kaple resp. bratrstvo přitáhla nejvíce 
testamentárních odkazů, získala největší počet papežských odpustkových 
listin a vyvolala vlnu fundací obdobných kaplí v dalších lübeckých koste-
lích. Jednalo se o poslední velkou vlnu fundační aktivity v Lübecku před 
nástupem reformace.

Odpolední blok otevřel Arnd Reitemeier přednáškou Světská (farní) 
obec v pozdním středověku, v němž se věnoval genezi světské farní obce 
a jejího vlivu na správu farnosti. Výklad rozdělil do čtyř bodů: 1) Jaký vliv 
měla obec na výběr kandidáta na faráře, 2) jakou měla obec ekonomickou 
zodpovědnost, resp. 3) právní spoluúčast, a konečně 4) z jakých důvodů 
a jak často se světská obec identifikovala s farním obvodem. V prvním bodě 
Reitemeier zdůraznil, že se jednalo spíše o výjimečný stav, rozšířený pouze 
v některých oblastech dnešního Švýcarska. V případě ekonomické zodpo-
vědnosti obce se Reitemeier zaměřil na problematiku desátků, štólových 
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poplatků, povinnost pohoštění biskupa či arcijáhna, správu kostelního jmění 
a typy příspěvků do kostelního jmění. Zdůraznil, že zatímco téměř ve všech 
městech měly správu kostelního jmění v rukou městské rady, na venkově ji 
dlouho ovládala patronátní vrchnost. Pokud jde o právní spoluúčast obce při 
soudním jednání, hovořil Reitemeier zejména o účasti při soudním jednání 
lokálních sendů, jejichž přísežní se rekrutovali z vlivných příslušníků obce. 
V pozdním středověku lze ovšem pozorovat masivní odmítání církevního 
soudnictví obcemi, což souviselo s tím, jak se církevní soudy stále více 
soustředily na trestní právo a na výběr pokut, z nichž se stala téměř jakási 
zvláštní daň. Zajímavou otázku představuje míra identifikace obce s farním 
obvodem. Zde Reitemeier poukázal zejména na význam kostela a hřbitova 
jako místa setkávání obce a jako klíčového komunikačního centra. Zdůraznil 
přitom, že v pozdním středověku vsi bez farního kostela nebyly vnímány 
jako plnohodnotné obce.

Poslední přednáška Wernera Freitaga (Münster) navázala na poslední 
aspekt Reitemeierova referátu – byla věnována pozdně středověkým ven-
kovským hřbitovům jako prostoru komunice. Freitag zdůraznil multifunk-
cionalitu středověkých hřbitovů, které byly v prvé řadě místem pohřbívání 
a památky na mrtvé, ale také sídelním areálem, opevněným místem a pro-
storem komunikace. Primární funkcí hřbitovů byla funkce sepulkrální. 
Protože však středověké hřbitovy ještě neznaly individuální hroby, byla 
památka na mrtvé kolektivní. Pokud jde o sídelní funkci hřbitovů, pouká-
zal Freitag na existenci příbytků pro chudé vdovy s dětmi, jež byly v 15. 
století zřizovány ve farních špýcharech v areálu hřbitova. Budování opev-
něných hřbitovů vycházelo z principu, že na hřbitově nesmí být spáchána 
vražda. Freitag zde poukázal na existenci tzv. Kirchhofburgen v některých 
oblastech Německa, např. ve Vestfálsku. Ve vzthahu k roli hřbitovů jako 
komunikačního centra hovořil Freitag zejména o tzv. Gildehäuser, jež se 
nacházely na hřbitově nebo v jeho blízkém okolí. V nich se scházela obec, 
zde kostelníci předkládali kostelní účty atp.

Poslední, čtvrtý den bylo na programu již „pouze“ shrnutí, jehož se 
ujal Enno Bünz, a závěrečná diskuze. Jak je ovšem na konferencích na 
Reichenau dobrým zvykem, shrnutí má formu regulérní přednášky a dis-
kuze je skutečnou rozpravou, v níž mohou zaznít také obsáhlejší diskuzní 
příspěvky. Enno Bünz se svého úkolu ujal skvěle a vedle toho, že brilantně 
shrnul obsah a vědecký přínos jednotlivých referátů i celé konference, 
formuloval také problémy a otázky, které zůstaly otevřeny nebo nebyly 
vůbec diskutovány. Zdůraznil např. značnou terminologickou rozkolísa-
nost v označování původních velkofarností (něm. Großpfarrei, Urpfarrei, 
Altpfarrei ), upozornil na rozdílné názory na rozsah a úroveň středověkého 
farního školství a na potřebu studia ekonomické stránky výstavby kostelů, 
vyzdvihl potřebu studia liturgie ve farních kostelích a personálu farního 
kostela. V závěrečné diskuzi zazněl mj. diskusní příspěvek Jana Hrdiny, 
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jenž stručně shrnul výsledky českého studia pozdně středověkých farností 
a připomenul důležitost komparace poměrů v předhusitských českých 
zemích a v předreformačním Německu. 

Konferenci na Reichenau lze označit za mimořádně zdařilou a přínos-
nou. Potvrdilo se, že problematika farností představuje v současné době 
nosné téma evropské medievistiky, které se dotýká jednoho ze základních 
kamenů evropské společnosti. Farnost tak představuje jedno z témat, které 
má smysl studovat v celoevropském kontextu, a protože se jedná slovy 
Wolfganga Petkeho o fenomén dlouhého trvání, nabízí se zde také široké 
pole pro spolupráci medievistů s historiky dějin novověku. Petr Elbel

Mezinárodní konference „Odboj a odpor proti komunistickému režimu 
v Československu a ve střední Evropě“

Ústav pro studium totalitních režimů ve spolupráci s Úřadem vlády 
ČR uspořádal při příležitosti českého předsednictví Evropské unie me-
zinárodní konferenci Odboj a odpor proti komunistickému režimu v Česko-
slovensku a ve střední Evropě. Kongres proběhl ve dnech 15. a 16. dubna 
2009 v pražském Lichtenštejnském paláci a zahájil jej odstupující premiér 
České republiky Mirek Topolánek. Ve svém úvodním projevu označil vznik 
Ústavu pro studium totalitních režimů za mimořádný čin vlády: „Kdybych 
měl vyjmenovat pět věcí, které se mé vládě podařily, tak tento ústav je 
určitě jedna z nich.“

Program probíhal po oba dny paralelně ve dvou sálech Lichtenštejn-
ského paláce a byl simultánně tlumočen. Se svými příspěvky především na 
téma ozbrojeného odboje proti komunistickému režimu vystoupilo přes 
třicet odborníků z Polska, Německa, Maďarska, Rumunska, Bulharska, 
Slovinska, Finska, Litvy a České republiky. 

Tématem konference nebyla jen činnost domácího českého a slo-
venského protikomunistického odboje, ale i působení exilových struktur, 
včetně vysílání tzv. agentů-chodců ze zahraničí do Československa. Historici 
se vyjádřili i k problematice vydávání ilegálních tiskovin. Jedním z bodů 
programu byly také polské partyzánské skupiny, ukrývající se v lesích. 
O nich referoval Rafał Wnuk z Katolické univerzity v Lublinu. Florian 
Banu představil ozbrojené skupiny působící v Rumunsku až do konce 
padesátých let a strategie litevského boje proti Sovětům přiblížil Rasa 
Balockaite z litevské Vytautas Magnus University.

I když byl vývoj v jednotlivých zemích odlišný, chtěli historici pohled 
na odboj sjednotit. Právě tento ambiciózní záměr byl jedním z cílů konfe-
rence. Jak ukázalo i toto setkání, úhel pohledu historiků, ale i veřejnosti, 
na odbojovou činnost proti komunismu se v jednotlivých zemích liší. 
V České republice je odboj personifikován zřejmě nejznámější skupinou 
bratří Mašínů. Česká média, veřejnost i historici se v této souvislosti neu-
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stále přou, zda je ozbrojený odpor proti komunismu legitimní. V Polsku 
však tato otázka žádnou roli nehraje, neboť zde masový ozbrojený odpor 
existoval a jeho legitimita je přijímána jako samozřejmá záležitost. „Ozbro-
jená konspirace, to bylo kolem 200 000 lidí. Neexistuje zde kontroverze, 
protože většina lidí považovala komunisty za okupanty a do okupantů se 
střílí,“ uvedl polský historik Rafal Wnuk.

Právě „kontroverznímu“ tématu bratří Mašínů byl věnován jeden 
z diskusních panelů a tato část programu byla také nejvíce mediálně 
sledována. Diskuse o odbojové skupině se těšila rovněž velkému zájmu 
účastníků mezinárodní konference. Hnědý sál Lichtenštejnského paláce 
byl zaplněn do posledního místa, někteří posluchači museli dokonce stát. 
Panel zahájil režisér Martin Vadas, který dorazil dokonce se zlomenou 
nohou. Vadas je autorem dokumentárních filmů právě o odbojové skupině 
bratří Mašínů. Ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů Pavel Žáček 
rekonstruoval činnost odbojové skupiny. Zajímavé téma nastínil ve své 
prezentaci Jan Kalous z Ústavu pro studium totalitních režimů. Zkoumal, 
proč bezpečnostní složky komunistického režimu neodhalily skupinu 
bratří Mašínů dříve. Upozornil mimo jiné na to, že jednotlivé činy skupiny 
byly vyšetřovány separátně a dohromady je komunistická policie spojila 
až po útěku odbojářů za hranice. Masarykovu univerzitu reprezentovala 
Markéta Chalupová z Historického ústavu Filozofické fakulty. Ve svém 
referátu se zabývala reflexí odbojové skupiny bratří Mašínů v dobovém 
československém tisku. 

Na konferenci byl pozván i Josef Mašín. Proč nepřijel, objasnil ve 
videorozhovoru s ředitelem ústavu Pavlem Žáčkem. Interview probíhalo 
živě na závěr druhého dne konference jako její speciální doslov. Zatímco 
Žáček kladl otázky v Praze, Mašín hovořil ze studia BBC v Oxfordu. Odbojář 
řekl v rozhovoru, který přenášela i televize ČT24, že do České republiky 
nechce přijet, dokud se situace nezlepší. Narážel na existenci KSČM na 
parlamentní úrovni, na kontinuitu komunistického práva, a také na fakt, 
že ve funkcích zůstali soudci, kteří působili i za komunismu.

Na akci se sešli nejen historici, ale i přímí účastníci odboje, kterým 
byl také věnován jeden z diskusních panelů. Pamětníci zavzpomínali na 
osobní zkušenosti s odbojem proti komunistickému režimu a na následné 
represe. Dobroslav Putaj promluvil o svých zkušenostech s vedením pro-
tikomunistické organizace Svobodné Československo, za což byl následně 
odsouzen na 25 let vězení. Hana Truncová, Miloslav Nerad, Vojtěch Klečka 
a generál Tomáš Sedláček prošli aktivně i protinacistickým odbojem bě-
hem období protektorátu. Pamětníci shodně uvedli, že důvodem, proč se 
zapojili do 2. nebo 3. odboje byl nesouhlas s totalitním režimem a touha 
po svobodném Československu. Jednotlivé odpovědi pamětníků přerušo-
val často potlesk posluchačů, mezi kterými bylo mnoho dalších bývalých 
odbojářů, ale i mladých studentů. V souvislosti s konferencí probíhala také 
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v Muzeu hlavního města Prahy doprovodná výstava o agentech-chodcích, 
kterou mohli účastníci setkání navštívit zdarma. Markéta Chalupová

Studium a interpretační možnosti vyšetřovacích a soudních spisů z ob-
dobí 1945 až 1989

V pátek 24. dubna 2009 se v zasedací síni děkanátu Filozofické fakulty 
Masarykovy univerzity v Brně konal diskusní seminář na téma Studium 
a interpretační možnosti vyšetřovacích a soudních spisů z období 1945 až 1989. 
Spolupořádalo ho hned několik institucí – Historický ústav Filozofické 
fakulty MU, Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy, brněnská 
pobočka Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR a Matice moravská. 

Setkání uvedl vedoucí Historického ústavu FF MU profesor Jiří Malíř. 
Pozvání přijali tři badatelé. Lucie Jarchovská z Národně bezpečnostního 
úřadu, Andrea Chrobáková-Lněničková, působící na Masarykově univerzitě, 
a Tomáš Bursík z Ústavu pro soudobé dějiny. 

V prvním příspěvku se Lucie Jarchovská zabývala soudními spisy 
mimořádných lidových soudů, zkoumala tedy období let 1945 až 1948. 
Badatelka se pochopitelně nezaobírala všemi městy, v nichž zasedaly lido-
vé soudy, ale zvolila dvě – Hradec Králové a Jičín. Šlo o reprezentativní 
vzorek, obžalováno zde bylo 2 780 osob. Jarchovská bádala v osmi archi-
vech a prostudovala 48 archivních fondů. Přednesla dobře strukturovaný 
referát, z nějž se posluchači například dozvěděli, jaké typy dokumentů je 
možné ve spisech mimořádných lidových soudů najít. Kromě standardních 
písemností jako je například návrh žalobce, zápis z hlavního přelíčení, či 
rozsudek, lze objevit například i tzv. zprávu o pověsti obžalovaného, kterou 
vyšetřovatelé vytvářeli na základě informací od sousedů či známých stíhané 
osoby. Jako zajímavost uvedla Jarchovská, že při svém bádání narazila i na 
hmotné prameny, jako byly kupříkladu odznaky či průkazky.

V další části své prezentace se referentka zaobírala otázkou relevance 
údajů ve spisech. Informační hodnota především soudních spisů je vysoká, 
ale materiály mají své limity. Problémem je především fakt, že se jedná 
o prameny zprostředkované. Badatel si také musí uvědomit, že soudy stu-
dovaly jen předložené materiály a navíc rozsudky vynášely příliš rychle. 
Historik by měl mít také na paměti, že spisy mohou obsahovat nesrovnalosti 
i faktické chyby. 

Zatímco Lucie Jarchovská se zajímala o osoby, které byly odsouzeny 
dle tzv. velkého retribučního dekretu, Andrea Chrobáková-Lněničková 
zkoumala Trestní nalézací komise, které fungovaly na základě tzv. malého 
retribučního dekretu. Druhá přednášející poukázala především na pro-
blematiku badatelské práce a navázala tak na debatu o relevanci údajů 
ve spisech. V rámci své vědecké činnosti se totiž setkala s množstvím 
nesrovnalostí a chyb v dokumentech, které zkoumala. Ve spisech Trest-



273

K R O N I K A

ních nalézacích komisí bylo často uvedeno nejen špatné bydliště či datum 
narození souzené osoby, ale mnohdy nebylo správně dokonce ani jméno 
odsouzeného. S tím zřejmě souvisela ona smutně absurdní skutečnost, že 
jeden člověk mohl být odsouzen podruhé, v extrémních případech dokonce 
potřetí. Na takovou tragickou chybu narazila badatelka hned několikrát. Dle 
historičky mohou prameny Trestních nalézacích komisí pomoci například 
při studiu kolaborace. Podotkla však, že pro dějiny odboje mají spisy jen 
omezené využití, neboť velké kauzy řešily spíše lidové soudy. 

Tomáš Bursík, který se zabývá především problematikou represe 
a odboje v Československu v padesátých letech, referoval o pramenech, 
které byly vytvořeny v době po únoru 1948. Upozornil na to, že komu-
nistické mocenské struktury držely monopol informací. V době nadvlády 
komunistického režimu tak docházelo k deformování reality, a také spisy 
a dokumenty z té doby, které je nyní možné studovat v archivech, jsou 
poznamenány „úpravou“ pravdy. V souvislosti s tímto problémem se Bur-
sík zamyslel nad tím, co znamená „fakt nezaznamenání“. Je nutné si totiž 
uvědomit, že celá řada pokynů a příkazů z doby komunistické éry se nedo-
chovala, neboť některé směrnice a rozkazy nebyly zaznamenány písemně, 
ale přenášely se jen ústně. A to je právě kámen úrazu, neboť „o čem nemá 
historik prameny, to se nestalo“. Vzhledem k tomu, že komunistický režim 
konstruoval svůj obraz pravdy, musí se historik nejdříve seznámit s dobou, 
z níž materiály pocházejí a v souvislosti s tím pak archiválie interpretovat. 
„Je nutné si uvědomit, že ve vyšetřovacích a soudních spisech nenajdeme 
objektivní pravdu,“ řekl Bursík. 

Poté, co dozněly příspěvky, strhla se podnětná až vášnivá diskuze. 
Nejen historici, ale i studenti a další posluchači se přeli mimo jiné o to, 
jak relevantní informace obsahují vyšetřovací spisy. Nakonec se shodli na 
tom, že tento pramen nelze z bádání vyloučit, ale je nutné jej podrobit 
kritickému zkoumání a snažit se ověřit si fakta v něm obsažená. Na jednu 
věc měli všichni přítomní obdobný názor – velkým problémem je kvalita 
archivních materiálů. Mnohdy je spis poničený, nečitelný a v horším případě 
se historikovi doslova rozpadne v ruce. 

Dubnový seminář byl pouze prvním z řady setkání v rámci zamýšlené-
ho cyklu Svody a léčky pramenů k soudobým dějinám. Další setkání historiků 
a badatelů, zajímajících se o soudobé dějiny, se bude konat na podzim 
a proběhne opět na Filozofické fakultě MU v Brně. Markéta Chalupová

Pětašedesátník doc. PhDr. Bohumír Smutný, Dr.
Můj vzácný a dlouholetý přítel doc. PhDr. Bohumír Smutný, Dr., 

významný nejen moravský historik, se v polovině letošního ledna v plném 
pracovním nasazení a svěžesti dožil půlkulatého jubilea, 65 let. Narodil 
se 13. ledna 1944 v Pelhřimově. Později se rodina přestěhovala do zápa-
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domoravských (od roku 1960 v důsledku administrativních změn vlastně 
jihočeských) Dačic, kde také v letech 1958–1961 navštěvoval tehdejší 
střední všeobecně vzdělávací školu, kde také maturoval. Dalších pět let 
(1961–1966) studoval na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity (tehdy 
Univerzita Jana Ev. Purkyně) obory historii a český jazyk a literaturu o dva 
ročníky níže než autor tohoto textu. Po promoci nastoupil jako odborný 
archivář do Státního oblastního archivu v Zámrsku. V roce 1969 složil na 
své rodné alma mater rigorózní zkoušky (PhDr.).

V Zámrsku v sedmdesátých letech zastával funkci instruktora pro 
podnikové archivy. A v této funkci jsem se s ním opět po několika letech 
setkal v roce 1974 po svém nástupu do podnikového archivu tehdejšího 
textilního národního podniku Tepna, bavlnářské závody, Náchod, kde mne 
kupodivu přijali poté, co jsem musel opustit Jiráskovo muzeum v Hronově 
pro „zločiny“ spáchané v letech 1968–1969 v Městském muzeum v Dobruš-
ce a půl roku se živit jako dělník na stavbě nové prodejny zeleniny. To jsme 
oba nemohli tušit, že Bohouš dopadne ještě hůře. Výpověď doslal k 31. 
prosinci 1974, odstěhoval se do Brna, kde již předtím s manželkou PhDr. 
Kateřinou Smutnou získali byt, ovšem při svém handicapu pochopitelně 
nemohl sehnat odpovídající zaměstnání v oboru. Ani to místo v nějakém 
podnikovém archivu, ačkoli leckde by pracovníka kvalit dr. Smutného brali 
všemi deseti, pro něho nebylo a dalšího téměř půldruhého desetiletí ani 
být nesmělo. A protože někde pracovat musel, nastoupil jako dělník do 
Brnosmaltu, n. p., Brno (později Agrozet). 

Ani za těchto značně nepříznivých okolností a podmínek se B. Smutný 
nevzdal a nerezignoval na své povolání historika, jež se mu stalo skutečným 
životním posláním. Již od vysokoškolských studii se věnuje hospodářským 
dějinám, především historii textilní výroby, jak o tom svědčí jeho rigorózní 
práce Manufakturní podnikání Jana Ludvíka Chamaré v Potštejně (1969). 
Pokračování v práci na dějinách textilu mu usnadnilo navázání spolupráce 
a přátelských kontaktů s dr. Vladimírem Wolfem, historikem podobně, ale 
přece jen o něco méně postiženým, jemuž umožnili – jako mně – pracovat 
v podnikovém archivu tehdejšího n. p. Texlen Trutnov, kde byla většina 
archivních fondů do znárodnění nezpracovaných. Ten se souhlasem ně-
kterých svých osvícenějších nadřízených uzavíral s B. Smutným dohody 
o zpracování (pořádání a inventarizace) těchto fondů, jež mu většinou 
svým osobním autem vozil do Brna, kde si dr. Smutný ve sklepě domu, 
v němž dodnes žije, zřídil provizorní pracovnu, kde archiválie po návratu 
z práce pořádal. Zde pořídil inventáře několika desítek fondů, jež uchovávají 
cenné a do té doby neexploatované archiválie k začátkům i dalšímu vývoji 
textilních podniků především lnářského průmyslu na Trutnovsku, z nichž 
mnohé byly donedávna v provozu, jako závody n. p. Texlen. 

Přítel V. Wolf také poskytl B. Smutnému i některým nám dalším pu-
blikační možnosti, byť poněkud omezené. V roce 1975 začal připravovat 
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a v roce 1976 vydal první svazek sborníku Příspěvky k dějinám n. p. Texlen 
(druhý svazek 1978; další měly širší záběr a vycházely jako Lnářský průmysl 
– Příspěvky k dějinám, celkem šest svazků a 10 supplement). B. Smutný 
byl jedním z pravidelných přispěvatelů téměř všech svazků. Úsměv dnes 
vyvolává vzpomínka na paradoxy spojené s přípravou prvního sborníku 
a hlavně s povolovacím řízením, jež tehdy bylo z ideologického hlediska 
nutné. Když byla obsahová náplň předložena odboru kultury krajského 
národního výboru Východočeského kraje v Hradci Králové ke schválení, 
příslušnou pracovnici zarazilo, že převážná většina autorů měla nějaké 
vroubky z tzv. krizových let 1968–1969; tuším, že nás takových bylo osm 
z jedenácti. A protože se naše jména nesměla objevit v záhlaví příspěvku, 
vzdali se toho i zbývající tři autoři, kteří byli v pořádku. A tak jednička sice 
nakonec vyšla, ale jako sborník bez autorů, kteří natrvalo zůstali v anony-
mitě. (A to ještě práce dvou „nejprovinilejších“ se nesměly v poznámkovém 
aparátu citovat.) 

Základní tematika – dějiny textilní výroby – zůstávala nadále hlavní 
náplní odborné práce historika B. Smutného i v dalších letech. V sedm-
desátých a osmdesátých letech 20. století jsme se víceméně pravidelně 
setkávali na různých konferencích týkajících se hospodářských dějin 
a zejména dějin textilní výroby. Z nich nejvýznamnější zřejmě byla dvě 
setkání historiků textilního a oděvního průmyslu (v Mostku 1985 a České 
Skalici 1987), jejichž pořadatelem bylo Středisko pro dějiny textilního 
a oděvního průmyslu při Výzkumném ústavu bavlnářském v Ústí nad 
Orlicí spolu s příslušnými podniky, jejichž závody slavily kulaté (sté a sté 
padesáté) jubileum. (Středisko vydávalo celostátní sborník Z dějin textilu, 
v letech 1982–1989 12 svazků, devět supplement a další publikace, kde B. 
Smutný také publikoval.) Na většině těchto akcí náš jubilant vystupoval se 
svými věcnými příspěvky, jež pak vycházely v příslušných sbornících. Patřil 
ke skupině historiků, která se zformovala kolem sborníků Z dějin textilu 
a Lnářský průmysl a vysloužila si označení „východočeská textilní frakce“ 
pro některé své odlišné názory na vývoj průmyslových oblastí (na něž se 
dívali spíše jako na oblasti odvětvové podle převažujících průmyslových 
odvětví). 

V roce 1985 B. Smutný konečně mohl opustit zaměstnání neodpo-
vídající jeho kvalifikaci v Agrozetu (jemuž mj. také napsal dějiny a kde, 
pokud vím, získal několikrát oficiální ocenění jako dobrý pracovník). 
V letech 1985–1990 pracoval jako korektor novin v Tisku Brno, většinou 
na noční směny. A v roce 1990 se konečně mohl vrátit ke své milované 
práci v archivu, tentokrát v Moravském zemském archivu v Brně jako 
odborný archivář, později se stal vedoucím oddělení správy a zpracování 
fondů. V roce 1996 obhájil na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity 
v Brně disertační práci Hospodářská politika habsburské monarchie ve vztahu 
k českému plátenictví mezi slezskými válkami a válkou sedmiletou (Otto Lud-
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vík Loscani a Jan Ludvík Harbuval a Chamaré) (vědecká hodnost Dr.). Již 
od roku 1994 přednáší dějiny českých zemí v 19. století a problematiku 
protoindustrializace a průmyslové revoluce na Historickém ústavu FF MU 
v Brně. A Jan Ludvík Harbuval hrabě Chamaré zůstal hlavním protago-
nistou jeho habilitační práce (2000), která vyšla pod názvem Potštejnská 
manufaktura na česko-kladském pomezí (Kladský sborník, 4. supplementum, 
Hradec Králové 2002, 271 s.). Z dalších aktivit B. Smutného připomínám 
především dlouholeté zastávání funkce člena výboru a zejména jednatele 
Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně a člena redakční rady jejího or-
gánu Vlastivědného věstníku moravského.

Hlavní tematikou Smutného dnes již rozsáhlého, ovšem ještě ne 
zdaleka uzavřeného, díla zůstávají již téměř čtyři a půl desetiletí dějiny 
textilní výroby. Není to však téma jediné. Z regionálního hlediska se také 
věnoval dějinám jihozápadní Moravy, především Dačic, města v němž 
vyrůstal a maturoval (psal např. o potravinářské výrobě, o výrobě cuk-
rovinek, o rafinerii cukru); dosavadním vrcholem je úctyhodná autorská 
účast na Dějinách Dačic (Dačice 2002, 459 s.). Pokud jde o textilní výrobu, 
zachytil např. vývoj soukenického cechu v Dačicích v 18. století v kontextu 
vlnařské výroby na jihozápadní Moravě nebo zpracoval přehlednou stať 
o dějinách textilní a oděvní výroby na Dačicku a Slavonicku do roku 1945. 
Již v úvodní větě jsem naznačil, že B. Smutný není jen moravský historik. 
Můžeme ho označit také za východočeského historika, protože podstatná 
část produkce patří tomuto regionu dříve s převažující lnářskou domáckou 
textilní výrobou a později textilním továrním průmyslem, ať již vezmeme 
v úvahu jeho „věčné“ téma – Jana Ludvíka Harbuvala Chamaré – nebo jeho 
studie k počátkům a dalšímu vývoji lnářskému průmyslu na Trutnovsku. 
Nespornou roli zde hrají i jeho osobní kontakty a vazby a také již zmíněná 
příslušnost k východočeské textilní frakci.

A proto si myslím, že bude jen v pořádku, když mu také jménem vý-
chodočeských historiků, především těch, kteří se s ním znají, osobně popřeji 
k půlkulatým narozeninám a vyjádřím naději, že ještě dlouho bude svými 
studiemi obohacovat poznání historických procesů nejen na Moravě.

Ad multos annos!
Ladislav Hladký

Sedmdesátiny Ireny Hrabětové
Významného jubilea se v letošním roce dožívá archivářka, historička 

a polonistka Irena Hrabětová. Od ukončení středoškolského studia byl 
život jubilantky úzce spjat s Masarykovou univerzitou a její filozofickou 
fakultou, na níž v letech 1956–1961 vystudovala obory archivnictví, dějepis 
a polština. Diplomovou práci Archiv kláštera hradišťského obhájila u pro-
fesora Jindřicha Šebánka a její část publikovala v roce 1963 v Časopise 
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Matice moravské jako svou literární prvotinu. Rozšířenou a doplněnou 
verzi diplomové práce předložila v roce 1969 v rámci rigorózního řízení, 
na jehož základě získala titul doktorky filozofie (PhDr.). 

Svou profesní dráhu jubilantka zahájila v roce 1961 ve Státním archivu 
Opava, pracoviště Olomouc, ale už v roce 1962 se stala archivářkou Archivu 
Masarykovy univerzity (tehdy Univerzity J. E. Purkyně v Brně). V době 
jejího příchodu byl archiv bez řádného odborného vedení a ve velmi nedob-
rém stavu. V roce 1978, kdy archiv opouštěla, byl již řádně konstituovaným 
archivním pracovištěm s vysokou zpracovaností archivních fondů. Za tímto 
strohým konstatováním se skrývá nezměrná práce I. Hrabětové. Právě za 
jejího vedení archiv zahájil přejímání osobních fondů vědeckých osobností, 
které dnes tvoří badatelsky nejvyhledávanější část jeho archivních fondů. 
Řadu z nich také zpřístupnila pro badatelské využití formou inventáře, 
z těch nejrozsáhlejších uveďme alespoň inventáře fondů Ferdinanda Her-
číka, Bohuslava Horáka, Bohuslava Hostinského, Josefa Kabrdy a Františka 
Trávníčka. Badatelská a publikační činnost dr. Hrabětové se v době jejího 
působení v univerzitním archivu zaměřovala především na práce z oblasti 
archivní, z nichž nejvýznamnější je knižní publikace Archiv Univerzity J. E. 
Purkyně. Průvodce po archivních fondech vydaná v roce 1969. Účastnila se 
přípravných prací pro zpracování dějin brněnské univerzity v roce 1969, 
pro univerzitní ročenky sestavila cenné soupisy disertací obhájených na 
MU v letech 1921–1967 a 1968–1995. Spolu s F. X. Halasem zpracovala 
celý cyklus příspěvků k dějinám MU, který byl pod souborným názvem 
Dokumenty hovoří publikován v letech 1974 a 1975 v časopise Universitas. 
Z prací věnovaných dějinám vědy jsou nejvýznamnější studie věnované 
Františku Královi, zakladateli první sbírky mikroorganismů, publikované 
ve spolupráci s Th. Martincem a M. Kocurem.

Svou archivní dráhu Irena Hrabětová ukončila v roce 1978, kdy na-
stoupila na místo odborné asistentky na tehdejší katedře ruské a sovětské 
literatury na filozofické fakultě. V souvislosti s tím se výrazně změnila 
orientace vědeckovýzkumné činnosti jubilantky. Její zájem se zaměřil 
především na česko-polské literární a kulturní vztahy v období humanismu 
a renesance a na žánrovou problematiku starší literatury. Hlubší pozornost 
věnovala zejména tvorbě Bartoloměje Paprockého a erbovním pověstem, 
jež se stala tématem její kandidátské disertační práce, na jejím základě 
získala v roce 1989 hodnost kandidáta věd (CSc.). Tato studie pod názvem 
Erbovní pověsti v českých spisech Bartoloměje Paprockého z Hlohol vyšla v roce 
1992 knižně ve Spisech filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. 
Erbovním pověstem je také věnována i celá řada časopiseckých příspěvků 
I. Hrabětové. Na filozofické fakultě přednášela a vedla cvičení a semináře 
z polské normativní mluvnice, úvodu do kultury a dějin Polska, překla-
datelství a folkloristiky a vedla také jazykové kursy polštiny. Ústrojnou 
součást odborné činnosti jubilantky tvoří její překlady z polštiny. Nelze 
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také nezmínit, že Irena Hrabětová byla životní partnerkou profesora Jaro-
slava Mezníka, s nímž ji pojil hluboký osobní vztah a jemuž byla oporou 
v těžkých chvílích jeho života.

 Jiří Pulec 

Památce PhDr. Milana Šmerdy, CSc. 
Redakce Časopisu Matice moravské uveřejnila u příležitosti osmdesá-

tin historika českých dějin a podnětného a výkonného badatele o dějinách 
střední, východní a jihovýchodní Evropy Milana Šmerdy (narozen 15. červ-
na 1925 v Brně) stať, která hodnotila jeho koncepci badatelského výzkumu 
a zaznamenala výsledky širokého vědeckého zájmu. Cesta žáka profesora 
Josefa Macůrka za vědeckým poznáváním přinesla výsledky, které podstatně 
rozšířily badatelské přístupy k problematice historického vývoje v oblasti 
sociální, hospodářské, politické a kulturní v rozlehlé oblasti Evropy, kterou 
od 16. století výrazně profilovaly zápasy o obranu před expanzí osmanského 
impéria a snahy o utváření státního útvaru pod žezlem Habsburků. Cesta od 
soustátí, v němž významná role připadla zemím České koruny, Uherskému 
království a zemím rakouským, k centralizované monarchii a její velmo-
censké expanzi, směřující na východě k získání oblastí zaniklého Polského 
království a na jihovýchodě k pronikání na Balkán a k Jadranu, lákala ke 
studiu domácí národní zemské historiografie a současně se stala součástí 
výkladu dějin Evropy založených na sledování společných a specifických 
jevů sociálních a kulturních. 

Cílené zaměření na analýzu pramenů uložených v archivech vídeň-
ských, polských a maďarských spolu se znalostí látky domácí, české a slo-
venské zařadilo Milana Šmerdu záhy mezi vykladače vztahů česko-polských 
(Češi a Poláci v minulosti. Sv. 1–2. Praha 1964–1967), česko-jihoslovanských 
(Češi a Jihoslované v minulosti. Praha 1975) a česko-maďarských, respektive 
česko-uherských. Stranou zájmu nezůstaly vztahy česko-ruské a otázka 
slovanství (Slovanství v národním životě Čechů a Slováků. Praha 1968). Je 
třeba připomenout i Šmerdovu účast na Dějinách Maďarska, vydaných v roce 
1993 Masarykovou univerzitou v Brně, a jeho četné studie o našich vztazích 
k Uhrám (Češi a Uhry po třicetileté válce. ČMM 98, 1979, s. 279–295; České 
země a uherská stavovská povstání. Slovanský přehled 71, 1985, s. 462–474, 
aj.). Dodnes jde o zpracování a zpřístupnění látky v rukovětích, jež neby-
ly překonány. Později v stále větší míře pronikalo do četných studií, jež 
Šmerda publikoval doma i v zahraničí, hledání obecných a specifických 
rysů vývoje. Pozornost věnoval dynastické a dvorské politice, postavení 
stavů, sociálním poměrům venkovského lidu, lidové ideologii, poměrům 
náboženským, národním kulturám a jazykové situaci. Dílčí témata završují 
úvahy o typologii národních hnutí a snahách o národní emancipaci. K pří-
nosu výkladu minulosti středoevropské reality přispívala znalost vazeb, 
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které existovaly mezi středoevropskými národy a německou říší, západní 
Evropou a Ruskem. Úvahy na téma východní Evropa v evropských ději-
nách spojují poznatky o síle tradice a přežitků působení ekonomických 
a společenských tlaků na překonávání rozdílů v přejímání materiálních 
statků a duchovní kultury.

Badatelské výsledky, k nimž Milan Šmerda dospěl, lze sledovat ve dvou 
propojených a navzájem se doplňujících rovinách. Témata vymezená terito-
riálně, mezi nimi zejména náměty věnované problematice Slezska a zvláště 
Těšínska, poskytla příležitost k studiím demografickým a komplexní reflexi 
etnických, jazykových, sociálních, kulturních a náboženských poměrů. V opoře 
o mnohostrannou pramennou analýzu byl s to vytvořit model odrážející 
poměry, které lze shledat také v Čechách a na Moravě. Srovnávací zřetel 
přispěl k tomu, že Šmerdova těšínská studia představují metodicky vyzrálý 
projekt, který lze však aplikovat také na celorakouské poměry v 18. a na 
počátku 19. století. Nelze než litovat, že autoru nebylo dopřáno, aby znalosti 
a zkušenosti vložil do díla, které by přispělo k adekvátnímu hodnocení 
ekonomických, sociálních a kulturních realit mnohonárodnostní habsbur-
ské říše. Náležel k těm badatelům, kteří byli pro takový úkol komplexně 
vybaveni. Ve studiích věnovaných Slezsku, zejména Těšínsku, předložil 
metodologicky podnětné postupy, jež přesvědčují o významu srovnávacího 
a typologického hlediska. Je vhodné zdůraznit, že práce, které věnoval 
pět desetiletí badatelského soustředění, přinesla nejen nové poznatky, ale 
obsahuje také informace o cíleně zaměřeném výzkumu archivních fondů 
a jejich analýze. Vědecká pozůstalost Milana Šmerdy potvrzuje pravdivost 
latinského úsloví „vita brevis, ars longa“. Jsou v ní dochovány k tisku 
připravené statě i náměty studií chystaných. Souvisejí s úkoly, které byly 
zadány, avšak k vydání příslušných kolektivních děl nedošlo. Upozornit 
zaslouží na kapitolu věnovanou výkladu dějinám habsburské monarchie 
v 18. století a na bohatou látku k dějinám Těšínska, na níž pracoval do 
sklonku života. Do konce nebyl doveden záměr vydat v českém překladu 
s komentářem latinskou relaci Bernarda Tannera o jeho cestě do Polska 
a Moskvy v letech 1676–1679, již ocenil v dílčí studii v roce 1968 (Slavia 
37). Lze doufat, že se čtenářům vbrzku dostanou do ruky statě, které sám 
ještě zaslal do časopisů, jejichž byl vítaným spolupracovníkem. Pravidelně 
příspěvky a recenze uveřejňoval v časopisech a sbornících Acta Universitatis 
Carolinae, v Českém (Československém) časopise historickém, Časopise 
(Sborníku) Matice moravské, Časopise Slezského muzea, Historických 
štúdiích, Slovanských historických studiích, Slavii, Slezském přehledu, 
Slezském sborníku, Slovanském přehledu a v Těšínsku. Byl aktivním členem 
redakčních rad Slovanského přehledu a Časopisu Matice moravské.

Řadu studií publikoval Milan Šmerda v zahraničí. Blízká mu byla 
zejména historiografie polská a maďarská. Výběrová bibliografie článků, 
studií a knižních titulů, na nichž se podílel v letech 1955–2005 a kterou 
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sám sestavil, obsahuje 10 % publikací vydaných v Polsku, 5 % připadá 
na statě v maďarském jazyce nebo uveřejněné německy v Maďarsku. Při-
pomeňme, že v atmosféře 60.–80. let to byla polská historiografie, která 
otevírala cestu k poznání západní literatury, tehdy v Československu z velké 
části nepřístupné. Naopak zásluhou M. Šmerdy se do povědomí polských 
historiků, z nichž s četnými udržoval osobní styky (např. prof. Jerzy 
Kowecki a prof. Krystyn Matwijowski z Vratislavi), dostávaly informace 
o práci českých historiků. Zasloužil se o to mj. úzkou spoluprací s redakcí 
vratislavského časopisu Śląski kwartalnik historyczny Sobótka. O tom, že 
studijní náměty M. Šmerdy byly aktuální, svědčí např. stať Integrační sna-
hy v habsburské monarchii v době formování novodobých národů (Slovanské 
historické studie 12, 1979, s. 133–162), přetištěná později v samizdatu 
Střední Evropa (1984, sv. 2).

Milan Šmerda náležel k historikům, kteří se nevyhýbali diskusi 
o problémech rozvoje bádání o dějinách východní a jihovýchodní Evropy, 
habsburské monarchie a národních historiografií. Účastí na vědeckých 
konferencích a prací v historických komisích zjednal české historiografii ve 
světě dobré jméno, v letech 2006–2008 byl zván na mezinárodní sympozia 
do Kalifornie a Oxfordu. V domácím prostředí byl v období ideologického 
tlaku na historickou obec obhájcem kontinuity vědeckého bádání a kriti-
kem statí, které nesplňovaly požadavky na odbornou úroveň. Příkladnou 
byla jeho péče o přesnou formulaci a jazykovou vytříbenost textu. Milan 
Šmerda psal vědecké studie v období proměn politických a společenských, 
které ve srovnání s obdobím předchozím podstatně rozmnožily historic-
kou obec a historická studia institucionálně lépe zajistily, negativně však 
zasáhly zdůrazňováním diskontinuity s historiografií předchozího období 
do výkladu české minulosti. V situaci, kdy chybí kritická sebereflexe his-
toriků náležejících ke generaci, která se podílela na vývoji historiografie 
v 50.–80. letech, lze se opřít jen o dobově podmíněné promýšlení dějin 
jako součásti životní reality, zůstává základním pramenem pro postižení 
osobnosti dílo jednotlivce.

Milan Šmerda pocházel z rodiny s učitelskou tradicí, jeho dědeček 
Cyril Hladký, vzdělaný demokrat, působil jako učitel v Boleradicích, kde 
se stal prvním správcem školy a založil školu, Sokol a dodnes úspěšný 
divadelní spolek. Jeho dobrými přáteli byli bratři Mrštíkové, často s nimi 
besedoval. Praděd Antonín Žemla, učitel, starosta, čestný občan Koválovic, 
byl vůdcem pokrokového hnutí na Pozořicku, osobností známou a oblíbe-
nou. Nepřekvapilo proto, že po skončení války se Milan Šmerda rozhodl 
pro studium historie a ruského jazyka na Filozofické fakultě Masarykovy 
univerzity, v roce 1947 absolvoval stáž na Filologické fakultě ve Vratislavi. 
Po absolutoriu fakulty působil krátce jako středoškolský profesor v No-
vém Jičíně a v Krnově, v roce 1954 se stal asistentem profesora Macůrka 
a v roce následujícím aspirantem v Slovanském ústavu ČSAV, kde získal 
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hodnost kandidáta věd. V brněnské odbočce a v ústavech, které navázaly 
na zrušený Slovanský ústav, pracoval od roku 1961 (v letech 1970–1972 
jako vedoucí brněnského pracoviště) až do odchodu do důchodu v roce 
1987. V letech 1996–2007 byl vědeckým pracovníkem Slezského ústavu 
Slezského zemského muzea v Opavě, členem výboru Matice moravské 
a redakce Časopisu Matice moravské. 

Milan Šmerda patřil k těm vědeckým pracovníkům, kteří svou erudicí, 
pracovitostí a schopností koncepční práce výrazně formovali odborný profil 
pracoviště a prohlubovali badatelské přístupy české historiografie výzku-
mem pramenů, jejich analýzou a také promýšlením dějin. V monografii 
Život Ondry Foltýna, slezského sedláka a statečného člověka vyjádřil úctu k těm, 
kdo statečně hájili právo, ve statích o slezském pietismu ocenil toleranci, 
v činech úředníků a vojáků odlišoval tvrdost a brutalitu od humánních 
přístupů. Na protagonisty dějinných příběhů kladl nároky. O tom, že sám 
byl statečný, svědčí, že v minulosti zůstal zásadovým zastáncem hodnot, 
které se zasloužily o rozvoj společnosti a české historiografii propůjčily 
v tomto procesu čestné místo. Nezastupitelné místo v něm má i dílo 
Milana Šmerdy, jeho výzkum a zhodnocení pramenů k dějinám Slezska, 
Těšínska, ale také Uher (Slovenska) a především Polska a jižních Slovanů 
v širokém spektru dějin střední, jihovýchodní i východní Evropy. Milan 
Šmerda odešel 24. prosince 2008. Kolegové a přátelé na něj budou s úctou 
vzpomínat jako na moudrého, vzdělaného a srdečného člověka, ze kterého 
vyzařovalo nadšení a mladost ducha a se kterým bylo radostí se setkávat 
a spolupracovat.

Zdeněk Šimeček 
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Volební valná hromada Matice moravské
Ve středu 20. května 2009 se konalo valné shromáždění naší společ-

nosti. Protože skončil tříletý mandát výboru, jednalo se o volební valnou 
hromadu. Jak ukládá pátý článek stanov sdružení, bylo oznámení o jejím 
konání rozesláno všem členům dopisem, kromě toho bylo publikováno 
na webových stranách sdružení. Jednání bylo svoláno do posluchárny 
A 21 na Historickém ústavu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity na 
16.00 hodin. Protože v této době nebyl přítomen dostatečný počet členů, 
muselo být odloženo o půl hodiny. Během této doby vystoupil Pavel 
Boček (pro stručnost jsou jména uvedena bez titulů) s přednáškou Ruské 
dějiny stojí na klášterech, v níž účastníky seznámil s řadou poznatků, které 
získal během nedávné studijní cesty. Své vystoupení doplnil množstvím 
zajímavých fotografií. Následného odloženého jednání valné hromady se 
nakonec zúčastnilo 31 členů. 

 Valné shromáždění zahájil a řídil předseda sdružení Jiří Malíř. 
Nejdříve účastníci jednání uctili minutou ticha památku všech zemře-
lých členů Matice moravské. Po tomto pietním aktu byla zvolena komise 
návrhová ve složení Radana Červená, Tomáš Dvořák a Libor Vykoupil 
a volební, jejímiž členkami byly Hana Ambrožová, Lenka Janošová a Eva 
Richtrová. Po schválení programu jednání si účastníci vyslechli zprávu 
o činnosti sdružení v letech 2006 až 2008, kterou přednesl jeho jednatel 
(její plné znění obsahuje následující příspěvek). Dále vystoupil Pavel 
Pumpr (v zastoupení tajemníka redakce Libora Jana) s informacemi 
o činnosti redakce Časopisu Matice moravské. V příspěvku podal statis-
tický přehled obsahu 127. ročníku ČMM. Připomněl, že došlo k realizaci 
dříve avizovaných změn. Od prvního čísla loňského ročníku obsahují 
všechny články a studie v úvodu abstrakt a klíčová slova v anglickém 
jazyce. Dále informoval o zařazení našeho periodika mezi recenzované 
časopisy. V závěru svého příspěvku přiblížil i několik témat, jež byla 
v poslední době redakcí diskutována: např. zda vystavovat některé člán-
ky otištěné v ČMM na webových stránkách společnosti, zda vydávat su-
plementa časopisu apod. 

Hospodářka společnosti Jiřina Štouračová přednesla zprávu o hos-
podaření společnosti v roce 2008 (viz následující text), v níž podrobně 
objasnila jednotlivé položky. Následovala zpráva o kontrole hospodaření, 
která byla provedena revizní komisí ve složení Hana Jordánková (před-
sedkyně), Tomáš Knoz a Jiří Vaněk (členové). Komise, jak uvedla její 
předsedkyně, neshledala žádné nedostatky. Poté byly všechny zprávy 
valným shromážděním jednomyslně schváleny.

Po udělení absolutoria odstupujícímu výboru bylo přikročeno 
k volbě nového výboru a revizní komise. Nejprve schválilo valné shro-
máždění počet členů budoucího výboru a revizní komise. Následně 
členové volební komise rozdali volební lístky s navrženými kandidáty 
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a objasnili formu a způsob hlasování. Na základě tajného hlasování bylo 
zvoleno všech třináct členů výboru a tři členové revizní komise. 

V diskusi vystoupili pouze Jiří Malíř a Tomáš Knoz, kteří informovali 
o vyhlášení Sdružení historiků Čech, Moravy a Slezska dalšího ročníku 
Pekařovy ceny, kterou jsou oceňována vynikající díla mladých historiků 
(do 35 let). 

Na závěr celého jednání valné shromáždění jednomyslně schválilo 
návrh usnesení přednesený Liborem Vykoupilem.

Valné shromáždění zvolilo nový výbor a revizní komisi MM a v usne-
sení schválilo:
1. Zprávu o činnosti společnosti za minulé období
2. Zprávu o činnosti redakce ČMM
3. Zprávu o finančním hospodaření sdružení
4. Zprávu revizní komise o kontrole finančního hospodaření.

Jednání valného shromáždění bylo předsedajícím ukončeno v 17.35 
hodin.

Krátce po skončení valné hromady se na první schůzi sešel nový vý-
bor a revizní komise. Jednání probíhalo ve studovně Historického ústavu 
FF MU. Výbor zvolil předsedou společnosti Jiřího Malíře, místopředsedou 
Bohumíra Smutného, jednatelem Bronislava Chocholáče a pokladníkem 
Jiřinu Štouračovou. Dalšími členy výboru jsou: Blažena Gracová, Slavomír 
Brodesser, Martin Čapský, Ladislav Hladký, Libor Jan, Karel Mlateček, 
Pavel Pumpr, Miloš Trapl a David Valůšek. Revizní komise ve složení 
Hana Jordánová, Tomáš Knoz a Jiří Vaněk zvolila ze svého středu za 
předsedkyni Hanu Jordánkovou. Výbor sdružení schválil současné složení 
redakční rady Časopisu Matice moravské: Jiří Malíř (vedoucí redaktor), 
Libor Jan (zástupce vedoucího redaktora), Ivo Barteček, Zdeněk Beneš, 
Bronislav Chocholáč, Tomáš Knoz, Jiří Kroupa, Milan Myška, Pavel Pumpr 
(výkonný redaktor), Josef Válka a Radomír Vlček. Příští schůze výboru 
a revizní komise se bude konat v září tohoto roku. Bronislav Chocholáč 

Zpráva o činnosti Matice moravské v letech 2006 – 2008
Výbor společnosti zvolený na valné hromadě konané dne 7. června 

2006 pracoval pod vedením svého předsedy Jana Janáka v následujícím 
složení: místopředseda Jiří Malíř, jednatel Bronislav Chocholáč a poklad-
ník Jiřina Štouračová. Dalšími členy výboru byli: Blažena Gracová, Slavo-
mír Brodesser, Martin Čapský, Ladislav Hladký, Libor Jan, Karel Mlateček, 
Bohumír Smutný, Milan Šmerda, Miloš Trapl a David Valůšek. Revizní 
komise pracovala pod vedením její předsedkyně Hany Jordánkové, členy 
komise byli Tomáš Knoz a Jiří Vaněk. Výbor i revizní komise se scházely 
každoročně nejméně třikrát. Na vlastní žádost se 25. října 2006 vzdal Jan 
Janák předsednictví ve společnosti. Na místo předsedy byl jednomyslně 
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zvolen Jiří Malíř. Téhož dne pak byl Jan Janák jednomyslně zvolen mís-
topředsedou sdružení. Jeho dlouholetá práce pro naši společnost i celá ži-
votní pouť se uzavřela 14. srpna 2008. Bohužel nebylo to jediné úmrtí, jež 
postihlo řady členů výboru. Na konci loňského roku zemřel Milan Šmerda 
– dlouholetý člen výboru společnosti a redakce Časopisu Matice moravské, 
který v letech 1994 až 2000 zastával funkci místopředsedy sdružení. 

Po revizi členské základny v předchozím volebním období se v ná-
sledujících letech počet členů stabilizoval a pohyboval se mezi 240 a 250 
osobami. V současné době (k 29. dubnu 2009) má společnost 243 členů. 
Bohužel stále se nám nedaří získat mezi členy společnosti větší počet stu-
dentů historie nebo příbuzných oborů. Členové Matice moravské jsou o její 
činnosti informováni společně s dalšími zájemci prostřednictvím samostat-
ných webových stránek sdružení (http://www.matice-moravska.cz). 

V rámci snah přiblížit aktivity společnosti co nejširší odborné i laic-
ké veřejnosti proběhlo několik prezentačních akcí. K nejvýznamnějším 
patřila prezentace sborníku Tschechen und Österreicher (byl výsledkem 
mezinárodní spolupráce naší společnosti s vídeňskou nadací JANINEUM), 
která se konala na Velvyslanectví České republiky ve Vídni 4. října 2006, 
a knihy Osobnosti moravských dějin (1  ), jež proběhla v reprezentačních 
prostorách Moravského zemského muzea v Brně 28. června 2007 za účasti 
sdělovacích prostředků, zejména České televize a Českého rozhlasu Brno. 
K těmto aktivitám je možné připočítat i první spoluúčast společnosti po 
roce 1989 na pořádání výstavy. Ve spolupráci především s Archivem města 
Brna a za autorské pomoci profesora Gérarta Gayota z univerzity v Lille 
(Francie) byla realizována výstava s názvem Vlnařská centra Evropy, na níž 
byly prezentovány poznatky o výrobě textilií od počátků až po 20. století 
se zvláštním zřetelem na situaci v Brně a Jihlavě. Výstava se konala v Le-
tohrádku Mitrovských od 11. dubna do 11. května 2008. Širší veřejnost 
výstavu v hojném počtu navštívila. O expozici informovaly taktéž sdělovací 
prostředky.

Rozšiřující se vydavatelská produkce sdružení a omezené skladovací 
prostory vedly vedení společnosti ke hledání dalších možností, jak rozšířit 
distribuci matičních publikací. V průběhu roku bylo kontaktováno několik 
distribučních společností, z nichž byla navázána funkční spolupráce s fir-
mou KOSMAS, která existuje dosud. Od roku 2006 se staral o distribuci 
matičních publikací nový pracovník – Zdeněk Drahoš, v roce 2008 tuto 
agendu převzala Marcela Drahošová. Opětovně byl vydán reklamní mate-
riál informující o nejnovější produkci společnosti. Byl rozeslán do archivů, 
muzeí a dalších odborných pracovišť především na Moravě a ve Slezsku, 
výběrově i v Čechách, taktéž samozřejmě všem členům společnosti (v rámci 
zásilky ČMM 1/2007). Podobně jako v roce 2003 i o čtyři roky později byl 
díky této akci zaznamenán zvýšený odbyt matičních publikací. 
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Publikační činnost 
Trvalým úkolem společnosti je zajištění vydávání Časopisu Matice 

moravské. V letech 2006 až 2008 byly vydány tři ročníky časopisu v celko-
vém rozsahu 604, 512 a 642 stran. Podrobnosti o jeho obsahu a obtížích 
s jeho vydáním, resp. šířeji o činnosti redakce obsahuje zpráva přednesená 
Pavlem Pumprem.

Mimo časopis se rozvíjela publikační činnost společnosti vydáváním 
jednotlivých svazků existujících edičních řad Pramenů k moravským dě-
jinám, Knižnice Matice moravské a Disputationes Moravicae a také publi-
kováním prací mimo tyto řady (jubilejní sborníky apod.).

Prameny dějin moravských
V letech 2006 až 2008 bylo v rámci této ediční řady vydáno sedm 

svazků, což je výsledek v její historii zcela unikátní! Od roku 1910, kdy bylo 
vydávání řady zahájeno, až do roku 2005 vyšlo totiž jen osm svazků. V roce 
2006 byly vydány hned tři edice (Dalibor Janiš: Práva a zřízení Markrabství 
moravského z roku 1545; Zdeněk Fišer: Korespondence Daniela Slobody se Sa-
muelem Jurkovičem; Tomáš Borovský a Jiří Lach: Josef Šusta a František Hrubý 
ve vzájemné korespondenci  ), v následujících letech pak bylo pokračováno 
dvěma svazky ročně. V roce 2007 vyšla edice, jejímž autorem byl Zdeněk 
Fišer, s poetickým názvem Bublinka ze života moravského. Paměti Matěje 
Mikšíčka, a práce Jany Janišové: Šlechtické spory o čest na raně novověké Mo-
ravě. Jako poslední v této řadě vyšly dvě edice velmi cenných středověkých 
písemností. Miroslav Flodr připravil Příručku práva městského (Manipulus vel 
directorium iuris civilis) Jana z Gelnhausen a Kateřina Urbánková a Veronika 
Wihodová Brněnské berní rejstříky z přelomu 14. a 15. století.

Knižnice Matice moravské
Tato ediční řada se rozšiřovala pouze v letech 2006 a 2007. Jednalo 

se o následující tituly:
Libor Jan: Václav II. a struktury panovnické moci 
Soňa Nezhodová: Židovský Mikulov
Tomáš Knoz: Pobělohorské konfiskace
Martin Wihoda: Vladislav Jindřich
Zdenka Stoklásková: Cizincem na Moravě. 

Po kratší odmlce byla oživena další matiční řada s názvem Dispu-
tationes Moravicae. Jako její 4. svazek byl publikován sborník Die Pietà 
aus Jihlava/Iglau und die heroischen Vesperbilder des 14. Jahrhunderts, který 
k vydání připravila Milena Bartlová.

Mimo ediční řady bylo v letech 2006 až 2008 úhrnem publikováno 
14 knih, z nichž většina vyšla v prvních dvou letech zmíněného období 
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(11 děl). Jednalo se především o sborníky, jež byly výstupem aktivní 
mezinárodní spolupráce, výsledkem mezinárodních a domácích sympozií 
a konferencí, soubory příspěvků k poctě předních brněnských badatelů, 
dvě monografie a úvodní svazek rozsáhlejšího projektu zaměřeného na 
moravské osobnosti.
Tschechen und Österreicher (ed. Tomáš Knoz) 
Studia Balcanica Bohemo-Slovaca VI. (edd. Pavel Boček, Ladislav Hladký, 
Pavel Krejčí, Petr Stehlík a Václav Štěpánek)
Moravské vyrovnání z roku 1905 (edd. Lukáš Fasora, Jiří Hanuš a Jiří 
Malíř)
Stát, státnost a rituály přemyslovského věku (edd. Martin Wihoda a Demeter 
Malaťák)
Historik v proměnách doby a prostředí. 19. století (edd. Jiří Hanuš a Radomír 
Vlček)
Querite primum regnum Dei – jubilejní sborník k poctě profesorky Jany 
Nechutové (edd. Helena Krmíčková, Anna Pumprová, Dana Růžičková 
a Libor Švanda) 
Kultura jako téma a problém dějepisectví – sborník připomínající životní 
jubileum profesora Jaroslava Marka (edd. Tomáš Borovský, Jiří Hanuš 
a Milan Řepa) 
Morava v národním a politickém ruchu 19. století – soubor starších studií 
profesora Jana Janáka, který byl vydán k jeho životnímu jubileu (edd. 
Bronislav Chocholáč, Jana Kubíčková, Jiří Malíř a Martin Rája)
Peníze nervem společnosti (edd. Tomáš Borovský, Bronislav Chocholáč 
a Pavel Pumpr)
Lukáš Fasora: Svobodný občan ve svobodné obci?
Osobnosti moravských dějin (edd. Libor Jan, Zdeněk Drahoš, Demeter Ma-
laťák a Pavel Pumpr).

V loňském roce byla skupina publikací stojících mimo ediční řady 
rozšířena o další díla. K poctě profesora Jaroslava Mezníka byl vydán výbor 
jeho článků a studií s názvem Tvář stárnoucího středověku. Dvě další publi-
kace byly výstupem stejnojmenných konferencí pořádaných v předchozím 
roce. Sborník Brno Vídni, Vídeň Brnu, jehož editory byli Lukáš Fasora, 
Jiří Hanuš a Jiří Malíř, se věnoval problematice vztahu zemské metropole 
a centra říše v 19. století. Autory více než třetiny příspěvků byli badatelé 
ze zahraničí, především z Rakouska a Německa. Rituál smíření, k vydání 
připravili Martin Nodl a Martin Wihoda, se soustředil na problematiku 
konfliktu a jeho řešení v období středověku. Sborník poskytl prostor 
k publikování především mladé generaci domácích medievistů.

Samostatně, nebo častěji ve spolupráci s dalšími institucemi a partnery, 
jakými byly především Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: pra-
meny, země, kultura, Historický ústav FF MU v Brně a brněnská pobočka 
Historického ústavu AV ČR, dále pak vídeňská nadace Janineum a Ústav 
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slavistiky FF MU, bylo vydáno Maticí moravskou v letech 2006 až 2008 
celkem 27 publikací. Tento počet nemá v dějinách společnosti obdoby. 

Přednášková činnost
Tato činnost byla realizována formou spolupořadatelství mezinárod-

ních a domácích konferencí a seminářů a cyklu samostatných přednášek. 
Jmenovitě se MM v roce 2007 podílela na uspořádání 6. česko-rakouského 
doktorandského workshopu s názvem Historisierung und kulturelle Katego-
rien unter dem Blickwinkel der Historischen Anthropologie und Kulturwissens-
chaften (Brno, 11.–12. června 2007) a mezinárodní konference „Brno Vídni, 
Vídeň Brnu“ – zemské metropole a centrum říše v 19. století (Brno, 22.–23. 
listopadu 2007), o rok později pak na přípravě a realizaci dalších tří kon-
ferencí a dvou workshopů ve všech případech s aktivní účastí badatelů ze 
zahraničí. Lukáš Fasora, Jiří Hanuš a Jiří Malíř připravili konferenci Seku-
larizace venkovského prostoru v 19. století (Brno, 24.–25. 4. 2008). Morava na 
konci 19. a počátkem 20. století a osobnost největšího mecenáše v dějinách 
kounicovského rodu byla tématem konference JUDr. Václav Kounic a jeho 
doba (Slavkov u Brna, 30. 9.–1. 10. 2008), kterou organizačně zajistili Jiří 
Malíř a Martin Rája. Autoři příspěvků na konferenci Německy mluvící oby-
vatelstvo v Československu po roce 1945, již připravil Tomáš Dvořák, věnovali 
pozornost stavu a perspektivám bádání o této části československé pová-
lečné společnosti. Upozorňovali na řadu dosud zcela nebo nedostatečně 
využitých pramenů, jež plasticky odrážejí životní osudy těchto obyvatel 
(Brno, 12.–14. 11. 2008). Dva mezinárodní semináře byly věnovány zem-
skému právu a šlechtě. Libor Jan a Dalibor Janiš byli garanty workshopu 
Ad iustitiam et bonum commune, jenž se věnoval proměnám zemského práva 
v českých zemích ve středověku a raném novověku (Brno, 27. 2. 2008). 
Šlechta v českých dějinách od středověku po 20. století, její postavení, role 
a význam v kontextu širších (středo)evropských souvislostí byla tématem 
druhého workshopu s názvem Šlechta v proměnách staletí (Boskovice, 16.–18. 
září 2008), jehož hlavním organizátorem byl Tomáš Knoz.

V letech 2006 a 2007 bylo realizováno celkem 15 samostatných před-
nášek (11 zahraničních a 4 domácí referenti). O své poznatky se s posluchači 
rozdělili: Albrecht Diem (Vídeň), Gérard Gayot (Lille), Mark Hengerer (Kost-
nice), Herbert Karner (Vídeň), Andrej Kozieł (Vratislav), Erich Leitenberger 
(Vídeň), Hugh McLeod (Birmingham), Tomáš Špidlík (Řím), Gottfried 
Wagner (Milán), Zdeněk Beneš (Praha), Ivana Čornejová (Praha), Zdeněk 
Dragoun (Praha) a Emil Voráček (Praha). V loňském roce došlo k mírnému 
snížení počtu přednášek, celkem jich bylo realizováno pět:
Eva Kowalská (Bratislava) Konfesionálný exil ako fenomén ranonovovekej 
Strednej Európy 
Milena Lenderová (Pardubice) Genderové stereotypy 19. století
Jan Randák (Praha) Kult mrtvých. Smrt a umírání v revoluci 1848
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Eva Semotanová (Praha) Historická krajina jako „theatrum mundi“
Petr Zemek (Uherský Brod) Církevní poměry 16.–18. století na příkladu 
Uherského Brodu.

Výše uvedených přednášek se účastnilo v průměru 45 osob především 
z řad učitelů a studentů Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, ale 
i z dalších brněnských pracovišť (Historického ústavu AV ČR, Moravské-
ho zemského archivu, Archivu města Brna, Moravského zemského muzea 
aj.) Přednáška kardinála Špidlíka měla navíc mimořádný ohlas i v řadách 
laické veřejnosti.

Počet institucí a partnerů, s nimiž Matice moravská spulupracovala 
při zajišťování přednáškové činnosti, byl ještě větší než u činnosti ediční. 
Opětovně se jednalo o Historický ústav FF MU, brněnskou pobočku Histo-
rického ústavu AV ČR, dále pak o Institut für Geschichte Universität Wien, 
Spoločenskovedný ústav SAV Košice, Ústav českých dějin UK v Praze, Ústav 
pro soudobé dějiny AV ČR, Muzeum Boskovicka, Zámek Slavkov a další.

 
Získávání finančních prostředků

Další oblastí činnosti výboru bylo získávání finančních prostředků 
pro naši práci. Výše uvedené rozsáhlé aktivity společnosti nebylo možné 
financovat pouze z členských příspěvků a prodeje publikací. Pravidelně 
byly podávány projekty s žádostí o finanční příspěvek na Ministerstvo 
kultury ČR, Jihomoravský kraj, statutární město Brno, na Radu vědeckých 
společností při AV ČR a na Nadaci Českého literárního fondu. Již několik 
let vedeme podvojné účetnictví vyžadující průběžné konzultace s firmou 
Gingko, která je pro nás zpracovává. Naše hospodaření s finančními pro-
středky bylo v tomto období podrobeno kontrole ze strany Jihomoravského 
kraje, která proběhla dne 8. prosince 2006. Kontrolní komise neshledala 
žádných pochybení. Další podrobnosti o finančním hospodaření společnosti 
a o spolupráci s účetní firmou Gingko bude obsahovat následující zpráva 
Jiřiny Štouračové.

Je tedy možné konstatovat, že plánovaná ediční a přednášková činnost 
společnosti ve sledovaném období byla bezezbytku splněna. Vydání 27 
knih, ať již samostatně nebo ve spolupráci s dalšími institucemi, a zároveň 
každoroční publikování dvou čísel ČMM je výsledek mimořádně příznivý. 
Zdárně se rozvinula taktéž přednášková činnost a jistě pozitivně je možné 
hodnotit i aktivity zviditelňující naši společnost v kruzích širší odborné 
veřejnosti. Naopak se nám již delší dobu nedaří zapojit do činnosti spo-
lečnosti ve větším měřítku studenty historie bakalářského a magisterského 
stupně. Je to jistě výzva pro příští výbor, aby této problamatice věnoval 
zvýšenou pozornost. 

 
* * *
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Úkoly na následující období (rok 2009)
1. V oblasti publikační zajistit vydání dvou čísel 128. ročníku ČMM, 

jednoho svazku Pramenů dějin moravských a dalších tří samostatných 
sborníků.

 2. V oblasti přednáškové připravit šest až osm samostatných vystou-
pení domácích a zahraničních odborníků.

3. V oblasti organizační a zajišťování finančních prostředků již byly 
podány v požadovaných termínech (od října 2008 do ledna 2009) granty 
a žádosti o finanční podporu některých z výše uvedených publikací. Jme-
novitě se jednalo o Ministerstvo kultury ČR, Radu vědeckých společností 
při Akademii věd ČR, Jihomoravský kraj, statutární město Brno a Nadaci 
Českého literárního fondu. K naplnění výše uvedených úkolů bude nutné 
získat nejméně 400 000 Kč. Nadále je nutné, aby příští výbor hledal další 
možnosti pro distribuci matičních publikací. Trvalou pozornost je nutné vě-
novat problematice účetnictví společnosti ve spolupráci s firmou Gingko.

Závěrem mi dovolte, abych jménem výboru i jménem svým poděkoval 
všem institucím a jejich vedoucím pracovníkům za jejich velmi dobrou 
spolupráci při realizaci společných projektů, bez níž by nebylo možné takto 
rozsáhlou činnost sdružení uskutečnit, a v neposlední řadě i vám všem, 
kteří jste se zasloužili svou činností o rozvoj naší společnosti. 

 Bronislav Chocholáč

Zpráva o hospodaření Matice moravské za rok 2008
Výnosy v roce 2008 činily 1 222 676,25 Kč, náklady 1 173 924,06 Kč. 
Hospodářský výsledek činil 48 752,19 Kč a je tvořen z hlavní činnosti 
sdružení (publikační vydavatelská činnost).

Členění výnosů podle účetních kapitol (zaokrouhleno na celé Kč) – na-
příklad:
Členské příspěvky a předplatné ČMM  67 399 Kč
Příspěvky – dary 34 550 Kč
Tržby za vlastní výrobky a za služby dalším subjektům 
v podobě výroby publikací 734 557 Kč
Dotace 265 000 Kč
(jedná se o dotace na činnost sdružení ze státních a veřejných zdrojů: 
145 000 Kč ze státního rozpočtu a ostatní dotace 120 000 Kč).
Členění nákladů podle účetních kapitol – například:
Služby (výroba publikací) 914 630 Kč
Mzdové náklady včetně autorských honorářů 162 550 Kč
Spoje – poštovné, telefon 36 394 Kč
Spotřeba materiálu 7 900 Kč
Cestovné 7 475 Kč
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V roce 2008 byly uhrazeny veškeré výdaje spojené s vydáním 127. 
ročníku Časopisu Matice moravské. Dále v tomto roce bylo finačně zajištěno 
především vydání následujících publikací: Miroslav Flodr: Příručka práva 
městského (Manipulus vel directorium iuris civilis) Jana z Gelnhausen; Kateřina 
Urbánková a Veronika Wihodová: Brněnské berní rejstříky z přelomu 14. a 15. 
století; Martin Nodl a Martin Wihoda: Rituál smíření; Jaroslav Mezník: Tvář 
stárnoucího středověku; Lukáš Fasora, Jiří Hanuš a Jiří Malíř: Brno Vídni, 
Vídeň Brnu.  Jiřina Štouračová
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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 ma-
ximální délce jedné normostrany (30 řádků po 60 úhozech = 1800 tiskových znaků 
s mezerami), resp. český podklad pro překlad do cizího jazyka. Dále též český podklad 
pro anglický abstrakt (max. 600 tiskových znaků) a klíčová slova (max. 5–6).

Délka jednoho článku by neměla přesahovat 35 normostran včetně po-
známkového 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 bibliografických 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 reflexe 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 19952, 
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




